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ABSTRAK 

Floriny Deasy Victorina Pinontoan (B11109254) Praktik Spionase 
dalam Hubungan Diplomatik Antar Negara ditinjau dari Hukum 
Internasional. Penulisan skripsi ini dibimbing oleh Bapak Prof Dr. 
S.M Noor, S.H., M.H. sebagai pembimbing I dan Bapak Albert 
Lokollo,S.H.,MH, sebagai pembimbing II.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui 
kebebasan staf diplomatik dan pemanfaatan gedung kedutaan besar 
negara pengirim di negara penerima menurut Konvensi Wina 1961 dan 
untuk mengetahui peranan hukum internasional khususnya konvensi wina 
1961 dalam mengatasi masalah spionase antar negara. 

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan yang ada di makassar, 
yakni perpustakaan Kota Makassar, perpustakaan universitas hasanuddin 
dan perpustakaan fakultas hukum universitas hasanuddin dan 
perpustakaan di Jakarta, yakni Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia 
dan perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Metode penelitian yang 
digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui penelitian kepustakaan 
(Library Research). Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan 
buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara 
kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebebasan tersebut yakni 
tidak dapat diganggu gugat., kebebasan bergerak, kebebasan 
berkomunikasi, kebebasan dari yurisdiksi pidana maupun perdata negara 
penerima, kebebasan terhadap jaminan sosial, pajak dan bea cukai, 
kekebalan dan keistimewaan yang juga didapatkan oleh anggota 
keluarga, staf diplomatik lainnya, dan pembantu rumah tangga, kekebalan 
dan keistimewaan gedung perwakilan diplomatik, kekebalan dan 
keistimewaan tempat kediaman pejabat diplomatik. (2) Praktik spionase 
atau permata-mataan merupakan kegiatan yang tidak pernah dapat 
diterima oleh negara manapun di dunia ini. Tetapi banyak pula negara 
yang terus saja melakukan praktik spionase. Sayangnya peranan hukum 
internasional tidak begitu besar dalam mengatasi masalah ini. Konvensi 
Wina sendiri hanya mengatur bahwa informasi yang didaptkan oleh 
seorang diplomat harus dengan cara-cara yang sah. Sementara 
kekebalan dan keistimewaan yang didapatkan oleh seorang diplomat dan 
staf diplomatik begitu banyak. Akibatnya, personan non grata dan 
dilanjutkan dengan deportasi menjadi cara yang dilakukan oleh banyak 
negara jika terbukti adanya praktik spionase.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, seseorang perlu 

menaati hak dan kewajiban orang lain. Untuk itulah kehadiran 

hukum sangat diperlukan guna tercapainya perdamaian. Hukum 

tidak hanya berperan dalam hubungan antar individu, melainkan 

juga dalam hubungan individu dengan negara, bahkan negara 

dengan negara yang lainnya. Peranan hukum dalam hubungan 

antara satu negara dengan negara lainnya inilah yang disebut 

hukum internasional. 

Pada umumnya, hukum internasional diartikan sebagai 

himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang 

mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan 

subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat 

internasional1. Dengan demikian, setiap negara dan subjek hukum 

internasional lainnya (bukan negara) dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya masing-masing dengan batasan hukum internasional. 

Salah satu subjek kajian hukum internasional yang telah ada 

sejak lahirnya negara-negara di dunia adalah hukum diplomatik. 

Hukum diplomatik ada dan berkembang setiap saatnya oleh karena 

kebutuhan masyarakat Internasional untuk saling berinteraksi satu 

                                                             
1
 Alma Manuputy, dkk, 2008,  Hukum Internasional, Makassar : Rech-ta, hal. 1 
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dengan lainnya. Contohnya dalam hubungan perdagangan, 

pertahanan, keamanan, serta hubungan saling menguntungkan 

lainnya. Praktik-praktik diplomasi pun terus menerus mengalami 

perubahan-perubahan dari zaman ke zaman. Meskipun begitu, 

tujuan diplomasi tetap sama yaitu menjalin hubungan saling 

menguntungkan dengan negara lain. 

Praktik diplomasi ini dilakukan oleh para diplomat dengan 

cara mengirim utusan-utusannya untuk berunding dengan negara 

lain dalam rangka memperjuangkan dan mengamankan 

kepentingannya masing-masing di samping mengupayakan 

terwujudnya kepentingan bersama2. Utusan-utusan inilah yang 

nantinya menjadi perpanjangan tangan dari kepala negara di 

negara lain. 

Hukum diplomatik sendiri sebenarnya merupakan kebiasaan 

internasional yang akhirnya di tuangkan dalam sebuah konvensi 

agar tata cara serta pemberlakuannya lebih jelas. Meskipun, secara 

substansi, konvensi tersebut hanya memuat praktik yang sudah 

ada saja. Kemudian dalam perkembangannya barulah banyak 

penambahan-penambahan yang terjadi agar hubungan 

internasional antara negara dengan negara lainnya menjadi lebih 

formal. 

                                                             
2
 Boer mauna, 2003, Hukum Internasional, Bandung : P.T Alumni hal. 465 
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Sebelum lahirnya Vienna Convention on Diplomatic 

Relations of April 18 1961 (Konvensi Wina 1961), pembukaan 

hubungan diplomatik menurut Konvensi Havana 1982 Pasal 1 

mencantumkan tentang right of legation (hak legasi)3. Hak legasi ini 

adalah hak untuk mengirimkan wakil negara pengirim ke negara 

penerima (aktif) dan kewajiban menerima wakil negara pengirim di 

negara penerima (pasif)4. Sehingga hubungan diplomatik antara 

satu negara dengan negara lain pun terkesan dipaksakan. 

Oleh karena hak legasi yang dirasakan tidak sesuai, 

berangsur-angsur hak legasi mulai ditinggalkan. Sehingga Pasal 2 

Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa pembukaan hubungan 

diplomatik harus berdasarkan kesepakatan bersama antara negara 

pengirim dan negara penerima. Jika terjadi penolakan di antara 

negara pengirim atau negara penerima maka itu merupakan hal 

yang biasa saja. Suatu negara tidak dapat memaksakan 

keinginannya membuka kantor diplomatik di mana saja ataupun 

sebaliknya. 

Namun, hubungan internasional antara negara satu dengan 

negara lainnya tidak selalu berjalan dengan mulus saja. Banyak 

permasalahan yang akhirnya memicu untuk terjadinya pemutusan 

                                                             
3
 Ibid, hal. 475 

4
 Syahmin, 2008, Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis, Jakarta : PT 

RajaGrafindo Persada, hal 45.  
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hubungan diplomatik bagi negara yang telah menjalin hubungan 

diplomatik.  

