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BAB V 

DINAMIKA DAN ESKALASI KONFLIK UKRAINA 

Ukraina dalam jangka waktu 1 tahun mengalami gejolak konflik yang luar biasa 

di negaranya, mulai dari pemberontakan yang terjadi di Ukraina Barat atau protes dari 

Euromaidan, lepasnya Semenanjung Krimea dari tangan Ukraina hingga munculnya 

gerakan separatis di Ukraina Timur atau biasa dikenal dengan sebutan Donbass War 

yang masih berlanjut hingga kini. Dinamika naik-turunnya eskalasi konflik yang 

dialami Ukraina ini menjadi fokus penulis untuk dijadikan penelitian. 

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis tentang perubahan apa saja yang 

terjadi, bagaimana dinamika dan eskalasi konflik yang terjadi pasca penolakan 

European Union Association Agreement (EU-AA) pada tahun 2014 menggunakan teori 

Dinamika dan Eskalasi Konflik oleh Ho Won Jeong. Dalam teori yang dikemukakan 

oleh Jeong ini, penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai pemetaan konflik 

milik Jeong dari masing-masing aktor  yang terlibat dalam konflik Ukraina untuk 

mengetahui bagaimana dinamika hubungan tersebut dapat terjadi. Selanjutnya, penulis 

akan memberikan analisa mengenai 3 indikator dari Dinamika Konflik yang 

dikemukakan Jeong. Terakhir, penulis akan memberikan analisa mengenai eskalasi 

yang terjadi di Ukraina itu sendiri. 

5.1 Perubahan Internal 

Dalam konflik Ukraina ini, pihak internal yang dimaksud adalah pemerintah pusat 

Ukraina yang berada di Kiev. Seperti yang dibahas pada bab sebelumnya bahwa 
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kecenderungan arah dan kebijakan Ukraina ini bergantung pada presidennya, apabila 

presiden yang sedang menjabat pro-Rusia maka sebagian besar kebijakannya sangat 

menguntungkan dan mengarah pada Rusia, begitupun sebaliknya, apabila presidennya 

pro-Barat, maka akan lebih condong kepada Uni Eropa. Oleh karena itu dalam variabel 

ini, penulis akan menjelaskan dan menganalisa mengenai perubahan internal 

pemerintah yang juga bisa mempengaruhi dinamika diantara para aktor yang bertikai 

bahkan hingga memunculkan aktor baru. 

5.1.1 Resistance Group 

Konflik Ukraina ini memicu keberadaan resistance group sebagai akibat dari 

adanya perubahan internal dari pemerintahan pusat Ukraina yang berada di Kiev baik 

dalam segi keputusan, arah kebijakan ataupun dominasi anggota parlemennya.  Konflik 

ini pada awalnya dipicu oleh penundaan penandatangan EU-AA oleh presiden yang 

menjabat kala itu yaitu Presiden Yanukovych, kemudian keputusan ini pun diprotes 

secara keras oleh Euromaidan (masyarakat Ukraina Barat yang memiliki kedekatan 

dengan etnis Eropa Barat) yang telah lama mengharapkan penggabungan Ukraina 

dengan Uni Eropa secara lebih concern dan resmi, namun melalui keputusan yang 

dikeluarkan Yanukovych pada akhir tahun 2013, membuat harapan mereka pupus dan 

menimbulkan kemarahan serta berbagai demonstrasi yang menjadi reaksi sebagai 

kemarahan mereka terhadap pemerintahan Ukraina yang dipimpin oleh Yanukovych. 

Euromaidan adalah resistance group pertama yang muncul akibat keputusan yang 

dikeluarkan oleh pemerintahan Yanukovych. Bagi Euromaidan, penandatangan 

European Union Association Agreement (EU-AA) yang menjadi tolak ukur 
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kesepakatan bergabungnya Ukraina dengan Uni Eropa yang telah dinantikan lama oleh 

para demonstran atau masyarakat Ukraina Barat yang sejak dulu lebih pro terhadap 

Barat dibandingkan dengan Rusia. Euromaidan sendiri bukanlah gerakan demonstran 

pertama yang terjadi di Ukraina, sebelumnya pada tahun 2004, gerakan ini sudah 

muncul dan dikenal sebagai Revolusi Oranye.  

Euromaidan sendiri merupakan masyarakat Ukraina yang berada di bagian 

barat, tepatnya di ibukota Ukraina yaitu Kiev. Pada 1921, Ukraina Barat pernah 

menjadi bagian dari Polandia ketika sebagian Ukraina berhasil ditaklukan oleh Red 

Army  Russian yang kemudian mendirikan Republik Sosialis Soviet Ukraina.187 

Euromaidan ini pun lebih pro terhadap Barat dan lebih memilih mendekatkan diri 

kepada Barat, oleh karena itu, ketika rezim pemerintahan Ukraina dipegang oleh Viktor 

Yanukovych yang cenderung menjaga hubungan baik dengan Rusia menjadi 

pertentangan tersendiri bagi mereka. Masyarakat Ukraina Barat tidak percaya terhadap 

Presiden Yanukovych hal ini bisa dibuktikan oleh hasil voting yang menampilkan 

bahwa Ukraina menduduki peringkat terakhir pada indeks kepercayaan terhadap 

pemerintahnya diantara negara-negara Eropa lainnya dengan rincian sebagai berikut 

(skala 1-10): kepercayaan terhadap parlemen (1,99) , tingkat ketidakpuasan dengan 

pemerintah (2,55) , kepercayaan terhadap lembaga pengadilan (2,26) dan kepercayan 

terhadap aparat keamanan (2,50).188 Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan 

                                                           
187 BBC. 2017. Ukraine Profile : Timeline. Loc.Cit 
188  Shveda, Yuriy dan Joung Ho Park. 2015. Ukraine’s Revolution of Dignity : The Dynamics of 

Euromaidan. Elsevier Ltd : Research Center, Hanyang University. Journal of Eurasian Studies 7 (2016)  

Hal 85-91. 
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masyarakat Ukraina Barat terhadap rezim Yanukovych adalah yang terendah sejak 

merdekanya Ukraina sebagai negara independen. Mereka pun bisa dikatakan jauh lebih 

percaya terhadap Barat dan itu mengapa mereka mengharapkan kedekatan yang lebih 

dengan Uni Eropa. 

Resistance  group ini, akhirnya berhasil semakin memiliki tuntutan yang besar 

kepada pemerintahan Yanukovych yaitu mengingkan Yanukovych diturunkan dari 

jabatannya sebagai Presiden Ukraina karena dianggap tidak bisa mewakili suara rakyat 

oleh Euromaidan dan akhirnya pun Yanukovych pun dikudeta oleh parlemen Ukraina 

pada akhir Februari 2014 dan semenjak saat itu protes ataupun demonstrasi dari 

Euromaidan sudah tidak lakukan karena pemimpin pemerintahan Ukraina pun 

berangsur-angsur membaik dan mendekatkan diri ke barat seperti apa yang diharapkan 

mereka. 

Namun berakhirnya protes dari Euromaidan dan pemerintahan Ukraina yang 

mulai mendekatkan diri kembali ke Barat pun justru malah memicu munculnya 

resistance group yang lain. Resistanvce group yang kedua adalah DPR dan LPR yang 

muncul sebagai akibat dari pemerintahan pusat Ukraina yang tidak lagi mendekatkan 

diri ke Rusia melainkan lebih condong melakukan kerjasama dengan Uni Eropa. Pada 

awalnya kelompok ini termotivasi muncul setelah melihat berhasilnya Krimea 

melakukan referendum penggabungan wilayahnya dengan Rusia meskipun mendapat 

penolakan keras dan dianggap ilegal oleh pihak pemerintah Ukraina dan barat tetapi 

dia berhasil lebih dekat dengan Rusia. DPR dan LPR pun terus-menerus melakukan 

pendudukan wilayah-wilayah Ukraina Timur dan menginginkan penggabungan 
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dengan Federasi Rusia juga namun pemerintahan Ukraina tidak bisa melepaskan salah 

satu wilayah industri andalan Ukraina ini dengan mudahnya. Akhirnya pun melalui 

ATO, pemerintah Ukraina berusaha memberantas resistance group ini namun tidak 

berhasil, sampai akhirnya pemerintah Ukraina berusaha melakukan perdamaian 

melalui berbagai perjanjian, namun hingga hari ini, konflik ini masih berada pada status 

quo dan belum berakhir. 

5.1.2 Aliansi dalam Pihak Internal 

Melalui indikator ini, penulis menganalisa tentang bagaimana adanya perubahan 

internal pihak kepada Presiden Yanukovych. Pada awalnya, seluruh parlemen Ukraina 

tidak berkomentar banyak tentang penolakan EU-AA pada November 2013 lalu. 

Namun, setelah munculnya berbagai protes dan demonstrasi yang marah terhadap 

keputusan tersebut, ditambah lagi protes yang dilakukan Euromaidan semakin ekstrim 

dan menuntut turunnya Yanukovych sebagai Presiden Ukraina. Dalam hal ini, 

perubahan internal pihak pun terjadi, dimana Parlemen Ukraina kemudian melakukan 

voting dengan hasil sebanyak 328 suara sepakat untuk menurunkan Yanukovych 

sebagai Presiden Ukraina karena telah gagal menyelesaikan tanggung jawabny a 

sebagai Presiden, yang kemudian Juru Bicara Parlemen Ukraina, Oleksandr Turchynov 

bertindak sebagai Presiden Sementara hingga Pemilu Mei 2014 nanti. 189 Melalui hal 

ini, bisa dikatakan bahwasanya Yanukovych kehilangan dukungan internal dari 

Parlemen Ukraina hingga akhirnya dia dikudeta sebagai presiden Ukraina setelah 

                                                           
189 BBC News.  2014. Ukraine : Speaker Olesandr Turchynov named Interim President. Online melalui 

http://www.bbc.com/news/world-europe-26312008. Diakses 4 Januari 2018. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-26312008
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mempertimbangkan tuntutan Euromaidan yang menginginkan Yanukovych untuk 

turun sebagai Presiden Ukraina. 

