
BAB IV 

Dinamika Hubungan Rusia dan Ukraina 

 

4.1 Hegemoni Rusia di Negara-Negara Post Soviet. 

 

Rusia merupakan negara terluas didunia, dengan jumlah populasi ke 7 terbanyak
1. 

Sebagai negara terbesar pasca pecahnya uni soviet menjadi 15 negara baru, Rusia memiliki 

kekuatan ekonomi dan militer yang paling besar diantara negara-negara post soviet 

lainnya.  

Pada tahun 2013, GDP rusia merupakan ke 8 terbesar di dunia, mencapai USD 2,1 

trilyun, hal ini sangat besar dibandingkan dengan gabungan GDP 14 negara lainnya yang 

hanya mencapai USD 871 milyar.2
 Pendapatan perkapita Rusia juga merupakan yang 

paling besar diantara negara post soviet, mencapai USD 14.611 pada tahun 2013 

dibandingkan dengan Ukraina (sebagai negara terbesar ke 2 di wilayah tersebut) yang 

hanya mencapai USD 3.900 ditahun yang sama.3
 Hal ini menunjukkan dominasi ekonomi 

Rusia di wilayah tersebut. Sumber daya alam merupakan salah satu aset terbesar bagi 

ekonomi Rusia. Rusia memiliki cadangan minyak dan gas alam terbesar setelah timur 
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tengah, memenuhi sekitar 12% suplai minyak dunia dan 20% suplai gas alam dunia pada 

tahun 2013.4
  

Dalam aspek Militer, kekuatan militer Rusia juga merupakan yang terbesar diantara 

negara-negara post soviet lainnya.  Sebagai negara ‘pewaris’ Uni Soviet, Rusia 

mendapatkan sebagian besar dari perlengkapan militer yang dimilik Uni Soviet. Pada 

tahun 2013, Rusia memiliki pengeluaran militer sebesar USD 87,9 milyar.5
  Sedangkan 

gabungan dari 14 negara lainnya hanya mencapai USD 15 milyar
6
 Selain itu, Rusia 

merupakan satu-satunya negara dengan kapabilitas nuklir di wilayah tersebut dan memiliki 

8000 hulu ledak nuklir dimana 1600 diantaranya sudah siap pakai (deployed).7
 Jumlah 

tentara aktif Rusia berkisar 750.000 orang yang dilengkapi dengan puluhan ribu kendaraan 

dan pesawat tempur serta ribuan sistem pertahanan.8
 Jumlah ini membuat militer Rusia di 

wilayah tersebut sangat dominan. 

Selain dibidang militer dan Ekonomi, salah satu bentuk hegemoni Rusia di regional 

ini adalah Pasportisasi. Akibat besarnya diaspora etnis Rusia di negara-negara Post Soviet, 

pada tahun 1993 Rusia mulai memberikankan pasport Rusia bagi semua etnis Rusia yang 

tinggal diluar Rusia,  apapun kewarganegaraannya. Pasport ini dibagikan untuk orang-
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orang yang memiliki kedekatan historis dengan Rusia.
9
 Dengan adanya pasportisasi ini, 

Rusia dapat mengerahkan kekuatan militernya dan melakukan interfensi terhadap konflik 

di luar teritorinya dengan alasan untuk melindungi keamanan warga Rusia yang ada di luar 

Rusia. Selain pasportisasi, Rusia juga menyebarkan budaya Rusia dan menggunakan 

institusi pendidikan untuk memperbesar pengaruhnya di wilayah post soviet. sejak tahun 

2004 Rusia telah menyumbangkan  jutaan buku dan material pengajaran lainnya ke negara-

negara post soviet, ratusan beasiswa diberikan pada para pelajar untuk melanjutkan studi 

ke Rusia, dan universitas slavic didirikan di Armenia, Azerbaijan, Kyrgystan, dan 

Tajikistan. Ini dilakukan Rusia sebagai bentuk “image branding” pemimpin regional di 

kawasan tersebut.
10

  

 

4.2 Hegemoni Rusia dalam Krisis di Ukraina tahun 2013. 

 

Krisis yang terjadi di Ukraina pada tahun 2013 merupakan sebuah ancaman bagi 

hegemoni Rusia di negara-negara Post Soviet. Krisis tersebut bermula saat Presiden 

Yanukovich memutuskan untuk meninggalkan perjanjian free trade dengan uni eropa dan 

memilih untuk lebih meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dengan Rusia. Sikap 

presiden yang membatalkan perjanjian ini menuai protes dari banyak rakyat Ukraina. 

