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BAB IV 

KONFLIK UKRAINA 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai beberapa gambaran umum 

terkait konflik yang terjadi di Ukraina. Mulai dari protes yang dilakukan Euromaidan 

pasca Presiden Yanukovych menolak menandatangani European Union Association 

Agreement (EU-AA) , kemudian lepasnya semenanjung Krimea dari tangan Ukraina 

dan terakhir munculnya gerakan separatisme di Ukraina Timur sebagai akibat protes 

terhadap Pemerintahan Ukraina Barat yang cenderung lebih condong terhadap Uni 

Eropa dan AS, konflik ini dikenal dengan Donbass War yang terjadi hingga sekarang. 

4.1 Ukraina 

Ukraina adalah negara terbesar kedua di Eropa yang terdiri dari tanah dataran 

pertanian yang luas, subur dan memiliki bidang industri yang besar yang berada di 

bagian timur Ukraina. 85 Ukraina termasuk dalam Eropa Timur yang berbatasan 

langsung dengan Laut Hitam di bagian selatan, di sebelah barat berbatasan langsung 

Polandia, Rumania dan Moldova, sedangkan di sebelah timur berbatasan langsung 

dengan Rusia.86 Beberapa fakta penting tentang Ukraina adalah ibukota Ukraina berada 

di Kiev, penduduk Ukraina berjumlah 44,9 juta jiwa, Bahasa yang digunakan adalah 

                                                           
85 BBC News. 2016. Ukraine Profile : Overview. Online melalui http://www.bbc.com/news/world-

europe-18006246 (Diakses pada Januari 2018) 
86 CIA GOV. Updated 2018. The World Factbook : Ukraine. Online melalui 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/up.html (Diakses pada 

Januari 2018) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-18006246
http://www.bbc.com/news/world-europe-18006246
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/up.html
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Bahasa Ukraina (Utama) dan Bahasa Rusia, penduduk Ukraina  mayoritas memeluk 

agama christiany.87 

Ukraina memperoleh kemerdekaannya setelah runtuhnya Uni Soviet pada 

tahun 1991 dan semenjak saat itu, Ukraina selalu berganti arah condong integrasi yang 

berbeda-beda baik ke Eropa Barat ataupun Rusia. 88Hal ini dikarenakan adanya 

kedekatan tersendiri masing-masing wilayah di Ukraina dengan negara-negara 

tersebut. Masyarakat Ukraina bagian barat lebih erat dengan negara tetangga di Eropa 

Barat terutama Polandia yang memiliki nilai nasionalis yang kuat sedangkan 

masyarakat Ukraina bagian Timur lebih dekat dengan Rusia karena berbatasan secara 

langsung dan juga sebagian besar masyarakatnya berbahasa Rusia sebagai Bahasa 

utama mereka. 89Selain itu, di Krimea yang merupakan sebuah Republik Otonom di 

dekat Laut Hitam yang dulunya wilayah ini adalah wilayah bagian dari Rusia sampai 

tahun 1954, juga lebih condong ke Rusia ditambah populasi etnis Rusia sekita 60% 

dari masyarakat Krimea itu sendiri.90 Sebelum penulis menjabarkan lebih mendalam 

mengenai negara Ukraina, penulis akan memberikan pemaparan terlebih dahulu 

mengenai sejarah penting atau peristiwa penting bagi Ukraina : 

                                                           
87 BBC News. 2016. Ukraine Profile : Overview. Loc.Cit 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 

TAHUN PERISTIWA PENTING UKRAINA 

1917 Central Rada Council didirikan di Kiev dikarenakan runtuhnya 

Kekaisaran Rusia 
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1918  Ukraina menyatakan kemerdekaannya dengan nama Republik 

Rakyat Ukraina 

 Beberapa pemerintahan pun bersaing untuk mendapatkan kontrol 

atas beberapa wilayah Ukraina atau keseluruhan wilayah Ukraina 

pada Perang Saudara Ukraina 

1921  Red Army Russian menaklukan 2/3 Ukraina dan kemudian 

mendirikan Republik Sosialis Soviet Ukraina 

 Bagian Barat Ukraina menjadi bagian dari Polandia. 

1932 Banyaknya petani yang menjadi korban jiwa hingga meninggal 

dunia akibat dari jajahan Stallin. 

1941  Ukraina menderita masa perang yang sangat mengerikan saat Nazi 

menduduki negara ini sampai tahun 1944 

 Lebih dari 5 juta orang Ukraina meninggal dunia melawan Nazi 

Jerman dan sebanyak 1,5 juta terbunuh oleh Nazi. 

1944 Stallin mendeportasi 200.000 Suku Tatar Krimea ke Siberia dan 

Asia Tengah dengan tuduhan adanya kerjasama dengan Nazi 

Jerman. 

1945 Kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia II menyebabkan 

pencaplokan Soviet di tanah Ukraina Barat harus dikembalikan. 

1954  Pemimpin Soviet, Nikita Krushcev memindahkan semenanjung 

Krimea ke Ukraina 

 Gencatan senjata terakhir dari Soviet adalah ketika penangkapan 

pemimpin dari Kelompok Pemberontak Ukraina. 

1960 Meningkatkan kelompok yang melawan pemerintahan Uni Soviet 

yang menyebabkan adanya pembantaian terhadap pembangkang 

pada tahun 1972. 

1986 Sebuah reaktor tenaga nukilir di Chernobyl meledak, hal ini 

membuat asap radioaktif tersebar ke seluruh Eropa, kemudian 
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banyak personil militer yang meninggal dunia akibat terkena 

radiasi tersebut. 

KEMERDEKAAN 

1991  Ukraina menyatakan kemerdekaannya setelah percobaan kudeta di 

Moskow sebanyak 90% memilih kemerdekaan dalam Referendum 

Nasional bulan Desember. 

 Awal pertengahan tahun 1990an, sekitar 250.000 suku Tatar 

Krimea kembali ke Krimea setelah runtuhnya Uni Soviet. 

1994 Diadakan pemilihan Presiden : Leonid Kuchma yang 

menggantikan Leonid Kravchuk. 

1996 Ukraina menganut konstitusi baru yaitu Demokrasi dan 

memperkenalkan hryvnya sebagai mata uang resmi Ukraina. 

1997 Ukraina dan Rusia mencapai kesepakatan mengenai Armada Laut 

Hitam 

2000 Perusahaan Nuklir Chernobyl ditutup setelah mengalami 

kecelakaan pada 14 tahun silam . Lebih dari 10.000 orang telah 

meninggal dunia sebagai akibat langsung dari ledakan tersebut dan 

beberapa juta orang lainnya mengalami gangguan kesehatan. 