Setelah Yanukovych dikudeta kemudian digantikan oleh Presiden Turchynov 

sebagai pengganti sementara hingga Mei 2014 resmi terpilih Presiden Poroshenko dan 

akhirnya resmi menandatangani EU-AA yang sempat tertunda pada rezim 

Yanukovych, sejak saat itupun pemerintahan pusat Ukraina jauh lebih dekat dengan 

Uni Eropa dan kontra terhadap Rusia namun berusaha untuk melakukan perjanjian-

perjanjian perdamaian meskipun pada akhirnya dilanggar. 

5.1.3 Perubahan Pemimpin 

Selama konflik di Ukraina ini terjadi pada tahun 2014, Ukraina mengalami 2 

kali pergantian Presiden yang memimpin Ukraina. Perubahan kepemimpinan yang 

terjadi di Ukraina juga mempengaruhi perubahan pada arah dan tujuan Ukraina dalam 

membangun kerjasama luar negerinya. Pada awalnya Presiden Ukraina adalah Viktor 

Yanukovych yang telah memimpin sejak Januari 2010. Namun dikarenakan keputusan 

yang Yanukovych keluarkan di akhir tahun 2013 menimbulkan pergejolakan yang 

cukup besar di Kiev oleh demonstran Euromaidan. Sejatinya, Euromaidan sendiri 

adalah kumpulan dari masyarakat Ukraina barat yang sangat mendambakan dan 

berharap Ukraina bisa mendekatkan diri dengan barat (Uni Eropa dan AS), gerakan ini 

pertama kali terbentuk ketika Revolusi Oranye yang menginginkan Viktor Yushchenko 

yang kala itu bersaing dengan Viktor Yanukovych pada pemilu presiden 2004 menjadi 

pemenang dalam perhelatan demokrasi tersebut yang ketika itu, Yushchenko dirasa 

telah dicurangi oleh pemerintah yang masih menjabat karena lebih condong kepada 
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Yanukovych melalui beberapa tindakan yang diambilnya, hingga pada akhirnya 

dilakukan pemilihan ulang dan Yushchenko menjabat sebagai presiden menggantikan 

Leonid Kuchma. Namun, setelah masa jabatan Yushchenko berakhir, dia belum bisa 

membawa Ukraina masuk kedalam Uni Eropa secara resmi karena proses yang 

panjang, hingga pada akhirnya Yanukovych menggantikan Yushchenko. Penulis 

melihat bahwa arah dan poros tujuan dari Presiden Yanukovych pun memang dirasa 

lebih condong kepada Rusia dibandingkan kepada barat, hal ini yang kemudian 

menjadi alasan dibalik penolakan Yanukovych dalam menandatangani EU-AA. 

Pergantian poros dan arah kerjasama Ukraina yang bergantung pada Presiden yang 

sedang menjabat tidak berhenti sampai disitu, pergejolakan kembali terjadi di 2014, 

dimana Euromaidan yang sejak dulu menanti penggabungan Ukraina dengan Uni 

Eropa dikecewakan oleh keputusan Yanukovych yang membatalkan penandatangan 

European Union Association Agreement (EU-AA).  

Krisis politik kembali menghantui kondisi domestik Ukraina pada awal tahun 

2014, setelah Euromaidan melakukan berbagai macam aksi protes terhadap 

pemerintahan Yanukovych secara besar-besaran bahkan hingga memakan korban jiwa 

dalam pemberontakannya. Akhirnya membuat parlemen Ukraina melakukan voting 

dengan hasil sebanyak 328 suara mendukung Yanukovych dipecat sebagai Presiden 

Ukraina karena dianggap gagal melakukan tugas kepresidenan dengan baik. 190Pada 

tanggal 23 Februari 2014, Aleksandr Turchynov yang juga merupakan juru bicara 

parlemen pun ditunjuk sebagai Presiden Sementara Ukraina hingga pemilihan nanti 

                                                           
190 BBC. 23 Feb 2014. Ukraine : Speaker Olesandr Turchynov named Interim President. Online melalui 

http://www.bbc.com/news/world-europe-26312008 (Diakses Januari 2018) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-26312008
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pada 25 Mei 2014.191 presiden sementara Turchynov yang terpilih pada saat Februari 

2014, Turchynov pun sendiri selama menjabat sebagai presiden sementara, lebih 

berusaha mendekatkan Ukraina kepada barat dibandingkan kepada Rusia, perbedaan 

arah dan poros tujuan Turchynov ini yang kemudian menjadi celah sendiri bagi para 

kelompok pemberontak di Donbass untuk melakukan protes dan membuat Ukraina 

menjadi semakin lebih terpecah belah. 

Pemilu 25 Mei 2014 pun dilaksanakan sesuai jadwal dengan kandidat presiden 

adalah Petro Poroshenko yang merupakan seorang pebisnis dengan pengalaman 

panjang dalam pemerintahan dan Yulia Tymoshenko yang merupakan mantan perdana 

menteri. 192Setelah melakukan dua perhitungan cepat (quick count) memperlihatkan 

perolehan suara sebesar Poroshenko (55,9%-57,3%) yang jauh mengungguli 

Tymoshenko (12%) sehingga pemilu putaran kedua tidak perlu dilaksanakan di 15 Juni 

2014.  193 Presiden Poroshenko yang menang dalam pemilu putara pertama Ukraina 

pada 25 Mei 2014, Poroshenko pun menjanjikan ikatan ekonomi dan politik yang lebih 

erat dengan negara-negara barat namun ia juga berusaha untuk memperbaiki hubungan 

Ukraina dengan Rusia mengingat Rusia adalah negara penyuplai sebagian besar 

kebutuhan gas alam dan menjadi pasar terbesar ekspor Ukraina. 194 

                                                           
191 The Guardian News. 2014. Ukraine MPs Appoint Interim President as Yanukovych Allies Dismissed. 

Loc Cit 
192 DW. 25 Mei 2014. Raja Coklat Menang Pemilu Ukraina. Online melalui http://www.dw.com/id/raja-

coklat-menang-pemilu-ukraina/a-17661930 (Diakses Januari 2018) 
193 Ibid. 
194 Ibid. 

http://www.dw.com/id/raja-coklat-menang-pemilu-ukraina/a-17661930
http://www.dw.com/id/raja-coklat-menang-pemilu-ukraina/a-17661930
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5.2 Perubahan Eksternal 

Konflik Ukraina ini menjadi konflik yang membesar semenjak diintervensi oleh 

beberapa pihak eksternal yang bukannya membuat dan membantu konflik menemukan 

titik damainya tetapi malah membuat perseteruan pihak-pihak yang berkonflik semakin 

memanas. Oleh karena itu, melalui variabel ini, penulis ini memaparkan perubahan 

eksternal apa saja dari konflik Ukraina yang mempengaruhi konflik ini menjadi 

semakin butuh penanganan. 

5.2.1 Regional and International Context 

Melalui indikator ini, penulis melihat adanya perubahan level konflik akibat 

adanya intervensi dari pihak eksternal Ukraina itu sendiri. Pada awalnya, konflik 

ini merupakan perang saudara (regional) di Ukraina karena terjadi hanya sebatas 

demonstran/ kelompok pemberontak dengan pemerintah Ukraina yang menjabat 

kala itu. Hal ini bisa dibuktikan ketika terjadinya protes dari Euromaidan dan 

kelompok pemberontak DPR, LPR. Kemudian, setelah adanya intervensi dari 

beberapa pihak seperti Uni Eropa, Amerika Serikat dan tentunya Rusia serta 

beberapa lembaga/institusi internasional lainnya, konflik ini kemudian menjadi isu 

internasional yang sangat dikenal dan menjadi tanggungjawab bersama. Oleh 

karena itu, penulis akan menjabarkan terlebih dahulu pada tahap regional sebelum 

terjadi perubahan menjadi kasus internasional. 

Bukti pertama, protes yang dilakukan Euromaidan ditujukan untuk 

pemerintahan Presiden Yanukovych sebagai Presiden Ukraina yang pada tanggal 

21 November 2013 membatalkan penandatangan European Union Association 
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Agreement (EU-AA) yang menjadi tolak ukur kesepakatan bergabungnya Ukraina 

dengan Uni Eropa yang telah dinantikan lama oleh para demonstran atau 

masyarakat Ukraina Barat yang sejak dulu lebih pro terhadap Barat dibandingkan 

dengan Rusia. Euromaidan sendiri bukanlah gerakan demonstran pertama yang 

terjadi di Ukraina, sebelumnya pada tahun 2004, gerakan ini sudah muncul dan 

dikenal sebagai Revolusi Oranye.  

Revolusi Oranye adalah sebuah gerakan yang mendukung Viktor 

Yushchenko untuk naik menjadi presiden Ukraina, gerakan ini diikuti oleh 

mayoritas masyarakat Ukraina Barat yang melakukan protesnya di Maidan Square, 

Kiev.195 Mereka ingin Ukraina lepas dari pengaruh dan bayang-bayang Rusia serta 

bisa bergabung dengan Uni Eropa, Yushchenko merupakan lambang dari harapan 

besar mereka. Revolusi ini disebabkan oleh pemilihan umum presiden Ukraina 

2004. Ketika itu, kandidat presidennya adalah Viktor Yushchenko dan Viktor 

Yanukovych yang juga merupakan Perdana Menteri pada pemerintahan 

sebelumnya yang dipimpin oleh Leonid Kuchma.196 Pemilu dilaksanakan pada 

tanggal 31 Oktober 2004 dengan hasil yang berbeda tipis yaitu Yanukovych (40%) 

dan Yushchenko (39%) yang akhirnya membutuhkan untuk melakukan putaran 

kedua.197 Namun pada tanggal 21 November 2004, dilaporkan bahwa banyaknya 

terjadi pelanggaran norma demokrasi seperti intimidasi pemerintah terhadap 

oposisi dan media independen, penyalahgunaan sumber daya administrasi negara, 

                                                           
195 Global Security. 2005. Presidential Election- Orange Revolution (2004). Online melalui 

https://www.globalsecurity.org/military/world/ukraine/election-2004.htm (Diakses pada Januari 2018) 
196 Ibid. 
197 Ibid. 

https://www.globalsecurity.org/military/world/ukraine/election-2004.htm
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liputan media yang sangat condong dan berbagai provokasi lainnya.198 Semenjak 

peristiwa tersebut malah memicu revolusi terjadi, sebuah deklarasi terjadi di Kiev 

yang mendukung Yushchenko sebagai Presiden Ukraina dengan meneriakkan “Ya 

Stoyav na Maidani!” (Saya berdiri di Maidan) yang juga memiliki makna saya 

disini, saya membela kebebasan, saya berhak mengharapkan perubahan dan juga 

segala properti yang mereka gunakan semuanya berwarna Oranye.199 

Melihat kasus ini, kemudian membuat Rada Verkhovna (Mahkamah 

Agung) mengeluarkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa hasil pemilihan 

yang telah diumumkan tidak mewakili kehendak rakyat dan setelah melalui 

berbagai proses maka dilakukan perulangan kedua pemilihan Presiden tersebut 

pada tanggal 26 Desember 2004.200 Pada tanggal 28 Desember 2004, Komisi 

Pemilihan Umum mengumumkan bahwa Viktor Yushchenko adalah presiden 

terpilih Ukraina dengan perolehan 51,99% dan 44,19% untuk Yanukovych. 