Ketidakmulusan hubungan diplomatik diantara kedua negara 

biasa disebabkan oleh banyak hal. Beberapa diantaranya jika 

seorang diplomat negara pengirim mencampuri urusan internal 

negara penerima, diplomat negara pengirim melanggar hukum dan 

peraturan perundang-undangan negara penerima, serta adanya 

praktik spionase yang dilakukan diplomat negara pengirim kepada 

negara penerima. 

Vienna Convention of Diplomatic Relations 1961 article 41 

(1) clarify : 

Without prejudice to their privileges and immunities, it is the 
duty of all persons enjoying such privileges and immunities 
to respect the laws and regulations of the receiving State. 
They also have a duty not to interfere in the internal affairs of 
that State. 

Artinya, “Tanpa berprasangka para diplomat yang menikmati 

kekebalan dan keistimewaan, berkewajiban untuk menghormati 

hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima. 

Mereka juga berkewajiban tidak mencampuri urusan dalam negeri 

negara penerima5. 

Pada intinya bahwa Ketika terjadi masalah dalam hubungan 

diplomatik, terutama masalah diplomat negara pengirim di negara 

penerima, kebiasaan yang paling sering dilakukan adalah 

                                                             
5
 Ibid, hal 68 
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mempersona non gratakan diplomat negara pengirim tersebut oleh 

negara penerima. Persona non grata sendiri secara jelas telah 

tertuang dalam Konvensi wina 1961 pasal 9 ayat 1 dan 2, yaitu : 

1. The receiving State may at any time and without having to 
explain its decision, notify the sending State that the head 
of the mission or any member of the diplomatic staff of the 
mission is persona non grata or that any other member of 
the staff of the mission is not acceptable. In any such 
case, the sending State shall, as appropriate, either recall 
the person concerned or terminate his functions with the 
mission. A person may be declared non grata or not 
acceptable before arriving in the territory of the receiving 
State. 

2. If the sending State refuses or fails within a reasonable 
period to carry out its obligations under paragraph 1 of this 
article, the receiving State may refuse to recognize the 
person concerned as a member of the mission. 

Artinya : 

1. Negara penerima setiap saat dan tanpa perlu menjelaskan 

keputusannya, dapat memberitahu negara pengirim 

bahwa kepada perwakilan atau anggota diplomatik lainnya 

adalah persona non grata atau angota perwakilan lainnya 

tidak dapat diterima. Dalam beberapa kasus, negara 

pengirim harus memanggil pulang atau mengakhiri 

fungsinya di perwakilan. Seseorang dapat juga dinyatakan 

tidak menyenangkan atau tidak diterima sebelum 

kedatangannya di wilayah negara penerima. 

2. Jika negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam 

jangka waktu tertentu melaksanakan kewajibannya seperti 
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pada paragraf 1 dalam pasal ini maka negara penerima 

dapat menolak mengakui pejabat perwakilan tersebut. 

Pada kenyataannya persona non grata paling sering terjadi 

jika diketahui adanya praktik spionase oleh perwakilan negara 

pengirim di negara penerima. Spionase sendiri ialah kegiatan 

memata-matai6, yang dalam dunia internasional berarti kegiatan 

memata-matai untuk mendapatkan informasi suatu negara. 

Praktik mata-mata ini sangat sering terjadi baik pada masa 

damai (dalam hubungan diplomatik) maupun masa perang. Setiap 

negara tampaknya “berlomba-lomba” untuk mendapatkan informasi 

negara lain. Informasi yang di dapatkan inilah nantinya dikelolah 

untuk merugikan negara lain dan menguntungkan negaranya 

sendiri. 

Pada masa damai atau dalam hubungan diplomatik praktik 

spionase ini biasanya dilakukan oleh pejabat-pejabat diplomatik. 

Baik dari duta besar hingga pejabat-pejabat diplomatik lainnya. 

Oleh karena itu, setiap negara dengan ketat selalu menyeleksi duta 

besar yang akan masuk ke negara mereka agar praktik spionase 

dapat dihindari. Namun, tidak menutup kemungkinan negara-

negara mengirimkan orang-orang yang bertugas dalam institusi 

                                                             
6
 J.C.T. Simorangkir, 2000, Kamus Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 159 
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inteligen7 negaranya untuk melakukan praktek mata-mata di negara 

lain. 

Banyak contoh-contoh kasus spionase di berbagai belahan 

dunia ini. Berangkat dari salah satu kasus spionase yang cukup 

terkenal antara Amerika dan Rusia yang dimulai sejak masa perang 

dingin sampai hari ini, juga kasus spionase antara Uni-Soviet dan 

Inggris tahun 1971, kasus spionase Iran dan Amerika Serikat tahun 

1979, tak ketinggalan kasus spionase yang pernah menimpa 

Indonesia dan Rusia hingga kasus spionase-spionase lainnya pada 

masa sekarang. 

Praktik-praktik seperti ini dapat terjadi karena adanya 

institusi inteligen di sebuah negara. Pada dasarnya institusi-institusi 

inteligen bukanlah sebuah hal yang dilarang oleh hukum manapun. 

Institusi ini berfungsi sebagai penjaga negara dari ancaman-

ancaman dari luar yang sangat membahayakan sebuah negara. 

Namun sayangnya, fungsi tersebut disalahgunakan oleh banyak 

negara. Antisipasi yang dilakukan oleh sebuah negara, 

berkembang menjadi cara negara tersebut menjatuhkan negara 

lain. Negara mulai melakukan segala cara untuk mendapatkan 

informasi rahasia negara lain dengan tujuan yang telah penulis 

                                                             
7
 Intelijen adalah orang yg bertugas mencari (meng-amat-amati) seseorang; dinas 

rahasia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, 
http://bahasa.kemdiknas.go.id /kbbi/index.php diakses pada hari sabtu, tanggal 8 
september 2012 pukul 14.53 WITA 
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jelaskan sebelumnya. Hal inilah yang dilarang dalam Konvensi 

Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963.   

Perkembangan praktik-praktik spionase juga cukup 

mencengangkan. Dari praktik-praktik zaman dahulu hingga 

memasuki era cyber espionage8 atau spionase melalui dunia maya. 

Dulu para agen mata-mata masih menggunakan kacamata hitam, 

jas tertutup, sepatu pantovel dan tak lupa tangan menutup telinga. 

