
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dimulainya penyerangan oleh pihak militer Georgia ke daerah separatis 

Ossetia Selatan telah menjadi pemicu tergerak dan berkembangnya konflik 

bersenjata antara Rusia dan Georgia di mana hadirnya Rusia diklaim oleh Rusia 

sebagai bentuk respon penyerangan pemerintah Georgia di daerah Ossetia Selatan 

dan dimaksudkan sebagai penjaga keamanan “peacekeeper” untuk masyarakat 

Ossetia Selatan terhadap aksi serangan pihak militer Georgia. 

Kawasan Georgia telah memanas sejak konflik berdarah pada permulaan 

tahun 1990, segera setelah hancurnya sistem Soviet. Malam hari pada tanggal 7 

Agustus 2008, pihak militer Georgia memulai sebuah operasi militer secara besar-

besaran untuk “Gain Constitutional Control”
1
 di daerah Ossetia Selatan dan 

daerah ibukota, Tskhinvali. 

kekerasan telah meningkat di Ossetia Selatan, provinsi yang menginginkan 

berpisah dari Georgia. konflik yang tiba-tiba meluas ke arah perang dimulai sejak 

8 Agustus 2008 dimana pasukan militer Georgia menyerang Tskhinvali, ibukota 

dari daerah konflik di Ossetia Selatan. Serangan yang memakan korban jiwa yaitu 

masyarakat sipil dan juga beberapa aparat Rusia, mendorong Rusia untuk 

menyerbu pasukan Georgia dan menekan dengan serangan militer agar pasukan 

                                                             
1  “Gain Constitutional Control” dimaksudkan sebagai tujuan oleh Georgia untuk memulihkan 

ketertiban dan mengkondisikan seluruh pihak di Ossetia Selatan untuk tetap mengikuti sistem 

pemerintahan Georgia. 



militer Georgia keluar dari daerah Ossetia Selatan.
2
 Georgia mendeklarasikan 

bahwa pihaknya berniat untuk mengembalikan tata tertib konstitusi dan 

meluncurkan banyak pasukan penyerang militer. Di sisi lain, Rusia mengirimkan 

pasukan militer tambahan ke Ossetia Selatan, dan mengatakan bahwa hal tersebut 

sebagai aksi menguatkan penjagaan keamanan oleh Russia yang sebelumnya telah 

ada pada tahun 1992 untuk memonitori gencatan senjata antara Georgia dan 

Ossetia Selatan. 

Pihak Rusia menyatakan bahwa tindakan Rusia di Georgia merupakan 

suatu bentuk dari “Responsibility to Protect”. Rasionalitas dari intervensi  Rusia 

dinyatakan pula oleh perwakilan Rusia di PBB, Vitaly Churkin melalui surat yang 

ditujukan untuk dewan keamanan PBB yang menyatakan bahwa “ aksi Rusia 

tidak lepas dari aspek untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut dan juga 

warga Rusia itu sendiri di kawasan Ossetia Selatan”
3
 

Agresi yang diluncurkan Georgia ke Ossetia Selatan. Pada malam hari 

tanggal 7 Agustus 2008, pasukan militer Georgia melancarkan sebuah serangan ke 

Ossetia Selatan. Serangan di Ossetia Selatan berjalan secara besar-besaran yang 

dimaksudkan untuk membawa keluar “pihak pemberontak” tetapi juga aksi 

serangan tersebut supaya Ossetia Selatan kembali bergabung dengan Georgia. 

Dampak penyerangan tersebut, ratusan masyarakat sipil terbunuh, termasuk 15 

orang pasukan penjaga keamaanan dari Rusia. Dari kondisi inilah memicu Rusia 

untuk segera mengambil tindakan.  

                                                             
2

 Francisca Romana. Dunia Kecam Krisis Rusia-Georgia, diakses melaui website: 

http://nasional.kompas.com/read/2008/08/12/06033828/dunia.kecam.krisis.rusia-georgia,      

diakses pada tanggal 27 April 2012 
3  Nicolai N. Petro. 2008. Legal Case for Russian Intervention in Georgia.  Fordham International 

Law Journal: The Berkeley Electronic Press (bepress). Article 4 
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Rusia telah memberikan dukungan kepada kedua provinsi Ossetia Selatan 

dan Abkhazia dan secara ekonomi pun bergantung pada Rusia.
4

 Hal ini 

disebabkan oleh posisi area Ossetia Selatan yang berada dekat dengan posisi 

negara Rusia yaitu Ossetia Utara sehingga banyak warga Rusia yang mendiami 

wilayah Ossetia Selatan yang pada intinya Rusia memberikan hak-hak istimewa 

seperti kebebasan warga Ossetia Selatan mengunjungi negara Rusia dan juga 

adanya penjagaan keamanan bagi warga Ossetia Selatan oleh pihak Rusia. 

Lebih dari setengah warga di Ossetia Selatan yang berjumlah 70.000 Jiwa 

menawarkan diri untuk menjadi warga negara Rusia.
5

 Kondisi perang ini 

kemudian dikatakan oleh Rusia bukan untuk mengganggu integritas teritorial 

Georgia akan tetapi ditekankan pada menjaga warga negara Rusia di Ossetia 

Selatan. 

Konflik antara Rusia dan Georgia menimbulkan respon bagi negara-negara 

lain disekitarnya termasuk negara yang memiliki hubungan partnership dengan 

kedua negara tersebut di waktu lampau. negara yang cukup signifikan 

kekawatirannya terhadap konflik Rusia-Georgia yaitu Uni Eropa. Kekhawatiran 

Uni Eropa berangkat dari posisi salah satu mitra kerjasamanya yang cukup tinggi 

yaitu Rusia yang berkonflik dengan Georgia. Salah satu contoh hubungan 

kerjasama Uni Eropa-Rusia yaitu pada aspek sumber energi  dimana secara fakta 

ketergantungan Uni Eropa dan pasokan energi  yang transit melalui Rusia.
6
 Dalam 

konflik ini Rusia tidak menjadikan energi sebagai isu pemicu akan tetapi hal ini 
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menunjukkan timbulnya ketakutan dari para pemimpin negara-negara barat ( mitra 

Rusia dalam hal pasokan energi) dan juga investor mengenai penetapan harga 

kembali bagi energi dari Rusia. 