Masyarakat ukraina turun ke Jalan dan melakukan demonstrasi besar-besaran di kiev.11
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Demonstrasi terus berlanjut hingga pada tanggal 1 Desember 2013 jumlah demonstran 

mencapai kurang lebih 300.000 orang dan demonstran berhasil menduduki Balai kota.12
  

Melihat kondisi ini, Pada tanggal 16 Januari 2014, pemerintah Ukraina merespon 

dengan mengeluarkan Anti-Protest Law yang melarang masyarakat untuk berkumpul dan 

mengeluarkan pendapat.13
 Hal ini berbalik membuat demonstrasi yang terjadi semakin 

meningkat. Masyarakat yang tidak menyukai peraturan ini berkumpul dan menambah 

massa demonstran yang berada di pusat kota kiev hingga mendekati 350.000 orang.14
 

Kekerasan pertama dalam Demonstrasi ini terjadi pada tanggal 22 Januari 2014,  hari itu, 3 

orang tewas dan ratusan lainnya ditangkap akibat konfrontasi antara Polisi dan 

Demonstran. 6 hari setelahnya, pada tanggal 28 Januari, perdana mentri Ukraina, Mykola 

Azarov mundur dari jabatannya dengan alasan tidak menyetujui Anti-Protest Law yang 

dianggap telah meningkatkan eskalasi demonstrasi.15
 Pada tanggal 29 Januari 2014, 

pemerintah mengumumkan bahwa demonstran yang ditahan akan dibebaskan jika gedung 

pemerintahan di pusat kota yang diduduki dikembalikan pada pemerintah. Sebagai respon, 

pada tanggal 16 Februari demonstran meninggalkan Balai kota kiev dan pemerintah 

melepaskan 234 demonstran yang ditahan.16
 Pada 18 Februari, bentrokan kembali terjadi. 

menewaskan 18 orang dan melukai ratusan lainnya. Demonstran kembali menduduki Balai 

kota Kiev. Kekerasan ini berlanjut hingga 20 Februari dimana jumlah korban tewas 
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meningkat hingga mencapai 88 orang.17
 Kesepakatan antara pemimpin demonstran, Partai 

oposisi, dan Presiden Yanukovich dicapai pada tanggal 21 Februari 2014, presiden 

yanukovich dilengserkan dari jabatannya dan pemilu berikutnya akan dilakukan pada 

tanggal 25 Mei 2014.18
 Yanukovich kemudian didakwa bersalah atas korban yang jatuh 

akibat dari protes ini. Yanukovich melarikan diri dari Ukraina saat demonstran menguasai 

pusat pemerintahan di Kiev.19
  

Presiden Yanukovich merupakan presiden yang sangat mendukung hubungan 

kerjasama dengan Rusia. Jatuhnya presiden Yanukovich mungkin saja mengancam 

kepentingan-kepentingan Rusia di Ukraina. Ukraina merupakan importir minyak Rusia 

terbesar di eropa tengah, 7,5 juta etnis  Rusia tersebar di Ukraina, dan salah satu markas 

militer Rusia berada di Ukraina.20
 Terlebih lagi, Rezim baru Ukraina membatalkan "On the 

principles of the state language policy".
21

 Rusia menganggap rezim baru yang 

menggantikan Yanukovich merupakan rezim yang anti-Rusia dan lebih condong ke Uni 

Eropa. Hal ini bisa membuat Rusia ‘kehilangan’ Ukraina yang selama ini berada dalam 

lingkup pengaruh Rusia. 
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Selain itu, jika Ukraina menjadi sebuah negara yang anti-Rusia dibawah 

pemerintahan yang baru, kehilangan kerjasama antara Rusia dan Ukraina adalah hal yang 

sangat merugikan Rusia. Pelabuhan-pelabuhan di Ukraina menjadi akses ke Laut Hitam 

dan Laut Azov yang mana merupakan jalur ekspor yang juga digunakan oleh Rusia melalui 

perjanjian dengan Ukraina. Pipa gas trans-eropa milik Rusia, “Bratstvo” dan “Sojuz” serta 

pipa minyak “Druzhba” tersebar melewati wilayah ukraina. Jalur ini merupakan jalur-jalur 

perdagangan antara Uni Soviet dan negara – negara eropa yang masih digunakan Rusia 

sampai sekarang melalui perjanjian kerjasama dengan Ukraina.22
 Terpisahnya Ukraina dari 

Rusia secara tidak langsung menghilangkan akses Rusia ke Eropa yang merupakan 

konsumen utama ekspor minyak dan gas alam Rusia. 