201Pelantikan presiden pun dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2005.202 

Setelah Yushchenko menjabat sebagai Presiden Ukraina, semangat untuk 

membawa Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO dikumandangkan.203 

Namun setelah sepuluh tahun berlalu, cita-cita “Revolusi Oranye” belum juga dapat 

                                                           
198 Ibid. 
199 National Geographic Indonesia. 2014.  Revolusi Penuh Pergolakan Ukraina. Online melalui 

http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/03/revolusi-penuh-pergolakan-ukraina# (Diakses pada 

tanggal Januari 2018) 
200 Global Security. 2005. Loc. Cit 
201 Ibid. 
202 Ibid. 
203 Sindo News. 5 Mar 2014. Ukraina, Euromaidan dan Rusia. Online melalui 

https://nasional.sindonews.com/read/841288/18/ukraina-euromaidan-dan-rusia-1393982239 (Diakses 

pada Januari 2018) 

http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/03/revolusi-penuh-pergolakan-ukraina
https://nasional.sindonews.com/read/841288/18/ukraina-euromaidan-dan-rusia-1393982239
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dipenuhi. Konflik internal yang terjadi di dalam kelompok pro-Eropa Barat 

membawa Yanukovych dan kelompok pro-Rusianya kembali ke panggung politik 

Ukraina. Akhirnya pada tanggal 17 Januari 2010, Yanukovych berhasil 

memenangkan pemilu dari Yushchenko dan unggul setelah mendapat 35% suara.204 

Dalam pemerintahan Yanukovych pun lebih condong ke Rusia bahkan hingga 

membatalkan penggabunan dengan Uni Eropa dan memicu protes dari Euromaidan 

seperti pada Revolusi Oranye namun lebih parah. 

Bukti kedua, bahwa konflik ini awalnya adalah konflik regional adalah 

terjadinya pemberontakan di Ukraina Timur terhadap pemerintahan sementara 

Ukraina yang pro terhadap barat. Hal ini dapat dilihat ketika pada 7 April 2014, 

demonstran di Ukraina 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. 205 Kemudian Pemerintah Ukraina 

memberikan ultimatum pada tanggal 15 April 2014 mengenai gerakan anti teroris 

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

pemerintah akan mengirim pasukan militer Ukraina ke Ukraina Timur.206 Dari hal 

                                                           
204 IRIB World Service. 4 Okt 2011. Akhir Revolusi Oranye di Ukraina. Online melalui 

http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/34029-Akhir_Revolusi_Oranye_di_Ukraina 

(Diakses pada Januari 2018) 
205 BBC News. 2014. Ukraine Crisis : Timeline. Online melalui http://www.bbc.com/news/world-

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

http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/34029-Akhir_Revolusi_Oranye_di_Ukraina
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275
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ini bisa dilihat bahwa ini merupakan konflik regional atau konflik domestik antara 

kelompok separatis dengan Pemerintah Ukraina. 

Hingga pada akhirnya konflik ini mengalami transformasi konteks menjadi 

konflik internasional ketika Rusia melakukan aneksasi terhadap semenanjung 

Krimea dengan alasan humanitarian intervention karena banyak warga Ukraina 

yang beretnis Rusia yang tinggal di Krimea. Tidak hanya sampai disitu, masuknya 

Rusia kedalam Ukraina ini kemudian membuat Uni Eropa dan AS turut melakukan 

intervensi terhadap pemerintah Ukraina (pro-Barat) dalam mengambil tindakan 

untuk menghadapi Rusia. Mereka juga memberikan respon terhadap aneksasi 

tersebut dengan melakukan pelarangan berpergian dan pembekuan asset bagi 

seluruh pejabat tinggi Rusia dan Ukraina.207  

5.2.2 Intervensi dari Pihak Eksternal 

Rusia 

Ada beberapa hal yang menjadi kepentingan Rusia intervensi dalam konflik 

Ukraina ini. Pertama, kepentingan ekonomi sekaligus memperluas kekuasaan, tentu 

Rusia mengincar Laut Hitam yang berada dekat dengan semenanjung Krimea. 

Kawasan Laut Hitam adalah kumpulan bagi enam negara pantai di sekeliling Laut 

Hitam seperti Turki, Bulgaria, Rumania, Ukraina, Rusia dan Georgia, serta tiga 

negara sekitarnya yang sangat berkaitan dengan enam negara sebelumnya yaitu 

                                                           
207 BBC News. 2014. Ukraine Crisis : Timeline. Loc.Cit. 
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Moldova, Azerbaijan dan Armenia.208 Kawasan ini memiliki arti strategis tersendiri 

bagi kepentingan Rusia sejak era Uni Soviet diantaranya adalah pertama, meraih 

kembali posisi sebagai aktor utama di kawasan Laut Hitam; kedua, mencegah 

munculnya aktor-aktor atau proyek yang dalam hal energi tidak berada di dalam 

kendali langsung atau tak langsung Rusia; ketiga, mencegah munculnya koalisi 

militer yang anti-Rusia; keempat, mencegah aksesi negara-negara di kawasan Laut 

Hitam ke keanggotaan nato; kelima, memerangi dan menekan aksi separatisme, 

fundamentalisme dan terorisme; keenam, menghalangi integrasi negara-negara di 

kawasan laut hitam ke dalam uni eropa.209  

Disebabkan keenam arti strategis Krimea bagi Rusia inilah yang kemudian 

membuat Rusia melakukan aneksasi terhadap semenanjung Krimea pada akhir 

Februari 2014 hingga Krimea pun melakukan referendum yang menyatakan bahwa 

Krimea berada di bawah Federasi Rusia. Namun referendum ini ditolak secara 

mentah oleh pemerintahan di Kiev dan tentunya barat yang menganggap bahwa 

tindakan tersebut adalah tindakan illegal yang dilakukan Krimea akibat pengaruh 

Rusia. Konflik pun menjadi memanas antara pemerintah pusat Kiev dengan Krimea 

namun Kiev pun tidak bisa melakukan banyak hal dikarenakan masuknya Rusia ke 

territorial Ukraina dan mengakibatkan adanya separatisme.  

                                                           
208 Balcer, Adam. 2011. The Eastern Partnership in the Black Sea Region : towards a New Synergy. 

Online melalui https://carleton.ca/ces/wp-content/uploads/Black-Sea-Region-and-the-Great-Energy-

Game-in-Eurasia.pdf (Diakses pada Januari 2018) 
209 Mitat Çelikpala. Security in The Black Sea Region. (Gütersloh: Commission on the Black Sea, 2010) 

hal.9 

https://carleton.ca/ces/wp-content/uploads/Black-Sea-Region-and-the-Great-Energy-Game-in-Eurasia.pdf
https://carleton.ca/ces/wp-content/uploads/Black-Sea-Region-and-the-Great-Energy-Game-in-Eurasia.pdf
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Kepentingan selanjutnya adalah kepentingan politik dan militer untuk 

menguasai. Krimea merupakan semenanjung yang terletak di Laut Hitam karena 

posisinya yang berdekatan dengan negara-negara yang memiliki geopolitik 

strategis seperti Turki dan Romania, oleh karena itu, Rusia menjadikan Krimea 

sesuai untuk basis pangkalan militer dan armada laut. Tujuannya bukan semata-

mata untuk memantau akses rute pipa gas yang mengalir dari dan menuju Rusia, 

tetapi juga memantau negara sekutunya yang secara politik juga erat dengan 

Barat.210 Krimea juga merupakan markas besar bagi armada kapal perang Rusia, 

markas empat resimen misil pantai, empat pangkalan militer Rusia dan lusinan 

pangkalan lainnya yang menjadi rumah bagi lebih dari ratusan bahkan ribuan 

tentara Rusia.211 Kehadiran pangkalan armada dan pasukan Rusia di Ukraina tidak 

lepas dari kebijakan Uni Soviet di tahun 1990, untuk menghindari kekosongan 

kekuasaan (vacuum of power) di Kaukasus Selatan, Rusia berusaha untuk terus 

meletakkan negara-negara pecahan Uni Soviet dalam kontrol dan pengaruh 

sehingga Kremlin belum sepenuhnya menarik militernya dari negara tersebut.212 

Intervensi yang dilakukan oleh Rusia adalah ketika mempengaruhi keputusan 

Yanukovych dengan mengimingi akan memberikan kompensasi apabila Ukraina 

tidak menandatangani EU-AA dan akhirnya berhasil dilakukan meskipun berujung 

                                                           
210 Kocaman. 2007. Russia’s Relations with Georgia in the South Ossetian Conflict. Cilt:2, Sayi:3, ss. 1-

27, 2007, pp. 1-27 
211 Lally, K. 2014. Russian Forces in Ukraine : What Does Black Sea Fleet in Crimea look like with 

Mark Galeotti. Washington Post. Online melalui https://www.washingtonpost.com/world/europe/russia-

decides-to-send-troops-into-crimea-what-does-the-black-sea-fleet-look-like/2014/03/01/38cf005c-

a160-11e3-b8d8-94577ff66b28_story.html?utm_term=.117fa90d9676 (Diakses pada Februari 2018) 
212 Allison, R. 1999. The Military and Political Security Landscape in Russia and the South. New York 

: East West Institute. 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/russia-decides-to-send-troops-into-crimea-what-does-the-black-sea-fleet-look-like/2014/03/01/38cf005c-a160-11e3-b8d8-94577ff66b28_story.html?utm_term=.117fa90d9676
https://www.washingtonpost.com/world/europe/russia-decides-to-send-troops-into-crimea-what-does-the-black-sea-fleet-look-like/2014/03/01/38cf005c-a160-11e3-b8d8-94577ff66b28_story.html?utm_term=.117fa90d9676
https://www.washingtonpost.com/world/europe/russia-decides-to-send-troops-into-crimea-what-does-the-black-sea-fleet-look-like/2014/03/01/38cf005c-a160-11e3-b8d8-94577ff66b28_story.html?utm_term=.117fa90d9676
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Yanukovych dikudeta sebagai Presiden Ukraina. Intervensi kedua adalah ketika 

kasus Krimea, dengan alasan intervensi kemanusiaan karena memang banyak 

masyarakat beretnis Rusia yang tinggal disana, Rusia pun mulai mengirimkan 

bantuan militernya ke Krimea dan berujung referendum yang dilakukan parlemen 

Ukraina yang menyatakan bergabung dengan Rusia.  

