
BAB IV 

SEJARAH RUSIA DAN GEORGIA 

 

4.1. Hubungan Rusia dan Georgia 

 

 Jika dilihat dari sejarah panjangnya, baik Rusia maupun Georgia 

sudah telah memiliki hubungan politik sejak tahun 1558 sebelum terjadi 

annexation oleh Kerajaan Rusia. Georgia yang hanyalah kerajaan kecil 

yang lemah sangat sulit untuk melawan kerajaan Persia dan kerajaan 

besar lainnya disekitar Kaukasus, sehingga Georgia meminta bantuan 

dari Rusia.
1
 Hubungan ini berlanjut dengan adanya penukaran duta 

besar di tahun 1587 dimana Rusia menyetujui Georgia sebagai “negara 

bawahannya” dan berjanji untuk terus melindungi Georgia. Hal diatas 

ditandai sebagai awal pembentukan keterlibatan Rusia dalam bidang 

politik maupun militer di Georgia yang kemudian berujung pada 

penggabungan Georgia kedalam kerajaan Rusia ditahun 1801.
2
 

 Pengaruh Rusia pada perpolitikan di Georgia cukup besar diabad 

ke-19. Namun hal ini terhenti di tahun 1917 sejak adanya Bolshevik 

Revolution dimana Georgia kembali menjadi negara berdaulat yakni 
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Democratic Republic of Georgia pada Februari tahun 1917 dimana 

Soviet mengakui kemerdekaan Georgia dibawah Moscow Peace Treaty 

beserta pengakuan secara de facto dan de jure oleh negara negara seperti 

Britania Raya, Perancis, Italia Jepang, Turki, Polandia, Jerman, 

Argentina, Rumania, Belgia, Estonia dan Cekoslovakia beserta negara 

negara lainnya, namun kemerdekaan ini hanya bertahan cukup singkat 

karena kemudian Soviet berhasil kembali menguasai Georgia ditahun 

1921.
3
 

 Untuk melihat sejarah hubungan Rusia dan Georgia dan bagaimana 

juga dengan keterlibatan Rusia di Ossetia Selatan maka penulis akan 

membahasnya dalam subbab subbab berikutnya. 

4.1.1  Perjuangan Kemerdekaan Georgia dari Uni Soviet 

 

 Uni Soviet (Union of Soviet Socialist Republic) adalah sebuah 

negara besar yang berdiri sejak tahun 1922-1991 dimana Uni Soviet 

merupakan penggabungan dari 15 negara republik komunis atau biasanya 

disebut sebagai Republik Sosialis Soviet. Uni Soviet mengalami 

kemunduran dikarenakan semakin kuatnya pengaruh paham demokrasi 

oleh Negara Barat seperti Amerika Serikat yang menjadi pesaing 

terkuatnya sejak perang dunia II dan kemudian berujung pada perang 
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dingin diantara kedua negara adidaya tersebut.
4

 Perkembangan 

komunisnya yang semakin memburuk dikarenakan kehidupan 

masyarakat Uni Soviet yang tetap berada dalam kemiskinan sejak adanya 

paham Leninisme yaitu suatu paham yang berasal dari tokoh besar Soviet 

yaitu Lenin yang kemudian menjadikan negara tersebut mengalami 

pemborosan ekonomi, ketidakmajuan teknologi serta hegemoninya yang 

jauh tertinggal dari negara negara sosialis komunis lainnya.  

 Selain mengalami krisis ekonomi, Uni Soviet juga turut merasakan 

krisis sosial budaya dimana terdapat pembagian kelas didalam 

masyarakat yang juga berujung pada buruknya kualitas kehidupan 

masyarakatnya seiring dengan tidak diperbolehkannya pengembangan 

kreativitas masyarakat Uni Soviet oleh pemerintahnya saat itu.
5
 

 Melihat kondisi buruk negaranya maka Mikhail Gorbachev sebagai 

sekretaris jenderal partai komunis Uni Soviet ditahun 1987 

mendeklarasikan Glasnost dan Perestroika atau sering disebut sebagai 

politik demokrasi, pembaharuan, dan keterbukaan yang diharapkan dapat 

menjadi faktor untuk memajukan masyarakat di Uni Soviet.
6
 

Namun kebijakan ini menjadikan perkembangan revolusi sosial 

yang semakin meluas dinegara tersebut dimana sering terjadinya 

demonstrasi, kerusuhan serta konflik etnis yang terus menerus dan 
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bersifat sporadis. Konflik yang terus berkembang disertai usaha 

penggulingan pemerintahan Gorbachev saat itu, menimbulkan kecemasan 

dinegara negara sekitar Eropa Timur yang masih dibayangi peristiwa 

masa lalu ketika kekuatan militer Uni Soviet menindas aksi 

pemberontakan dari masyarakat Eropa Timur seperti rakyat Hungaria 

ditahun 1956 dan di Praha pada tahun 1968.
7
 

 Seiring dengan semakin meluasnya konflik dibeberapa tempat di 

Uni Soviet menjadikan negara negara didalamnya memanfaatkannya 

sebagai jalan untuk melepaskan diri dari Uni Soviet dimana contohnya 

Georgia (the Soviet Socialist Republic of Georgia) ketika mengetahui Uni 

Soviet yang kian melemah, menjadikan para nasionalisnya berusaha 

untuk memperjuangkan kemerdekaan Georgia dimana sekitar tanggal 4 

sampai 9 April ditahun 1989 terjadi demonstrasi di Tbilisi, yang pada 

awalnya berjalan damai namun kemudian berakhir tragis dengan 

terbunuhnya sekitar 21 orang demonstran oleh tentara komunis.
8
 

  Kemudian hal ini menimbulkan kemarahan dari pihak Georgia dan 

menjadi puncak pergerakan perjuangan kemerdekaan Georgia ditandai 

dengan adanya pemilihan pada 28 Oktober ditahun 1990 dimana 

diputuskan hubungan antara Georgia dan Uni Soviet dengan terus 

digencarkan oleh the Round Table- Free Georgia Party yaitu sebuah 

koalisi perjuangan kemerdekaan Georgia yang adalah penggabungan 
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antara Saint Illia the Righteous party (partai berbasis religi dan politik) 

