
BAB III  

SEJARAH , SISTEM PEMERINTAHAN, DAN DINAMIKA POLITIK NEGARA 

UKRAINA 

Ukraina merupakan negara pecahan dari Uni Soviet yang terletak di Eropa Timur. 

Nama Ukraina sendiri diambil dari bahasa Slavia yang berarti “Daerah perbatasan”. Ukraina 

lepas dari Uni Soviet pada tanggal 1991 dan mulai di akui 8 desember 1991. Negara Ukraina 

pada awalnya bernama Republik Rakyat Ukraina yang resmi berdiri pada tanggal 23 juni 1917 

dan merupakan daerah otonomi dari pemerintahan sementara Rusia setelah revolusi Rusia. 

Setelah Revolusi Rusia, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya dari Rusia pada 28 Januari 

1918, dan beberapa tahun perang terjadi dengan beberapa kelompok. Tentara Merah akhirnya 

menang atas Kiev, dan pada tahun 1920 Ukraina menjadi sebuah Republik Soviet dan pada 

tahun 1922, Ukraina menjadi salah satu pendiri dari Uni Republik Soviet Sosialis .  

A. Sejarah Negara Ukraina 

1. Zaman Pre-Kiev 

pada abad ke 20 Ukraina merupakan sebuah negara yang kompleks, karena warga negara 

Ukraina sendiri memiliki dua pembagian kelompok, sehingga warga Ukraina dapat dikatakan 

sebagai “orang” Ukraina, yaitu: 

(a) Berdasarkan wilayah yang dibatasi oleh ikatan politik pada saat itu dan berada di 

wilayah yang sesuai dengan batas negara. 

(b) Berdasarkan kelompok Ethnolinguistik, Yaitu: sebuah kelompok yang terdiri dari 

orang-orang yang memiliki kesamaan budaya, bahasa atau dialek berbicara yang 

mirip. 

Karena memiliki karakter ethnolinguistik tersebut maka negara Ukraina memiliki luas 

wilayah yang terdiri dari berbagai macam pendekatan dan kedekatan budaya, sehingga 



masyarakat Ukraina merupakan mereka yang hidup di dalam wilayah yang sesuai dengan batas 

negara ataupun berada di luar batas negara. Pada abad ke 20 Ukraina memiliki wilayah yang 

sangat luas, yaitu seluas 232.200 mil persegi (603.700 Kilometer persegi), dengan luas tersebut 

membuat Ukraina menjadi negara dengan luas wilayah terbesar kedua setelah rusia di benua 

eropa. Luas daerah itupun sama luasnya dengan luas negara jerman di satukan dengan luas 

wilayah negara-negara britania raya jika di satukan, atau negara bagian arizona dan new 

mexico yang dikombinasikan di amerika serikat, atau propinsi manitoba di kanada. Selain itu 

letak geografis Ukraina berdasarkan pembagian etnolinguistik memiliki pembagian wilayah 

mencangkup sebagian wilayah dari Ukraina, yaitu sekitar 288.800 mil persegi (750.800 

Kilometer persegi).  

Pengaturan letak geografis untuk negara Ukraina dan wilayah ethnolinguistik yang di 

huni oleh warga yang tersbar itu tidak begitu kompleks. Terdiri dari wilayah yang hampir 

semuanya terdiri dari dataran luas yang terdiri dari beberapa wilayah dataran tinggi yang 

memiliki tinggi sekitar 1.600 kaki di atas permukaan laut (2000mdpl). Wilayah itu juga 

terhubung dengan lautan yang berhubungan langsung dengan laut hitam dal wilayah kelautan 

azov, dataran luas yang langsung menghubungkan sungai dnieper, memiliki wilayah yang 

berawa di wilayah barat laut, dan beberapa dataran tinggi yang menghadap ke barat di bagian 

timur jauh.  

