
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Uni Soviet dan Amerika adalah dua kekuatan yang berlawanan ketika 

perang dingin. Keduanya merepresentasikan balance of power dalam sistem 

internasional. Pasca berakhirnya perang dingin pada awal tahun 90-an yang di 

tandai runtuhnya Uni Soviet, banyak dari daerah yang dahulunya termasuk dalam 

kekuasaanya memerdekakan diri, yang salah satunya adalah Ukraina. Ukraina 

memproklamirkan kemerdekaanya tahun 1991 dan menjadi negara yang merdeka 

dan berdaulat setelah kurang lebih selama 70 tahun berada dibawah kekuasaan 

Uni Soviet.1 

Sebagai salah satu negara pecahan Uni Soviet, Ukraina merupakan poros 

geopolitik yang sangat penting dan strategis di kawasan Eurasia (Eropa dan Asia). 

Ukraina memiliki letak geografis yang menjadi pemisah antara Rusia dan Barat. 

Hal ini yang menjadikan hubungan kedua negara ini menjadi tidak stabil. Seperti 

sengketa antara Rusia dan Ukraina tentang kota pelabuhan Sevastopol. Dalam 

sejarahnya Sevastopol yang berada di Crimea Ukraina masih merupakan bagian 

penting dari Rusia sampai 1954, namun kemudian pemimpin Soviet Nikita 

Khrushchev menghadiahkan wilayah tersebut kepada Ukraina sebagai hadiah 

untuk memperingati hubungan ramah antara kedua negara.2  

1 Husnul Khatimah, Dilematika Konflik Gas Ukraina-Rusia, 2012, http://www.portal-
hi.net/en/eropa-timur-dan-tengah/145-dilematika-konflik-gas-ukraina-rusia diakses pada 19 
Pebruari 2014 
2 Tatiana Buba, Russo-Ukrainian Relations: Sevastopol and the Black Sea Fleet  http://www.iar-
gwu.org/sites/default/files/articlepdfs/Russo-Ukranian%20Relations.pdf diakses pada 3 Maret 
2014 
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Pasca kemerdekaan Ukraina tahun 1991 muncul masalah yang membuat 

hubungan kedua negara memburuk yang diantaranya adalah masalah dimana 

Walikota Moscow Rusia Gavriil Popov memberikan pernyataan yang menilai 

kemerdekaan Ukraina adalah illegal,3 kemudian ada kekhawatiran pejabat di 

Rusia khususnya tentang rudal balistik milik Uni Soviet yang tersisa di Ukraina 

yang memiliki potensi untuk digunakan ketika terjadi konflik. Namun, seperti 

sebuah tulisan yang di muat dalam artikel New York Times bahwa masalah 

Sevastopol selalu lebih dari isu politik dari pada isu strategis.4 Ukraina pada saat 

itu enggan untuk mengorbankan hak kedaulatannya dan membagi Sevastopol 

kepada Rusia, pada bulan November 1990 Ukraina dan Rusia menandatangani 

kesepakatan untuk menghormati kedaulatan dan keutuhan satu sama lain, 

kemudian pada tanggal 8 Desember 1992 Ukraina menjadi anggota 

persemakmuran Rusia Commonwealth of Independen Country (CIS).5  

Pasca runtuhnya Uni Soviet 1991 Crimea yang secara hukum telah 

menjadi bagian dari Ukraina beberapa kali menjadi pemicu konflik kepentingan, 

akan tetapi pada tahun 1994 pasca terpilihnya Presiden Ukraina Leonid Kuchma  

hubungan Rusia dan Ukraina kembali membaik ditandai dengan realisasi Treaty 

of Friendship, Cooperation and Partnership yang mana program ini menjadi 

salah satu poin pada kampanye Kuchma 1994. Pada bulan Mei 1997, Rusia dan 

Ukraina menandatangani Sevastopol Agreement dimana Rusia diperbolehkan 

menyewa pangkalan militer Sevastopol selama 20 tahun yang akan berakhir pada 

3 Roman Solchanyk, A LOOK BACK, Ukraine: the road to independence, 1991 
http://www.ukrweekly.com/old/archive/1991/529105.shtml  diakses pada 17 Agustus 2014 
4T Felgenhauer, Ukraine, Russia, and the Black Sea Fleet  
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a360381.pdf  diakses pada 3 Maret 2014 
5 Ibid  
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tahun 2017 dengan syarat Ukraina tetap memiliki kedaulatan atas kota tersebut.6 

Pasca kesepakatan tersebut masalah antara kedua negara yang bersangkutan 

dengan keamanan telah terselesaikan. 

Pada awal milenium hubungan Rusia dan Ukraina kembali bergejolak 

akibat adanya Revolusi Oranye. Revolusi ini adalah sebuah gerakan demonstrasi 

penolakan hasil pemilihan umum Presiden Ukraina yang dimenangkan oleh 

Viktor Yanukovych. Yanukovych dipandang banyak pihak khususnya publik 

Ukraina telah melakukan berbagai manipulasi dan kecurangan, sehingga 

menimbulkan protes yang menyebar ke seluruh Ukraina pada akhir tahun 2004. 