 

Gambar 4. 1 Jalur pipa minyak dan Gas Rusia 
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Sumber: www.outsidethebeltway.com23 

 

Kehilangan jalur transportasi gas dan minyak ini tentu saja akan  membawa dampak 

negatif bagi dominasi ekonomi Rusia di Post-Soviet Sphere. Sebagai Negara pengekspor 

5juta barel minyak mentah perhari dan penghasil 20% gas alam dunia,
24

 ekonomi Rusia 

sangat bergantung pada bisnis hidrokarbon.  Ekspor minyak dan gas Rusia mencapai 68% 

dari total ekspor Rusia pada tahun 2013, dengan nilai USD 356 milyar.
25

 Ini menunjukkan 

bahwa Rusia sangat memerlukan jalur transportasi gas dan minyak ini untuk 

mempertahankan ekonominya. Selain itu, kontrol terhadap suplai energy ke eropa 

merupakan taktik Rusia untuk meredam sanksi-sanksi ekonomi dan financial yang 

diberikan oleh Negara-negara Uni Eropa. 

Dari aspek pertahanan, jika Ukraina terlepas dari dominasi Rusia, jarak antara 

moskow (sebagai pusat pemerintahan) dan pasukan NATO berkurang dari 1800km 

menjadi hanya 500km saja.26
 Jarak ini menjadi penting karena secara historis jarak yang 

panjang inilah yang menyebabkan baik Napoleon maupun Hitler gagal melakukan invasi 

ke Rusia. Selain itu, Ukraina merupakan salah satu tempat produksi persenjataan dan misil 

milik Rusia dengan ‘hilangnya’ Ukraina, Rusia kehilangan sebagian kemampuan nya untuk 
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memproduksi persenjataan.27
 Selain itu markas angkatan laut Black Sea Fleet milik Rusia 

juga terletak di Crimea yang merupakan wilayah Ukraina. Pangkalan Militer di sevastopol 

memiliki 350 armada kapal tempur yang sebagian besar merupakan armada warisan uni 

soviet di era perang dingin. Pada tahun 1993 Rusia dan Ukraina setuju untuk membagi 

armada yang ada di Crimea untuk pertahanan angkatan laut kedua negara dan Rusia 

diijinkan untuk menyewa sevastopol sebagai basis militer angkatan laut Black Sea Fleet.28 

 

4.3 Pengerahan kekuatan Militer Rusia di Ukraina 

 

Menurut Podliska, sebuah negara hegemon tidak akan segan mengerahkan militernya 

secara unilateral untuk mempertahankan status quo. Salah satu contohnya dilakukan oleh 

Rusia pada awal tahun 2014 di Ukraina. Melihat bahwa krisis Euromaidan dapat 

mengancam Rusia dan etnis Rusia yang berada di Ukraina, Pada tanggal 1 maret 2014, 

Presiden Vladimir Putin mendapatkan otorisasi untuk mengerahkan pasukan militer Rusia 

demi melindungi kepentingan-kepentingan Rusia yang ada di Ukraina.29
 Pasukan Rusia 

kemudian dikerahkan menuju semenanjung Crimea yang terletak di selatan Ukraina. 

pasukan Militer Rusia dikerahkan di Crimea karena Crimea merupakan wilayah Ukraina 

yang memiliki mayoritas penduduk beretnis dan berbahasa Rusia. Penduduk di Crimea 
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juga melakukan demonstrasi Pro Russia dan menolak Rezim baru di Ukraina pada 23 

Februari 2014. 

Rusia mengerahkan pasukannya yang berada di sevastopol, markas militer Black Sea 

Fleet. 16.000 pasukan Rusia dikerahkan menuju Crimea, pasukan ini terdiri dari 11.000 

pelaut Rusia dan beberapa ribu pasukan yang dikirim langsung dari Rusia, serta 2000 

pasukan 810th Marines Infantry Brigade.30
 Pada 2 Maret 2014 ratusan konvoi pasukan 

Rusia memasuki Crimea dan menuju ibukota Crimea.31
 Pasukan ini melakukan blokade 

pada bandara Simferopol dan sevastopol serta mengepung fasilitas militer Ukraina.32
 

Blokade juga dilakukan pada pelabuhan di Crimea.33
 Gedung parlemen serta gedung 

pemerintahan di Simferopol juga diambil alih dan pasukan Rusia juga memaksa pasukan 

Ukraina untuk mundur ke daratan Ukraina. 

