
BAB VI 

PENUTUP 

  

  Pada bab terakhir ini, penulis akan menjelaskan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Kemudian penulis juga akan 

memberikan saran yang penulis susun berdasarkan analisa dan data yang penulis 

temukan dalam  penelitian ini. 

6.1 Kesimpulan 

 

  Konflik antara Georgia dan Ossetia Selatan yang terus saja terjadi 

 telah memberikan celah bagi Rusia dimana keterlibatan Rusia sebagai 

 mediator dan penjaga  keamanan dalam konflik sipil antara Georgia dan 

 Ossetia Selatan digunakan oleh Rusia dalam melancarkan kebijakan 

 pasportisasi di Ossetia Selatan. Proses pasportisasi yang gencar dilakukan 

 oleh Rusia di Ossetia  Selatan sejak tahun 2002 sampai pada 2008 tersebut 

 terbukti telah berhasil menjaring setidaknya 90 persen masyarakat Ossetia 

 Selatan telah berpasporkan Rusia. Paspor yang diberikan ini juga

 diterima dengan baik oleh Ossetia Selatan juga dikarenakan berbagai 

 manfaat yang akan diperoleh, seperti akses fasilitas kesehatan, 

 pendidikan, dana pensiunan dan lainnya.  

    



   Masyarakat Ossetia Selatan sendiri telah ikut terlibat dalam 

kegiatan politik di Rusia dimana ditahun 2004 dan 2008 contohnya, 

masyarakat ikut memilih dalam pemilihan presiden Rusia yang saat itu 

dimenangkan oleh Vladimir Putin. Namun disisi lain, Georgia ikut 

dirugikan dimana wilayah kedaulatannya tidak dihormati oleh Rusia yang 

ikut terlibat dalam berbagai tindakan yang memberi dampak buruk bagi 

Georgia seperti contohnya keterlibatan Rusia dalam perdagangan gelap 

diperbatasan antara Georgia dan Ossetia Selatan serta adanya upaya Rusia 

dalam membuat batas batas baru diwilayah yang merupakan bagian dari 

kedaulatan Georgia. Kedua contoh diatas adalah sebagai besar yang terus 

dilakukan oleh Rusia, yang tidak menghormati integritas negara Georgia. 

  Beberapa penjelasan diatas merupakan bagian dari proses 

 pasportisasi yang merugikan pihak Georgia Proses ini telah membentuk 

 aneksasi atas kedaulatan di Georgia 

6.2 Saran 

    

   Untuk penelitian selanjutnya, mungkin contoh kasus yang akan 

diteliti diharapkan akan lebih berbeda dikarenakan kebijakan pasportisasi 

Rusia tidak hanya dilakukan di Ossetia Selatan melainkan juga terjadi di 

berbagai pecahan Uni Soviet yang telah memerdekakan diri tersebut, 

Penelitian selanjutnya mungkin bisa mengambil dari daerah daerah yang 

memerdekakan diri secara de facto dari negara aslinya seperti Ossetia 

Selatan yang memerdekakan diri dari Georgia.  Hal ini akan menjadi lebih 



menarik untuk dibandingkan bagaimana proses pasportisasi terjadi 

diberbagai wilayah tersebut dan untuk melihat apakah aneksasi juga turut 

terjadi disana.  

 


