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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang  

Konflik dalam kehidupan manusia merupakan hal yang manusiawi, alami dan 

berpotensi terjadi setiap kali. 1 Konflik memiliki berbagai macam sebab, seperti sumber 

daya (tanah, uang, energi, makanan) dan distribusi sumber-sumber daya tersebut; atas 

kekuasaan, misalnya kontrol dan partisipasi dalam kehidupan politik. 2 Konflik akan 

terjadi ketika dua atau lebih pihak menganggap bahwa kepentingan mereka tidak sesuai 

dengan kepentingan satu sama lain kemudian mereka mengungkapkan sikap 

bermusuhan atau mengejar kepentingan-kepentingan mereka dengan mengambil 

tindakan yang menyakiti pihak lain.3 Pihak-pihak ini dapat berupa individu, kelompok 

kecil atau besar dan negara. 4 Salah satu fenomena konflik yang terjadi dan penulis 

angkat dalam penelitian ini adalah konflik antara protesters dengan pemerintahan 

negara adalah kelompok pemberontak di Ukraina dan pemerintah Ukraina yang juga 

terkait dengan beberapa pihak super power seperti Uni Eropa (UE) dan Rusia.   

Konflik ini berawal dari keputusan yang diambil oleh Presiden Ukraina kala itu 

yaitu Viktor Yanukovych dimana ia mengambil keputusan yang memicu kemarahan 

masyarakat Ukraina khususnya Ukraina Barat. Pada 21 November 2013, Yanukovych 

pun melakukan pemberitahuan mengenai pembatalan penandatanganan European 

                                                           
1 Jeong, Ho-Won. 2008. Understanding Conflict and Conflict Analysis. London : SAGE Publications. 

Hal 3 
2 Ibid, hal 26. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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Union Association Agreement (EU-AA). 5 European Union Association Agreement 

(EU-AA) adalah sebuah kesepakatan kerjasama yang berdasarkan kedekatan geografis 

dengan Uni Eropa.6 Pada awalnya kerjasama ini diawali dengan sebuah program yang 

disebut dengan Eastern Neighbourhood Partnership (ENP) yaitu sebuah program yang 

diinisiasi oleh UE sebagai sebuah usaha mendekatkan diri dengan negara-negara 

tetangganya di Eropa Timur seperti Ukraina, Moldova, Azerbaijan, Belarusia, Armenia 

dan Georgia.7 Kemudian program ini menjadi lebih concern bagi UE hingga akhirnya 

menjadi sebuah kesepakatan kerjasama yang dirancang  berdasarkan hubungan politik. 

Uni Eropa memiliki tujuan dalam EU-AA ini diantaranya adalah mendukung adanya 

reformasi di EaP, membantu pemulihan dan pertumbuhan ekonomi serta adanya 

kerjasama di bidang lain seperti energi, transportasi, konservasi lingkungan, kerjasama 

industri, sosial, persamaan HAM, perlindungan konsumen, pendidikan, kepemudaan 

dan kerjasama budaya.8 

Keputusan ini dilakukan karena ada tekanan dari Rusia, Yanukovych 

mengatakan bahwa Ukraina tak dapat mengorbankan hubungan perdagangan (pasokan 

                                                           
5 BBC News. 21 Nov 2013. Ukraine Suspends Preparations for EU Trade Agreement. Online melalui 

http://www.bbc.com/news/world-europe-25032275 (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017) 
6 European External Action Services. Delegation of the EU to Ukraine -Association Agreement. Online 

melalui 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_en.htm 

(Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017) 
7 European Commisions (European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations). Eastern 

Partnership. Online melalui https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-

partnership_en (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017) 
8 European External Action Services. EU-Ukraine Association Agreement “Quick Guide to the 

Association Agreement”. Online melalui https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/071215_eu-

ukraine_association_agreement.pdf (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-25032275
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_en.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership_en
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/071215_eu-ukraine_association_agreement.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/071215_eu-ukraine_association_agreement.pdf
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gas) dengan Rusia, yang menentang kesepakatan tersebut.9 Namun keputusan tersebut 

justru memicu warga Ukraina melakukan protes terhadap tindakan yang diambil oleh 

Presiden Yanukovych tersebut. Pada tanggal 29 November 2013 pun, sekitar 10.000 

demonstran berkumpul di Lapangan Kemerdekaan, membawa bendera Ukraina dan 

Uni Eropa lalu menyerukan kalimat "Ukraina adalah Eropa".10 Semenjak saat itu, 

demonstran terus menerus melakukan aksi protesnya sebagai dukungan agar Ukraina 

menyatukan diri dengan Uni Eropa (UE). 

