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ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan perkembangan normalisasi hubungan
bilateral Georgia-Rusia setelah konflik kedua negara pada Agustus 2008
dan meneliti faktor-faktor pendorong yang memengaruhi normalisasi
hubungan bilateral dua negara tersebut. Latar belakang penelitian ini
bermula dari adanya tanda-tanda perbaikan atau normalisasi hubungan
bilateral antara Georgia dan Rusia dalam kondisi belum dibukanya
hubungan diplomatik kedua negara pascakonflik 2008 (Georgia memutus
hubungan diplomatiknya dengan Rusia setelah pengakuan kedaulatan
yang diberikan Rusia atas wilayah separatis Georgia, yaitu Abkhazia dan
Ossetia Selatan) dan persepsi kedua negara yang cenderung bersifat
mutual distrust atau saling curiga. Tanda-tanda normalisasi hubungan
bilateral kedua negara tersebut tercermin dari dibukanya kembali
perbatasan wilayah antara Georgia dan Rusia yang sebelumnya ditutup
selama perang, pemulihan aturan penerbangan regular antar kedua
negara, dibukanya kembali pasar Rusia bagi produk pertanian Georgia dan
kesediaan Georgia untuk membuka dialog dengan Rusia yang akhirnya
membawa Rusia sebagai anggota tetap dari World Trade Organisation
(WTO). Hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan penelitian
dihasilkan melalui sintesis teori Bar-Siman Tov tentang rekonsiliasi
konflik dan teori Robert Jarvis tentang persepsi ancaman, dihadapkan
dengan teori Stephen M. Saideman tentang pengaruh ikatan etnis (ethnic
ties) dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara dan teori
Louis Kriesberg tentang peran pihak-pihak perantara (intermediaries).
Berdasarkan teori-teori tersebut diperoleh hipotesis bahwa perkembangan
normalisasi hubungan bilateral antara Georgia dan Rusia pascakonflik
tahun 2008 disebabkan oleh pengaruh ikatan etnis antara Georgia dan
Rusia yang beroperasi dengan dorongan pihak ketiga sebagai perantara.
Kedua faktor tersebut saling berkorelasi dalam menjawab permasalahan
penelitian.

Kata Kunci: konflik, normalisasi hubungan bilateral, ikatan etnis,
intermediaries



PENDAHULUAN

Perang Ossetia Selatan atau sering disebut sebagai Perang Rusia-
Georgia (juga dikenal sebagai Perang Lima Hari) adalah konflik bersenjata
pada bulan Agustus 2008 antara Georgia dan Rusia di satu sisi, serta
pemerintah Georgia dengan wilayah separatis Ossetia Selatan dan
Abkhazia di sisi lain.1 Pada tahun 1991-1992, Perang Ossetia Selatan antara
etnis Georgia dan Ossetia telah membuat lebih dari setengah wilayah
Ossetia Selatan berada di bawah kendali de facto pemerintah Rusia yang
belum diakui secara internasional. Namun sebagian besar etnis Ossetia
Selatan tetap berada di bawah pengendalian Georgia (Kabupaten
Akhalgori, dan desa-desa sekitarnya, seperti Tskhinvali), dengan pasukan
penjaga perdamaian Rusia yang berada di wilayah tersebut.2 Situasi yang
sama juga terjadi di Abkhazia setelah Perang di Abkhazia (1992-1993),
hingga ketegangan semakin meningkat selama periode tahun 2008.

Pada tanggal 7 hingga 8 Agustus 2008, Georgia melancarkan
serangan militer besar-besaran terhadap Ossetia Selatan dalam upaya
untuk merebut kembali wilayah itu.3 Georgia mengklaim bahwa hal
tersebut dalam rangka menanggapi serangan pasukan penjaga perdamaian
Rusia di Ossetia Selatan, karena Rusia dianggap tidak berperan sebagai
unit penjaga perdamaian di wilayah itu.4 Serangan Georgia ini
menyebabkan jatuhnya korban dari milisi Ossetia Selatan dan pasukan
penjaga perdamaian Rusia yang menentang serangan Georgia. Dalam hal
ini, Georgia akhirnya berhasil menguasai sebagian besar wilayah
Tskhinvali. Menanggapi hal tersebut, Rusia kemudian bereaksi dengan
mengerahkan Unit Angkatan Darat dan Pasukan Udara Rusia di Ossetia
Selatan. Rusia mengklaim tindakan ini sebagai intervensi kemanusiaan
yang diperlukan demi penegakan perdamaian.5

Pasukan Rusia dan Ossetia berjuang melawan pasukan Georgia di
wilayah Ossetia Selatan selama empat hari, dimana pertempuran paling
sengit terjadi di Tskhinvali.6 Pada tanggal 9 Agustus, pasukan angkatan
laut Rusia memblokade bagian pantai Georgia dan mendarat di pantai
Abkhazia.7 Setelah lima hari pertempuran sengit di Ossetia Selatan,

1 Charles King, ”The Five-Day War” (2010).
http://www9.georgetown.edu/faculty/kingch/King_Five_Day_War.pdf (diakses tanggal
25 November 2012)
2 “The Georgian – Ossetia Conflict”, Chapter 4. http://www.caucasus.dk/chapter4.htm
(dikses tanggal 25 November 2012)
3 “Russia Vows to Defend South Ossetia”, BBC News Europe, 5 Agustus 2008,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7543099.stm (diakses tanggal 25 November 2012)
4 “Russia Vows to Defend South Ossetia”
5 “Russia Vows to Defend South Ossetia”
6 Roy Allison, “Russia Resurgent? Moscow Campaign to Force Georgia to Peace” (2008).
http://www.chathamhouse.org/files/12445_84_6allison.pdf (diakses tanggal 25
November 2012)
7 “Day by Day: Georgia-Russia Crisis”, BBC News Europe, 21 Agustus 2008,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7551576.stm (diakses tanggal 25 November 2012)



pasukan Georgia akhirnya mundur. Rusia pada akhirnya berhasil masuk
dan menduduki kota Poti, Gori, Senaki, dan Zugdidi.8

Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2008, Majelis Federal Rusia
dengan suara bulat mendesak Presiden Medvedev untuk mengakui
Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai negara merdeka.9 Pada hari
berikutnya, Medvedev setuju untuk menandatangani sebuah dekrit resmi
yang mengakui dua entitas tersebut.10 Sementara Georgia secara tegas
menolak langkah ini sebagai aneksasi wilayahnya.11 Negara-negara Barat
seperti Amerika Serikat dan Jerman juga menentang keputusan tersebut.
Tindakan Rusia yang mengakui dua wilayah separatis Georgia itu bahkan
sangat dikecam oleh anggota North Atlantic Traty Organization (NATO).
Akhirnya, menanggapi pengakuan Rusia atas Abkhazia dan Ossetia
Selatan, pemerintah Georgia mengumumkan bahwa negara memutus
semua hubungan diplomatiknya dengan Rusia.12 Sebelumnya, Kedutaan
Besar Rusia di Georgia juga telah ditutup sejak Agustus 2008, tepat pada
awal perang di Ossetia Selatan. Sementara kedua wilayah separatis,
Ossetia Selatan dan Abkhazia sendiri, bergantung hampir sepenuhnya
pada Rusia atas bantuan finansial, militer dan diplomatik.

Semenjak Georgia dan Rusia memutuskan hubungan
diplomatiknya, perselisihan antar kedua negara tersebut berkaitan dengan
pengakuan yang diberikan Moskow terhadap Abkhazia dan Ossetia
Selatan belum menemukan titik temu. Georgia sendiri menegaskan bahwa
pihaknya tidak akan mengembalikan hubungan diplomatik dengan Rusia
sebelum Rusia mau mencabut pengakuannya terhadap dua entitas Georgia
yang memisahkan diri tersebut. Di lain pihak, Rusia juga tetap pada
keputusannya untuk mengakui Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai dua
negara yang merdeka.

