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BAB II 

HUBUNGAN RUSIA DAN UKRAINA 

PASCA RUNTUHNYA UNI SOVIET 

A. Gambaran Umum Negara Rusia 

Rusia merupakan sebuah negara federasi yang berdaulat 

dan memiliki luas wilayah terbesar di dunia baik pada masa 

Uni Soviet maupun sesudahnya. Rusia juga menjadi pewaris 

terbesar dari Uni Soviet yang telah mengalami masa 

keruntuhan tetapi masih meninggalkan bekas sisa-sisa warisan 

dalam diri bangsa Rusia hingga saat ini. Sebagai negara yang 

memiliki sejarah masa lampau yang cukup panjang dan hebat 

serta dengan pengalaman pasang surut atas keberhasilan dan 

kegagalannya, Rusia pada akhirnya berhasil tampil sebagai 

salah satu dari negara adidaya yang berideologi komunisme 

serta berusaha menyesuaikan diri sebagai negara dengan 

pendekatan ide-ide demokrasi. Berikut pemaparan singkat 

tentang sejarah Rusia saat masih menjadi bagian dari Uni 

Soviet dan pasca lahirnya Rusia menjadi sebuah negara baru 

serta perkembangan yang dialaminya hingga seperti hari ini. 

Pada mulanya Rusia adalah suatu negara dalam kekuasaan 

imperium Rusia selama berabad-abad. Namun kekuasaannya 

tersebut berakhir pada 1917 dengan adanya Revolusi 

Bolshevik. Revolusi Bolshevik atau dikenal juga 

dengan Revolusi Oktober adalah revolusi yang dilakukan oleh 

pihak komunis Rusia, di bawah pimpinan Lenin. Setelah 

merebut kekuasaan di Petrograd, ibu kota Rusia kala itu, 

mereka menggulingkan pemerintahan nasionalis di bawah 

pimpinan Alexander Kerensky yang mulai memerintah sejak 

bulan Februari. Pemerintahan ini diangkat 

setelah Tsar Nikolas II dari Rusia turun takhta karena 

dianggap tidak kompeten (Reed, 1919). 
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Revolusi Bolshevik muncul berdasarkan pada ajaran 

Marxisme yang sedang gencar dilakukan. Di mana isu anti 

Tsarisme, anti feodalisme, dan perbudakan menjadi salah satu 

tema dari ajaran Marxisme. Berbagai aksi demonstrasi 

menentang perubahan sistem tsarisme menggelora. Pergerakan 

revolusioner dimotori oleh kaum revolusioner dari berbagai 

kalangan, seperti kaum intelegensia terdiri dari aktivis 

mahasiswa, petani, sampai kelas-kelas pekerja perkotaan 

bahkan kelompok minoritas dalam kekaisaran Rusia. 

Selanjutnya gelombang revolusi menuntut perubahan Negara 

secara radikal. Penggulingan otokrasi dan pembentukan 

demokrasi, serta penghapusan struktur kelas bangsawan. 

Kemudian, Revolusi juga dipicu karena pada tanggal 22 

Februari mengenai pemberhentian sekitar 30.000 pekerja 

Petrograd yang menimbulkan reaksi begitu keras sehingga 

pada tanggal 23 sampai 25 Februari terjadi pemogokan besar-

besaran. Tentara yang ditugaskan menghentikan pemogokan 

tersebut berbalik memihak para demonstran. Pada 2 Maret 

1917, Tsar Nikolai II mengundurkan diri dan secara otomatis 

mengakhiri tahta Imperium Rusia. Sandaran ideologi kaum 

Bolshevik adalah Marxisme dan ajaran Lenin, namun 

keyakinan Kaum Bolshevik bahwa pertentangan sosial yang 

tak terdamaikan yang terjadi di Rusia merupakan hal yang 

harus terjadi dan revolusi merupakan sesuatu yang mutlak. 

