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1.1 Latar Belakang 

  Berdirinya suatu negara sangat penting jika adanya wilayah dan 

 warga negara didalamnya. Kedua pilar utama berdirinya suatu negara 

 tersebut terkait jika melihat wilayah yang dimana sebagai tempat 

 berdiamnya penduduk. Wilayah sangatlah penting keberadaanya terutama 

 terkait wilayah sebagai penunjang pelaksanaan pemerintahan sebuah 

 negara. Melihat makna yang terkandung didalamnya, maka kedua hal 

 diatas yang sangatlah signifikan bagi sebuah negara, namun seringkali 

 masih saja dapat terganggu oleh tindakan ataupun kegiatan yang 

 datangnya baik dari dalam maupun dari luar negara tersebut dimana tanpa 

 disadari dapat memberikan ancaman bagi keberlangsungan sebuah negara 

 sehingga tentunya dapat memberikan pengaruh bagi perkembangan sebuah 

 negara yang berdaulat. 

Hal inipun ikut terjadi wilayah negara Georgia dimana tepatnya 

di Ossetia Selatan atau yang dikenal sebagai daerah yang memerdekakan 

diri dari Georgia di tahun 1991. Melihat sejarah panjangnya baik Georgia 

dan Ossetia Selatan merupakan bagian dari Uni Soviet. Dimana sejak 

jatuhnya Kerajaan Rusia dan kemudian dilanjutkan dengan invasi Soviet 

ke Georgia di tahun 1921, Soviet menjadikan Ossetia sebagai 



autonomous oblast (province) dan menjadi bagian dari Georgian Soviet 

Socialist Republic
1
. Namun sebelum keruntuhan Uni Soviet sekitar tahun 

1990, Ossetia Selatan berusaha menyatakan kedaulatan secara penuh dari 

Uni Soviet dengan berusaha menggagalkan pemilu Georgia yang pada 

saat itu memenangkan Zviad Gamsakhurdia, seorang nasionalis Georgia 

dimana Pemerintah Gamsakhurdia ini menanggapi keras dengan 

menghapuskan status oblast otonom Ossetia Selatan pada bulan 

Desember 1990, sehingga menyebabkan peningkatan ketegangan dan 

konflik bersenjata pada tahun 1991-1992
2

. Konflik ini berhasil 

menggulingkan pemerintahan Gamsakhurdia. 

Konflik ini menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang 

kian memburut bagi kedua belah pihak yang bertikai dimana sekitar 

100.000 orang menjadi pengungsi dan sebanyak 10.000 orang menjadi 

internally displaced persons(IDPs).
3
 Selain itu, konflik antara pasukan 

militer Georgia dan Ossetia Selatan ini juga mengakibatkan putusnya 

jalur komunikasi dan logistik.
4
 Diperparah dengan terdapatnya aksi-aksi 
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brutal terhadap penduduk sipil dari etnis lainnya seperti pengusiran, 

pemerkosaaan dan penjarahan.
5
 

Semenjak terjadinya konflik ditahun 1991 tersebut, Rusia turut 

serta membantu Georgia untuk menuntaskan persoalan dalam negerinya. 

Dimana awal keterlibatan ini sudah terjadi sejak tahun 1989, dimana 

resimen tentara Soviet membantu melindungi Tskhinvali dari ribuan 

pendukung Gamsakhurdia.
6
 Sehingga di tahun 1993 presiden Georgia 

saat itu Eduard Shevardnadze sepakat untuk ikut bergabung dengan 

Russian-led Commonwealth of Independent States (CIS) serta the 

Russian-led Collective Security Treaty (CST), dimana Rusia ditugaskan 

sebagai penjaga perdamaian diwilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia 

serta membangun pangkalan militerdiwilayah kekuasaan Georgia guna 

menjaga border dan pinggiran pantai Georgia tersebut.
7
  

Selanjutnya dalam mengatasi masalah Ossetia Selatan maka 

Georgia ikut dalam perjanjian bilateral antara Rusia dan Georgia yang 

dikenal dengan the Agreement on Principles of Settlement of the 

Georgian-Ossetian Conflict atau Sochi Agreement
8
 di kota Sochi, pada 
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22 juni tahun 1992
9

 untuk menetapkan ketentuan gencatan senjata 

dimana perjanjian ini menghasilkan Joint Commission Control (JCC) 

yang terdiri dari perwakilan Georgia, Rusia, Ossetia Selatan dan Ossetia 

Utara yang bertugas dalam memonitori gencatan senjata antara kedua 

belah pihak yang bertikai.  

