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BAB  II 

KASUS INTERVENSI CRIMEA 

Bab ini menjelaskan mengenai pergolakan politik yang terjadi di Ukraina 

dan Republik Otonom Crimea sehingga muncullah sebuah ketidakadilan serta 

indikasi besar pelanggaran hukum internasional. Berbagai keterlibatan beberapa 

negara yang determinan dalam pergolakan politik yang terjadi di Ukraina dan 

Crimea sehingga ada kekhawatiran akan terjadinya perang dingin jilid II antara 

negara-negara yang memiliki kepetingan. Dalam bab ini akan membahas mengenai 

kronologi pergolakan politik sampai menghasilkan referendum yang dilakukan oleh 

Republik Otonom Crimea mengenai status negaranya.  

2.1.  Disintegrasi Internal di Ukraina 

Ukraina merupakan salah satu negara merdeka pasca runtuhnya Uni Soviet pada 

1991 yang lalu. Ukraina yang terletak di sebelah timur (laut) yang berbatasan dengan 

Rusia serta bagian barat (laut) berbatasan dengan Polandia, Slovakia dan Hongaria. 

Berbatasan dengan Laut Hitam, Laut Azov dan memiliki satu Republik Otonom bernama 

Crimea yang terletak di selatan. Dalam bahasa Slavia, Ukraina berarti daerah 

perbatasan.24 Sehingga banyak ahli menyebutkan bahwa Ukraina sebagai buffer state25 

24 M. Arief Pranoto, Takdir Geopolitik diakses dalam http://www.theglobal-

review.com/content_detail.php?lang=id&id=15038&type=111 pada 11/4/2017 pukul 15:00 WIB. 
25 Buffer state adalah area yang berada diantara batasan kekuasaan dua negara powerful. Penggunaan 

kekuatan ataupun persenjataan sering terjadi di negara ini dikarenakan salah satu atau kedua negara 

berkuasa tersebut melakukan invasi ke negara penyangga. Di dalam kasus ini Ukraina sebagai 

negara penyangga bagi kekuasaan Rusia dan Uni Eropa. Definisi diakses What is the definition of a 

Buffer State? dalam (http://www.worldatlas.com/articles/what-is-the-definition-of-a-buffer-

state.html) pada 11 April 2016 15:30 WIB. 

http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=15038&type=111
http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=15038&type=111
http://www.worldatlas.com/articles/what-is-the-definition-of-a-buffer-state.html
http://www.worldatlas.com/articles/what-is-the-definition-of-a-buffer-state.html
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Rusia dan Uni Eropa karena letaknya yang berada di tengah-tengah. Sehingga Ukraina 

menjadi wilayah perebutan kekuasaan antara Rusia dan Uni Eropa. 

Gambar 2.1: Peta Ukraina dan Wilayah Crimea 

 

Sumber: www.assets.kompas.com 

Adanya konflik internal di Ukraina bermula dari penolakan 

penandatanganan European Association Agreement yaitu kesepakatan yang 

memberikan Ukraina akses ke pasar tunggal Eropa, walaupun Ukraina bukan 

merupakan anggota dari Uni Eropa.26 Perjanjian ini menjadi penting untuk Ukraina 

karena disinilah pintu baru Ukraina dalam menjalankan kerjasama perdagangan. 

Karena selama ini, monopoli atau akses ekspor produk barang didominasi oleh 

Rusia. 

                                                           
26 DW.COM, Ukraina Tolak Perjanjian Kerjasama Uni Eropa, diakses dalam 

http://www.dw.com/id/ukraina-tolak-perjanjian-kerjasama-uni-eropa/a-17246003 pada 30/4/2016, 

pukul 07:23. 

http://www.assets.kompas.com/
http://www.dw.com/id/ukraina-tolak-perjanjian-kerjasama-uni-eropa/a-17246003%20pada%2030/4/2016
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Tetapi keputusan perjanjian kesepakatan ini ditolak oleh Presiden Ukraina 

yang menjabat saat itu, Victor Yanukovych di dalam pertemuan bilateral di 

Vilanius, Lithuania pada 21 November 2013.27 Presiden Yanucovych yang disebut 

sebagai orang Moskow selalu memihak Rusia dalam tiap keputusannya sebagai 

Presiden Ukraina sebagai bentuk loyalitas terhadap sukunya.28 Namun, kebijakan 

yang diambil oleh Yanukovych ini menimbulkan reaksi pro maupun kontra dari 

masyarakatnya. Reaksi mayoritas masyarakat Ukraina yang kontra terhadap sikap 

presiden tersebut dan ingin membebaskan diri dari pengaruh Rusia serta mengakui 

dirinya sebagai penduduk yang termasuk dalam wilayah Eropa Barat melakukan 

demonstrasi di Lapangan Kemerdekaan Maidan. Aksi demonstrasi ini berlangsung 

mulai bulan November dan memuncak pada bulan Maret 2014 yaitu sampai 

terselenggaranya referendum Crimea.  