Intervensi selanjutnya adalah pada kasus Donbass War. Dalam kasus ini bisa 

dilihat bagaimana kelompok separatis pro-Rusia ini pada awalnya tidak didukung 

secara langsung oleh Rusia dalam melakukan pemberontakannya, tidak seperti 

Rusia melakukan aneksasi secara langsung kepada wilayah Krimea karena Krimea 

memiliki arti strategis tersendiri bagi Rusia. Namun, disini terjadi perubahan 

dukungan pihak, dimana Rusia memberikan bantuan persenjataan yang tidak 

sedikit kepada LPR dan DPR. . Rusia pun masih belum bisa menerima atas Ukraina 

yang menjadi negara sendiri, Rusia pun melakukan berbagai cara untuk 

mendapatkan wilayah-wilayah yang akan menguntungkannya seperti Krimea dan 

Donbass. Berikut adalah bantuan militer yang diberikan Rusia untuk menopang 

gerakan pro-Rusia di Donbass dalam melawan pemerintah Ukraina  yang dikutip 

dari Inform Napalm:213 

  

                                                           
213 Inform Napalm. 17 Sep 2016. Database and Video Overview of the Russian Weaponry in the 

Donbass. Online melalui https://informnapalm.org/en/database-russian-weaponry-donbas/ (Diakses 

Januari 2018) 

https://informnapalm.org/en/database-russian-weaponry-donbas/
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INFANTRY MOBILITY VEHICLE & ARMORED PERSONNEL 

CARRIER 

 

GAZ-233014 Tigr 

-Disetujui untuk pelayanan oleh The 

Russian Ministry of Defense pada tahun 

2005. 

-Diidentifikasi di Luhansk Oblast.  

-Kendaraan IMV ini termasuk dalam The 

136th Motorized Rifle Brigade dari Angkatan 

Darat ke-58 Federasi Rusia, Distrik Militer 

bagian selatan..  

-Tigr memiliki perlindungan balistik tingkat 

3 sesuai standar teknis GOST R 50963-96 

Rusia. 

 

GAZ-39371 Vodnik 

-Kendaraan lapis baja buatan Rusia ini 

memiliki banyak tujuan, dengan tujuan 

utama dirancang untuk transportasi personel 

dan kargo.  

-Ini memberi perlindungan bagi awak kapal 

dari senjata ringan.  

-Bergabung di Russian Army pada tahun 

2005. 

-Diidentifikasi berada di Luhansk Oblast. 

 

KAMAZ-43269 Vystrel 

-Kendaraan lapis baja Rusia ini lulus uji 

eksperimental di Pangkalan Militer ke-7 di 

Gudauta.  
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-Lebih dari 10 kendaraan ini berada di 

Donbass. Kendaraan jenis ini juga tercatat 

berada di Georgia sejak 2009 di Pangkalan 

Militer Rusia di Abkhazia dan Samachablo. 

-Kendaraan ini juga digunakan Unit Operasi 

Khusus Regional oleh Federal 

Penintentiary Service (FSIN). 

 

 

BTR-82A 

(Armored Personnel Carrier) 

-Russian Armored Personnel Carrier (APC) 

adalah modernisasi yang mendalam pada 

BTR-80.  

-Persenjataan : turret system yang 

dilengkapi dengan 30 mm 2A42 meriam 

otomatis yang disesuaikan dengan senapan 

mesin  PKTM 7,62 mm.  

-Bergabung di Russian Army pada 2013. 

-Diketahui berada di Luhansk Oblast 

sebagai milik the 18th Motorized Rifle 

Brigade of the Russian army. 

Tabel 4. Infantry Mobility Vehicle 

Sumber : Olahan data penulis dari Informnapalm 

 

MAIN BATTLE TANK 

 

T-72B, model 1989 

-Kendaraan ini adalah versi modern dari T-

72 yang dilengkapi dengan sistem 

persenjataan dan penembakaan baru, 
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kontakt 5 Explosive Reactive Armor 

(ERA), rudal 9K120 Svir laser-guided 

Antitank Guided Missile System (ATGM), 

mesin B-84, sistem kontrol penembakan 

1A40 dan senjata smoothbore 2A46M.  

-Diketahui berada di Luhanks, Debaltseve 

dan Makiivka yang digunakan oleh The 

5th Armored Brigade of the Eastern 

Military District of Russia. 

 

T-72BA, model 1999 

-Kendaraan ini adalah modifikasi modern  

dari T-72B yang dilakukan oleh pabrik 

Uralvagonzavod.  

-Tank pertama dikirim pada 1999-2000. 

-Kendaraan yang dimodifikasi berbeda 

dari model sebelumnya yaitu pada jejak, 

ERA dan sensor angin di menara. 

-Diketahui berada di Donetsk Oblast yang 

digunakan oleh the 21st Motorized Rifle 

Brigade of the Russian Army. 

 

T-72B3, model 2011 

-Versi terbaru dari T-72.  

-Disediakan untuk Russian Army pada 

2012. 

-Diketahui berada di Luhansk, Ilovaisk 

dan Debaltseve yang dioperasikan oleh 

the 6th Armored Brigade of the Russian 

Armed Forces.ter 
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T-90A, model 2006 

-Tank ini adalah modifikasi dari T-90.  

-Tank ini dilengkapi dengan ruang 

pencitraan terbaru 2nd Generation  ESSA 

Thermal, yang distabilkan dalam 2 bidang 

dan terintegrasi dengan ruang lingkup 

utama dan saluran penjangkaunya.  

-Tank ini juga meningkatkan night vision 

yang berkisar antara 1800-4000 m.  

-Diketahui berada di Luhansk Oblast yang 

dioperasikan oleh The 136-th Motorized 

Rifle Brigade of the Russian Armed 

Forces. 

 

T-72S1 

-Tank ini adalah versi ekspor T-72B1, 

yang dipasok oleh Rusia kepada Iran dan 

Venezuela pada tahun 2011-2012.  

-Perbedaan utama dengan T-72B adalah 

night sight dan sensor angin DVE-BS.  

-Tank ini diperkenalkan ke tentara Rusia 

pada tahun 1993, setelah pembatalan 

sejumlah ekspor.  

-Diketahui berada di sebuah pabrik di Desa 

Bile, Luhansk Oblast yang tidak jauh dari 

jalan raya M04 dan 3 km dari Stasiun 

Kereta Api Zbirna. 

Tabel 5. Main Battle Tank 

Sumber : Olahan data penulis dari Informnapalm 
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MILITARY/ARMORED TRUCK 

 

Mustang KamAZ-5350 

-Truk militer Rusia dengan penggerak roda 6 

x 6.  

-Diketahui terlihat di Luhansk dan Donetsk 

Oblast.  

-Truk ini memiliki kit perlindungan 

tambahan dan modul multi-fungsional untuk 

mengangkut personil.  

-Truk ini dihancurkan di Khrustalnyi / 

Krasnyi Luch (Luhansk Oblast). 

 

Ural-632301 

- Truk militer Rusia dengan roda 8 x 8 

dengan kapasitas beban hingga 14 ton. 

- Diperbolehkan digunakan sejak 2004. 

- Diketahui berada di Donetsk Oblast. 

 

Ural-43206 

-Truk Militer Rusia dengan roda  4 x 4. 

-Awalnya dikeluarkan untuk tentara Rusia 

pada 2008 namun diketahui berada di 

Luhansk Oblast. 

Tabel 6. Military Truck 

Sumber : Olahan data penulis dari Informnapalm 
 

ROCKET, RADAR AND MISSILE 

 

2B26 Grad-K, Multiple Launch Rocket 

System (MLRS) 

-Versi modern dari The Grad Multiple 

Launch Roket System (MLRS) yang 
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dipasang pada chassis KamAZ-5350, bukan 

pada Ural-375D. 

-Digunakan oleh Russian Army pada tahun 

2011.  

-Diketahui berada di Chystiakove / Torez 

(Donetsk Oblast). 

 

9K58 Smerch, Multiple Launch Rocket 

System (MLRS) 

- Sistem roket peluncuran 300 mm. Alat ini 

digunakan oleh Russian Army dan Ukrainian 

Army. 

- Tidak ada laporan yang terdaftar dari 

militant yang berhasil menangkap MLRS ini.  

- Pada 22 Januari 2015, sebuah peluncur 

Smerch terlihat di kota Makiivka, Donetsk 

Oblast.  

- Pada 10 februari 2015, militan pro-Rusia 

meluncurkan serangan roket ke lapangan 

udara militer dan daerah pemukiman 

Kramatorsk. 

 

1RL232-2M Leopard, Battlefield 

Surveillance Radar 

- Radar Surveilans Tempur berbasis darat 

yang canggih ini mmapu mendeteksi target 

permukaan darat dan laut serta ledakan 

tempur artileri.  

- Ketepatan posisi yang tinggi untuk target 

dan semburan shell memungkinkan 

penyesuaian presisi pada tembakan.  
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- Radio Eletroniknya memungkinkan stasiun 

untuk memantau situasi di kisaran 200 m – 

40 km.  

- Radar ini diluncurkan di Oboronexpo 2014 

dan diketahui berada di Debaltseve, Donetsk 

Oblast. 

 

9K330 Tor, 9K331 Tor M-1 and 9K332 

Tor M-2 

Tactical Surface-to-Air Missile Systems 

- Alat ini adalah sistem rudal yang menuju ke 

permukaan udara yang mana bisa menempuh 

jarak dekat hingga menengah yamg 

dirancang untuk menyerang pesawat 

terbang, helikopter, rudal jelajah, pemandu 

amunisi, drones, dan ancaman balistik jarak 

dekat.  