Kondisi hubungan bilateral antara Georgia dan Rusia tersebut
sebenarnya juga disebabkan oleh kecenderungan persepsi kedua negara
yang bersifat mutual distrust atau saling curiga.13 Konflik yang terjadi
pada tahun 2008 silam, dan selanjutnya pengakuan Moskow atas
kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan, menjadi sumber utama dari
ketidakpercayaan yang mendalam Georgia terhadap Rusia. Meskipun
bentrokan militer berakhir segera setelah perjanjian genjatan senjata yang
ditandatangani pada tanggal 12 Agustus dan 8 September 2008, insiden
kekerasan dan penangkapan warga sipil sepanjang Ossetia Selatan dan

8 “Day by Day: Georgia-Russia Crisis”
9 “Day by Day: Georgia-Russia Crisis”
10 International Crisis Group, “Georgia-Russia: Learn to Live like Neighbours”, Europe
Briefing N°65, (8 Agustus 2011), 1.
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/caucasus/georgia/B65--%20Georgia-
Russia-%20Learn%20to%20Live%20like%20Neighbours.pdf (diakses pada 29 Januari
2013)
11International Crisis Group, “Georgia-Russia: Learn to Live like Neighbours”
12 “Day by Day: Georgia-Russia Crisis”
13 International Crisis Group, “Georgia-Russia: Learn to Live like Neighbours”, 2



Abkhazia yang menyebabkan banyak korban berjatuhan masih terjadi.14

Bagian-bagian penting dari perjanjian gencatan senjata yang dimediatori
oleh Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, sebagai wakil dari Uni Eropa,
belum sepenuhnya dilaksanakan. Rusia dalam hal ini belum menjalankan
komitmennya, antara lain untuk mengurangi jumlah pasukan, menarik
diri dari daerah yang berhasil diduduki, ataupun mendukung akses
pemantauan internasional dan misi bantuan humanitarian ke Ossetia
Selatan dan Abkhazia.15

Selain itu, sifat saling curiga antara Georgia dan Rusia juga
diakibatkan oleh sensitifitas Rusia terhadap hubungan militer antara
Georgia, Amerika Serikat dan NATO. Kementerian Luar Negeri Rusia
mengkritik kunjungan kapal perang AS ke Batumi pada bulan Juni 2011
sebagai bentuk campur tangan AS yang dapat mengancam keamanan
regional.16 Di sisi lain, Georgia mengklaim bahwa Rusia tertarik lebih jauh
untuk merusak kedaulatan negara, salah satunya dengan pengiriman
mata-mata Rusia ke Georgia. Tuduhan Georgia tersebut didasarkan atas
penangkapan empat fotografer Georgia pada Juli 2011 yang diduga
membocorkan rahasia negara ke Rusia.17

Namun ternyata dibalik putusnya hubungan diplomatik antara
Georgia dan Rusia, serta persepsi dua negara tersebut yang cenderung
mutual distrust, dalam perkembangannya terdapat tanda-tanda
normalisasi atau perbaikan hubungan bilateral antara kedua negara.
Perbaikan hubungan bilateral antara Georgia dan Rusia tersebut tercermin
dalam beberapa kesepakatan kerjasama yang berhasil dicapai, seperti
pembukaan perbatasan wilayah Rusia dengan Georgia yang semula
ditutup selama perang, kembalinya penerbangan reguler kedua negara,
dibukanya kembali pasar Rusia bagi barang-barang Georgia, serta
kesediaan Georgia untuk membuka dialog dengan Rusia yang pada
akhirnya mengantarkan Rusia sebagai anggota tetap dari World Trade
Organisation (WTO). Maka berdasarkan data-data tersebut, menjadi
menarik untuk diteliti lebih lanjut mengapa Georgia-Rusia berhasil
melakukan kerjasama yang menunjukkan perkembangan normalisasi
hubungan bilateral kedua negara, meskipun belum dibukanya hubungan
diplomatik pascakonflik 2008 dan persepsi Georgia-Rusia yang bersifat
mutual distrust.

PERKEMBANGAN NORMALISASI HUBUNGAN BILATERAL
GEORGIA-RUSIA

Sebagai tanda awal pencairan hubungan kedua negara, Georgia
dan Rusia mengumumkan bahwa mereka telah setuju untuk membuka
kembali perbatasan darat mereka untuk jalur lalu lintas. Keduanya
sepakat untuk membuka kembali perbatasan darat mereka pada Maret
2009. Di bawah mediasi dari Swiss, mereka sepakat untuk membuka

14 International Crisis Group, “Georgia-Russia: Learn to Live like Neighbours”
15 International Crisis Group, “Georgia-Russia: Learn to Live like Neighbours”
16 International Crisis Group, “Georgia-Russia: Learn to Live like Neighbours”, 3
17 International Crisis Group, “Georgia-Russia: Learn to Live like Neighbours”



kembali perbatasan Karzbegi – Zemo Larsi sebagai satu-satunya jalur yang
tidak melewati Abkhazia dan Osettia Selatan. Dalam hal ini, Rusia
memotong semua jalur lalu lintas dengan Georgia pada tahun 2006, di
tengah hubungan yang masam antara Kremlin dan pemerintah Georgia
yang pro-Barat.18 Sebelum pemberlakuan embargo Rusia terhadap produk
agrikultur Georgia, wilayah itu dijadikan sebagai jalur transit dan sumber
perdagangan. Oleh sebab itu, penutupan perbatasan tersebut berujung
pada runtuhnya perekonomian daerah.

Selain masalah perbatasan, Rusia juga memotong hubungan udara
dengan Georgia selama perang tahun 2008. Beberapa penerbangan
charter akhirnya telah diizinkan beroperasi antara kedua negara pada
bulan Januari 2009, tetapi aturan penerbangan reguler pada waktu belum
dikembalikan.19 Penerbangan reguler telah ditangguhkan sejak kedua
negara terlibat dalam konflik atas wilayah separatis Georgia yang
didukung Rusia, yaitu Ossetia Selatan dan Abkhazia. Namun Rusia
akhirnya bersedia untuk membuka kembali secara resmi penerbangan
reguler antar kedua negara pada Desember 2009.20 Setelah menyetujui
beberapa kesepakatan teknis terkait jadwal penerbangan, berdasarkan
keterangan dari Kementrian Luar Negeri Rusia, Georgia Airlines telah
dapat mengoperasikan penerbangan ke Moskow dan St Petersburg sejak
tanggal 29 Desember 2009.21 Penerbangan tersebut merupakan
penerbangan penumpang reguler pertama setelah konflik 2008. Beberapa
pengamat mengatakan bahwa ini merupakan langkah awal dalam
meningkatkan hubungan antara Georgia dan Rusia secara signifikan,
meskipun perselisihan antara kedua negara masih terlihat kuat.22

Sebelumnya, Rusia juga memberlakukan embargo terhadap
produk agrikultur Georgia. Larangan impor anggur Georgia oleh Rusia
dimulai pada akhir Maret 2006. Larangan impor anggur tersebut datang
pada saat memburuknya hubungan antara kedua negara yang terlibat
dalam Revolusi Mawar. Badan Konsumen Rusia mengklaim bahwa
mereka telah memeriksa 21 jenis anggur yang dijual di Moskow dan
menyimpulkan bahwa sebanyak 85,7% produk tersebut tidak memenuhi
persyaratan sanitasi, dengan ditemukannya kandungan pestisida sebesar
44% dari sampel produk anggur Georgia.23 Perdagangan anggur dengan

18 “Russia Georgia Border Crossing Reopens”, BBC News Europe, 1 Maret 2010,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8542746.stm (diakses 20 November 2012)
19 “Air Traffic Re-opened with First Direct Flight Since 2008”, France 24, 8 Januari 2010,
http://www.france24.com/en/20100108-georgia-russia-air-traffic-open-first-flight-
2008-war (diakses tanggal 11 November 2012)
20 “Russia Approves Direct Flight from Georgia”, VOA News, 30 Desember 2009,
http://www.voanews.com/content/russia-approves-flights-georgia-28dec09--
80221157/416757.html (diakses tanggal 8 September 2012)
21 “Russia Authorises Direct Flights from Georgia”, BBC News Europe,  28 Desember
2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8433174.stm (diakses 11 November 2012)
22 Mzia Kupunia, “Georgia Ready to Restore Direct air Flights with Russia, MFA Says”,
The Messenger, 9 Maret 2010,
http://www.messenger.com.ge/issues/2059_march_9_2010/2059_mzia.html (diakses
13 November 2012)
23 Robert Parsons,  “Georgia/Russia: Georgian Agriculture Minister In Moscow For Talks
On Wine Ban”, Radio Free Europe Radio Liberty, 13 April 2006,
http://www.rferl.org/content/article/1067641.html (diakses pada 4 September 2012)



Rusia dalam hal ini mendominasi 80-90% dari total ekspor anggur
Georgia, sehingga arangan impor anggur ke Rusia menjadi pukulan besar
bagi industri Georgia..24 Embargo yang diberlakukan oleh Rusia ini
dianggap dapat merusak reputasi anggur Georgia maupun produsen
anggur Georgia itu sendiri. Ekonomi Georgia memang sangat bergantung
terhadap produk-produk agraria selama berabad-abad lamamya.