2000  Maret 

Hasil pemiihan umum di parlemen digantung, pihak yang 

menentang Kuchma menuduh adanya kecurangan pemilu yang 

besar 

 Mei 

Pemerintah mengumumkan keputusan untuk mempertimbangkan 

bergabung dengan NATO 

REVOLUSI ORANYE 

2004  November 

Kandidat Presiden yang kalah, Viktor Yushchenko melakukan 

kampanye yang didukung oleh masyarakat Ukraina Barat yang 



 
 

51 
 

merespon terhadap kemenangan Viktor Yanukovych yang 

dianggap curang karena telah dimenangkan. Mengetahui hal ini, 

Mahmakah Agung pun membatalkan hasil pemilu 

 Desember 

Diadakan pemilihan umum ulang dan Viktor Yushchenko 

memenangkannya dan dilantik sebagai Presiden Resmi Ukraina 

pada bulan selanjutnya 

 

2006 Juni-Juli 

Setelah melakukan serangkaian tahap negosiasi, pendukung 

Revolusi Oranye (Yushchenko) dan para kaum sosialis 

pendukung Yulia Tymoshenko menyetujui sebuah koalisi namun 

kesepakatan tersebut kemudian batal dijalankan. 

2007 Pada Desember, Yulia  Tymoshenko diangkat menjadi Perdana 

Menteri lagi, dalam partai koalisi dengan Yushchenko. 

2008  Terjadinya krisis keuangan global yang menyebabkan penurunan 

permintaan baja yang menjadi salah satu komoditi ekspor utama 

Ukraina runtuh. Nilai mata uang Ukraina turun tajam dan para 

investor menarik diri keluar. 

 IMF (International Monetary Fund) memberikan pinjaman pada 

Ukraina sebesar  $16.5bn (£10.4bn). 

Kembalinya Yanukovych 

2010  Februari 

Viktor Yanukovych dinyatakan sebagai pemenang dalam Pemilu 

Presiden ke-2 di Ukraina yang bersaing dengan Yulia 

Tysmoshenko, mantan Perdana Menteri 

 Maret 

Yanukovych menunjuk sekutu lama, Mykola Azarov sebagai 

Perdana Menteri 



 
 

52 
 

 

Selanjutnya, bentuk pemerintahan Ukraina adalah republik semi presidensial 

dimana dipimpin oleh Kepala Negara atau Presiden dan Kepala Pemerintahan yaitu 

                                                           
91 BBC. 2017. Ukraine Profile : Timeline. Online melalui http://www.bbc.com/news/world-europe-

18010123 (Diakses pada Januari 2018) 

 Juni 

Parlemen Ukraina memutuskan untuk meninggalkan 

keanggotaanya di NATO 

 November 

Yanukovych melakukan veto  sebuah reformasi pajak yang telah 

mendorong ribuan pemilik bisnis dan aktivis oposisi untuk 

melakukan demonstrasi di pusat-pusat kota di seluruh negeri. 

Reformasi tersebut merupakan bagian dari langkah-langkah 

penghematan yang diminta IMF sebagai syarat bailout $ 15 miliar 

($ 9 miliar) yang disetujui pada bulan Agustus. 

2011  Maret 

IMF menunda bailout $ 15 miliar, ditahan sebagai tanggapan atas 

kegagalan pemerintah untuk melewati RUU reformasi pensiun 

dan pengaruhnya terhadap kenaikan harga gas. 

 Oktober 

Sebuah pengadilan memenjarakan mantan PM Tymoshenko 

setelah menemukan dia bersalah karena penyalahgunaan 

kekuasaan atas kesepakatan gas dengan Rusia pada tahun 2009.  

2012 Pada bulan Oktober, dilaksanakan  pemilihan parlemen pertama 

sejak Presiden Yanukovych menjabat.  

Tabel 2. Sejarah Penting Ukraina 

Sumber : Olahan data penulis dari BBC91 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-18010123
http://www.bbc.com/news/world-europe-18010123
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Perdana Menteri92. Bentuk administratif wilayahnya terbagi menjadi 24 Oblast, 2 Kota 

sebagai Republican Subordination yaitu Kiev dan Sevastopol, serta Republik Otonom 

adalah Krimea.93 Kemudian, apabila dalam bidang ekonomi, dalam tujuh tahun 

belakangan secara berturut ini, Ukraina termasuk kedalam tingkat kebebasan ekonomi 

terendah di Eropa. 94Hal ini terjadi karena peraturan perundangan-undangan yang 

belum ditetapkan dan kuranganya kebebasan investasi telah melemahkan 

produktivitas, termausk di sektor pertanian. Berikut adalah data analisa The Ten 

Economic Freedom Ukraina yang diterbitkan oleh Heritage :   

 

Grafik 1. Rule of Law Ukraine 

Ukraina telah membuat beberapa kemajuan dalam memerangi korupsi, namun 

masida ada banyak masalah yang belum terselesaikan. Pengangkatan Viktor 

Yanukovych sebagai Presiden mengakhiri sistem politik yang dijalankan secara turun 

temurun oleh Presiden, keluarganya ataupun rekan terdekatnya. Namun para oligarki 

lama terus mendapat keuntungan finansial dari hubungan dekat mereka dengan politisi 

                                                           
92 Butenko, Vitalis, and Sibylle. 2017. Ukraine – Russia : Relationships 2014 – present. Online melalui 

https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/necom-

dam/documents/Simulation%20Geneva/Seminar%20on%20UKR_EU_RUS%20negotiations_070317.

pdf (Diakses pada Januari 2018), Hal 3 
93 Ibid. 
94 Heritage. 2016. Economic Freedom Score : Ukraine. Online melalui 

http://www.heritage.org/index/pdf/2016/countries/ukraine.pdf (Diakses pada Januari 2018) 

https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/necom-dam/documents/Simulation%20Geneva/Seminar%20on%20UKR_EU_RUS%20negotiations_070317.pdf
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/necom-dam/documents/Simulation%20Geneva/Seminar%20on%20UKR_EU_RUS%20negotiations_070317.pdf
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/necom-dam/documents/Simulation%20Geneva/Seminar%20on%20UKR_EU_RUS%20negotiations_070317.pdf
http://www.heritage.org/index/pdf/2016/countries/ukraine.pdf
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papan atas bahkan di daerah yang dikendalikan oleh pemerintah pusat, pengadilan 

masih tetap lemah dan keputusan mungkin tidak ditegakkan dengan baik.95 

 

Grafik 2. Government Size 

Tingkat pajak penghasilan  individu Ukraina adalah 20% dan tariff pajak 

perusahaan teratas adalah 15%. Pajak lainnya termasuk pajak pertambahan nilai dan 

pajak property. Beban pajak keseluruhan sama dengan 37,6% dari total pendapatan 

domestik. Belanja pemerintah mencapai 48,1% dari PDB. Defisit anggaran rata-rata 

sekitar 5% dari PDB selama tiga tahun terakhir. Utang public melebihi 70% dari 

PDB.96 

 