- Tor 9K330 tidak digunakan lagi di Ukraina 

sejak 2001.  

- Diketahui berada di Donetsk dan midifikasi 

Rusia terbarunya tercatat berada di 

Shahtarsk, Donetsk Oblast pada tanggal 20 

Januari 2015. 

 

96K6 Pantsir-S1, Surface-to-Air Missile 

and Gun System 

- Russian self-propelled land-based surface-

to-air missile and gun system (SAMG) 

dirancang untuk memberikan pertahanan 

udara pada instalasi militer, industri dan 

administratif terhadap pesawat terbang, 
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helicopter, amunisi presisi, rudal jelajah dan 

UAV serta perlindungan tambahan terhadap 

unit pertahanan udara dari ancaman udara 

dan permukaan.  

- Disetujui digunakan pada tahun 2012 dan 

diketahui berada di Luhansk and Shakhtarsk, 

Donetsk Oblast. 

Tabel 7. Rocket, Radar and Missile 

Sumber : Olahan data penulis dari Informnapalm 
 

RADIO STATION AND COMMAND VEHICLE 

 

P-166-05 (RS) 

-Stasiun radio mobilisasi militer HF/VHF, 

medium power ini berdasarkan chassis 

serbaguna k1Sh1.  

-Mulai digunakan oleh Russian Army pada 

tahun 2005.  

-Diketahui berada di Debaltseve, Donetsk 

Oblast. 

 

R-441-OV Liven (RS) 

- Dirancang untuk memberikan komunikasi 

satelit yang aman untuk unit militer dan 

objek terpisah dari tingkat perintah 

operasional dan operasional-strategis.  

- Mulai digunakan pada Russian Army pada 

tahun 2007.  

- Diketahui terlihat Luhansk Oblast. 
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R-149BMR Kushetka-B, Command 

Vehicle 

- Kendaraan komando Rusia tingkat 

operasional dan taktis berdasarkan chassis 

K1Sh1.  

- Alat ini dirancang untuk memastikan 

pemantauan lingkungan operasional zona 

tempur. Alat ini juga dilengkapi dengan 

radion HF dan VHF serta peralatan navigasi. 

- Diketahui terlihat di Luhansk Oblast. 

Tabel 8. Radio Station and Command Vehicle 

Sumber : Olahan data penulis dari Informnapalm 

 

EW System 

 

RB-341V Leer-3 

- Sistem Rusia yang menampilkan truk 

pengontrol di chassis KAMAZ-5350 dan 

drone Orlan-10.  

- Tujuan dari alat ini adalah untuk 

memadamkan komunikasi mobilisasi, 

simulasi stasiun terhadap GSM 900 dan 

GSM 1800, mengirimkan sinyal palsu 

(pesan), sinyal intelijen dengan mendeteksi 

titik emisi ponsel GSM.  

- Alat ini diresmikan pada awal Oktober 

2015. 
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R-378B Borisoglebsk-2 

- Alat Rusia yang berfungsi untuk Radio 

Jamming Station  atau memadamkan secara 

otomatis berdasarkan pada MT-LB.  

- Sistem ini dirancang untuk mengatasi 

komunikasi satelit yang bergerak dan sistem 

navigasi dalam taktis terpadu dan sistem 

kontrol.  

- Diketahui terlihat di Kadiivka/ Stakhanov 

dan Luhansk. 

 

R-934UM 

- Salah satu Radio Jamming Station milik 

Rusia menyediakan deteksi otomatis, 

pencarian arah dan kecerdasan sinyal sumber 

radio dalam rentang frekuensi antara 100 dan 

2000 MHz, alat ini juga memadamkan VHF 

radio telepon dan sistem radio mobile 

trunked. 

- Diidentifikasi berada di Luhansk Oblast. 

 

R-330Zh Zhitel 

- Salah satu Radio Jamming Station milik 

Rusia menyediakan deteksi otomatis, 

pencarian arah dan kecerdasan sinyal sumber 

radio dalam rentang frekuensi antara 100 dan 

2000 MHz, alat ini juga bisa memadamkan  

portable dan mobile station darat dalam 

sistem komunikasi satelit, serta stasiun 

pangkalan GSM 900/1800 (sistem 

komunikasi seluler). 
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- Diidentifikasi berada di Makiivka dan 

Horlivka, Donetsk Oblast. 

 

Torn 

- Salah satu Radio Jamming Station milik 

Rusia yang spesifikasinya tidak diketahui.  

- Alat ini saat ini sedang dalam pengujian 

dengan Russian Armed Forces.  

- Diidentifikasi berada di Donetsk.  

 

 

Rtut-BM 

- Radio Proximity Fuse Jamming Station 

milik Rusia yang dirancang untuk 

melindungi personil dan peralatan militer 

dari berbagai jenis serangan dan rudal yang 

dilengkapi dengan proximity fuses.  

- Selain itu, sistem ini bisa digunakan untuk 

memadamkan komunikasi dan sistem radar. 

- Dirilis pada tahun 2011, dan masuk ke 

Russian Army pada 2013.  

- Diidentifikasi terlihat di Donetsk. 

 

RB-636AM2 Svet-KU 

- Dirancang untuk memantau gelombang 

udara dan melacak berbagai sumber 

pemancar radio. 

- Sistem ini mampu memantau lingkungan 

radio dan untuk melindungi data yang 

dikirim melalui saluran nirkabel melawan 

intersepsi. 
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- Mulai digunakan pada Russian Armed 

Forced pada 2012.  

- Diidentifikasi berada di Luhansk. 

Tabel 9. EW System 

Sumber : Olahan data penulis dari Informnapalm 
 

UAV 

 

Granat-1 

- Kendaraan udara tak berawak dari Rusia, 

bagian dari sistem pemantauan dan sistem 

relay jarak jauh yang mampu melakukan 

pengawasan udara dengan peralatan foto, 

video dan thermal imaging pada jarak 15 km. 

- Pengembangan sistem selesai pada tahun 

2010.  

- Diidentifikasi berada di Debaltseve. 

 

Granat-2 

- Kendaraan udara tak berawak dari Rusia, 

bagian dari sistem pemantauan dan sistem 

relay jarak jauh yang mampu melakukan 

pengawasan udara dengan peralatan foto, 

video dan thermal imaging pada jarak 15 km. 

- Pengembangan sistem selesai pada tahun 

2010. 

- Diidentifikasi berada di Debaltseve. 

 

Forpost 

- Kendaraan udara tak berawak dari Rusia. 

Sebuah salinan lisensi dari peneliti drone 2 

Israel.  
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- Diproduksi di The Ural Works of Civil 

Aviation sejak 2012.  

- Pada 2015, tipe UAV ini dengan nomor 923 

ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina di 

Donetsk Oblast.  

- UAV Forpost beroperasi hanya dengan 5 

unit Russian Armed Forces pada tahun 2015. 

Sebanyak 10 UAV (masing-masing 2 buah 

per unit militer) 

 

Orlan-10 

- Kendaraan udara tak berawak dari Rusia 

dengan jangkauan operasi maksimumnya 

adalah  120 km.  

- Sistem ini beroperasi pada tahun 2010.  

- Diidentifikasi berada di Zelenopillia 

(Luhansk) dan Amvrosiivka (Donetsk). 

 

Eleron-3SV 

- Kendaraan udara tak berawak dari Rusia 

dengan jangkauan operasi maksimumnya 

adalah  25 km. 

- Diidentifikasi berada di desa Olenivka, 

Donetsk 

 

Zastava 

- Kendaraan udara tak berawak dari Rusia. 

- Sebuah salinan lisensi dari sebuah Pabrik 

UAV Israel (IAI).  

- Diproduksi oleh The Ural Works of Civil 

Aviation sejak 2010 dengan operasi 

maksimum 10 km.  
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- Alat ini digunakan oleh Russian Armed 

Forces.  

- Alat ini pernah tertembak jatuh oleh 

penjaga perbatasan Ukraina dekat desa 

Harasymivka, Luhansk. 

Tabel 10. UAV 

Sumber : Olahan data penulis dari Informnapalm 

 

Uni Eropa 

UE berusaha mendekatkan diri dengan Ukraina melalui berbagai cara yaitu melalui 

European Neighbourhood Policy dimana ini merupakan instrumen kebijakan luar 

negeri Uni Eropa yang dirancang untuk mendekatkan diri negara Eropa Timur yang 

notabene adalah pecahan dari Uni Soviet.  Tidak hanya berhenti sampai disitu saja, UE 

pun melakukan kerjasama yang lebih serius dengan Ukraina yaitu melalui EU-AA ini 

yang menjadi salah satu trigger konflik yang terjadi di Ukraina hingga sekarang. 

Melalui hal ini, penulis melihat bahwa UE sedang berusaha untuk membuat Ukraina 

menjadi bagian Uni Eropa.  

