
ABSTRAK 

 

 Penelitian dengan judul Posisi Uni Eropa Dalam Konflik Georgia-Rusia 
Tahun 2008 membahas perang singkat yang terjadi antara Georgia dan Rusia di bulan 
Agustus 2008. Konflik ini berawal dari adanya kekuatan separatis Georgia asal 
wilayah Ossetia Selatan yang ingin melepaskan diri dari Georgia dan bergabung 
dengan Ossetia Utara yang terdapat di wilayah Rusia. Georgia menolak tindakan 
kekuatan separatis ini dan berusaha menumpas mereka. Namun Rusia yang 
berbatasan langsung dengan Ossetia Selatan mengirimkan pasukannya untuk 
mengusir pasukan Georgia dengan klaim untuk melindungi warga negara Rusia yang 
tinggal di Ossetia Selatan. Konflik ini pun memicu gerakan separatis lain yang ada di 
Abkhazia untuk kembali mendeklarasikan kemerdekaannya dari Georgia. Rusia pun 
turut membantu aktivitas gerakan ini dengan menempatkan pasukannya di wilayah 
tersebut untuk melawan tentara Georgia. Uni Eropa yang merupakan organisasi 
regional terbesar di benua Eropa berupaya menghentikan terjadinya konflik tersebut 
dengan cara menempatkan dirinya sebagai mediator yang netral diantara Georgia dan 
Rusia. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa Uni Eropa mengambil posisi 
sebagai mediator dalam konflik Georgia-Rusia tahun 2008. 
 Guna mencari tahu alasan dibalik sikap Uni Eropa ini, beberapa teori dan 
konsep digunakan seperti teori Intergovernmentalism, teori Consociationalism, 
konsep mediasi dan konsep keamanan energi. Awal bulan Agustus 2008 saat 
berlangsungnya konflik ini dimulai hingga bulan Mei 2009 diambil sebagai 
jangkauan waktu dalam penelitian ini.  
 Melalui data-data yang dipaparkan didalam penelitian ini, dapat ditemukan 
bahwa posisi mediator yang dipilih oleh Uni Eropa dilatarbelakangi oleh beberapa 
hal. Pertama, Uni Eropa melihat bahwa instrumen mediasi lebih menghasilkan 
manfaat ketimbang penggunaan instrumen-instrumen militer dalam proses 
penyelesaian sebuah konflik. Kedua, kondisi keamanan energi yang ingin dicapai 
oleh Uni Eropa dan membuatnya mengalami ketergantungan energi terhadap Rusia. 
Ketergantungan energi ini membahayakan posisi tawarnya terhadap Rusia sehingga 
Uni Eropa perlu melakukan diversifikasi suplai energi untuk mengurangi 
ketergantungannya ini. Bentuk diversifikasi yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah 
melalui proyek pembangunan jalur pipa energi Nabucco, satu-satunya pipa yang tidak 
melewati Rusia, yang menempatkan Georgia sebagai salah satu negara transit 
terbesarnya dan mempengaruhi masa depan rampungnya proyek ini.   
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