 Bagi Uni Eropa, baik Rusia maupun Georgia memiliki nilai strategis bagi 

Uni Eropa. Terlebih dari sisi Rusia, begitu besar hubungan saling ketergantungan 

antara Rusia-Uni Eropa yaitu dalam aspek ekonomi, politik, serta keamanan. 

Ditarik secara umum, karena posisi Rusia dan Georgia berada di belahan bumi 

Eropa tentu berdampak pada stabilitas keamanan kawasan Eropa, termasuk 

dampak ke Uni Eropa yang merupakan aktor yang memiliki pengaruh besar di 

kawasan Eropa. 

 Sebelum konflik Rusia-Georgia terjadi, Uni Eropa telah menjalin 

kerjasama terhadap kedua negara tersebut. Dari sisi hubungan Uni Eropa Georgia 

yaitu adanya kebijakan European Neighbourhood Policy (ENP) yaitu kebijakan 

Uni Eropa untuk mengatur kerjasama-kerjasama dengan negara perbatasan 

(Bordering States). Rencana kerjasama dengan Georgia ditanda tangani pada 

tahun 2006 yang untuk dijalankan hingga 5 tahun mendatang. Pada tahun 2008, 

European Council meneruskan dengan memberikan fasilitas visa dan kesepakatan 

perluasan kerjasama perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Georgia.
7
  

Uni Eropa dan Rusia, sebagai mitra strategis jangka panjang berkomitmen 

untuk bekerja sama untuk mengatasi tantangan bersama (common challenges) 

dengan pendekatan yang seimbang dan berorientasi hasil, berdasarkan demokrasi 

                                                             
7 Fean Dominic, 2009.  “Making Good Use of the EU in Georgia: the Eastern Partnertship and 

Conflict Policy  Dalam artikel Russie.Nei.Visions hal 8 



dan aturan hukum, baik di tingkat nasional dan internasional.
8
 Hubungan saling 

ketergantungan antara Uni Eropa dan Rusia dari berbagai macam aspek kerjasama 

(ekonomi, politik, dan keamanan) memicu kewaspadaan Uni Eropa untuk 

mengambil keputusan yang terbaik untuk keberlangsungan hubungan Rusia dan 

Uni Eropa dalam konflik Rusia-Georgia. Dari sisi Rusia, kebutuhan energi dam 

kerjasama dibidang perdagangan menjadi faktor kuat pentingnya Rusia bagi Uni 

Eropa.  

 Secara kolektif, negara-negara anggota Uni Eropa mengimpor setengah 

dari kebutuhan energinya yang hingga saat ini minyak, gas alam, dan batu bara 

terhintung hingga 80% energi yang dikonsumsi Uni Eropa. Impor energi Uni 

Eropa utama datang dari Rusia dan Timur Tengah. Sejumlah negara anggota Uni 

Eropa tergantung akan pasokan gas alam dari rusia. Melihat tingginya tingkat 

kohesivitas antara Uni Eropa dan Rusia yang diwakili dari persentase di atas dari 

aspek kebutuhan energi Uni Eropa, maka Russia menjadi sangat penting bagi Uni 

Eropa.  

Menghadapi konflik Rusia dan Georgia tentu memberikan posisi yang 

dilematis bagi Uni Eropa dimana kedua negara tersebut memiliki keterkaitan dan 

hubungan dengan Uni Eropa pada masa sebelum konflik terjadi. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa antara Rusia dan Georgia, keduanya memiliki posisi yang 

terkait dengan Uni Eropa, akan tetapi Rusia menjadi faktor penting karena 

kerjasamanya dengan Uni Eropa sperti dalam hal kerjasama ekonomi , disamping 

itu ketergantungan Uni Eropa akan energi Rusia sehingga langkah rasional 

                                                             
8  Delegation of European  Union to Russia, diakses melalui website:  
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merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Uni Eropa dalam merespon konflik 

antara Rusia-Georgia.  

Kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa sebagai responnya pada konflik 

Rusia-Georgia yaitu kebijakan mediasi. Tentunya, kebijakan tersebut telah 

dipertimbangkan dan melalui proses pengambilan keputusan internal Uni Eropa 

yang mana mediasi merupakan kebijakan yang bagi Uni Eropa sebagai kebijakan 

yang paling strategis. 

1.2 Rumusan Masalah 

Hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu mengapa Uni Eropa 

melakukan mediasi dalam penyelesaian konflik Rusia-Georgia pada tahun 

2008? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.1.1 Tujuan Umum: 

 Untuk mengetahui kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam merespon 

konflik antara Rusia-Georgia. 

1.3.1.2 Tujuan Khusus: 

Untuk mengetahui mengapa Konflik Rusia-Georgia memiliki 

signifikansi terhadap Uni Eropa dan mengapa Uni Eropa 

mengeluarkan opsi kebijakan mediasi dipilih dalam merespon konflik 

Rusia-Georgia. 



1.3.2 Manfaat Penelitian  

1.3.2.1 Manfaat Teoritik:  

Manfaat dari aspek akademik yaitu menambah karya kajian fenomena 

internasional (khususnya kajian Eropa), dan sebagai sumbangan 

informasi dan pengetahuan bagi penstudi HI. 

