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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rangkaian gerakan revolusi  pemerintahan yang  terjadi di  negara-negara 

pecahan Uni Soviet sudah terjadi sejak tahun 2000 dikenal sebagai Colour 

Revolutions.
1

 Serbia adalah negara pertama yang mengalami revolusi yang 

kemudian dikenal dengan Bulldozer Revolution, yang dilanjutkan dengan Rose 

Revolution pada 2003 di Georgia, Orange Revolution pada 2004 di Ukraina, dan 

Tulip Revolution pada 2005 di Kirgistan.
2
 Lahirnya berbagai protes di negara -

negara tersebut didorong oleh keinginan untuk menekan hegemoni pemerintah 

yang dianggap merugikan negara, tidak berpihak pada keadilan rakyat, tidak 

demokratis, dan terindikasi melakukan kecurangan dalam pemilu. Selain itu protes 

terhadap pemerintah juga disebabkan oleh adanya tuntutan liberalisasi ekonomi 

yang bertujuan untuk menstimulus perubahan kebijakan luar negeri. Kondisi 

tersebut merupakan gambaran dari kondisi Ukraina pada 2013 sampai 2014. 

Gelombang protes terhadap pemerintah Ukraina sendiri sebenarnya 

dimulai oleh gerakan Orange Revolution, dimana rakyat melihat adanya 

ketidakadilan pemilu Presiden Ukraina November 2004. Akibat tuntutan ini 

diselenggarakanlah Pemilu ulang pada 26 Desember 2004 yang menghasilkan 

kemenangan bagi Viktor Yuschenko atas pesaingnya Viktor Yanukovych. 
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Masyarakat merasakan kelegaan karena beranggapan bahwa Yuschenko adalah 

tokoh politik yang pro Barat alias tidak pro kepada Rusia.  Namun kondisi itu tak 

bertahan lama karena Yanukovych berhasil menempati posisi Presiden pasca 

memenangkan Pemilu 2010 Ukraina, mengalahkan pesaingnya Yulia 

Timoshenko.
3

 Yanukovych sebelumnya sempat menjabat sebagai Gubernur 

provinsi Donets Oblast dari 1997 sampai 2002 karirnya berlanjut menjadi Perdana 

Menteri dari 2002 sampai 2004 yang kala itu Leonid Kuchma masih menjadi 

Presiden Ukraina.
4
 Keberpihakan Viktor Yanukovych terhadap Rusia terlihat dari 

keputusan yang diambilnya selama menjabat cenderung memperkuat pengaruh 

intervensi Rusia dalam pemerintahan Ukraina. 

Kondisi yang paling terlihat ditandai dengan pembatalan penandatanganan 

Association Agreement (AA) Ukraina dengan Uni Eropa tahun 2013.
5
 Keputusan 

Yanukovych ini menimbulkan banyak protes dari berbagai kalangan karena 

Yankovych lebih bekerjasama dengan Rusia dari pada Uni Eropa. Pertimbangan 

Yanukovych ini didasari oleh tawaran Rusia kepada Ukraina terkait pemberian 

diskon harga gas dari 400 Dollar AS menjadi hampir setengahnya 268,5 Dollar 

AS per 1.000 kubik meternya dari Rusia, ditambah dengan keputusan Rusia untuk 

memberikan dana sebesar 495 miliar Rubel guna membeli obligasi Ukraina.
6
 

Berdasarkan tawaran tersebut penolakan bergabung dengan Uni Eropa didasari 
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Pemimpin Oposisi Ukraina Nyatakan Menang Pemilu dalam, 

https://m.tempo.co/read/news/2010/02/08/117224182/pemimpin-oposisi-ukraina-nyatakan-

menang-pemilu, diakses (11/02/2017 20:07 WIB). 
4

Michael Ray, Viktor Yanukovych President of Ukraine, dalam  

https://www.britannica.com/biography/Viktor-Yanukovych, diakses (11/02/2017 20:25 WIB). 
5
 Ukraina Tolak Perjanjian Kerjasama Uni Eropa, dalam http://www.dw.com/id/ukraina-tolak-

perjanjian-kerjasama-uni-eropa/a-17246003, diakes (7/03/2016, 13:02 WIB). 
6
 Muhammad Fadly, Kebijakan Presiden  Ukraina Viktor  Yanukovych Menolak M enandatangani 

EU - Ukraine Association  Agreement denganUni Eropa Tahun 2013, Jom Fisip vol.2 no.2, 

Oktober 2015, Universitas Riau. 

https://m.tempo.co/read/news/2010/02/08/117224182/pemimpin-oposisi-ukraina-nyatakan-menang-pemilu
https://m.tempo.co/read/news/2010/02/08/117224182/pemimpin-oposisi-ukraina-nyatakan-menang-pemilu
https://www.britannica.com/biography/Viktor-Yanukovych
http://www.dw.com/id/ukraina-tolak-perjanjian-kerjasama-uni-eropa/a-17246003
http://www.dw.com/id/ukraina-tolak-perjanjian-kerjasama-uni-eropa/a-17246003


3 

 

oleh eratnya hubungan antara Yanukovych dan Rusia serta ketergantungan dalam 

hubungan ekonomi. Keputusan ini mengundang kekhawatiran rakyat Ukraina pro 

Uni Eropa dan pemerintahan Yanukovych mulai dinilai merugikan negara oleh 

masyarakat. 

Kejadian ini yang kemudian mendorong lahirnya kelompok penekan yang 

disebut Euromaidan. Kelompok yang terdiri dari aktivis, mahasiswa, akademisi, 

dan rakyat pro Ukraina. Euromaidan mengawali aksinya pada bulan November 

2013 kemudian terus bertambah jumlahnya yang kemudian dalam aksinya diikuti 

oleh petinggi partai opsisi Viktor Yanukovych.
7
 Julukan Euromaidan digunakan 

oleh para petinggi partai oposisi Yanukovych. Berasal dari dua suku kata yaitu 

Euro yang artinya Eropa dan Maidan berasal dari kata Maidan Nezalezhnosti 

(alun-alun pusat kota Kiev) sebagai tempat mereka berkumpul untuk pertama 

kalinya. 