Grafik 3. Regulatory Efficiency 

Ketidakstabilan politik terus menimbulkan ketidakpastian peraturan dalam 

transaksi komersial. Ketenagakerjaan yang masih ketinggalan zaman dan tidak 

memiliki fleksibilitas. Pemerintah bisa mempengaruhi harga melalui Badan Usaha 

Milik Negara. IMF melaporkan bahwa 740 BUMN mencatat kerugian sebesar sekitar 

                                                           
95 Ibid. 
96 Ibid. 
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1% dari PDB pada tahun 2014 dan sebagai salah satu lembaga, BUMN pun telah 

mengumpulkan kewajiban substansial sebesar lebih dari 12% dari PDB.97 

 

Grafik 4. Open Markets 

Tingkat rata-rata tarif Ukraina adalah 2,1%. Prosedur ini justru menguntungkan 

perusahaan lokal. Investor asing mungkin tidak membeli lahan pertanian dan perjanjian 

investasi pun masih terbatas untuk tahap yang lebih serius dikarenakan adanya sektor 

lain. Konflik Rusia-Ukraina terus mengganggu perdagangan dan investasi. Sebagian 

besar utang justru terus menjadi hambatan pada sistem perbankan.98 

 

Grafik 5. Freedom Trend : Ukraine 

 

                                                           
97 Ibid. 
98 Ibid. 
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Data diatas menunjukkan bahwa Ukraina terus menerus mengalami penurunan 

dalam perekonomian negaranya. 

4.2 European Union Association Agreement (EU-AA) 

European Union Association Agreement (EU-AA) adalah sebuah kesepakatan 

kerjasama yang berdasarkan kedekatan geografis dengan Uni Eropa.99 Pada awalnya 

kerjasama ini diawali dengan sebuah program yang disebut dengan Eastern 

Neighbourhood Partnership (EaP) 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.100 

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.101 

                                                           
99 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) 
100 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) 
101 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://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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EU-AA diinisiasi pada tanggal 30 Maret 2012 di Brussel. 102 Kesepakatan ini masih 

belum resmi ditandatangani oleh negara anggota Uni Eropa dan Parlemen UE hingga 

November 2012, tidak hanya itu petinggi UE bahkan melakukan pemboikotan terhadap 

UEFA Euro 2012 di Ukraina.103 Hal ini terjadi karena petinggi UE menganggap 

Ukraina masih belum bisa menuntaskan masalah penurunan demokrasi dan rule of law 

yang terjadi di negaranya termasuk vonis yang dijatuhkan kepada Tymoshenko dan 

Yuriy Litsenko di 2011 dan 2012 sehingga petinggi UE pun akan meratifikasi setelah 

masalah tersebut selesai. 104 Persyaratan yang diajukan Uni Eropa inilah salah satunya 

yang menjadi alasan penundaan EU-AA pada November 2013 karena selama proses 

kurang lebih satu tahun, Pemerintahan Yanukovych pun berusaha untuk mengabulkan 

persyaratan UE agar bisa bergabung dengan UE, namun parlemen Ukraina gagal 

meloloskan lebih dari enam mosi yang akan mengizinkan mantan PM Yulia 

Tysmoshenko untuk menerima perawatan medis di luar negeri.105 

Peristiwa penundaan penandatanganan EU-AA ini menimbulkan protes dari 

masyarakat serta mengkudeta dia sebagai Presiden Ukraina. Akhirnya, pada tahun 

2014 ketika Poroshenko menjabat sebagai Presiden Ukraina, akhirnya Uni Eropa dan 

Ukraina menandatangani EU-AA dimana Ukraina merupakan negara baru dalam 

                                                           
102 Centre for European Policy Studies. 2012. European Neighbourhood Watch Issue 80. Online melalui 

https://www.ceps.eu/system/files/simplenews/2011/05/NWatch80.pdf (Diakses pada Januari 2018) 
103 Rettman Andrew. 2012. EU-Ukraine Summit ‘unlikely’ this year. Online melalui 

https://euobserver.com/foreign/118094 (Diakses pada Januari 2018) 
104 Kyiv Post. 2012. EU Leaders : Ratification of Association Agreement and DCFTA depends on 

Settlement of Tymoshenko and Lutsenko Issue. Online melalui 

https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/eu-leaders-ratification-of-association-

agreement-a-310272.html (Diakses pada Januari 2018) 
105 Aljazeera. 2013. Ukraine Drops EU Plans and Looks to Russia. Online melalui 

https://www.aljazeera.com/news/europe/2013/11/ukraine-drops-eu-plans-looks-russia-

20131121145417227621.html (Diakses pada Januari 2018) 

https://www.ceps.eu/system/files/simplenews/2011/05/NWatch80.pdf
https://euobserver.com/foreign/118094
https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/eu-leaders-ratification-of-association-agreement-a-310272.html
https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/eu-leaders-ratification-of-association-agreement-a-310272.html
https://www.aljazeera.com/news/europe/2013/11/ukraine-drops-eu-plans-looks-russia-20131121145417227621.html
https://www.aljazeera.com/news/europe/2013/11/ukraine-drops-eu-plans-looks-russia-20131121145417227621.html
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mengembangkan hubungan kerjasama langsung dengan Uni Eropa yang bertujuan 

untuk asosiasi politik dan integrasi ekonomi. 106Pada tanggal 21 Maret 2014, kedua 

belah pihak menandatangani bab politik dalam EU-AA tersebut dan pada tanggal 27 

Juni 2014, keduanya menandatangani sisanya. 107Perjanjian akan berlaku ketika semua 

negara anggota UE sudah meratifikasinya, kecuali Ukraina. Pada 1 November 2014, 

perjanjian berlaku dengan beberapa poin penting yaitu menghargai HAM, kebebasan 

fundamental dan supremasi hukum; dialog politik dan reformasi; keadilan, kebebasan 

dan keamanan; kerjasama ekonomi dan kerjasama di bidang lainnya seperti 

lingkungan, transportasi dan pertanian; serta kerjasama finansial/ekonomi.108 Dewan 

EU-AA pertama berlangsung pada tanggal 15 Desember 2014 yang mencakup 

ketentuan untuk Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). 109DCFTA 

menawarkan Ukraina sebuah kerjasama utnuk memodernisasi hubungan dagangnya 

dan pembangunan ekonomi pada saat Open Market melalui penghapusan tarif bea dan 

kuota secara progresif dan harmonisasi dalam hukum, norma dan peraturan di berbagai 

sektor terkait perdagangan.110 

4.3 Pasca Penolakan EU-AA (Protes Euromaidan) 

Euromaidan adalah sebuah massa demonstrasi yang muncul sebagai sebuah 

protes damai untuk mematuhi jalan Ukraina menjadi integrasi Eropa, yang akhirnya 

berkembang menjadi pemberontakan nasional yang luas melawan rezim penguasa 

                                                           
106 Ibid. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
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mantan Presiden Yanukovych. 111Sebenarnya, Euromaidan memiliki sebutan lain 

seperti Euro-Revolution, Maidan, Dignity Revolution dan Revolusi Ukraina melibatkan 

demonstrasi patriotik nasional di seluruh Ukraina yang menyoroti masalah korupsi, 

ketidaksetaraan sosial, biased police, dan menyatakan dukungannya untuk integrasi 

dengan Uni Eropa sebagai kebijakan luar negeri Ukraina. 112Sejatinya, euromaidan 

adalah sekumpulan masyarakat Ukraina Barat yang melakukan protes di Independence 

Square, Kiev. Konflik ini terjadi diakibatkan oleh keputusan yang dibuat oleh Presiden 

Yanukovych pada akhir tahun 2013. Keputusan ini membuat masyarakat Ukraina barat 

yang notabene pro-Barat pun melakukan protes terhadap keputusan tersebut. 