yang dipimpin oleh Zviad Gamsakhurdia dan Georgian Helsinki Union 

(sebuah kelompok pendukung Human Rights) yang dipimpin oleh Merab 

Kostava serta partai partai oposisi lainnya dimana koalisi ini pun menang 

dalam pemilihan melawan partai Komunis Georgia. 

  Kemudianperjuangan inipun berlanjut dengan dipimpin oleh tokoh 

tokoh anti-komunis seperti Merab Kostava (yang juga adalah pemimpin 

dari National-Liberal Movement) dan Zviad Gamsakhurdia yang pada 

saat itupun terpilih menjadi ketua Mahkmah Agung Georgia dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Georgia dikarenakan saat itu Uni Soviet 

pun sudah tidak memiliki “kuasa” yang kuat atas negara negaranya.
9
 

 Maka pada 31 maret 1991, terjadi referendum untuk merestorasi 

kemerdekaan Georgia yang berhasil disetujui oleh hampir 90 persen 

penduduk yang memvoting dan kemudian disahkan Mahkamah Agung 

Georgia pada 9 april 1991 sehingga Georgia resmi menjadi negara 

merdeka dan Gamsakhurdia terpilih menjadi presiden pertamanya pada 

26 Mei 1991, beberapa bulan sebelum Uni Soviet bubar dan berapa 

negara pecahan disekitarnya pun seperti Latvia, Estonia, Arzebaijan dan 

Armenia juga memperoleh kemerdekaan sebelum keruntuhan Uni 

Soviet.
10
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 Kemerdekaan beberapa negara bekas Uni Soviet ini pun menandai 

bubarnya kejayaan Uni Soviet yang telah berkuasa sepanjang 74 tahun 

lamanya. Namun hal ini pun tidak melemahkan usaha usaha yang terus 

dilakukan oleh Rusia yakni pecahan terbesar Uni Soviet untuk terus 

berupaya mempengaruhi dan menggabungkan negara negara bekas Uni 

Soviet yang telah memerdekakan diri tersebut kedalam pemerintahannya 

yakni dimana salah satunya dengan mendirikan Commonwealth 

Independent States(CIS) atau sebuah bentuk kerjasama negara negara 

bekas Uni Soviet pada 8 desember tahun 1991, dimana terdiri dari negara 

negara seperti Rusia, Ukraina, Belarus, Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan 

bergabung pada 21 Desember 1991 dan Georgia menjadi negara terakhir 

yang bergabung pada Desember 1993.
11

  

 Upaya upaya Rusia untuk menyatukan negara negara bekas 

pecahan Uni Soviet tidak begitu membuahkan hasil dikarenakan negara 

negara seperti Georgia yang sudah tidak ingin bersatu dengan Rusia 

dengan memilih untuk lebih condong memperkuat “aliansinya” dengan 

negara negara Barat seperti Amerika Serikat
12

. Selain itu semenjak 

kemerdekaan negara negara bekas Soviet, konflik separatis yang 

berkepanjangan masih saja terjadi dan juga diperkuat dengan keterlibatan 
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Rusia secara diam diam dalam konflik konflik yang ada seperti pada 

konflik sipil yang terjadi sekitar tahun 1991-1992 antara Georgia dan 

Ossetia Selatan dimana terjadi dikarenakan upaya Ossetia Selatan untuk 

terus memperjuangkan kemerdekaannya dari Georgia meskipun 

kemerdekaan yang secara de facto diproklamirkannya pada akhir tahun 

1990an sampai saat ini tidak diakui oleh Georgia. 

    Gambar 4.1.Peta Ossetia Selatan 

 

 

  

Sumber: http://www.pinsdaddy.com/ 

 

  

 Namun setelah konflik sipil antara Georgia dan Ossetia Selatan di 

tahun 1991an hanya terdapat sekitar 38 ribuan etnis Ossetia yang tinggal 

http://www.pinsdaddy.com/


diseluruh wilayah Georgia (sensus tahun 2002).
13

 Disisi Georgia, 

akibatkonflik ini sebanyak 25 ribuan etnis Georgia terpaksa menjadi 

pengungsi dinegaranya sendiri.
14

 

 Kemudian sebelum runtuhnya Uni Soviet sekitar tahun 1990an 

Ossetia Selatan pun telah mendeklarasikan kemerdekaannya dari Georgia 

dengan menjadi Autonomous Republic of South Ossetia dimana dibalas 

Georgia dengan menghapuskan status “autonomous” khusus oleh 

Mahkamah Agung Georgia pada 10 desember 1990 dimana kemudian 

Georgia membagi bagi wilayah Ossetia Selatan kedalam beberapa distrik 

yakni Akhalgori, Gori, Java, Kareli, Oni dan Sachkhere.
15

 