Jaringan sosial khususnya Twitter menjadi media bagi kalangan aktivis 

pro-Uni Eropa dan partai oposisi Batkivshchyna (Partai Tanah Air) untuk 

mempublikasikan aksi dan tuntutan mereka dengan menggunakan hashtag 

Euromaidan #Euromaidan serta ajakan kepada masa agar berkumpul di Maidan 

Nezaleshnosti alun-alun pusat kota Kiev sebagai bentuk protes terhadap keputusan 

Viktor Yanukovych yang membatalkan kerjasama dengan Uni Eropa. Euromaidan 

telah berjuang dengan melawan pemerintahan Yanukovych demi pemulihan 

konstitusi, kestabilitasan ekonomi, politik, dan keamanan di Ukraina. 
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Ketika melihat konstitusi Ukraina yang berlaku sejak 1996 dimana pada 

pasal 15 jelas menyatakan bahwasanya kehidupan sosial rakyat Ukraina 

didasarkan atas prinsip-prinsip politik, ekonomi, dan ideologi yang beraneka 

ragam, tidak ada ideologi yang dipaksakan, yang dengan kata lain ideologi 

komunisme sudah harus ditinggalkan.
8
 Namun keberpihakan Yanukovych yang 

lebih ke Rusia membuat rakyat khawatir dengan tidak akan terimplementasinya 

pasal ini dalam kehidupan mereka. Sejak 2013 hingga 2014  Euromaidan hadir 

sebagai civil society, memaksa pemerintah untuk merespon aksi mereka dengan 

mempertimbangkan tuntutan Euromaidan untuk selanjutnya diimplementasikan 

dalam kebijakan yang sah serta tidak hanya menjadi naskah regulasi formal saja. 

Euromaidan sendiri digolongkan menjadi kelompok civil society karena 

kehadirannya sebagai pemersatu suara dan kekuatan masa Ukraina berdampak 

pada revolusi Ukraina untuk melengserkan Viktor Yanukovych dari jabatan 

kepresidenannya.  

Kelompok ini menekan pemerintah sehingga dalam proses mempengaruhi 

perubahan kebijakan luar negeri Ukraina yang awalnya pro kepada Rusia menjadi 

pro Uni Eropa. Pada 22 Februari 2014 paska melihat pengaruh tuntutan 

Euromaidan,  negosiasi politik, dan lengsernya Viktor Yanukovych dari jabatan 

Presiden Ukraina, Parlemen memutuskan secara konstitusional mengangkat 

Oleksandr Turchynov yang awalnya adalah ketua Parlemen menjadi Presiden 

Ukraina untuk sementara.
9
 Sejak saat itu tuntutan Euromaidan mulai terealisasi 
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dan hubungan Ukraina dengan Uni Eropa dianggap pemerintah lebih menjadi 

pilihan dari pada dengan Rusia. 

Ukraina sendiri awalnya berada pada pilihan harus menentukan 

keberpihakan kepada Rusia atau patuh dengan aturan Uni Eropa untuk menjadi 

bagian dari masyarakat Eropa. Kemudian ini menjadi menarik bagi penulis untuk 

mengkaji bagaimana pengaruh dan proses perjuangan Euromaidan hingga berhasil 

menekan pemerintah untuk memutuskan kebijakan luar negerinya sesegera 

mungkin yang akhirnya memutuskan untuk berpihak pada Uni Eropa.  Pada sisi 

lain Penelitian ini selanjutnya berusaha menghubungkan pembahasan terkait 

tuntutan Euromaidan yang berasal dari tingkat internal namun mampu 

mempengaruhi kebijakan luar negeri Ukraina melalui berbagai dinamika politik di 

dalamnya. Faktor internal suatu negara seperti kondisi politik, ekonomi, dan 

tuntutan masa adalah aspek yang memberikan pengaruh bagi perumusan suatu 

kebijakan luar negeri Ukraina. Euromaidan adalah aktor dari internal negara yang 

membawa faktor internal ini masuk ke dalam ranah internasional serta membuat 

pemerintah menjadi responsif yang diwujudkan melalui kebijakan luar negeri 

demi kepentingan negara. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang di atas, dan berhubungan dengan proses 

pengambilan kebijakan Ukraina dalam proses revolusi sepanjang 2013–2014 

maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimana pengaruh 

Euromaidan terhadap perubahan kebijakan luar negeri Ukraina untuk kembali 

Pro Uni Eropa? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah guna: 

a. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh Euromaidan dalam proses 

pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Ukraina yang semula pro 

Rusia beralih menjadi pro terhadap Uni Eropa. 

b. Melihat pengaruh Civil Society sebagai unit yang mampu 

mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri. 

c. Melihat dinamika dan proses politik dalam pembuatan kebijakan luar 

negeri di Ukraina. 

d. Melihat adanya faktor internal dan birokratik suatu negara yang 

mampu mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri. 

e. Mengidentifikasi efek dan alasan kedekatan Ukraina dengan Uni 

Eropa. 

f. Melihat strategi, alasan dan aksi Euromaidan dalam proses perubahan 

kebijakan luar negeri Ukraina. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

 a. Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman penelitian 

berikutnya yang membahas tentang peran Euromaidan, proses pengambilan 

keputusan kebijakan luar negeri yang memperhatikan faktor internal negara, serta 

menelaah masalah dengan menggunakan konsep civil society. 

b. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dalam proses 

pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dengan mempertimbangkan aspek 

internal negara seperti dinamika politik dan tuntutan masa. Sehingga diharapkan 

dapat menjadi referensi yang bisa terimplementasi dan diaplikasikan dikemudian 

hari. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Terkait penelitian terdahulu sudah ada beberapa tulisan yang membahas 

tentang  Euromaidan,yang pertama adalah adalah Skripsi yang di tulis oleh Dwi 

Ayu Silawati, berjudul: Peran Soft Power dalam Kebijakan Rusia Menghadapi 

Revolusi Euromaidan di Ukraina. Tulisan tersebut mengkaji keterlibatan Rusia 

dalam revolusi di Ukraina oleh Euromaidan, dengan memanfaatkan soft power 

dalam kebijakannya sehingga mampu menggalang massa pro-Rusia  disertai 

dukungan pada keberadaan pengaruh Rusia di Ukraina.
10

 Konsep soft power 

digunakan untuk menjelaskan bagaimana Rusia menggalang simpatisan anti-
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 Dwi Ayu Silawati,2015,Peran Soft Power dalam Kebijakan Rusia Menghadapi Revolusi 

Euromaidan di Ukraina, Skripsi, Jurusan Hubungan Internasional, FISIP- Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta. 



