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Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kronologis dan latar belakang terjadinya invasi 

Rusia ke Ukraina menggunakan pendekatan geopolitik. Aspek kepentingan dan 

dampak atas terjadinya invasi, baik dari sisi Rusia dan Ukraina akan dibahas 

mendalam. Berawal pada tahun 2014 ketika kerja sama Ukraina dan NATO yang 

semakin erat. Hal ini memunculkan keinginan Ukraina secara resmi untuk bergabung 

dengan pakta pertahanan tersebut. Hal tersebut direspons Rusia dengan melakukan 

aneksasi di Krimea. Pencaplokan ini untuk memperingatkan Ukraina agar 

membatalkan untuk menjadi negara anggota NATO pada tahun 2014. Akan tetapi, 

pada tahun 2019 ketika Zelenskyy menjadi Presiden Ukraina keinginan Ukraina 

bergabung dengan NATO justru semakin memuncak. Hingga pada akhir tahun 2021, 

Rusia telah meminta agar Ukraina membatalkan keinginan tersebut. Selain itu, Rusia 

juga mengingatkan agar NATO menghentikan untuk mengajak negara-negara Eropa 

Timur menjadi negara anggotanya. Namun, permintaan yang sebenarnya merupakan 

ancaman tersebut tidak dipenuhi, sehingga terjadilah invasi ke Ukraina. 

 Pembahasan dalam artikel ini menggunakan pendekatan geopolitik guna 

menjelaskan alasan Rusia melakukan serangan. Kondisi geografis Ukraina yang 

berbatasan langsung dengan Rusia menjadi pertimbangan utama. Selain itu, potensi 

kekayaan alam yang dimiliki Ukraina di wilayah yang berbatasan dengan Rusia diduga 

menjadi alasan lainnya. Kondisi geografis Ukraina yang berbentuk dataran luas, hutan, 

dan perkebunan memudahkan invasi. Rusia juga memiliki teknologi geospasial yang 

canggih untuk mempermudah invasi. Sebaliknya, terjadi perlawanan keras di wilayah 

perkotaan oleh masyarakat Ukraina dengan dukungan persenjataan dari negara-

negara Barat. Berbagai hal tersebut menyebabkan invasi Rusia ke Ukraina menjadi 

perang yang berkepanjangan yang justru merugikan dunia internasional. Masyarakat 

global dirugikan karena invasi Rusia tersebut memperparah krisis kemanusiaan, 

kesulitan akses pangan, peningkatan harga komoditas pangan, dan risiko krisis 

ekonomi dunia. 

Sejarah Awal Konflik Rusia-Ukraina 

 Hubungan Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah terjalin sejak sebelum 

keduanya tergabung kedalam Uni Soviet, namun hubungan kedua negara mengalami 

pasang surut. Sebagai contoh, pada tahun 1857 Kaisar Nicholas II menangkap dan 

memenjarakan seorang tokoh penting Ukraina bernama Taras Hryhorovych 

Shevchenko. Shevchenko ditangkap akibat menuntut kemerdekaan Ukraina dari 

Kekaisaran Rusia yang berujung pada penahanan. Shevchenko mengalami 

pengasingan hingga dirinya meninggal dunia di Saint-Petersburg (Liashuk, 2016). 

Kemudian pada era pendirian Uni Soviet pada periode 1917-1922, Ukraina bersama 

Rusia dan Belarusia terpaksa mendukung pembentukan federasi tersebut akibat 

pengaruh Bolshevik yang dominan.  
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 Selanjutnya awal konflik Ukraina terhadap Rusia ketika Perang Dunia I, 

tepatnya pada dekade 1930-an. Pada periode tersebut empat juta warga Ukraina 

meninggal dunia akibat kelaparan sebagai dampak dari kegagalan kebijakan pertanian 

paksa. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat Ukraina kecewa terhadap 

Pemerintah Uni Soviet. Pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin memiliki keputusan untuk 

membuat pertanian paksa yang menyebabkan para buruh hanya bisa tinggal di 

desanya masing-masing. Para tentara dan pejabat Uni Soviet juga melakukan 

penyitaan stok makanan dan memaksa rakyat Ukraina mengumpulkan semua 

makanan yang tersisa. Akibatnya, terjadi kelaparan massal pada tahun 1932-1933. 

Kebijakan tersebut dapat menunjukkan penindasan Stalin terhadap Ukraina.  

 Sementara pada Perang Dunia II, Ukraina juga menjadi korban ketika terjadi 

invasi Jerman Timur ke Uni Soviet. Ukraina menjadi sebagai jalur perlintasan tentara 

Nazi yang hendak menyerang Moskow. Kondisi tersebut menyebabkan banyak warga 

Ukraina gugur melawan Nazi Jerman. Sementara banyak warga Ukraina lainnya 

ditangkap oleh tentara Nazi untuk dijadikan pekerja kasar di Jerman (Puffer and 

Mccarthy, 2018).  

 Berikutnya, ketika terjadinya Perang Dingin relasi antara Rusia dengan Ukraina 

memiliki hubungan yang baik saat bersatu dalam Uni Soviet. Hal ini sebagaimana 

pasca Perang Dunia II usai, Uni Soviet memiliki pengaruh yang dominan di kawasan 

Eropa Timur. Hal tersebut menyebabkan banyak negara di kawasan Timur Eropa 

bergabung menjadi negara komunis. Namun, terdapat juga hal positif yang dirasakan 

Ukraina ketika terpilihnya pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev. Khrushchev yang 

merupakan warga Ukraina berhasil membuat adanya pembangunan industri 

pertahanan dan pertanian di wilayah Krimea (Kuzio, 2016).  

 Pada tahun 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar karena mengalami 

kemerosotan ekonomi pada dekade 1980-an (Rudnytsky, 1972). Kondisi tersebut 

menyebabkan Ukraina memutuskan untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam 

sebuah referendum. Presiden Rusia Pertama, Boris Yeltsin menyetujui Ukraina untuk 

keluar dari Uni Soviet dan memerdekakan diri. Hal yang menjadi pertimbangan adalah 

Rusia dan Ukraina memiliki latar belakang sejarah yang sama sebagaimana 

dahulunya sesama negara anggota Uni Soviet. Ukraina selanjutnya menyatakan 

kemerdekaannya pada Agustus 1991, sebagaimana Rusia memproklamasikan 

kemerdekaan pada Desember 1991. Pada awal kemerdekaan, Ukraina dipimpin oleh 

Leonid Kravchuk sebagai presiden pertama yang menjabat periode 1991-1994. Pada 

masa Kravchuk, Rusia dan Ukraina cenderung memiliki hubungan baik seperti yang 

ditunjukkan dengan kedua negara mulai membangun hubungan diplomatik pada tahun 

1992. Kemudian Rusia dan Ukraina sepakat untuk membuat Commonwealth of 

Independent States (CIS) pada Januari 1993 (Voitovich, 1993). Pada Mei 1997 

sebagai kelanjutan kedua negara sepakat menandatangani perjanjian persahabatan 

(Solchanyk, 1996). Berikutnya, ketika Ukraina dipimpin oleh Kuchma sebagai Presiden 

Ukraina ketiga periode 1994-2005, hubungan Rusia dan Ukraina dapat dikatakan 

stabil. Meskipun begitu, secara diam-diam Ukraina tetap menganggap bahwa 

keberadaan CIS dan perjanjian kerja sama yang ada merupakan sebuah upaya Rusia 

untuk mengendalikan negara-negara pecahan Uni Soviet.  