Masyarakat Ukraina barat sendiri telah lama menantikan momen penggabungan 

Ukraina dengan Uni Eropa. Ketika zaman pemilu 2004 untuk mendukung Yushchenko 

saja, para pendukungnya sampai membuat Revolusi Oranye terjadi di Ukraina demi 

harapan mereka agar bisa bergabung dengan Uni Eropa dan lepas dari bayang-bayang 

Rusia.  

Keputusan yang dibuat Presiden Yanukovych kala itu adalah pemberitahuan 

pembatalan penandatanganan European Union Association Agreement (EU-AA) oleh 

Presiden Viktor Yanukovych sebagai Presiden Ukraina pada tanggal 21 November 

2013. 113 European Union Association Agreement (EU-AA) adalah kesepakatan untuk 

bergabung dengan Uni Eropa serta negara-negara Eropa Timur lainnya, yang 

                                                           
111 Sviatoslav Sviatnenko, dan Alexander Vinogradov. 2014. Euromaidan Values from a Comparative 

Perspective. Social Health and Communication Studies Journal Contemporary Ukraine, Vol 1, Hal 44 
112 Ibid. 
113 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) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-25032275


 
 

60 
 

kerjasama ini berfokus pada pemilihan dan pertumbuhan ekonomi, kerjasama di bidang 

transportasi, energi, industri, pembangunan sosial, persamaan HAM dan kerjasama 

dalam hal budaya. 114 Keputusan ini dilakukan karena ada tekanan dari Rusia, 

Yanukovych mengatakan bahwa Ukraina tak dapat mengorbankan hubungan 

perdagangan (pasokan gas) dengan Rusia, yang menentang kesepakatan tersebut.115 

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".116 Semenjak saat itu, demonstran terus menerus melakukan aksi protesnya 

sebagai dukungan agar Ukraina menyatukan diri dengan Uni Eropa (UE). Pada tanggal 

17 Desember 2013 pun Rusia membuat kerjasama ekonomi dengan Ukraina. 117 

Kesepakatan dari kerjasama ekonomi antara Rusia dan Ukraina adalah Rusia akan 

memangkas harga ekspor gas, menghapus hambatan perdagangan kedua negara dan 

Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia memastikan untuk menginvestasikan $ 15 

miliar (£ 9,2 miliar) sebagai utang pemerintah Ukraina. 118  

                                                           
114 European External Action Services. Delegation of the EU to Ukraine -Association Agreement. Online 

mealui 

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

(Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017) 
115 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) 
116 Ibid. 
117 The Telegraph News, Damien McElroy. 17 Des 2013. Ukraine receives half price gas and $15 billion 

to stick with Russia. Online melalui 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10523225/Ukraine-receives-half-price-

gas-and-15-billion-to-stick-with-Russia.html (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017) 
118 Ibid. 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_en.htm
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/11/131130_ukraineprotest
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10523225/Ukraine-receives-half-price-gas-and-15-billion-to-stick-with-Russia.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10523225/Ukraine-receives-half-price-gas-and-15-billion-to-stick-with-Russia.html
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Massa yang berasal dari Ukraina Barat yang kembali pecah sejak melakukan 

demonstrasi pada 2004 lalu ketika sebuah deklarasi bergema di seluruh Ukraina pada 

kebangkitan perjalanan Yushchenko menuju tampuk kekuasaan: Ya Stoyav na 

Maidani! artinya “Saya berdiri di Maidan”. 119Ucapan ini juga berarti, saya di sana, 

saya membela kebebasan, saya berhak mengharapkan perubahan. Bagi bangsa Ukraina 

yang mendambakan kesempatan untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Rusia dan 

bergabung dengan Eropa dan Negara Barat lainnya, Yushchenko melambangkan 

harapan besar yang terakhir.120 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. 121Mereka telah menduduki Independence Square, yang dikenal sebagai Maidan 

sejak saat itu. 122Kemudian demonstrasi ini pun juga memiliki tujuan yang lebih besar 

lagi untuk mengkudeta Presiden Yanukovych dan pemerintahannya.123 Selanjutnya, 

pada 25 Januari 2014, demonstrasi pun semakin marah dengan didorong oleh adanya 

isu korupsi pemerintahan, penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM di 

Ukraina.124 

                                                           
119 National Geographic, Andrew Meier. 11 Mar 2014. Revolusi Penuh Penuh Pergolakan Ukraina. 

Online melalui http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/03/revolusi-penuh-pergolakan-ukraina 

(Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017) 
120 Ibid. 
121 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) 
122 Ibid. 
123 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) 
124 Radio Free Europe, Radio Liberty. 25 Jan 2014. Ukraine Opposition Vows to Continue Struggle after 

Yanukovych Offer. Online melalui https://www.rferl.org/a/protesters-police-tense-standoff-

ukraine/25241945.html (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017) 

http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/03/revolusi-penuh-pergolakan-ukraina
http://beta.bbc.com/news/world-europe-25182823
http://www.reuters.com/article/us-ukraine-idUSBRE9BA04420131212
https://www.rferl.org/a/protesters-police-tense-standoff-ukraine/25241945.html
https://www.rferl.org/a/protesters-police-tense-standoff-ukraine/25241945.html
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Secara etnografis, seiring dengan  berjalannya waktu, Euromaidan bukanlah lagi 

massa demonstrasi yang sama  baik dalam hal struktur sosial, motif, tuntutan dan 

aktivitas.125 Untuk lebih melihat tahapan tersebut, maka bisa dibagi tiga tahap 

Euromaidanin : 1) Demonstrasi mahasiswa pro-Eropa; 2) Revolution of Dignity; 3) 

Violent Maidan. 126 

Perkembangan Protes Periode Deskripsi 

Pro-European Student 

Demonstration/ 

“Euromaidan” 

21 – 30 November 2013 Demonstrasi mahasiswa 

melawan keputusan 

Yanukovych dalam 

penolakan 

penandatanganan EU-AA 

Violent Maidan I 31 November – 1 

Desember 2013 

Represi yang dilayangkan 

Yanukovych kepada 

Euromaidan (Fase I) 