Namun sekarang, mata-mata yang menyamar menjadi model 

cantik, designer hingga telah tinggal di negara tersebut selama 20 

tahun telah menjadi kebiasaan baru dalam dunia permata-mataan. 

Belum lagi banyaknya virus-virus yang sengaja diproduksi oleh 

suatu negara untuk mendapatkan informasi negara lain melalui 

jaringan-jaringan internet.   

Pada kenyataannya, praktik spionase tidak pernah berhenti 

meskipun hubungan diplomatik antara negara telah membaik. 

Praktik spionase juga tidak dihentikan oleh pesatnya 

perkembangan zaman. Nyatanya, membaiknya hubungan 

diplomatik negara-negara dan pesatnya perubahan zaman 

menjadikan praktik spionase ini makin menjamur dan mengalami 

peningkatan dalam berbagai bentuk dan rupa. Sayangnya, hukum 

internasional sendiri belum mampu menjawab tantangan terhadap 

banyaknya praktik-praktik seperti ini. Apakah hukum internasional 

                                                             
8
 Merupakan kejahatan yang memanfaat jaringan internet untuk melakukan 

kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki  sistem 
jaringankomputer (computer network system) pihak sasaran. 
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akan terus tertatih-tatih untuk menegakkan sebuah keadilan? Untuk 

itu penulis akan mengangkat judul “Praktik Spionase dalam 

Hubungan Diplomatik Antar Negara ditinjau dari Hukum 

Internasional”. 

1.2.  Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan 

sebelumnya, maka penulis mengambil dua rumusan masalah yakni 

sebagai berikut ini. 

1. Bagaimana Konvensi Wina 1961 mengatur tentang kebebasan 

staf diplomatik dan pemanfaatan gedung kedutaan besar 

negara pengirim di negara penerima? 

2. Bagaimana peranan hukum internasional khususnya konvensi 

wina 1961 dalam mengatur masalah spionase antar negara? 

1.3.  Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui kebebasan staf diplomatik dan pemanfaatan 

gedung kedutaan besar negara pengirim di negara penerima 

menurut Konvensi Wina 1961. 

2. Untuk mengetahui peranan hukum internasional khususnya 

konvensi wina 1961 dalam mengatasi masalah spionase antar 

negara. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Diplomatik  

  2.1.1  Hukum Diplomatik 

Pada hakekatnya, pengertian hukum diplomatik 

hingga saat ini belum terdapat keseragaman diantara para 

ahli. Banyak pakar yang berusaha mendefinisikan hukum 

diplomatik itu sebenarnya. Berikut beberapa pengertian para 

ahli mengenai hukum diplomatik. 

1. Edmund Jan Osmanczyk 

Hukum Diplomatik merupakan cabang dari hukum 

hukum kebiasaan internasional yang terdiri 

seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum 

yang menetapkan kedudukan dan fungsi para 

diplomat, termasuk bentuk-bentuk organisasional dari 

dinas diplomatik.9 

2. L. Dembinski 

Hukum diplomatik merujuk pada norma-norma hukum 

internasional yang mengatur tentang kedudukan dan 

fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh 

                                                             
9 Edmund Jan Osmanczyk, Encyclopedia of The United Nations and International Agreement, 1955 
dalam buku Syahmin AK, Hukum Diplomatik, hal 8. 



11 
 

 

negara-negara yang telah membina hubungan 

diplomatik.10 

3. Sumaryo Suryokusumo 

Hukum Diplomatik merupakan ketentuan atau prinsip-

prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan 

diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar 

pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-

prinsip tersebut dituangkan dalam instrument-

instrument hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum 

kebiasaan internasional dan pengembangan 

kemajuan hukum internasional.11  

 2.1.2 Hubungan Diplomatik 

Hubungan diplomatik dilakukan dengan tujuan untuk 

mencapai keuntungan diantara negara-negara yang 

bersangkutan. Untuk melakukan hubungan diplomatik inilah 

diawali dengan melakukan diplomasi. Diplomasi merupakan 

cara, konsep atau ajaran untuk melakukan hubungan 

diplomatik.  

Istilah diplomasi berasal dari bahasa Yunani, ziplwma 

yaitu digandakan atau dilipat dua12. Dalam 

perkembangannya diartikan sebagai kertas yang dilipat dua 

                                                             
10 L. Dembinski, The Modern Law of Diplomacy, Martinus Nijhoff Publisher, Netherlands, 1988, 
hal 1 dalam buku Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik, hal. 4 
11 Op. cit, hal 5 
12

 Jusuf Badri, 1993, Kiat Diplomasi, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hal.13 
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yang didesain sebagai dokumen resmi Negara/ dokumen 

sejarah, sebuah sertifikat perundingan, kewenangan, dan 

semacamnya13. Kertas inilah yang kita kenal dengan surat 

kepercayaan14. 

Menurut Oxford Student’s Dictionary of Current 

English, Diplomacy is Management of a country’s affairs by 

Ambassador’s and Ministers living Overseas and their 

direction by the Ministry of Foreign Affairs at home; skill in 

this.  Artinya Pengelolaan urusan-urusan negara oleh wakil-

wakilnya diluar negeri, para Duta Besar dan Duta, 

berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan Menteri Luar 

negerinya; keterampilan dalam soal ini)15. 

Sementara arti kata diplomatsi akan terurai juga 

dalam pendapat beberapa ahli Hukum Internasional, yaitu 

sebagai berikut ini. 

1. Sir Ernest Satow (Dalam buku “Guide to Diplomatic 

Practice” Tahun 1957) 

Diplomacy is the application of intelligence and tact to the 

conduct of official relations between governments of 

independent states, extending sometimes also to their 

                                                             
13

 Mutiara Anggraini, 2011, Pengertian Diplomasi Menurut para Ahli, 

http://salimalfahrisy.blogspot.com/2012/03/pengertian-diplomasi-menurut-para-ahli.html 

diakses pada hari sabtu, tanggal 08 September 2012 pukul 20.10 WITA. 
14

 Syahmin, op.cit, hal. 3 
15

 Jusuf Badri, Op.cit, hal 16 

http://salimalfahrisy.blogspot.com/2012/03/pengertian-diplomasi-menurut-para-ahli.html
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relations with vassal states ; or, more briefly still, the 

conduct of business between states by peacefull means.16 

Artinya : 

Diplomasi adalah penerapan kemampuan intelegensi dan 

keterampilan dalam pelaksaan hubungan luar negeri antar 

pemerintah di antara negara-negara berdaulat, terkadang 

juga untuk memperluas hubungannya dengan negara 

pengikutnya ; atau memberikan laporan, dalam 

pelaksanaan hubungan antar negara secara damai. 