 Pada era selanjutnya, Presiden Victor Yanukovych dilantik menjadi Presiden 

Ukraina ketiga yang menjabat periode 2005-2010 dan 2010-2014. Pada akhir periode 

pemerintahan, terjadi peningkatan kebencian masyarakat Ukraina terhadap Rusia. Hal 

tersebut disebabkan oleh terjadinya krisis politik di negara tersebut akibat kegagalan 



 

kepemimpinan Yanukovych. Kondisi tersebut berdampak terhadap kerenggangan 

hubungan kedua negara akibat tuntutan masyarakat Ukraina yang cenderung bertolak 

belakang dengan kepentingan Rusia. Perbedaan pandangan terjadi karena 

Yanukovych yang cenderung pro-Rusia, sementara sebaliknya sebagian masyarakat 

Ukraina sendiri lebih pro-Eropa. Ini tercermin dengan adanya keputusan Yanukovych 

membatalkan hasil referendum dari rakyat Ukraina. Bahwa sebanyak 80% masyarakat 

Ukraina setuju untuk bergabung dengan Uni Eropa. Keputusan Yanukovych tersebut 

justru memperburuk stabilitas Ukraina yang berdampak pada terjadinya banyak 

demonstrasi dan kerusuhan yang menuntut pergantian kepemimpinan (Lukichev, 

2022). Yanukovych juga dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan karena sarat 

dengan korupsi. Yanukovych diduga telah melakukan korupsi sebesar USD 70 Miliar 

dengan USD 12 Miliar diantaranya telah dipublikasikan secara resmi oleh lembaga 

kehakiman (The Guardian, 2014). Yanukovych selanjutnya dilengserkan oleh 

Parlemen Ukraina dan diganti dengan Turchynov sebagai presiden sementara (Motyl, 

2010). 

 Berikutnya, Oleksandr Turchynov menjadi Presiden Ukraina keempat periode 

Februari-Juni 2014. Pada saat bersamaan, Rusia tengah berusaha untuk menguasai 

salah satu wilayah Ukraina. Tanpa adanya proses internasional yang sah, Rusia 

secara sepihak melakukan perebutan terhadap Ukraina di Krimea. Penyebab aneksasi 

Krimea karena Rusia diwajibkan membayar biaya sewa kepada Ukraina untuk 

memanfaatkan Pelabuhan Sebastopol (Handayani, 2015). Sementara di Krimea 

terdapat banyak pabrik persenjataan dan pangkalan militer yang telah dibangun sejak 

masa Uni Soviet.  Wilayah ini juga dikenal sebagai pusat pertahanan sejak masa Uni 

Soviet di Laut Hitam (Treisman, 2016). Krimea juga sangat strategis karena memuat 

cadangan mineral dan menjadi jalur penghubung akses gas Rusia ke Eropa Barat. Hal 

ini menunjukkan bahwa penguasaan wilayah tersebut penting dan strategis bagi Rusia 

(The New York Times, 2014). Meskipun begitu, bagi Rusia tindakan aneksasi terhadap 

Krimea merupakan peringatan agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO. Sebagai 

respons atas pencaplokan Krimea, Turchynov menjanjikan bahwa Ukraina akan 

segera bergabung ke dalam Uni Eropa. Namun, karena proses yang rumit dan berlarut 

pada akhirnya dirinya gagal mewujudkan hal tersebut. Turchynov lalu dikenal sebagai 

Presiden Ukraina yang memiliki masa kepemimpinan paling singkat dan digantikan 

oleh Poroshenko sebagai pemenang pemilu (Putra, 2015). 

  Poroshenko yang terpilih sebagai Presiden Ukraian kelima (2014-2019) 

menjanjikan kepada rakyat Ukraina dapat mengembalikan Krimea menjadi milik 

negara tersebut kembali. Sebaliknya, terjadi pemberontakan di Ukraina Timur, yakni 

wilayah Donetsk dan Luhansk yang diduga didukung oleh Rusia (Krishnankutty, 2022). 

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan upaya perdamaian melalui Perjanjian Minsk 

I pada tahun 2014 dan Perjanjian Minsk II pada tahun 2015. Terdapat beberapa poin 

penting dalam kedua kesepakatan tersebut, diantaranya: gencatan senjata, dialog, 

pemberian status khusus, dan kontrol penuh di perbatasan (Reuters, 2022). Akan 

tetapi, kenyataannya baik Ukraina maupun Rusia memiliki pemahaman yang berbeda 

terkait kedua kesepakatan tersebut. Ukraina beranggapan kedua Perjanjian Minsk 

sebagai upaya untuk menyatukan wilayah Donetsk dan Luhansk ke dalam Ukraina, 

sementara sebaliknya Rusia menggunakan kedua Perjanjian Minsk untuk 

meningkatkan pengaruhnya di dua wilayah Ukraina Timur tersebut (Hurak, 2015). 

Pada masa kepemimpinannya, Poroshenko mulai menjalin kedekatan dengan 

Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai upaya melawan dominasi Rusia. Namun, 



 

sebaliknya Poroshenko justru melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan 

melaksanakan perdamaian dengan pemberontak di Ukraina Timur. Para pemberontak 

tersebut yang dianggap pro-Rusia justru diberikan pengampunan. Hal ini menunjukkan 

adanya ketidakjelasan arah kepemimpinan. Padahal, pemberontakan di Ukraina Timur 

ini telah menyebabkan setidaknya 13.000 warga Ukraina gugur (Rfel.org, 2019). 

Selain itu, pada periode Poroshenko marak terjadi tindak korupsi karena ratusan kasus 

penyelewengan anggaran dan berbagai tindakan otoriter militer tidak diproses. 

Poroshenko selanjutnya kalah dalam pemilu dan justru mendapatkan dakwaan atas 

kasus pengkhianatan tingkat tinggi. Poroshenko diduga membantu pemberontak di 

Donetsk dan Luhansk (Voa Indonesia, 2022). 

Pada akhirnya terpilihlah Volodymyr Zelenskyy sebagai Presiden Ukraina 

keenam periode 2019-2024. Zelenskyy merupakan seorang komedian yang dapat 

memenangi pemilu karena menjadi pemain utama dalam berbagai film sebagai 

presiden. Zelenskyy berperan sebagai presiden yang berusaha memberantas korupsi 

sebagaimana Pemerintah Ukraina era Poroshenko banyak melakukan korupsi. Pasca 

terpilih, Zelenskyy berhasil melakukan reformasi terkait Undang-Undang Referendum 

dan Perusahaan milik Pemerintah Ukraina. Pada periode Zelenskyy terjadi puncak 

konflik dengan Rusia karena dirinya berusaha untuk melawan dominasi Rusia. 

Sebagai upaya untuk mengakhiri pemberontakan di Ukraina Timur, Zelenskyy 

berkeinginan untuk dapat bergabung menjadi anggota NATO. Sebaliknya, keadaan 

domestik Ukraina memanas karena masyarakat negara tersebut terlebah menjadi dua 

kelompok yang berbeda. Politisi dan warga yang berada di wilayah Ukraina Timur 

cenderung pro-Rusia, sementara sebagian masyarakat Ukraina lainnya justru pro-

Eropa (Aprilia, 2015). Hubungan yang kurang baik antara Rusia dan Ukraina terus 

memuncak hingga pada Februari 2021. Pada saat itu, Ukraina menyatakan secara 

resmi keinginan untuk bergabung dengan NATO. Kondisi tersebut membuat Rusia 

merasa terancam dan tidak dapat menerima keinginan Ukraina menjadi anggota 

NATO. Rusia merespons dengan menolak keras terkait pandangan Ukraina untuk 

bergabung pada aliansi pertahanan tersebut. Sebaliknya, Rusia ingin 

mempertahankan pengaruhnya di kawasan Eropa Timur dan menjaga Ukraina tetap 

menjadi negara pendukung Rusia. Bagi Rusia, keberadaan NATO dianggap 

membahayakan kedaulatan Rusia karena menyebarluaskan pengaruhnya di kawasan 

Eropa Timur. Hal ini ditunjukkan dengan banyak negara bekas anggota Uni Soviet 

yang menjadi anggota NATO (Pifer, 2020).  