Aksi pengerahan militer tidak hanya dilakukan oleh Rusia di Ukraina. Sejak tahun 

1991 Rusia telah beberapa kali mengerahkan militernya secara unilateral untuk 

mempertahankan hegemoni nya pada negara-negara post Soviet lain. Pengerahan kekuatan 

militer ini dilakukan dengan menggunakan alasan sebagai pasukan perdamaian milik Rusia 

untuk mengamankan keadaan di wilayah tersebut yang mungkin menyebabkan 

terganggunya stabilitas regional.  
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Pada tahun 1992 Rusia mengirim pasukannya ke Moldova. Negara ini  sebelumnya 

adalah sebuah negara yang merupakan bagian dari Uni Soviet, yaitu Moldovan Soviet 

Socialist Republic. Konflik sipil ini merupakan konflik antara pemerintah moldova dan 

separatis di Transdnetsr, sebuah daerah di Moldova yang memiliki mayoritas penduduk 

beretnis Rusia.
34

 Rusia merespon ‘gangguan’ di sphere of influence nya dengan 

mengerahkan pasukan perdamaian. Melalui perjanjian Principles of the Peaceful 

Settlement of the Armed Conflict in Transdnestr yang ditandatangani pada  23 juni 1992, 

Rusia memimpin pasukan perdamaian trilateral yang terdiri dari Pasukan Moldova, 

pasukan Separatis, dan pasukan Rusia. Dari 12 batalion pasukan perdamaian yang 

dikerahkan, Rusia mengerahkan 6 batalion. Pasukan perdamaian ini berhasil menghentikan 

konflik-konflik bersenjata yang terjadi di moldova hingga tidak berkembang menjadi 

perang terbuka.35
  

Pada tahun 1993, Rusia mengirimkan pasukannya ke Tajikistan yang merupakan 

sebuah negara pecahan dari uni soviet. Setelah kemerdekaannya pada tahun 1991, 

tajikistan dilanda perang saudara antara pemerintah dan kaum separatis. Konflik ini 

diakibatkan oleh ketidak percayaan pihak oposisi terhadap hasil pemilu yang dimenangkan 

oleh partai komunis di Tajikistan.
36

 Untuk mendamaikan konflik ini, Rusia mengirimkan 

pasukannya untuk membantu pemerintah melawan oposisi dengan tujuan mengurangi 

penyebaran islam radical dan mencegah peredaran Narkoba di Tajikistan agar tidak sampai 

ke Rusia. Rusia mengirimkan 6000 pasukannya dari 201st motorized rifle division sebagai 
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bantuan untuk pemerintah Tajikistan.
37

 Tahun 1997, pihak pemerintah dan pihak oposisi 

menandatangani perjanjian perdamaian, namun demikian konflik masih berlanjut hingga 

tahun 1999.
38

 

Pada tahun 2008, Rusia mengirimkan pasukannya untuk membantu Ossetia selatan 

yang diserang oleh Georgia.39 8 agustus 2008, georgia melakukan operasi “Clear Field” 

yang bertujuan untuk mengambil kembali Ossetia selatan yang sebelumnya telah 

memisahkan diri dari Georgia. Rusia yang mendukung kemerdekaan Ossetia Selatan 

merespon hal ini dengan mengirimkan pasukannya untuk memukul mundur Georgia. Rusia 

mengirimkan 25.000 pasukannya yang didukung oleh lebih dari 1000 kendaraan tempur 

dan pesawat tempur, serta artileri. Pada tanggal 13 agustus pasukan Rusia telah berhasil 

memukul mundur pasukan georgia.
40

 Perjanjian damai ditandatangani oleh Rusia dan 

Georgia pada tanggal 16 agustus 2008.
41

   

Aksi-Aksi militer ini menunjukkan bahwa Rusia tidak takut untuk mengerahkan kekuatan 

militernya demi menjaga kepentingan-kepentingannya dinegara lain dan mempertahankan 

statusnya sebagai hegemon di antara Negara-negara Post-Soviet. 
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