1.3.2.2  Manfaat Praktis: 

Manfaat praktis yaitu menambah pengetahuan peneliti secara khusus 

mengenai fenomena internasional yang terjadi, khususnya pada kajian 

analisa kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam merespon konflik.  

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Sebelum peneliti melakukan penelitian tentang rasionalitas kebijakan luar 

negeri Uni Eropa mengeluarkan opsi mediasi dalam konflik Rusia-Georgia tahun 

2008, sebelumnya telah ada yang meneliti masalah yang berkaitan dengan 

penelitian ini, diantaranya penelitian oleh Sona Margaryan, Rizky Frisca Arini, 

dan Rudy Guraziu. 

Penelitian yang pertama oleh Sona Margaryan dengan judul The European 

Union Intervention Policy in Ethnic Conflicts : The Cases of South Ossetia, 

Abkhasia, Nagorno-Karabakh, Transnitria and Cyprus.
9
Dalam penelitian Sona  

menjelaskan kekuatan dari luar akan lebih memilih untuk mengambil satu sisi dari 
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aktor yang terlibat dalam konflik. Akan tetapi asumsi yang dinyatakan  mengenai 

keterlibatan Uni Eropa dalam konflik Ossetia Selatan, proses resolusinya tidak 

dapat diaplikasikan, kemudian menganalisa gagalnya mediasi Uni Eropa dan Nato 

di Kosovo pada tahun 1999 karena salah perhitungan untung rugi dan kurangnya 

informasi dan transparansi mengenai situasi yang kompleks. Ketiga, tulisan ini 

menyatakan  dimana Uni Eropa tidak memiliki Credible Commitment untuk 

membela hak minoritas dan berhadapan langsung dengan pihak mayoritas yang 

berkonflik yang telah menyerang pihak minoritas karena tidak adanya kebijakan 

bersama karena ke 27 negara anggota Uni Eropa mengambil posisi yang berbeda 

dalam konflik ini. Hasil dari penelitian ini menyatakan Uni Eropa sukses pada 

saat langsung terlibat dalam proses penyelesaian konflik, sedangkan upaya 

mediasi tidak signifikan. Uni Eropa dipercaya berkomitmen untuk penyelesaian 

konflik transnistria melalui penyelesaian dengan alat, dan paling sukses aksinya 

pada konflik Nagorno-Karabakh. Dari penelitian yang dilakukan Sona Margaryan 

ini memaparkan bahwa EU sering terlibat dalam proses penyelesaian konflik dan 

hasil dari keterlibatan Uni Eropa pun terkadang efektif atau tidak efektif dan 

instrument atau posisi Uni Eropa yang dibahas dalam tulisan ini seperti gagalnya 

mediasi Uni Eropa dalam kasus Kosovo pada tahun 1999. Penelitian ini 

mendukung penulis dalam poin tidak signifikannya mediasi Uni Eropa yang 

dijelaskan penulis, sehingga dalam penelitian ini akan memberikan jawaban atau 

pandangan yang berbeda yaitu memfokuskan menjelaskan alasan diambilnya 

kebiajakan mediasi beserta tujuan yang diharapkan Uni Eropa sebagai bentuk 

rasionalitas dalam salah satu fenomena konflik, dalam konteks penelitian ini yaitu 

Rusia-Georgia. 



 Penelitian yang kedua yaitu oleh Rizky Frisca Arini dengan judul Dampak 

Hubungan Ekspor-Impor Energi Rusia-Uni Eropa Terhadap Politik Keamanan 

Kawasan.
10

 Penelitian ini menjelaskan tentang kesepakatan dan kerjasama Uni 

Eropa-Rusia dalam sektor energi sebagai importer dan eksporter. Dalam 

penelitian ini dijelaskan pula posisi Rusia sebagai penetrasi eksternal bagi Uni 

Eropa  yang akan mempengaruhi keamanan kawasan dan kerjasama ekonomi Uni 

Eropa-Russia mengantarkan negara-negara Uni Eropa mengelola kepentingan 

bersama terkait masalah energi untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan. 

Sehingga hasilnya semakin intens hubungan ekspor-impor energi Rusia-Uni 

Eropa maka semakin kecil ancaman bagi kawasan. Dari penelitian Rizky Frisca 

ini, penulis memposisikannya sebagai poin pertama dimana relevansinya dengan 

penelitian ini yaitu ketika salah satu mitra kerjasama dalam hal ini Rusia sebagai 

mitra Uni Eropa dan sedang dalam konflik, maka penelitian ini memberikan hasil 

lanjutan berupa langkah kebijakan apa yang diambil oleh Uni Eropa kerena 

konflik yang terjadi  Rusia-Georgia memiliki signifikansi terhadap langkah atau 

kebijakan yang harus dibuat oleh Uni Eropa. 

 Penelitian ketiga yaitu oleh Rudy Guraziu yang berjudul European Union 

Foreign Policy Making Towards the Western Balkans:Leason 

Learned?.
11

penelitian ini menjelaskan tentang pembuatan kebijakan luar negeri 

Uni Eropa sebelum dan sesudah perang Kosovo dan dalam penelitian ini 

menunjukkan alasan yang memaksa Uni Eropa merubah kebijakan luar negeri ke 
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Western Balkans. Dengan mengadopsi pemahaman dasar kebijakan luar negeri 

yang digunakan untuk dapat menganalisa aktor-aktor yang terlibat dalam proses 

pembuatan kebijakan.   

Negara anggota (member states) Uni Eropa masih merupakan aktor pusat 

dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa ke Western Balkans akan tetapi hal ini 

tidak hanya satu-satunya. Pada kasus kemerdekaan Kosovo misalnya secara khsus 

menunjukkan bahwa beberapa negara anggota memberikan kekuatannya dan 

keinginannya, murni menunjukkan basis nasionanya.  