Sementara itu pada bulan Mei 2005, Menteri Pertahanan Georgia,
Irakli Okruashvili, menyatakan bahwa banyak dari produk anggur mereka
yang telah dipalsukan. Sebelum larangan tersebut, pemerintah Georgia
juga telah menutup beberapa laboratorium pengujian dan perkebunan
anggur yang dicurigai telah digunakan untuk memalsukan produk
mereka.25 Di sisi lain, Presiden Georgia, Mikhail Saakhasvili, dalam
kunjungan kenegaraannya ke China menegaskan bahwa embargo anggur
Rusia cenderung bermotif politik dan ditujukan sebagai hukuman atas
kecenderungan pro-Barat Georgia dan peringatan atas sikap Georgia yang
tidak mendukung aplikasi Rusia untuk keanggotaan Rusia di World Trade
Organisation (WTO).26

Sejak 5 Mei 2006, pemerintah Rusia juga melarang impor Borjomi
dan Nabeglavi, dua merek air mineral popular dari Georgia.27 Pemerintah
Rusia mengklaim adanya bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari
konsumsi air mineral tersebut karena dianggap gagal dalam memenuhi
standar kemurnian air minum. Presiden Mikheil Saakshvili pada
Konferensi Umum Lingkungan di Vilnius, Lithunia, menganggapi hal
tersebut dengan menyatakan bahwa tindakan itu merupakan perluasan
dari embargo anggur yang dilakukan oleh Rusia, serta bagian dari
kepentingan politik untuk memperingatkan Georgia sebagai negara yang
pro-Barat.

Namun setelah tujuh tahun lamanya absen, produk pertanian
Georgia akhirnya kembali ke pasar Rusia. Kesepakatan itu telah dicapai di
Moskow selama kunjungan delegasi dari Georgia. Pihak Georgia dalam hal
ini bertanggung jawab atas kualitas produk yang disesuaikan dengan
hukum Rusia.28 Pemberhentian impor produk pertanian Georgia ke Rusia
semenjak tahun 2006 telah menyebabkan banyak petani Georgia
mengalami kerugian. Menurut para ahli ekonomi di awal tahun 1990an,
penjualan produk-produk pertanian Georgia ke Rusia dianggap mampu
mempertahankan perekonomian Georgia.29 Keputusan untuk membuka
kembali pasar Rusia atas produk pertanian Georgia ini dapat dikatakan

24 Parsons, “Georgian Agriculture Minister”
25 Parsons, “Georgian Agriculture Minister”
26 Michael Vardzelashvili, “What the Georgians wait from Russian market?”, Georgia
Times, 4 April 2013, http://www.georgiatimes.info/en/interview/88790.html (diakses
tanggal 5 April 2013)

27 Vardzelashvili, “Georgian Wait from Russian”

28“Russian Market Opened for Georgian Agricultural Products”, News.Az, 3 April 2013,
http://www.news.az/articles/georgia/78466 (diakses pada 10 April 2013)



menjadi awal dari tahap baru dalam normalisasi hubungan antara
pemerintah Georgia dan Rusia.

Pada tahun 2004 dan 2006, Rusia mengajukan protokol bilateral
dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, masing-masing tentang upayanya
untuk bergabung dengan WTO.30 Terkait dengan hal ini Rusia
menghadapi beberapa hambatan yang signifikan terkait aksesi Rusia di
WTO, dimana setiap anggota berhak untuk meminta protokol bilateral
dengan pihak pelamar.31 Ukraina yang telah resmi menjadi anggota WTO
pada 16 Mei 2008, menjadi hambatan pertama dari aksesi WTO Rusia.
Sementara hambatan kedua datang dari Georgia yang secara politik lebih
sulit, terutama karena perang Georgia-Rusia pada bulan Agustus 2008.
Permasalahan tersebut akhirnya menjadi batu penghalang bagi Rusia
terkait permohonan keanggotaannya dalam WTO.

Georgia yang telah lebih dahulu menjadi anggota WTO, menolak
dengan keras permohonan keanggotaan Rusia di WTO. Georgia yang pada
awalnya telah menandatangani perjanjian bilateral sehubungan dengan
aksesi WTO Rusia pada tahun 2004, tiba-tiba menarik dukungannya
kembali untuk aksesi Rusia di WTO tersebut.32 Selain itu, Georgia
menyatakan keberatannya atas agenda pertemuan multilateral dan dengan
demikian menghalangi diadakannya setiap pertemuan Working Party
terkait aksesi WTO Rusia. Hal ini tentu saja membuat Rusia semakin sulit
untuk menyelesaikan masalah multilateralnya jika tanpa dilaksanakannya
pertemuan multilateral.

Berdasarkan aturan mayoritas dua pertiga suara pada aksesi
dalam Pasal XII, Rusia sebenarnya berharap dapat mengabaikan Georgia
berdasarkan aturan mayoritas dua pertiga suara yang berkaitan dengan
aksesi tersebut. Sebagai masalah praktis, aturan mayoritas dua pertiga
suara tidak sepenuhnya diterapkan dan semua keputusan aksesi diambil
oleh konsensus (dengan suara bulat) seperti semua keputusan lain dari
WTO (kecuali penyelesaian sengketa).33Maka dengan kata lain, konsensus
diperlukan dan Georgia memiliki hak suara untuk menghalanginya (a
blocking vote).34 Hal ini membuat Rusia harus melakukan negosiasi serius
dengan Georgia.

Namun kebekuan hubungan yang sempat terjadi antara Georgia
dan Rusia akhirnya berhasil diatasi. Pada awal November 2011, Georgia
telah memberi lampu hijau dan menarik veto yang sejak tahun 2008
dijatuhkannya terhadap keanggotaan Rusia dalam WTO.35 Russia
akhirnya secara resmi telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan
Dunia (WTO) setelah menyelesaikan perundingan selama 18 tahun.

29 Idayatova, “Georgia Predicts 20-25 pct Increase”
30 Aslund Anders dan Andrew Kuchins, The Russia Balance Sheet, Peterson Institute
(2009), 74
31 Anders dan Kuchins, The Russian Balance Sheet, 75
32 Anders dan Kuchins, The Russian Balance Sheet, 12
33 Anders dan Kuchins, The Russian Balance Sheet, 13.
34 Anders dan Kuchins, The Russian Balance Sheet, 15
35 Edith Koesomawiria, “Menjelang Lampu Hijau WTO untuk Rusia”, 14 Desember 2011,
http://www.dw.de/menjelang-lampu-hijau-wto-untuk-rusia/a-15601908 (diakses
tanggal 30 Desember 2011)



Keduanya kemudian justru sepakat untuk melakukan kerjasama
keamanan, khususnya terkait Abkhazia dan Ossetia Selatan. Dengan
bantuan dari mediator Swiss36, Georgia dan Rusia telah mencapai
kesepakatan kompromi terkait pemantauan lintas perbatasan wilayah
Georgia dan Abkhazia serta Ossetia Selatan.37 Penandatanganan
kesepakatan tersebut telah menghapus hambatan terakhir bagi
keanggotaan Rusia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

PENGARUH IKATAN ETNIS

Kelompok Etnis Georgia di Rusia
Hubungan politik antara kedua negara telah menghasilkan

gelombang imigrasi yang besar dari Georgia ke Rusia selama beberapa
abad yang lalu. Yang terbesar dari gerakan tersebut terjadi menjelang
akhir abad 18 dan awal abad 19, akibat dari penggabungan kekaisaran
Rusia yang kemudian membawa sejumlah besar pekerja migran ke
Rusia.38 Selama periode Soviet, sejumlah etnis Georgia yang menetap di
Rusia sebagian besar berasal dari kelas-kelas professional yang mengambil
pendidikan bergengsi dan kemudian menjabat sebagai residence.39

Runtuhnya Uni Soviet menyebabkan terjadinya gejolak ekonomi
dan politik di republik yang baru merdeka, khususnya Georgia.
Penderitaan yang disebabkan oleh krisis ekonomi dan perang saudara
mulai dirasakan. Rakyat Georgia Utara kemudian pergi ke Rusia untuk
meningkatkan kemakmuran ekonomi dengan mencari kesempatan kerja.
Hasil sensus Federasi Rusia pada tahun 2002 menunjukkan sejumlah
197.934 penduduk etnis Georgia tinggal di Rusia (naik dari 130.688
berdasarkan sensus di Soviet tahun 1989).40 Namun angka-angka tersebut
masih mengesampingkan jumlah yang sebenarnya dari tenaga kerja
migran yang ada, karena ratusan ribu pekerja ilegal diperkirakan telah
melintasi perbatasan dan menetap di Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet.
Estimasi saat ini oleh pihak berwenang Rusia adalah sebesar 400.000-
1.000.000 etnis Georgia berada di Rusia.41 Kurang lebih sebanyak 119
warga etnis Georgia diidentifikasi sebagai imigran gelap dan kemudian
dideportasi dari Rusia.42