Massa yang berasal dari Ukraina Barat yang kembali pecah sejak melakukan 

demonstrasi pada 2004 lalu ketika Revolusi Oranye, kini, Euromaidan pun kembali 

muncul dan ribuan orang, marah karena aspirasi lama untuk integrasi dengan Eropa 

telah dibatalkan pada November 2013, kemarahan tersebut dituangkan ke pusat Kiev 

untuk demonstrasi damai. 11Mereka telah menduduki Independence Square, yang 

dikenal sebagai Maidan sejak saat itu. 12Kemudian demonstrasi ini pun juga memiliki 

tujuan yang lebih besar lagi untuk mengkudeta Presiden Yanukovych dan 

pemerintahannya.13 Puncak dari unjuk rasa ini pun terjadi pada Februari 2014 dimana 

Euromaidan pun menuntut perubahan konstitusi untuk mengurangi kekuatan presiden, 

namun pada tanggal 18 Februari 2014, parlemen tidak menyetujui hal tersebut dan 

                                                           
9 BBC Indonesia News. 30 Nov 2013. Polisi Bubarkan Protes di Ukraina. Online melalui 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/11/131130_ukraineprotest (Diakses pada tanggal 6 Agustus 

2017) 
10 Ibid. 
11 BBC News. 22 Feb 2014. Why is Ukraine in Turmoil? . Online melalui 

http://beta.bbc.com/news/world-europe-25182823 (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017) 
12 Ibid. 
13 Reuters. 12 Des 2013. Kiev prosters gather, EU Dangles Aid Promise. Online melalui 

http://www.reuters.com/article/us-ukraine-idUSBRE9BA04420131212 (Diakses pada tanggal 6 

Agustus 2017) 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/11/131130_ukraineprotest
http://beta.bbc.com/news/world-europe-25182823
http://www.reuters.com/article/us-ukraine-idUSBRE9BA04420131212
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ketika berita tersebar, pemrotes pun marah sehingga terjadilah pertumparan darah 

antara polisi dan pemrotes.14 Kemudian, pada tanggal 22 Februari 2014, Yanukovych 

dan petinggi-petingginya menghilang dari Kiev dan dikabarkan melakukan 

penerbangan ke Ukraina Timur untuk menghadiri konferensi di Kharkov.15 Melihat 

adanya kekosongan kekuasaan di Ukraina, akhirnya Parlemen Ukraina pun pada 

tanggal 23 Februari 2014, menunjuk Oleksandr Turchynov sebagai Presiden Sementara 

sampai pemilihan nanti pada 25 Mei 2014 nanti.16 

Aksi demontrasi ini pun tidak lepas dari geokultur penduduk Ukraina itu sendiri 

yang terbagi menjadi dua yaitu pro-Barat (Uni Eropa, Amerika Serikat)  dan pro-Rusia. 

17Penduduk yang menempati Ukraina Timur dan Selatan berbatasan dengan Rusia 

memiliki latar belakang sejarah dan bahasa yang secara kultural lekat dengan Rusia 

karena banyaknya imigran dari Rusia yang datang ke semenanjung krimea sejak era 

Uni Soviet. 18Sedangkan, di wilayah Ukraina Barat lebih pro terhadap Barat karena 

selama ratusan tahun lamanya wilayah ini sudah didominasi oleh masyarakat Polandia 

dan Austria yang cenderung berbahasa Ukraina, lebih nasionalis dan identik dengan 

Eropa Tengah.19 

                                                           
14 BBC News. 22 Feb 2014. Loc. Cit. 
15 The Guardian News. 2014. Yulia Tymoshenko Released Ukraine. Online melalui 

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/22/yulia-tymoshenko-releasedukraine- 

lurches-split (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017) 
16 The Guardian News. 2014. Ukraine MPs Appoint Interim President as Yanukovych Allies Dismissed. 