Adanya protes keras atas keputusan Yanukovych ini merupakan puncak dari 

perbedaan antara dua kubu di Ukraina. Letak geokultur Ukraina yang berada di sisi 

timur berbatasan dengan Rusia dan memiliki sejarah serta bahasa yang secara 

kultural dekat dengan Rusia, sehingga memihak pada Rusia dan berbanding terbalik 

dengan masyarakat yang tinggal di ibukota Kiev yang berdekatan dengan negara 

anggota UE seperti Polandia dan Armenia yang lebih banyak berintegrasi dengan 

                                                           
27 European Union, Eastern Partnership Panel on CSDP facilitates the participation by partner 

countries in the EU-led missions and operations, diakses dalam 

https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/8478/eastern-partnership-panel-on-csdp-facilitates-the-

participation-by-partner-countries-in-the-eu-led-missions-and-operations_id pada 18/11/2016, 

pukul 18:00 WIB. 
28 BBC Indonesia, Profil Yanukovych, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/02/1002087_profilyanukovych.shtml (18/11/2016, 

20:00 WIB) 

https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/8478/eastern-partnership-panel-on-csdp-facilitates-the-participation-by-partner-countries-in-the-eu-led-missions-and-operations_id
https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/8478/eastern-partnership-panel-on-csdp-facilitates-the-participation-by-partner-countries-in-the-eu-led-missions-and-operations_id
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/02/1002087_profilyanukovych.shtml
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masyarakat di Eropa Barat. Perbedaan kedua kubu ini terjadi dalam tubuh 

pemerintahan Ukraina.  

Tubuh pemerintahan Ukraina tidak lepas juga dari kubu-kubu kekuasaan. 

Parlemen yang fungsinya sebagai dewan legislatif lebih berpihak pada kepentingan 

Uni Eropa dan AS. Sedangkan Pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang 

dipimpin oleh Yanukovych saat itu memiliki kecenderungan pada Rusia atas dasar 

latar belakang partai yang kuat. Secara kasat mata, ini merupakan konflik internal 

yang terjadi di Ukraina, tetapi apabila ditelaah, hal ini merupakan tindakan 

intervensi yang dilakukan negara powerful untuk menguasai Ukraina. Karena yang 

terjadi di Ukraina merupakan proxy war29 antara kubu Uni Eropa dan Rusia. 

Sehingga hal ini yang menimbulkan disintegrasi di internal negara Ukraina sendiri.  

Konflik di Ukraina dengan kubu parlemen dan masyarakat yang pro Barat 

semakin memuncak. Di Kiev, ibukota Ukraina, pada hari minggu 8 Desember 2013 

merupakan salah satu momen bersejarah bagi Ukraina. Dalam aksi turun ke jalan 

ini, polisi Ukraina mengira jumlah demonstran hanya 100.000 orang tetapi 

nyatanya 500.000 orang. Demonstran menumbangkan patung Vladimir Lenin-

bapak revolusi Uni Soviet setinggi 3,35 meter yang dibangun pada tahun 1946 

sebagai simbol untuk mengenang ‘bersatunya Ukraina dengan Rusia’. 

Aksi demonstrasi terus berlanjut bahkan sampai menumpahkan korban yang 

dilakukan oleh polisi anti huru-hara Ukraina, yang bernama Berkut. Aksi ini 

menimbulkan korban tewas mencapai 88 orang dari total 20.000 demonstran yang 

                                                           
29 Proxy War adalah terjadinya konflik oleh negara-negara yang berkuasa dan tidak terlibat secara 

langsung dalam lahan konflik tersebut. Bisa disebut sebagai pihak yang berkepentingan dalam 

konflik tersebut. Dalam kasus ini, konflik terjadi di Ukraina, tetapi terdapat kubu dalam konflik 

tersebut yang masing-masing memihak pada Uni Eropa dan Rusia.  