2. Flassan 

Diplomacy is the term used, since a certain number of 

years, to designate the science of external relations based 

on diplomas or written documents emanating from 

sovereign persons17. 

Artinya : 

Diplomasi adalah istilah yang dipergunakan semenjak 

beberapa tahun yang lalu bagi sebuah cabang ataupun 

disiplin ilmu mengenai hubungan luar negeri berdasarkan 

pada apa yang tertera dalam diploma-diploma, yaitu 

dokumen-dokumen tertulis yang berasal dari Raja.  

 

 

                                                             
16

 Sir Ernest Satow, 1957, A Guide To Diplomatic Practice, London : Longmans, Green 
and Co Ltd, hal. 1   
17

 Flassan dikutip oleh Jusuf Badri, ibid, hal. 19 
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3. De cussy, The diplomat and Consul’s Dictionary 

Diplomacy is the total knowledge and principles necessary 

for the good conduct of public affairs between states18. 

Artinya : 

Diplomasi ialah seluruh pengetahuan dan prinsip-prinsip 

yang diperlukan untuk melaksanakan serta mengelola 

serba urusan resmi antara negara-negara. 

4. Sumaryono Suryokusumo (Dalam Bukunya Praktik 

Diplomasi) 

Diplomasi adalah kegiatan kegiatan politik dan merupakan 

bagian dari kegiatan internasional yang saling 

berpengaruh dan kompleks, dengan melibatkan 

pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai 

tujuan-tujuannya, melalui perwakilan diplomatik atau 

organ-organ lainnya. 

 

  Kemudian dalam Buku Hukum Diplomtik, Syahmin 

mengutarakan 4 faktor penting berdasarkan pengertian 

beberapa ahli, yakni sebagai berikut ini. 

1) Adanya hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama 

dan persahabatan. 

2) Hubungan tersebut dilakukan melalui pertikaian misi 

diplomatik termasuk para pejabatnya. 

3) Para pejabat diplomatik tersebut harus diakui statusnya 

sebagai agen diplomatik. 

4) Agar diplomat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan baik, mereka perlu diberikan kekebalan dan 

keistimewaan diplomatik yang berdasar pada aturan-

aturan kebiasaan internasional serta konvensi-konvensi 

                                                             
18

 De Cussy dalam buku The Diplomat and Consul’s Dictionary dikutip oleh Jusuf Badri, 
ibid, hal 22. 
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internasional, dan persetujuan lainnya yang menyangkut 

hubungan diplomatik antar negara. 

Jika Praktik diplomasi berhasil dilakukan oleh negara-

negara maka akan dilanjutkan dengan pembukaan 

hubungan diplomatik yang akan dijelaskan pada sub bab 

berikutnya. 

2.1.2  Sumber-sumber Hukum Diplomatik 

Membicarakan masalah sumber hukum diplomatik 

maka tidak terlepas dari sumber hukum internasional publik, 

yang merupakan bagian dari hukum diplomatik. Berdasarkan 

pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah ICJ (International Court 

of Justice), sumber-sumber hukum international ialah 

sebagai berikut ini. 

1) Traktat-traktat Internasional 

2) Kebiasaan Internasional, yang terbukti dari praktek umum 

telah diterima sebagai hukum 

3) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-

bangsa beradab. 

4) Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana 

yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber 

tambahan untuk menetapkan aturan kaidah hukum19. 

                                                             
19

 J.G. Starke, 2010, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 43 
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Bunyi dari Statuta ICJ Pasal 38 ayat (1) tersebut ialah 

sebagai berikut ini. 

Bagi Mahkamah Internasional yang fungsinya memutuskan 

perkara-perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan 

hukum internasional, akan menerapkan : 

1) Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang umum 

maupun khusus, yang secara tegas mengatur dan diakui 

oleh negara-negara pihak; 

2) Kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktik 

umum yang diterima sebagai hukum; 

3) Prinsip-prinsip Hukum Umum yang diakui oleh bangsa-

bangsa beradab; dan 

4) Sesuai ketentuan pasal 59, keputusan-keputusan 

pengadilan dan ajaran para ahli hukum ternama dari 

berbagai bangsa, sebagai sumber tambahan untuk 

menetapkan kaidah hukum. 

Mengenai kebiasaan internasional, haruslah 

merupakan praktik-praktik umum yang diterima sebagai 

hukum.  Seperti Hukum Diplomatik yang awalnya hanya 

merupakan kebiasaan internasional saja yang dipatuhi oleh 

negara-negara. Meskipun berakhir dalam sebuah instrument 

tertulis. 

Sumber lainnya yakni Prinsip hukum umum serta 

keputusan pengadilan. Khusus untuk keputusan pengadilan 

sebenarnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat, kecuali bagi negara-negara yang bersangkutan. 

Kemudian, perlu diingat adanya pendapat para ahli. 

Biasanya merupakan anggota dari Komisi Hukum 
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Internasional. Namun, tidak berarti pendapat para pakar 

lainnya diabaikan. 

Dan, yang paling jelas sebagai sumber hukum tertulis 

ialah Perjanjian-perjanjian. Adapun perjanjian-perjanjian 

dalam hukum diplomatik ialah sebagai berikut ini. 

1) The Final Act of the Congress of Vienna 1815 on 

diplomatic ranks. 

2) Kongres Aix La-Chapelle 1818 mengahasilkan Protocol of 

Achen. 

3) Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optigonal 

Protocols 1961, beserta : 

a. Vienna Convention on Diplomatic Relations 

b. Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality 

c. Optional Protocol Concerning the Compulsory 

Settlement of Disputes. 

4) Vienna Convention on Consular Relations and Optional 

Protocol 1963, beserta : 

a. Vienna Convention on Consular Relations 

b. Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality 

c. Optional Protocol Concerning the Compulsory 

Settlement of Disputes. 

5) Convention on Special Mission and Optional Protocol 

1969, beserta : 
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a. Convention on Special Mission 

b. Optional Protocol Concerning the Compulsory 

Settlement of Disputes. 

6) Convention on the Prevention and Punishment of Crimes 

Against Internationally Protected Persons, Including 

Diplomatik Agents 1973 

7) Vienna Convention on the Representation of States in 

their Relations with International Organization of a 

Universal Character 1975.20 

 2.1.4  Pembukaan dan Pemutusan Hubungan Diplomatik 

Telah penulis jelaskan pada Bab sebelumnya bahwa 

pembukaan hubungan diplomatik tidak lagi berdasarkan right 

of legation. Melainkan berdasar pada Pasal 2 Konvensi Wina 

1961 tentang Hubungan Diplomatik, telah jelas mengatakan 

bahwa pembukaan hubungan diplomatik harus berdasarkan 

mutual consent atau kesepakatan bersama. 