8 

 

Maidan. Berbeda dengan hard power yang bersifat memaksa, soft power berusaha 

untuk menggunakan cara-cara persuasi yang mampu menyakinkan pihak lain 

untuk melakukan apa yang kita inginkan.
11

 Melihat pola antara Rusia dan Ukraina 

dalam hal ini soft power yang digunakan adalah pendekatan  latar belakang 

kesamaan budaya dan agama, dalam hal ini adalah Kristen Ortodoks. Usaha Rusia 

menggunakan soft power dalam melawan Euromaidan memang tak berpengaruh 

ke seluruh daratan Ukraina karena hanya Ukraina Timur yang mendukung Rusia 

dan itu pun dalam kurun waktu yang tidak berlangsung lama. 

Persamaan penelitian milik Dwi Ayu Silawati dengan penulis adalah 

kesamaan pola adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Rusia dan 

Euromaidan dalam menyebarkan pengaruh mereka. Ketika Rusia mencegah 

pengaruh Euromaidan untuk menyebar ke seluruh dataran Ukraina dengan soft 

power konteks agama maka dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan 

mengembangakan dengan melihat langkah yang dilakukan Euromaidan guna 

melawan pengaruh Rusia di Ukraina. Kemudian Dwi Ayu Silawati dan penulis 

juga menilai Euromaidan adalah termasuk dalam obyek yang diteliti. Untuk 

membedakan penelititian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian milik 

Dwi Ayu Silawati membahas peran Rusia dengan soft power dalam menghadapi 

Euromaidan, sedangkan penelitian ini akan lebih menjelaskan bagaimana 

pengaruh dari sudut pandang Euromaidan tersebut menanggapi intervensi Rusia 

sebagai pihak eksternal dari Ukraina. 
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Penelitian kedua, adalah Skripsi oleh Inggried Chirstiansend Purnomo 

Putri berjudul: Pengaruh Tuntutan Publik Islam di Tingkat Domestik Pada Masa 

Pemerintahan SBY (2004-2009) terhadap perubahan kebijakan Indonesia dari 

Resolusi DK PBB No. 1747 ke Resolusi No.1803.
12

 Penelitian Inggried 

Chirstiansend Purnomo Putri menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan 

Indonesia  yang dipengaruhi oleh tuntutan publik Islam berasal dari tingkat 

domestik dimana kelompok publik Islam tersebut diklasifikasikan sebagai civil 

society. Publik Islam yang dimaksud adalah organisasi berasaskan Islam, tokoh-

tokoh pemimpin Islam, dan cendikiawan Muslim Indonesia. Terkait sikap apa 

yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia dalam Resolusi DK PBB No. 1747 

ke Resolusi No.1803 Indonesia mendukung untuk memberikan sanksi PBB 

kepada Iran karena proyek nuklir yang terdapat dinegara tersebut. 

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim keputusan 

Indonesia untuk sepakat dalam pemberian sanksi kepada Iran sebagai negara 

Islam menuai protes kalangan publik Islam. Tuntutan mereka pun diwujudkan 

dalam bentuk demonstrasi, kritikan dalam ceramah, dakwah, konfrensi, serta 

mengusulkan hak interpelasi ke DPR. Sikap ini akhirnya ditanggapi pemerintah 

ditingkat PBB yang awalnya mendukung menjadi abstain terhadap pemberian 

sanksi ke Iran. Untuk menjelaskan fenomena ini Inggried Chirstiansend Purnomo 

Putri menggunakan Teori Sistem Politik  David Easton terkait input sebagai 

masukan dari masyarakat, dan output sebagai tindakan yang dilakukan oleh 
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 Inggried Chirstiansend Purnomo Putri, 2010, Pengaruh Tuntutan Publik Islam di Tingkat 

Domestik Pada Masa Pemerintahan SBY (2004-2009) terhadap Perubahan Kebijakan 

Indonesia dari Resolusi DK PBB No. 1747 ke Resolusi No.1803,Skripsi, Jurusan Hubungan 

Internasional, FISIP- Univeristas Muhammadiyah Malang. 
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pemerintah dan kedua nya tidak bisa dikaji secara parsial.
13

 Input berasal dari 

publik Islam domestik sebagai civil society, dan output adalah sikap abstain 

Indonesia  untuk Resolusi DK PBB No. 1747 ke Resolusi No.1803. 

Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

oleh Inggried Purnomo karena meniliti aspek pengaruh internal suatu negara yang 

akhirnya dapat mempengaruhi keputusan kebijakan pemerintah ditingkat 

internasional. Euromaidan dan kelompok publik Islam domestik digolongkan 

kedalam civil society memberikan dampak dari internal dengan menggunakan 

analisa reduksionis yaitu menjelaskan aksi negara di kancah internasional dimana 

negara itu tetap melihat kondisi domestik sebagai gambaran dari kebutuhan rakyat 

serta tindakan politik suatu negara. Sedangkan yang membedakan dengan 

penelitian terdahulu adalah terkait ruang dan waktu kasus yang dibahas. Ketika 

penelitian terdahulu membahas tentang tuntutan publik Islam yang berpengaruh 

pada perubahan kebijakan Indonesia. Penelitian ini membahas tuntutan publik 

yang berasal dari Euromaidan dimana pengaruhnya terhadap perubahan kebijakan 

Ukraina ditingkat internasional dalam hal ini terkait dukungan terhadap Uni 

Eropa. 

 Penelitian ketiga, skripsi oleh Suci Amanta Syafari berjudul: Pengaruh 

Kedekatan Rusia dan Viktor Yanukovych terhadap Keputusan Ukraina Menolak 

Kerangka Association Agreement (AA) dengan Uni Eropa Tahun 2013.
14

 

Penelitian Suci menggunakan pendekatan Rational Choice Theory guna melihat 
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  David Easton, 1984,  Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik, Jakarta: PT Bina Aksara, hal. 101. 
14

 Suci Amanta Syafari, 2016, Pengaruh Kedekatan Rusia dan Viktor Yanukovych terhadap 

Keputusan Ukraina Menolak Kerangka Association Agreement (AA) dengan Uni Eropa Tahun 

2013, Skripsi, Jurusan Hubungan Internasional, FISIP-Univeristas Muhammadiyah Malang. 
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faktor apa saja yang mempengaruhi Viktor Yanukovych akhirnya menolak 

Association Agreement (AA) tahun 2013 yang akhirnya memicu protes 

Euromaidan. Penelitan Suci memaparkan akan adanya pertimbangan untung dan 

rugi individu dalam menentukan keputusan, begitu pula yang dipertimbangan 

Yanukovych kala menjabat sebagai Presiden Ukraina .  