Reference, What is proxy war? diakses dalam https://www.reference.com/education/proxy-war-

b728308de84469fd) pada 11/4/2016, pukul 15:50 WIB. 

https://www.reference.com/education/proxy-war-b728308de84469fd
https://www.reference.com/education/proxy-war-b728308de84469fd
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berunjuk rasa di lapangan Maidan pada Selasa 18 Februari 2014.30 Tindakan yang 

dilakukan oleh Presiden Yanukovych adalah melakukan perundingan dengan 

perwakilan dari demonstran tetapi tindakan oposisi telah melampaui batas dengan 

menyerukan demonstran mempersenjatai diri.31 Tindakan pemerintah Ukraina dalam 

menyelesaikan kasus internalnya bahkan sampai menjatuhkan korban jiwa ini dikecam 

oleh Uni Eropa dan Vatikan. 

Keadaan semakin memburuk ketika presiden Yanukovych dipaksa untuk 

mengundurkan diri dari jabatannya. Sehingga membuat pemerintahan Ukraina 

kosong dan semakin carut marut. Langkah untuk meredam konflik serta mengisi 

kekosongan sementara dalam pemerintahan Ukraina, maka Parlemen Ukraina 

menunjuk Presiden sementara sampai diadakan pemilihan secara demokratis untuk 

menggantikan pemerintahan Yanukovych. Sehingga terpilihlah pemerintahan 

sementara yang dipimpin oleh Presiden Oleksander Turchynov pada 25 Februari 

2014.32 Pemerintahan sementara ini akan tetap ada sampai pemilihan umum secara 

demokratis dilakukan Ukraina pada bulan Mei 2014. 

Sikap yang diambil oleh pemerintahan sementara Ukraina ini cenderung 

taktis dan tidak terencana atas dasar untuk mengurangi resiko konflik yang ada di 

Ukraina dan untuk menyelamatkan Ukraina dari posisi terjepit. Pada Selasa tanggal 

25 Februari 2014, Ukraina membutuhkan dana segar sebesar 35 miliar dollar AS 

untuk membayar obligasi luar negeri yang jatuh tempo dan apabila tidak dibayar 

                                                           
30 KOMPAS, Rusia Siagakan Pasukan, KOMPAS, Kamis, 23 Februari 2014. 
31 Dikutip dari statement Yanukovych secara daring pada Rabu (19/2/2014) Yanukovych 

mengatakan dirinya telah membuat serangkaian usaha untuk kompromi , tetapi para pemimpin 

oposisi telah  melewati batas merah dengan menyerukan demonstran mempersenjatai diri. Dikutip 

pada Polisi Ukraina Semakin Brutal pada KOMPAS, 20 Februari 2014. 
32 DW Indonesia. Kiev: Bagian Timur Tidak Terkontrol Lagi. Diakses dalam 

(http://www.dw.com/id/kiev-bagian-timur-tidak-terkontrol-lagi/a-17605098) (11/4/2017, 18:00 

WIB)  

http://www.dw.com/id/kiev-bagian-timur-tidak-terkontrol-lagi/a-17605098
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maka negara akan mengalami default (gagal bayar hutang).33 Sehingga Ukraina 

semakin merapat ke negara-negara Barat untuk menutupi hutang tersebut. Kepala 

Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton segera bertemu dengan 

Turchinov dan membicarakan mengenai dana talangan sebesar 13 miliar dollar AS. 

Dana ini diberikan oleh Uni Eropa dengan syarat Ukraina harus segera menjalankan 

program reformasi pemerintahan. Bantuan dana dengan persyaratan yang diajukan 

oleh Uni Eropa terhadap Ukraina di respon positif oleh Amerika Serikat, Presiden 

Barrak Obama dan Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague dengan segera 

mengagendakan bertemu dengan Turchinov. 

Pembentukan pemerintahan sementara yang berasal dari kubu parlemen dan 

berpihak pada Barat memicu respon negatif dari Rusia. Hal ini terbukti dengan 

Rusia membatalkan janji dana talangan pasca penolakan penandatangan di 

Villanus, November lalu sebesar 15 milliar dollar AS kepada Ukraina. Selain itu, 

Rusia juga mengancam tidak akan memberikan diskon 30% atas harga normal 

sebesar 1,8 milliar dollar AS perbulan untuk alokasi pasokan gas alam Ukraina. 