B. Sen dalam buku A Diplomatic Handbook of 

International Law and Practice juga mengemukakan bahwa : 

It’s not obligatory that a state should be diplomatically 

represented in every country it recognizes nor is it necessary 

                                                             
20

 A. Masyhur Effendi, 1993, Hukum Diplomatik Internasional (Hubungan Politik Bebas 
Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa), Surabaya : 
Usaha Nasional, hal. 81 
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that it should consent to receive envoys from all such states. 

Diplomatic missions are opemed in practice, as will be 

discussed more fully in the next chapter, by mutual consent 

of the states concerned.21  

Pembukaan hubungan diplomatik tidak juga 

merupakan pernyataan langsung bahwa akan dibukanya 

perwakilan tetap. Bisa saja terjadi adanya pembukaan 

hubungan diplomatik antara satu negara dengan negara lain, 

tetapi tidak diikuti dengan perwakilan tetap. 

Selanjutnya, dalam perkembangan zaman, 

pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara erat 

kaitannya dengan pengakuan terhadap suatu negara atau 

pemerintahannya. Oleh karena hukum internasional tidak 

berisikan kewajiban hukum untuk mengakui suatu negara, 

maka negara juga tidak dipaksakan untuk menerima wakil 

negara lain. Sehingga indikasi pembukaan hubungan 

internasional di suatu negara adalah pengakuan negara 

tersebut sangatlah kental. 

Adapun klasifikasi pejabat diplomatik berdasarkan 

ketiga instrument hubungan diplomatik yang terus 

diperbaharui ialah sebagai berikut ini. 

                                                             
21

 B. Sen, 1965, A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice, New Delhi : 
Martinus Nijhoff, hal. 9 
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Melalui Kongres Wina 1815 ini, di dapatkan 

perwakilan diplomatik dibagi dalam 3 golongan yaitu 

sebagai berikut ini. 

a. Duta besar beserta perwakilan kursi suci (Papal 

Lagates and Nuncios). 

b. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (Minister, 

Plenipotentiary, and Envoys Extraordinary). 

c. Kuasa Usaha (Chagers d’ affaires). 

Kemudian dalam Kongers Aix La-Chapelle, yang 

menghasilkan Protocol of Achen yang berfungsi sebagai 

Appendex amandemen pada Akta Final yang mengatur 

masalah kepangkatan pejabat diplomatik. 

Jadi, dalam Protocol of Achen 1818 urutan pejabat 

diplomatik adalah sebagai berikut ini.  

1) Para duta besar dan duta paus (Ambassadors and 

legates or Nuncios) 

2) Para utusan menteri atau yang lain, dan yang 

diakreditasikan kepada kepala negara (envoys and 

Miniter Plenipotentiary) 

3) Miniter Resident 

4) Para kuasa Usaha yang diakreditasikan kepada Menteri 

Luar negeri (Charge d’ affaires) 
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Selanjutnya tanpa begitu banyak perubahan, pasal 14 

Konvensi Wina 1961 menetapkan tingkat-tingkat 

perwakilan sebagai berikut ini. 

1) Para duta besar atau nuncios terakreditasi untuk 

Kepala Negara, dan kepala perwakilan lain yang setara 

pangkatnya;  

2) Para utusan, duta dan internuncios  yang 

diakreditasikan kepada Kepala Negara;  

3) Para Kuasa Usaha yang diakreditasikan kepada 

Menteri Luar Negeri. 

Dalam perkembangannya, meskipun tidak tercatat 

dalam konvensi Wina, praktik diplomatik telah 

mengembangkan klasifikasi pejabat diplomatik dengan 

gelar/kepangkatan dengan urutan sebagai berikut ini. 

1) Duta Besar 

2) Minister 

3) Minister Counsellor 

4) Counsellor 

5) Sekretaris Pertama 

6) Sekretaris kedua 

7) Sekretaris ketiga 
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8) Atase22 

Kemudian, mengenai pengangkatan Staf perwakilan, 

merujuk pada Pasal 7 Konvensi Wina 1961 tentang 

Hubungan Diplomatik, yakni sebagai berikut ini. 

Subject to the provisions of articles 5, 8, 9 and 11, the 

sending State may freely appoint the members of the staff 

of the mission. In the case of military, naval or air 

attachés, the receiving State may require their names to 

be submitted beforehand, for its approval. 

Artinya : 

Tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 5, 8, 9 dan 

11, Negara dapat dengan bebas mengirimkan dan 

menunjuk anggota staf misi. Dalam kasus militer, atase 

angkatan laut atau udara, penerimaan Negara mungkin 

membutuhkan nama-nama mereka untuk diserahkan 

terlebih dahulu untuk  persetujuan. 

Setelah mengetahui tentang pembukaan hubungan 

diplomatik, penulis akan mencoba memaparkan tentang 

pemutusan hubungan diplomatik. 

Pasal 43 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan 

Diplomatik menyatakan sebagai berikut ini. 

                                                             
22

 Khusus untuk atase terdiri dari beberapa bagian yaitu atase Pertahanan, atase 
Pendidikan, atase Perdagangan, atase Pertanian, dan atase Perburuhan. 
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The function of a diplomatic agent comes to an end, 

inter alia: 

1) On notification by the sending State to the receiving State 

that the function of the diplomatic agent has come to an 

end; 

2) On notification by the receiving State to the sending State 

that, in accordance with paragraph 2 of article 9, it refuses 

to recognize the diplomatic agent as a member of the 

mission. 

 Artinya : 

Fungsi agen diplomatik berakhir, antara lain:  

1) Adanya pemberitahuan dari Negara pengirim ke Negara 

penerima bahwa tugas dari Pejabat diplomatik itu telah 

berakhir;  

2) Adanya pemberitahuan oleh Negara penerima kepada 

negara pengirim bahwa, sesuai dengan ayat 2 dari pasal 9 

Konvensi, negara tersebut menolak untuk mengakui 

pejabat diplomatik sebagai anggota perwakilan.  

Namun, Satow dalam buku Guide to Diplomatic 

Practice yang dikutib oleh Boer Mauna dalam Buku Hukum 

Internasional mengatakan bahwa ada 2 kategori lainnya 

yang menyebabkan berakhirnya fungsi pejabat diplomatik, 

yaitu sebagai berikut ini. 