2. Zaman Kievan Rus 

 Pada abad ke-9, kaum Varangians mendirikan sebuah negara yang diberi nama Kievan 

Rus atau Kyivan Rus. Negara tersebut adalah salah satu negara terkuat pada abad pertengahan, 

sayangnya negara Kievan Rus tak bertahan lama. Pada abad ke-12, Kievan Rus akhirnya bubar 

akibat disintegrasi. Pada pertengahan abad ke-14, wilayah Ukraina dikuasai oleh tiga penguasa 

besar. Penguasa-penguasa tersebut adalah, Golden Horde yang beranggotakan orang-orang 
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Mongol, Grand Duchy of Lithuania (cikal-bakal negara Lithuania yang terbentuk pada abad 

ke-12 hingga berakhir pada tahun 1569), dan Kerajaan Polandia. 

Namun, setelah terjadi Perang Besar di Timur (Great Northern War, 1700-1721), Ukraina 

dibagi menjadi beberapa wilayah. Kekaisaran Tsar Rusia yang berhasil mengalahkan dominasi 

Kekaisaran Swedia pada saat itu menguasai wilayah dengan porsi paling luas. Sedangkan 

wilayah lainnya berdiri di bawah otoritas penguasa Austro-Hungaria. Setelah mengalami 

perjalanan yang cukup panjang akhirnya Ukraina kembali mengalami gejolak dan kali ini 

menuntun pada sebuah perubahan yang cukup mempengaruhi perkembangan negara-negara 

tersebut pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1917 hingga 1921, Ukraina mengalami 

sebuah pemberontakan untuk memerdekakan diri. Usaha tersebut ikut terpengaruh akibat 

meletusnya Perang Dunia Kedua dan Perang Sipil Rusia.  

3. Republik Rakyat Ukraina 

Pada tanggal 23 Juni 1917 Dewan Pusat Ukraina menyatakan otonomi daerah ini sebagai 

bagian dari Pemerintahan Sementara Rusia oleh Universal Pertama pada Kongres Militer 

Ukraina. Badan tertinggi Republik Rakyat Ukraina ini menjadi Sekretariat Jenderal yang 

dipimpin oleh Volodymyr Vynnychenko . Perdana Menteri Rusia Alexander 

Kerensky mengakui Sekretariat, menunjuk sebagai perwakilan badan dari Pemerintahan 

Sementara Rusia dan membatasi kekuasaan untuk lima gubernur : Pemerintahan daerah 

Volyn , Pemerintahan daerah Kiev ,Pemerintahan daerah Podolie, Pemerintahan daerah 

Chernigov, dan pemerintahan daerah Poltava. Pada awalnya Vynnychenko protes dan 

meninggalkan jabatannya sebagai pemimpin Sekretariat, tetapi akhirnya kembali untuk 

berkumpul kembali setelah Sekretariat Tsentralna Rada menerima Kerensky Instruktsiya dan 

mengeluarkan Kedua Universal. Setelah Revolusi Oktober faksi Kievan dari 

Partai Bolshevik menghasut pemberontakan di Kiev pada tanggal 8 November 1917 dalam 

rangka membangun kekuasaan Soviet di kota. PasukanDistrik Militer Kiev berusaha untuk 
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menghentikannya, tapi setelah Tsentralna Rada melemparkan dukungannya di belakang 

Bolshevik, pasukan Rusia tersingkir dari Kiev.  

Setelah mengusir pasukan pemerintah, Rada mengumumkan otonomi lebih luas bagi 

Republik Ukraina, tetap mempertahankan hubungan dengan Rusia, pada tanggal 22 

November 1917. Wilayah republik diproklamasikan oleh Universal Ketiga tanggal 20 

November. Hal ini juga menyatakan bahwa orang-orang dari Pemerintahan daerah Voronezh, 

Pemerintahan daerah Kholm, dan Pemerintahan daerah Kursk dipersilakan untuk bergabung 

dengan Republik melalui referendum. Selanjutnya Rada Tsentralna dalam Surat Universal 

menyatakan bahwa karena tidak ada pemerintahan di Republik Rusia setelah Revolusi Oktober 

menyatakan dirinya badan Agung wilayah Ukraina sampai pesanan di Pemerintahan Sementara 

Rusia bisa dikembalikan. Rada Tengah disebut dalam semua kegiatan revolusioner seperti 

Revolusi Oktober, sebuah perang sipil dan menyatakan harapan untuk resolusi kekacauan. 