Revolution of Dignity  1 Desember 2013 – 16 

Januari 2014 

Protes damai anti-

pemerintahan dan anti-

kekerasan 

Violent Maidan II 19 Januari – 22 Februari 

2014 

Bentrokan antara 

Euromaidan dengan 

                                                           
125 Sviatoslav Sviatnenko, dan Alexander Vinogradov. 2014. Loc. Cit 
126 Ibid. 
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militer dari Rezim 

Yanukovych (Fase II) 

Tabel 3. Protes Euromaidan 

Sumber : Sviatoslav Sviatnenko, dan Alexander Vinogradov, 2014 

Puncak lain 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 

ketika berita tersebar, pemrotes pun marah sehingga terjadilah pertumparan darah 

antara polisi dan pemrotes.127 Dirilis dari Kementerian Kesehatan, korban yang 

meninggal dunia sebanyak 77 orang dan hampir 600 orang yang terluka hanya dalam 

waktu 48 jam.128 Pertumpahan darah di Kiev pada 20 Februari 2014 adalah yang 

terburuk sepanjang sejarah Ukraina.129 Hari selanjutnya, Menteri Luar Negeri dari 

Polandia, Jerman dan Perancis melakukan menegosiasikan sebuah kesepakatan 

terhadap Presiden Yanukovych dan perwakilan dari pihak oposisi untuk menetapkan 

pemilihan Presiden pada awal bulan Desember 2014 dan mengembalikan konstitusi ke 

pengaturan konstitusi pada tahun 2004 serta menetapkan pemerintahan sebagai satu-

kesatuan.  130 Kemudian, pada tanggal 22 Februari 2014, Yanukovych dan petinggi-

petingginya menghilang dari Kiev dan dikabarkan melakukan penerbangan ke Ukraina 

                                                           
127 BBC News. 22 Feb 2014. Loc. Cit. 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130The Guardian News. 2014. Agreement The Settlement of Crisis in Ukraine. Online melalui  

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/21/agreement-on-the-settlementof- 

crisis-in-ukraine-full-text (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017) 
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Timur untuk menghadiri konferensi di Kharkov.131 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.132 

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. 

133Penduduk 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. 134Sedangkan, 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.135 

4.4  Aneksasi Semenanjung Krimea 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aneksasi adalah pengambilan dengan 

paksa tanah (wilayah) orang/ negara lain untuk disatukan dengan tanah (negara) 

                                                           
131 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) 
132 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) 
133 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) 
134 BBC News. 22 Feb 2014. Loc. Cit. 
135 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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sendiri; penyerobotan; pencaplokan. 136 Semenanjung Krimea adalah sebuah daratan di 

bagian selatan Ukraina yang luasnya sekitar 26.100 km² yang hampir seluruhnya 

dikelilingi oleh Laut Hitam dan Laut Azov.137 Pada abad ke-18, Krimea adalah wilayah 

Rusia yang menjadi pangkalan armada Laut Hitam, namun pada tahun 1954, pemimpin 

Uni Soviet kala itu, Nikita Kruschev, menghadiahkan Krimea kepada Ukraina. 138 

Krimea juga merupakan salah satu wilayah Ukraina yang mana penduduk 

mayoritasnya beretnis Rusia dan menggunakan bahas Rusia sebagai Bahasa keseharian 

mereka. Semenjak Uni Soviet pecah, wilayah ini kemudian  menjadi sebuah republik 

otonomi dibawah Ukraina. 

Setelah bertahun-tahun Krimea berada dibawah pemerintahan negara Ukraina, 

Krimea kemudian mulai menjadi wilayah yang diperebutkan hingga menyebabkan 

krisis yang cukup besar. Krisis ini terjadi tepat setelah demonstrasi di Kiev mereda 

seiring dengan pemecatan Yanukovych sebagai Presiden Ukraina. Demontrasi lainnya 

pun justru datang dari Semenanjung Krimea yang menentang pemerintahan baru yang 

pro-Barat yaitu Turchynov. Mayoritas penduduk disini merupakan etnis rusia dan 

berbahasa sehari-hari Rusia. Setelah pecahnya Uni Soviet, Ukraina dipengaruhi oleh 

UE di bagian barat dan utara sedangkan Rusia di bagian timur dan selatan. Hal ini 

kemudian yang menyebabkan penduduk Ukraina terbagi menjadi 2, yaitu pro-Barat 

dan pro-Rusia.  Kekacauan stabilitas politik Ukraina sejak 2014 secara langsung 

                                                           
136 KBBI Online. Definisi Aneksasi. Online melalui https://kbbi.web.id/aneksasi (Diakses pada Januari 

2018) 
137 Encyclopaedia Britannica. 2017. Crimea, Republic, Ukraine. Online melalui 

https://www.britannica.com/place/Crimea (Diakses pada Januari 2018) 
138 Ibid. 

https://kbbi.web.id/aneksasi
https://www.britannica.com/place/Crimea
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menjadi permasalahan antara kelompok pemberontak dengan negaranya, namun 

dibalik itu, kekacauan tersebut sejatinya disebabkan secara tidak langsung oleh 

keterlibatan AS, UE dan Federasi Rusia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tanggal 27 Februari 2014, kelompok bersenjata tak dikenal mengelilingi 

dan menempati parlemen Krimea dan mengibarkan bendera Rusia diatas gedung 

parlemennya. 139Dalam emergency session ini pun, parlemen Krimea pun memutuskan 

akan mengadakan referendum mengenai status Krimea pada tanggal 25 Mei 2014. 

140Rusia pun mengirimkan pesawat militer ke perbatasan Ukraina. Turchynov sebagai 

presiden sementara Ukraina kala itu, mengecam keterlibatan militer Rusia di 

                                                           

139 Heather Saul. 27 Feb 2014.Ukraine Crisis : President Turchynov Warns Against ‘Military 

Aggreassion’ in Crimea. Online melalui http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-

crisis-president-turchynov-warns-against-military-aggression-in-crimea-9157440.html (Diakes pada 

Januari 2018) 
140 Ibid. 

Gambar 1. Semenanjung Krimea 

Sumber : BBC 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-president-turchynov-warns-against-military-aggression-in-crimea-9157440.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-president-turchynov-warns-against-military-aggression-in-crimea-9157440.html
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semenanjung Krimea. 141 Kemudian pada hari selanjutnya, Perwakilan tetap Ukraina 

untuk PBB memberikan surat kepada PBB yang berisi untuk segera mengadakan 

pertemuan mengenai kasus tersebut dan mengizinkan Ukraina untuk turut serta dalam 

pertemuan tersebut142. Perwakilan Ukraina untuk PBB juga menyerukan agar UNSC 

(United Nations Security Council) bisa memutuskan sesuai dengan pasal 34 dan 35 

pada Piagam PBB, yang menyebut situasi di Krimea sebagai ancaman langsung 

terhadap integritas territorial Ukraina. 143 Pada hari yang sama, Yanukovych pun 

mengadakan konferensi pers di Rostov, Rusia setelah dia menghilang dari Kiev 

seminggu yang lalu.144 Dalam konferensinya, Yanukovych menyampaikan beberapa 

hal ; Yanukovych membantah bahwa dia telah digulingkan oleh parlemen Ukraina 

sebagai Presiden, dia mengklaim bahwa dia telah ditipu oleh masyarakat internasional 

yang telah mengizinkan fasis untuk mengambil alih. Yanukovycch secara tegas 

mengatakan bahwa dia masih menjadi Presiden Ukraina karena dia belum 

mengundurkan diri dan masih hidup, dia juga mengingkan agar Krimea harus tetap 

menjadi bagian dari Ukraina dan meminta Rusia untuk bertindak tegas melawan 

pemerintah baru di Kiev karena ketegangan di wilayah tersebut semakin meningkat.  