1) Putusnya hubungan diplomatik antara negara pengirim 

dan negara penerima sehingga ditariknya kembali para 

pejabat diplomatik baik di negara pengirim maupun 
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negara penerima. Pemutusan ini merupakan keputusan 

unilateral suatu negara yang menutup perwakilan 

diplomatiknya dengan meminta agar negara lain juga 

melakukan hal yang sama berdasarkan prinsip 

resiprositas atau prinsip timbal balik. 

2) Terjadinya suksesi di negara pengirim atau negara 

penerima. Baik sebagai akibat penggabungan negara atau 

sebagai akibat hilangnya negara.  

2.1.6  Sejarah Timbulnya Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik 

   Pada abad ke 16 dan 17 pada waktu praktik 

pertukaran duta-duta besar secara permanen telah menjadi 

kebiasaan umum negara-negara di Eropa, kekebalan dan 

keistimewaan juga telah diakui oleh banyak negara. 

Kekebalan dan keistimewaan inipun  juga telah diterima oleh 

para ahli hukum internasional meskipun telah terbukti bahwa 

adanya pengkhianatan dari seorang diplomat atau masuknya 

diplomat pada komplotan melawan negara penerima. 

Diplomat tersebut dapat diusir tapi tidak dapat ditangkap 

atau diadili. Prinsip ini dilakukan negara berdasarkan timbal 

balik agar menjamin perwakilan asing di negara penerima 

dapat menjalankan tugasnya secara bebas dan aman.23 

                                                             
23

 Sumaryo Suryokusumo, 2005, Hukum Diplomatik Teri dan Kasus, Bandung : PT 
Alumni, hal. 51 
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   Kekebalan duta besar dari yurisdiksi pidana di negara 

penerima mulai berlaku sebagai kebiasaan internasional 

pada abad ke-17. Sebelumnya, utusan-utusan diplomatic 

yang dikirim ke luar negeri dengan suatu tugas tertentu, yaitu 

misalnya untuk menghadiri suatu perundingan tertentu 

dengan negara lain maka utusan-utusan diplomatik atau duta 

tersebut akan pulang setelah perundingan selesai.Jadi sifat 

pengirimannya hanya sementara, hanya untuk melakukan 

perundingan.24 

   Dalam perkembangannya pada abad ke-18 

kekebalan-kekebalan diplomatic mulai ditetapkan termasuk 

Gedung, harta milik dan komunikasi para Diplomat. Selain 

itu, diatur juga jika negara-negara mengadakan hubungan 

dengan negara lain. Memasuki abad ke-20 kekebalan dan 

keitimewaan diplomatik cenderung ke arah bentuk-bentuk 

baru dalam komunikasi diplomatik. 

   Kekebalan diplomatik tidak saja dinikmati oleh kepala-

kepala perwakilan seperti Duta Besar atau Kuasa Usahanya, 

tetapi juga dinikmati oleh anggota keluarga yang tinggal 

bersamanya, termasuk juga para staf diplomatik, bahkan 

terkadang maskipun jarang terjadi juga dinikmati oleh para 

                                                             
24

 Edy Suryono,1992, Perkembangan Hukum Diplomatik, Bandung : Mandar Maju, hal. 
10 
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staf administrasi dari perwakilan dan staf pembantu lainnya 

seperti koki, supir, pelayan, dan lain-lain.25  

Adapun dasar hukum pemberian hak kekebalan 

kepada pejabat diplomatik di dasari dari 3 teori yang telah 

dikemukakan  oleh komisi Hukum Internasional pada tahun 

1957, yakni sebagai berikut ini. 

1) Teori Ekstraterotorial 

Menurut teori ini, seorang pejabat diplomatik dianggap 

seolah-olah tidak meninggalkan negerinya, berada di luar 

negara penerima, meskipun sebenarnya ia berada di luar 

negaranya dan melaksanakan tugas-tugasnya disana. 

Demikian halnya dengan gedung perwakilannya. 

Sehingga dasar pemberian hak kekebalan oleh karena 

faktor ekstrateritorial. Oleh karena itu, ketentuan-

ketentuan negara penerima tidak berlaku padanya. 

Namun, dalam kenyataannya teori ini tidak diterima 

dan mendapatkan banyak kritikan keras oleh karena teori 

ini berdasarkan suatu fiksi dan bukan kenyataan sehingga 

tidak dapat diterima masyarakat internasional.  

2) Teori Representatif 

Menurut teori ini, pejabat diplomatik dan perwakilan 

diplomatik mewakili negara pengirim dan kepala 
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 Sumaryo Suryokusumo, Op.Cit, hal. 52 
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negaranya. Dalam kapasitas itulah pejabat  dan 

perwakilan diplomatik di suatu negara penerima dapat 

menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan. Memberikan 

hak-hak istimewa dan kekebalan kepada diplomat negara 

pengirim berarti bahwa negara penerima menghormati 

negara pengirim, kebesaran, kedaulatan serta kepala 

negaranya. 

Namun sayangnya, teori ini juga tidak begitu diterima 

oleh karena hak-hak istimewa dan kekebalan berdsarkan 

teori akhirnya menjadi tidak jelas batasannya dan 

menimbulkan kebingungan hukum. 

3) Teori Kebutuhan Fungsional 

Menurut teori ini, hak-hak istimewa dan kekebalan 

diplomatik dan perwakilan diplomatik didasarkan pada 

kebutuhan fungsional agar para pejabat diplomatik 

tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan 

lancar.  

Dengan menekankan pada kepentingan fungsi maka 

teori ini dapat diterima oleh karena menciptakan 

keseimbangan antara kebutuhan negara pengirim dan 

hak-hak negara penerima. Teori inilah yang kemudian 

didukung oleh Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan 
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Diplomatik26. Pembukaan Konvensi Wina 1961 

menyatakan dengan jelas :  

Realizing that the purpose of such privileges and 

immunities is not to benefit individuals but to ensure the 

efficient performance of the functions of diplomatik 

missions as representing States 

Artinya : 

Menyadari bahwa tujuan dari hak istimewa dan 

kekebalan tersebut bukan untuk keuntungan individu 

melainkan untuk membantu pelaksaan yang efisien 

fungsi-fungsi misi diplomatik sebagai wakil dari negara. 