Revolusi Oranye ini adalah sebuah revolusi yang  memperpanjang daftar salah 

satu fase serangkaian revolusi yang terjadi di negara-negara eks-Uni Soviet 

sebagai contoh revolusi yang terjadi di Serbia dikenal dengan Revolusi Bulldozer 

tahun 2000, Georgia yang dikenal dengan Revolusi Mawar tahun 2003, dan 

Kyrgistan yang dikenal dengan Revolusi Tulip tahun 2005.7 

Pasca kemenangan Viktor Yanukovych pada pemilihan presiden Ukraina 

tahun 2004 muncul berbagai tuduhan seperti melakukan korupsi, penggelapan 

suara, dugaan percobaan pembunuhan terhadap kandidat oposisi terkuat Viktor 

Yushchenko, serta kedekatan hubungan antara Yanukovych dengan Presiden 

Rusia Vladimir Putin. Sebelum mencalonkan diri sebagai Presiden dalam pemilu 

kali ini Viktor Yanukovych pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pada era 

Presiden Leonid Kuchma memimpin Ukraina. Sehingga membuat anggapan 

6  Alexander Cooley, Barnard College, Will Sevastopol Survive? The Triangular Politics of 
Russia’s Naval Base in Crimea, PONARS Eurasia Policy Memo No. 47, Columbia University 
Volodymyr, Odessa National University, 2008 
7 David Lane, The Orange Revolution: People’s Revolution or Revolutionary Coup, Political 
Studies Association BJPIR, 2008 
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bahwa ini tidak hanya sebagai black campaign, tetapi juga menegaskan bahwa 

momentum untuk melakukan transformasi sistem politik munuju demokrasi 

Ukraina yang selama ini cenderung selalu berpihak pada keinginan atau kebijakan 

Rusia.8 Dengan besarnya dukungan media masa dan lembaga swadaya 

masyarakat internasional maka terjadilah sebuah opini yang menyudutkan Viktor 

Yanukovych, dia dituduh telah berbuat curang dalam pemilihan presiden. Pada 

saat penghitungan suara putaran kedua terjadi protes dari pihak oposisi karena 

adanya perbedaan polling suara yang disampaikan oleh panitia pemilihan umun 

dan swasta. Survey non-pemerintah menyatakan keunggulan  bagi Viktor 

Yushchenko atas Viktor Yanukovych.  Sedangkan hasil dari panitia pemilihan 

umum menyatakan Viktor Yanukovych unggul dari pesaingnya. 

Ketimpangan besar tentang penghitungan suara ini kemudian 

menyebabkan protes dimana-mana yang kemudian membuat opini bahwa 

pemerintah telah melakukan kecurangan dalam proses penghitungan suara. 

Semakin besarnya seruan protes yang ditujukan terhadap badan penyelenggara 

pemilihan umum membuat Viktor Yushchenko melakukan protes pada tanggal 

21 November 2004. Karena maraknya pemberitaan, isu ini mulai menyebar 

keseluruh penjuru Ukraina dan menyebabkan dukungan semakin banyak. Maka 

sehari pasca protes yang dilakukan oleh Yushchenko tepatnya pada tanggal 22 

November 2004 mulailah demonstrasi masa yang berpusat di Kiev, ibu kota 

8 Anna Fournier, Ukraine’s Revolution: Beyond Soviet Citizenship?, Paper presented at the 
Workshop Second Annual Danyliw Research Seminar in Contemporary Ukrainian Studies, 
Canada:  Johns Hopkins University, 2006 
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Ukraina, tempat ini dijadikan titik pusat dimana kurang lebih 200.000 orang 

tempat ini dijadikan sebagai titik pergerakan masa yang mencapai ribuan orang.9 

Walaupun hubungan Ukraina dan Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet ini 

bersifat fluktuatif, kedua negara tersebut memiliki keterikatan sejarah hubungan 

yang bersifat saling ketergantungan. Rusia memiliki pasokan energi minyak dan 

gas yang besar sehingga memerlukan jalur pipeline untuk mengekspornya. 

Minyak dan gas Rusia ini memiliki nilai yang lebih jika dibandingkan dengan 

minyak dan gas dari negara-negara Timur Tengah yang dianggap tidak stabil 

karena adanya pergolakan politik di kawasan tersebut, lebih dari itu Eropa 

menganggap akses terhadap minyak dan gas alam Rusia lebih menguntungkan 

karena faktor geografis yang lebih dekat. 