 Yanukovych menggunakan rasionalitasnya untuk berpihak kepada Rusia. 

Kondisi yang mempengaruhi Yanukovych adalah kedekatan politik antara 

Yanukovych dengan Rusia, hutang politik kepada Rusia oleh Yanukovyh  dalam 

bantuan dana pemilihannya di pemilu Ukraina 2004 dan 2010. Penelitian Suci 

juga menjelaskan akan pentingnya posisi Rusia bagi Ukraina dalam hal kebutuhan 

ekonomi dan distribusi energi gas. Diketahui pula terdapat seperempat jumlah dari 

perdagangan ekspor ke Rusia  yang sudah terjalin lama bisa saja di blokir. 

Kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi dengan Rusia adalah hal yang 

mempengaruhi Yanukovych untuk tidak menjalin kerjasama dengan Uni Eropa. 

Kendati tindakannya tersebut mendapatkan kecaman dari rakyat Ukraina. 

Perbedaan penelitian Suci dan penelitian ini adalah, ketika Suci meneliti tentang 

aspek–aspek yang mempengaruhi level individu dalam hal ini Yanukovych 

menolak Association Agreement dengan Uni Eropa dan berpihak kepada Rusia, 

penelitian ini menggali pengaruh dan efek lanjutan apa saja yang diberikan 

Euromaidan paska mengetahui batalnya Association Agreement Ukraina–Uni 

Eropa hingga akhirnya membuat Ukraina yang awalnya berpihak pada Rusia 

menjadi pro terhadap Uni Eropa. 
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 Penelitian keempat, adalah jurnal dengan judul The Maidan Beyond Oleh 

Olga Onuch.
15

 Penelitian Olga Onuch membahas tentang apa itu gerakan 

Euromaidan secara lebih mendalam dengan melakukan riset dan survei diantara 

demonstran untuk memahami maksud dan tujuan gerakan tersebut secara lebih 

terperinci. Gerakan Euromaidan selain disebabkan oleh pembatalan kerjasama AA 

oleh Yanukovych juga disebabkan oleh keyakinan rakyat akan semakin 

terakomodirnya tuntutan mereka jika dikemukakan dalam jumlah masa yang 

besar. Kejadian Orange Revolutions di Kiev yang memprotes hasil pemilu 2004 

hingga dilakukan pemilu ulang adalah bukti bagi public pro EU bahwasanya cara 

serupa ampuh dalam menekan pemerintah yang dirasa berlaku tidak adil. 

Sejak 3 bulan awal kemunculan Euromaidan gerakan ini telah melibatkan 

lebih dari dua juta masa yang mana tuntutan mereka fokus pada hubungan luar 

negeri Ukraina khususnya dengan Uni Eropa. Keinginan Euromaidan adalah 

untuk menjaga kestabilitasan ekonomi negara, perlawanan terhadap rezim di 

Ukraina yang melakukan korupsi, lalu menuntut perlindungan hak bagi para 

demonstran yang mendapat tindak kekerasan dari aparat keamanan.
16

 

 Terhitung sejak 26 November 2013 sampai 10 Januari 2014 Olga Onuch 

bersama tim melakukan survei acak melibatkan 1.304 responden di Kiev. Survei 

berfokus pada latar belakang aktivis Euromaidan, dan motivasi Euromaidan. 

Terdapat 59 persen aktifis berusia 34 sampai 45 tahun yang memiliki pekerjaan 

tetap. Bertambahnya jumlah aktifis Euromaidan melibatkan peran media, website, 

sosial media, dan ajakan langsung masyarakat yang melakukan kontak langsung 

                                                           
15

 Olga Onuch Anders Aslun dkk, The Maidan Beyond, Journal of Democracy, vol 25 no 3, Juli 

2014, National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press. 
16

 Ibid., hal. 46. 
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dengan para aktifis Euromaidan. Terkait motivasi Euromaidan secara lebih 

mendalam Euromaidan lebih melihat jauh kedepan dari dampak kerjasama 

Ukraina dengan Uni Eropa dan pelengseran rezim Viktor Yanukovych.  Lebih 

dari itu Euromaidan berharap keeratan hubungan dengan Uni Eropa akan 

memberikan fasilitas pembebasan akses lapangan kerja dan bebas Visa bagi warga 

Ukraina ke negara Eropa lainnya. Euromaidan berharap adanya kestabilan 

ekonomi dan politik dalam negeri, perlindungan hak demokrasi, serta 

memberhentikan elit yang melakukan korupsi. 

Kasus korupsi menjadi perhatian pula bagi Euromaidan karena ditemukan 

kerugian negara mencapai 37 milyar Dollar AS akibat korupsi yang terjadi pada 4 

tahun kepemimpinan Yanukovych yang meliputi tiga sektor perdagangan gas 

alam, proyek infrastruktur, dan administrasi pajak. Kondisi ini membawa Ukraina 

pada tidak adanya pertumbuhan ekonomi selama 2012 sampai 2013.
17

 Kasus 

korupsi semakin memperburuk keadaan Ukraina di tengah tingginya hutang yang 

dialami negara tersebut. 

 Penelitian Olga Onuch tentang Euromaidan telah memberikan pemahaman 

lebih terkait tujuan mendalam aksi–aksi Euromaidan dalam menekan pemerintah. 

Olga Onuch membuka maksud lain dibalik tuntutan Euromaidan terhadap kondisi 

ekonomi dan politik Ukraina. Selanjutnya yang membedakan penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini adalah ketika Olga Onuch membahas rinci tuntutan 

Euromaidan, penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh aksi dari 

tuntutan tersebut serta menghubungkannya dengan perubahan kebijakan Ukraina. 

                                                           
17

 Ibid., hal. 65-67. 
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Dapat dikatakan pula penelitian ini mencoba melihat efek lanjutan dari tuntutan 

yang disampaikan Euromaidan. 

 Penelitian kelima, adalah working paper dengan judul The Europian 

Union and the Euromaidan in Ukraine oleh Andrzej Szeptycki.
18

 Penelitian 

tersebut membahas sejarah hubungan Ukraina dan EU yang resmi sejak 2009 dan 

keuntungan hubungan Ukraina dengan EU. Bagi EU hubungan dengan Ukraina 

akan membawa beberapa keuntungan. EU berharap dapat mengimplementasikan 

jangkauan sistem pasar tunggal sampai ke wilayah laut hitam. Selain itu Ukraina 

adalah wilayah yang menjanjikan untuk sumber bahan baku dan zona investasi 

mengingat luas wilayah Ukraina salah satu yang tebesar di Eropa. Pada 2009 

secara resmi hubungan Ukraina dan EU mulai terjalin karena UE sedang 

berinisiasi menjalin hubungan kerjasama perdagangan bebas, kerjasama energi, 

dan pembebasan visa dengan negara-negara timur Eropa dikenal dengan istilah 

The Eastern Partnership, namun kerjasama ini tidak ditindak lanjuti oleh 

Yanukovych. Puncaknya adalah pembatalan AA yang memicu revolusi oleh 

Euromaidan. 