Selain itu dalam Sochi Agreement ini juga diresmikannyaJoint 

Peacekeeping Forces (JPKF) yang bertugas sebagai pasukan penjaga 

perdamaian dengan anggotanya terdiri dari Rusia, Georgia, Ossetia Utara 

dan Ossetia Selatan serta dipimpin oleh Rusia.
10

Pasukan perdamaian ini 

mulai aktif sekitar bulan juli dengan melakukan patroli di zona konflik 

yakni, area dalam radius 15 km dari Tskhinvali.
11

Kemudian di Ossetia 

Selatan sendiri, berbagai upaya damai diatas menimbulkan kondisi yang 

relatif kondusif dikarenakan resolusi konflik yang berjalan baik disertai 

dengan penempatan pasukan JPKF secara maksimal.  

JPKF dikatakan efektif dalam menjaga perdamaian yang ada 

dikarenakan dapat menghalangi Georgia untuk menyelesaikan masalah 

Ossetia Selatan secara militer dan tidak ada insiden kekerasan yang 

muncul hingga tahun 2003-2004.
12

  Situasi kondisif ini berubah seiring 

dengan terjadinya perubahan perubahan lingkup domestik Georgia yang 
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berhasil menghidupkan kembali konflik antara Ossetia Selatan dan 

Georgia.
13

 

Disamping ikut dalam menjaga stabilitas keamanan antara 

Georgia dan Ossetia Selatan. Rusia yang memiliki privilege 

dalamnegosiasi tersebut memakai kesempatan tersebut untuk 

menjalankan kebijakan passportization
14

 bagi orang orang Ossetia 

Selatan dan Abkhazia sehingga memiliki kewarganegaraan Rusia sejak 

tahun 2002. Terkait kebijakan passportization ini tercatat sudah 90% 

warga Ossetia Selatan dan Abhkazia telah memiliki paspor Rusia
15

. 

Peningkatan volume penduduk Ossetia Selatan yang 

mengantongi paspor Rusia ini juga dikarenakan kemudahan yang 

diberikan oleh Rusia dalam proses pengajuan dokumen kewarganegaraan 

dimana masyarakat Ossetia Selatan hanya perlu membawa paspor Soviet 

lama mereka tanpa meninggalkan wilayahnya dan dokumen ini diambil 

melalui organisasi Non Governmental Nationalist Rusia untuk diproses 
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di kota terdekat Rusia seperti kota Sochi.
16

 Tercatat 90 persen dari total 

100.000 populasi penduduk yang ada telah menggunakan kesempatan 

ini.
17

 Rusia pun juga menerbitkan paspor perjalanan khusus bagi warga 

Ossetia Selatan. Tercatat di tahun 2007, Rusia telah memberikan dana 

pensiun sebesar 590 juta kepada penduduk Abhkazia dan 100 juta untuk 

penduduk Ossetia Selatan.
18

Menurut data ditahun 2008, pemegang 

paspor Rusia di Ossetia Selatan mendapat kira sekitar 1,600 ruble Rusia, 

kira kira hampir sama dengan yang diberikan di Abhkazia.
19

 

Kebijakan ini belakangan menjadi permasalahan ketika Georgia 

sendiri tidak mengakui adanya dual citizenship di negaranya.
20

Akibatnya 

Georgia merasa Rusia telah ikut campur tangan dalam permasalahan 

rumah tangganya karena menurut  de jure (hukum) status Ossetia Selatan 

masih merupakan bagian dari Georgia dimana dengan memiliki paspor 

Rusia ini kemudian warga Ossetia Selatan yang selama ini “terisolasi” 
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dapat lebih merasakan kemudahan karena Rusia menawarkan insentif 

bagi siapa saja yang mengantongi paspor Rusia dengan memberikan 

pelayanan kesehatan dan dana pensiun yang lebih besar, selain itu  

mereka juga akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan perjalanan 

kemanapun termasuk juga kesempatan pendidikan.
21

 

Kebijakan ini ditentang oleh Georgia dikarenakan Rusia sendiri 

pun kemudahan memakai kebijakan ini sebagai dalil untuk memperluas 

pengaruhnya diwilayah Georgia dimana contohnya Rusia ikut bagian 

dalam perpolitikan, ekonomi maupun keamanan di Ossetia Selatan. 