Diyakini pula bahwa pentingnya periode transisi dari 

kapitalisme ke sosialisme dimana diktatur proletariat 

merupakan syarat wajib bagi masa transisi tersebut. Revolusi 

bulan Februari merupakan kemenangan kaum borjuis, maka 

revolusi Oktober 1917 merupakan kemenangan kaum 

Bolshevik. Namun revolusi kaum Bolshevik mendapat 

perlawanan dari berbagai golongan seperti pasukan Yungker 

(pasukan elit Negara) dan unit kekuatan militer. Kaum 

Bolshevik meresmikan berdirinya Negara Republik Soviet 

Rusia yang telah diproklamirkan pada tanggal 7 Januari 1917 

dan mengubah namanya menjadi RSFSR (Republik Soviet 

Sosialis Federasi Rusia). Kemudian Bolshevik menyusun 

kebijakan berupa nasionalisasi perbankan-indsutri, 
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pembentukan kontrol pekerja dan pembagian kerja sebagai 

langkah persiapan nasionalisasi seluruh industri dan 

perdagangan, pembentukan monopoli pemerintah dalam 

pembentukan perdagangan luar negeri. Juga, penyitaan tanah-

tanah milik tuan tanah, nasionalisasi seluruh tanah, dan yang 

lebih penting adalah mengejar ketertinggalan ekonomi negara 

dengan cara memacu perkembangan kekuatan produksi. 

Konstitusi juga dibentuk berupa penghancuran Burjuasi dan 

penghentian penindasan manusia oleh manusia dan 

perwujudan sosialisme, dimana tidak ada lagi perbedaan kelas 

dalam sebuah negara (Maulana, 2009). 

Pertengahan tahun 1980, Uni Soviet mengalami krisis 

ekonomi dan politik yang disebabkan oleh tingginya jumlah 

korupsi dan rusaknya birokrasi serta budaya politik yang 

makin monolitik semakin memperkuat apatisme masyarakat. 

Kondisi tersebut memaksa para petinggi negara dan pemimpin 

partai untuk mengoreksi atas kebijakan partai dan politik 

negara Uni Soviet. Upaya perubahan telah dimulai sejak 

pemerintahan Yuri Andropov lalu di lanjutkan oleh Konstantin 

Jarmenco, namun karena singkatnya masa jabatan mereka, 

langkah tersebut tidak berpengaruh. Setelah kematian 

Konstantin Jarmenco (1985), Majelis Tinggi Uni Soviet 

memilih seorang tokoh muda yaitu, Mikhail Gorbachev. 

Mikhail Gorbachev merupakan tokoh paling muda yang 

pernah memimpin partai komunis dalam sejarah Uni Soviet. 

Tanggal 19 Agustus 1991 “Maklumat Pemimpin Uni Soviet” 

menyiarkan pengumuman tentang pemberhentian Mikhail 

Gorbachev dari masa jabatannya karena masalah kesehatan, 

dan penyerahan mandat kepada Wapres Gennady Yanaev, 

serta dibentuknya Committee on the State of Emergency 

(GKCP) dan pengumuman keadaan darurat di setiap daerah. 

Pada tanggal 21 Agustus 1991 Boris Yeltsin 

menyelenggarakan Sidang Istimewa Majelis Tinggi RSFSR. 

Kudeta yang dicanangkan Yeltsin ini mendapat dukungan 

masyarakat Moskow dengan membentuk barikade untuk 

mempertahankan Gedung Putih yang merupakan Gedung 
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Soviet Rusia di Moskow. Pertumpahan darah tidak dapat 

dihindarkan. Gorbachev kembali ke Moskow pada tanggal 22 

Agustus 1991 dan para tokoh berhasil ditangkap. Tanggal 8 

Desember 1991 beberapa pemimpin republik mengadakan 

pertemuan rahasia tanpa mengundang Gorbacev. Pertemuan 

rahasia ini mengumumkan berakhirnya Uni Soviet dan negara-

negara bekas konstituennya yang lalu membentuk 

Commonwealth of Independent State (CIS). Tanggal 24 

Desember 1991 Mikhail Gorbachev secara resmi 

mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet dan 

mengakhiri eksitensi Uni Soviet. 25 Desember 1991 secara 

resmi Uni Soviet berakhir dan berkibarlah bendera Rusia. 

Rusia sudah diproklamasikan pada tanggal 12 Juni 1990 dalam 

sidang pertama wakil rakyat Soviet Rusia (RSFSR). Pada 

tanggal yang sama di tahun berikutnya terpilihlah Boris 

Yeltsin sebagai pemimpin Dewan Tertinggi RSFSR. 

Walaupun hal itu terjadi pada masa Uni Soviet masih berdiri, 

namun hingga kini diperingati sebagai hari kemerdekaan Rusia 

(Fahruradji, 2005). 