Turchynov pun mengatakan bahwa Rusia terlibat langsung di Krimea dan Parlemen 

Ukraina menuntut agar Rusia menghentikan semua langlah yang menunjukkan klaim 

                                                           
141 Ibid. 
142 Sergeyev, Yuriy. 28 Feb 2014. Letter to United Nations from Ukraine Permanent Representative of 

UN. Online melalui http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_136.pdf (Diakses pada Januari 2018) 
143 Ibid. 
144 Walker, Shaun. 28 Feb 2014. Viktor Yanukovych urges Russia to act over Ukrainian ‘bandit coup’. 

Online melalui https://www.theguardian.com/world/2014/feb/28/viktor-yanukovych-russia-ukraine-

coup (Diakses pada Januari 2018) 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_136.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_136.pdf
https://www.theguardian.com/world/2014/feb/28/viktor-yanukovych-russia-ukraine-coup
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paksa mengenai integritas teritorial Ukraina dan juga Turchynov mengatakan bahwa 

semua hak sipil warga Ukraina dari kewarganegaraan Rusia pun sudah dijamin oleh 

konstitusi. 145 

Pada tanggal 1 Maret 2014, Parlemen Krimea (Verkhovnaya Rada) mengadopsi 

sebuah resolusi baru untuk menyelenggarakan referendum pada tanggal 30 Maret 2014. 

Dewan Keamanan PBB pun mengadakan pertemuan dengan beberapa anggotanya pada 

hari yang sama, perwakilan PBB tersebut mengungkapkan keprihatinan yang 

mendalam atas kehadiran militer Rusia di Krimea yang disebut sebagai ancaman 

terhadap intregritas territorial Ukraina. Rusia pun dengan alasan intervensi 

kemanusiaan yang mana untuk melindungi etnis Rusia yang ada Krimea, mengirimkan 

pasukan militernya ke semenanjung Krimea. Aneksasi ini dimulai pada 3 Maret 2014, 

kapal-kapal Rusia telah bergerak ke dalam wilayah Krimea dan sekitar kota 

Sevastopol.146 Pasukan Rusia pun telah memblokir layanan telepon seluler dibeberapa 

daerah.147 Rusia telah menggunakan pesawat, kapal dan helicopter untuk mendatangi 

semenanjung Krimea, Ukraina.148 Dengan adanya aneksasi Rusia ini pun, 

pemerintahan Turchynov tidak bisa tinggal diam, Ukraina pun merespon dengan 

mengirimkan pasukan militernya ke perbatasan Krimea. Di sisi lain, kelompok pro-

Rusia ini pun mulai melakukan penyanderaan terhadap gedung pemerintahan setempat 

                                                           
145 Meyer, Henry, etc. 28 Feb 2014. Ukraine’s Turchynov sees Russia Involvement in Crimea. Online 

melalui https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-02-28/gunmen-occupy-crimea-airports-as-

ukraine-seeks-imf-financial-aid (Diakses Januari 2018) 
146 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) 
147 Ibid. 
148 Ibid. 
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dan parlemen Krimea pun membuat agenda untuk pelaksanaan referendum mengenai 

penggabungan Krimea ke Rusia dan mendeklarasikan kemerdekaan wilayah Krimea di 

Ukraina (separatisme). 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.149 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.150 Akhirnya, UE dan AS pun melakukan pelarangan berpergian dan 

pembekuan asset bagi seluruh pejabat tinggi Rusia dan Ukraina setelah adanya 

referendum tersebut. 151 

4.5 Donbass War 

Donbass War adalah konflik yang terjadi di Ukraina Timur. Sebelum 

mengetahui lebih lanjut tentang kronologi perang, penulis akan menjabarkan terlebih 

dahulu asal muasal kata ‘Donbass’ itu sendiri. Donbass Oblasts merupakan sebutan 

bagi Donetsk Oblast dan Luhansk Oblast yang mana kedua wilayah ini memiliki 

karakter oblast yang mirip.152 Donbass sendiri merupakan gabungan dari dua kata yaitu 

“Donetsky Bassein” atau cekungan batubara Donetsk. 153Istilah ini pertama kali 

                                                           
149 BBC News. 2014. Ukraine Crisis : Timeline. Online melalui http://www.bbc.com/news/world-

middle-east-26248275 (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017) 
150 Ibid. 
151 Ibid. 
152 Prometheus NGO, Security Enviroment Research Center. 2017. Donbas in Flames : Guide to The 

Conflict Zone. Online melalui https://informnapalm.org/en/wp-

content/uploads/sites/14/2017/05/Donbas_v_Ogni_ENG_1-5_web.pdf (Diakses Januari 2018) Hal 7 
153 Ibid. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275
https://informnapalm.org/en/wp-content/uploads/sites/14/2017/05/Donbas_v_Ogni_ENG_1-5_web.pdf
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diperkenalkan pada tahun 1820 oleh Yevgraf Kovalevsyki yang merupakan seorang 

insinyur pertambangan untuk menandai adanya cekungan batubara yang cukup besar 

di lembah sungai Siverskyi, Donetsk. 154Cekungan tersebut memiliki panjang lebih dari 

500 km dan luas sekitar 60.000 km², yang menyebar hingga ke Dnipropetrovsk, 

Kharkiv, Donetsk dan Luhansk yang berada dibawah naungan negara Ukraina serta 

Rostov yang berada dibawah naungan Federasi Rusia. 155 

Industri yang berkembang di Donbass Oblasts inilah yang kemudian menjadi 

faktor penentu batas administratif wilayah tersebut. Donetsk Oblast sendiri didirikan 

pada tahun 1920 yang terdiri dari gabungan berbagai kota-kota industri yang berada di 

wilayah tersebut guna memperbaiki penyediaan makanan bagi para pekerja Donbas. 156 

Wilayah Pryazovia (wilayah laut Azov) dan Slobozhanshchyna merupakan wilayah 

agraris juga dimasukkan kedalam Donetsk Oblast.157 Penggabungan wilayah-wilayah 

yang masuk kedalam Pemerintahan Donetsk ini berlangsung cukup panjang dan 

akhirnya hal ini yang kemudian memunculkan adanya Pemerintahan Donetsk dan 

Luhansk hingga saat ini. Uniknya adalah batas cekungan batubara tidak sama dengan 

batas dari Donbass Oblasts itu sendiri. Mariupol (Donetsk), Starobilsk (Luhansk) tidak 

termasuk dalam Donbass Oblasts, sedangkan Pavlograd (Dnipropetrovsk) dan Shakhty 

(Rostov) termasuk kedalam Donbass Oblasts. 158 

                                                           
154 Ibid. 
155 Ibid. 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
158 Ibid. 
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Donbass Oblasts berbagi perbatasan dengan Federasi Rusia. Perbatasan daratan 

antara wilayah ini dan Rusia sepanjang 923,24 km, dimana 409,3 km (44,3%) saat ini 

berada dibawah kendali militan DPR (Donetsk’s People Republic) dan LPR (Luhansk’s 

People Republic). 159Selain itu, Donetsk Oblast memiliki akses ke Laut Azov, dimana 

perbatasan laut antara Rusia dan Ukraina ini pun memunculkan permasalahan sendiri 

diantara keduanya.  