Penulis akan membahas mengenai beberapa intervensi yang dilakukan barat dalam 

konflik Ukraina. Jerman melakukan intervensi publik pertama terhadap bisnis Rusia 

akibat aneksasi yang dilakukan. Kanselir Angela Merkel mengintervensi dengan 

menghentikan penyediaan sebuah kamp pelatihan lengkap bagi pasukan Rusia dari 

Perusahaan Rheinmetal Jerman.214 Uni Eropa juga telah membekukan aset dan 

                                                           
214 Republika. 2014. Jerman Stop Kerjasama Pengadaan Senjata dengan Rusia. Online melalui 

http://republika.co.id/berita/internasional/global/14/08/04/n9rdh5-jerman-stop-kerja-sama-pengadaan-

senjata-dengan-rusia (Diakses pada Februari 2018) 

http://republika.co.id/berita/internasional/global/14/08/04/n9rdh5-jerman-stop-kerja-sama-pengadaan-senjata-dengan-rusia
http://republika.co.id/berita/internasional/global/14/08/04/n9rdh5-jerman-stop-kerja-sama-pengadaan-senjata-dengan-rusia
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melakukan pencekalan terhadap 12 pejabat Rusia diantaranya Wakil Perdana Menteri 

Rusia Dmitry Rogozin,  ketua majelis tinggi Rusia , Valentina Matvienko dan dua 

penasihat Putin .215 UE juga mengumumkan sanksi terhadap 21 pejabat setelah para 

meneteri luar negeri bertemu di Brussels, Belgia. 216Sementara AS menjatuhkan sanksi 

keuangan terhadap tujuh pejbata tinggi dan anggota parlemen Rusia serta 4 pemimpin 

separatis Krimea karena dipandang merusak proses demokrasi dan lembaga di 

Ukraina.217 Uni Eropa melalui sekutunya AS yang diwakili oleh menteri Luar Negeri 

Jhon Kerry berusaha melakukan negosiasi kepada Rusia agar menarik pasukan 

militernya dari Krimea. Namun, upaya negosiasi yang dilakukan di Paris tersebut 

gagal.218  

Selain itu, Jerman dan Perancis melalui Kanselir Angela Merkel dan Presiden 

Francois Holland terus berusaha menggolkan perdamaian bagi Ukraina dengan 

menggelar diplomasi 4 jalur dengan Ukraina dan Rusia. 219 Dalam konferensi lewat 

telepon antara Jerman, Perancis, Ukraina dan Moskow terus didiskusikan solusi 

komprehensif terkait konflik antara pasukan Kiev melawan separatis pro-Rusia di 

timur Ukraina. Perundingan intensif itu merupakan persiapan menjelang konferensi 

tingkat tinggi konflik Ukraina yang akan digelar di ibukota Belarusia, Minsk hari Rabu 

(11/02/2015). Presiden Rusia, Vladimir Putin sudah melontarkan peringatan, bahwa 

                                                           
215 BBC. 2014. AS dan Eropa Bekukan Aset Rusia dan Ukraina. Online melalui 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/140317_krimea_asset (Diakses pada Februari 2018) 
216 Ibid. 
217 Ibid. 
218 DW. 2015. Pro-Kontra Pengiriman Senjata ke Ukraina. Online melalui http://www.dw.com/id/pro-

kontra-pengiriman-senjata-ke-ukraina/a-18231450 (Diakses pada Februari 2018) 
219 DW. 2015. Diplomasi Empat Jalur Atasi Krisis Ukraina. Online melalui 

http://www.dw.com/id/diplomasi-empat-jalur-atasi-krisis-ukraina/a-18244979 (Diakses Februari 2018) 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/140317_krimea_asset
http://www.dw.com/id/pro-kontra-pengiriman-senjata-ke-ukraina/a-18231450
http://www.dw.com/id/pro-kontra-pengiriman-senjata-ke-ukraina/a-18231450
http://www.dw.com/id/diplomasi-empat-jalur-atasi-krisis-ukraina/a-18244979
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KTT di Minsk bisa digelar, jika para pihak yang terlibat konflik menyepakati sejumlah 

tema. "Baru setelah itu tema akan dibahas lebih intensif", ujar penguasa Kremlin itu. 

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat negara Uni Eropa terus berusaha membendung 

Upaya Rusia dalam menganeksasi Ukraina. Terlihat Uni Eropa dan sekutunya tidak 

rela jika wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Namun sebaliknya, Rusia yang justru 

terus terlihat membangkang terhadap tindakan dan ancaman Uni Eropa dan tidak mau 

menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadikan Krimea menjadi Federasinya. 

5.3 Kompleksitas Hubungan antar Pihak 

Dalam konflik Ukraina ini, penulis melihat ada 3 aktor utama yang berpengaruh 

besar dalam terjadinya konflik ini yaitu Euromaidan, pemerintah Ukraina (pro-Rusia 

dan pro-Barat) dan kelompok separatis yang muncul di Donbass yaitu DPR dan LPR. 

Selain memiliki aktor utama dalam konflik ini, penulis juga melihat ada aktor 

pendukung seperti Rusia dan Uni Eropa. Dalam variabel ini, penulis akan menganalisa 

kompleksitas hubungan para aktor-aktor tersebut pada konflik Ukraina yang terjadi 

pada akhir tahun 2013 hingga 2014. 

5.3.1. Pertambahan Aktor (Parties) 

Dalam kasus krisis politik di Ukraina ini pun, penulis melihat adanya 

pergantian/pertambahan aktor dalam menimbulkan situasi konflik di Ukraina. 

Dinamika konflik ini pun disebabkan oleh perubahan pemimpin negara Ukraina 

dan tujuan luar negeri Ukraina. Pada awalnya, konflik Ukraina ini terjadi antara 

para Euromaidan dengan pemerintahan Yanukovych akibat penolak EU-AA 

tersebut. Euromaidan tidak terima dengan keputusan yang Yanukovych buat dan 
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menentang serta menggunggat Yanukovych untuk turun dari jabatannya sebagai 

Presiden Ukraina kala itu, hingga pada akhirnya ketika Yanukovych tidak sedang 

berada di Kiev karena menghadiri konferensi yang ada di Ukraina Timur, 

memanfaatkan kesempatan ini, akhirnya parlemen Ukraina melakukan pemecatan 

terhadap Yanukovych dan memilih Turchynov naik sebagai presiden sementara 

yang sebelumnya merupakan juru bicara parlemen. Turchynov pun ketika 

memimpin membawa Ukraina untuk lebih dekat dengan barat dibandingkan Rusia, 

hal ini sangat bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Yanukovych ketika 

masih belum dikudeta. Euromaidan yang mengetahui hal ini pun, memberikan 

respon positif dan tidak lagi melakukan protes terhadap pemerintahan pusat 

Ukraina di Kiev. 

Redanya protes Euromaidan justru memberikan efek monopoli kepada wilayah 

Donbass yang lebih dekat Rusia baik dari segi geografi dan etnis. Ketika 

pemerintahan Kiev dipimpin oleh presiden yang lebih condong ke barat, berbagai 

pemberontakan dan gejolak konflik di Krimea dan Donbass mulai bermunculan.  

Krimea yang dianeksasi oleh Rusia dengan alasan humanitarian intervention yang 

kemudian melakukan referendum atas bergabungnya Krimea dibawah Federasi 

Rusia dan munculnya kelompok pemberontak di Donbass yaitu DPR dan LPR yang 

melakukan penyanderaan gedung-gedung pemerintahan di Donetsk dan Luhansk 

serta menuntut pemisahan diri (separatisme) wilayah tersebut dengan Ukraina. 

Pemerintahan di Kiev pun mulai kewalahan dengan pemberontakan yang terjadi di 

Donbass dan Krimea ini, hingga pada akhirnya AS dan Uni Eropa pun turut 
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melakukan intervensinya kepada pemerintahan pusat Ukraina dalam memberikan 

sanksi kepada Rusia karena mereka menganggap bahwa Rusia adalah dalang dari 

perpecahan di Donbass War ini. Hingga penelitian ini dibuat, konflik ini masih 

berlanjut. 

  Jadi, menurut analisa penulis, perubahan aktor yang terjadi adalah pada 

awalnya konflik terjadi antara Euromaidan dengan pemerintahan Yanukovych 

(pro-Rusia) kemudian berubah menjadi kelompok pemberontak pro-Rusia terhadap 

pemerintahan Turchynov dan Poroshenko (pro-Barat). 

5.3.2. Perubahan Tujuan (Goals) 

Seperti yang telah peneliti jabarkan pada indikator sebelumnya bahwa 

perubahan kepemimpina n mempengaruhi perubahan arah dan tujuan suatu negara 

dalam melakukan kerjasama/kebijakan luar negerinya bahkan perpolitikan 

negaranya. Hal tersebut juga terjadi di Ukraina setiap pergantian presiden yang 

dilakukannya bahkan dalam masa setahun Ukraina mengalami pergantian arah dan 

tujuan dua kali seiring dengan pergantian Presiden pada masa krisis politik Ukraina 

pada tahun 2014. 

Berikut penjabarannya, pertama, Presiden Yanukovych yang telah terpilih 

sejak 2010, penulis melihat bahwa arah dan poros tujuan dari Presiden Yanukovych 

pun memang dirasa lebih condong kepada Rusia dibandingkan kepada barat, hal 

ini yang kemudian menjadi alasan dibalik penolakan Yanukovych dalam 

menandatangani EU-AA. Kedua, presiden sementara Turchynov yang terpilih pada 
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saat Februari 2014, Turchynov pun sendiri selama menjabat sebagai presiden 

sementara, lebih berusaha mendekatkan Ukraina kepada barat dibandingkan 

kepada Rusia, perbedaan arah dan poros tujuan Turchynov ini yang kemudian 

menjadi celah sendiri bagi para kelompok pemberontak di Donbass untuk 

melakukan protes dan membuat Ukraina menjadi semakin lebih terpecah belah. 

Ketiga, Presiden Poroshenko yang menang dalam pemilu putara pertama Ukraina 

pada 25 Mei 2014, Poroshenko pun menjanjikan ikatan ekonomi dan politik yang 

lebih erat dengan negara-negara barat namun ia juga berusaha untuk memperbaiki 

hubungan Ukraina dengan Rusia mengingat Rusia adalah negara penyuplai 

sebagian besar kebutuhan gas alam dan menjadi pasar terbesar ekspor Ukraina. 220 

Dalam indikator ini, penulis menganalisa bahwa perubahan tujuan di akhir tahun 

2013 hingga 2014 bisa terlihat sangat jelas sangat bergantung pada pemimpin 

negaranya, mengingat kondisi Ukraina saat ini yang terbagi menjadi 2 arah : 

condong ke Rusia atau condong ke barat. Situasi inilah yang secara langsung juga 

memberikan dampak kepada masyarakat Ukraina yang terbelah menjadi 2 arah 

dalam melakukan pemberontakannya akibat dari perubahan tujuan yang 

mengalami dinamika ketika pergantian presiden Ukraina.  

5.3.3. Perkembangan Isu (Issues) 

Penulis juga meneliti bahwa perubahan isu ini pun juga erat kaitannya dengan 

perubahan aktor yang mana penelitian ini sama-sama berfokus pada level pihak 

yang berkonflik. Pada awalnya, isunya adalah ketika Euromaidan melakukan 

                                                           
220 Ibid. 



 
 

114 
 

demonstrasi besar-besaran terhadap Presiden Yanukovych yang menolak 

penggabungan dengan Uni Eropa sehingga dikudeta secara paksa. Kemudian isu 

tersebut mengalami transformasi setelah turunnya Yanukovych sebagai Presiden 

Ukraina, masyarakat Ukraina di Donbass dan Krimea pun bergejolak ingin 

melakukan separatisme dari Ukraina dan integrasi dengan Rusia. Melalui indikator 

ini, penulis melihat adanya perubahan isu yang terjadi seiring berubahnya penyebab 

dari konflik itu terjadi. Protes Euromaidan terjadi di akhir tahun 2013 hingga 

Februari 2014, kemudian aneksasi Krimea terjadi pada bulan Maret 2014 dan 

Donbass War terjadi sejak April 2014.  