Setelah gencatan senjata singkat, kaum Bolshevik menyadari bahwa Rada tidak berniat 

mendukung Revolusi Bolshevik. Mereka re-organisasi menjadi Dewan Ukraina Soviet di 

Desember 1917 dalam upaya untuk merebut kekuasaan. Hal itu gagal karena relatif kurangnya 

popularitas Bolshevik di Kiev, akibatnya mereka pindah ke Kharkiv. Bolshevik Ukraina 

menyatakan pemerintah Republik Rakyat Ukraina sebagai penjahat dan 

memproklamirkan Republik Soviet Ukraina dengan ibukota di Kiev, mengklaim bahwa 

pemerintah Sekretaris Rakyat Ukraina adalah satu-satunya pemerintahan di negara ini. Tentara 

MerahBolshevik memasuki Ukraina dari tentara RSFS Rusia dalam mendukung pemerintah 

Soviet lokal. Sebagai hubungan antara anggota dalam Tsentralna Rada memburuk, serangkaian 

republik Soviet daerah di wilayah Ukraina memproklamasikan kemerdekaan dan kesetiaan 

mereka kepada Petrograd sovnarkom Republik Soviet Odessa (di selatan Ukraina), Republik 

Soviet Donetsk-Krivoi Rog (di timur Ukraina) ). Republik Donetsk-Kryvoi Rog diciptakan 

oleh sebuah dekret langsung Leninsebagai bagian dari RSFS Rusia dengan ibukotanya di 
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Kharkiv. Surat yang berhasil dilaksanakan oleh Fyodor Sergeyev yang menjadi ketua 

pemerintah daerah serta bergabung pemerintah dalam Soviet Ukraina, secara bersamaan. Tidak 

seperti Fyodor Sergeyev, Republik Odessa tidak diakui oleh negara lainnya ,pemerintah 

Bolshevik dan atas inisiatif sendiri telah memasuki konflik militer dengan Rumania untuk 

kontrol atas Republik Demokratik Moldavia ,yang bertarung dengan wilayahnya. 

4. Ukraina dan Perang Dunia 

Ukraina, yang termasuk Krimea, Kuban, dan sebagian wilayah Kazaki Don, pertama kali 

menyatakan kemerdekaannya pada Perang Kemerdekaan Ukraina di tahun 1917 sampai 1921, 

tetapi justru menghasilkan Republik Sosialis Soviet Ukraina (hasil dari pengabungan Republik 

Rakyat Ukraina dan Repubilk Rakyat Ukraina Barat) yang akhirnya segera bergabung dengan 

Uni Soviet. Galisia, Bessarabia Selatan, Bukovina Utara, dan Rutenia Carpathia menjadi 

wilayah Soviet setelah Pakta Molotov–Ribbentrop dan Perang Dunia 

II. Holodomor membunuh berjuta-juta orang di Uni Soviet, sebagian besar dari mereka warga 

Ukraina yang tidak hanya di Ukraina tetapi juga di wilayah Kuban dan bekas Kazaki Don. Nazi 

Jerman dengan sekutunya menginvasi Uni Soviet pada tahun 1941. Beberapa warga Ukraina 

awalnya menganggap tentara Wehrmacht membebaskan mereka dari kekangan Soviet, 

sementara yang lain membentuk sebuah gerakan partisan. Beberapa elemen 

dari nasionalis Ukraina secara diam-diam membentuk Tentara Pemberontak Ukraina yang 

melawan baik pasukan Soviet maupun Nazi. Sementara yang lain berkolaborasi dengan 

Jerman. Di Volynia, "pejuang" Ukraina melakukan pembantaian terhadap 100,000 warga 

Polandia. Sisa dari Tentara Pemberontak Ukraina berada di perbatasan Polandia dan Soviet 

hingga tahun 1950. 