36 Swiss yang menjadi mediator, menegaskan akan ikut memonitor hubungan kerjasama
antarnegara tersebut. Atas permintaan dua negara, Swiss bertindak sebagai pihak ketiga
yang netral, yang bertugas menengahi dialog antara Georgia dan Rusia terkait
keanggotaan Rusia di WTO.
37 “Rusia Akhirnya Diterima Menjadi Anggota WTO”, Lensa Indonesia, 17 Desember 2011,
http://www.lensaindonesia.com/2011/12/17/rusia-akhirnya-diterima-menjadi-anggota-
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Gambar 1. Peta Persebaran Kelompok Etnis di Rusia43

Karena kondisi hidup yang sulit di Georgia, etnis Georgia yang
berada di Rusia mengirimkan total sekitar $4 miliar kepada kerabat
mereka di Georgia setiap tahunnya (sumber Rusia menyebutkan angka di
atas $1 miliar) demi menjamin kesejahteraan kerabat mereka yang tinggal
di Georgia.44 Pentingnya etnis Georgia bagi masyarakat dan perekonomian
Rusia dapat dilihat dari beberapa hal. Selain warga etnis Georgia yang
bekerja di bidang-bidang professional, artistik, dan kuliner, migran yang
berasal dari Kaukasus secara keseluruhan telah memasuki angkatan kerja
di Rusia secara manual untuk terlibat dalam pekerjaan dan melakukan
tugas-tugas yang sebagian besar warga Rusia sendiri menolak untuk
melakukannya.45 Dengan adanya organisasi dan pusat kebudayaan, etnis
Georgia di Rusia telah menetapkan diri sebagai komunitas yang dinamis.

Terkait hubungan antara Georgia dan Rusia, Presiden Rusia,
Dmitry Medvedev, berusaha menyampaikan pesan-pesannya dalam The
Georgia Union Session yang diadakan di Rusia pada tanggal 4 Februari
2009.46

43 Kelompok Etnis Kaukasus, seperti Georgia, Chechens, Ingush, dan Dagestan, tersebar
di wilayah Azerbaidzhan.
(http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/ussr_ethnic_1974.jpg)
44 Szakonyi, Reciprocity or the Higher Ground?
45 Szakonyi, Reciprocity or the Higher Ground?
46 Temuri Kiguradze, “Georgian President Welcomes Georgian Diaspora”, The Messenger,
5 Februari 2009,
http://www.messenger.com.ge/issues/1788_february_5_2009/1788_temo.html (diakses
tanggal 6 Februari 2013)



“Close cultural and humanitarian relations are an
integral part of our joint history. Direct people-to-
people contacts and relations between civil society
organizations play an important role in strengthening
mutual understanding and confidence.”

Kelompok Etnis Rusia di Georgia

Kelompok etnis Rusia tinggal hampir di semua bagian Georgia.
Pada periode Soviet, mereka merupakan penduduk mayoritas di 21 desa
Georgia, akibat migrasi massal Rusia ke Georgia yang dimulai pada paruh
pertama abad XIX.47 Hal ini terutama disebabkan oleh kepentingan
geopolitik dari kekaisaran Rusia. Kolonisasi Rusia dimulai dengan
pembangunan pemukiman militer.48 Setelah berakhirnya masa bakti lima
belas tahun, tentara Rusia diizinkan untuk menikah dan tinggal di Georgia
seterusnya. Kemudian pemukiman ini mulai dikembangkan ke desa-desa
lainnya. Para pekerja profesional dan sejumlah perwira militer juga
ditempatkan di pemukiman Slavia di Kaukasus sebagai bagian dari
kebijakan kolonial Tsar di Georgia. Kebijakan tersebut kemudian
dilanjutkan selama periode Soviet di bawah payung Russification yang
membawa kelompok etnis Rusia dan para teknisi dari Rusia ke Georgia
untuk membantu proses industrialisasi dan modernisasi negara.49

Selain penjajahan militer, perebutan Gereja Georgia, biara dan
properti feodal Georgia juga memberikan kontribusi terhadap keberadaan
etnis Rusia di Georgia. Sebagai akibat dari perampasan gereja dan biara
tersebut, para biarawan Rusia mendapatkan tanah yang kemudian
dijadikan sebagai pemukiman kelompok etnis Rusia. Pada awal abad XIX,
sejumlah sekte Kristen Rusia (Skoptsy, Dukhobor, Molokans, dan
Starovers) dianiaya oleh Gereja Kristen Rusia.50 Hal ini selanjutnya
memainkan peran penting dalam peningkatan jumlah penduduk Rusia di
Georgia.

Para Dukhobor adalah etnis Rusia yang saat ini menetap di Rusia,
Kaukasus dan Kanada. Nama Dukhobor diberikan karena mereka diyakini
sedang bergulat melawan Tuhan karena sikap mereka yang menentang
institusi gereja, sehingga simbol-simbol keagamaan seperti gereja, salib,
atau ikon keagamaan lainnya cenderung diabaikan. Oleh karena itu, sekte
ini dikhawatirkan menyebarkan ajaran sesat kepada umat Ortodoks.
Berdasarkan keputusan tahun 1839, kelompok etnis Dukhobor diasingkan

47 Nodar Sarjveladze dan Nino Shushania, Tolerance in Multiethnic Georgia (Publishing
House Mtsignobari, 2009), 36
48 Sebuah keputusan dibuat untuk mendirikan koloni yang didemobilisasi militer Rusia.
49 Sarjveladze dan Shushania, Tolerance in Multiethnic Georgia
50 Sekte Kristen di Rusia (Dukhobor, Skoptsy, dan Molokans) merupakan oposisi dari
Gereja resmi Rusia, karena mereka dikucilkan oleh kelompok Gereja dan bahkan
pemerintah negara, kelompok sekte mereka dideportasi ke daerah-daerah terpencil dari
kekaisaran Rusia. Mereka terbentuk di pertengahan abad XVIII (Sarjveladze dan
Shushania, 2009: 5).



ke wilayah Kaukasus. Pada 1839-1845 Dukhobor menetap di beberapa
wilayah Georgia, yaitu Javakheti dan Dmanisi (Dmanisi terletak di
Provinsi Kvemo Kartli yang sebelumnya dikenal sebagai Borchalo),
Kedabek (di Azerbaijan) dan Kars (di Turki).51 Sementara di Ninotsminda,
Dukhobor tersebar di delapan desa, yaitu Bogdanovka (sekarang
Ninotsminda), Gorelovka, Tambovka, Orlovka, Spasovka, Troskoye atau
Kalinino (sekarang Sameba), Yefremovka dan Rodionovka.52 Sedangkan di
Dmanisi, Dukhobor tinggal di lima desa, yaitu Dmanisi, Kirovisi, Vake,
Gantiadi dan Ormasheni.53

Gambar 2. Peta Persebaran Dukhobor Rusia di Georgia54

Menurut sensus tahun 2002, jumlah etnis Dukhobor yang tinggal
di Ninotsminda adalah sekitar 34.305 orang. Jumlah penduduk tersebut
menurun dari 37.895 di tahun 198955 menjadi 34.305 pada tahun 2002.56

Penurunan populasi ini disebabkan sebagian besar karena migrasi
Dukhobor ke Rusia. Di tahun 60-an dari abad XIX, migrasi individu
spontan menjadi sangat umum, karena disebabkan oleh pengembangan
transportasi kereta api, serta penguatan hubungan ekonomi dan budaya.57

Banyak sekali kelompok etnis Rusia yang dievakuasi selama Perang Dunia
II, dan menetap di Georgia. Beberapa etnis Rusia mulai melakukan

51 Lohm, “Dukhobor in Georgia”, 7
52 Lohm, “Dukhobor in Georgia”, 8
53 Secara total terdapat 495 keluarga yang terdiri dari 4.097 Dukhobor yang menetap di
Javakheti dan ribuan orang lainnya menetap di rayon Dmanisi (Lohm, 2006: 8).
54 http://www.ecmicaucasus.org/maps/Dukhobor%20map.jpg (diskses tanggal 12 Mei
2013)
55 Pada tahun 1989 berdasarkan sensus Uni Soviet, sebanyak 90% dari populasi di rayon
Ninotsminda adalah Armenia, 1,2% Georgia dan 8,4% Rusia (Szakonyim 2006: 6)
56 Szakonyi, Reciprocity or the Higher Ground?, 6
57 Sarjveladze dan Shushania, Tolerance in Multiethnic Georgia



asimilasi, sedangkan yang lain mengadopsi identitas etnis Georgia dengan
tetap memakai nama Rusia pada nama terakhir mereka. Etnis Rusia yang
masih menetap di Georgia mendirikan beberapa organisasi masyarakat
sipil yang berfungsi untuk menyatukan anggota masyarakat yang tercerai
berai dan sekaligus mewakili kepentingan bersama mereka.58