Kemudian dari sisi Ukraina, ia mendapat keuntungan secara ekonomi, 

dengan dibangunnya jalur pipa gas menuju Eropa. Ukraina menjadi negara yang 

sangat strategis karena menjadi penyalur utama atau entry point ke negara-negara 

yang mengimpor minyak dan gas Rusia. Dilihat dari segi keamanan dan politik, 

Ukraina memiliki peran yang penting karena dianggap sebagai buffer state atau 

negara penyangga antara Eropa dan Rusia sehingga untuk dapat menjamin tidak 

adanya pengaruh luar masuk, maka Rusia menjaga pengaruhnya dengan 

mendirikan pangkalan militer di laut hitam.10 

Hubungan kedua negara ini mencapai puncaknya setelah Ukraina menang 

pada Revolusi Oranye. Sebagai akibatnya, Rusia kehilangan pengaruhnya di 

9 Monitor Wire Services, Ukraine Protesters Mob Cities, Charging Presidential Election Stolen, 
http://www.monitor.net/monitor/0411a/ukrainevote.html diakses pada 9 Mei 2014 
10 Katerina Malygina, Ukrainian-Russian Gas Relations After the 2009 Conflict: The Current 
Situation and Future Prospects, Russian Analytical Digest No. 75, 2010.  
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Ukraina sejak tahun 2005 hingga 2010. Peristiwa ini mengakibatkan perang 

pengaruh antara Rusia dengan pihak kemenangan Revolusi Oranye yang 

didukung oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat di tanah Ukraina. 

Oleh karena itu, dengan kejadian Revolusi Oranye ini penulis tertarik 

untuk meneliti mengapa Rusia melakukan intervensi di Ukraina. Setelah 

kemenangan Revolusi Orange dan terpilihnya Viktor Yuschenko sebagai 

presiden, hubungan Ukraina dan Rusia mengalami perseteruan yang 

menyebabkan naiknya eskalasi hubungan kedua negara ini kearah konfrontasi 

terbuka. Eskalasi yang meningkat ini dapat dilihat dari beberapa kasus sejak 

Ukraina dipimpin oleh Yushchenko, seperti kasus pengiriman gas pada tahun 

2005/2006, 2008/2009 dan kasus penyerangan Rusia ke Georgia yang 

menyebabkan hubungan dengan Ukraina memanas. Serta beberapa isu krusial 

seperti indikasi bergabungnya Ukraina dalam pakta pertahanan NATO dan 

bergabungnya Ukraina dalam keanggotaan Uni Eropa. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh 

penulis, maka dalam rumusan masalah penelitian ini adalah mengapa Rusia 

melakukan intervensi politik terhadap proses pemilu dalam negeri Ukraina tahun 

2004? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui kepentingan Rusia di negara-negara pecahan 

Uni Soviet yang dalam penelitian ini adalah Ukraina. 

2) Untuk mengetahui alasan Rusia melakukan intervensi politik di 

Ukraina 2004. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) Dapat menambah kajian tentang Geopolitik. 

2) Dapat menambah kajian tentang dinamika politik Eropa Timur. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian setelah ini 

terutama yang menyangkut tentang Rusia dan Ukraina. 

2) Dapat dijadikan pertimbangan bagi para pengkaji Rusia 

danUkraina, kemudian kajian Eropa Timur lainnya. 

1.5 Kerangka Teori 

 Untuk memperoleh pandangan dan kesimpulan yang lebih terarah didalam 

menganalisa topik ini digunakan teori Geopolitik Heartland. Penulis menganggap 

teori ini sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini karena dapat mendeskripsikan 

alasan Rusia melakukan intervensi pada proses pemilu di Ukraina.  
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1.5.1 Geopolitik Heartland 

Geopolitik secara etimologi berasal dari dua kata yaitu Geo (bahasa 

Yunani) yang dapat di artikan sebagai bumi dimana kita hidup dan politik yang 

memiliki esensi politik kekuatan, sehingga geopolitik berarti kekuatan yang 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan letak geografis sebagai wilayah 

hidup dalam menentukan suatu tujuan.11 Geopolitik dibutuhkan oleh setiap negara 

dalam hubungannya dalam dunia internasional dengan tujuan memperkuat 

posisinya atas negara lain.  

Geopolitik pada awalnya cenderung digunakan sebagai suatu ilmu tentang 

bagaimana negara-negara besar menaklukkan negara lain atau sebagai ilmu untuk 

menjelaskan fenomena imperialisme. Ide mengenai geopolitik awalnya di 

kemukakan oleh Rudolf Kjellen seorang ilmuwan yang berasal dari Swedia pada 

tahun 1939-1944 yang kemudian dilanjutkan oleh Friederich Ratzel yang 

merupakan seorang pakar geografi Jerman.12 Ide geopolitiknya berawal dari 

konsep living space (ruang hidup), dalam penjelasannya Ratzel mengumpamakan 

ruang hidup merupakan wujud fisik yang mana merupakan tempat hidup bagi 

suatu populasi (negara). Didalamnya terdiri dari sumber daya alam, populasi, luas 

wilayah dsb, yang kemudian dikaitkan dengan kebutuhan untuk melakukan 

perluasan untuk bertahan hidup.13 

Wilayah kekuasaan suatu negara merupakan landasan bagi kehidupan 

sosial, ekonomi dan politik negara. Letak geografis, luas seta potensi sumber daya 