Selain itu, isu yang menjadi semakin berkembang dan adanya isu yang saling 

bersebrangan antar aktor. Isu yang saling bersebrangan ini bisa terjadi ketika pihak-

pihak yang berkonflik memiliki tujuan yang berbeda dalam memandang suatu isu, 

hal tersebut yang membuat pihak yang berkonflik tidak sejalan dan menyebabkan 

konflik terjadi. Dalam kasus Ukraina ini, situasi ini terjadi seringkali antara 

pemerintahan pusat di Kiev dengan masyarakat Ukraina yang secara geokultur 

terbagi menjadi 2 arah yaitu pro-Barat dan pro-Rusia. Melalui hal tersebut bisa 

diprediksi bagaimana mereka kemudian memiliki kepentingan dan tujuan berbeda 

dan hal ini tercermin ketika terjadi demonstrasi atau pemberontakan yang 

mengikuti pula dinamika pemimpin negara Ukraina. Penulis meneliti bahwa terjadi 

2 kali situasi Transcendence of Contested Issues pada tahun 2014 yaitu (1) ketika 

Euromaidan menginginkan penggabungan/ integrasi Ukraina dengan Uni Eropa 

pada masa Yanukovych yang presiden pro-Rusia menjabat; (2) ketika masyarakat 
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di Donbass dan Krimea melakukan protes terhadap pemerintahan Kiev yang pro-

Barat dan menuntut separatisme dari Ukraina serta integrasi dengan Rusia. 

Jadi, bisa disimpulkan dalam konflik Ukraina ini terjadi perkembangan isu atau 

perubahan isu yang pada awalnya merupakan isu perang saudara yang terjadi antara 

masyarakatnya yang melakukan protes terhadap pemerintah Ukraina kemudian 

menjadi isu diambil alihnya salah satu wilayah Ukraina yaitu Krimea oleh Rusia 

dan kemudian berkembang hingga sekarang adalah isu separatisme yang terjadi 

Ukraina Timur. 

5.3.4. Perubahan Kepentingan (Interests) 

Apabila dalam sisi Euromaidan dan sisi kelompok separatis tidak ada perubahan 

kepentingan, karena kedua kelompok ini sejak awal memang sudah concern dan fokus 

dalam mencapai kepentingannya, yang membedakan adalah apabila Euromaidan 

berhasil mencapainya sedangkan kelompok separatis belum tercapai kepentingannya. 

Kepentingan Euromaidan adalah penandatanganan EU-AA yang pada akhirnya pada 

Juni 2014 ditandatangani secara langsung oleh presiden terpilih Ukraina yaitu 

Poroshenko. Sedangkan apabila kepentingan dari kelompok separatis hingga saat ini 

masih belum bisa ter-realisasikan karena banyaknya penentangan dari barat atas 

keinginan kelompok separatis tersebut untuk memisahkan diri dan mendekatkan diri 

dengan Rusia.  

Selanjutnya, apabila dalam sisi pemerintah Ukraina terjadi perubahan kepentingan, 

ketika rezim Yanukovych, pemerintah lebih memilih menyelamatkan kepentingan 
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ekonomi Ukraina kepada Rusia yaitu pasokan gasnya dibandingkan kepentingan 

politik untuk menandatangani EU-AA dengan Uni Eropa. Kemudian, apabila dalam 

sisi Uni Eropa dan Rusia keduanya masih sama-sama berusaha berebut pengaruh di 

wilayah Ukraina yaitu UE melalui pemeritah pusatnya dan Rusia melalui kelompok 

separatisnya. 

 

5.3.5. Perbedaan Nilai (Value Differences) 

Pihak-pihak yang berkonflik dalam kasus ini, masing-masing memiliki pandangan 

tersendiri dalam menanggapi konflik Ukraina. Sisi pemerintah Ukraina adalah 

berusaha mengembalikan stabilitas nasional dan politik di Ukraina yang bergejolak 

sejak akhir tahun 2013. Apabila sisi Euromaidan ingin diakuinya Ukraina sebagai 

bagian dari Uni Eropa yang sudah lama menjadi harapannya. Sedangkan apabila dari 

kelompok separatis adalah adanya pengakuan identitas dan kedekatan yang lebih 

concern dengan Rusia dibandingkan mempertahankan wilayahnya dalam lingkup 

Ukraina yang pro-barat. 

5.3.6. Perubahan Tingkat Kebutuhan (Human Needs) 

Dalam konflik ini dibutuhkan secara fisik adalah wilayah. Wilayah maksudnya 

disini, wilayah Krimea adalah kawasan yang memiliki arti strategis tersendiri baik 

dijadikan jalur perdagangan ataupun energi yang terkandung di dalamnya. Faktor ini 

yang kemudian menjadi nilai jual tersendiri bagi Krimea sebagai wilayah yang 

dibutuhkan oleh banyak negara sebagai keberlangsungan hidupnya. Selain itu, 

kebutuhan secara psikologis. Pertama, identitas, Ukraina adalah negara pecahan Uni 
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Soviet hal ini yang kemudian membuat Ukraina masih berada dibayang-bayang Rusia 

karena banyaknya penduduk Ukraina yang beretnis Rusia terutama di wilayah Krimea 

dan Ukraina Timur. Tidak hanya itu, Ukraina bagian barat lebih memiliki kedekatan 

etnis dengan Polandia, hal ini yang kemudian membuat geokultur Ukraina terbagi 

menjadi 2 identitas yaitu pro-barat dan pro-Rusia. Kedua, keamanan, sejak penundaan 

EU-AA wilayah Ukraina tidak lagi berada dalam posisi aman, karena konflik yang 

terjadi terus bergejolak hingga sekarang, ditambah lagi dengan adanya intervensi dari 

para pihak eksternal yaitu Rusia dan Uni Eropa yang justru makin memperburuk 

kondisi keamanan internal negara Ukraina. 

5.3.7. Perubahan Strategi (Strategies, Tactics and Culture) 

Jeong mengatakan bahwa strategi ini bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu secara 

diplomatik dan militer. Dalam konflik Ukraina, penulis melihat bahwa adanya 

perubahan strategi pada awalnya secara diplomatis kemudian gencatan senjata dan 

berusaha melakukan secara diplomatis kembali untuk menemukan jalan keluar dari 

konflik ini dan begitupun seterusnya terjadi karena selalu terjadi pelanggaran setiap 

hasil aksi diplomatis berhasil dilakukan.  

Strategi diplomatis yang digunakan pada konflik ini adalah ketika pihak yang 

berkonflik berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan mereka melalui berbagai 

proses perundingan dan negosiasi untuk mencapai win-win solution dalam integrasi 

tujuan pihak yang berkonflik. Dalam indikator ini, penulis meneliti bahwa tahap ini 

dilakukan oleh pemerintah Ukraina dengan Rusia melalui Perjanjian Minsk dengan 
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jangka waktu Minsk Agreement I berlaku pada September 2014 sampai Januari 2015 

dan Minsk Agreement II berlaku pada Februari 2015 hingga kini. 

Minsk Agreement I atau lebih dikenal dengan sebutan Minsk Protocol diawali 

dengan adanya pertemuan konsultasi pada tanggal 1 September 2014 oleh Trilateral 

Contract Group yang terdiri dari Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, Presiden Rusia, 

Vladimir Putin dan perwakilan dari OSCE (Organization in Security and Co-operation 

in Europe) yang menghasilkan langkah-langkah untuk mencapai perdamaian dalam 

Donbass War.221 Partisipan Minsk Protocol ini adalah Duta Besar Heidi Talyavini, 

Presiden kedua Ukraina, L.D Kuchma, Duta Besar Rusia untuk Ukraina, M.Y Zubarov, 

A.V Zakharchenko, I.V Plotnitskiy yang menandatangani pada tanggal 5 September 

2014.222 

Namun, Minsk Protocol I ini tidak berjalan mulus, masih terjadi berbagai 

pelanggaran yang mengakibatkan salah satu bentuk kompromi konstruktif ini menjadi 

tidak efektif untuk dijalani. Kemudian, perjanjian ini juga dianggap gagal karena pada 

awal tahun 2015, pihak yang berkonflik malah semakin melakukan penyerangan dan 

memakan ratusan korban223. Akhirnya pada tanggal 12 Februari 2015, setelah 

melakukan diskusi dan rapat selama 16 jam di ibukota Belarusia, Minsk, para 

                                                           
221 Bazov, Gleb. 2014. Protocol of The Trilateral Contact Group – Minsk, September 5, 2014. Online 

melalui https://slavyangrad.org/2014/09/07/protocol-of-the-tripartite-contact-group-minsk-september-

5-2014/ (Diakses Januari 2018) 
222 Ibid. 
223 Yegorov, Oleg. 2016. The Minsk Agreements: 2 years, 2 deals – but no peace in Ukraine, Online 

melalui https://www.rbth.com/international/2016/09/05/the-minsk-agreements-2-years-2-deals-but-no-

peace-in-ukraine_627177  (Diakses pada Januari 2018) 

https://slavyangrad.org/2014/09/07/protocol-of-the-tripartite-contact-group-minsk-september-5-2014/
https://slavyangrad.org/2014/09/07/protocol-of-the-tripartite-contact-group-minsk-september-5-2014/
https://www.rbth.com/international/2016/09/05/the-minsk-agreements-2-years-2-deals-but-no-peace-in-ukraine_627177
https://www.rbth.com/international/2016/09/05/the-minsk-agreements-2-years-2-deals-but-no-peace-in-ukraine_627177
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pemimpin dari Jerman, Prancis, Ukraina dan Rusia pun sepakat untuk melakukan 

gencatan senjata dengan menandatangi Minsk II Agreement.  