Kekerabatan Gereja Ortodoks Georgia dan Gereja Ortodoks
Rusia

Ilia II yang merupakan pemimpin dari kelompok Gereja Ortodoks
Georgia mengunjungi Moskow untuk bertemu dengan Presiden Rusia saat
itu, Dmitry Medvedev, pada 9 Desember 2008. Kunjungan tersebut
merupakan pertemua resmi pertama antara kedua negara sejak perang
Agustus 2008. Ilia II kemudian mengumumkan bahwa ia memiliki
beberapa kesepakatan positif dengan Medvedev terkait Abkhazia dan
Ossetia Selatan.59 Berkaitan dengan itu, Katolikos Patriark Georgia dan
Patriark Rusia Kiril juga melakukan pertemuan di Kiev. Pada awal
pertemuan tersebut, Patriark Rusia mengungkapkan bahwa Gereja
Ortodoks Rusia memiliki hubungan persaudaraan terkuat dengan Gereja
Ortodoks Georgia.60

"This is precisely because the relationship between
countries that are not ordinary. When relations
between countries are in a weak position, then the
clergy in this relationship should be stronger. Church
and Christ sends us to keep the peace. Time passed and
the political situation is always changing, but the
neighbors have to live side by side and the church also
must constantly continue their clergy relationships.”

Dalam peringatan 65 tahun Patriark Kirill Rusia tersebut, mereka
kembali mendiskusikan kebutuhan untuk menormalkan hubungan antara
Georgia dan Rusia. Pelayanan dalam rangka memperingati hari
Pembaptisan Rus yang membawa Gereja Ortodoks Georgia ke Kiev dan
kemudian Rusia tersebut dimaksudkan terutama untuk menunjukkan
bentuk kesatuan antara Gereja Ortodoks Georgia, Rusia, Ukraina, dan
Belarusia di bawah yurisdiksi Patriarki Moskow.61Ilia II sendiri juga
menyatakan keinginannya untuk mengupayakan segala kemungkinan
demi mengembalikan persahabatan dan persaudaraan antara Georgia dan
Rusia, mengingat sejarah kedua negara yang berperan sebagai peace

58 Rekhviashvili, “Georgia: Ethnic Russians”
59 “Georgian Church Leader Calls for Peace with Russia”, CBS News, 28 Juli 2011,
http://www.cbsnews.com/2100-501714_162-20084789.html (diakses tanggal 11 Mei
2013)
60 Ria Novosti, 2013, “Georgian Church Leader Discuss Reconciliation in Moscow”,  20
Januari 2013, http://en.rian.ru/politics/20130120/178897345.html (diakses pada 20
April 2013)
61 Novosti, “Georgian Church Leader Discuss Reconciliation”



keeper antara kedua negara.62 Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan
keinginannya kepada Patriark Kiril untuk bertemu kembali di masa depan
karena adanya rasa saling memahami diyakini dapat menyelesaikan
permasalahan yang ada.63

Patriark Ilia II memiliki hubungan yang baik dengan kepala Gereja
Ortodoks Rusia dan sangat dihormati oleh penduduk Georgia, sehingga ia
dapat memainkan peran yang positif dalam proses ini.64 Satu hal lagi yang
juga tidak boleh dilupakan bahwa Patriark Ilia II memiliki hubungan yang
sangat baik dengan Perdana Menteri Georgia, Bidzina Ivanishvili.65

Seorang pakar politik dari Georgia, Giorgi Khutsishvili mengatakan bahwa
kunjungan Patriark Georgia ke Rusia merupakan fakta yang sangat
penting.66

“When there is no contact between Georgia and Russia,
the Orthodox Patriarch has played an important role in
restoring relations between the two countries. This can
have an influence on the progress of the political
aspects of trying to dilute the tension between the two
countries. When Georgia takes the initiative to
normalize relations with Russia, Patriarch role in this
process has increased dramatically. I think the, the visit
may have some political consequences, especially to
encourage the achievement of negotiation and
significant progress in bilateral relations.”

Namun menurut ahli dari Pusat Studi Strategis Georgia, Kakha
Gogolashvili, meskipun kunjungan tersebut dapat meningkatkan latar
belakang umum, namun belum bisa sepenuhnya mengatasi isu-isu politik.
Menurutnya, kunjungan tersebut sebatas mengingatkan rakyat Rusia yang
hanya memiliki sedikit informasi tentang Georgia, bahwa rakyat Georgia
dan Rusia adalah orang-orang dengan latar belakang kepercayaan dan
tradisi budaya yang sama.67

Meskipun demikian, pihak Gereja Ortodoks Georgia dan Rusia
terus mendorong upaya perbaikan hubungan kedua negara yang telah
memutus hubungan diplomatik semenjak konflik 2008. Pada Januari
2013, Patriark Georgia kembali melakukan kunjungan ke Moskow dengan
latar belakang untuk memperjuangkan kemajuan dalam hubungan
bilateral antara Georgia dan Rusia. Selama kunjungan ke Moskow, Ilia II
tidak hanya bertemu dengan para rohaniawan dari Patriark Moskow dan

62 “Will Ilia II reconcile Georgia and Russia?”, Georgia Times, 18 Januari 2013,
http://www.georgiatimes.info/en/analysis/85558.html (diakses tanggal 21 Februari
2013)
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65 “Will Ilia II reconcile Georgia”
66 “Orthodox Patriarch Calls for Reconciliation of Russia and Georgia”, 3 Agustus 2011,
http://www.ekklesia.co.uk/node/15187 (diakses tanggal 10 Februari 2013)
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Kirill Rusia, tetapi juga Presiden Dmitry Medvedev.68 Kunjungan Kepala
Gereja Ortodoks Georgia tersebut dilaksanakan atas undangan dari
Patriark Moskow dan Kirill Rusia. Sebelumnya Illia II juga telah menerima
penghargaan atas Kesatuan Ortodoks sebagai pengakuan terhadap
kontribusinya dalam memperkuat hubungan antara Gereja Ortodoks di
seluruh dunia.69 Patriark Georgia yang dikenal sebagai pendukung kuat
normalisasi hubungan Georgia dengan Rusia berusaha memperkuat
hubungan aktif dengan Gereja Ortodoks Rusia. Selanjutnya pada tanggal
11 Januari 2013, Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengirimkan pesan
ucapan selamat kepada Ilia II atas ulang tahunnya yang ke-80 dan atas 35
tahun penobatannya.70

“We greatly appreciate your warm attitude towards
Russia and the Russian Orthodox Church itself. Your
personal effort has been very helpful in maintaining
friendly relations for centuries and to build mutual
understanding between our peoples during the difficult
phase of history.”

PERAN PIHAK PERANTARA (INTERMEDIARIES)
Selama bertahun-tahun, kontribusi Swiss dalam memberikan

inisiatif guna mempromosikan dialog dan langkah-langkah untuk
membangun kepercayaan di beberapa kawasan, termasuk Kaukasus Utara,
telah didukung oleh Directorate of Political Affairs (DPA). Sejak tahun
2007, Swiss telah terlibat dalam upaya mediasi untuk memfasilitasi
pemulihan hubungan antara Armenia dan Turki yang berakhir pada
penandatanganan protokol Zurich terkait normalisasi hubungan kedua
negara pada bulan Oktober 2009.71 Meskipun parlemen Armenia dan
Turki belum meratifikasi protokol tersebut, Swiss terus berusaha
mendukung upaya rekonsiliasi antara Armenia dan Turki. Selain itu, Swiss
juga mewakili kepentingan Georgia terhadap Federasi Rusia dan
sebaliknya, akibat kedua negara yang memutuskan hubungan diplomatik
setelah perang pada 2008. Pada tahun 2011, mediasi Swiss akhirnya
menghasilkan kesepakatan antara Georgia dan Rusia, hingga
memungkinkan Rusia untuk bergabung dengan World Trade Organisation
(WTO).