Setelah Borist Yeltsin, pemerintahan Rusia dipegang oleh 

Vladimir Putin yang secara resmi menjadi presiden kedua 

Rusia pada Maret 2000 setelah memenangkan pemilihan 

umum di Rusia. Kemenangan Putin tidak datang begitu saja, 

melainkan dari hasil karir yang dibangun dari bawah. Putin 

juga berusaha semaksimal mungkin mengembalikan Rusia 

menjadi negara kuat dan berusaha menjadikan negara Rusia 

sebagai negara yang dominan di dunia hingga saat ini. Sebagai 

pewaris Uni Soviet, Rusia mewarisi kurang lebih 50% aset-

aset peninggalan Uni Soviet. Tetapi, sebagai negara bekas Uni 

Soviet yang terbesar, Rusia memiliki tekad untuk membangun 

basis perekonomian yang kokoh agar dapat bertahan dalam 

menghadapi arus kompetisi ekonomi internasional yang 

semakin ketat yang terjadi di era globalisasi, baik antar sesama 

negara bekas Uni Soviet, maupun negara-negara lainnya 

(Kusumandaru, 2006). 
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Di bidang ekonomi, Rusia sangat unggul dengan 

perindustriannya yang cukup maju. Diantara industri yang 

dikenal adalah industri perlengkapan dan peralatan militer, 

misalnya industri pesawat tempur. Disamping itu, ada pula 

industri berat seperti industri baja, pertambangan mineral, batu 

bara dan minyak bumi. Serta Rusia dapat dikatakan di 

lingkungan internasional dengan kemampuannya memasok 

sekitar 40 persen kebutuhan gas di seluruh Eropa (Donny, 

2010). 

B. Gambaran Umum Negara Ukraina 

Terlepas dari runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, hal 

ini secara otomatis membuat negara-negara bekas jajahannya 

satu persatu mendapatkan kemerdekaan untuk berdiri sebagai 

sebuah negara yang berdaulat. Salah satunya yakni Ukraina 

yang secara resmi menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 

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, 

Ukraina pun secara de facto menyatakan 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 (BBC, 2017). 

Ukraina merupakan sebuah negara pecahan Uni Soviet 

yang terletak di Eropa Timur yang berupaya berintegrasi 

dengan Eropa Barat. Namun, proses ini bukan suatu hal yang 

mudah karena senantiasa dihalang oleh negara tetangganya, 

Rusia. Ukraina tergolong sebuah negara terbesar kedua di 

Eropa setelah Rusia. Ukraina menempati posisi strategis 

karena menghadap Laut Hitam yakni bagian Laut Mediterania 

(Laut Tengah) yang menjadi pusat interaksi peradaban sejak 

zaman Yunani-Romawi Kuno, hingga abad pertengahan 

sampai masa perang dingin. Karena Lautan Hitam 

menghubungkan tiga benua (Eropa, Asia, Afrika), maka 
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dengan posisi seperti itu, Ukraina menjadi penghubung Eropa 

dan Asia. Terlebih lagi dengan memiliki jalur jaringan energi 

khususnya jaringan pipa gas alam maka tidak heran jika Rusia, 

Amerika dan Eropa sangat memperhatikan Ukraina. 

Meskipun, Ukraina telah terbebas dari Uni Soviet, Ukraina 

tetap menjalin kerjasama dengan Rusia dalam berbagai 

bidang. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah perjanjian yang 

telah ditandatangani kedua pihak negara pada 19 November 

1990. Dimana berisi pengakuan Rusia terhadap Ukraina 

sebagai negara yang berdaulat dan mendeklarasikan bahwa 

hubungan keduanya akan didasarkan pada prinsip non 

intervensi serta penolakan penggunaan kekuatan dan keduanya 

akan menjalin hubungan diplomatik satu sama lain (Putri, 

2011). 

Selain hal diatas, Ukraina juga memiliki sebuah daerah 

yang berbatasan langsung dengan Federasi Rusia yaitu 

Semenanjung Krimea. Krimea adalah daerah otonom yang 

mempunyai parlemen sendiri namun secara fisik dan politik, 

Krimea tetap masuk ke dalam wilayah kedaulatan Ukraina. 

Sejarah mencatat bahwa dulunya Krimea merupakan bagian 

dari Uni Soviet sebelum pada tahun 1954, pemimpin Uni 

Soviet saat itu, Nikita Khrushchev menyerahkan Krimea 

sebagai hadiah kepada Ukraina. Namun, pada tahun 1991 

Ukraina telah melepaskan diri dari Uni Soviet maka Krimea 

dengan sendirinya menjadi bagian dari Ukraina (Matulessy, 

2014). 