Ditambah lagi, Rusia akan menaikkan harga pajak ekspor Ukraina ke Rusia dalam 

hal produk baja dan alat-alat berat.34  

Untuk mempertahankan pengaruh Rusia di wilayah Ukraina yang semakin 

berkurang semenjak kejadian penggulinggan Presiden Yanukovych, maka Rusia 

mulai menerapkan strategi intervensi politik. Rusia melihat, etnis suku Rusia dan 

warga yang sering menggunakan bahasa Rusia terbesar berada di wilayah timur dan 

                                                           
33 Ukraina Butuh Tunai 35 Miliar. KOMPAS, 26 Februari 2017. 
34 Adirini Pujayanti, Posisi Rusia dan Perkembangan Krisis Ukraina. Pusat Pengkajian, Pengolahan 

Data dan Informasi (P3DI) Sekertariat Jendral DPR RI 2009. diakses dalam www.dpr.go.id Jurnal 

“Info Singkat Hubungan Internasional” Vol.VI, No.13/I/P3DI/Juli/2014. Hal 5 

http://www.dpr.go.id/
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selatan Ukraina yaitu wilayah Donetsk dan Republik Otonom Crimea. Hal ini 

menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak warga negara Rusia di 

wilayah tersebut dengan melakukan suatu tindakan pertahanan. Namun, tindakan 

Rusia tersebut dipandang oleh Uni Eropa dan Amerika mengkhawatirkan sehingga 

akan memicu perang dingin jilid II di Ukraina. 

 

 

2.2  Kasus Intervensi di Wilayah Crimea 

Kepemimpinan sementara yang telah terpilih di Ukraina, yaitu Olexander 

Turchynov menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi warga etnis Rusia yang 

sehari-hari menggunakan bahasa Rusia di wilayah timur dan selatan Ukraina. 

Adanya kekhawatiran mereka akan dijadikan warga kelas tiga bila Ukraina dikuasai 

oleh pro Barat seperti yang disebutkan oleh sejarawan Rusia bahwa Ukraina 

bukanlah etnis yang terpisah dari Rusia.35 Sehingga rasa militansi dengan negara 

Rusia semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan gerakan perlawanan masyarakat 

pro Rusia yang berkumpul di depan gedung parlemen di Simferopol, ibukota 

Republik Otonom Crimea.36 Penentangan akan kepemimpinan sementara di 

Ukraina ini bahkan mendorong untuk mengibarkan bendera Rusia di puncak 

gedung parlemen Republik Otonom Crimea. 

Rusia, atas perintah Vladimir Putin, merespon keresahan etnis Rusia di 

wilayah tersebut dengan menempatkan 150.000 tentara di wilayah barat Rusia 

                                                           
35 Trias Kuncahyono, Dua Wajah Ukraina. KOMPAS, 20 Februari 2014. 
36 Anton Sanjaya, Rusia Bermain Api di Crimea. KOMPAS, 2 Maret 2014. 
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untuk bersiap siaga. Selain atas perintah Vladimir Putin tersebut, meningkatnya 

tensi politik dikarenakan juga ketika pada 1 Maret 201437 adanya pasukan tak 

beridentitas yang bersenjata canggih menduduki gedung Parlemen Republik 

Otonom Crimea serta mengambil alih Bandar Udara Internasional Simferopol dan 

Bandara Savestopol yang berada di tepi Laut Hitam. Sebagian besar opini publik 

menghawatirkan semenanjung Crimea tersebut menjadi arena perang baru antara 

Barat dan Timur, dan terulang kembali masa perang dingin antara blok Barat dan 

blok Timur. Pihak Rusia menyangkal bahwa pasukan bersenjata lengkap dan 

menggunakan kendaraan modern ini adalah tentaranya, tetapi menurut Ben Barry, 

ahli perang dari Institut for Strategic London mengatakan, “Pasukan milisi kadang-

kadang tampak seperti mereka. Namun, peralatan milisi tidak akan seseragam dan 

secanggih itu.” 

Berbagai asumsi bermunculan bahwa Rusia menggunakan strategi pasukan 

siluman untuk tetap mempertahankan wilayah dan menjaga penduduk etnis Rusia 

di Republik Otonom Crimea atau mempertahankan agar negara-negara yang 

tergabung dalam Uni Soviet tetap dalam hagemoni kekuasan  (sphere of influence)38 

Rusia. Hal ini dilakukan tanpa harus memicu konflik terbuka dan besar dengan 

pihak Barat seperti kasus pendudukan di Ossetia Selatan pada 2008 yang lalu. 