 2.1.7  Hubungan Konsuler 

  Pada dasarnya Perwakilan Konsuler juga merupakan 

perwakilan negara pengirim di negara penerima. Hanya 

saja, perwakilan konsuler merupakan kegiatan-kegiatan 

yang tidak mengandung aspek politik. Disamping itu, 

perwakilan-perwakilan konsuler tidak harus selalu ada di 

negara-negara yang merdeka tetapi juga di wilayah yang 

belum mempunyai pemerintahan sendiri atau berada di 

bawah kedaulatan asing. Terjadinya pemutusan hubungan 

diplomatik tidak secara ipso facto membawa serta 

pemutusan hubungan konsuler.27 Oleh karena itu, 

                                                             
26

 Boer mauna, op. cit, hal. 502 
27

 C.S.T Kansil, 1989, Hubungan Diplomatik Republik Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 
hal. 78 
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pembukaan konsuler, berdasarkan pasal 2 ayat 1 

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler 

menyatakan bahwa pembukaan hubungan konsuler 

antara negara dilakukan dengan dasar kesepakatan 

bersama. 

  Adapun fungsi konsuler telah tertera secara rinci 

dalam pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan 

Konsuler yang antara lain sebagai berikut ini. 

1) Melindungi kepentingan – kepentingan negara pengirim 

dan para warganegaranya serta badan – badan hukum 

yang ada di negara penerima, di dalam batas – batas 

yang diperbolehkan oleh Hukum Internasional. 

2) Memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi, 

budaya dan ilmiah, antara kedua negara (negara 

pengirim dan penerima) serta memajukan hubungan 

bersahabat diantara mereka. 

3) Mengetahui melalui cara yang sah, keadaan  dan 

perkembangan – perkembangan kehidupan dagang, 

ekonomi, kebudayaan, ilmiah dari negara penerima, 

serta melaporkannya kepada pemerintah negara 

pengirim. 

4) Mengeluarkan dokumen perjalanan dan pasport kepada 

para warganegara dari negara pengirim, serta visa atau 
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dokumen – dokumen yang pantas untuk orang – orang 

yang akan pergi ke negara pengirim. 

5) Memberikan pertolongan dan bantuan kepada para 

warga negara dan badan–badan hukum dari negara 

pengirim. 

6) Melaksanakan hak hak pengawasan dan pemeriksaan 

yang disyaratkan di dalam hukum dan peraturan negara 

penerima terhadap kapal–kapal kebangsaan negara 

pengirim, dan kapal udara–kapal udara yang 

didaftarkan di negaara tersebut, serta terhadap para 

awak kapalnya. 

7) Mengulurkan bantuan kepada kapal – kapal dan 

pesawat udara tersebut, serta kepada para awak 

kapalnya, mengadakan pernyataan pernyataan 

mengenai pelayaran suatu kapal, memeriksa dan 

mencap kertas kertas kapal, dan tanpa merugikan 

kekuasaan penguasa – penguasa negara penerima, 

melakukan penyelidikan atas suatu kecelakaan yang 

terjadi selama pelayaran, dan menyelesaikan 

perselisihan apapun diantara pemimpin, perwira dan 

pelaut sejauh hal ini diwenangkan oleh hukum dan 

peraturan di negara pengirim. 
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8) Melakukan fungsi – fungsi lainnya yang dipercayakan 

kepada kantor konsuler oleh negara penerima atau 

yang ditentukan di dalam perjanjian internasional yang 

berlaku diantara negara pengirim dan negara penerima. 

2.4 Spionase 

  2.4.1 Pengertian Spionase  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, spionase 

adalah penyelidikan secara rahasia terhadap data 

kemiliteran dan data ekonomi negara lain; segala sesuatu yg 

berhubungan dengan seluk-beluk spion; permata-mataan. 

Sementara itu, istillah kegiatan mata-mata ini juga memiliki 

banyak istilah yang antara lain sebagai berikut ini. 

1) Espionage 

Espionage, or spying, has refefence to the crime of 

“gathering, transmitting or losing” information respecting 

the national defense with intent or reason to believe that 

information is to be used to the injury of …., or to the 

adventage of any foreign nation. 

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa mata-mata 

adalah perbuatan pidana yang bertujuan mengumpulkan, 

memindahkan, atau menghilangkan keterangan yang 

berkaitan dengan pertahanan nasional dengan maksud 
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keterangan itu dapat dipergunakan untuk merugikan 

negara atau untuk keuntungan bangsa lain. 

2) Spies 

A person sent into an enemy’s camp to inspect their 

works, ascertain their strength and their intentions, watch 

their movement, and secretly communicate intelligence to 

the poper officer. By the laws of war among all civilized 

nations, a spy is punished with death. 

Artinya : 

Seseorang yang karena pekerjaannya dikirim ke 

kamp musuh untuk memastikan kekuatan, kehendak, dan 

gerakan-gerakan musuh, untuk kemudian menyampaikan 

informasi itu secara rahasia ke pejabat yang berwenang, 

maka berdasarkan hukum internasional, orang tersebut 

dapat dijatuhi hukuman mati. 

3) Clandestine 

Secret, hidden, concealed’ usually for some illegal or 

illicit purpose. 

Artinya : 

Kegiatan yang dilalakukan secara rahasia dan 

tersembunyi demi mencapai tujuan yang tidak sah. 
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4) Intelligence 

News; information, especially with reference to 

important event. 

Maksudnya adalah kegiatan inteligen diartikan 

sebagai kegaitan untuk mendapatkan berita atau informasi 

mengenai hal-hal penting atau keterangan-keterangan 

rahasia28. 

Dalam konvensi Wina 1961 tidak ditegaskan secara 

gamblang tentang makna dari spionase sendiri. Namun, 

dalam pasal 3 ayat 1 Konvensi Wina 1961 tentang 

Hubungan diplomatik menyakatan bahwa dalam 

penyampaian laporan mengenai keadaan dan 

perkembangan di negara penerima kepada negaranya 

haruslah benar-benar dilakukan dengan cara-cara yang 

sah. 

2.4.2 Kasus-Kasus Spionase di berbagai Negara dalam Hubungan 

Diplomatik 

a. Amerika dan Rusia 

Hubungan diplomatik Amerika dan Uni Soviet 

(Sebelum terjadinya suksesi29 di Rusia) dimulai pada 

                                                             
28

 Arlina Permanasari, dkk, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta : International 
Committee of The Red Cross, hal 91 
29

 Berdasarkan Vienna Convention on Succession of State In Respect of Trities article 2 

(b), “succession yakni of States” means the replacement of one State by another in the 
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tahun 1933. Hubungan Amerika dan Uni Soviet ini juga 

mengalami pasang surut, apalagi dengan adanya perang 

dingin diantara keduanya. 