Demikian pula untuk menghormati perjanjian bersama 

Rusia, Ukraina memberikan hak kepada Rusia untuk tetap 

menggunakan pangkalan laut Sevastopol dan mempertahankan 

Armada Laut Hitam Rusia di Krimea hingga tahun 2017. Pada 

tahun 2010, perjanjian kedua ditandatangani di Kharkiv dan 

diperpanjang pula waktu penggunaan pelabuhan Sevastopol 

untuk armada laut Rusia hingga tahun 2042. Armada Laut 

Hitam terdiri dari 25.000 anggota angkatan perang, tidak 

termasuk staf sipil yang berasal dari Rusia yang dipekerjakan 
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di fasilitas armada. Kesepakatan ini secara tidak langsung 

memberi gambaran akan kedekatan Rusia dan Ukraina. 

Mayoritas penduduk Krimea merupakan suku asli Rusia. 

Secara keseluruhan terdapat sekitar 100.000 warga negara 

Rusia yang berada di Krimea. Ikatan kebudayaan Krimea dan 

Rusia sangat kuat serta dengan adanya perjanjian ini dan 

masih berdirinya pangkalan Angkatan Laut Rusia di 

Sevastopol menyebabkan wilayah tersebut masih berada 

dalam kekuasan Rusia (Siregar, 2017). 

Pasca meraih kemerdekaannya pada 1991, ekonomi 

Ukraina terbukti kurang kuat seperti yang dikira. Faktanya, 

Ukraina tetap memiliki ketergantungan tinggi pada Rusia 

khususnya dalam bidang energi dimana selama bertahun-tahun 

Rusia menyediakan gas yang tidak terlalu mahal untuk 

Ukraina (Sutela, 2012). Saat Rusia membuka diri dalam 

persaingan global, peran faktor ekonomi menjadi semakin 

penting. Diukur dalam barel setara minyak, gabungan produksi 

minyak harian Rusia dan produksi gasnya adalah dua kali lipat 

dari Arab Saudi, membuatnya menjadi negara adidaya energi 

sejati (Ivanov, 2006: 27). Peran Rusia sebagai sumber strategis 

energi bagi negara tetangganya telah diakui secara luas. Rusia 

masih memandang Ukraina sebagai wilayah penting, karena 

kedekatannya secara geografis dengan Rusia. Alasan lain 

adalah pertama bahwa Ukraina adalah negara penting yang 

dijadikan Rusia sebagai transit minyak dan gasnya yang akan 

disalurkan ke negara-negara Eropa Barat, dimana 80% ekspor 

gas Rusia ke Eropa Barat adalah lewat Ukraina (Balmaceda, 

2008: 10). Kedua, Ukraina dipandang Rusia sebagai wakil dari 

negara-negara miskin energi dan sangat menggantungkan 

energinya terhadap impor dari Rusia (Balmaceda, 2008: 10). 

Rusia bagaimanapun masih berniat dan ingin mengembalikan 

bahkan melebihi kejayaan Uni Soviet terdahulu dengan 

merangkul kembali negara-negara CIS (Commonwealth of 

Independent States) ke dalam pelukannya, sebagaimana dulu 

negara-negara CIS dengan Uni Soviet. Sedangkan Ukraina 

adalah sebuah negara besar kedua di Eropa hanya setelah 
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Rusia (dan lebih besar dari Perancis), dan dengan 48 juta 

penduduk merupakan kekuatan besar yang potensial. Ukraina 

adalah Republik Soviet terpenting kedua (Sulastri, 2013). 

C. Dinamika Hubungan Rusia dan Ukraina 

1. Kerjasama dalam CIS 

Pasca secara resmi bubarnya Uni Soviet dan 

berlangsungnya perolehan kemerdekaan masing-masing dari 

semua negara bekas jajahan Uni Soviet, pemimpin dari tiga 

republik utama Slavia (Rusia, Ukraina dan Belarus) sepakat 

untuk bertemu dan kemudian membentuk Persemakmuran 

Negara-negara Merdeka atau Commonwealth Independent 

States (CIS). Dengan berakhirnya keberadaan Uni Soviet, 

asosiasi ini berfungsi untuk menampung negara-negara 

republik bekas Uni Soviet (Sucipto, 2016). 