 Menganalisa studi kasus dalam penelitian Rudy Guraziu menyarankan 

bahwa pendekatan constructivist sendiri tidak dapat menjelaskan pembuatan 

kebijakan luar negeri Uni Eropa ke Western Balkans, dan untuk memahami aksi 

Uni Eropa, pendekatan rasionalist lebih diperlukan. Studi kasus dalam penelitian 

ini terdiri 3 kasus, pertama yaitu pada kasus di Slovenia dalam fisheries zone 

dispute menunjukkan bahwa negara yang lebih kecil di Uni Eropa menggunakan 

kepresidenan Uni Eropa sebagai alat mempromosikan kepentingan nasionalnya. 

Kedua, kasus pada Belanda, fakta bahwa ia menyerahkan permasalahan pada 

tekanan Uni Eropa dengan memberikan voting “abstain” pada penandatanganan 

dari SAA dengan dukungan Serbia, namun di sisi lain pada September 2008, 

Belanda memblok Uni Eropa dalam perjanjian perdagangan sementara dengan 

Serbia, dan dalam tulisan ini didukung dengan pendekatan rasionalist untuk 

pembuatan kebijakan luar negeri Uni Eropa, dan begitu pula dengan kasus Greece 

yang menggunkan perspektif rasionalist. 



 Kesimpulan dalam penelitian Rudy ini menjelaskan bahwa pembuatan 

kebijakan luar negeri Uni Eropa ke Western Balkan tidak harus dibatasi dengan  

hanya menggunakan satu teori dan satu studi kasus. Beberapa kasus dalam 

penelitian Rudy tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan teori Rasional dan 

beberapa dapat dijelaskan dengan konstraktivis, oleh karena itu melihat kebijakan 

luar negeri Uni Eropa dapat dianalisa tergantung pada konteks studi kasus yang 

terjadi dan bagaimana melihat kompleksitas Uni Eropa dalam proses pembuatan 

kebijakan luar negerinya. posisi penelitian Rudy ini dapat menjadi acuan terutama 

pada poin menganalisa studi kasus dengan menggunakan Teori Rasional yang 

mana penelitian ini juga akan menganalisa kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam 

konflik Rusia-Georgia dengan Rational Choice Theory sehingga dapat 

memberikan tambahan informasi dalam studi kasus yang berbeda, yaitu dalam 

penelitian ini memfokuskan pada kebijakan luar negeri Uni Eropa dengan alat 

analisa Rational Choice Theory. 

 Tabel 1.1 Posisi Penulisan 

No. Nama/Judul Metodologi Hasil 

1 Sona Margaryan/ 

The European Union 

Intervention Policy in Ethnic 

Conflicts : The Cases of 

South Ossetia, Abkhasia, 

Nagorno-Karabakh, 

Transnitria and Cyprus. 

- Deskriptif 

- Hanya 

menguraikan 

keberhasilan 

dan kegagal Uni 

Eropa dalam 

beberapa kasus. 

memaparkan bahwa EU 

sering terlibat dalam 

proses penyelesaian 

konflik dan hasil dari 

keterlibatan Uni Eropa pun 

terkadang efektif atau 

tidak efektif dan 

instrument atau posisi Uni 

Eropa yang dibahas dalam 

tulisan ini seperti gagalnya 

mediasi Uni Eropa dalam 

kasus Kosovo pada tahun 

1999. 



2 Rizky Frisca Arini/ 

Dampak Hubungan Ekspor 

Impor Energi Rusia-Uni 

Eropa Terhadap Politik 

Keamanan Kawasan 

-Eksplanatif 

-menggunakan 

Regional Security 

Complex 

-fokus pada 

intensitas ekspor-

impor Uni Eropa 

yang berdampak 

pada keamanan 

kawasan. 

semakin intens hubungan 

ekspor-impor energi 

Rusia-Uni Eropa maka 

semakin kecil ancaman 

bagi kawasan (semakin 

meningkat keamanan 

kawasan Eropa). 

3 Rudy Guraziu/ 

European Union Foreign 

Policy Making Towards the 

Western Balkans:Leason 

Learned? 

 

-Eksplanatif 

-  menjelaskan 

fenomena dengan 

menggunakan 

Rasionalist 

Theory 

 - fokus pada 

kebijakan luar 

negeri Uni Eropa 

di Western 

Balkan dalam 

beberapa studi 

kasus 

- pada kasus di Slovenia 

dalam fisheries zone 

dispute menunjukkan 

bahwa negara yang lebih 

kecil di Uni Eropa 

menggunakan 

kepresidenan Uni Eropa 

sebagai alat 

mempromosikan 

kepentingan nasionalnya 

- kasus pada Belanda, 

fakta bahwa ia 

memberikan voting 

“abstain” pada 

penandatanganan dari 

SAA dengan dukungan 

Serbia, namun di sisi lain 

pada September 2008, 

Belanda memblok Uni 

Eropa dalam perjanjian 

perdagangan sementara 

dengan Serbia, begitupun 

dengan kasus Greece yang 

dianalisa dengan 

rasionalist 

4 Ferry Fadli/ 

Rasionalitas Kebijakan Luar 

Negeri Uni Eropa 

Mengeluarkan Opsi Mediasi 

Dalam Penyelesaian Konflik 

Rusia-Georgia Tahun 2008 

-Eksplanatif 

-Memakai Rational  

Choice Theory 

-Fokus pada 

kebijakan luar 

negeri Uni Eropa 

Mediasi merupakan 

kebijakan yang paling 

rasional karena posisi 

Rusia maupun Georgia 

memiliki arti penting bagi 

Uni eropa terutama dalam 

aspek hubungan kerjasama 

ekonomi yang 

menunjukkan dilema Uni 



Eropa terhadap kebijakan 

yang paling sesuai atas 

konflik tersebut Begitu 

aktifnya Uni Eropa 

merespon konflik Rusia-

Georgia dan melakukan 

mediasi merupakan 

kebijakan Uni Eropa yang 

paling rasional yang dapat 

menyelamatkan 

kepentingan Uni Eropa 

terhadap kedua mitra 

kerjasamanya yang sedang 

berkonflik. 