Online melalui https://www.theguardian.com/world/2014/feb/23/ukraine-crisis-interim-president-

turchynov-yanukovych-tymoshenko (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017) 
17 New Republic, Julia Ioffe. 2 Mar 2014. Putin’s War in Crimea Could Soon Spread to Eastern Ukraina. 

Online melalui https://newrepublic.com/artic le/116810/putin-declares-war-ukraine-and-us-or-nato-

wont-do-much (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017) 
18 BBC News. 22 Feb 2014. Loc. Cit. 
19 Ibid. 

https://www.theguardian.com/world/2014/feb/23/ukraine-crisis-interim-president-turchynov-yanukovych-tymoshenko
https://www.theguardian.com/world/2014/feb/23/ukraine-crisis-interim-president-turchynov-yanukovych-tymoshenko
https://newrepublic.com/artic%20le/116810/putin-declares-war-ukraine-and-us-or-nato-wont-do-much
https://newrepublic.com/artic%20le/116810/putin-declares-war-ukraine-and-us-or-nato-wont-do-much
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Setelah demonstrasi di Kiev mereda seiring dengan pemecatan Yanukovych 

sebagai Presiden Ukraina, konflik lainnya pun kembali datang dari Semenanjung 

Krimea dimana Rusia melakukan aneksasi terhadap wilayah ini dengan alasan 

humanitarian intervention karena banyaknya warga Krimea yang beretnis Rusia yang 

tinggal disana. Aneksasi ini dilakukan pada tanggal 3 Maret 2014, dimana Rusia mulai 

mengirimkan pasukannya ke perbatasan Krimea dan melakukan tindakan yang 

memutuskan komunikasi di Krimea dengan pihak luar. 20Tidak hanya sampai disitu, 

pada tanggal 16 Maret 2014 pun, parlemen Krimea melakukan referendum atas 

bergabungnya Krimea dengan Rusia dengan voting sejumlah 97% dari masyarakat 

Krimea yang setuju akan penggabungan tersebut.21 Pemerintah Ukraina, UE dan AS 

mengecam referendum tersebut, namun pemerintah Ukraina pun tidak bisa apa-apa 

karena khawatir jika ada pengiriman pasukan balasan, Rusia justru akan lebih 

mengancam lagi.22 Akhirnya, UE dan AS pun melakukan pelarangan berpergian dan 

pembekuan aset bagi seluruh pejabat tinggi Rusia dan Ukraina setelah adanya 

referendum tersebut. 23 

Berkaca dari berhasilnya referendum yang dilakukan Krimea meski diakui oleh 

AS dan Uni Eropa sebagai tindakan illegal, peristiwa ini yang kemudian menjadi 

trigger bagi masyarakat Ukraina Timur. Pada 7 April 2014, demonstran di Ukraina 

                                                           
20 Liputan 6, Tanti Yulianingsih. 4 Mar 2014. Online melalui 

http://news.liputan6.com/read/2017943/pasukan-rusia-berdatangan-ke-ukraina-pemimpin-dunia 

kecam?utm_campaign=%5BS%5BHotTopics_news_12748%28040314%29%3AUkraina_Rusia&utm

_medium=cpc&utm_source=google#sthash.AyMYO82f.dpuf (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017) 
21 BBC News. 2014. Ukraine Crisis : Timeline. Online melalui http://www.bbc.com/news/world-

middle-east-26248275 (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017) 
22 Ibid. 
23 Ibid. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275
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Timur, tepatnya kota Donetsk,Luhansk dan Kharkiv pun mulai menduduki gedung-

gedung pemerintahan di kota tersebut, namun pemerintah Ukraina berhasil mengontrol 

kembali pemrotes yang menduduki gedung pemerintahan di kota Kharkiv. 24 Pada 

waktu yang sama, demonstran Donetsk mendeklarasikan diri sebagai Donetsk’s People 

Republic (DPR) dan demonstran di Luhanks mendeklrasikan diri sebagai Luhansk’s 

People Republic (LPR). Pemerintah Ukraina tidak diam saja, akhirnya pada tanggal 15 

April 2014, Presiden Turchynov pun memberikan ultimatum mengenai gerakan anti 

teroris untuk menolak adanya kelompok separatis yang pro-Rusia, jika tidak, maka 

pemerintah akan mengirim pasukan militer Ukraina ke Ukraina Timur.25 Namun, para 

kelompok separatis pun tidak mengindahkan adanya ultimatum tersebut yang 

mengakibatkan munculnya gencatan senjata antara pasukan Ukraina dan DPR, LPR 

yang terjadi secara berkelanjutan.  