Pasca penempatan pasukan tak berindentitas sebanyak 16.000 tentara 

tersebut, memicu pihak Barat untuk merespon. Respon tersebut dengan 

                                                           
37 Ibid. 
38 Sphere of influences adalah negara atau wilayah yang memiliki dampak politik dan ekonomi 

terhadap negara atau wilayah lainnya.  

definisi diakses dalam http://www.thefreedictionary.com/sphere+of+influence pada 30/4/2016 

pukul 12:34 WIB) 

http://www.thefreedictionary.com/sphere+of+influence
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menginisiasi adanya upaya diplomatik. Upaya diplomatik dilakukan untuk 

mengurangi tensi politik yang tinggi antara Rusia dan Uni Eropa. Menteri Luar 

Negeri Amerika Serikat, John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov 

dijadwalkan bertemu di Paris pada Rabu, 12 Maret 2014 tujuan dari pertemuan ini 

adalah membawa Rusia dalam proses diplomatik sebelum berlangsungnya 

referendum Crimea.  

Tahapan proses diplomatik ini tidak mempengaruhi sikap intervensi politik 

Rusia di wilayah Crimea yaitu penempatan pasukan tak beridentitas tersebut. 

Penempatan pasukan tak beridentitas ini berpengaruh pada naiknya harga minyak 

dan gas dikarenakan perebutan saluran pipa gas dan minyak yang terbentang mulai 

dari Rusia melewati negara-negara eks Uni Soviet sampai ke Eropa Timur. Sekitar 

313.000 barrel minyak mentah dikirim dari Rusia menuju kilang minyak di 

Hongaria, Slovakia, Ceko dan beberapa lain yang menopang gas serta minyaknya 

sebesar 70 persen berasal dari Rusia.39  

 Aksi pendudukan di Crimea ini memicu kolektivitas negara-negara G-7 

untuk memberikan sanksi bersama kepada Rusia. Pemberian sanksi dari negara-

negara adikuasa dalam G-7 yang tergabung didalamnya seperti Inggris, Kanada, 

Perancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat melihat tindakan intervensi 

pendudukan pasukan siluman ini merupakan tindakan yang sudah berlebihan. 

Tercermin dari pernyataan Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Baroso dalam akun 

                                                           
39 KOMPAS, Upaya Penyelesaian Diplomatik, KOMPAS, Kamis, 6 Maret 2014. 
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twitternya secara daring, “Atas nama Uni Eropa, bersama dengan pemimpin G-7, 

Van Rampuy, dan saya sendiri, kami mengecam aksi aneksasi itu”.40 

Keputusan sanksi yang awal adalah larangan perjalanan dan pembekuan aset 

Rusia. Menurut Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Baroso, pemimpin G-7 serta 

pemimpin Uni Eropa akan melegalkan sebuah deklarasi baru untuk Rusia agar 

menghentikan upaya aneksasi terhadap Republik Otonom Crimea.41  

 

2.2.1  Sejarah Republik Otonom Crimea 

Crimea terletak di wilayah semenanjung selatan Ukraina. Berbatasan 

dengan Rusia di sebelah timur. Pada tahun 2014 dengan jumlah penduduk pada 2,5 

juta jiwa dengan presentasi 50% suku etnis Rusia, 24% suku Ukraina, dan 12% 

suku Islam Tartar, sedangkan bahasa yang sehari-hari yang sering digunakan oleh 

warga Crimea dengan presentase 97% adalah bahasa Rusia.42 Crimea memiliki 

status sebagai Republik Otonom, hal ini mengisyaratkan bahwa Crimea merupakan 

wilayah republik istimewa yang memiliki nilai sejarah yang tinggi.  

Sejarah Crimea bermula pada tahun 1783, wilayah ini digunakan oleh 

Permaisuri Catherine untuk menempatkan basis angkatan laut di Savestopol. Basis 

angkatan laut di wilayah ini disebut Armada Laut Hitam. Wilayah Crimea pernah 

menjadi sengketa dalam Perang Crimea (1853-1856). Pada Perang Dunia II (1939-

                                                           
40 KOMPAS,Uni Eropa Sepakati Sanksi untuk Rusia, KOMPAS, Kamis, 13 Maret 2014. 
41 Ibid, Uni Eropa Sepakati Sanksi untuk Rusia. 
42 Eryan Hardoko, Lima Pertanyaan Penting Soal Crimea, diakses dalam 

http://internasional.kompas.com/read/2014/03/21/2338494/Lima.Pertanyaan.Penting.soal.Crimea 

(25/4/2016, 12:34 WIB) 

http://internasional.kompas.com/read/2014/03/21/2338494/Lima.Pertanyaan.Penting.soal.Crimea
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1945) Armada Laut Hitam menyematkan Rusia dalam kejayaan angkatan 

militernya.  