Setelah Perang Dunia II, beberapa amendemen dari Konstitusi Soviet Ukraina disahkan, 

yang memperbolehkan Soviet Ukraina untuk bertindak sebagai negara berdaulat di hukum 
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internasional dalam beberapa kasus, dan dalam batasan tertentu berada sebagai bagian dari Uni 

Soviet pada waktu yang bersamaan. Karena amendemen ini, Soviet Ukraina diperbolehkan 

menjadi salah satu dari pendiri dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama-sama 

dengan Uni Soviet dan Soviet Byelorusia. Hal ini adalah bagian dari kesepakatan 

dengan Amerika Serikat untuk memastikan keseimbangan di Majelis Umum, yang Uni Soviet 

berpendapat bahwa terjadi ketidakseimbangan dengan condong mendukung Blok Barat. Dalam 

kapasitasnya sebagai anggota PBB, Soviet Ukraina terpilih sebagai anggota dari Dewan 

Keamanan Perserikatan bangsa-Bangsa di tahun 1948-1949 dan 1984-1985. The Oblast 

Krimea diserahkan dari Soviet Rusia ke Soviet Ukraina pada tahun 1954. 

5. Kemerdekaan 

Pada tanggal 21 Januari 1990, lebih dari 300.000 warga Ukraina membentuk rantai 

manusia untuk kemerdekaan Ukraina antara Kiev dan Lviv. Ukraina secara 

resmi menyatakan kemerdekaan pada 24 Agustus 1991, ketika Dewan Agung Ukraina 

(parlemen) menyatakan bahwa hukum dari Uni Soviet tidak lagi berlaku di Ukraina dan hanya 

hukum Soviet Ukraina yang berlaku, yang secara de facto menyatakan Ukraina merdeka dari 

Uni Soviet. Pada 1 Desember 1991, warga Ukraina menyetujui 

sebuah referendum kemerdekaan dari Uni Soviet. Lebih dari 90% warga Ukraina memilih 

untuk merdeka, dengan suara bulat di setiap wilayah, termasuk 56% di Krimea. Uni Soviet 

secara resmi bubar pada 26 Desember 1991, ketika presiden Ukraina, Belarus dan Rusia 

(pendiri dan anggota Uni Soviet) bertemu di Hutan Białowieża untuk secara resmi 

membubarkan Uni Soviet, sesuai aturan yang tertulis pada Konstitusi Uni Soviet. Dengan ini, 

Ukraina merdeka secara de jure dan diakui oleh komunitas internasional. Pada 1 Desember 

1991, warga Ukraina memilih presiden untuk pertama kalinya dengan Leonid 

Kravchuk terpilih sebagai presiden. Selama masa kepresidenannya perekonomian 

Ukraina jatuh lebih dari 10% per tahun (di tahun 1994 jatuh lebih dari 20%). 
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Gambar 1. Peta Ukraina 

 

Sumber: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/map-of-ukraine-vector-1227166 

 

Masa kepresidenan (1994-2005) dari Presiden kedua Ukraina Leonid Kuchma dipenuhi 

oleh berbagai skandal korupsi dan mengekang kebebasan media; termasuk Skandal 

Kaset. Selama periode Kuchma perekonomian pulih dan pertumbuhan PDB meningkat sekitar 

10% per tahun ketika tahun terakhir sebagai presiden. Pada tahun 2004, Kuchma 

mengumumkan bahwa ia tidak menjadi peserta pemilihan umum. Dua kandidat utama muncul 

pada pemilihan presiden tahun 2004. Viktor Yanukovych, Perdana Menteri petahana, yang 

didukung oleh Kuchma dan Rusia, yang menginginkan hubungan yang lebih dekat dengan 