 Menurut Gamsakhurdia yang pada waktu itu terpilih menjadi 

presiden Georgia, menyatakan bahwa pemilihan umum yang 

dilaksanakan di Ossetia Selatan tidak berdasar dikarenakan warga 

Ossetia Selatan tidak memiliki hak untuk melakukan pemilihan umum 

sendiri karena mereka merupakan warga minoritas nasional dan juga 

adalah pendatang baru yang semula berasal dari Ossetia Utara yang 

wilayahnya tergabung dengan Rusia.
16
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 Penghapusan otonomi khusus ini yang kemudian meruncing 

terjadinya konflik sipil yang terjadi antara pemerintah Georgia (militer) 

dan separatis atau pemberontak Ossetia Selatan sekitar tahun 1991-

1992.
17

Konflik sipil ini ditandai dengan aksi militer Georgia yang 

langsung menduduki Tskhinvali, yakni ibukota dari Ossetia Selatan. 
18

 

Sejak runtuhnya Uni Soviet, Tskhinvali sendiri terbagi menjadi dua, 

yakni yang dikuasai oleh pasukan militer Georgia dan militan Ossetia 

Selatan.
19

  

 Mendengar konflik ini, maka Kementerian Dalam Negeri Rusia 

pun segera mengunjungi Ossetia Selatan karena menurut Rusia, baik 

Georgia maupun Ossetia Selatan merupakan negara yang pernah berada 

dibawah kekuasaan Uni Soviet
20

 Rusia sendiri masih menganggap 15 

negara pecahan Uni Soviet
21

 adalah masih bagian dari Rusia, sering 

disebut dengan near abroad yakni negara negara yang diakui 
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kemerdekaannya oleh Rusia, namun tetap dianggap menjadi bagian dari 

Rusia
22

 

 Keinginan Ossetia Selatan untuk memerdekakan diri secara penuh 

dari Georgia dikarenakan kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Georgia cenderung tidak memihak penduduk di Ossetia 

Selatan yang memang tidak memiliki keterkaitan ras dan etnis dengan 

Georgia dikarenakan orang Ossetia merupakan keturunan orang Irania 

dan berbahasa Persia yaitu bahasa yang digunakan masyarakat Iran serta 

bahasa resmi kedua yaitu bahasa Rusia.
23

 Pemerintahan Georgia yang 

saat itu yang dipimpin oleh Gamsakhurdia cenderung nasionalis dan 

otoriter dengan diperkuat slogan “Georgia for Georgians”
24

hal ini secara 

tidak langsung memarginilisasi keberadaan orang Ossetia sebagai sebuah 

etnis lain diwilayah Georgia.  

 Kebencian penduduk Ossetia Selatan akan pemerintahan Georgia 

juga diperburuk dengan adanya penetapan bahasa Georgia sebagai 

bahasa nasional diseluruh wilayah Georgia sementara orang orang 

Ossetia menuntut agar bahasa merekapun ikut menjadi bahasa resmi di 
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wilayah Ossetia Selatan.
25

 Tidak hanya itu saja, hal ini semakin 

diperparah dengan dibatasinya partisipasi politik Ossetia Selatan sebagai 

sebuah kaum minoritas pada arena politik seperti keterlibatan dalam 

partai berbasis regional maupun dalam pemilihan umum setiap musim 

gugur.
26

 

 Diskriminasi Georgia terhadap Ossetia Selatan kemudian berujung 

pada meningkatnya separatisme di wilayah tersebut, yang berkeinginan 

untuk memerdekakan diri dari Georgia sejak tahun 1990an dan juga ingin 

menurunkan jabatan dari presiden Gamsakhurdia. Usaha usaha tersebut 

memuncak dengan ketegangan berujung konflik sipil dinegara tersebut 

yang menimbulkan banyak korban ditahun 1991-1992.  

 Konflik sipil ini dimulai dengan terjadi upaya penggagalan pemilu 

yang dimenangi oleh Gamsakhurdia oleh Ossetia Selatan dimana Ossetia 

selatan memilih untuk melakukan voting di parlemen internal Ossetia 

Selatan dalam upayanya untuk memerdekakan diri dari Georgia yang 

kemudian dibalas dengan pencabutan status otonomi khusus Ossetia 

Selatan.
27

 Hal ini menjadi buah memanasnya hubungan antara kedua 

belah pihak dimana sering terjadinya aksi balas membalas disertai 

perampasan dan penganiayaan yang berujung pada status darurat di 

seluruh wilayah Ossetia Selatan yang ditetapkan oleh Georgia dan juga 

pengiriman pasukan militer Georgia kewilayah tersebut.  
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 Kekuatan militer yang tidak seimbang antara kedua pasukan 

tersebut dimana Georgia yang saat itu hanya terdiri dari pasukan etnis 

Georgia dengan persenjataan yang seadanya dikarenakan kondisi 

ekonomi yang masih lemah dan juga kondisi negara tersebut yang baru 

saja terlepas dari Uni Soviet juga mempengaruhi kekuataan militer 

Georgia sedangkan Ossetia Selatan yang memang hanya memiliki sekitar 

300-400 milisi senjata ringan bekas peninggalan Soviet. Namun ternyata 

kekuataan Ossetia Selatan semakin bertambah ditandai dengan  

meningkatnya pejuang yang bertambah sampai 3500 orang dengan 

kekuataan persenjataan yang disinyalir merupakan kiriman dari pihak 

militer Rusia.
28

 