11 Geopolitik Indonesia, http://www.emakalah.com/2013/01/geopolitik-indonesia.html diakses 
pada 3 Maret 2014 
12 Semmy Tyar, Konsepsi Geopolitik, 2013, http://www.denikalogi.com/2013/10/konsepsi-
geopolitik.html diakses pada 3 Juli 2014  
13 Ibid  
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alam suatu wilayah sangat mempengaruhi dalam menentukan kebijakan dan 

strategi.14 Dengan kata lain, geopolitik merupakan discourse dari aspek sosial dan 

sejarah yang akan selalu berhubungan dengan masalah-masalah politik, kajiannya 

berhubungan dengan makna strategis dan politis dari suatu wilayah yang 

mencakup letak geografis, luas serta sumber daya alam pada wilayah tertentu. 

Pandangan lebih luas geopolitik merupakan suatu studi hubungan internasional 

dari perspektif geografis, geopolitik sebagai suatu obyek studi yang 

mensinergiskan bagaimana asumsi, desain, dan pemahaman geografis menjadi 

determinan politik dunia. Mackinder mengungkapkan, ”Geopolitics is a new way 

of seeing international politics as a unified worldwide scene”.15 Yang berarti; 

geopolitik adalah cara baru untuk melihat politik internasional sebagai satu 

kesatuan dari dinamika hubungan negara-negara di dunia. 

Mackinder juga mengungkapkan alasan pentingnya Eurasia karena ia 

merupakan heartland dimana merupakan sebuah area pusat dan strategis bagi 

pengembangan kekuatan suatu negara. Heartland yang dimaksud disini adalah 

sebuah wilayah yang sangat strategis karena letak geografisnya berbatasan dengan 

banyak sekali negara, dan berada pada kawasan Eurasia. Sedangkan maksud dari 

World-Island adalah seluruh kawasan yang terdiri dari dua benua besar yaitu 

Eropa dan Asia.16 

14 Sri Hayati, Ahmad Yani, Geografi Politik, Refika aditama, 2007, hlm. 13 
15 Gearoid O Tuathail, Simon Dalby, Paul Routledge, The Geopolitics Reader, Routledge, London 
and New York, 1998, hlm. 16  
16 Krisna Purwadi Adi. W, Teori-Teori Geopolitik, 2012  http://krisna-p-a-
fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-43203-Geopolitik%20%20Geostrategi-
Teori%20Teori%20Geopolitik.html diakses pada 12 Maret 2014  
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Teori Heartland adalah teori yang melibatkan geografi suatu negara dalam 

politik internasional baik secara harfiah dan kiasan. Secara harfiah teori ini 

berpusat pada konsep pivot area/hertland, pengertian dari heartland sendiri 

adalah sebuah daerah yang cukup luas di Eurasia dimana kontrol politik pada 

regional tersebut akan menentukan supremasi dalam politik dunia. Sedangkan 

secara kiasan, teori ini hanya memberi kesimpulan yang sempit dan berpandangan 

bahwa politik internasional hanya fokus terhadap sumberdaya suatu wilayah.17 

Mackinder dalam bukunya memformulasikan sebuah ungkapan sebagai berikut: 

Who rules East Europe commands the Heartland; 
Who rules the Heartland commands the World-Island; 
Who rules the World-Island commands the World.18 

Secara sederhana dapat diartikan bahwah kontrol terhadap Eropa Timur 

akan mempermudah penguasaan pada Heartland (daerah jantung), demikian pula 

kontrol terhadap World Island (Eurasia) akan memberikan kemudahan untuk 

menguasai dunia. Studi tentang hubungan internasional tidak mungkin tanpa 

adanya pemahaman yang kuat tentang geografi. Faktor geografis dalam sejarah 

dunia adalah yang paling fundamental karena merupakan hal yang paling konstan. 

Populasi mengalami peningkatan dan penurunan, sumber daya alam ditemukan 

lalu di eksploitasi, begitu pula dengan sistem politik sering berubah, tapi lokasi 

benua, pulau, laut dan samudra tidak mengalami perubahan secara signifikan 

sepanjang sejarah.19 Pada tahun 1904 Mackinder memasukkan Eropa Timur 

17 Margaret Scott and Westenley Alcenat, Revisiting the Pivot: The Influence of Heartland Theory 
in Great Power Politics, Macalester College, 2008 
18 Ibid 
19 Nihat Çelik, The World Island: Eurasian Geopolitics and the Fate of the West  
https://www.academia.edu/4919673/The_World_Island_Eurasian_Geopolitics_and_The_Fate_Of_
The_West  diakses pada 3 Maret 2014 
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sebagai bagian dari Heartland. Dalam waktu yang cukup singkat yaitu pada tahun 