 Revolusi yang dilakukan Euromaidan sempat mendapat dukungan sosial 

dari anggota EU. Menurut penelitian Andrzej Szeptycki, jika melihat persentasi 

jumlah dukungan dari 2011 sampai 2013, 41-43% anggota EU sepakat Ukraina 

masuk kedalam EU, namun setelah revolusi berhasil dan Yanukovych lengser 

dukungan menjadi 52,4% pada April 2014.
19

 Andrzej Szeptycki juga melihat UE 

tidak memandang Rusia sebagai musuh. Paska Yanukovych lengser kerangka 

                                                           
18

 Andrzej Szeptycki, The Europian Union and the Euromaidan in Ukraine, European Consortium 

for Political Research, September 2014, University of Glasgow. 
19

 Ibid. 
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kerjasama Ukraina dan Uni Eropa memang kembali dijalin melalui The 

Association Agrement and the Deep and Comprehnesive Free Trade Agreement 

(DCFTA). Isi dari DCFTA juga tidak berbeda jauh dengan AA 2013 hanya saja 

Ukraina tidak bisa tetap berpegang pada kebijakan luar negerinya yang ditetapkan 

pada 2010 untuk menjalin hubungan dengan EU dan Rusia sekaligus melalui 

Custom Union. Bagi EU Ukraina harus menentukan pilihan untuk tidak 

bekerjasama dengan Custom Union (Rusia, Bellarus, Kazakhstan) namun EU 

tetap tidak menghalangi jika ada hubungan ekonomi yang terjalin adalah antara 

Ukraina dengan Rusia langsung. 

Kemudian yang membedakan penelitian Andrzej Szeptycki dengan 

penelitian ini adalah penelitian terdahulu melihat kasus revolusi di Ukraina dari 

sudut pandang Uni Eropa. Andrzej Szeptycki memantau pergerakan Uni Eropa 

sejak gerakan Euromaidan muncul hingga revolusi berhasil pada Februari 2014. 

Berdasarkan penelitian terdahulu ini ditemukan respon-respon EU terhadap 

Euromaidan dan terhadap Rusia. 
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Tabel 1.1  Posisi Penelitian 

No Judul Nama 

Penelitian 

Konsep / 

Teori 

Hasil 

 

1. Peran Soft Power dalam 

kebijakan Rusia 

Menghadapi Revolusi 

Euromaidan di Ukraina, 

Skripsi: Dwi Ayu 

Silawati, Univeristas 

Gadjah Mada 

Jenis : 

Kualitatif 

Konsep : 

Soft Power 

Soft Power yang digunakan 

Rusia dalam melawan 

Euromaidan adalah 

pendekatan  latar belakang 

kesamaan budaya dan agama 

di Ukraina, dalam hal ini 

adalah Kristen Ortodoks. 

Usaha Rusia menggunakan 

Soft power dalam melawan 

Euromaidan memang tak 

berpengaruh ke seluruh 

daratan Ukraina karena hanya 

Ukraina Timur yang 

mendukung Rusia dan itu pun 

tak berlangsung lama. 

 

2.  

 

Pengaruh Tuntutan 

Publik Islam di Tingkat 

Domestik Pada Masa 

Pemerintahan SBY 

(2004-2009) terhadap 

perubahan kebijakan 

Indonesia dari Resolusi 

DK PBB No. 1747 ke 

Resolusi No.1803 

 

Skripsi : Inggried 

Chirstiansend Purnomo 

Putri, Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

 

Jenis: 

Eksplanatif 

 

Teori Sistem 

Politik, 

Konsep Civil 

Society 

 

Tuntutan dan aksi Publik 

Islam Domestik 

mempengaruhi pemerintah 

Indonseia masa SBY (2004-

2009) untuk abstain dari yang 

awalnya setuju untuk 

memberikan sanksi PBB ke 

Iran yang sebelumnya 

tertuang dalam Resolusi DK 

PBB No. 1747 ke No.1803. 

Tentunya hal ini sudah 

memalui berbagai 

pertimbangan yang telah 

dijelaskan dalam penelitian. 

 

3. 

 

Pengaruh Kedekatan 

Rusia dan Viktor 

Yanukovych terhadap 

Keputusan Ukraina 

Menolak Kerangka 

Association Agreement 

(AA) dengan Uni Eropa 

Tahun 2013. 

 

 

 

Jenis: 

Eksplanatif 

 

Theory 

Rational 

Choice 

Adanya pengaruh Rusia 

kepada Viktor Yanukovych 

dan Ukraina hingga membuat 

Ukraina tidak menyepakati 

(AA) dengan Uni Eropa. 

Pengaruh ideology, politik, 

dan ekonomi adalah aspek 

yang mempengaruhi Viktor 

Yanukovych untuk tetap 

merangkul Rusia dari pada 

Uni Eropa. 
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Skripsi : Suci Amnta 

Syafira, Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

 

4.  

 

Journal of Democracy, 

The Maidan Beyond  

 

Oleh: 

Olga Onuch Anders 

Aslun dkk, The Johns 

Hopkins University 

Press 

 

Konsep Civil 

Society 

 

Euromaidan fokus pada 

hubungan luar negeri Ukraina 

khususnya dengan Uni Eropa, 

keinginan untuk menjaga 

kestabilitasan ekonomi 

negara, perlawanan terhadap 

rezim di Ukraina yang 

melakukan korupsi, lalu 

menuntut perlindungan hak 

bagi para demonstran yang 

mendapat tindak kekerasan 

dari aparat keamanan. 

 

5. 