 Pada konflik sipil ini, Georgia berhasil menguasai bagian timur 

kota Tskhinvali sedangkan pihak Ossetia Selatan menguasai bagian 

baratnya namun tidak begitu lama, pasukan Georgia berhasil ditolak 

mundur sampai pada bukit disekitar kota tersebut oleh pasukan Ossetia 

Selatan. Serangan Georgia ke Ossetia Selatan tercatat sebanyak tiga kali 

yaitu pada bulan Februari, Maret ditahun 1991 dan pada bulan Juni tahun 

1991.
29

 Namun usaha-usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang 

maksimal karena kemudian militer Georgia gagal menguasai wilayah 

Ossetia Selatan.Namun sekitar bulan juni 1992, Georgian National 
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Guard berhasil menghancurkan sekitar 80 persen lahan dan lumbung 

pertanian di Tskhinvali serta memutuskan aliran listrik, air dan akses 

menuju seluruh wilayah di Ossetia Selatan.
30

 Hal ini kemudian, 

memberikan banyak kerugian di pihak Ossetia Selatan yang 

kehidupannya pun masih seadanya. 

  Hasil dari konflik sipil yang memanas ini menyebabkan sekitar 

100 ribu warga Ossetia melarikan diri dari Georgia dan Ossetia Selatan 

ke Ossetia Utara dan Rusia, sekitar 20 ribu warga Georgia (dari Ossetia 

Selatan)  ke Georgia. Jika tahun 1989 penduduk Ossetia Selatan masih 

165 ribu orang, saat ini jumlah penduduk Ossetia Selatan kira-kira 

tinggal separuhnya.
31 

Dibawah ini merupakan peta konflik sipil antara militer Georgia dan 

separatis Ossetia Selatan yang juga diikuti dengan keterlibatan militer 

Rusia didalamnnya.  

  

                                                             
30

O'ballance ,Edgar. (1997) Wars in the Caucasus, 1990–1995. London: Mcmillan Press LTD 

http://www.palgrave.com/de/book/9781349142293  Diakses pada 8 Juni 2017 

 
31

dw.com,.op.cit hlm 25 

http://www.palgrave.com/de/book/9781349142293


   Gambar 4.2.Peta Konflik Georgia dan Ossetia Selatan 

 

   Sumber: www.pinsdaddy.com 

 Konflik antara Georgia dan Ossetia selatan ini kemudian berhasil 

diredam dengan keterlibatan Rusia yakni melalui pemimpinnya saat itu 

Boris Yeltsin sebagai mediator dalam upaya perdamaian antara keduanya 

dengan ikut dalam the Agreement on Principles of Settlement of the 

Georgian-Ossetian Conflict atau Sochi Agreement atau sebuah perjanjian 

gencatan senjata antara Georgia dan Ossetia Selatan yang disepakati dan 

ditandatangani pada 22 juni 1992, dimana juga dihadari oleh pemimpin 

Ossetia Utara dan Selatan. Inti dari perjanjian ini adalah untuk 

membekukan konflik antara Georgia dan Ossetia Selatan hingga batas 



waktu yang tidak ditentukan.
32

 Melalui perjanjian ini juga  dihasilkan 

Joint Peacekeeping Forces (JPKF) dimana dibentuknya pasukan penjaga 

perdamaian yang dipimpin oleh Rusia dimana Rusia bertugas menjaga 

keamanan perbatasan diantara kedua negara tersebut dan berhasil 

meredahkan konflik yang ada sampai pada tahun 2003. 

  Namun dampak dari konflik antara Georgia dan Ossetia Selatan ini 

cukup sangat berpengaruh terutama terhadap Ossetia Selatan yang 

memang memiliki kondisi perekonomian yang masih lemah 

dimanahanya bertumpu pada bidang pertaniannya dengan skala cukup 

kecil yakni buah buahan, gandum serta anggur, dimana dengan adanya 

konflik diatas menjadikan daerah tersebut tidak dapat mengekspor 

komoditi apapun karena sepenuhnya bergantung pada bantuan dan impor 

gas, listrik, makanan dengan skala besar yang datangnya dari Rusia.
33

 

  Di Ossetia Selatan sendiri, pabrik pabrik bekas peninggalan di era 

Uni Soviet pun tidak beroperasi dikarenakan kekurangan tenaga kerja 

serta modal dimana prospek komoditi di daerah ini yang ditekankan 

setiap kali dilakukan lobi investasi pada pameran dagang Rusia 

berkonsentrasi pada produk pertanian yang sama seperti yang dimiliki 
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oleh Georgia yakni  air minum, anggur serta keju.
34

 Kondisi Gross 

domestic product (GDP) Ossetia Selatan pada tahun 2002 tercatat 

berkisar 15 miliardollar (250 dollar perkapita) Sedangkan tingkat 

pengganguran tercatat mencapai 60 persen .
35

    

4.1.2 Rusia dalam Konflik Georgia dan Ossetia Selatan 

 

 Sejak runtuhnya Uni Soviet ditahun 1990an, dan bertambahnya 

wilayah bekas pecahan Uni Soviet yang memilih untuk memerdekakan 

diri seperti Georgia, maka hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi 

Uni Soviet dimana masih terdapatnya keinginan Rusia untuk tetap 

mengusai dan memiliki pengaruh terhadap bekas wilayah kekuasaanya 

tersebut.  