    

1.5 Landasan Teori / Konsep 

Berkaitan dengan penelitian yang diangkat yaitu Rasionalitas Kebijakan 

Luar Negeri Uni Eropa Mengeluarkan opsi  Mediasi dalam Penyelesaian konflik 

Rusia-Georgia pada tahun 2008 maka peneliti akan menjelaskan konsep CFSP 

sebagai penjelas bahwa Uni Eropa memiliki mekanisme pembuatan keputusan 

atau dasar  dari kebijakan, kemudian memasukkan konsep kebijakan luar neger, 

konsep mediasi serta Rational Choice Theory sebagai kerangka menjelaskan 

rasionalitas dari kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa. 

1.5.1 Konsep Kebijakan Luar Negeri 

Komponen yang penting atau sebagai hal utama dalam menjelaskan 

kebijakan luar negeri yaitu “policy” dimana policy atau kebijakan berakar pada 

konsep “pilihan” (choices) yang berarti memilih tindakan atau membuat 



keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan.
12

 Kebijakan luar negeri merupakan 

strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan  negara 

lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai 

tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan 

nasional.
13

 

Definisi konsep kebijakan luar negeri Menurut Rosenau, yaitu : 

 “kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan 

sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan 

dari lingkungan eksternalnya”.
14

 

Dalam tulisan Mehmet Y Tezcan terdapat pula definisi kebijakan luar 

negeri yang menyatakan bahwa: 

“foreign policy is for finding ways and means to preserve and promote 

vital interests of those organized groups”.
15

  

 

 

Dijelaskan dalam tulisan Mehmet bahwa kebijakan luar negeri yaitu 

ditujukan untuk menemukan cara dan sarana untuk menjaga (melestarikan) dan 

mempromosikan kepentingan vital dari perumus kebijakan. 

Diimplementasikan dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa sebenarnya 

dapat diartikan sebagai dihubungkannya hubungan luar negeri internal dan dengan 

kapasitas Uni Eropa untuk menghasilkan aksi kolektif pada lingkup Eksternal.
16

 

Hal ini berarti ada perumusan kebijakan dalam internal Uni Eropa sebelum 

mewujudkannya menjadi kebijakan tunggal Uni Eropa. 
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Dalam kebijakan luar negeri seringkali hanya negara yang diidentikan atau 

difokuskan sebagai subjeknya. Uni Eropa sebagai organisasi regional Eropa 

(supranasional) dapat dikatakan memiliki kebijakan luar negeri. 

 ““the European does indeed have a foreign policy and that it can be 

analysed in pretty much the same way as we can analyse that of any 

nation-state” (Smith, 2002:1).
17

 

 

 Sebelum mendefinisikan posisi Uni Eropa, sebelumnya Hazel Smith 

mengajukan pertanyaan tentang apakah Uni Eropa memiliki kebijakan luar 

negeri?. Hazel Smith kemudian memberikan tanggapan bahwa Uni Eropa 

memang memiliki kebijakan luar negeri dan hal tersebut dapat dianalisa dengan 

cara yang sama dengan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara.  

Menurut Hazel, sudah sangat jelas bahwa kebijakan luar negeri merupakan 

kapasitas untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan dengan 

mengartikulasikan nilai, dan kepentingan domestic, sehingga hal ini terlihat 

bahwa Uni Eropa memiliki atribut yang ditandai dengan Uni Eropa 

mengembangkan eksistensinya berdasarkan filsafat demokrasi kapitalis liberal, 

kompetensi domestik, kebijakan mengenai isu-isu seperti dalam tujuan kebijakan 

luar negeri Uni Eropa yang terdiri dari promosi kerjasama regional, hak asasi 

manusia, demokrasi, tata pemerintahan yan\g baik, pencegahan konflik,  

memerangi kejahatan internasional, kesemu komponen tersebut menjelaskan 

bagaimana Uni Eropa berusaha memahami tujuannya sehingga menentukan pula 

identitasnya di dunia internaisonal sebagai aktor pembuat kebijakan luar negeri, 
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yang dalam hal ini sama halnya kebijakan luar negeri suatu negara pada 

umumnya.
18

 

1.5.1.1 Common Foreign and Security Policy 

Common Foreign and Security Policy merupakan salah satu pilar atau 

dasar pengambilan keputusan Uni Eropa dibidang luar negeri, isu-isu keamanan, 

keadilan (justice), dimana pilar lainnya yaitu Market Building Policy, dan pilar 

lainnya yaitu policy menaungi pilar kedua dan ketiga yaitu aspek luar negeri, isu 

keamanan, keadilan dan urusan dalam negeri, sehingga CFSP masuk dalam 

gabungan pilar kedua dan ketiga tersebut. 

Dalam aspek Foreign and Security Policy berada dibawah naungan 

“ Council of Minister ” negara anggota Uni Eropa.
19

 Di Mastricht, dimana 

European Political Cooperation sebagai landasan kerjasama dan kebijakan Uni 

Eropa diganti dan lebih diperluas konsepsinya yaitu dengan pilar “ CFSP” sebagai 

pilar kedua dari tiga pilar, dan dikatakan dengan symbol the New European 

Union.
20

 Maksud dari kesepakatan tersebut yaitu ada kerjasama yang lebih dekat 

dan mengeratkan lagi dalam kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan oleh 

Uni Eropa untuk menegaskan mengenai “the Community`s Identity” di dunia 

Internasional. Perjanjian tersebut membangun pengaturan posisi dalam “single 

European Act”, dimana disetujui bahwa Uni Eropa yang baru harus “ menemukan 

dan mengimplementasikan “a common Foreign and Seucrity Policy” mencakup 

untuk semua area. 