1919 ia merevisi teorinya. Hal ini dilakukan Mackinder dalam  upaya untuk 

beradaptasi dengan perubahan realitas geopolitik. Adapun ubahan yang ia lakukan 

adalah cakupan dari pivot area, dalam revisi tersebut Mackinder memperluas 

pivot area dari  Laut Hitam hingga Laut Baltik di Eropa Timur.20  

Peta Heartland Mackinder.21 

                        

Dalam teori heartland, Mackinder menganggap geografi sebagai hal yang 

konstan dalam perumusan strategi, sementara faktor-faktor lain seperti populasi, 

produksi, dan kekuatan militer dapat berubah, faktor-faktor ini hanya dianggap 

sebagai variabel. Melalui analisis mendalam dari sejarah Eurasia, Mackinder 

menunjukkan keberhasilan oleh invasi Hun22 ke Barat yang selalu berhasil. 

20 The Heartland Theory and the Present-Day Geopolitical Structure of Central Eurasia, hlm. 3  
http://www.silkroadstudies.org/new/docs/publications/1006Rethinking-4.pdf diakses pada 2 Mei 
2014 
21 Ibid 
22 Hun yang dimaksud disini dalam literatur lain disebut sebagai Attila The Hun: pada tahun 434 ia 
mewarisi sebuah kekaisaran yang luas membentang dari Alpen hinggga Laut Baltik. Pada 447 ia 
berhasil menyerbu Yunani, kemudian pada musim semi 451 Attila bersekutu dengan suku Vandal 
dan bangsa Franc untuk menyerang jantung Eropa barat. Dengan 700.000 pasukan mereka 
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Sebaliknya telah banyak kegagalan invasi ke Timur, seperti ke gagalan Adolf 

Hitler.23 Dalam analisa alasan kegagalan ini terletak pada geografi pivot area atau 

heartland, yang mencakup mulai dari isthmus (tanah genting)24 antara Laut Baltik 

dan Laut Hitam dan menjangkau hampir ke Samudera Pasifik di timur25 adalah 

benteng alam terbesar di dunia.26 

Setelah penjelasan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa geopolitik 

dapat menjelaskan dan memahami perkembangan hubungan serta alasan mengapa 

Rusia melakukan intervensi terhadap Ukraina, karena dilihat dari letak negara 

yang keduanya saling berdekatan. Peran pokok Ukraina sendiri dibagi menjadi 

dua; Pertama, sebagai negara penyangga atau pagar yang membatasi Rusia 

dengan negara barat yang sesungguhnya lebih cenderung ke geopolitic of pipeline 

(jalur pipa) karena 80 % dari jalur gas yang di ekspor Rusia ke eropa melalui 

pipeline yang berada di Ukraina. Negara ini merupakan simpul jalur gas dan peran 

yang strategis karena Uni Eropa dan negara sekitarnya berada di bagian hilir yang 

membutuhkan pasokan gas Rusia yang di kirim melalui Ukraina. Kedua, Ukraina 

merupakan daerah penyangga buffer bagi Rusia dilihat dari letak geografisnya 

mengalahkan Orleans, Rheims, Berlin, Mainz, Trier. Kemudian ia menyerang Italia mulai dari 
Milan.  
Attila The Hun, Kaisar Nomadik Paling Sadis  http://www.anehdidunia.com/2012/03/attila-hun-
kaisar-nomadik-paling-sadis.html diakses pada 14 Juli 2014 
23 Perang Hitler dalam Perang Dunia II yang terjadi di bagian barat Rusia antara Jerman melawan 
Uni Soviet. Perang di Eropa Timur ini menjadi saksi dari blunder strategi Hitler. Pada saat itu 
Hitler tak lagi peduli pada nasihat para Jenderalnya, dan kemudian memerintahkan penyerangan 
terhadap negara Stalin tersebut pada 22 Juni 1941.   
Ari Subiakto, Operasi Barbarossa: Ketika Hitler Menyerang Stalin 
http://www.bukabuku.com/browse/bookdetail/50277/operasi-barbarossa-ketika-hitler-menyerang-
stalin.html 14 Juli 2014 
24 Tanah genting atau isthmus (dalam bahasa Inggris) berasal dari bahasa Yunani isthmos, adalah 
sebuah daratan kecil yang menghubungkan dua daratan dan dibatasi oleh dua perairan. Tanah 
genting bisa juga dikatakan sebagai kebalikan dari selat 
http://stieism.kurikulum.org/_b.php?_b=info&id=29941 diakses pada 14 Juli 2014 
25 Lihat peta Heartland Mackinder  
26 Nihat Çelik, Op.,cit 
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yang berada pada wilayah Eropa Timur dan berbatasan dengan banyak negara-

negara Uni Eropa. Rusia memandang urgensi Ukraina sebagai heartland, 

sehingga penguasaan terhadap Ukraina merupakan langkah awal bagi  Rusia 

untuk menunjukkan supremasi dalam perpolitikan internasioal. 