Secara garis besar isi dari perjanjian diatas sedikit berbeda dengan Minsk 

Protocol I yaitu representasi yang turut berpartisipasi dalam perjanjian ini lebih 

tinggi dengan melibatkan pemimpin dari Jerman dan Prancis, selain itu perjanjian 

ini menuntut untuk melakukan penghentian gencatan senjata antara pihak yang 

berkonflik dengan segera; adanya penarikan seluruh persenjataan yang termasuk 

dalam kategori berat; penambahan peraturan politik dimana Ukraina harus 

memberi Donetsk dan Luhansk sebuah status konstitusional khusus dan Ukraina 

pun mendapatkan keuntungan karena dapat mengatur ulang batas wilayah dengan 

Rusia.224 

Namun peneliti melihat bahwa kedua perjanjian ini pun tidak memberikan 

hasil yang signifikan bagi konflik Ukraina karena Ukraina hanya akan terus 

menjadi pihak yang dirugikan disebabkan untuk semakin memberikan 

keuntungan bagi kelompok separatis yang berada di Donetsk dan Luhansk 

dengan mendapatkan hal-hal yang diinginkan yang mana kondisi ini membuat 

DPR dan LPR semakin ingin melepaskan diri dari negara Ukraina. 

Strategi kedua yang digunakan adalah secara militer dimana ketika pihak-

pihak yang berkonflik ini tidak bisa mempercayai satu sama lain dan kemudian 

mulai melakukan aksi-aksi yang memicu peperangan dan kekerasan digunakan 

                                                           
224 Yegorov. 2016. Loc.Cit 
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menggunakan alat-alat militer. Selain itu, militer juga dijadikan sebagai tameng 

pertahanan bagi masing-masing pihak yang berkonflik untuk mencegah 

peperangan selanjutnya terjadi. 

5.3.8. Perubahan Style (Conflict-coping Styles and Orientation) 

Dalam konflik Ukraina ini, penulis melihat bahwa pihak-pihak yang berkonflik 

menggunakan 2 style dalam mencapai kepentingannya masing-masing yaitu 

contending dan accommodation. Contending ini digunakan ketika pihak-pihak yang 

berkonflik tidak bisa mengalah satu sama lain dan terus melakukan perilaku koersif 

terhadap satu sama lain untuk mencapai kemenangan. Namun dalam konflik yang 

masih berjalan ini, penulis melihat bahwa style ini tidak cukup bisa menyelesaikan 

konflik ini menuju damai, akhirnya setelah dilakukannya berbagai diplomasi oleh Uni 

Eropa kepada Putin sebagai pemimpin Rusia, akhirnya style dalam konflik ini 

berangsur berubah menjadi accommodation seperti berusaha menyepakati perjanjian 

gencatan senjata antar pihak yang berkonflik guna untuk menghindari kekerasan terjadi 

secara langsung meskipun pada akhirnya usaha accommodation yang ada berujung 

pada pelanggaran masing-masing pihak yang berkonflik. Hal ini yang kemudian 

mengakibatkan konflik ini masih berada pada fase status quo karena masing-masing 

pihak masih belum bisa menurunkan ego masing-masing untuk mencapai kepentingan 

utama para pihak yang berkonflik. 

5.4 Eskalasi Konflik 

Konflik Ukraina adalah serangkaian konflik yang terjadi  karena diawali protes 

terhadap keputusan presiden Yanukovych yang menolak EU-AA oleh Euromaidan. 
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Protes ini terus dilakukan oleh Euromaidan di Kiev hingga para demonstran mulai 

berhenti melakukan demonstrasinya setelah Yanukovych turun dari jabatannya sebagai 

Presiden Ukraina berdasar keputusan dari Parlemen Ukraina. Yanukovych adalah 

presiden Ukraina yang pro-Rusia digantikan oleh Presiden Sementara yaitu Turchynov 

yang lebih pro-barat. Konflik di Kiev memang sudah mereda, namun hal ini malah 

menimbulkan efek monopoli terhadap daerah lainnya. Di Krimea pun mulai 

menduduki gedung-gedung parlemennya dan mengibarkan bendera Rusia, hingga 

akhirnya Rusia memutuskan untuk melakukan aneksasi terhadap Krimea dengan alasan 

intervensi kemanusiaan mengingat banyaknya etnis Rusia yang tinggal di wilayah 

tersebut. Krimea pun melakukan pemisahan diri yang semakin concern dibuktikan 

dengan dilakukannya referendum yang menjelaskan bahwa Krimea bergabung dengan 

Federasi Rusia.  

Pemberontakan terhadap pemerintahan Ukraina yang pro-barat tidak berhenti 

sampai disitu, muncul gerakan separatis baru di Ukraina Timur, yang kemudian 

berhasil berkembang menjadi DPR (Donetsk’s People Republic) dan LPR (Luhansk’s 

People Republic). Perang ini disebut dengan Donbass War. Perang ini terjadi secara 

berkelanjutan hingga saat ini karena seringnya pelanggaran yang terjadi diantara pihak-

pihak yang berkonflik. Pada sub-bab selanjutnya, penulis akan menjelaskan secara 

terperinci 3 momentum konflik besar di konflik Ukraina ini. 

5.4.1 Proliferation and Generalization Issue 

Jeong mengatakan eskalasi terjadi ketika adanya proliferasi dan generalisasi 

dari suatu isu awal. Dalam konflik Ukraina ini penulis melihat adanya proliferasi isu 
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yang terjadi. Hal ini bisa dilihat melalui, trigger konflik yang pada awalnya 

dikarenakan adanya penundaan EU-AA dan diprotes oleh para Euromaidan mengalami 

perluasan isu yang tidak hanya isu politik saja karena keputusan pemerintah Ukraina, 

namun juga isu lainnya seperti isu identitas, isu wilayah. Isu identitas, penulis melihat 

Euromaidan ini lebih dekat dengan Eropa Barat, hal inilah yang kemudian membuat 

para Euromaidan lebih setuju Ukraina berintegrasi dengan Uni Eropa dibandingkan 

dengan Rusia. Namun disisi lain, Yanukovych adalah presiden yang segala 

kebijakannya ketika menjabat berusaha untuk berhubungan baik dengan Rusia bahkan 

hingga Yanukovych dikudeta oleh parlemennya sendiri Februari 2013, Yanukovych 

mencari perlindungan ke Rusia dan bersembunyi di Ukraina Timur.

 Selanjutnya, isu wilayah, setelah masalah penundaan EU-AA ini selesai, dalam 

internal Ukraina sendiri malah terjadi efek domino, dimana Krimea bergejolak 

melakukan protes terhadap pemerintah pro-barat yang kemudian Krimea dianeksasi 

oleh Rusia melalui humanitarian intervention-nya dan bahkan parlemen Krimea pun 

mengeluarkan referendum yang menyatakan Krimea berada dibawah federasi Rusia. 

Tidak hanya itu, terinspirasi dari berhasilnya referendum Krimea, kelompok separatis 

di Ukraina Timur pun menginginkan hal yang sama, namun pemerintah Ukraina masih 

berusaha untuk meredakannya melalui ATO dan mempertahankan keutuhan wilayah 

Ukraina agar tidak bergabung dengan Rusia. Melalui fakta-fakta ini bisa dilihat 

bagaimana konflik Ukraina mengalami perluasan isu, yang pada awalnya hanyalah isu 

politik yang menentang pemerintah kemudian menjadi isu identitas, kecondongan 

penduduk Ukraina yang terbagi menjadi pro-barat dan pro-Rusia dan juga isu wilayah 

yang menjadi perebutan antara Ukraina dan Rusia. 
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Terakhir, generalisasi isu, dimana isu yang awalnya hanyalah isu internal 

Ukraina kemudian menjadi konsumsi publik nasional bahkan internasional melalui 

konflik Ukraina yang melibatkan Uni Eropa dan Rusia serta menjadi perhatian dunia 

karena intervensi kedua superpower dunia tersebut.  

5.4.2 Polarization of the Relationship 

Suatu konflik dikatakan mencapai eskalasi juga bisa dilihat melalui adanya 

polarisasi hubungan dalam konflik tersebut. Konflik Ukraina sendiri terbagi menjadi 2 

kubu besar dari para aktor-aktor yang terlibat. Kubu pertama adalah pro-barat dimana 

aktor yang terlibat dalam kubu ini tentu saja adalah Euromaidan, Uni Eropa, 

pemerintah Ukraina (Poroshenko). Ketiga aktor ini berusaha untuk mengeluarkan 

keputusan-keputusan seperti integrasi dengan Uni Eropa, mempertahankan keutuhan 

wilayah Ukraina dan mendukung segala kebijakan yang lebih mendekatkan diri ke 

barat. Sedangkan kubu kedua adalah pro-Rusia dimana aktor yang terlibat dalam kubu 

ini adalah masyarakat Krimea, DPR, LPR dan Rusia. Aktor-aktor dari kubu ini tentu 

saja berusaha untuk mencapai kepentingannya agar bisa bergabung Rusia dengan cara 

melakukan separatis wilayah Donbass, menerima pasukan Rusia masuk kedalam 

wilayahnya, mengontrol kelompok separatis dan sebagainya. 

5.4.3 Personalization of the Situation 

Situasi eskalasi juga bisa dilihat melalui adanya pihak yang lebih dominative 

dan pihak yang tereksploitatif. Dalam konflik Ukraina ini, situasi ini bisa dilihat 

bagaimana Rusia yang dominatif berusaha untuk mengontrol masyarakat Krimea, DPR 

dan LPR untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Putin sebagai Presiden 
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Rusia, selain itu Rusia juga mengirimkan segala persenjataan dan kendaraan militernya 

ke wilayah-wilayah Ukraina Timur dan Krimea sebagai pertahanan melawan 

pemerintah Ukraina. Selain itu, pemerintah Ukraina pun yang didukung barat 

menjadikannya sebagai pihak yang cukup kuat untuk berusaha mempertahankan 

keutuhan wilayah negaranya dengan mengirimkan pasukan –pasukan militernya ke 

perbatasan wilayah yang mengalami pemberontakan. Disisi lain, negara-negara 

anggota Uni Eropa pun berusaha melakukan perdamaian dengan berbagai diplomasi 

dan negosiasi yang dilakukan dengan Rusia.  

Pihak yang tereksploitasi disini tentunya adalah masyarakat yang berada di 

wilayah-wilayah perang yang tidak mengerti apa-apa dan tidak salah apa-apa namun 

senantiasa menjadi korban perang ketika terjadi gencatan senjata antara kelompok 

separatis dengan pemerintah Ukraina. 

  