Oleh karena itu, penulis pun merasa konflik ini menarik dan patut untuk diteliti 

baik dari sisi personal maupun akademis karena konflik ini berbeda dengan konflik 

pada umumnya. Jika di suatu negara, suatu konflik terjadi antara kelompok 

pemberontak dengan pemerintahnya, maka pihak tersebut yang akan terus menerus 

bertikai hingga tujuan salah satu pihak tercapai. Namun berbeda dengan “Krisis 

Ukraina 2014” ini karena dalam konflik ini dalam kurun waktu satu tahun, arah konflik 

yang terjadi pun berbeda dan terdapat efek domino di dalamnya. Konflik ini berawal 

dari pembatalan untuk menandatangani EU-AA atau penggabungan Ukraina dengan 

Uni Eropa. Masyarakat Ukraina Barat (Euromaidan) pun marah yang berujung 

                                                           
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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melakukan demonstrasi dan kerusuhan di Ibukota Ukraina, Kiev. Kemarahan ini pun 

semakin besar dan menuntut untuk menurunkan Presiden Yanukovych sebagai 

Presiden Ukraina. Yanukovych pun memiliki alasan tersendiri mengapa kemudian 

tidak jadi bergabung dengan EU-AA, dikarenakan Rusia memberikan tekanan kepada 

Yanukovych yang akan mempersulit pasokan gas Rusia ke Ukraina, serta dijanjikannya 

kompensasi sebesar 15 juta dolar AS. Akhirnya, karena protes dan kerusuhan 

Euromaidan yang semakin besar pun, parlemen Ukraina menurunkan Yanukovych dari 

jabatannya sebagai Presiden Ukraina dan digantikan oleh Presiden sementara yaitu 

Turchynov. Tidak berhenti sampai disini, konflik pun justru berkembang di Ukraina 

Timur, setelah Rusia melakukan aneksasi terhadap semenanjung Krimea pun muncul 

kembali kelompok pemberontak yang protes terhadap pemerintahan Ukraina kini yang 

pro Barat. Hal ini yang menarik untuk dibahas diteliti, karena adanya dinamika dan 

eskalasi konflik yang berkaitan dari konflik pertama dan sesudahnya serta konflik ini 

pun terjadi perubahan dan arah konflik hanya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun.   

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh dinamika konflik Ukraina paska-penundaan European Union 

Association Agreement (EU-AA) pada tercapainya eskalasi pada tahun 2014? 

1.3   Tujuan Penelitian 

1.3.1 Mengetahui akibat dari penundaan Europe Union Association 

Agreement (EU-AA) yang dilakukan oleh Presiden Yanukovych. 
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1.3.2 Mengetahui dinamika dan eskalasi konflik yang terjadi di Ukraina pasca 

penolakan Europe Union Association Agreement (EU-AA). 

1.3.3 Memberikan wawasan mengenai salah satu kajian hubungan 

internasional. 

1.4   Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik: 

1.4.1.1 Sebagai bahan kajian dalam pengembangan disiplin ilmu 

Hubungan Inmternasional khususnya, dan ilmu pengetahuan 

pada umumnya. 

1.4.1.2 Memberikan referensi bagi peneliti berikutnya yang berminat 

melakukan penelitian terkait isu maupun teori yang sama. 

1.4.2 Manfaat Praktis: 

1.4.2.1 Menambah wawasan bagi akademisi maupun khalayak umum 

mengenai akibat dari penundaan European Union Association 

Agreement (EU-AA) yang dilakukan oleh Presiden 

Yanukovych. 

1.4.2.2 Menambah wawasan bagi akademisi maupun khalayak umum 

mengenai dinamika dan eskalasi konflik yang terjadi di 

Ukraina pasca penolakan Europe Union Association 

Agreement (EU-AA). 

  