 Keretakan hubungan kedua negara ini mulai memuncak pada Desember 2021, 

ketika Rusia mulai mengirimkan pasukan ke perbatasan Ukraina. Rusia diduga akan 

melakukan serangan untuk mencegah Ukraina bergabung menjadi anggota NATO. 

Rusia mengajukan tuntutan kepada negara-negara Barat agar NATO menghentikan 

semua jenis aktivitas militernya di kawasan Eropa Timur, utamanya di Ukraina. 

Namun, permintaan dan ancaman Rusia tersebut tidak mendapatkan respon yang 

memuaskan sehingga dilakukan invasi ke Ukraina (Roth, 2021).  

Kepentingan Ukraina Bergabung dalam NATO 

 North Atlantic Treaty Organization (NATO) merupakan Pakta Pertahanan 

Atlantik Utara yang dibentuk pada tahun 1949 oleh Amerika Serikat, Kanada, dan 

beberapa negara Eropa Barat untuk memberikan pertahanan kolektif melawan 

ancaman Uni Soviet. Pasca Perang Dunia II berakhir, pada tahun 1945 Eropa Barat 

mengalami krisis yang menyebabkan penurunan ekonomi dan pelemahan kekuatan 



 

militer, sementara itu muncul kekuatan Uni Soviet dan pada saat bersamaan terdapat 

berbagai partai komunis baru di Prancis dan Italia (NATO, 2012). NATO merupakan 

aliansi militer Atlantik Utara sebagai tandingan dari Pakta Warsawa milik Uni Soviet 

(NATO, 2021). Amerika Serikat menyadari hal tersebut, bahwa dibutuhkan aliansi 

yang kuat agar dapat menyeimbangkan kekuatan militer Uni Soviet. Inisiatif tersebut 

mendorong terbentuknya NATO atas prakarsa Amerika Serikat dengan anggota yang 

bergabung diawal yakni Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Islandia, Italia, 

Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris (Britannica Encyclopedia, 2022). 

NATO memiliki Prinsip Pertahanan NATO, bahwa jika salah satu aliansi mereka 

diserang, maka hal itu dianggap melakukan serangan terhadap seluruh negara 

anggota. Prinsip pertahanan kolektif ini pada Pasal 5 merupakan inti perjanjian 

pendirian NATO pada tahun 1949. NATO kemudian berkembang dari hanya memiliki 

12 negara pendiri, menjadi mempunyai 30 negara anggota hingga saat ini (NATO, 

2012). 

   

Gambar 1 Peta dan Sejarah Negara Anggota NATO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Masters, 2022 

 

 Berdasarkan Gambar 1 di atas, NATO dapat dikatakan sangat aktif dalam 

memperluas pengaruhnya di Eropa Timur melalui upaya ekspansi negara anggota. 

Tercatat pasca Perang Dingin berakhir, NATO telah berhasil mengajak dan 

menjadikan lima belas negara menjadi negara anggota terbaru. Dari jumlah tersebut, 

empat belas negara diantaranya merupakan pecahan dari Uni Soviet. Keempat belas 

negara tersebut, antara lain: Republik Ceko, Hongaria, Polandia, Bulgaria, Estonia, 

Latvia, Lituania, Rumania, Slovakia, Slovenia, Albania, Kroasia, Montenegro, dan 

Makedonia Utara. Sementara terdapat juga tiga negara Eropa Timur lainnya yang 

hendak bergabung dalam NATO, yakni Ukraina, Finlandia, dan Swedia. 



 

 Pada tahun 1990, hubungan antara NATO dan Ukraina bermula. Ukraina 

berkembang menjadi salah satu negara mitra yang paling substansial bagi NATO. 

Dialog dan kerja sama antara NATO dan Ukraina kemudian terjadi ketika negara 

tersebut merdeka pada tahun 1991. Ukraina lalu bergabung dalam program Kemitraan 

untuk Perdamaian pada 1994 (NATO, 2022). Selanjutnya tahun 2014, kerja sama 

antara NATO dan Ukraina menjadi semakin intensif pasca direbutnya wilayah Krimea 

oleh Rusia. Pada tahun-tahun berikutnya kerja sama keduanya semakin meningkat 

dan Ukraina mengikuti banyak program yang dilaksanakan NATO. Ukraina juga 

secara aktif juga berkontribusi pada operasi dan misi yang dipimpin NATO yang 

menunjukkan kerja sama ini bersifat saling menguntungkan. Pada Juni 2017, 

Parlemen Ukraina mengadopsi undang-undang yang bertujuan agar dapat menjadi 

negara anggota NATO. Kebijakan tersebut merupakan tujuan kebijakan luar negeri 

dan keamanan yang strategis bagi Ukraina. Pada tahun 2019, amandemen pada 

Konstitusi Ukraina mulai berlaku untuk memudahkan negara tersebut bergabung 

dengan NATO (NATO, 2022). 

 Pada tahun 2022, tersebar kabar bahwa Ukraina akan bergabung secara resmi 

menjadi anggota NATO. Hal tersebut dinilai mengundang kekhawatiran bagi Rusia 

karena keberadaan NATO bertolak belakang dengan kepentingan Rusia, sehingga 

Rusia mengancam akan melakukan invasi ke Ukraina. Rusia juga meminta agar NATO 

untuk tidak menerima Ukraina dan negara-negara bekas anggota Soviet lainnya 

sebagai anggota pakta pertahanan tersebut. Sebaliknya, NATO tidak memberikan 

tanggapan yang jelas dan justru merespons mempertimbangkan guna mengerahkan 

ribuan tentara ke Eropa Timur. Akan tetapi, tidak ada pasukan NATO yang dikirim 

secara resmi ke Ukraina (DW.com, 2021).  

Sejarah Invasi Rusia ke Ukraina Tahun 2022 

 Invasi Rusia ke Ukraina dilakukan pada tahun 2022 sebagai respons atas 

permintaan Rusia terhadap NATO dan negara-negara Barat tidak mencapai 

kesepakatan. Pada 24 Februari 2022, ratusan ribu pasukan Rusia melakukan invasi 

ke Ukraina. Pasukan Rusia yang dikirimkan untuk melakukan invasi ke Ukraina 

tercatat dalam jumlah yang cukup banyak, yakni sebanyak 190.000 tentara (Mankoff, 

2022). Invasi dilakukan dengan mengirimkan tentara dan persenjataan Rusia di 

sepanjang perbatasan Ukraina dengan Rusia dan Belarusia sebagaimana terlihat 

pada gambar 2. 

 

Gambar 2 Peta Invasi Rusia di Ukraina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sumber: Kotoulas & Pusztai, 2022 

 

Penyebab utama invasi adalah karena Rusia menganggap Ukraina melanggar 

janji pada awal pendirian negara tersebut. Ukraina pernah berjanji untuk tidak 

bergabung dengan NATO dan menjadi negara netral sebagai penyangga Rusia. Bagi 

Rusia, Ukraina dan negaranya memiliki sejarah yang panjang sebagai bagian dari Uni 

Soviet. Tidak sepantasnya jika Ukraina justru bergabung dengan NATO. Apalagi 

Ukraina yang memiliki perbatasan darat langsung dengan Rusia yang sangat 

berbahaya karena dikhawatirkan NATO dapat menyerang kapan pun. Lebih lanjut, 

Pemerintah Rusia mendapatkan informasi bahwa banyak warga keturunan Rusia yang 

mengalami diskriminasi di Ukraina Timur, yakni: di wilayah Donetsk dan Luhansk. 