1.6 Penelitian Terdahulu 

Sebelum penulis melakukan penelitian tentang hubungan Ukraina dan 

Rusia pasca Revolusi Oranye, telah ada penelitian yang berkaitan dan hampir 

serupa dengan penelitian ini. Antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Lailatur Rifa mengenai dampak perluasan Uni Eropa ke negara-negara baltik pada 

soft Security Rusia, perluasan Uni Eropa terhadap ke 3 negara baltik Estonia, 

Latvia, Lithuania yang background nya sebagai negara-negara bekas Uni Soviet 

mengganggu keamanan Rusia sebagai great power di kawasan tersebut. Rusia 

merasa sebagai pihak yang paling berhak untuk menjaga keamanan negara-negara 

yang berada di kawasannya. Lailatur Rifa menyebutkan bukan ancaman militer yg 

di rasakan Rusia melainkan ancaman non-militer yang bersifat soft security karena 

Uni Eropa bukan merupakan sebuah aliansi pertahanan. Rusia merasa khawatir 

akan dampak dari perluasan Uni Eropa dan takut pengaruhnya di kawasan 

tersebut memudar, dalam upaya mengantisipasi hal tersebut Rusia menyokong 

kelompok pro Rusia.  

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang disusun oleh Erry Mega 

Herlambang dengan judul “Pengaruh Perluasan Keanggotaan NATO ke Eropa 

Timur Terhadap Kebijakan Luar Negeri Rusia ke Georgia yang menjelaskan 

adanya kebijakan-kebijakan NATO yang menempatkan beberapa basis pertahanan 
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senjata nuklirnya di Chekoslovakia dan Polandia. Tidak hanya itu NATO juga 

melakukan latihan militer bersama Georgia dan Rusia menganggap ini sebagai 

ancaman dan bentuk intervensi terhadap wilayah Rusia. Pada point ini Rusia ingin 

menunjukkan eskistensinya sebagai pewaris great power uni soviet. Dalam 

penelitian tersebut Erry menjelaskan keagresifan Rusia pasca perluasan NATO di 

Eropa Timur khususnya terhadap Georgia. Ini banyak di pengaruhi oleh Putin 

segabagai political leader yang banyak menyertakan faktor kognitif dan arah 

kebijakannya sangat terfokuskan terhadap pengembalian kejayaan Uni Soviet. 

Putin sendiri mempunyai latar belakang dinas intelegen Uni Soviet KGB yang 

anti terhadap NATO dan sekutunya sehingga kebijakannya masih sangat di 

pengaruhi oleh persepsi masa lalu, contoh ketika dia bersikap agresif pada konflik 

Ossetia Selatan dengan Georgia. 

Penelitian yang terakhir adalah penelitian dari Khairunisaa yang berjudul 

“Politik Luar Negeri Rusia Terhadap Perluasan Keanggotaan NATO di Eropa 

Timur Tahun 2002-2010. Adanya perluasan NATO di Eropa Timur pada negara-

negara pecahan Uni Soviet yang terjadi sejak 2000-2010 adalah bentuk usaha 

NATO dalam mempersempit pengaruh Rusia di kawasan tersebut. Pemerintah 

Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin hingga Dimitri Medveded 

membuat beberapa kebijakan Politik Luar Negeri yang kontra terhadap NATO 

antara lain: Pertama, penetapan doktrin dan kebijakan Militer sejak tahun 2000-

2010 yang berisi tentang adanya ancaman keamanan yang muncul dari upaya 

perluasan keanggotaan NATO di Eropa Timur dan tindakan Rusia dalam 

menghadapi upaya perluasan tersebut dengan Peningkatan kapabilitas militer dan 
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pertahanan dengan memperkuat pasukan untuk ditempatkan di wilayah perbatasan 

Rusia dan aliansinya serta Rusia bersiap untuk konflik bersenjata di wilayah 

teritorinya maupun negara yang berdekatan dengan wilayah Rusia serta aliansinya 

jika perluasan terus dilakukan. Kedua, menjalin kerjasama keamanan dengan 

negara anggota CIS dengan membentuk CSTO (Collective Security Treaty 

Organization) dan organisasi lainnya, serta membentuk SCO (Shanghai 

Corporation Organization) bersama Cina dan negara Asia Tengah untuk 

memastikan keamanan militer kolektif. Dalam kerangka kerja SCO tersebut juga 

ditujukan untuk pembangunan ekonomi bersama di mana pada akhirnya anggaran 

militer masing-masing negara akan terdongkrak olehnya. Ketiga, Strategi 

Deterrence (daya tangkal) yang dilakukan oleh Rusia dalam menghadapi 

perluasan keanggotaan NATO di Eropa Timur, yaitu dengan pengembangan dan 

penggunaan senjata nuklir. Penggunaan senjata nuklir dapat dibenarkan dan 

diharuskan untuk menangkal agresi militer, dimana Rusia berhak menggunakan 

kekuatan militer kapanpun dan dimanapun jika dianggap perlu. Kekuatan militer 

Rusia akan dipergunakan melawan siapapun, khususnya pihak NATO. Pandangan 

politik luar negeri Rusia yang multipolar juga membuat Rusia mendapat simpati 

dalam pergaulan Internasional. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 
No Nama/ Judul Pendekatan dan 