 

The Europian Union 

and the Euromaidan in 

Ukraine 

 

Oleh: 

Andrzej Szeptycki, 

University of Glasgow 

 

 

 

 

Jenis: 

Deskriptif 

 

Konsep: 

Kerjasama 

Multilateral 

 

Membahas sejarah hubungan 

Ukraina dan EU yang resmi 

sejak 2009 dan keuntungan 

hubungan Ukraina dengan 

EU. EU berharap dapat 

mengimplemntasikan 

jangkauan sistem pasar 

tunggal nya sampai ke 

wilayah laut hitam. Selain itu 

Ukraina adalah wilayah yang 

menjanjikan untuk sumber 

bahan baku dan zona 

investasi mengingat luas 

wilayah Ukraina salah satu 

yang tebesar di Eropa 

 

6. 

 

Pengaruh  Euromaidan 

terhadap Perubahan 

Kebijakan Luar Negeri 

Ukraina Untuk Kembali 

Pro EU 

 

Skripsi: Fabyo Bagus 

Perwira, Universitas 

Muhammadiyah Malang 

 

 

Jenis: 

Eksplanatif 

 

Konsep Civil 

Societ, Teori 

Sistem Politik, 

Konsep 

Kebijakan 

Luar Negeri 

 

Pembatalan draft kerjasama 

UE–Ukraina November 2013 

, dan sikap Ukraina yang pro 

terhadap Rusia, mendorong 

lahirnya tuntutan dan aksi 

Euromaidan, pada akhirnya 

menekan pemerintah untuk 

dapat pro kepada Uni Eropa. 
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1.5 Teori / Konsep 

 

1.5.1 Konsep Civil Society 

 Definisi terkait civil society ini sangat beragam tergantung para ahli 

mengklasifikasikannya kedalam jenis kasus seperti apa. Menurut Dawam 

Rahardjo civil Society adalah lembaga sosial yang melindungi warga dari 

kekuasan negara yang terlalu berlebihan, civil society adalah platform pelindung 

warga negara ketika menghadapi negara, mengaspirasi dan mengartikulasikan 

kepentingan masyarakat, guna terwujudnya peradapaban yang mengacu kepada 

nilai-nilai kebijakan bersama.
20

 

 Kehadiran civil society adalah sebagai arena tempat para intelektual 

menjadi kuat guna melawan hegemoni negara. Kemunculuan dan perkembangan 

civil society pun dikarenakan oleh beberapa kondisi seperti kapitalisme, masalah 

pemerintahan, kemunculan isu-isu global, rezim yang tidak demokratis, 

peperangan, dan bencana.
21

 Fungsi dan peran civil society sendiri adalah guna 

memperkuat posisi masyarakat mana kala berhadapan dengan negara. Thomas 

Hobbes sendiri melihat fungsi civil society sebagai sarana penyelesai konflik yang 

ada di masyarakat, Adam Ferguson melihat sebagai penjaga kohesi sosial dan 

penangkal induvidualisme, Thomas Paine menggambarkan fungsi civil society 

sebagai intesisi negara dan pembatas kesewenang-wenangan negara,  

                                                           
20

 Dawam Rahardjo, 1999,  Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial, 

Jakarta: LSAF, hal. 80-81. 
21

  Ibid. 
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sedangkan Tocqueville memaknai fungsi civil society sebagai kekuatan 

penyeimbang negara.
22

 Jika melihat fungsi civil society sendiri sangat banyak dan 

beragam dilihat dari pandangan dari para ahli namun yang terpenting adalah unit 

masyarakat yang bersatu sangat tidak bisa dipisahkan dari civil society. 

Berdasarkan pandangan para ahli yang ada, intinya bagi penulis civil society 

adalah platform bagi rakyat disuatu negara untuk bersatu dan aktif dalam 

mengevaluasi kinerja pemerintahnya yang diimplementasikan kedalam berbagai 

bentuk aksi dan aktivitas demi terwujudnya demands dari civil society tersebut. 

 Selanjutnya ada beberapa unsur yang kental dari civil society yaitu 

kebebasan ruang publik, demokratis, toleran, kemajemukan, dan keadilan sosial.
23

 

Kebebasan publik adalah posisi masyarakat yang bebas dalam berpendapat, 

melakukan kontak sosial maupun politik tanpa adanya ancaman dari pihak 

manapun. Selanjutnya Demokratis secara politik, ekonomi, sosial dan budaya 

adalah unsur yang mutlak harus ada sebagai dasar terwujudnya civil society. Lalu 

terdapat unsur toleransi, dalam civil society dimaknai sebagai bentuk 

menghormati aktivitas orang lain yang harus ada dalam diri masing-masing 

individu. Kemajemukan atau pluralisme harus dihargai karena individu manusia 

tidak memiliki kesamaan.Terakhir adalah unsur keadilan sosial sebagai kesadaran 

hak dan kewajiban warga negara.
24

 

Dalam konteks hubungan internasional civil society adalah masyarakat 

sipil yang mendiami suatu negara secara konstitusional dan memiliki hak serta 

                                                           
22

 Afan Gaffar, 1999, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

hal. 71. 
23

 Ibid. 
24

 Ibid. 
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kewajiban atas negaranya, sebagai aktor yang bukan berasal dari bagian resmi 

aparat pemerintahan civil society melalui berbagai aksi  mampu mempengaruhi 

kebijakan negara termasuk kebijakan-kebijakan terkait hubungan negara tempat 

civil society tersebut terbentuk dengan lembaga internasional atau negara 

lainnya.
25

 

Penggunan konsep civil society untuk Euromaidan sangat tepat mengingat 

Euromaidan sangat menerapkan kebebasan ruang publik dalam aksi-aksinya, 

menginginkan kehidupan yang demokratis dan menekan pemerintah Ukraina 

untuk berkonsolidasi dengan Uni Eropa, bukan Rusia, mengedepankan sikap 

toleransi tanpa tuntutan dan paksaan dari mana pun atau suka rela dalam aksi-aksi 

mereka, dan menuntut keadilan sosial diterapkan dalam setiap kebijakan-

kebijakan pemerintah. 

 

1.5.2 Kebijakan Luar Negeri 

Dalam menganalisa kasus  penelitian ini maka perlu adanya analisa 

terhadap kebijakan luar negeri. Terdapat peralihan kebijakan luar negeri Ukraina 

yang awalnya pro Rusia menjadi Pro Uni Eropa dalam kurun waktu kurang lebih 

empat bulan. Dengan menganalisa proses pembuatan keputusan ini maka akan 

diketahui apa saja yang pengaruh dan langkah Euromaidan sehingga mampu 

merealisasikan tuntutan mereka dalam kebijakan luar negeri yang sah. Definisi 

tentang kebijakan luar negeri sendiri adalah dipandang sebagai strategi tindakan 

yang sebelumnya telah dirumuskan melalui proses adopsi dari sistem, lingkungan 

                                                           
25

 Scholte, Jan Aart. 1999. Global Civil Society: Changing the World? CSGR Working Paper No. 