Adanya invasi menjadi upaya pembenaran untuk melaksanakan perlindungan 

terhadap keselamatan warga etnis Rusia.  

Presiden Rusia, Vladimir Putin dalam pidatonya menyatakan bahwa tujuan dari 

dilakukannya invasi tersebut, yakni: “pergantian rezim pemerintahan Ukraina, 

demiliterisasi dan de-Nazifikasi Ukraina, dan Rusia maupun Ukraina merupakan satu 

kesatuan bangsa sehingga invasi tersebut harus dilakukan” (Fisher, 2022). 

Pernyataan Presiden Rusia tersebut menunjukkan bahwa tindakan invasi ke Ukraina, 

bukanlah kebijakan yang tanpa alasan, melainkan didasari oleh pertimbangan yang 

mendesak bagi Rusia. Sebaliknya, Ukraina memiliki pertimbangan berbeda, bahwa 

negara tersebut harus menjadi negara besar yang tidak bergantung kepada Rusia. 

Ukraina khawatir apabila Rusia akan melakukan segala cara untuk mewujudkan 

kepentingannya dengan menghancurkan negaranya. 

Dalam invasi Rusia ke Ukraina ini tidak hanya permasalahan legalitas atas 

intervensi berupa serangan ke negara lain yang dipermasalahkan, melainkan juga 

aspek pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi selama perang terjadi. 

Adanya intervensi ke sebuah negara tentunya memerlukan adanya kesepakatan dan 

pengakuan dari masyarakat internasional, utamanya Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB). Sebaliknya, banyak negara yang tidak mendukung terjadinya invasi secara 

sepihak tanpa adanya urgensi kemanusiaan yang mendesak. Dibandingkan alasan 

intervensi humaniter, Rusia cenderung lebih pada mengamankan kepentingan 

nasionalnya dengan mengabaikan keselamatan warga Ukraina.  

Geopolitik Memandang Invasi Rusia ke Ukraina 

 Jika hendak melihat lebih mendalam negara ini, maka perlu memahami asal 

mula dari penamaan Ukraina. Ukraina berasal dari Bahasa Rusia, yakni Okraina dan 

Bahasa Hungaria, yakni Karéj. Kedua kata tersebut memiliki makna berupa suatu 

perbatasan, sepanjang perbatasan, dan perbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak 

awal bangsa ini merupakan wilayah yang menjadi daerah yang menjadi batas wilayah 

hingga kemudian diperebutkan. Sebagaimana pada abad ke-9 hingga abad 16, 

Ukraina berulang kali dikuasai oleh berbagai etnis dan bangsa, diantaranya Hungaria, 

Mongol, dan Polandia. Sementara pada abad ke-17, Ukraina melebur pada wilayah 

Tsar Rusia kemudian berlanjut menjadi bagian dari Uni Soviet pada abad ke-20. 

(Störk, 2015). 



 

 

Gambar 3 Peta Kondisi Geografis Ukraina 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tataruang.id, 2022 

 

 Secara keadaan alam, Ukraina berbentuk dataran rendah. Rata-rata tinggi 

permukaan di Ukraina 175 meter di atas permukaan laut. Secara bentang alam, 

Ukraina berbentuk dataran rendah yang datar stepa luas dengan sungai-sungai besar 

dan ratusan danau. Salah satu sungai terbesar di Ukraina adalah Sungai Dnieper yang 

membentang sepanjang 518.000 km2. Sungai Dnieper juga dikenal sebagai sungai 

terpanjang ketiga di Eropa. Sementara terkait dataran tinggi, Ukraina hanya memiliki 

satu gunung, yakni Gunung Carpathian dengan tinggi 2.061 meter. Kemudian untuk 

pegunungan, Ukraina hanya memiliki enam pegunungan yang berada di wilayah Barat 

dan timur. Keenam pegunungan tersebut, antara lain Pegunungan Vllolyn-Podillalia 

Upland, Near-Dnipro Upland, Dataran Tinggi Rusia Tengah, Dataran Tinggi Azov 

Dekat, dan Punggung Bukit Donetsk.  (Geologinesia, 2020).  Berbagai keadaan alam 

tersebut menyebabkan negeri ini menjadi wilayah vital karena subur dan kaya 

terhadap kekayaan alam. Akibatnya, Ukraina menjadi lumbung penyediaan pangan, 

memudahkan industrialisasi, dan mendukung pembangunan ekonomi. Selain itu, 

Ukraina berada pada posisi sentral kawasan Eropa Timur merupakan wilayah yang 

strategis.   

 Letak Ukraina yang berada di tengah-tengah Eropa Timur menyebabkan ia 

memiliki perbatasan dengan tujuh negara. Ketujuh negara tersebut, antara lain Rusia, 

Belarusia, Hongaria, Moldova, Rumania, Slovakia, dan Polandia. Secara detail, 

wilayah utara dan timur berbagi perbatasan dengan Rusia dan Belarusia. Lalu, wilayah 

barat berbatasan dengan Slovakia dan Polandia. Sementara, wilayah selatan memiliki 

batas negara dengan Hongaria, Moldova, dan Rumania. Secara panjang perbatasan, 

Ukraina memiliki garis batas antarnegara sepanjang 5.638 kilometer. Panjang 

perbatasan tersebut dengan masing-masing negara terdiri atas: Rusia sepanjang 

1.974 kilometer, Belarus sepanjang 1.084 kilometer, Moldova sepanjang 1.222 

kilometer, Rumania sepanjang 581 kilometer, Polandia sepanjang 542 kilometer, 

Hongaria sepanjang 137 kilometer, dan Slovakia sepanjang 98 kilometer (Europe 



 

Without Barriers, 2018).  

 Masyarakat Ukraina dan Rusia cenderung memiliki kesamaan yang tergabung 

dalam rumpun Slavia Timur. Bangsa Rusia dapat dikatakan mempunyai kekerabatan 

erat dengan masyarakat Ukraina. Hal ini karena nenek moyang bangsa-bangsa di 

Eropa Timur adalah Bangsa Slavia yang berada di Ukraina. Selain itu, kebudayaan 

kedua negara ini cenderung sangat dipengaruhi oleh Kristen Ortodoks (Adit, 2022). 

Bahkan secara garis besar, kebudayaan Ukraina juga terpengaruh dari kebiasaan 

yang berkembang pada masa Uni Soviet. Meskipun begitu, secara domestik terdapat 

keinginan rakyat Ukraina tidak ingin disamakan dengan Rusia. Terlihat dalam 

beberapa hal terdapat perbedaan identitas antara budaya Rusia dan Ukraina, 

misalnya terkait bahasa. 

 Melihat realitas geografis Ukraina, kita dapat menggunakan teori geopolitik 

guna menjelaskan implikasi suatu wilayah terhadap pemanfaatannya. Istilah geopolitik 

berawal pada tahun 1925, ketika Karl Ernst Haushofer mendirikan “Institut fut 

Geopolitik” bersama dengan sekelompok Profesor Geografi Jerman. Mereka terdiri 

atas Ernst Obst, Herman Lautensach, dan Otto Maull. Pada 1928, keempat tokoh 

tersebut mengembangkan bidang studi bernama geopolitik. Berbagai tokoh tersebut 

menjelaskan geopolitik sebagai doktrin hubungan antara wilayah dan politik yang 

berorientasi pada geografis hingga menghasilkan geografi politik. Selanjutnya 

memunculkan adanya kebijakan geopolitik berdasarkan pada kondisi geografis setiap 

negara. Kerangka geopolitik tersebut selanjutnya dapat menunjukkan kaitan antara 

peristiwa politik yang terjadi akibat realitas geografis (Bassin, 2016).  