Konflik di Donbass ini pada awalnya dipicu oleh pemberontakan yang terjadi 

di Krimea dalam melakukan referendum penggabungannya dengan Federasi Rusia. 

Munculnya kelompok pemberontak di Ukraina yang berkaca dari berhasilnya 

                                                           
159 Ibid, hal 8 

Gambar 2. Donetsk Coal Basin 

Sumber : Prometheus NGO, Security Enviroment Research 

Center. 2017. Donbas in Flames : Guide to The Conflict Zone. 
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referendum yang dilakukan Krimea. Pada 7 April 2014, demonstran di Ukraina Timur, 

tepatnya kota Donetsk,Luhansk dan Kharkiv pun mulai menduduki gedung-gedung 

pemerintahan di masing-masing kotanya tersebut, namun pemerintah Ukraina berhasil 

mengontrol kembali pemrotes yang menduduki gedung pemerintahan di kota Kharkiv. 

160 Pada waktu yang sama, demonstran Donetsk mendeklarasikan diri sebagai 

Donetsk’s People Republic (DPR) dan demonstran di Luhansk. mendeklrasikan diri 

sebagai Luhansk’s People Republic (LPR). Pada tanggal 14 April 2014, Oleksandr 

Turchynov bertindak sebagai presiden interim (Presiden Sementara) Ukraina 

menandatangani sebuah dekrit yang memberlakukan keputusan Dewan Keamanan dan 

Pertahanan Nasional Ukraina yaitu The Anti-Terrorist Operation (ATO) di Ukraina 

Timur.161 Zona ATO sendiri dibagi menjadi beberapa sektor yaitu : A (bagian utara 

Luhansk Oblast), B (bagian barat Donetsk Oblast), M (daerah yang dekat dengan 

Mariupol) dan D (di sepanjang perbatasan negara bagian dengan Rusia).162   

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.163 Namun, para kelompok 

separatis pun tidak mengindahkan adanya ultimatum tersebut yang mengakibatkan 

munculnya gencatan senjata antara pasukan Ukraina dan DPR, LPR yang terjadi secara 

                                                           
160 BBC News. 2014. Ukraine Crisis : Timeline. Loc.Cit 
161 Prometheus NGO, Security Enviroment Research Center. 2017. Donbas in Flames : Guide to The 

Conflict Zone. Op.Cit. Hal 35 
162 Ibid. 
163 BBC News. 2014. Ukraine Crisis : Timeline. Loc.Cit 
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berkelanjutan. Pangkalan Lintas Udara ke-25 dari Armed Forces Ukraina ditempatkan 

di Dnipropetrovsk Oblast adalah formasi siap tempur yang paling siap dekat dengan 

zona ATO. 164Unitnya adalah yang pertama dikirim ke Bandara Kramatorsk, kemudian 

disusul oleh Army and National Guard. 165Di Sloviansk tanggal 16 April 2014, Igor 

Girkin terpilih sebagai komandan semua pasukan militan DPR. Pada bulan April, 

pasukan Ukraina sebagian besar melawan DPR yang dipimpin oleh Girkin di bagian 

utara Donetsk Oblast. 166Kemudian pada 17 April 2014, para Menteri Luar Negeri dari 

Uni Eropa, Amerika Serikat, Ukraina dan Rusia melakukan pertemuan di Jenewa dan 

setuju untuk mengadopsi Geneva Agreement dimana semua pihak berjanji untuk 

menahan diri dari kekerasan, intimidasi dan tindakan provokatif serta semua kelompok 

bersenjata illegal harus dilucuti senjata. 167 Organization for Security and Co-

Operation in Europe (OSCE) pun ditugaskan untuk melakukan misi yaitu pemantauan 

terhadap kesepakatan ini dan memulai proses menuju de-eskalasi. 168 

Setelah Geneva Agreement diadopsi namun krisis yang di Ukraina masih belum 

membaik. Menteri Luar Negeri Rusia menuduh pemerintahan Kiev melanggar 

kesepakatan Jenewa dan karena tidak memiliki “Disarmed Right Sector Groups”. 

Lavrov mengkritik pemerintah Ukraina yang masih belum diketahui oleh Rusia tentang 

                                                           
164 Prometheus NGO, Security Enviroment Research Center. 2017. Donbas in Flames : Guide to The 

Conflict Zone. Loc.Cit 
165 Ibid. 
166 Ibid. 
167  Washington Post (Karen DeYoung, Anne Gearan). 2014. Diplomats Reach Deal on Defusing 

Ukraine Crisis. Online melalui https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-prepared-to-

offer-autonomy-to-eastern-regions-if-russia-pulls-back-troops/2014/04/17/53c64bc0-c5f7-11e3-bf7a-

be01a9b69cf1_story.html?utm_term=.8cd16deb4772   (Diakses pada Januari 2018) 
168 Ibid. 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-prepared-to-offer-autonomy-to-eastern-regions-if-russia-pulls-back-troops/2014/04/17/53c64bc0-c5f7-11e3-bf7a-be01a9b69cf1_story.html?utm_term=.8cd16deb4772
https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-prepared-to-offer-autonomy-to-eastern-regions-if-russia-pulls-back-troops/2014/04/17/53c64bc0-c5f7-11e3-bf7a-be01a9b69cf1_story.html?utm_term=.8cd16deb4772
https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-prepared-to-offer-autonomy-to-eastern-regions-if-russia-pulls-back-troops/2014/04/17/53c64bc0-c5f7-11e3-bf7a-be01a9b69cf1_story.html?utm_term=.8cd16deb4772
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bubarnya Euromaidan.169 Hal ini mengakibatkan Rusia dan Putin memulai kembali 

latihan militer baru di perbatasan Ukraina pada 25 April 2014, memperingatkan Kiev 

untuk tidak melakukan serangan terhadap pemberontak  DPR.170 Tidak hanya itu, DPR 

pun menculik 8 pengamat militer OSCE yang berada di Slavyansk.171 Sejatinya, OSCE 

adalah lembaga tersendiri yang terpisah dari Ukraina, Rusia ataupun AS, mereka hanya 

menjalankan tugas untuk memantau berjalannya pelaksanaan Geneva Agreement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
169 BBC. 21 Apr 2014. Russia says Kiev ‘breaking Geneva accord’ on Ukraine. Online melalui 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27100749 (Diakses pada Januari 2018) 
170 The Times of Israel. 25 Apr 2014. Russia Start Border Army Drill after Ukraine Attacks Rebels. 