Rusia. Kandidat Oposisi utama, Viktor Yushchenko, yang berharap agar Ukraina bisa 
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bergabung dengan Uni Eropa. Dalam pemilihan ronde kedua, Yanukovych menang dengan 

selisih tipis, tetapi Yushchenko dan para pendukungnya menuduh terjadi kecurangan, terutama 

di bagian timur Ukraina. Krisis Politik pecah setelah Oposisi mulai berdemonstrasi di Kiev dan 

kota-kota lain, dan Mahkamah Agung Ukraina menganulir hasil pemilihan. Pemilihan 

berikutnya menetapkan Viktor Yushchenko sebagai pemenang. Lima hari kemudian, 

Yanukovych mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan kabinet dibubarkan pada 5 

Januari 2005. Selama periode Yushchenko, hubungan Rusia dengan Ukraina sering 

bersitegang karena Yushchenko lebih melakukan pendekatan hubungan dengan Uni 

Eropa ketimbang Rusia. 

Saat pemilihan presiden 2010, Yushchenko dan Yulia Tymoshenko yang tak lain 

merupakan sekutu selama Revolusi Oranye menjadi musuh satu sama lain. Tymoshenko 

mencalonlan diri sebagai presiden melawan Yushchenko dan Viktor Yanukovych. 

Yushchenko, yang popularitasnya jatuh, memaksakan diri untuk mencalonkan diri, dan banyak 

pendukung Revolusi Oranye telah meninggalkannya. Di putaran kedua pemilihan Yanukovych 

mendapat 48% suara dan Tymoshenko 45%; sehingga Yanukovych terpilih sebagai 

presiden.mSelama masa kepresidenannya (2010-2014), Yanukovych dan Partai Daerah telah 

dituduh untuk mencoba menciptakan sebuah "demokrasi terpimpin" di Ukraina dan berusaha 

untuk "menghancurkan" Oposisi utama yakni partai Blok Yulia Tymoshenko, tapi mereka 

membantah tuduhan ini. Yang sering disebut sebagai contoh upaya Yankukovych untuk 

memusatkan kekuasaan adalah vonis untuk Tymoshenko di tahun 2011, yang telah dikecam 

oleh Barat karena diduga mempunyai tujuan politis. 
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Gambar 2. Peta Suara Pemilih Tymoshenko dan Yanukovych 2010 

 

Sumber: http://www.abc.net.au/news/2014-02-19/ukraine-conflict-in-maps/5300900 

 

Pada November 2013, Presiden Yanukovych tidak menandatangani Perjanjian Asosiasi 

Ukraina dan Uni Eropa dan justru mendekatkan diri dengan Rusia. Tindakan ini memicu 

demonstrasi di Kiev dan pada akhirnya terjadi Revolusi Ukraina 2014. Pengunjuk rasa 

mendirikan kamp-kamp di Maidan Nezalezhnosti (Lapangan Kemerdekaan), dan pada bulan 

Desember 2013 hingga Januari 2014 pengunjuk rasa mulai mengambil alih gedung-gedung 

pemerintah. Mulai di Kiev hingga Ukraina Barat. 



B. Sistem Pemerintahan Negara Ukraina 

Ukraina merupakan negara dengan perpaduan sistem parlementer dan presidensial, 

dimana kekuasaan dibagi menjadi tiga cabang yaitu: eksekutif, legislative ,dan yudikatif. 

Eksekutif terdiri dari Presiden, perdana menteri, dan anggota kabinet. Anggota legislatif terdiri 

dari 450 anggota parlemen yang disebut supreme roda, supreme roda merupakan sistem 

pemilihan anggota legislatif yang dipilih setiap empat tahun sekali dari partai politik yang telah 

terdaftar untuk mengikuti pemilu melalui pemiihan yang proposional. Yudikatif terdiri dari 

Mahkamah Agung, pengadilan pertimbangan (Courts of Appeal), pengadilan lokal dan 

Mahkamah Konstitusi. 