Metodologi 
Hasil 

1. Lailatur Rifa27 
Dampak Perluasan UE 
ke Negara-Negara Baltik 
Pada Soft Security Rusia 

- Soft Power 
- Regional Security 
  Complex 
- Eksplanatif 

Perluasan UE merupakan ancaman 
non-militer bagi Rusia sebagai 
pewaris great power Uni Soviet, 
Rusia merasa yang paling berhak 

27Lailatur Rifa, Dampak Perluasan UE ke Negara-Negara Baltik Pada Soft Security Rusia, 
Skripsi, UMM, 2012: Unpublished 
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menjaga stabilitas di kawasannya, 
karena merasa khawatir 
pengaruhnya memudar, ancaman 
yang dirasakan Rusia berupa 
ancaman non-militer karena 
dampak perluasan UE   

2. Erry Mega Herlambang28 
Pengaruh Perluasan 
Keanggotaan NATO ke 
Eropa Timur Terhadap 
Kebijakan Luar Negeri 
Rusia ke Georgia 

- Poliheuristic Theory 
- Putin sebagai 

political leader 

 Perluasan yang di lakukan NATO 
di Eropa Timur telah meningkatkan 
agresifitas Rusia khususnya pada 
konflik yang terjadi di Ossetia 
Selatan dengan Georgia yang 
banyak di pengaruhi oleh Putin 
sebagai leader dan menganggap itu 
sebuah intervensi di kawasnnya 

3 Khairunnisaa29 
Politik Luar Negeri 
Rusia Terhadap 
Perluasan Keanggotaan 
NATO di Eropa Timur 
Tahun 2002-2010 

- Foreign Policy 
- Deterrence 
- Deskriptif- analitik 

Rusia membuat Kebijakan Luar 
Negeri yang kontra terhadap NATO 
dengan memperkuat armada di 
perbatasan. menjalin kerjasama 
keamanan dengan CIS dengan 
membentuk CSTO (Collective 
Security Treaty Organization) dan 
SCO (Shanghai Corporation 
Organization) bersama Cina dan 
negara Asia Tengah untuk 
memastikan keamanan militer 
kolektif. Dan mengembangkan 
senjata nuklir sebagai detterence 
(daya tangkal) 

4. Ahmad Yoni Setiawan 
Intervensi Politik Rusia 
Terhadap Proses Pemilu 
di Ukraina “Studi Pada 
Terpilihnya Victor 
Yushcenko sebagai 
Presiden Ukraina tahun 
2004-2010” 

- Geopolitik 
- Heartland 
- Ekplanatif 

Revolusi oranye sebuah gerakan 
dimana Ukraina ingin bebas 
menentukan arah negaranya yang 
selama ini banyak di pengaruhi 
Rusia. Adanya intervensi Rusia di 
Ukraina karena negara ini menjadi 
dinding pemisah antara Rusia dan 
Eropa, hal ini dilakukan karena 
Rusia memandang Ukraina sebagai  
geosrategis disebabkan oleh 

28Erry Mega Herlambang, Pengaruh Perluasan Keanggotaan Nato ke Eropa Timur Terhadap 
Kebijakan Luar Negeri Rusia ke Georgia, Skripsi, UMM, 2012: Unpublished 
29 Khairunisaa, Politik Luar Negeri Rusia Terhadap Perluasan Keanggotaan NATO di Eropa 
Timur Tahun 2002-2010, 2013,  eJournal Ilmu Hubungan Internasional, http://ejournal.hi.fisip-
unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2013/04/Politik%20Luar%20Negeri%20Rusia%20Terhadap%20Perluasan%20Ke
anggotaan%20NATO%20di%20Eropa%20Timur%20Tahun%202002-
2010%20(Khairunisaa)%20(04-03-13-09-36-32).pdf 
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banyaknya jalur gas (pipeline) yang 
melewati Ukraina.  

 

1.7 Metodologi Penelitian 

 1.7.1 Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 

penelitian eksplanatif dan jenis penelitian library research. Penggunaan 

tipe penelitian eksplanatif melihat bagaimana suatu fenomena diusahakan 

untuk dijelaskan secara sederhana, sistematis dan mengungkapkan fakta-

fakta serta mencari hubungan antara fenomena yang dikaji dengan teori 

dan konsep. Penulis berusaha untuk mengamati hubungan-hubungan 

antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah 

dirumuskan. 