Dalam konteks multilateral, mantan Wakil Sekretaris Jenderal
PBB untuk hak asasi pengungsi, Walter Kalin, memberikan kontribusi
terhadap Georgian Internally Displaced Persons Action Plan 2012-2014
terkait kondisi pemukiman bagi pengungsi.72 Sementara itu, Diplomat
Swiss, Heidi Tagliavini yang tergabung dalam United Nations Observer

68 “Orthodox Patriarch Calls for Reconciliation”
69 “Orthodox Patriarch Calls for Reconciliation”
70 Novosti, “Georgian Church Leader”
71 “Swiss Cooperation Strategy South Caucasus 2013–2016” (2012), 14. http://www.swiss-
cooperation.admin.ch/southerncaucasus/ressources/resource_en_221769.pdf (diakses
pada 19 April 2013)
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Mission of Georgia (UNOMIG) dan diamanatkan oleh Uni Eropa, bertugas
menyelidiki kondisi dibalik perang Georgia-Rusia.73 Swiss juga
mendukung Genewa Talks sebagai sebuah forum multilateral yang sangat
diperlukan untuk membahas penyelesaian perdamaian yang berkelanjutan
di Georgia. Di bawah naungan Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB), dan Organisasi Kerjasama Keamanan di Eropa, Rusia dan Georgia
telah mengadakan total 23 putaran Jenewa yang disebut dengan
International Discussion.74 Pertemuan terakhir digelar pada Oktober
2012. Pembicaraan berfokus pada bidang-bidang seperti pengembalian
pengungsi dan akses bagi warga, serta penyaluran bantuan yang melintasi
garis gencatan senjata. Sebelumnya pada 9 November 2011, perwakilan
Georgia dan Rusia selesai menandatangani perjanjian bilateral di Jenewa.
Kesepakatan tersebut berhasil dicapai berkat mediasi dari Swiss. Atas
dasar perlindungan bagi kedua negara, Swiss yang bertindak sebagai pihak
ketiga yang memiliki posisi netral sukses melakukan mediasi antara Rusia
dan Georgia. Penandatangan perjanjian bilateral tersebut yang kemudian
membuka jalan bagi Rusia untuk bergabung dengan World Trade
Organisation (WTO).75

Semenjak kedua negara memutuskan hubungan diplomatik pasca
perang 2008, Swiss telah memegang amanah sebagai penjaga perdamaian
antara Georgia dan Rusia. Kemudian pada bulan Desember 2010 atas
permintaan dari dua negara, Swiss setuju untuk menjadi mediator dalam
negosiasi yang berlangsung selama beberapa bulan sehubungan dengan
negosiasi Rusia untuk bergabung dengan WTO.76 Perjanjian yang berhasil
ditandatangi di Jenewa tersebut menetapkan mekanisme yang disepakati
oleh kedua negara untuk mengatur administrasi bea cukai dan
pengawasan barang-barang komersial. Dalam perjanjian tersebut juga
meminta sebuah perusahaan swasta untuk melakukan pemantauan. Swiss
yakin bahwa langkah ini akan mengarah pada pembangunan ekonomi bagi
Rusia dan Georgia.77

Selain Swiss, terkait dengan konflik Georgia-Rusia tahun 2008,
GPPAC sebagai jaringan masyarakat sipil global hadir untuk menawarkan
alternatif dalam menyelesaikan konflik tanpa kekerasan dan perpecahan.
GPPAC bekerja memperkuat jaringan masyarakat sipil untuk perdamaian
dan keamanan dengan melakukan tindakan di tingkat lokal, nasional,
regional, dan global, serta terlibat secara efektif bersama pemerintah, PBB
dan organisasi regional.78 Dr George Khutsishvili yang merupakan
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http://www.eubusiness.com/news-eu/un-osce-diplomacy.njo (diakses pada 4 Mei 2013)
75 Lars Knuchel, “Successful mediation between Russia and Georgia by Switzerland”,
Federal Department of Foreign Affairs,
http://www.news.admin.ch/message/?lang=en&msg-id=42133 (diakses pada 4 Mei
2013)
76 Knuchel, “Successful mediation between Russia and Georgia”
77 Knuchel, “Successful mediation between Russia and Georgia“
78 Zahid Movladesh, “The Istanbul Process, Addressing the Disconnect between Russia
and Georgia: A Dialogue of Georgian and Russian Political Experts” (2012), 2.
http://www.gppac.net/c/document_library/get_file?uuid=a90a1ae1-444e-4326-8ee0-
5d8b3477ccc7&groupId=10156 (diakses tanggal 13 Januari 2013)



Direktur International Center on Conflict and Negotiation (ICCN) sebagai
sebuah organisasi yang berbasis di Tiblisi, berargumen bahwa dalam
konteks hubungan pasca perang, disaat semua hubungan diplomatik
antara Rusia dan Georgia telah putus, harus ada format yang
memungkinkan kedua belah pihak untuk berhubungan satu sama lain dan
mengeksplorasi perbedaan ekspektasi mereka tanpa terikat dengan posisi
kepemimpinan Georgia dan Rusia secara formal.79 Sejak tahun 2003,
ICCN telah bertindak sebagai Sekretariat Wilayah Kaukasus untuk Global
Partnership for Prevention of Armed Conflict (GPPAC).

Atas permintaan dari ICCN, GPPAC80 bertugas memfasilitasi
kedua negara untuk membangun dialog terkait normalisasi hubungan
Georgia-Rusia. Sebagai jaringan masyarakat sipil global yang bekerja
dalam situasi konflik di tingkat internasional, GPPAC dianggap mampu
memainkan peran yang berimbang dalam memfasilitasi proses dialog dan
menawarkan kerangka kerja yang bersifat netral secara politik, sehingga
Rusia dan Georgia dapat terlibat satu sama lain dalam sebuah proses
dialog.81 Selain itu dalam konteks politik saat ini, dengan hubungan antara
kedua negara yang sedang terganggu, jalur diplomasi dapat berfungsi
sebagai link yang sangat penting. Dialog antara para ahli dari kedua belah
pihak akan membantu untuk menganalisis dan menilai akar permasalahan
dari krisis yang sedang berlangsung. Kemungkinan solusi dan
rekomendasi yang diuraikan oleh komunitas ahli kemudian harus
diserahkan kepada badan-badan negara bagian dan organisasi
internasional. Forum dialog ini di satu sisi dapat membantu dalam hal
pengambilan keputusan atau solusi berdasarkan temuan-temuan yang
ada, dan di sisi lain dapat berkontribusi untuk membangun kepercayaan
dan interaksi antara masyarakat.

Pertemuan pertama oleh kedua belah pihak diselenggarakan di
Istanbul, Turki, dengan tema “Russia and Georgia: the Ways Out of the
Crisis ". Proses dialog antara ahli politik Georgia dan Rusia ini kemudian
lebih dikenal sebagai the Istanbul Process. Peserta yang dipilih dari kedua
belah pihak adalah dari pemimpin masyarakat sipil, akademisi yang
diakui, serta mantan staf pemerintahan atau pekerja diplomatik, dan
semua ahli politik terkemuka, serta para pembentuk opini di
masyarakat.82 Peserta diwajibkan menganalisis penyebab dasar konflik
dan faktor-faktor kunci yang memicu pecahnya kekerasan dan
mendiskusikan mekanisme untuk mendukung strategi dalam
menstabilkan hubungan.

Dialog putaran kedua selanjutnya dilaksanakan pada bulan
November 2009. Peserta dalam pertemuan kedua ini harus menilai
kondisi hubungan Georgia-Rusia dengan menyajikan analisis terperinci

79 Movladesh, “The Istanbul Process”
80 Didukung awalnya oleh Kementerian Luar Negeri Belanda. Saat ini pendanaan berasal
dari Kementerian Luar Negeri Belgia untuk mendukung proyek pembentukan mekanisme
kerjasama antara masyarakat sipil Rusia dan Georgia dengan para pengambil kebijakan,
untuk menuju normalisasi hubungan antara kedua negara
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dari akar penyebab krisis dan kemungkinan pembangunan geopolitik lebih
lanjut di kawasan tersebut, untuk kemudian mengidentifikasi langkah-
langkah masa depan yang harus diambil demi mengatasi krisis. Salah satu
pesan utama dari pertemuan kedua ini adalah bahwa proses dialog antara
Rusia dan Georgia harus dilanjutkan pada tingkatan yang berbeda, dan
bahwa masyarakat sipil harus memainkan peran yang lebih aktif dalam
proses ini. Meski masih terdapat sejumlah perbedaan dalam posisi dan
persepsi kedua belah pihak, para peserta Istanbul Process berhasil
mengidentifikasi dan menegosiasikan aturan dasar berupa prinsip-prinsip
umum yang akan digunakan sebagai mekanisme dialog yang
berkelanjutan antara kedua negara.83 Kesepakatan awal yang dicapai
dalam pertemuan kedua, antara lain:84

1. Dialog mengenai isu-isu yang terkait dengan Georgia-Rusia harus terus
dikembangkan sebagai alternatif untuk mengatasi krisis dan
mengembalikan hubungan baik antara Georgia dan Rusia.

2. Dialog perlu dilanjutkan ke tingkat berikutnya dalam format yang
bebeda untuk mencapai dampak yang lebih luas di tingkat publik.

3. Dialog tersebut perlu dikembangkan secara bertahap untuk
mempromosikan gerakan ke arah tujuan utama, yaitu normalisasi
hubungan Georgia-Rusia.