 Rusia memandang Ukraina sebagai wilayah yang penting, dikarenakan 

Ukraina merupakan ‘halaman depan’ Rusia yang memiliki perbatasan darat dan laut 

sepanjang 1.600 kilometer. Adanya faktor hubungan rumpun budaya yang erat dan 

kesamaan sejarah juga menyebabkan Rusia melihat Ukraina sebagai saudara 

sebangsa. Kekayaan alam Ukraina yang melimpah semakin mendorong Rusia untuk 

menguasasi Ukraina. Selain itu, Ukraina merupakan wilayah yang menjadi jalur pipa 

gas Rusia. Kondisi tersebut menjadikan Ukraina sebagai negara yang penting bagi 

industri Rusia. Lebih lanjut, secara geostrategi Rusia membutuhkan wilayah Ukraina 

dan Eropa Timur untuk dapat mendukung sekaligus melindungi negaranya dari 

potensi ancaman negara-negara barat. Rusia selanjutnya memutuskan untuk “tetap 

mempertahankan pengaruhnya” di Eropa Timur guna menciptakan kestabilan dalam 

rangka mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan Rusia.  

 Di sisi lain, Presiden Ukraina pertama hingga kelima tidak bisa menolak 

sepenuhnya pengaruh Rusia, disebabkan ketergantungan Ukraina dalam bidang 

impor gas dan energi dari Rusia. Selain itu, Ukraina juga dilintasi jaringan pipa gas 

Rusia ke Eropa Barat. Padahal Ukraina memiliki kekayaan sumber daya alam mineral, 

akan tetapi kebanyakan terdapat di wilayah yang berbatasan dengan Rusia. Tercatat, 

Ukraina kaya akan minyak bumi, gas alam, dan batu bara di wilayah Donetsk, Ukraina 

Timur.   

 Sebaliknya, Ukraina cenderung sangat rentan terjadinya invasi dan dikuasai 

negara lain. Realitas kondisi geografis dan kekayaan alam yang dimiliki Ukraina 

tentunya menarik bagi negara di sekitarnya untuk berusaha menguasai negara 

tersebut. Hal ini penting untuk menopang negara mereka dengan menggunakan 

Ukraina sebagai pendukung bangsa dan negara yang menguasai Ukraina. Jika dilihat 

ketika pendirian negara Ukraina yang menempati wilayah “perbatasan”, sangat erat 

jika dikaitkan dengan penguasaan oleh bangsa-bangsa lainnya sejak abad ke 9 hingga 



 

saat ini. Hal tersebut kemudian menjadi dasar penyebutan Okraina atau Karéj hingga 

saat ini. Lebih lanjut, bagi Ukraina upaya NATO yang terus melakukan kerja sama 

dianggap telah memberikan keuntungan. Bagi Ukraina, tujuan utama negara tersebut 

bergabung dengan NATO karena ingin mendapat perlindungan agar tidak 

mendapatkan serangan Rusia. Akibatnya Ukraina tertarik untuk bergabung dengan 

pakta pertahanan tersebut. Apalagi sebelumnya Ukraina telah kehilangan wilayah 

Krimea. Merupakan suatu hal yang rasional bagi Ukraina untuk bergabung dengan 

NATO guna menjaga wilayah kedaulatannya dari ancaman Rusia.  

Gambar 4 Peta Wilayah Ukraina yang Dikuasai Rusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Masters, 2022 

 

 Geopolitik terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan aspek 

sejarah. Geopolitik dapat menjelaskan beberapa hal, antara lain: geopolitik fokus pada 

cara pandang ekspansionis, geopolitik meletakkan ekspansi sebagai tujuan negara 

untuk menguasai sumber daya di area tertentu, geopolitik mengakui ambisi sebagai 

pendorong negara menjadi hegemon, dan geopolitik menyebabkan pertarungan antar 

kekuatan yang dapat berujung pada perang terbuka (Widjajanto, 2022). Bahwa negara 

akan berusaha untuk mendominasi, sementara negara lain yang lemah harus 

mengikuti keputusan dari hegemon ataupun lembaga internasional yang dapat 

dikatakan justru sering menindas (Chotimah et all, 2020). Berdasarkan penjelasan ini 

dapat dipahami bahwa geopolitik cenderung menggunakan sudut pandang perluasan 

pengaruh dan wilayah hingga dapat dimungkinkan terjadi perang untuk mewujudkan 

ambisi sebuah negara. 

 Rusia mengimplementasikan kebijakan geopolitiknya ke Ukraina dalam bentuk 

invasi. Telah diketahui bersama bahwa posisi Rusia maupun Belarusia di bagian utara 

Ukraina dan keberhasilan Rusia menguasai Krimea di wilayah tenggara, memudahkan 

bagi Rusia untuk penyerangan ke Ukraina. Tindakan invasi Rusia merupakan ekspresi 

atas kondisi geografis di Ukraina yang menghasilkan geostrategi. Hal ini ditunjukkan 

dengan tindakan invasi yang terlebih dahulu menyerang di wilayah timur dan tenggara 

Ukraina, sebagaimana terlihat pada gambar 4 di atas. Pemerintah Rusia memiliki 

persepsi terkait kondisi geografis Ukraina yang berdampak pada tindakan geostrategi 

berupa invasi sebagai upaya membela kepentingan nasional Rusia. Jika melihat 

kondisi geografis Ukraina yang cenderung memiliki topografi dengan wilayah yang 



 

Ukrai

na 

datar dengan berbatasan langsung dengan Rusia dan Belarusia, justru memudahkan 

invasi ke Ukraina. Dibandingkan dengan dataran tinggi Ural di Rusia, keadaan 

geografis yang membatasi perbatasan Rusia dan Ukraina cenderung lebih mudah. 

Wilayah perbukitan di Donetsk, Ukraina timur juga berusaha dikuasai terlebih dahulu. 

Realitas geografis Ukraina yang merupakan berbentuk stepa, perkebunan, dan hutan 

tidak menghambat pergerakan invasi Rusia.  

Gambar 5 Peta Cakupan Loren-C Rusia di Ukraina 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Cozzens, 2022 

  

 Selain itu, Rusia menggunakan teknologi geospasial sebagai alat bantu 

perumusan kebijakan dalam kepentingan invasi ke Ukraina. Teknologi geospasial 

menjadi vital sebagai sarana dan analisis geografis untuk memetakan sebuah wilayah 

dalam rangka mengetahui berbagai objek yang ada dan kegiatan yang terjadi. 

Terdapat beragam macam teknologi geospasial, diantaranya Penginderaan Jauh, 

Global Navigation Sattelite System (GNSS), dan Sistem Informasi Geografis (GIS) 

(Pratiwi & Arisanto, 2022). Perlu diketahui bersama bahwa Rusia memiliki Globalnaya 

Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (GLONASS) sebagai bagian dari GNSS 

nasionalnya yang dipercaya memiliki akurasi hingga ketinggian 5-10 meter. 

Sementara untuk GIS, Rusia memiliki bernama Loran-C. Bahkan tercatat, salah satu 

transmisi Loran-C didirikan di Krimea (Cozzens, 2022). Dengan adanya GLONASS 

dan Loran-C Rusia dapat menjangkau dan mengakses seluruh wilayah geografis 

Ukraina seperti terlihat di gambar 5. Realitas ini menjadi poin kelebihan bagi Rusia 

dalam memanfaatkan navigasi geografis dan teknologi geospasial untuk 

memperhitungkan kelancaran invasi ke Ukraina. 