                                                             
18 Ibid 
19 Duncan Watts. 2008. The European Union. Edinburrgh. Edinburgh University Press Ltd 22 

George Square. Hal: 230  
20 Op. Cit Hal: 235 



Dalam European Union Treaty of Amsterdam pada tahun 1997 dihasilkan  

emapat instrumen sebagai kerangka pertama CFSP yaitu Priciples and Guidelines 

yaitu mengenai arah politik secara general, Common Strategies yaitu mengenai 

objektivitas dan maksud, Joint Actions, dan Common Position yaitu 

mendefinisikan suatu pendekatan dalam masalah tertentu. Kemudian, pada  

Lisbos Treaty dimana dikonsep kembali mengenai instrument CFSP ke dalam 

empat jenis kebijakan, diantaranya : 1). pada objektivitas strategis dan 

kepentingan Uni Eropa, 2). Posisi bersama, 3). Joint Actions, 4). 

Pengimplementasian pengaturan untuk posisi bersama dan tindakan yang diambil 

Uni Eropa.
21

 

Dalam setiap keputusan atau pengaturan kebijakan Uni Eropa selalu 

melalui mekanisme setiap pilar dimana adanya pembahasan dalam melalui 

“European Council” dan di dalamnya ada mekanisme bersama untuk merumuskan 

kebijakan tunggal Uni Eropa. European Council dimana dapat terdiri dari kepala 

negara atau pemerintah negara anggota, dan Council of the European Union yang 

terdiri dari dewan menteri 27 negara anggota UE, dimana keduaanya memiliki 

peran dalam memformulasikan mekanisme CFSP.
22

 

1.5.2 Konsep Mediasi 

Mediasi merupakan instrumen yang efektif dan hemat biaya untuk 

pencegahan konflik, transformasi, dan resolusi. Mediasi juga didefinisikan 

sebagai suatu cara yang membantu perundingan antara pihak yang berkonflik dan 
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transformasi konflik dengan dukungan pihak ketiga yang dapat diterima. Tujuan 

umum dari mediasi yaitu ditujukan pada pihak yang berkonflik dalam mencapai 

kesepakatan yang dapat memuaskan pihak yang berkonflik dan bersedia 

mengimplementasikan solusi tersebut. Tujuan utamanya yaitu mencegah dan 

menghentikan kekerasan melalui penghentian permusuhan dan kesepakatan 

penghentian gencatan senjata.
23

    

 Uni Eropa berusaha membangun dan dan mempromosikan penggunaan 

mediasi sebagai alat pertama menanggapi situai krisis yang muncul. Beberapa 

aktor dari Uni Eropa yang sering terlibat dalam aktivitas mediasi konflik Uni 

Eropa yaitu Precidency, European Comission, EUSRs, ESDP missions, dan 

European Comission Delegation.
24

 

 Dalam beberapa aktivitas mediasi yang dijalankan Uni Eropa, Beberapa 

aspek penting dalam mediasi yaitu: 

 Promoting Mediation: berdasarkan pengalaman dan keinginan sendiri 

sebagai suatu proyek perdamaian, keterlibatan hak asasi manusia, dan 

penegakan hokum. Uni Eropa merupakan promoter yang kredibel 

dalam dialog dan mediasi sebagai respon bebas dalam menanggapi 

ketegangan dan konflik. 

 Leveraging Mediation: memberian kekuatan politik dan sumber 

finansial. Memberikan pengaruh diplomatik untuk proses mediasi. 

 Supporting Mediation: Uni Eropa dapat memfasilitasi proses mediasi 

dengan efektif yang dipimpin oleh aktor-aktor lain melalui 
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pengembangan kapasitas, training, dukungan logistik, dan ketentuan 

keahlian dari mediator dan aktor yang berkonflik. 

 Funding Mediation: Uni Eropa akan melanjutkan dengan menyediakan 

dukungan finansial dalam formal, informal, dan proses mediasi pada 

akar permasalahan.
25

 

 

1.5.3 Rational Choice Theory 

 Studi kebijakan luar negeri sebagai proses atau hasil piihan yang rasional 

mengalami suatu perubahan fokus dan dampak pada pemilihan suatu kebijakan. 

Paling tidak sejak berakhirnya perang dunia ke-II, kebijakan luar negeri dilandasi 

dari dominasi perspektif Realis atau neo-Realis yang mana negara digunakan 

sebagai unit yang relevan dari proses analisis.  

 Seperti yang diusulkan Herbert Simon menyatakan bahwa : 

 “ two use of term “rational” should be distinguished.  

Behaviour is substantively or objectively rational when it 

can be shown than an optimal dicision actually was 

made. “
26

 

  Penekanan dari asumsi Herbert Simon bahwa sikap secara sebenarnya dan 

secara objektif dikatakan rasional ketika tindakan yang diambil dapat 

menunjukkan bahwa suatu keputusan optimal telah benar-benar dibuat. Mengacu 

pada teori rational choice dimana ketika prilaku menunjukkan adaptasi terhadap 

kendala-kendala pada situasi eksternal dan kapabilitas pembuat keputusan, maka 
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dapat dikatakan Individu, Organisasi, atau negara dibatasi oleh rasionalitas.
27

 

Menarik asumsi diatas ke dalam realitas Uni Eropa mengeluarkan kebijakan 

mediasi maka hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan mengeluarkan opsi 

mediasi merupakan keputusan yang paling optimal bagi Uni Eropa berdasarkan 

kalkulasi dimana ada urgensi dari kepentingan nasional Uni Eropa. 