4. Adanya prospek resolusi dari kasus Abkhazia dan Ossetia Selatan yang
dapat diterima bersama, berlangsung melalui cara-cara damai dan
sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum internasional.

5. Semua pihak yang terlibat harus mempromosikan dan mendorong
kembalinya imigran ke daerah asal masing-masing.

6. Berlanjutnya militerisasi di wilayah Kaukasus Selatan sebagai akibat
dari konflik regional, tetap menjadi salah satu ancaman utama,
sehingga opini publik perlu dimobilisasi untuk mengatasi ancaman
tersebut dan mengadvokasi keputusan politik.

7. Proses dialog sangat penting untuk menciptakan ruang informasi dan
sumber daya yang memadai untuk lebih mengembangkan wacana
publik tentang isu-isu yang disebutkan di atas.

Sejak saat itu, peserta dari Istanbul Process terus mengadakan
pertemuan secara teratur untuk memberikan analisis mereka dan
mencoba membuka aspek-aspek politik demi memengaruhi kesadaran
kedua negara. Sementara Tiblisi dan Moskow sendiri tidak sangat reseptif
terhadap ide normalisasi hubungan karena mereka  tampaknya menikmati
sebagian besar manfaat dari status quo.85 Oleh sebab itu, peserta Istanbul
Process sepakat untuk melakukan penekanan terhadap negara melalui
media. Media independen dianggap memiliki peran penting dalam upaya
ini, sehingga Istanbul Process memperluas lingkup peserta yang terlibat
dengan memasukkan waratawan-wartawan yang berpengaruh dari media
Georgia dan Rusia untuk kemudian menyampaikan kesimpulan dan
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rekomendasi dari Istanbul Process kepada masyarakat dan pemerintah
Georgia-Rusia.86

Pada tahun 2010, hasil dialog putaran pertama dari Istanbul
Process berhasil dipublikasikan melalui buku yang berjudul Russia and
Georgia: the Ways Out of the Crisis, yang kemudian disampaikan kepada
para pembuat kebijakan di tingkat regional dan internasional.87 Buku yang
juga tersedia untuk masyarakat umum di Moskow dan Tbilisi tersebut
menjadi salah satu alat yang sengaja digunakan untuk menjabarkan
rekomendasi kebijakan bersama mereka. Sementara masalah persepsi
Rusia terhadap Georgia dan sebaliknya tetap menjadi tema yang berulang
dalam diskusi antara peserta Istanbul Process. Oleh karena itu, demi
meningkatkan pemahaman peserta terkait masalah ini, ICCN
meluncurkan proyek penelitian tentang Perceptions of Russia and
Russians in Georgian Society, yang hasilnya kemudian dianalisis dan
dipublikasikan pada tahun 2011.88 Selanjutnya untuk memastikan
pengembangan seperangkat pengetahuan secara simetris, di pihak lain,
Carnegie Moscow Center menyelesaikan studi tentang Perceptions of
Georgia and Georgians in Russian Society pada tahun 2012.89

Akhirnya, visi90 bersama yang dikembangkan oleh para peserta
Istanbul Process menjadi platform yang sah untuk mulai melibatkan
aktor-aktor internaisonal yang memiliki pengaruh cukup kuat di wilayah
tersebut. Pada tanggal 17-23 September 2012, delegasi yang berasal dari
pakar perpolitikan Rusia dan Georgia menghadiri serangkaian pertemuan
di Washington dan New York, termasuk pertemuan dengan Departemen
Luar Negeri Amerika Serikat, Carnegie Endowment for International
Peace, The American University di Washington, George Mason University
dan Harriman Institute of Columbia University.91 Pertemuan ini
dilaksanakan dalam rangka membicarakan prospek hubungan Rusia-
Georgia dalam konteks keamanan regional yang didasarkan pada hasil
dari Istanbul Process. Keterlibatan ini diikuti dengan kunjungan ke
Brussels yang memungkinkan peserta Istanbul Process dari Georgia dan
Rusia untuk mempresentasikan serta mendiskusikan pandangan mereka
dengan para pembuat kebijakan Uni Eropa. Akhirnya dalam empat tahun,
akumulasi potensi dari Istanbul Process menunjukkan hasil yang
signifikan dalam kontribusinya terhadap normalisasi hubungan antara
Rusia dan Georgia.

Kemudian pada bulan November 2012, peserta Istanbul Process
bertemu dalam putaran dialog berikutnya. Dr Khutsishvili dari ICCN saat
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itu menyatakan dalam sambutannya bahwa perkembangan politik di
Georgia menciptakan momentum yang bisa dijadikan titik balik dalam
hubungan antara Georgia dan Rusia.92 Satu bulan setelah pemilihan
parlemen di Georgia, ketika kabinet Ivanishvili telah disetujui dan Ketua
dari Komisi Parlemen terpilih, Istanbul Process menemukan dirinya
dalam lanskap politik yang tengah berubah dengan menyajikan sejumlah
peluang yang belum pernah ada di tahun-tahun sebelumnya.93 Perdana
Menteri Georgia terkait hal ini memperkenalkan Perwakilan Khusus untuk
hubungan dengan Rusia, sebagai langkah pertama dalam perbaikan
hubungan antara Georgia dan Rusia.94 Mantan Duta Besar Georgia atas
Rusia yang merupakan analis politik terkemuka, dan salah satu peserta
dari Istanbul Process, Zurab Abashidze, ditunjuk sebagai Perwakilan
Khusus untuk hubungan Georgia-Rusia.95 Seorang ahli isu-isu konflik
Kaukasus dan mantan pemimpin masyarakat sipil yang berkontribusi
dalam Istanbul Process putaran sebelumnya, Paata Zakareishvili96 juga
diangkat sebagai pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab dalam
mengkoordinasikan kegiatan terkait resolusi konflik dan prakarsa
perdamaian antara Georgia dan Rusia.97 Sejumlah peserta Istanbul
Process yang telah bergabung dengan Ivanishvili dalam koalisinya saat ini
juga memegang peran kunci dalam parlemen. Mereka bertugas sebagai
penasihat Perdana Menteri baru atas berbagai isu yang berkaitan dengan
kebijakan dalam dan luar negeri.98

KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan normalisasi

hubungan bilateral antara Georgia dan Rusia disebabkan oleh pengaruh
ikatan etnis (ethnic ties) yang beroperasi dengan dorongan pihak ketiga
sebagai perantara (intermediaries). Hal ini merupaka salah satu fenomena
yang menarik karena perkembangan normalisasi hubungan Georgia-Rusia
tersebut terjadi dalam kondisi belum dibukanya hubungan diplomatik
kedua negara pascakonflik bersenjata pada Agustus 2008, serta persepsi
dua negara tersebut yang cenderung bersifat saling curiga (mutual
distrust). Pengakuan Rusia terhadap dua wilayah separatis Georgia, yaitu
Abkhazia dan Ossetia Selatan membuat Georgia memutus hubungan
diplomatiknya dengan Rusia. Intervensi Rusia yang disusul dengan
pengakuan kedaulatan tersebut menjadi salah satu alasan yang memicu
kecurigaan Georgia terhadap Rusia yang terkesan mencampuri urusan
negara Georgia dan membahayakan kedaulatan wilayahnya. Di sisi lain,
Rusia juga merasa terancam terhadap sikap Georgia yang cenderung pro
Barat, melihat hubungannya dengan Amerika Serikat dan keinginan

92 Movladesh, “The Istanbul Process”
93 Movladesh, “The Istanbul Process”, 5
94 Movladesh, “The Istanbul Process”
95 Movladesh, “The Istanbul Process”
96 Dalam pertemuan dengan beberapa organisasi pencegahan konflik yang
diselenggarakan oleh ICCN, Zakareishvili memperkuat komitmennya untuk terlibat
bersama kelompok masyarakat sipil.
97 Movladesh, “The Istanbul Process”
98 Movladesh, “The Istanbul Process”



Georgia untuk menjadi anggota dari North Atlantic Treaty Organisation
(NATO).

`Namun di balik kondisi tersebut, terdapat tanda-tanda
normalisai hubungan bilateral antara Georgia dan Rusia pascakonflik
tahun 2008, dilihat dari beberapa kesepakatan kerjasama yang berhasil
dicapai oleh kedua negara. Berdasarkan penelitian melalui studi pustaka,
penulis menemukan bahwa ikatan etnis yang didorong dengan adanya
peran-peran intermediaries menjadi faktor yang memengaruhi
normalisasi hubungan Georgia-Rusia. Hal ini mendorong Georgia dan
Rusia untuk kemudian memperbaiki hubungan bilateral keduanya,
meskipun kedua faktor tersebut belum bisa mengembalikan hubungan
diplomatik kedua negara secara formal.