Selain itu juga masih terdapatnya konflik yang seringkali terjadi 

disekitar wilayah negara negara bekas pecahan Uni Soviet seperti 

Nagorno-Karabakh, Tajikistan dan Georgia juga menjadi kekhawatiran 

tersendiri bagi Rusia karena dapat mengancam perbatasannya apalagi 

jika semakin meluas karena dapat menganggu stabilitas keamanan di 

kawasan Kaukasus yang sangat vital bagi Rusia jika dinilai dari sisi 

ekonomi dan keamanannya. 
36

Selain itu masih terdapatnya keinginan 
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Rusia untuk kembali membangun hegemoni dikawasan Kaukasus juga 

menambah faktor keterlibatannya dengan negara negara bekas Uni Soviet 

tersebut 

  Perang sipil yang terjadi di Georgia dan separatis Ossetia Selatan 

ditahun 1991-1992 dinilai dapat menjadi ancaman utama bagi keamanan 

Rusia sehingga kemudian Rusia mulai ikut terlibat dalam permasalahan 

dalam negeri Georgia dengan memberikan sebuah gagasan terhadap 

presiden Georgia saat itu, Eduard Shevardnadze, dimana Rusia dapat 

membantunya melawan musuh politiknya Gamsakhurdia yang terkenal 

sebagai nasionalis dan anti Rusia, sebagai gantinya Rusia tetap dapat 

menggunakan pangkalan militer bekas Uni Soviet yang masih berada di 

wilayah Georgia tersebut.
37

 

 Keterlibatan Rusia ditandai dengan dibentuknya Collective 

Security Treaty (CST) yang dimana Rusia ditunjuk sebagai pihak 

mediator sekaligus penjaga perdamaian antara Georgia dan Ossetia 

Selatan (separatis) yang berkonflik pada tahun 1991-1992. Rusia terpilih 

dikarenakan Georgia sendiri juga terlibat dalam Russian-led 

Commonwealth of Independent States (CIS) yaitu sebuah persekutuan 

kerjasama antara negara negara bekas pecahan Uni Soviet yang dipimpin 

oleh Rusia.
38

CIS atau komunitas negara independen (independen serikat) 
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didirikan di Minsk, Belarus pada 8 Desember 1991 oleh kepala negara 

Rusia, Belarus dan Ukraina.
39

 

 Selanjutnya Georgia juga terlibat dalam perjanjian bilateral antara 

Rusia dan Georgia terkait permasalahan Ossetia Selatan yang dikenal 

dengan the Agreement on Principles of Settlement of the Georgian-

Ossetian Conflict atau Sochi Agreementpada tanggal 24 Juni 1992 yang 

ditandatangani oleh Presiden Federasi Rusia saat itu, Boris Yeltsin dan 

Presiden Georgia, Eduard Zhevardnardze dimana dicetuskan adanya 

gencatan senjata antara Georgia dan Ossetia Selatan yang mana 

perjanjian ini juga menghasilkan Joint Commission Control (JCC) yang 

anggotanya terdiri dari perwakilan Georgia, Rusia, Ossetia Selatan dan 

Ossetia Utara yang bertugas dalam memonitori gencatan senjata antara 

kedua belah pihak yang bertikai.
40

  

 Keterlibatan Rusia dalam misi perdamaian ini diwilayah ditandai 

dengan keterlibatannya secara militer melalui misi penjagaan border dan 

pinggiran pantai Georgia dengan menempatkan pasukan militernya 

melalui pangkalan pangkalan militer Rusia yang ada di Georgia sejak 

zaman Uni Soviet dahulu. Terdapat setidaknya tiga pangkalan militer 

Rusia di Georgia yaitu Vaziani, Akhalkalaki dan Batumi. 
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  Gambar 4.3.Peta Pangkalan Militer Rusia di Georgia 

 

 

Sumber: Vincent M. Artman, 2001  

www:scholarsbank.uoregon.edu 

 

 

Kemudian pada akhirnya pangkalan pangkalan ini dituntut untuk 

ditutup oleh Georgia karena Rusia dianggap telah melanggar perjanjian 

yang ada, dimana Rusia dinilai telah membantu pihak separatis diwilayah 

Ossetia Selatan untuk melawan pemerintahan Georgia dengan juga 

memberikan bantuan persenjataan yang langsung dipasok melalui Rusia. 

Pada akhirnya pangkalan pangkalan militer Rusia ini kemudian secara 

perlahan ditutup dan ditarik pasukannya, dimana contohnya pangkalan 

militer Akhalkalaki telah ditutup secara penuh ditahun 2007, sedangkan 

Batumi ditutup ditahun 2005.
41
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 Namun Rusia juga masih memiliki pangkalan militernya yang 

keempat di Ossetia Selatan yang dibangun juga sejak terjadinya konflik 

ditahun 2008 antara Georgia dan Ossetia Selatan yang berpusat di 

Tskhinvali dengan penempatan sebuah kamp militer dan sebuah 

pangkalan udara di Java, dan sebuah pangkalan udara di Kurt serta 

sebuah pusat pelatihan militer di Dzartsemi dengan jumlah pasukan 

Rusia sebanyak 4000 orang.
42

 Pangkalan militer ini digunakan juga 

sebagai bagian dari misi perdamaian Rusia diwilayah yang bertikai 

tersebut. 

 Gambar 4.4 Pangkalan Militer Rusia di Tskhinvali, Ossetia Selatan 

 

 

Sumber: www.sputniknews.com 

 

 Untuk mengatasi konflik sipil tersebut, Rusia ditunjuk sebagai 

pihak mediator sekaligus penjaga perdamaian diantara kedua belah pihak 

yang bertikai. Keterlibatan Rusia disini tidak dapat mengatasi konflik 

                                                             
42

n.d (2015, December 19). Russian Military Bases Abroad: How Many and Where?Retrivied 

from https://sputniknews.com/Diakses pada 8 Mei 2017 

http://www.sputniknews.com/
https://sputniknews.com/


dengan tuntas karena kemudian konflik ini hanya menjadi frozen 

conflictyangpada akhirnya memuncak ditahun 2008.    