Crimea berada dalam teritori kedaulatan Rusia sampai pada 1954. Namun,  

ketika pemimpin Uni Soviet, Nikita Khruschev memberikan Crimea kepada 

Ukraina sebagai tanda persahabatan. Sampai pada runtuhnya Uni Soviet pada 1991, 

Crimea tetap dalam independensi kekuasaan kedaulatan Ukraina. Tetapi wilayah 

Savestopol menjadi istimewa karena Rusia masih dapat menempatkan Armada Laut 

Hitam disana atas dasar Perjanjian Kerjasama antara Rusia dan Ukraina yang 

ditandatangani pada 1997.43 

Pada kasus ini, Crimea menjadi negara yang gamang dan mudah untuk 

diintervensi. Melihat jumlah penduduk yang mayoritas etnis Rusia dan berbahasa 

Rusia, menjadikan peluang Rusia untuk melindungi penduduk dengan ras yang 

sama. Dengan adanya seruan Vladimir Putin menempatkan 150.000 pasukan di 

Tepi Laut Hitam tersebut membuat Crimea semakin ingin memerdekakan 

wilayahnya.44 Hal ini terbukti pada hari Selasa, 11 Maret 2014, Parlemen Crimea 

menyatakan kemerdekaan secara unilateral. Hal ini disambut baik oleh pihak Rusia. 

Padahal sudah dilaksanakan sebuah kesepakatan oleh Parlemen Crimea untuk 

melaksanakan Referendum Crimea dengan melibatkan seluruh warga negara yang 

tinggal di Crimea pada tanggal 16 Maret 2014. Referendum ini dilaksanakan atas asas 

                                                           
43 Perjanjian antara Ukraina dan Federasi Rusia mengenai Tepi Laut Hitam dalam Teritori wilayah 

Ukraina. 

CIS Legislation. The Agreement Between Ukraine and the Russian Federation Concerning Stay of 

The Black Sea Fleet of The Russian Federation in The Territory of Ukraine. Diakses dalam http://cis-

legislation.com/document.fwx?rgn=31091 (23/04/2017 12:35 WIB) 
44 Technical Outlook, Research Departmen, diakses dalam 

http://www.platonniaga.com/images/research/Outlook%20Minyak%2004%20Maret%202014.pdf 

pada 25/04/2015, pukul 22:00 WIB.  

http://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=31091
http://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=31091
http://www.platonniaga.com/images/research/Outlook%20Minyak%2004%20Maret%202014.pdf
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demokrasi dengan dua pilihan, yaitu apakah memilih untuk reunifikasi Crimea dengan 

Rusia dan menjadi bagian dari Federasi Rusia atau memilih merestorasi Konstitusi 1992 

dan status Crimea sebagai bagian dari Ukraina. 

 

 

2.2.2  Referendum Crimea 

 Referendum menjadi pilihan yang rasional yaitu sebagai penentu keinginan 

warga negara yang berada di Crimea saat itu untuk memilih jalan bagi republiknya 

sendiri. Sebagian ahli berpendapat bahwa referendum ini membawa angin segar bagi 

Crimea agar tidak lagi menjadi boneka yang dapat diberikan kepada siapa saja. Tetapi 

bagi sebagian yang lain, adanya referendum ini sama saja, yaitu sama-sama akan di 

kuasai oleh kekuatan yang lebih besar, yaitu Uni Eropa dan Rusia.  

 Referendum Republik Crimea yang dilaksanakan pada 16 Maret 2014 ini ditolak 

oleh Presiden AS Barrak Obama dengan tuntutan ancaman akan terpaksa memberikan 

sanksi terkait pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Rusia melalui referendum. 

Mengenai alasan penolakannya sendiri tidak dipaparkan dengan jelas kepada Perdana 

Mentri Ukraina, Arseniy Yatsenyuk saat berkunjung ke Gedung Putih. 