  Asumsi mengenai rasionalitas yaitu tidak membatasi pada tujuan atau 

identitas para aktor yang mengartikulasikan tujuan-tujuan tersebut, akan tetapi 

rasionalitas membatasi atau memfokuskan pada bagaimana aktor tersebut memilih 

tindakan yang berdasarkan keinginan atau keyakinan aktor tersebut Dalam hal ini 

tidak diwajibkan dan juga tidak dilarang, mengenai gagasan bahwa negara adalah 

aktor rasional, unitary actor.
28

 Dalam penelitian ini dimana Uni Eropa diposisikan 

layaknya sebuah negara yang memiliki kebijakan luar negeri sehingga mengacu 

pada asumsi diatas, maka posisi tulisan ini yaitu akan menjelaskan rasionalitas 

Uni Eropa sebagai unitary actor (aktor tunggal).  

Untuk memperkuat asumsi diatas maka asumsi Kiser and Schneider (1994) 

begitu penting dalam perspektif “Rational Choice” yang menyatakan bahwa: 

 “all actors are rational, self-interested wealth maximizers”.
29

  

Asumsi diatas mengandung arti bahwa semua aktor adalah rasional, 

mementingkan diri sendiri untuk memaksimalkan kekuatan (kekayaan). 
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Negara-negara dapat dianggap sebagai aktor yang berupaya untuk 

memaksimalkan pencapaian tujuan mereka berdasarkan kalkulasi rasional di 

dalam kancah politik global. Fokus perhatiannya yaitu pada interaksi antara pihak-

pihak yang terlibat. John P. Lovel menyatakan bahwa beberapa faktor utama yang 

mempengaruhi proses perumusan kebijakan luar negeri negara-bangsa, yaitu: 

struktur system internasional, persepsi elit, strategi negara-bangsa lain, dan 

kapabilitas yang dimiliki oleh negara tersebut.
30

 

Untuk menjelaskan kebijakan luar negeri maka hal terpenting yaitu 

menjelaskan pembuatan kebijakannya. Sehingga, dalam penelitian ini yang 

sebagai fokus utama untuk menjelaskan rasionalitas kebijakan Uni Eropa 

megeluarkan kebijakan mediasi maka perlu dibahas “decision making” oleh Uni 

Eropa terlebih dahulu sehingga pada akhirnya akan terjawab mengenai 

rasionalitas kebijakan luar negeri Uni Eropa. 

Negara mengambil suatu kebijakan karena elit-elit di pemerintahan 

( people of governments)-pembuat keputusan, yang akhirnya memilih kebijakan 

tersebut. Sebuah titik umum untuk mempelajari proses pengambilan keputusan 

adalah model rasional. Dalam model rasional, terdiri dari beberapa tahap yaitu :  

a). pembuat keputusan mengatur tujuan, dalam hal ini disesuakan dengan situasi 

yang terjadi; b) mengevaluasi relatif pentingnya keputusan; b). menghitung biaya 

dari manfaat dari masing-masing kemungkinan keputusan atau tindakan; b). 
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mengambil salah satu yang paling penting dan biayanya terendah (yang paling 

menguntungkan)
31

  

Untuk mengetahui rasionalitas kebijakan Luar Negeri Uni Eropa 

mengelurkan kebijakan mediasi dalam Konflik Rusia-Georgia Tahun 2008, 

dengan mengidentifikasi pada pengambilan kebijakan di Uni Eropa dalam hal ini 

melalui mekanisme “Common Foreign and Security Policy” yang merupakan pilar 

pembuatan kebijakan luar negeri Uni Eropa dan kebijakan keamanan. Dalam 

penelitian  ini juga ditekankan pada aspek-aspek penting dari Uni Eropa terhadap 

aktor diluarnya sehingga setelah itu ada penghitungan untung-rugi, dan pada 

akhirnya dikeluarkannya suatu kebijakan.   

Mengaplikasikan Rational Choice Theory ke Uni Eropa dalam melihat 

aktor yang berkonflik yaitu Rusia dan Georgia, secara fakta bahwa Rusia 

memiliki posisi yang sangat penting bagi Uni Eropa khususnya dibidang 

hubungan ekonomi dan posisi Georgia sebagai negara tetangga timur Eropa 

sehingga memungkinkan adanya  dilema pada Uni Eropa, kemudian Uni Eropa 

bergerak untuk menentukan posisi dan kebijakan yang terbaik bagi Uni Eropa itu 

sendiri, dimana kembali lagi ke asumsi dasar dalam penelitian ini yaitu 

memandang Uni Eropa sebagai aktor rasional yang memiliki arti kebijakan yang 

mendukung kepentingan nasional Uni Eropa. 
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1.6  Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu tipe penelitian  

eksplanatif dan jenis penelitian studi pustaka (library research). Mengacu pada 

metodologi dan disiplin Ilmu Hubungan Internasional,  sehingga dalam penelitian 

ini menetapkan jenis level analisa “Induksionis” yaitu unit eksplanasinya berada 

pada tingkat yang lebih tinggi. unit eksplanasinya berupa konflik Rusia-Georgia 

yang dipandang sebagai suatu sistem (regional tension) sedangkan Unit analisa 

atau variable dependen pada penelitian ini yaitu kebijakan luar negeri Uni Eropa 

mengeluarkan opsi mediasi ( Uni Eropa diposisikan layaknya sebagai negara atau 

aktor rasional) yang membuat suatu kebijakan luar negeri yaitu mediasi dalam 

merespon konflik Rusia-Georgia. 