31/99, May 1999. Coventry, The University of Warwick. 
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eksternal, internal atau domestik  suatu negara untuk kemudian dipersepsikan oleh 

para pembuat kebijakan, dikonversikan ke dalam sebuah keputusan atau kebijakan 

luar negeri yang tujuannya adalah untuk menghadapi negara lain, unit – unit 

internasional dan mencapai suatu kepentingan nasional sebuah negara.
26

 

 Penulis mengadopsi definisi kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh 

James N. Rosenau yang menyatakan bahwasanya politik luar negeri adalah 

sesuatu yang kompleks tidak hanya melibatkan aspek eksternal namun juga aspek 

internal suatu negara.
27

 Lebih lanjut James N. Rosenau melihat kebijakan luar 

negeri sebagai instrumen untuk mengupayakan keuntungan dari eksternal suatu 

negara yang diterapkan melalui berbagai sikap dan aktifitas negara.
28

 Selain 

melihat kondisi internal suatu negara kebijakan luar negeri perlu 

mempertimbangkan aspek eksternal negara yang meliputi sistem global atau 

internasional yang dalam penelitian ini adalah Uni Eropa sebagai aspek eksternal 

tersebut. 

James N. Rosenau memberikan veriabel-variabel yang dapat 

mempengaruhi kebijakan luar negeri.
29

 Pertama adalah variabel ideosinkretik 

variabel ini menekankan pada adanya persepsi dan karakteristik pribadi pembuat 

keputusan, karakteristik tersebut meliputi psikologis dan prediksi terhadap 

ideologi tertentu. Kedua adalah variabel peranan, variabel ini menggunakan 

gambaran perilaku yang diharapkan bagi elit-elit yang mempengaruhi, 

                                                           
26

  Jack C. Plano dan Roy Olton, 1999, Kamus Hubungan Internasional, Bandung: Abardin, hal. 5. 
27

 James N.Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, 1976,World Politics: An Introduction. 

New York: The Free Press, hal. 15. 
28

  Ibid., hal 27. 
29

 James Wolfe dan Theodore Couloumbis,1999,  Introduction Internasional Relations :Power and 

Justice, New Delhi, Prentice Hall. Hal 131-132. 
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merumuskan, dan melaksanakan kebijakan. Ketiga adalah variabel birokratis, 

variabel ini terkait dengan struktur dan proses pemerintahan serta efeknya 

terhadap politik luar negeri, kebijakan luar negeri akan dipengaruhi oleh nilai-nilai 

organisasi dan birokrasi yang terlibat didalamnya, unit-unit dalam birokrasi akan 

bersaing menjaga kelangsungan hidupnya untuk memungkinkan mereka 

mendapatkan kekuasaan atau hak hak istimewa. Kemudaian ada variabel nasional, 

ini terkait adanya pengaruh atribut nasional dalam menetukan kebijakan luar 

negeri atribut tesebut bersifat tangible power maupun intangible power. Variabel 

sistematik adalah yang terakhir, menurut James N. Rosenau kebijakan luar negeri 

juga dipengaruhi oleh struktur dan proses internasional yang dipersepsikan 

sebagai tantangan dan kesempatan dari eksternal suatu negara. 

Dalam menganalisa kebijakan luar negeri ternyata aspek internal yang 

tidak dapat dipisahkan dalam perumusan dan perubahan kebijakan luar negeri 

suatu negara karena pengaruh dari kebijakan luar negeri suatu negara akan 

berimplikasi pada kehidupan masyarakat di dalam suatu negara. Aspek internal 

yang dimaksud adalah dinamika politik, tuntutan masa, kondisi demografi, 

geografis, dan ekonomi. Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada aspek 

internal tuntutan masa dimana Euroaidan sebagai kelompok penekan adalah pihak 

yang mewakili tuntutan masa tersebut, serta aspek dinamika politik dimana aktor-

aktor birokratik seperti oposisi Yanukovych juga bergabung dengan Euromaidan 

untuk memengaruhi hasil kebijakan luar negeri. Dari dua aspek tersebut Variabel 

yang gunakan untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Ukraina adalah variabel 

birokratik. 
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 Sumber kekuatan internal tersebutlah yang digunakan sebagai evaluasi 

yang mempengaruhi putusan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri ini yang 

kemudian menjadi hasil dari aktivitas suatu negara untuk mengatasi dan 

memperoleh keuntungan dari eksternal negaranya. Tujuannya adalah untuk 

memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup suatu negara.
30

 Pengaplikasian 

teori ini berguna untuk melihat Euromaidan yang posisinya sebagai pengaruh 

internal Ukraina yang kemudian menuntut agar Ukraina untuk bergabung ke Uni 

Eropa. Dapat dikatakan pula bahwa yang digunakan untuk mengidentifikasi 

keputusan pengambilan kebijakan luar negeri tidak hanya ada di tangan lembaga 

atau pihak yang berotoritas namun ada pengaruh kelompok penekan di dalamnya. 

Ketika diaplikasikan kedalam penelitian ini, Euromaidan adalah aktor yang 

berperan dalam proses pengambilan kebijakan politik luar negeri Ukraina. 

Keputusan tetap ada di lembaga otoritas dalam hal ini parlemen Ukraina namun 

dengan mengadopsi nilai-nilai dari tuntutan Euromaidan sebagai penyalur opini 

publik. Melihat pola antara Euromaidan dengan kebijakan luar negeri Ukraina 

penulis menilai teori kebijakan luar negeri James N. Rosenau dapat diaplikasikan 

dalam penelitian ini.  

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian merupakan salah satu cara untuk menjelaskan bagaimana 

suatu penelitian berjalan seperti pengumpulan data, alat yang digunakan dan 

                                                           
30

 James N.Rosenau , Op.Cit., hal. 27. 
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bagaimana menganalisis data. Penelitian ini menggunakan jenis eksplanatif,
31

  

dimana penulis melihat hubungan sebab akibat dari Pengaruh tuntutan 

Euromaidan yang mengakibatkan perubahan kebijakan luar negeri Ukraina. 

Penulis menjelaskan dan menggambarkan tentang proses pengambilan kebijakan 

luar negeri Ukraina yang berubah yang awalnya pro terhadap Rusia menjadi pro 

terhadap Uni Eropa dengan melihat pengaruh Euromaidan didalamnya. 