 Penolakan akan referendum Crimea ini pula disampaikan tegas oleh 

Kanselir Jerman, Angela Markel dalam pidatonya dihadapan Parlemen Jerman 

menjelang pertemuan negara-negara Uni Eropa,  

“Jika Rusia terus menjalankan rencana (taktik ekspansionaris yang gagal di 

abad 19 dan 20) pada akhir minggu ini (saat referendum crimea), kami tidak 

hanya akan melihatnya sebagai bencana bagi Ukraina. Sebagai tetangga 

Rusia, ini juga ancaman. Ini tidak hanya akan mengubah hubungan Uni 
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Eropa secara keseluruhan dengan Rusia. Saya sangat yakin sikap Rusia ini 

akan merusak secara ekonomi dan politik.” 45 

 

Angela Markel menjadi tokoh yang paling berpengaruh di Uni Eropa dalam 

krisis Crimea. Namun, adanya klaim bahwa ia enggan untuk melakukan tindakan 

yang nyata dikarenakan hubungan perdagangan antara Rusia dengan Jerman. 

Dikarenakan pasokan gas terbesar Jerman berasal dari Rusia. 

 Referendum yang dilakukan pada 16 Maret 2014 ini menuai pro dan kontra. Baik 

dari warga penduduk Crimea sendiri bahkan dari luar Crimea. Dalam pemilihan kertas 

suara yang didalamnya terdapat pertanyaan; apakah mereka setuju jika Crimea 

bergabung dengan Rusia, pertanyaan yang lainnya yaitu apakah Ukraina harus kembali 

ke status lamanya di bawah konstitusi 1992, yang memberi kawasan itu kewenangan 

otonomi lebih besar. Dari penduduk Crimea yang kontra terhadap referendum itu 

dilakukan oleh etnis Tartar yang beragama Islam. Untuk mengamankan jalannya 

refendum tersebut, pasukan milisi pro-Rusia, Cossacks berpatroli mengawasi bilik suara 

dari total 1,5 juta orang yang memilih saat itu.  

 Referendum ini sendiri dikecam oleh pemerintahan Ukraina dan pihak 

Barat. Mereka menganggap pemilihan ini ilegal dan tidak memiliki transparansi di 

dalamnya, dikarenakan keberadaan wartawan asing tidak diperbolehkan untuk 

meliput jalannya pemilihan tersebut. Lembaga Organisasi Keamanan dan 

Kerjasama di Eropa atau (OSCE) menolak undangan untuk memantau pemilihan 

tersebut karena dianggap tidak berasal dari pemerintahan resmi Ukraina. 

 

                                                           
45 KOMPAS, AS Tolak Referendum Crimea, KOMPAS, Jum’at, 14 Maret 2014. 
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2.3  Posisi Strategis Crimea 

 Berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan di dalam negeri Ukraina sendiri 

sampai terjadinya kudeta terhadap pemerintah, serta adanya sikap tudingan atas 

pelanggaran hukum internasional di Ukraina oleh Uni Eropa serta Amerika 

merupakan salah satu indikasi dari perebutan atas legitimasi di wilayah tersebut. 

Hal ini tidak serta merta dilakukan tanpa alasan yang logis dan jelas. Seperti yang 

sudah dijelaskan diatas bahwa Ukraina dan Wilayah Crimea sebagai buffer state 

negara bukan hanya dalam hal teritori wilayah saja yang membelah antara Eropa 

Barat dan Eropa Timur, melainkan sebagai geopolitik jalur pipa yang merupakan 

Silk Road atau jalur sutera beberapa aliran minyak dan gas yang menembus batas 

lintas kawasan. Sehingga apabila Ukraina dan wilayah Crimea diibaratkan sebagai 

wilayah kemudi, yang apabila dikuasai maka akan mendapatkan keuntungan besar. 

 Ukraina dan Wilayah Crimea ini pernah menampakkan betapa berkuasanya 

jalur sutera ini ada tahun 2006 ketika terjadi sengketa gas antara Rusia dan Ukraina. 

Sekitar 80% jalur ekspor gas Rusia menuju Eropa melalui Ukraina dan Wilayah 

Crimea ini diputus sehingga bukan hanya Ukraina saja yang merasakan dampaknya 

tetapi seluruh konsumen di hilir jalur pipa gas yaitu di negara-negara Eropa Barat. 