Disisi politik warga Ossetia Selatan juga telah ikut serta dalam pemilihan  

presiden Rusia ditahun 2004 dan 2008.
22

 

Pada aspek ekonomi, Rusia juga turut serta mengintegrasikan 

badan badan vital ekonomi dengan Ossetia Selatan seperti beacukai 

untuk mempermudah keluar masuknya barang barang perdagangan dari 

dan menuju ke Rusia. Sedangkan  keterlibatan militer Rusia adalah dalam 

menjaga perbatasan antara Georgia dan Ossetia Selatan. Dimana Rusia 

tidak hanya menjaga perbatasan semata melainkan juga melakukan 
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operasi militer yang bertujuan dalam mempersempit wilayah Georgia 

yang berbatasan langsung dengan Ossetia Selatan  

Operasi militer Rusia ini dilakukan dengan menancapkan batas 

batas wilayah baru beberapa ratus meter kedalam wilayah 

Georgia.Dimana sekitar wilayah tersebut terdapat lahan pertanian milik 

penduduk Georgia dan dibawahnya juga merupakan jalur pipa Baku 

Supsa yang setiap harinya membawa 145.000 barel minyak dari ladang 

minyak Kaspia Arzebaijan menuju ke terminal Supsa Georgia di Laut 

Hitam.
23

Dimana menurut Kementerian Luar Negeri Georgia, Rusia telah 

mengambil sejumlah besar bagian dari jalur pipa Baku Supsa kira kira 

1,5 mil.
24

 

Selanjutnya analisis dari the Independent Fact-Finding Mission 

into the 2008 Georgia War(IIFFMCG) menemukan bahwa pemberian 

kewarganegaraan Rusia telah melanggar hukuminternasional dikarenakan 

telah mengambil hak hak Georgia dalam menjalankan yuridiksi atas 

sejumlah besar warga negaranya.
25

 Penerapan kebijakan pasportisasi ini 

tanpa adanya persetujuan dari Georgia juga telah melanggar kedaulatan 

negara tersebut
26

. Menurut IIFFMCG juga, melalui kebijakan ini, Rusia 

telah mempromosikan “progressive annexation”terhadap Abkhazia dan 
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Ossetia Selatan dengan mengintegrasikan teritori dari wilayah tersebut ke 

dalam ruang ekonomi, hukum dan keamanannya.
27

 

Yang kemudian menjadi urgent untuk membahas masalah ini  

disini adalah masalah kebijakan pasportisasi yang dijalankan oleh Rusia 

terhadap penduduk Ossetia Selatan dimana pasportisasi disini digunakan 

sebagai bentuk aneksasi yang mempengaruhi kedaulatan di Georgia. 

Pasportisasi ke Ossetia Selatan telah lama dilakukan namun secara lebih 

intens dan jumlah yang lebih banyak dimulai ditahun 2002 dengan  

menghasilkan sebanyak 90 persen warga Ossetia Selatan yang telah 

berpaspor Rusia sedangkan Georgia sendiripun tidak mengakui adanya 

kebijakan ini dan juga dwi-kewarganegaraan dinegaranya. Hal inilah 

yang kemudian menarik untuk diteliti bagaimana sebuah kebijakan disini 

yakni pasportisasi digunakan sebagai bentuk aneksasi terhadap 

kedaulatan yang dimiliki oleh Georgia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, mengahasilkan rumusan masalah 

bagaimana proses kebijakan Pasportization Rusia sebagai bentuk 

aneksasi terhadap kedaulatan Georgia dari tahun 2002-2008? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

proses kebijakan Passportization Rusia sebagai bentuk aneksasi terhadap 

kedaulatan  Georgia dari tahun 2002-2008. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Praktis 

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangsi bagi Ilmu Hubungan Internasional melalui 

penelitian ini, sehingga menambah khazanah berpikir penstudi 

hubungan internasional dalam memandang sebuah fenomena baru 

yang layak untuk diteliti lebih lanjut 

1.4.2. Manfaat Akademis 

Secara akademis, melalui penelitian ini, penulis berharap 

dapat memberikan  kontribusi pengalaman bagi peneliti ilmu 

hubungan internasional pada khususnya sehingga dapat lebih 

menyempurnakan penelitian yang belum sempurna ini untuk dapat 

menjadi media komperatif dalam menghasilkan penelitian yang 

telah mencakupi aspek aspek yang belum dijelaskan dalam 

penelitian ini. 