CIS dapat dikatakan sebagai organisasi yang longgar, yang 

secara sederhana bisa menjadi sebuah forum bagi para 

pemimpin negara-negara bekas Uni Soviet untuk 

mendiskusikan isu-isu yang menyangkut kepentingan 

bersama. Bagi Rusia, dengan dikenal sebagai pewaris 

kekuatan Uni Soviet hingga saat ini menjadikan Rusia selalu 

menekankan penguasaan (kontrol pengaruh) terhadap bekas 

wilayah Uni Soviet. Salah satu inisiasi yang dilancarkan oleh 

Rusia yakni didalam bidang ekonomi, Rusia berusaha 

mengikat negara-negara anggota CIS melalui alat diplomasi, 

seperti dalam kekuasaan dalam sumber daya energi. Mayoritas 

negara anggota CIS memiliki ketergantungan terhadap Rusia 

dalam hal energi. Oleh sebab itu, Rusia menjadi sangat 

berpengaruh bagi mereka, khususnya ketika mereka memiliki 

banyak utang dari suplai energi. Misalnya, sebagian besar 

impor gas dan minyak Ukraina, Georgia dan Moldova 

mendapat persediaan dari Rusia. Selain dalam bidang energi, 

ada pula kerjasama dibidang pertahanan (militer) dimana telah 

dibangun didalam CIS. Contohnya, adanya latihan angkatan 

laut bersama yang dilakukan setiap bulan oleh Rusia dan 
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Ukraina. Tak dapat diragukan lagi bahwa keberadaan CIS 

merupakan prioritas utama kebijakan luar negeri Rusia. Dalam 

hal ini, Ukraina yang merupakan negara perbatasan utama 

Rusia dan sebagai anggota CIS  merupakan wilayah yang 

sangat penting bagi Rusia. Letak Ukraina yang berbatasan 

langsung dengan Rusia sangat berkaitan erat dengan keamanan 

Rusia. Dikarenakan hal tersebut, Rusia terus berusaha untuk 

menjauhkan pengaruh asing dari Ukraina dan negara CIS 

lainnya untuk menjamin keamananan negaranya (Putri, 2011). 

Dengan merangkul kembali negara-negara CIS 

(Commonwealth of Independent States) ke dalam Eurasian 

Customs Union, yang nantinya menjelma sebagai kekuatan 

Uni Soviet yang baru dan Ukraina menjadi target negara 

selanjutnya yang ingin dirangkul. Rusia memandang Ukraina 

sebagai wilayah penting karena beberapa faktor. Pertama, 

karena Ukraina memiliki kedekatan secara geografis dan 

budaya dengan Rusia. Kedua, bahwa Ukraina adalah negara 

penting yang dijadikan Rusia sebagai transit minyak dan 

gasnya yang akan disalurkan ke negara-negara Eropa Barat, 

80% ekspor gas Rusia ke Eropa Barat melewati Ukraina. 

Ketiga, Ukraina dipandang Rusia sebagai wakil dari negara-

negara miskin energi dan sangat menggantungkan energinya 

terhadap impor dari Rusia (Fadly, 2015). 

2. Konflik antara Rusia dan Ukraina atas 

Aneksasi di Krimea 

Pada mulanya, proses aneksasi wilayah Semenanjung 

Krimea dimulai dari konflik internal Ukraina yang terjadi pada 

November 2013. Konflik ini terjadi di Maidan Nezalezhnosti, 

nama sebuah lokasi di Kiev, ibu kota negara Ukraina. Konflik 

tersebut disebabkan oleh kebijakan yang diambil oleh Presiden 

Ukraina yaitu Viktor Yanukovich yang memutuskan untuk 

membatalkan rencana  perjanjian dengan Uni Eropa yang 

sudah direncanakan sejak lama. Pembatalan kerjasama disertai 

atas alasan keamanan nasional Ukraina (Siregar, 2017). Pada 
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Februari 2010, dimana telah terpilih seorang pro Rusia, Viktor 

Yanukovych sebagai pemilik suara terbanyak. Vladimir Putin, 

presiden Rusia langsung menganak emaskan Ukraina dan 

bersahabat dengan Yanukovych. Hal ini dibuktikan saat Putin 

menandatangani kesepakatan dana talangan sebesar US$15 

miliar (sekitar Rp 1771.18 triliun) untuk menghadapi krisis 

ekonomi di Eropa kepada Ukraina lewat pertemuan pada 17 

Desember 2010 di Moskowa, Rusia. Dibalik kesepakatan ini 

juga terselip permintaan Putin kepada Yanukovych untuk 

mengabaikan Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa yang akan 

dilakukan di Eastern Partnership Summit di Vilnius, Lituania 

(Aprilia, 2015). 