Online melalui http://www.timesofisrael.com/russia-starts-border-army-drill-after-ukraine-attacks-

rebels/ (Diakses Januari 2018) 
171 The Guardian (Luke Harding). 27 Apr 2014. Ukraine : Kidnapped Observers Paraded by pro-Russian 

Gunmen in Slavyansk. Online melalui https://www.theguardian.com/world/2014/apr/27/ukraine-

kidnapped-observers-slavyansk-vyacheslav-ponomarev (Diakses pada Januari 2018) 

Gambar 3. Kondisi Wilayah Konflik Ukraina 

Sumber : Aljazeera 

http://www.bbc.com/news/world-europe-27100749
http://www.timesofisrael.com/russia-starts-border-army-drill-after-ukraine-attacks-rebels/
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https://www.theguardian.com/world/2014/apr/27/ukraine-kidnapped-observers-slavyansk-vyacheslav-ponomarev
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 Gambar diatas adalah peta konflik yang berada di Ukraina dimana Donetsk dan 

Luhansk Oblast ditandai warna merah karena masih sering terjadi gencatan senjata di 

wilayah tersebut antara kelompok pemberontak dengan Ukranian Army sedangkan 

warna hitam adalah wilayah Krimea yang sudah ter-aneksasi oleh Rusia serta wilayah 

dengan warna abu-abu masih berada dibawah control pemerintahan Ukraina. Pada 29 

April 2014, Menteri Pertahanan Rusia, Shoigu mengungkapkan keprihatinan atas 

dugaan pembangunan pasukan NATO di perbatasan Rusia yang mengacu pada 

penyebaran 600 tentara AS untuk latihan di Polandia dan negara Baltik.172 

 Kemudian memasuki bulan Mei, pasukan Ukraina pun mulai melakukan 

penyerangan pada 2 Mei 2014 terhadap gerakan separatis yang berada di Slavyansk 

dengan persenjataan lengkap dengan membawa 2 helikopter.173 Di hari yang sama, 

terjadi bentrokan juga di Odessa Oblast yang juga memakan korban jiwa sebanyak 42 

orang yang terjebak di dalam gedung yang terbakar. 174Diketahui bahwa korban jiwa 

yang meninggal adalah aktivis gerakan separatis pro-Rusia. Akhirnya pada hari 

berikutnya, 7 pengamat OSCE yang diculik oleh kelompok pemberontak berhasil 

dilepaskan.175 Konflik pun semakin memburuk, bahkan gerakan separatis pro-Rusia di 

Donetsk dan Luhansk inipun berencana melakukan referendum atas wilayahnya, yang 

                                                           
172 The Moscow Times. 29 Apr 2014. Defense Minister Shoigu Concerned at U.S NATO Military 

Activity. Online melalui https://themoscowtimes.com/news/defense-minister-shoigu-concerned-at-us-

nato-military-activity-34812 (Diakses pada Januari 2018) 
173 The Guardian (Harriet Salem). 2 Mei 2014. Ukraine Military Attacks pro-Russia Rebels near 

Slavyansk. Online melalui https://www.theguardian.com/world/2014/may/02/ukraine-military-attacks-

rebels-russia-helicopters (Diakses pada Januari 2018) 
174 BBC News. 2014. Ukraine Crisis : Timeline. Loc.Cit 
175 OSCE. 3 Mei 2014. After Release of Abducted Inspectors and Ukrainian Hosts, Swiss CiO Calls for 

Enchancing Cooperation and Efforts towards Political Solution. Online melalui 

http://www.osce.org/cio/118266 (Diakses pada Januari 2018) 
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berarti tekad untuk berpisah dengan Ukraina sangatlah besar dan tidak main-main. 

Pada tanggal 11 Mei 2014, para anggota dari militan DPR dan LPR mengatur rencana 

tentang referendum wilayah mereka di berbagai kota dan desa di Donbass. 176Kepala 

komisi pemilihan de facto mengatakan bahwa 89% rakyat Donetsk dan 96% rakyat 

Luhansk setuju untuk memerdekakan wilayah mereka.177 Presiden Rusia, Vladimir 

Putin menyarankan kepada para pemimpin gerakan pro-Rusia tersebut untuk menunda 

referendum karena dikhawatirkan akan memicu kemarahan pemerintah Ukraina. 

178Prediksi Putin pun benar, Garda Nasional Ukraina tiba di kota Krasnoarmeisk 

melakukan ATO hingga kota Mariupol yang mengakibatkan sejumlah kematian saat 

pasukan Ukraina memasuki kota tersebut. Pada 24 Mei 2014, para pemimpin DPR dan 

LPR mengumumkan asosiasi mereka dengan sebutan Confederate Alliance of People’s 

Republics of Novorossiya yang terdiri dari wilayah Ukraina Timur dan Selatan. 179  

 Pada bulan Juni, ada beberapa hal penting yang bisa disorot selain konflik 

antara gerakan separatis pro-Rusia dan pemerintah Ukraina masih terus terjadi pada 

bulan ini. Pada tanggal 7 Juni 2014, Petro Poroshenko yang menang dalam pemilu 

diresmikan sebagai Presiden Ukraina dan Poroshenko sama seperti Turchynov yang 

condong ke barat.  180 Pada 27 Juni 2014, akhirnya pun Poroshenko menandatangi EU-
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AA yang telah tertunda dan mengakibat protes Euromaidan ketika itu.181 Kemudian 

pada 17 Juli 2014, terjadi hal yang menyedihkan dimana Malaysia Airlines MH17 yang 

terbang dari Amsterdam terjatuh di desa Grabove di wilayah kelompok pemberontak 

yang menewaskan hingga 298 korban jiwa di dalamnya.182 

 

Gambar 4. Rute Penerbangan MH 17 

Sumber : BBC183 

 Selanjutnya pada 5 September 2014, pemerintah Ukraina dan gerakan separatis 

pro-Rusia sepakat untuk menandatangani sebuah kesepakatan gencatan senjata (Minsk 

Agrrement I) untuk mengakhiri hampir lima bulan pertempuran diantara mereka yang 

terjadi. 184Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan penembakan pada pukul 

15.00 GMT, namun kelompok pemberontak tetap mengatakan bahwa gencatan senjata 
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tidak mengubah kebijakan mereka untuk memisahkan diri dari Ukraina. 185Lebih 2.600 

orang menjadi korban dalam pertempuran yang dikenal sebagai Donbass War ini.186 

  

                                                           
185 Ibid. 
186 Ibid. 