1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.2.1 Batasan Waktu Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi waktu penelitian yaitu 

pada awal Agustus sampai akhir tahun 2008. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

menunjukkan konflik Rusia-Georgia dimulai pada tanggal 8 Agustus 2008 yang 

ditanda 

i masuknya pasukan militer Georgia menyerang Tskhinvali, ibukota dari daerah 

konflik di Ossetia Selatan. Dalam penelitian ini pula menampilkan informasi 

aspek-aspek historis dari hubungan Uni Eropa dengan Rusia dan Georgia yang 



mendukung proses analisa dalam penelitian ini dan juga penelitian ini 

memperhatikan dampak di masa yang akan datang sehingga dapat mendukung 

alasan mengapa Uni Eropa mengeluarkan opsi dalam penyelesaian konflik Rusia-

Georgia tahun 2008. 

1.6.2.2  Batasan Materi Penelitian 

      Hal yang akan dijelaskan dalam penelitian ini yaitu fokus pada 

kebijakan luar negeri Uni Eropa mengeluarkan opsi mediasi dalam penyelesaian 

konflik Rusia-Georgia pada Agustus tahun 2008. Hal yang dibahas pula yaitu 

pembatasan subjek yang akan diteliti yaitu Uni Eropa sebagai aktor pembuat 

kebijakan yang dalam penelitian ini diposisikan layaknya sebagai aktor tunggal 

dan rasional dan objek atau hal yang  akan diteliti yaitu kebijakan Uni Eropa 

mengeluarkan opsi mediasi dalam penyelesaian konflik Rusia-Georgia. 

1.6. 3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu studi pustaka 

( Library Research ) dimana untuk mendapatkan data-data yang relevan dan yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini maka berbagai sumber pustaka menjadi pilihan 

peneliti. Berbagai referensi yang ditampilkan peneliti yaitu bersumber dari buku, 

jurnal, artikel, dan bersumber dari media cetak yaitu surat kabar. Data-data yang 

didapatkan kemudian diambil data yang relevan dan kemudian diolah untuk 

mendukung penelitian dalam pada beberapa bab yang ditampilkan peneliti. Data 

yang ditampilkan di berbagai bab kemudian dibahas sesuai sistematika penulisan. 

 



1.6.4 Metode Analisa Data 

 Metode analisa data yang ditampilkan peneliti dalam penelitian ini yaitu 

metode analisis data kualitatif analisis isi, yaitu analisis yang menggunakan 

penggambaran persoalan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian menarik 

suatu kesimpulan. Penggunaan data angka statistik dimaksudkan hanya sebagai 

data sekunder yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini. 

1.7  Hipotesa 

Didukung oleh konsep dan teori yang relevan pada permasalahan yang 

diteliti maka peneliti menentukan hipotesa sebagai jawaban sementara mengenai 

rasionalitas kebijakan luar negeri Uni Eropa mengeluarkan opsi mediasi dalam 

penyelesaian konflik Rusia-Georgia pada tahun 2008 yaitu disebabkan hal : 

Konflik Rusia-Georgia telah menimbulkan dilema bagi Uni Eropa. 

Mediasi dipilih sebagai pilihan kebijakan yang paling rasional bagi Uni Eropa 

dalam konflik Rusia-Georgia yaitu disebabkan begitu pentingnya posisi kedua 

negara yang berkonflik, baik Rusia maupun Georgia memiliki hubungan 

partnership dengan Uni Eropa. Uni Eropa-Rusia memiliki hubungan kerjasama 

yang begitu besar terutama dalam hal kerjasama ekonomi dan energi, kemudian 

dari sisi Georgia, Uni Eropa juga memiliki hubungan kerjasama yang kuat yaitu 

melalui landasan European Eastern Partnership, Sehingga muncul kekawatiran 

Uni Eropa sebagai mitra kedua negara tersebut, kemudian langkah rasional yang 

dilakukan Uni Eropa yaitu upaya berada pada posisi di tengah yang 



mengupayakan agar konflik selesai dan hubungan kerjasama Uni Eropa terhadap 

kedua pihak yang berkonflik tetap harmonis. 

1.8  Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu terdiri 

dari beberapa bab yang digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan 

Bab Bahasan Pokok 

Bab I: Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

Rusia Konflik Georgia 

Mediasi 

Uni Eropa 

Mengapa? 

Teori Rational 

Choice 

Kebijakan Luar Negeri 

Uni Eropa 

Memediasi Konflik 

Rusia-Georgia 



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Landasan Teori 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.7 Hipotesa 

1.8 Alur Pemikiran 

1.9 Struktur Penulisan 

Bab II: Sejarah Konflik  Rusia-

Georgia Hingga Berujung  

Perang Pada Tahun 2008 

2.1  Pola Interaksi Ossetia Selatan dan Georgia 

Pasca Runtuhnya Uni Soviet Tahun 1991 

2.2 Dinamika Hubungan Rusia dan Ossetia 

Selatan 

2.3 Rivalitas Rusia dan Georgia di kawasan 

Kaukasus 

2.4 Kronologi Pecahnya Perang Rusia-Georgia 

pada Agustus 2008 

2.5 Respon Dunia Internasional Terhadap 

Perang Rusia-Georgia 

BAB III: Kerjasama Uni 

Eropa-Rusia dan Signifikansi 

Konflik Rusia-Georgia 

Terhadap Uni Eropa 

3.1  Gambaran Umum Hubungan Kerjasama   

Uni Eropa-Rusia 

3.2  Kerjasama Uni Eropa-Rusia di Bidang 

Energi 

3.3 Agenda Kerjasama EU-Rusia Dalam 

Bidang Energi Hingga Tahun 2050 

3.4    Kerjasama Uni Eropa-Georgia 

3.5 Signifikansi Konflik Rusia-Georgia 

Terhadap Respon Uni Eropa 

BAB IV: Rasionalitas 

Kebijakan Luar Negeri Uni 

Eropa Mengeluarkan Opsi 

Mediasi Dalam Konflik Rusia-

Georgia Tahun 2008 

 

BAB V: Penutup 5.1  Kesimpulan 

5.2  Saran 



 