Disisi lain, Ukraina mulai menjalin hubungan dan 

mempertanyakan keanggotaannya di Uni Eropa sejak tahun 

1995. Kejelasan mengenai keanggotaan mulai muncul awal 

2005 dan berlanjut pada pembahasan tentang kesepakatan 

yang mencakup zona pedagangan bebas atau Deep & 

Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) dan kerja sama 

lebih erat di bidang energi dilakukan pada tahun 2007. 

Bertahapnya pemerintahan baru yang dipimpin oleh Viktor 

Yanukovcyh, justru mengeluarkan kebijakan untuk menunda 

penandatanganan EU-Ukraine Association Agreement pada 21 

November 2013 dan akhirnya benar-benar menolak 

menandatangani pakta kerjasama tersebut dalam pertemuan 

puncak Eastern Partnership Summit di Vilnius, Lithuania pada 

29 November 2013, yang dihadiri perwakilan Uni Eropa dan 

enam negara bekas republik soviet lainnya. Hal tersebut tentu 

saja membuat rakyat Ukraina protes semenjak peristiwa 

penundaan karena mayoritas 56 persen masyarakat 

mendukung kesepakatan tersebut. Sedangkan, Presiden Viktor 

Yanukovych lebih memilih membuat kesepakatan dengan 

Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa, Rusia tanggal 17 

Desember 2013 dalam persidangan ke-6 Komite Kerjasama 

antar pemerintah Rusia-Ukraina, kedua pihak telah 

menandatangani 14 naskah kerjasama ‘Joint Action Plan’. 

Sejumlah kesepakatan penting terkait bantuan Rusia terhadap 
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Ukraina diantaranya Rusia memberikan diskon harga gas lebih 

sehingga harga gas dari 400 dollar AS menjadi hanya 268,5 

dollar AS per 1.000 kubik meternya. Kedua, pemerintah Rusia 

telah memutuskan menggunakan dana sebanyak 495 miliar 

Rubel (setara dengan 15 miliar dolar AS) dari Dana 

Kesejahteraan Sosial Nasional Rusia untuk membeli obligasi 

Ukraina (Fadly, 2015). 

Selain adanya perjanjian, hubungan Ukraina dan Rusia 

juga dipertegas lewat permasalahan pasokan energi dimana 

beberapa pipa minyak dan gas Rusia ke Eropa Barat berjalan 

melalui Ukraina. Pemasok gas alam terbesar ke Eropa 

bergantung pada Rusia akan stok gas di negaranya. Rusia juga 

pasar primer Ukraina untuk logam besi, pelat baja dan pipa, 

mesin listrik, peralatan mesin, makanan, dan produk tentang 

industri kimia. Ini telah menjadi pasar harapan untuk nilai 

tambah tinggi barang Ukraina. Rusia keluar sebagai investor 

terbesar keempat di perekonomian Ukraina setelah Amerika 

Serikat, Belanda, dan Jerman, yang telah memberikan 

kontribusi sekitar US$ 150,6 Juta dari US$ 2047 juta investasi 

modal asing Ukraina yang diperoleh dari semua sumber pada 

tahun 1998. Selama terciptanya kesepakatan antara Rusia dan 

Ukraina dalam menyelesaikan segala sengketa, Rusia tidak 

ada masalah dengan Ukraina. namun sampai pada upaya 

terakhir Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan 

NATO, kerjasama antar kedua negara ini mulai merenggang. 

Meskipun Presiden Ukraina Yuschenko meyakinkan Rusia 

bahwa bergabung dengana NATO tidak dimaksudkan sebagai 

tindakan anti Rusia, dan Putin mengatakan bahwa Rusia akan 

menyambut keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Namun 

seluruh pihak di Rusia memandang keputusan Ukraina 

tersebut sebagai perubahan yang tentu saja mengenai pro Barat 

dan orientasi anti Rusia. Karena itu adalah tanda permusuhan 

dan mengakibatkan penurunan persepsi Ukraina di Rusia. 