Namun, akibat dukungan logistik persenjataan dari negara-negara barat terjadi 

serangan balasan dari Ukraina. Hal ini menyebabkan beberapa kota di wilayah utara 

kembali dikuasai Ukraina. Lalu, ketika berada di daerah perkotaan terjadi perlawanan 

berat dari rakyat Ukraina yang memperlambat invasi menuju Kiev. Perlu diketahui, 

bahwa Rusia berusaha menguasai ibu kota Ukraina, Kiev. Akibatnya, pasukan Rusia 

kemudian mengalihkan fokus serangan dari berusaha merebut Kiev sebagai ibukota 

Ukraina menjadi ke Ukraina Timur. Keputusan ini guna melindungi berbagai wilayah 

Ukraina yang sudah dikuasai Rusia. Berikutnya, Rusia hanya berfokus pada 

melakukan serangan di Kherson dan Zaporrizhzhia. Rusia juga berusaha 

mempertahankan wilayah Donetsk dan Luhansk yang telah berhasil direbut. Kedua 



 

wilayah tersebut dipertahankan karena memiliki kekayaan alam melimpah terkait 

minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Donetsk dan Luhansk juga dikenal dihuni oleh 

mayoritas warga keturunan Rusia. Selanjutnya, Donetsk, Lugansk, Kherson, dan 

Zaporizhzhia disahkan menjadi wilayah Rusia secara resmi pada 05 Oktober 2022. 

Pengakuan keempat wilayah Ukraina tersebut menjadi bagian dari Rusia sebagai 

sebagai respons dari hasil referendum. Tercatat 99,23% warga di Donetsk, 98,42% 

warga di Lugansk, 93,11% warga di Kherson, dan 87,5% warga di Zaporizhzhia 

sepakat untuk bergabung ke Rusia (Sorongan, 2022). 

 Lebih lanjut, terdapat pendekatan geopolitik oleh Alexander Dugin yang 

dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Rusia. Dugin merupakan penulis buku 

“The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia” pada tahun 1997 

(Pana, 2011). Dugin menjelaskan pemikirannya tentang pentingnya untuk menyatukan 

wilayah Eurasia di bawah kekuasaan Rusia dalam menghadang pengaruh Amerika 

Serikat maupun negara-negara Barat. Dugin berupaya untuk menyatukan berbagai 

negara di Eropa Timur dan mengembalikan kejayaan Uni Soviet dengan segala cara. 

Merujuk pada pemikiran Dugin dapat terlihat ketika Rusia berusaha menguasai negara 

yang dapat mewujudkan kejayaan tersebut. Dugin merupakan salah satu penasihat 

Presiden Putin yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap Pemerintah Rusia. 

Buku tersebut juga merupakan bacaan wajib bagi militer, elit politik, polisi, dan birokrat 

Rusia dapat menunjukkan pentingnya Dugin bagi Militer dan Pemerintah Rusia. Tidak 

hanya melakukan propaganda, Dugin juga dikaitkan dengan kelompok persatuan 

Eurasia yang berkaitan erat dengan Pemberontak Donetsk di Eropa Timur. Apalagi 

Dugin juga terlibat aktif dalam Invasi Rusia di Georgia pada tahun 2008 lalu. Adanya 

upaya pemberontakan di negara lain dan respons Rusia untuk melindungi warganya 

menjadi invasi guna memperluas wilayahnya. Pemerintah Rusia nampaknya berusaha 

mewujudkan “Rusia Baru” dengan selalu mengembangkan sikap anti-Barat. Rusia 

juga berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya di negara-negara Eropa Timur 

melalui perang sebagai bentuk nasionalisme secara radikal.  

 Selanjutnya, Mearsheimer turut menjelaskan fenomena geopolitik 101, yakni: 

“Bahwa kekuatan atau negara besar, akan selalu peka terhadap potensi ancaman di 

dekat wilayah sekitarnya” (Mearsheimer, 2014). Dapat dikatakan bahwa setiap negara 

akan berusaha melindungi kepentingan nasionalnya untuk melindungi wilayah 

kedaulatannya. Jika dikaitkan dengan dengan kondisi yang terjadi di Ukraina dan 

Rusia, terdapat hubungan erat antara fenomena geopolitik 101 dengan kondisi 

Ukraina dan fenomena invasi yang terjadi di negara tersebut. Berdasarkan penjelasan 

di atas, posisi Ukraina sebagai “halaman depan” berusaha dipertahankan oleh Rusia 

agar dapat selalu dalam pengaruhnya sebagaimana yang dijelaskan dalam fenomena 

geopolitik 101. Rusia sebagai negara besar akan selalu memperhatikan wilayah 

sekitarnya. Rusia melihat bahwa NATO aktif melakukan ekspansi negara anggota 

yang berada di sekitar negara tersebut. Rusia dengan tegas menentang perluasan 

NATO di Ukraina karena menyebabkan negara ini merasa terancam. Rusia telah 

menegaskan bahwa negara ini tidak akan tinggal diam, apabila terdapat negara-

negara tetangganya justru berubah menjadi anggota NATO.  

 Bagi Rusia, negara tetangga adalah negara yang penting dan strategis dalam 

berbagai aspek. Ini terlihat ketika Rusia sebelumnya juga telah melakukan hal yang 

sama di Georgia sebagaimana pada Ukraina. Pada tahun 2008, Rusia melakukan 

invasi ke Georgia guna mencegah negara ini bergabung dengan NATO. Keberhasilan 

invasi ini membuat Georgia batal menjadi anggota NATO dan kehilangan wilayah 



 

Abkhazia maupun Ossetia Selatan (Mearsheimer, 2014). Rusia sedang terancam oleh 

NATO dan dikepung oleh berbagai negara yang menjadi anggota pakta tersebut. 

Rusia akan menggunakan segala cara untuk mencegah Georgia dan negara lainnya 

yang berbatasan langsung dengan Rusia bergabung dengan NATO. Rusia berusaha 

mempertahankan pengaruh politiknya di Eropa Timur. Rusia cemas terhadap 

pengaruh geopolitik NATO yang sangat menyebar ke Eropa Timur.  Adanya 

perbedaan pemikiran dan kepentingan yang bertolak belakang antara Rusia dan barat 

menyebabkan kedua pihak ini saling menganggap pihak lainnya sebagai ancaman. 

Untuk itu, Rusia meminta agar NATO memberi jaminan bahwa negara-negara Eropa 

Timur tidak akan masuk ke dalam keanggotaan NATO. Selain itu, NATO juga dilarang 

untuk memasukan negara pecahan Uni Soviet ke dalam keanggotaanya. Berbagai 

upaya yang dijalankan NATO dalam memperluas kekuasaan di Eropa Timur dan pada 

saat yang sama terjadi penolakan Rusia karena mengancam kepentingan nasional 

negara tersebut.  

 Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina guna mencegah Ukraina masuk ke 

dalam NATO. Salah satu pertimbangan utamanya bahwa jika Rusia menyerang 

sebelum Ukraina masuk ke dalam NATO, maka Rusia hanya melawan Ukraina saja 

dan mampu mempertahankan serta memperluas kekuasaanya di Eropa Timur. 

Sebaliknya apabila Rusia menyerang Ukraina setelah menjadi negara anggota NATO, 

maka sama halnya Rusia menyerang semua anggota yang ada di NATO yang terdiri 

dari 30 negara di Dunia. Walaupun Rusia negara yang kuat dalam hal militer dan 

pertahanan, namun melawan 30 negara akan membuat Rusia kewalahan dan 

berpotensi besar mengalami kekalahan perang. Untuk itu, sebelum NATO menerima 

Ukraina sebagai negara anggotanya, maka Rusia memilih melakukan langkah tegas 

di awal agar NATO pun tidak dapat membantu mengirim pasukannya ke Ukraina 

sebagaimana Ukraina belum menjadi negara anggota pakta pertahanan tersebut. 