1.6.2 Tingkat Analisa 

 Tingkat analisa memiliki tujuan untuk menentukan posisi dan batasan 

ruang lingkup pembahasan penelitian dan metode apa yang digunakan sehingga 

proses analisa dapat terkoordinasi dengan baik. Penulis menggunakan jenis level 

analisa induksionis yang mana unit eksplanasi (variable independen) berada pada 

tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan unit analisanya (variable dependen).
32

 

Unit eksplanasi pada level induksionis penelitian ini adalah perubahan kebijakan 

luar negeri Ukraina untuk kembali pro Uni Eropa. Sedangkan unit analisanya 

adalah Pengaruh Euromaidan dalam revolusi Ukraina 2013-2014 sebagai 

kelompok individu. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yakni, 

mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terpercaya dan akurat, data-data 

yang dimaksud adalah data dari buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, internet, 

artikel, e-book, working paper dan beberapa data yang dianggap mampu untuk 

menunjang penelitian ini.  
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1.6.4 Teknik Analisa Data 

Penulis menggunakan teknik analisa kualitatif yang menekankan 

hubungan kausalitas pengaruh tuntutan Euromaidan terhadap perubahan kebijakan 

luar negeri Ukraina untuk kembali pro Uni Eropa. Teknik analisa data dilakukan 

melalui analisa non statistik dimana data tabel, grafik angka, yang tersedia 

diuraikan dan di tafsirkan kedalam bentuk kalimat paragraf. Teknik tersebut 

dilakukan melalui tahapan klarifikasi data, mereduksi dan member intrepretasi 

pada data yang diseleksi dengan menggunakan teori atau konsep.
33

 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Adapun batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejak  

November 2013 sampai dengan Desember 2014. Dalam kurun waktu tersebut AA 

batal disetujui Viktor Yanukovych sampai akhirnya disepakati kebijakan luar 

negeri yang pro Uni Eropa bagi Ukraina. 

Batasan Materi 

Adapun batasan materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mencakup pengaruh dan proses politik tuntutan Euromaidan terhadap pemerintah  

sehingga menghasilkan kebijakan pro Uni Eropa. 
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1.7 Hipotesis 

Dari rumusan masalah tersebut, maka penulis menarik hipotesa: Berbagai 

tuntutan Euromaidan muncul disebabkan  kondisi pemerintahan Viktor 

Yanukovych yang tidak pro rakyat ditandai dengan pembatalan Association 

Agreement (AA) Ukraina – Uni Eropa November 2013 serta ketidakstabilan dalam 

ekonomi dan politik Ukraina. Atas dasar itu kemudian Euromaidan melakukan 

tuntutan berupa keinginan untuk kembali berintegrasi dengan Uni Eropa, dan 

menuntut pengunduran diri Viktor Yanukovych dari jabatan Presiden. 

 Tuntutan dan aksi yang mereka kerahkan berupa aksi demonstrasi, 

menggalang bantuan organisasi Internasional, memberikan bantuan hukum bagi 

tahanan politik, memfasilitasi perundingan kerjasama Ukraina–Uni Eropa, 

menuntut Viktor Yanukovych untuk digantikan, dan konversi masukan tuntutan 

Euromadian ditingkat parlemen sebagai lembaga otoritas mampu memberi 

pengaruh terhadap perubahan kebijakan politik luar negeri Ukraina oleh 

Yanukovych yang semula pro terhadap Rusia menjadi pro terhadap Uni Eropa. 

Pengaruh dan tuntutan yang dilakukan Euromaidan sebagai civil society di 

tingkat internal suatu negara akan mempengaruhi keputusan parlemen Ukraina 

untuk memutuskan menjalin kerjasama dengan Uni Eropa. Kondisi ini didasari 

oleh kesadaran Pemerintah apabila masukan tersebut tidak diakomodir dan 

dipertimbangkan akan membawa ketidakstabilan politik dan keamanan yang terus 

menerus di Ukraina. Untuk itu seiring dengan berjalannya aksi Euromaidan 

pemerintah melalui lembaga otoritas di Parlemen berupaya menemukan hubungan 

tuntutan Euromaidan untuk adanya integrasi Ukraina terhadap Uni Eropa dengan 
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kebijakan Viktor Yanukovych yang masih bergantung kepada Rusia. Keputusan 

pro terhadap Uni Eropa akhirnya lebih dipilih setelah parlemen memutusakan 

untuk memenuhi tuntutan masa Euromaidan dan Viktor Yanukovych dilengserkan 

dari jabatannya. 

 

 

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN 

Pada penelitian berjudul Pengaruh Euromaidan terhadap Perubahan 

Kebijakan Luar negeri Ukraina terdiri dari empat (4) bab yaitu pendahuluan, 

Kebijakan Luar Negeri Ukraina dan Latar Belakang Euromaidan, Penetrasi 

Politik Euromaidan dalam Perubahan Kebijakan Luar Negeri Ukraina untuk 

kembali Pro Uni Eropa, serta kesimpulan. 

Pada bab pendahuluan, penelitian ini berisi latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya menjelaskan terkait 

penelitian terdahulu yang membahas hubungan Euromaidan dengan kebijakan 

luar negeri Ukraina, hubungan Ukraina dengan Rusia, serta peran civil society 

dalam perubahan kebijakan luar negeri. Kemudian penelitian ini juga menjelaskan 

definisi teori kebijakan luar negeri, konsep civil society , metode penelitian dan 

hipotesis. 

Pada bab kedua, yaitu Kebijakan Luar Negeri Ukraina dan Latar belakang 

Euromaidan. Akan menjelaskan terkait  sistem pemerintahan dan pengambilan 

keputusan kebijakan luar negeri di Ukraina pada masa pemerintahan Viktor 

Yanukovych. Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang Euromaidan beserta 



28 

 

aksi tuntutan dan tujuan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan proses perubahan 

kebijakan luar negeri Ukraina sebelum dan paska kemunculan Euromaidan di 

Ukraina. 

Pada bab ketiga, Penetrasi Politik Euromaidan dalam Perubahan 

Kebijakan Luar Negeri Ukraina untuk Kembali Pro Uni Eropa. Akan membahas 

peran birokratik, proses dinamika politik serta representasi tuntutan Euromaidan 

dalam perubahan kebijakan luar negeri Ukraina. Akhir dari penelitian akan 

dirangkum pada bab empat yaitu kesimpulan dan juga saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