Lambat laun, ternyata persekutuan Ukraina dan Rusia tersebut 

memicu kekecewaan rakyat Ukraina yang akhirnya melakukan 

demonstrasi besar–besaran untuk melengserkan Presiden 
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Viktor Yanukovych. Pihak Rusia langsung secara keras 

menentang pelengseran Yanukovych hingga pada 1 Maret 

2014, Rusia mengadakan maneuver dengan menuntut dan 

memenangkan persetujuan parlemen negaranya untuk 

menginvasi Ukraina (Aprilia, 2015). 

Pada 16 Maret, referendum ilegal diadakan di wilayah 

Republik Otonom Krimea dan kotamadya terpisah Sevastopol, 

di mana 96,8% pemilih memilih untuk bergabung dengan 

Federasi Rusia sebagai subyeknya, dengan jumlah pemilih 

sebesar 83,1%. Hasil referendum, di mana pelanggaran yang 

signifikan terjadi, tidak memiliki arti. Mereka hanya 

memberikan masalah yang memalukan untuk keputusan yang 

diambil Rusia untuk memisahkan Krimea dari Ukraina. Padaa 

18 Maret terlihat Moskow memproklamasikan pencaplokan 

Krimea (Republik dan Sevastopol) ke Federasi Rusia sebagai 

dua entitasnya. Keputusan ini belum diakui oleh Kyiv. Bagi 

Ukraina, hilangnya Krimea di samping kepentingan geopolitik 

dan militernya, serta dampaknya pada kancah politik internal 

dikaitkan dengan konsekuensi ekonomi yang diakibatkan oleh 

hilangnya properti negara yang terletak di semenanjung, 

termasuk di sektor energi dan pertambangan, serta 

infrastruktur pelabuhan, yang signifikan bagi eksportir 

Ukraina. Bagi pihak berwenang Rusia, pengambilalihan 

Crimea adalah keberhasilan propaganda untuk konsumsi 

domestik, tetapi dikaitkan dengan biaya signifikan di kancah 

politik internasional (Rusia telah memperoleh citra negara 

yang berbahaya dan tak terduga), serta secara finansial (satu 

awal) perkiraan menempatkan total biaya aneksasi pada $ 82 

miliar) (Olszanski, 2014). 

Dengan keputusan pemerintah Ukraina memutuskan untuk 

tidak menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa, 

hal tersebut menjadi salah satu faktor pemicu protes dari 

warga Ukraina (Tolksdorf, 2014). Tekanan demi tekanan yang 

dilancarkan demonstran pro-Uni Eropa membuat pejabat 

pemerintahan tidak tahan menghadapi gelombang massa, 
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termasuk Perdana Menteri Ukraina, Mykola Azarov yang 

mengundurkan diri dari jabatan pemerintahannya pada 28 

Januari 2014 (Fadly, 2015). 

Aneksasi Krimea sendiri tindakan yang sangat cepat 

seperti yang dijelaskan oleh Bebler (2015) dimana peperangan 

dengan kombinasi dominasi militer dan lainnya (kontrol 

media, propaganda, disinformasi). Rusia mengambil langkah 

untuk mendapatkan kontrol atas Krimea sebagai reaksi 

terhadap gelombang protes anti-pemerintah yang baru-baru ini 

dikenal sebagai Euromaidan yang menunjukkan bahwa telah 

lama ada suara di Ukraina. Melihat bahwa Rusia mungkin 

berusaha mengacaukan Ukraina, tetapi menambahkan bahwa 

ketegangan ini menurun setelah Victor Yanukovych terpilih 

sebagai presiden pada tahun 2010. Ketika Yanukovych 

melarikan diri dari Ukraina pada 22 Februari 2014, kondisi 

negara membuat terjadinya kekosongan kekuasaan 

(Bebler:2015). Pada 26 Februari, protes pro-Rusia terjadi di 

Simferopol, ibukota Krimea. Pada 27 Februari, orang 

bertopeng dan bersenjata di bangunan pemerintah yang disita 

di Krimea dan menunjuk Sergey Aksyonov, anggota dari 

parlemen dan pemimpin Partai Persatuan Rusia sebagai 

perdana menteri. Pada 28 Februari, pasukan militer Rusia 

hadir di Semenanjung Krimea dan hal tersebut disangkal oleh 

Putin pada beberapa kesempatan (Bebler, 2015)), pasukan 

militer Rusia menyita beberapa fasilitas militer, bandara, dan 

media) dan memblokir lalu lintas yang menghubungkan 

Crimea dengan Ukraina (Matzek, 2016). 

 

 

 

 