Sementara NATO hanya bisa mengirim pasukannya ke negara-negara anggota NATO 

yang berada di perbatasan Ukraina. 

Implikasi Invasi Rusia bagi Ukraina dan Terhadap Dunia Internasional 

Invasi Rusia ke Ukraina telah mengakibatkan berbagai dampak bagi Ukraina. 

Perang antara kedua negara ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan. Hingga 

artikel ini ditulis, invasi Rusia ke Ukraina telah berlangsung selama delapan bulan telah 

menyebabkan banyak korban jiwa bagi rakyat Ukraina. Kepala Misi Pengawasan Hak 

Asasi Manusia, Bogner di Ukraina menyatakan bahwa jumlah korban yang tewas 

akibat perang kemungkinan melebihi jumlah kematian resmi yakni sebanyak 3.381 

jiwa (Pristiandaru, 2022). European Parliament (2022) menyebutkan, sebanyak 

15.000 orang meninggal dunia dan 45.000 orang lainnya menderita luka-luka. Lalu 

Kepala Kejaksaan Ukraina, menyampaikan sebanyak 243 anak tewas dan sebanyak 

446 anak lainnya terluka akibat serangan yang dilakukan oleh Rusia. Sedangkan 

menurut perkiraan PBB, setidaknya sejumlah belasan ribu warga sipil telah tewas dan 

puluhan ribu lainnya terluka di Ukraina sejak dimulainya perang. Sementara jumlah 

korban jiwa yang sebenarnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah korban yang 

diumumkan secara resmi dan sebanyak 13 juta orang telah mengungsi ke negara lain 

(NPR.org, 2022).  

Ketika terjadi invasi tercatat banyak warga sipil yang tidak bersalah menjadi 

korban akibat perang yang terjadi di tengah kota. Banyak lansia dan remaja yang 



 

menjadi korban akibat melawan invasi tentara Rusia. Banyak anak-anak juga yang 

mengalami gangguan mental akibat perang ini. Bahkan, ditemukan juga pemakaman 

massal yang diduga menjadi korban akibat serangan Rusia ini. Berbagai bangunan 

tempat tinggal, sekolah, dan rumah sakit yang hancur akibat menjadi target serangan 

dari Rusia. Hal ini diakibatkan oleh Rusia yang menggunakan tank, helikopter serbu, 

dan pesawat tempur dalam invasi ke Ukraina. Penggunaan persenjataan berat Rusia 

membuat kerusakan dahsyat yang merusak banyak fasilitas sipil Ukraina saat terjadi 

perang kota.  

Adanya invasi yang dilakukan Rusia tersebut menimbulkan berbagai dampak 

besar, tidak hanya bagi Ukraina tetapi juga bagi dunia internasional. Telah diketahui 

bahwa masyarakat global masih dalam proses pemulihan dari adanya pandemi Covid-

19 (European Parliament, 2022). Pandemi COVID-19 telah menyebabkan negara-

negara dunia mengalami kesusahan. Kesulitan tersebut karena muncul berbagai 

masalah ekonomi domestik diakibatkan penurunan aktivitas perdagangan global 

(Dewi & Rizky, 2021). Perang ini menyebabkan dampak berantai dan memperparah 

terkait krisis kemanusiaan, selain berdampak pada kemanusiaan di Ukraina, perang 

ini juga membuat krisis kemanusiaan di Suriah yang belum kunjung mereda menjadi 

terlupakan oleh masyarakat global. Tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan 

yang berkepanjangan, invasi Rusia ke Ukraina juga berdampak terhadap 

perekonomian global. Perang kedua negara tersebut berdampak besar pada berbagai 

aspek, khususnya pada aspek perekonomian global, terutama menghambat 

kelancaran perdagangan komoditas pangan.  

Kawasan Eurasia yang merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya 

alam, khususnya minyak, pertambangan, dan gas. Sehingga hal tersebut menjadi 

keunggulan daya saing Rusia sekaligus menjadi faktor utama yang berpengaruh 

terhadap ekonomi negara lain. Rusia merupakan produsen gas alam terbesar kedua 

dan minyak mentah terbesar ketiga di dunia. Rusia mengekspor sebesar 62% 

komoditas gasnya ke Eropa melalui Ukraina dan disalurkan melalui pipa. Rusia juga 

memiliki pangsa pasar berupa ekspor minyak mentah ke Belanda, Jerman, Polandia, 

Italia, Finlandia, dan Slovakia. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa Rusia 

merupakan salah satu produsen gas alam dan minyak mentah global terbesar (Knorr-

Evans, 2022). Kondisi ini menyebabkan harga minyak dunia menjadi melonjak naik 

sedangkan bursa saham dunia mengalami penurunan signifikan pada saat yang 

bersamaan akibat kekhawatiran atas krisis energi.  

 

Gambar 6 Peningkatan Harga Komoditas Global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumber: Kammer et al, 2022 

 

Selain itu, invasi ini juga menyebabkan melonjaknya harga pangan global, 

sehingga dunia diperkirakan akan menghadapi ancaman krisis pangan. Sebagaimana 

nampak dalam gambar 6, harga minyak bumi dan gas alam mengalami peningkatan 

drastis dibandingkan lima tahun terakhir. Hal yang sama terjadi pada harga jagung, 

gandum, dan baja meningkat signifikan dalam satu dekade, yang diperparah dengan 

hilangnya produksi petani di Rusia dan Ukraina setara dengan 10,5 juta ton barley, 38 

juta ton jagung, dan 60 juta ton gandum (Risandi & Dahiri, 2022). Beberapa negara di 

Asia dan Afrika telah mengalami dampak paling buruk yang diakibatkan kesulitan 

memperoleh bahan gandum yang paling banyak diproduksi di Rusia dan Ukraina. 

Akibat lainnya, yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi global, IMF diperkirakan 

akan menurunkan perkiraan pertumbuhannya, yang saat ini berada di 4,4% untuk 

tahun 2022 (Kepri, 2022). Terkait, aspek finansial, perang Rusia dan Ukraina 

diperkirakan dapat menyebabkan kenaikan suku bunga akibat inflasi yang sulit 

terkendali. Dalam aspek teknologi, perang Rusia dan Ukraina juga mengakibatkan 

terjadinya peningkatan serangan kejahatan siber yang diduga dilakukan oleh Rusia 

(European Council, 2022). 

Rusia telah mengirimkan 200.000 pasukan dari total jumlah 900.000 tentara 

yang dimiliki ketika melakukan invasi ke Ukraina, dengan 45.000 diperkirakan luka-

luka dan 15.000 tentara diduga gugur (Stewarth, 2021). Sementara Ukraina hanya 

memiliki sebanyak 120.000 pasukan dengan 9.000 orang dinyatakan gugur, namun 

diduga hanya tersisa 25.000 tentara sebagai akibat berperang melawan Rusia 

(NPR.org, 2022). Namun, Ukraina mengklaim bahwa negaranya berhasil 

meningkatkan jumlah tentaranya dengan melakukan mobilisasi umum. Kebijakan 

tersebut telah merekrut rakyat sipil menjadi militer hingga jumlahnya meningkat 

menjadi 700.000 orang. Ukraina juga mendapatkan dukungan persenjataan dari 

negara-negara Barat seperti rudal anti-tank, drone, persenjataan ringan, amunisi, 

sistem peluncur roket, dan panser dari Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jerman, 

Polandia, dan Prancis (Conflict Armament Research, 2021).  