 Meskipun hanya merupakan wilayah yang kecil, Ossetia Selatan 

yang telah memerdekakan diri secara de facto juga memiliki peran yang 

signifikan bagi Georgia terlihat denganusaha Georgia untuk kembali 

ingin menguasai wilayah Ossetia Selatan dari pengaruh berbagai pihak 

luar terutama Rusia. Selain itu usaha separatis Ossetia Selatan yangterus 

menerus berusaha untuk menutup jalur pipeline yang ada disekitarnya 

juga menjadi trigger bagi Georgia dalam berupaya untuk melindungi 

jalur tersebut karena terbukti sangat vital bagi ketahanan ekonomi negara 

tersebut. 
43

 

Dibawah ini merupakan peta jalur pipa gas dan oil yang melintasi  

wilayah Georgia tiap harinya 
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   Gambar 4.5 Peta Jalur Pipa Gas dan Oil  

    yang Melintasi Georgia 

 

 

  Sumber: www.economist.com 

 Dari peta diatas terlihat bahwa wilayah dari Georgia banyak 

dilintasi oleh berbagai jalur pipa baik gas bumi maupun minyak 

contohnya yakni terdapat jalur Baku-Tiblisi Ceyhan Oil dan Baku Supsa 

Oil. Pipa minyak mentah ini setiap harinya, rata rata membawa sekitar 

850.000 barel minyak mentah menuju western market dimana jika terjadi 

gangguan akibat konflik disekitar Georgia maka harga minyakpun akan 

semakin naik.
44

 Dulunya pernah terjadi dimana di Baku-Supsa yaitu pipa 

yang menghantarkan minyak mentah Georgia ke Laut Hitam pun sempat 
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terganggu ketika diblokade oleh Rusia disaat terjadi konflik antara 

Georgia dan Ossetia Selatan sehingga terpaksa sementara ditutup.
45

 

 Upaya Georgia untuk terus melindungi wilayahnya tersebut juga 

dapat dikaitkan dengan keinginannya untuk bergabung dengan Uni Eropa 

serta Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, dan bahkan Georgia 

pun ikut meminta bantuan dari penasehat militer Amerika Serikat terkait 

konflik yang dihadapinya.
46

Keinginan ini tercetus juga dikarenakan 

keinginan Georgia untuk lepas dari kendali hegemoni Rusia yang selama 

ini menganggu stabilitas kedaulatan negaranya.  

 Sejak tercetusnya keinginan ini, maka Georgia di tahun 2003 

melalui Revolusi Mawar membuat kebijakan kebijakan yakni untuk 

merestorasi integritas teritori Georgia dimanasalah satunya dengan 

menerapkan kebijakan anti-smuggling secara besar besaran dimana 

proyek ini ditujukan untuk menutup pasar gelap dekat Tskhinvali yang 

menjadi lokasi utama penyelundupan barang barang ilegal Rusia yang 

masuk tanpa melalui bea cukai.
47

 Selain itu juga, percepatan penutupan 
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pangkalan milier Rusia yang berada di wilayah Georgia yaitu Gudauta, 

Batumi dan Akhalkalaki kembali desak dilakukan secepatnya.
48

 

 Kebijakan ini membuat kemarahan di kubu Rusia dimana Rusia 

juga ikut memberikan sanksi ekonomi dengan menutup jalur transportasi 

baik darat maupun udara dari Rusia ke Georgia dan sebaliknya. Ditahun 

2002, Rusia pun menutup impor anggur dan mineral dari Georgia, 

menaikkan harga gas yang dijual dari Rusia ke Georgia serta 

menghentikan transaksi perbankan
49

 Bahkan Rusia juga ikut 

menghentikan bisnis Georgia di Moskow, seperti menutup bisnis kasino, 

menduduki wisma milik orang Georgia dan menyita setengah juta botol 

anggur dari Georgia.
50

 Hal hal diatas sebagai usaha untuk terus menekan 

Georgia sebagai mitra dagang utama Rusia sehingga hal ini ikut 

menyebabkan turunnya perekenomian di Georgia. Selain sanksi ekonomi, 

sanksi politik juga diberlakukan dengan menarik staf kedutaan Rusia di 

Georgia.
51

 

 Untuk itu bisa dilihat bagaimana ketergantungan ekonomi Georgia 

terhadap Rusia dimana salah satunya Rusia merupakan negara tujuan 

ekspor Georgia yang dapat ditunjukan melalui gambar dibawah ini. 

Salah satu mitra ekspor Georgia adalah Rusia dimana komoditi andalan 
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seperti anggur diekspor keberbagai negara seperti Rusia disini Rusia 

menjadi partner terbesar ekspor sebanyak 15 persen dengan total 

ekspor sebanyak 151.094,0 dolar Amerika seperti terlihat pada gambar 

dibawah ini. 