Berikut beberapa negara yang ‘butuh’ dengan Rusia adalah Latvia, Slovakia, Estonia, 

dan Finlandia presentase 100%, kemudian Bulgaria, Lithuania, Republik Ceko 

bergantung 80%, dan yang bergantung 60% pasokan gas adalah Yunani, Austria, dan 
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Hongaria.46 Bahkan di German membutuhkan 36%, di Perancis 27% serta di Italia 23% 

presentase gas tiap tahunnya.47  

Namun, pihak Rusia membantah bahwa konflik di Ukraina dan wilayah 

Crimea ini bukan mengenai minyak. Hal tersebut dipertegas dengan statemen 

Sekretaris Press untuk Presiden Vladimir Putin, yaitu Dmitry Peskov, “Dibandingkan 

dengan seluruh aspek potensial yang Rusia dapatkan, tidak ada kepentingan (mengenai 

jalur pipa minyak dan gas) disana.”48  

Gambar 2.2 : Jalur Pipa Minyak yang melewati Ukraina dan Wilayah Crimea 

 

Sumber: www.ukrtransnafta.com/ 

                                                           
46 European Union Corner, Konflik Rusia-Ukraina: Rentannya Stabilitas Energi Uni Eropa,  diakses 

dalam http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/eropa/544-konflik-rusia-ukraina-rentannya-stabilitas-

energi-uni-eropa.html pada 21/4/2016, pukul 21:30 WIB.  
47 Ukrtransnafta Public Joint Stock Company, Oil-truck Pipeline System of Ukrine, diakses dalam 

http://www.ukrtransnafta.com/en/about_company/shema, pada 21/4/2016, pukul 22:23 WIB. 
48 William J. Broad, In Taking Crimea, Putin Gains a Sea of Fuel Reserves, diakses pada 

https://www.nytimes.com/2014/05/18/world/europe/in-taking-crimea-putin-gains-a-sea-of-fuel-

reserves.html?_r=0 pada 21/4/2016, pukull 22:00 WIB. 

http://www.ukrtransnafta.com/
http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/eropa/544-konflik-rusia-ukraina-rentannya-stabilitas-energi-uni-eropa.html
http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/eropa/544-konflik-rusia-ukraina-rentannya-stabilitas-energi-uni-eropa.html
http://www.ukrtransnafta.com/en/about_company/shema
https://www.nytimes.com/2014/05/18/world/europe/in-taking-crimea-putin-gains-a-sea-of-fuel-reserves.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2014/05/18/world/europe/in-taking-crimea-putin-gains-a-sea-of-fuel-reserves.html?_r=0
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Ketika konflik Crimea ini mulai memuncak mendekati referendum Crimea 

pada bulan Maret 2014, harga minyak masih diatas $100 per barrel.49 Harga ini 

tidak bersahabat dengan Barat. Bahkan ada kemungkinan Vladimir Putin 

mempertaruhkan resiko harga minyak yang tinggi dengan perkembangan ekonomi 

Rusia yang semakin menurun dalam kebijakan melindungi warga suku Rus yang 

berada di wilayah Crimea. Bahkan kecaman serta sanksi yang diberikan oleh Barat 

agar Rusia mulai melunakpun tak digubris oleh presiden Vladimir Putin. 

Semestinya dengan tindakan seperti ini, Vladimir Putin memiliki alasan logis dan 

pertimbangan yang rasional untuk tidak membuat wilayah Crimea menjadi 

‘wilayah perang’ seperti halnya pendudukan di wilayah Georgia dan Ossetia 

Selatan. 

Crimea merupakan bagian dari kedaulatan Ukraina yang pada saat itu juga 

mengalami konflik. Apabila di Ukraina, konfliknya lebih kepada perbedaan dan 

saling membuat kubu di internal pemerintahan Ukraina antara pihak Barat dan 

Rusia. Sedangkan apabila di Crimea, konfliknya lebih kepada adanya keinginan 

untuk merdeka dan berdaulat apakah itu nantinya bergabung dengan Rusia kembali 

atau tetap menjadi bagian dari wilayah istimewa Ukraina. Sehingga bab selanjutnya 

akan membahas mengenai konflik Crimea ini dalam pandangan Vladimir Putin. 

                                                           
49 The Economist, The ebb and flow of Federal Fortune: A Timeline of Oil Fortunes and Russian 

Politics, diakses dalam http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/01/oil-price-and-

russian-politics pada 23/04/2017, pukul 22:00 WIB.  

http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/01/oil-price-and-russian-politics
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/01/oil-price-and-russian-politics