Presiden menjabat sebagai kepala negara dan perdana menteri menjabat sebagai kepala 

pemerintahan. Presiden dipilih oleh popular votes (Rakyat) yang akan menjabat selama 5 tahun 

dan dapat dipilih untuk dua periode masa jabatan. Jajaran kabinet di pilih oleh perdana menteri, 

kecuali menteri luar negeri dan menteri pertahanan yang dipilih langsung oleh presiden. 

Presiden memilih menteri pertahanan, menteri luar negeri dan jaksa umum, dan kepala 

pelayanan keamanan negara dimana pemilihannya harus di setujui oleh parlemen. Presiden 

memilih menteri pertahanan, menteri luar negeri dan jaksa umum & kepala pelayan keamanan 

negara, dimana pemilihannya harus di setujui oleh parlemen.  

Semenjak tahun 2006, mayoritas deputi atau perwakilan dari 450 anggota parlemen 

membentuk sebuah koalisi, yang kemudian menunjuk perdana menteri yang kemudian akan 

menunjuk menteri-menteri lainnya untuk mengisi kabinet yang di bentuk oleh presiden. Selain 

memilih perdana menteri, anggota parlemen juga bertugas untuk mengajukan Undang-Undang, 

meratifikasi perjanjian internasional dan menyetujui anggaran. 



C. Pembagian Administratif 

Sistem sub-divisi Ukraina menggambarkan menggambarkan status negara sebagai 

negara kesatuan dengan penyatuan rezim yang legal (sah) dan administratif dalam setiap unit. 

Ukraina terbagi lagi dalam 24 provinsi dan 1 republik otonom yaitu krimea. Sebagai tambahan, 

kota kiev, sebagai ibukota negara Ukraina dan kota sevastopol, keduanya mempunyai sebuah 

status khusus yang sah. Krimea dan 24 provinsi terbagi lagi kedalam 490 distrik atau unit-uit 

administratif tingkat dua. Luas rata-rata distrik Ukraina adalah 1.200 𝐾𝑀2 dan jumlah rata-rata 

dari setiap distrik adalah 52.000 jiwa. 

Daerah administrasi provinsi dan distrik tergantung pada jumlah penduduknya dan 

kepentingan sosial politiknya. Unit administratif yang lebih rendah termasuk tipe 

perkampungan kota (urban-type settlement) sama dengan komunitas-komunitas pedesaan, 

tetapi lebih di kotakan, termasuk perusahaan-perusahaan industri, fasilitas-fasilitas pendidikan, 

dan koneksi tranportasi antar daerah. 

D. Partai Politik Di Ukraina 

Partai politik di Ukraina dibentuk pada tahun 1990, alasan untuk membentuk partai 

politik di Ukraina adalah banyaknya tekanan dan tuntutan dari kelompok nasional demokrasi 

dan juga Ukraina yang baru saja mrubah pandangan politiknya menjadi demokrasi. Pada 

pertengahan 1990 berbagai kelompok pengusaha yang memiliki kepentingan menjadi terlibat 

dalam pembentukan untuk memunculkan tokoh-tokoh politik yang mengakomodir 

kepentingan para pengusaha. Beberapa partai di Ukraina perkembanganya sangat lambat, dan 

partai-partai tersebut mulai stabil semenjak terjadinya revolusi Orange pada tahun 2004. 

Revousi oranye merupakan revolusi di bidang politik pasca pemilu 2004 karena adanya 

tendensi politik dan juga adanya indikasi korupsi besar-besaran, intimidasi terhadap para 

pemberi suara, dan penipuan hasil pemilu. 