  Gambar 4.6Ekspor Georgia ke Berbagai Negara ditahun 2017 

 

   Sumber: www.geostat.ge 

 

  Gambar 4.7. Diagram Trading Partner Georgia in Exports 

    (Jan-Mei 2017) 

 

    Sumber: www.geostat.ge 
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 Gambar 4.8.Grafik Ekspor Anggur Georgia dari Tahun 2006-2017 

 

    Sumber:www.geostat.ge 

 

 Dari data diatas bisa dilihat  sampai saat ini Georgia dengan 

komoditi andalannya salah satunya adalah anggur, dimana 

ekspor terbesar salah satunya ke Rusia sehingga ketika Rusia 

menutup impor anggur dari Georgia maka hal ini tentunya dapat 

berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di Georgia yang 

kemudian menggantungkan pendapatannya pada salah satunya 

adalah dengan mengekspor anggur tersebut. 
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4.2  Hubungan Rusia dan Ossetia Selatan 

      

Ossetia Selatan merupakan sebuah kelompok etnis Ossetia yang 

terletak disebuah daerah dipegunungan Kaukasus Utara di Eropa dengan 

julah penduduk berjumlah 70.000 jiwa dengan bahasa yang digunakan 

adalah bahasa Ossetia, dan bahasa kedua adalah Rusia.
52

 

Seperti yang telah diketahui, Ossetia Selatan merupakan wilayah 

otonomi khusus (autonomous oblast) yang merupakan bagian dari 

Georgian  Soviet Socialist Republic.
53

Pada saat terjadinya konflik tahun 

1992-1993 antara Georgia dan Ossetia Selatan, Rusia merupakan pihak 

penjaga perdamaian ataupun mediator diantara yang berkonflik namun 

Rusia memakai perannya ini untuk mendukung Ossetia Selatan dalam 

memerdekakan diri dari Georgia dimana dengan menyalurkan bantuan 

militer secara diam diam terhadap separatis di Ossetia Selatan yang 

menentang pemerintahan Georgia dan menuntut kemerdekaan dari 

negara tersebut.
54

Ditahun 1990, Ossetia Selatan melakukan deklarasi 

kemerdekaannya dengan menyatakan diri sebagai Republik Demokratik 

Ossetia pada tanggal 20 September 1990.
55
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Keterlibatan Rusia di Ossetia Selatan semakin kuat juga 

 dikarenakan paspor Rusia yang didistribusikan kemasyarakat di Ossetia 

 Selatan yang kian menguat ditahun 2002. Tercatat sudah hampir 97 

 persen warga Ossetia telah memegang paspor Rusia, sehingga dengan 

 memiliki paspor ini, warga Ossetia Selatan dijamin memiliki akses akan 

 pelayanan kesehatan, pendidikan, dana pensiunan, perjalanan keluar 

 wilayah Ossetia Selatan, dan berbagai macam kebutuhan vital yang 

 selama ini kurang diperhatikan oleh Georgia.
56

 

Ossetia Selatan sendiri juga masih bergantung pada budget yang 

 diberikan oleh Rusia setiap tahunnya dimana menurut data yang ada 

 ditahun 2016 saja, hampir 90 persen budget dalam negeri Ossetia Selatan 

 berasal dari bantuan dana dari Rusia
57

 Data yang ada juga menjelaskan 

 bahwa Rusia telah memberikan dana bantuan sebanyak 43 Miliar Rouble 

 Rusia sejak tahun 2009 dan semenjak ditandanganinya perjanjian 

 “Alliance and Integration”  selama 25 tahun antara pemimpin Rusia, 

 Vladimir putin dan Pemimpin Ossetia Selatan, Leonid Tibilov pada 

 Maret tahun 2015 maka Ossetia Selatan akan diberikan dana bantuan 

 Rusia sebanyak 9 miliar Rouble Rusia selama 3 tahun berturut turut.
58
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Selain itu perjanjian ini juga menjelaskan bahwa Rusia pun akan 

 ikut terlibat dalam menjaga perbatasan wilayah di Ossetia Selatan 

 sekaligus turut mengambil bagian dalam mengontrol ekonomi dan militer 

 di daerah tersebut serta dengan mempermudah administrasi untuk 

 mendapatkan kewarganegaraan Rusia bagi masyarakat diOssetiaSelatan 

 dimana tercatat hanya tinggal 10 persen warga di OssetiaSelatan yang 

 belum mengantongi paspor Rusia.
59

 

Selanjutnya akan ada Joint Defense and Security antara Rusia 

 dan Ossetia Selatan, dimana diintergrasikannya lembaga vital seperti bea 

 cukai, sehingga lebih mempermudah roda keluar masuknya makanan, 

 barangdan lainnya antar kedua negara tersebut, selain itu juga dibukanya 

 perbatasan di wilayah Rusia dan Ossetia Selatan sehingga masyarakat 

 yang ada bebas berpergian dari dan keluar wilayah Ossetia 

 Selatan.
60

Selain itu melalui perjanjian ini pun Rusia menjamin 

 tersedianya asuransi sosial dan kesehatan bagi pemegang  paspor Rusia, 

 peningkatan dana pensiunan dan gaji para pegawai pemerintahan serta 

 kurikulum pendidikan yang sama dengan kurikulum di Rusia
61
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Hal-hal diatas tersebut semakin memperjelas bahwa terdapatnya

 ketergantungan yang cukup tinggi dari Ossetia Selatan akan negara Rusia 

 dalam menjalankan roda pemerintahannya sehingga dapat dilihat bahwa 

 sampai saat ini hubungan yang erat Ossetia Selatan dan Rusia akan terus 

 terjalindan pastinya tidak menutup kemungkinan suatu saat, Ossetia 

 Selatan pun akan menjadi bagian dari kedaulatan Rusia. 