Ikatan etnis antara Georgia dan Rusia salah satunya tercermin
dari adanya kelompok etnis Georgia yang hidup di Rusia dan kelompok
etnis Rusia yang hidup di Georgia. Kelompok etnis Georgia yang tinggal di
Rusia,sebagian besar mendiami wilayah Adzerbaijan. Sedangkan
kelompok etnis Rusia yang berada di Georgia, tersebar di wilayah
Ninotsminda, Alkhalkalaki, dan Dmanisi. Etnis Rusia yang menetap di
Georgia merupakan kelompok sekte yang berdasarkan sejarahnya
berusaha menentang otoritas gereja dan kemudian diasingkan ke beberapa
wilayah di Georgia. Mereka di antaranya adalah etnis Skoptsy, Dukhobor,
Molokans dan Starovers. Namun sampai saat ini, hanya etnis Dukhobor
yang masih menetap di Georgia, tepatnya di wilayah Ninotsminda.

Keberadaan ikatan etnis selanjutnya dapat memengaruhi
kebijakan dalam dan luar negeri suatu negara. Teori Stephen M. Saideman
menyebutkan bahwa ethnic ties atau ikatan etnis individu dan kelompok
politik dapat secara relevan memengaruhi proses pembuatan kebijakan.
Menurut hipotesis Saidman, identitas etnis dalam hal ini memengaruhi
preferensi para pengambil keputusan. Dengan pertimbangan adanya etnis
Georgia yang berada di Rusia dan begitu juga sebaliknya, pemerintah
Georgia dan Rusia akan cenderung berhati-hati dalam mengambil setiap
kebijakan. Kebijakan laur negeri Rusia terhadap Georgia, seperti
pemulihan hubungan dagang dengan dibukanya kembali pasar Rusia bagi
produk-produk pertanian Georgia bisa dilakukan berdasarkan
pertimbangan kekerabatan etnis antar kedua negara. Kebijkan yang
diambil dalam hal ini secara tidak langsung dapat bepengaruh pada
kesejahteraan penduduk etnis Rusia yang berada di Georgia. Hal itu bisa
dilihat dari dampak kebijakan Rusia yang memberhentikan impor anggur
dari Georgia pada tahun 2006 yang sangat mengganggu laju
perekonomian Georgia, dimana Rusia sebagai tujuan utama dari ekspor
anggur Georgia.

Kebijakan luar negeri yang lain seperti pembukaan kembali
perbatasan antara Georgia dan Rusia, serta pemulihan rute penerbangan
reguler antara Georgia dan Rusia akan sangat memudahkan warga etnis
Georgia yang berada di Rusia untuk mengunjungi kerabatnya yang tinggal
di Georgia, begitu juga sebaliknya. Tidak bisa dipungkiri bahwa
perbatasan tersebut (Karzbegi – Zemo Larsi) menjadi jalur lalu lintas
darat utama yang bisa menghubungkan wilayah Georgia dengan Rusia,
serta satu-satunya yang tidak melewati Abkhazia dan Ossetia Selatan.



Tidak hanya ras, keterikatan etnis juga termasuk di dalamnya
keterikatan agama dan bahasa. Kuatnya ikatan etnis antara Georgia dan
Rusia juga ditunjukkan dengan persamaan agama yang dianut oleh
mayoritas penduduk kedua negara. Adanya dorongan dari Gereja
Ortodoks Georgia dan Gereja Ortodoks Rusia untuk melakukan perbaikan
hubungan atau normalisasi, menunjukkan bahwa kedua negara terhubung
dalam ikatan persekutuan keagaamaan yang kuat. Gereja Ortodoks
Georgia dari tahun ke tahun selalu mengupayakan adanya normalisasi
hubungan antara Georgia dan Rusia, salah satunya dengan membuka
dialog bersama para rohaniawan dari Gereja Ortodoks Rusia dan juga
presiden Rusia sendiri selama kunjungannya di Moskow. Presiden Rusia
pada waktu itu, Dmitry Medvedev, sangat menyambut baik upaya Gereja
Ortodoks Georgia yang dipimpin oleh Ilia II tersebut. Hal ini kemudian
menunjukkan bahwa ikatan etnis dapat memengaruhi perilaku hubungan
antarnegara, dimana muncul pemahaman antara Georgia dan Rusia
bahwa keduanya saling terikat satu sama lain dalam tataran etnisitas.
Selanjutnya, kesadaran akan adanya ikatan etnis tersebut mampu
memengaruhi para pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan
luar negerinya, dengan dibantu oleh adanya dorongan dari pihak ketiga
sebagai perantara (intermediaries).

Intermediaries di sini berperan sebagai faktor pendorng kedua
negara untuk membangun kembali kontak yang sempat terputus semenjak
konflik 2008. Peran pihak-pihak perantara sangat penting karena mereka
mampu memberikan sejumlah rekomendasi, baik dalam bentuk dialog
terbuka maupun berupa pengajuan proposal kesepakatan bagi kedua belah
pihak yang berselisih. Intermediaries sendiri dapat bertindak hanya
sebagai fasilitator atau dapat juga sekaligus bertindak sebagai mediator.

Swiss merupakan negara yang sengaja dipilih oleh pemerintah
Georgia dan Rusia unntuk menjadi mediator dalam proses penyelesaian
sengketa di antara kedua negara tersebut. Posisi Swiss yang tidak
memihak dianggap sebagai pilihan terbaik untuk menjaga netralitas dalam
jalannya proses negosiasi. Dalam dialog terkait keanggotaan Rusia di WTO
yang juga melibatkan Georgia, proposal kesepakatan kerjasama yang
diajukan Swiss berhasil diterima oleh kedua negara. Hal itu yang
kemudian menjadi titik tolak perbaikan hubungan antara Georgia dan
Rusia yang sebelumnya sempat mengalami kebekuan. Pencapaian
kesepakatan tersebut pada akhirnya juga mampu mengantarkan Rusia
sebagai anggota tetap dari World Trade Organisation (WTO).

Pihak-pihak perantara atau intermediaries sendiri tidak selalu
hanya berupa aktor negara atau pemerintah. Dalam kasus upaya
normalisasi hubungan antara Georgia dan Rusia ini terdapat keterlibatan
jaringan masyarakat sipil global, yaitu Global Partnership for the
Prevention of Armed Conflict (GPPAC) yang merupakan aktor nonnegara.
Organisasi tersebut bertugas memfasilitasi dialog terbuka antara pihak
Georgia dan Rusia yang kemudian dikenal sebagai the Istanbul Process.
Proses tersebut merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan
normalisasi hubungan antar kedua negara. Peserta dari Istanbul Process
sendiri berasal dari berbagai latar belakang, seperti pemimpin masyarakat
sipil, akademisi yang diakui, mantan staf pemerintahan atau pekerja



diplomatik, dan semua ahli politik terkemuka perwakilan dari Georgia dan
Rusia.

Meskipun hanya berupa jaringan organisasi masyarakat sipil
global, GPPAC mampu menciptakan opini publik untuk mendorong
pemerintah Georgia dan Rusia dalam mengupayakan perbaikan hubungan
keduanya. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan wartawan dalam
beberapa pertemuan untuk kemudian membantu mempublikasikan
rekomendasi-rekomendasi yang merupakan hasil dari proses dialog.
Selain itu, para peserta Istanbul Process yang memiliki jabatan resmi di
pemerintahan juga dapat menginformasikan langkah-langkah mereka
berkaitan dengan normalisasi hubungan kedua negara kepada para
pembuat kebijakan. Diharapkan setelah mengamati kemampuan peserta
Istanbul Process, pemerintahan kedua negara akan lebih mudah
menerima rekomendasi kebijakan yang berasal dari proses dialog para
peserta Istanbul Process. Dalam hal ini, aktor dari kedua belah pihak
dapat mengeksplorasi atau menguji rekomendasi kebijakan yang dinilai
potensial untuk kemudian dijadikan sebagai kebijakan resmi negara.

Terakhir dapat disimpulkan bahwa adanya ikatan etnis antara
kedua negara tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dorongan dari
pihak ketiga sebagai perantara. Faktor etnisitas di sini berusaha
memberikan pemahaman kepada Georgia dan Rusia bahwa mereka
seharusnya membina hubungan baik satu sama lain dikarenakan
kekerabatan etnis yang mereka miliki. Sementara intermediaries atau
pihak-pihak perantara bertindak sebagai faktor pendorong ikatan etnis
dalam mewujudkan normalisasi hubungan Georgia-Rusia pascakonflik
2008, melalui proses-proses mediasi dan negosiasi yang pada akhirnya
menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama bilateral di antara kedua
negara.
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