Tabel 2: daftar partai dan ketua partai di Ukraina1: 

NAMA PARTAI PEMIMPIN PARTAI 

Batkivshchyna (Fatherland) 
Yuliya Tymoshenko 

Bloc Of Petro Poroshenko – Solidarnist Or BPP (Dibentuk Dari Gabungan 

Partai Solidarnist Dan UDAR) 

Vitaliy Klychko 

Narodnyy Front ("People's Front") Or NF 
Arseniy Yatseniuk 

Opposition Bloc Or OB 
Yuriy Boyko 

Radical Party 
Oleh Lyashko 

Samopomich (Self Reliance) 
Andriy Sadovyy 

Svoboda (Kebebasan) 
Oleh Tyahnybok 

Ukrainian Association Of Patriots Or UKROP 
Ihor Kolomoysky 

Vidrozhennya ("Revival")  (Parliamentary Group) 
Vitaliy Khomutynnik 

Volya Naroda (Kehendak Rakyat) Or VN Yaroslav Moskalenko 

 Di negara Ukraina juga terdapat sebuah kelompok yang menekan partai politik dan 

tindakan politik. Yang di isi oleh kalangan sosial, buruh, dan organisasi penggiat agama. Akan 

tetapi pemimpin kelompok ini tidak dapat menjadi perwakilan dalam legisltif2.  

 

 

 

                                                             
1 POLITICAL PARTIES AND LEADERS, diakses dari https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/fields/2118.html pada tanggal 22 februari 2017. 
2 ibid 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2118.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2118.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2118.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2118.html


Tabel 3: Kelompok politik non oposisi dan non simpatisan 

 

E. DINAMIKA POLITIK UKRAINA 

Dengan runtuhnya negara Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina menjadi negara merdeka 

yang di sahkan melalui referendum terhadap Uni Soviet pada tahun yang sama juga. Pada 

tanggal 24 agustus 1991 secara sah Ukraina menjadi negara yang merdeka, hal ini berdasarkan 

dewan agung Ukraina atau biasa juga disebut dengan parlemen menyatakan bahwa hukum Uni 

Soviet sudah tidak lagi berlaku di Ukraina. Dalam pemungutan suara referendum tercatat lebih 

daro 90% warga Ukraina memilih untuk merdeka dari uni soviet. Sistem pemerintahan Ukraina 

sendiri menggunakan sistem pemerintahan semi presidensial dan negara Ukraina sendiri 

berbentuk republik. Pada tanggal 1 desember 1991 Ukraina melakukan pemilihan preiden 

pertamanya, dan akhirnya terpilihlah Leonid Kravchuk sebagai presiden. 

 

1. Peran Masyarakat Dalam Politik 

Pada tanggal 1 desember 1991 masyarakat Ukraina melakukan pemilu pertama kali, dan 

menyatakan Leonid kravchuk terpilih sebagai presiden pertama Ukraina. Namun pada masa 

pemerintahan Leonid ini, perekonomian Ukraina mengalami penurunan. Perekonomian 

Ukraina jatuh sekitar 10% setiap tahunnya dan puncaknya berada di tahun 1994 yang 

menyentuh angka penurunan lebih dari 20%.3 Walaupun Ukraina telah mendeklarasikan 

kemerdekaannya di tahun 1991 dan melakukan pemilu secara langsung, akan tetapi kebebasan 

                                                             
3 Ukraine country profile, http://www.bbc.com/news/world-europe-18018002 



politik di Ukraina masih belum jelas. Hal ini dikarenakan kontrol negara yang belum di 

terapkan secara ketat dan jelas. Selain itu juga adanya hambatan lain, seperti munculnya 

korupsi, adanya privatisasi, kebebasan sipil yang belum terkontrol sehingga membuat 

terhentinya upaya reformasi ekonomi dan politik di negara Ukraina.4 Pada tahun 1994 Ukraina 

mengadakan pemilihan presiden yang kedua kalinya dan Leonid Kuchma terpilih sebagai 

presiden. Pada masa kepemimpinan kuchma keadaan di Ukraina semakin memburuk, hal ini 

dikarenakan tingginya kasus korupsi dan juga pengekangan kebebasan media sehingga muncu 

skandal kaset. Skandal kaset merupakan sebuah skandal yang terjadi pada tahun 1998-2000 

yang di lakukan pengawal pribadi kuchma yaitu Mykola Mel'nychenko yang didakwa karena 

telah memata-matai presiden kuchma dan oleh permerintah Ukraina skandal ini dinamakan 