Berbagai pihak di seluruh dunia mengecam tindakan invasi Rusia tersebut, 

atas dasar situasi tersebut semakin memperburuk kondisi masyarakat dunia. PBB 

merespons tindakan invasi tersebut dengan mengeluarkan resolusi untuk menyerukan 

Rusia untuk segera menghentikan invasi ke Ukraina. Resolusi tersebut disetujui oleh 

sebanyak 141 negara anggota, sementara 35 negara lainnya abstain, dan 5 negara 

menolak (Aljazeera, 2022). Bahwa organisasi internasional wajib melindungi 

pengakuan atas HAM sebagaimana kewajiban universal (Chotimah, 2020).  

Lebih lanjut, berbagai negara Barat dan Uni Eropa juga memberikan sanksi 

ekonomi bagi Rusia. Berbagai negara turut membantu melawan Rusia, dengan cara 

melakukan boikot terhadap produk-produk Rusia. Namun, hingga akhir tahun 2022 

belum ada indikasi yang menandakan akan berakhirnya invasi Rusia ke Ukraina 

(Congressional Research Service, 2022). Bagi Rusia yang merupakan negara yang 

besar, negara ini mampu bertahan dengan segala sanksi yang diterima. Walaupun 

terjadi kejatuhan nilai Rubel, tetapi tidak berpengaruh bagi Rusia. Sanksi ekonomi 

yang diberikan bertujuan agar Rusia menghentikan serangannya ke Ukraina ternyata 

juga tidak berdampak banyak kepada Rusia. Rusia cenderung tetap melanjutkan 

invasi demi memperluas kekuasaan dan memajukan kepentingan politiknya. Hal yang 

terjadi adalah Rusia tetap melanjutkan serangan ke Ukraina. 



 

Meskipun begitu, komunitas internasional menyerukan adanya penghentian 

tensi perang dan terwujudnya perdamaian di antara Rusia dan Ukraina. Rusia dan 

Ukraina harus sama-sama bisa membuka mata agar tidak berlarut-larut tenggelam 

dalam perang dan mengabaikan anggapan menjadi negara yang kalah. Kedua negara 

juga perlu melakukan upaya menyudahi perang dan resolusi konflik yang 

mempertemukan kepentingan kedua negara. Perlu dipahami bahwa kemenangan 

bukanlah milik dari pihak yang menguasai Ukraina ataupun membuat lawannya 

mengikuti kepentingan pemenang. Akan tetapi perdamaian adalah kemenangan nyata 

bagi masyarakat Ukraina, negara Rusia, dan masyarakat global. 

 Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa 

kebijakan invasi merupakan bentuk keseriusan Rusia dalam melindungi wilayahnya 

dan negara disekitarnya guna menghambat pengaruh NATO. Sebaliknya, Ukraina 

juga melakukan hal yang sama untuk menjaga kedaulatannya dari ancaman Rusia. 

Sementara dalam internal Ukraina masyarakatnya cenderung terbelah antara warga 

di wilayah barat yang pro-Eropa dan sebaliknya di wilayah timur cenderung pro-Rusia. 

Kondisi tersebut yang dimanfaatkan Rusia untuk menguasai Ukraina bagian Timur. 

Meskipun begitu, adanya permasalahan strategi, kendala logistik, dan kelelahan 

sebenarnya telah menunjukkan bahwa Rusia cenderung kewalahan dalam 

memenangi perang ini.   

 Bagi Rusia, Ukraina dan Rusia memiliki sejarah yang panjang dan juga Ukraina 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Uni Soviet. Tidak etis apabila Ukraina justru 

bergabung dengan NATO yang justru bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dianut 

negara-negara Eropa Timur. Lebih lanjut, kebijakan invasi tersebut sebagai upaya 

menunjukkan power Rusia terhadap keputusan Ukraina maupun NATO yang tidak 

menepati janji saat keruntuhan Uni Soviet. Ukraina pernah berjanji akan menjadi 

negara penunjang Rusia dan NATO memiliki janji tidak akan memperluas 

pengaruhnya di Eropa Timur. Sebaliknya, Ukraina tetap ingin bergabung dengan 

NATO. Sejak awal masyarakat Ukraina merasa lebih banyak dirugikan oleh Rusia 

yang ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakan Rusia yang cenderung menguasai 

Ukraina. Apalagi pemimpin Ukraina yang didukung Rusia justru melakukan korupsi 

dan tindakan buruk lainnya.  

 Dapat disimpulkan bahwa Ukraina merupakan negara yang tidak bisa menjadi 

negeri yang independen karena tersandera dan menjadi korban dari pihak-pihak 

hegemoni yang saling beradu pengaruh di wilayah tersebut. Ukraina menjadi wilayah 

yang diperebutkan oleh negara-negara di sekitarnya untuk memanfaatkan negara 

tersebut untuk kepentingan mereka. Bagi Rusia, Ukraina merupakan halaman depan 

negara ini yang berdekatan dan memiliki kekayaan alam yang besar. Rusia berusaha 

menjadikan Ukraina dalam pengaruhnya untuk mendukung negara mereka. 

Sebaliknya, Ukraina cenderung rentan dikuasai negara lain karena memiliki kondisi 

geografis yang datar. Puncaknya, ketika Ukraina menyampaikan secara resmi 

keinginan bergabung dengan NATO, Pemerintah Rusia melaksanakan geostrategi 

berupa invasi. Invasi ini merupakan bukti nyata perlawanan Rusia terhadap ekspansi 

NATO ke Ukraina. Rusia memandang bahwa invasi ini untuk mencegah agar Ukraina 

tidak bergabung menjadi anggota NATO. Tindakan ini sebagai upaya Rusia dalam 

merespons ekspansi NATO telah menjangkau Ukraina sebagai negara yang 

berbatasan langsung dengan Rusia. 

 Meskipun hubungan antara masyarakat Ukraina dan Rusia tidak bisa 

dipisahkan semenjak bergabung dalam Tsar Rusia. Hal tersebut juga menyebabkan 



 

interaksi pemerintah kedua negara cukup dekat secara historis. Namun, masing-

masing negara cenderung memiliki kepentingan yang saling bertolak belakang.  

Bahwa faktor geografis berdasarkan letak dan kondisi kedua negara menjadi 

pertimbangan utama. Realitas ini yang menyebabkan Ukraina berada pada situasi 

yang sulit. Rusia sebenarnya membutuhkan Ukraina atas alasan letak geografis dan 

kekayaan alamnya. Sementara Ukraina menghendaki menjadi negara mandiri yang 

tidak bergantung kepada Rusia. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh NATO untuk 

menjalin kedekatan dengan Ukraina. Sebaliknya Rusia beranggapan bahwa 

negaranya merasa terancam atas ekspansi NATO di Ukraina. 

 Kondisi yang kompleks tersebut menunjukkan bahwa setiap pihak hanya fokus 

pada kepentingannya masing-masing. Rusia dan Ukraina tidak berusaha mencari 

solusi alternatif untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Rusia dan 

Ukraina justru sama-sama menganggap lawannya adalah negara ancaman yang 

memerlukan tindakan nyata berupa kekerasan. Dibandingkan melakukan resolusi 

konflik dan upaya perdamaian, Rusia dan Ukraina justru terperangkap dalam perang 

tidak berujung menyebabkan dunia menghadapi kondisi semakin sulit. Adanya campur 

tangan dari negara-negara Barat juga justru memperburuk kondisi dan menyebabkan 

akhir perang menjadi tidak jelas. Pemberian bantuan senjata kepada Ukraina justru 

menyebabkan Rusia semakin semangat menyerang negara tersebut. Sebaliknya, 

Ukraina tanpa sadar terikat kebijakan dari negara-negara Barat yang semakin 

memperpanjang perang.  
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