Judul dari penelitian ini adalah Intervensi Rusia Terhadap Proses 

Pemilihan Umum di Ukraina, dari judul tersebut kita dapat 

mengidentifikasi variabel-variabel dalam kajian ilmu hubungan 

internasional atau level analisa. Penelitian ini memiliki 2 variabel yaitu: 

1) Intervensi Rusia sebagai unit eksplanasi atau juga variabel 

independen karena dalam penelitian ini merupakan suatu 

fenomena yang akan dijelaskan oleh penulis. 

2) Pemilihan Umum di Ukraiana sebagai unit analisa atau variabel 

dependen kareana dalam penelitian ini alasan intervensi Rusia 

akan dianalisa oleh penulis.  
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Dilihat dari pembagian diatas, maka dapat diketahui bahwa unit 

eksplanasi berada pada tingkat yang sama dengan unit analisa sehingga 

penelitian ini bersifat korelasionis.30 

 

1.7.2 Ruang Lingkup Penelitian  

1) Batasan Waktu 

Untuk membatasi dalam proses pencarian data yang akan 

dihimpun sebagai batas waktu dalam penelitian ini dengan rentan 

waktu penelitian 2004 – 2010. 

2) Batasan Materi 

Penelitian ini berfokus pada alasan Rusia melakukan 

intervensi politik pada proses pemilihan umum di Ukraina. 

1.7.3 Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah tahapan yang dilakukan oleh peneliti 

dalam melakukan penulisan terhadap sumber dan data yang dianggap 

relevan dengan permasalahan yang hendak di pecahkan. Dalam hal ini 

penulis menggunakan metode yang bersifat studi pustaka, yaitu dengan 

mencari sumber dan data dari perpustakaan dan observasi tidak langsung, 

seperti dari berbagai buku dan tulisan ilmiah, surat kabar artikel, serta 

berbagai data dan informasi baik cetak maupun elektronik yang 

menunjang jalannya penulisan. 

 

30 Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan International, Disiplin dan Metodologi, Jakarta : LP3ES 
1990. hlm 39 
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1.7.4 Metode Analisa Data  

Metode analisa data yang digunakan oleh penulis adalah metode 

eksplanatif. Analisa data menyangkut kegiatan penyajian data dan menarik 

kesimpulan dengan cara memilih data yang relevan dengan tujuan dan 

tema penelitian, menyederhanakan data tanpa mengurangi maknanya atau 

bahkan membuang data yang sekiranya memang tidak dibutuhkan. Data 

yang terpilih akan dipahami dan kemudian dijelaskan melalui pemahaman 

intelektual yang logis. 

1.8 Hipotesa 

Ukraina menjadi sangat penting bagi Rusia setelah Polandia menjadi 

anggota Uni Eropa dan Rumania serta Bulgaria memenuhi syarat untuk menjadi 

anggota Uni Eropa. Dari segi geostrategis Ukraina dilintasi oleh pipeline Rusia 

yang selama ini menjadi jalur utama ekpor gas alam  yang di salurkan ke Uni 

Eropa. Ukraina juga merupakan jembatan antara Rusia dengan Eropa sekaligus 

menjadi Buffer State (negara penyangga) bagi keduanya. Adanya beberapa 

indikasi munculnya tokoh pro Barat dalam pemilu di tambah keinginan  

bergabungnya Ukraina dalam pakta pertahanan NATO kemudian integrasi 

Ukraina dalam Uni Eropa membuat Rusia merasa khawatir akan lunturnya 

pengaruh di negara pecahan Soviet tersebut, sehingga Rusia merasa sangat 

penting untuk melakukan intervensi politik pada proses pemilu di Ukraina. 
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1.9 Struktur Penulisan 

Struktur penulisan dalam kegiatan penelitian ini terbagi ke dalam 4 bab, 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.5 Kerangka Teori 

1.6 Penelitian Terdahulu 

1.7 Metodologi Penelitian 

1.8 Hipotesa 

1.9 Struktur Penulisan 

BAB II INTERVENSI RUSIA DALAM PEMILIHAN UMUM DAN 

KRISIS POLITIK UKRAINA 

1.1 Indikasi Integrasi Ukraina dalam Uni Eropa dan NATO 

1.2 Pemilihan Umum Ukraina  

1.3 Intervensi Rusia dalam Proses Pemilu Ukraina 

1.4 Krisis Politik: Revolusi Orannye 

BAB III ARTI PENTING UKRAINA BAGI RUSIA 

3.1 Ukraina sebagai Geostrategis Rusia 

3.2 Ukraina Sebagai Negara Penyangga Rusia 
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BAB IV PENUTUP  

 4.1 Kesimpulan  

 4.2 Saran 

DAFTAR PUSTAKA 
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