“kuchmagate” yang disebut memiliki isi perbincangan antara kuchma dengan presiden iraq saat 

itu, sadam hussein. Dalam rekaman tersebut juga terdapat perintah kuchma untuk “melindungi” 

wartawan Georgiy Gongaze, yang kemudian hilang pada september 2000 dan jenazahnya 

ditemukan pada november 2000. Dan pada akhir november seorang politisi Oposisi yang 

bernama oleksandr moroz mengajukan bukt “pita kaset” yang berisikan rekaman suara Leonid 

Kuchma. 

Pada tahun 2004 kuchma menyatakan diri untuk tidak mencalonkan diri untuk menjadi 

presiden Ukraina. Maka muncullah dua kandidat utama, yaitu viktor Yanukovich yang 

merupakan perdana mentri Ukraina saat itu dan saat itu Yanukovich di dukung oleh kuchma 

dan juga Rusia, dan yang kedua yaitu viktor yushchenko yang memiliki program agar Ukraina 

menjalin hubungan dan berharap bisa bergabung dengan uni eropa. Pemilihan dimenangkan 

dengan perbedaan suara yang tipis oleh viktor yanukovych namun yushcenko dan 

pendukungnya menuduh Yanukovich melakukan tindakan curang sehingga membuat krisis 

politik yang parah. 

                                                             
4 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html 



2. Revolusi Orange 

Pada akhir 2004 masyarakat Ukraina berkumpul maidan, sebuah lapangan kemerdekaan 

di pusat kota kiev. Para massa yang berkupul di sana menuntut agar diadakanya pemilihan 

ulang, hal itu di karenakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh viktor Yanukovich untuk 

memenangkan dirinya sebagai presiden Ukraina, terutama di wilayah timur Ukraina. Para 

massa merasa terjadi kecurangan karena adanya intimidasi dari salah satu calon terhadap 

pemilih yang dan juga di tengarai adanya korupsi besar-besaran pada saat pemili dan juga 

adanya penipuan hasil pemilihan. Digerakkan oleh Yulia Tymoshenko, Viktor Yushchenko 

dan juga Oleksandr Moroz, revolusi Orange akhirnya memaksa untuk diadakan pemilihan 

ulang. Ketiganya mrupakan lawan politik Yanukovich yang berkiblat kepada rusia, sedangkan 

“trio revolusi Orange” ini bertolak belakang terhadap kebijakan Yanukovich. Mereka berkiblat 

ke barat dan lebih condong ke uni eropa. Yuschenko yang mnjadi lawan Yanukovich pada saat 

pemilu merupakan salah satu politisi terkemuka di Ukraina,  

Dalam rentang waktu 17 hari masyarakat Ukraina memenuhi alun-alun maidan untuk 

melakukan sebuah revolusi untuk memprotes hasil pemilu saat itu. Kejadian ini pun menjadi 

perhatian dunia, dimana sebuah negara yang sedang membangun negaranya sendiri justru 

terjebak dalam kasus dan skalndal korupsi yang sangat besar. Beberapa saat setelah 

diumumkannya hasil pemilu Ukraina, pemimpin kelompok Oposisi Victor Yushchenko yang 

juga merupakan salah satu tokoh revolusi Orange ini membuat sebuah goncangan perpetaan 

politik di Ukraina. Revolusi Orange juga menjadi sebuah gebrakan politik dan menjadi ikon 

revolusi di era postkomunisme sehingga membuat perpetaan politik di Ukraina menjadi lebih 

berwarna dan tidak di monopoli satu kelompok. Revolusi Orange juga merupakan satu dari 

beberapa kisah dari kemenangan “people power” yang mana kekuatan rakayat dapat menjadi 

ancaman penguasa yang tidak berpihak dengan masyarakat. 