4.3  Pasportisasi dan Kewarganegaraan di Georgia 

 

Pasportisasi ini tidak semata mata berkaitan dengan penduduk 

saja melainkan juga berdampak pada aspek teritorialnya, dimana menurut 

Artman, ketika proses pendistribusian paspor dilakukan hal ini tidak 

semata berarti diperoleh kewarganegaraan baru melainkan juga 

pasportisasi menghasilkan terbentuknya hubungan berdaulat antara 

negara itu sendiri, penduduk yang ternaturalisasi serta tanah atau daerah 

yang didiaminya.
62

 

Selanjutnya naturalisasi itu sendiri menurut Natoli merupakan 

proses dimana kewarganegaraanselain kewarganegaraan asal individu 

tersebut diberikan.
63

 Naturalisasi  tersebut menciptakan adanya 

hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban sebuah negara atas 

individu tersebut dimana seorang individu bebas memiliki akses akan 

sumber daya yang ada di negara pemberikewarganegaraan tersebut 
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namun hal itu juga memberikan kewajiban dari seorang individu yakni 

kepatuhan dan kesetiaan atas negara yang didiaminya contohnya seorang 

individu sewaktu waktu dapat dipanggil untuk mengikuti wajib militer 

yang dilaksanakan oleh negaranya.
64

 

Proses pasportisasi yang terjadi di Ossetia Selatan itu sendiri 

adalah dimana paspor yang diberikan terhadap hampir 90 persen warga 

Osetia Selatan oleh Rusia menjadikan adanya hubungan hak dan 

kewajiban antara Rusia sebagai negara yang menaturalisasi dan warga 

Ossetia Selatan sebagai penduduk yang ternaturalisasi.  

Kemudian Rusia memiliki hak atas individu yang ada di Ossetia 

Selatan namun juga memiliki kewajiban atas masyarakat yang ada seperti 

dengan memberikan akses seperti pendidikan, kesehatan, 

pekerjaan,perlindungan, dan lainnya sedangkan masyarakat Ossetia 

selatan tentunya harus patuh terhadap Rusia sebagai negaranya namun 

disisi lainnya merekapun dapat mengakses aspek aspek seperti 

pendidikan, kesehatan yang telah diberikan oleh Rusia bagi setiap warga 

negaranya.  

Melalui proses pasportisasi ini maka terjadilah naturalisasi yang 

mana sudah semakin dipermudah prosesnya oleh pemerintah Rusia yaitu 

ketika pengaplikasian dokumen,hanya dibutuhkan paspor Sovietyang 

lamadalam proses pengajuan kewarganegaraan Rusia dan dapat 
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dilaksanakan tanpa meninggalkan wilayah Ossetia selatan dimana 

contohnya melalui organisasi Non Governmental NationalistRusia 

yangjuga dapat ditugaskan untuk mengambil dokumen pengajuan 

kewarganegaraan masyarakat Ossetia selatan untuk diproses di kota 

terdekat Rusia
65

.  

Sehingga hal ini kemudian meningkatkan volume pengajuan 

kewarganegaraan Rusia oleh masyarakat Ossetia Selatan dimana dengan 

regulasi tersebut, 90 persen dari total 100.000 populasi penduduk yang 

ada telah menggunakan kesempatan ini. Rusia pun juga menerbitkan 

paspor perjalanan khusus bagi warga Ossetia Selatan.
66

 

Selain itu juga untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia bagi 

bekas penduduk Soviet seperti Ossetia Selatan tersebut tidak syaratkan 

untuk tinggal selama 5 tahun di Rusia seperti yang telah ditentukan 

dalam theRussian Citizenship Law
67

seperti yang tercantum dalam article 

13 b.  

“Resided in the territory of the Russian Federation 

for five uninterrupted yearssince being granted 

a residence permit and until the day of applying 

for the citizenshipof the Russian Federation, 

unless otherwise provided by part two of this 

Article.”
68
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Kemudian pada tahun 2006, Ossetia Selatan pun ikut 

menerbitkan Citizenship Law dimana pada artikel 6.1 dijelaskan bahwa 

adanya hak bagi warga Ossetia selatan untuk mengajukan 

kewarganegaraan Rusia selain kewarganegaraan Ossetia Selatan.
69

Hal 

hal diatas tersebut memudahkan Ossetia Selatan dalam mendapatkan 

kewarganegaraan Rusia dan selanjutnya juga memudahkan Rusia dalam 

menaturalisasi penduduk Ossetia Selatan yang memang berkeinginan 

untuk menjadi warga negara Rusia meskipun pemerintah Georgia itu 

sendiri tidak pernah mengakui adanya Citizenship Law yang diterbitkan 

oleh Ossetia Selatan.
70

 

 Diberikannya paspor Rusia bagi penduduk Ossetia Selatan 

ditentang Georgia karena menurut Georgia usaha menaturalisasi 

penduduk diluar wilayah Rusia dan tanpa memiliki koneksi dengan 

Rusiapun dianggap ilegal karena kurangnya koneksi yang faktual 

diantara mereka dimana menurut prinsip hukum internasional yang ada, 

hubungan faktual antara yang menaturalisasi dan yang ternaturalisasi 

tidak dapat terjadi jika si penduduk tinggal didaerah asalnya sehingga 

menurut prinsip hukum internasional ini Rusia tidak boleh melakukan hal 

tersebut terhadap warga negara Georgia.
71
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Tindakan yang dilakukan oleh Rusia ini dianggap telah 

melanggar baik hukum internasional serta integritas kedaulatan yang 

selama ini dimiliki dan harus dihargai serta dihormati oleh bangsa lain 

sebagai bagian yang utama dari keberlangsungan sebuah negara 

berdaulat. 

 

.  

 