 Akibat terjadinya perbedaan pendapat ketika 

selesainya perang dunia II perang dingin pun pecah 

antara kedua negara adi daya ini. Permusuhan di segala 

bidang pun makin kelihatan. Hal inilah yang akhirnya 

melahirkan praktik-praktik spionase pada masa itu. 

 Kedua institusi inteligen kedua negara ini mulai 

menghiasi berbagai media. Amerika dengan Central 

Intelligence Agency (CIA) dan Rusia dengan Komitet 

Gusudarstvennoy Bezopasnosti (KGB). Persaingan dalam 

hal permata-mataapun bukan lagi menjadi rahasia. 

Kecurigaan antara satu sama lainnya semakin membesar. 

 Pada tahun 1986 antara bulan Maret dan akhir 

Oktober, serangkaian kegiatan usir mengusir diplomat 

marak terjadi antara kedua negara ini dengan tuduhan 

spionase. Rusia telah mengusir 11 diplomat Amerika 

Serikat dan Amerika Serikat juga telah meminta agar 25 

Diplomat Soviet yang bertugas dikedutaan Besar dan 

Konsulatnya di Amerika Serikat ditarik.30 

                                                                                                                                                                       
responsibility for the international relations of territory. Artinya Perpindahan tanggung 

jawab suatu negara lain dalam ubungan internasional dalam wilayah tersebut. 

 
30

 Sumaryo Suryokusumo, op.cit hal. 133 
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Setelah terjadinya suksesi di Uni Sovietpun nyatanya 

praktik spionase di kedua negara ini tetap saja terjadi. 

Meskipun institusi KGB diganti oleh Sluzhba Vneshney 

Radvedki (SVR) namun kekuatannya tetap sama, dan 

juga institusi ini dipimpin langsung oleh Perdana Menteri 

Rusia Vladimir Putin.31  

Contoh kasus antara CIA dan SVR  pada tahun 1944 

sempat terjadi usir mengusir diplomat diantara keduanya. 

Pada 25 Ferbruari 1994 Amerika Serikat mengusir 

diplomat Rusia Alexander Lysenko karena diketahui 

adalah Kepala station inteligen di Washington D.C untuk 

Rusia. Namun, pengusiran ini mendapatkan balasan. 

Pada 28 Februari tahun yang sama, Rusia juga mengusir 

diplomat Amerika Serikat yakni James L. Morris yang 

merupakan kepala CIA untuk Moskow32. 

Tahun 2008, meski hubungan Rusia Amerika Serikat 

mulai membaik sayangnya praktik spionase tidak berhenti 

sampai disitu saja. sejak tahun 2001 hingga tahun 2010 

kasus-kasus spionase anatara Amerika dan Rusia terus 

saja menghiasi media-media informasi dunia. Di mulai 

                                                             
31

 Raygaposan, 2009, Anggota badan Intelegent Rusia (SVR) ditangkap di AS, Bandung. 

www.detikforum.com, diakses pada hari sabtu, 08 September 2012 pukul 11.58 WITA. 
32

 The associated Press, 2012, Chronology of U.S-Russia Spy Case with AM-Russia-Spy, 
http://www.apnewsarchive.com/1994/Chronology-Of-U-S-Russia-Spy-Cases-With-AM-
Russia-Spy/id-19021a6ce5f84f83c8c00a802bc80e36 diakses pada hari Sabtu, 8 
September 2012 pukul 16.04 WITA 

http://www.detikforum.com/
http://www.apnewsarchive.com/1994/Chronology-Of-U-S-Russia-Spy-Cases-With-AM-Russia-Spy/id-19021a6ce5f84f83c8c00a802bc80e36
http://www.apnewsarchive.com/1994/Chronology-Of-U-S-Russia-Spy-Cases-With-AM-Russia-Spy/id-19021a6ce5f84f83c8c00a802bc80e36
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dengan kasus Aleksandr Zaporozhsky yang adalah 

mantan colonel di badan inteligen Rusia, SVR, yang 

ternyata telah menjadi anggota CIA dan bertugas 

memata-matai Rusia33. Kemudian, kasus Anna Chapman, 

gadis cantik yang adalah mata-mata Rusia untuk Amerika 

Serikat34. Belum lagi beberapa kasus menghebohkan 

lainnya, dimana ditemukannya 11 mata-mata Rusia di 

Amerika dan 4 mata-mata Amerika di Rusia. 

b. Indonesia dan Rusia 

Mengenai hubungan Indonesia dan Rusia sebenarnya 

cukup harmonis. Hubungan Indonesia dan Rusia secara 

resmi terjalin pada tanggal 3 Pebruari 1950 dimana 

Pemerintah Soviet memberikan pengakuan kemerdekaan 

dan kedaulatan pada Indonesia.35 Dan pada hari-hari 

berikutnya, mulai terjadi pembicaraan mengenai 

pembukaan kantor diplomatik di kedua negara. 

Namun sayangnya, pada Februari 1982 hubungan 

baik keduan negara ini sempat tercemar oleh kasus 

Spionase. Seorang diplomat Soviet bernama Letnan 

                                                             
33

 Suara Media, 2010, Kasus mata-mata Rusia, http://www.suaramedia.com/berita-
dunia/amerika/25352-kasus-mata-mata-rusia-siapa-menang-siapa-kalah.html diakses 
pada tanggal 21 September 2012 pukul 18.32 
34

 Suara Media, 2010, Anna Chapman wanita pemikat dalam Kasus Mata-mata, 
http://www.suaramedia.com/berita-dunia/amerika/24668-anna-chapman-wanita-pemikat-
dalam-kasus-mata-mata-rusia.html diakses pada tanggal 21 September 2012 pukul 
18.42 Wita. 
35

 Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, Mengenai Sejarah 
Hubungan Indonesia Rusia, http://www.indonesia.mid.ru/relat_ind_04.html diakses pada 
tanggal 2 November 2012 pukul 16.11 Wita. 
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Kolonel Serget P. Egorove telah tertangkap melakukan 

kegiatan mata-mata. Ia bersama seorang warga Soviet 

bernama Finenko tertangkap sedang melakukan transaksi 

sejumlah dokumen-dokumen Rahasia Negara Indonesia 

dengan Letnan Kolonel Sus Daryanto, seorang warga 

negara Indonesia, dia sebuah restoran di Jalan Pemuda, 

Jakarta. 

Letnan Kolonenl Sus Daryanto ditangkap dan ditahan 

untuk diadili di muka siding Pengadilan Subversi, 

semenatra Letnan Kolonel Serget P. Egorove juga 

ditangkap namun ia tidak ditahan atau dibebaskan karena 

status diplomatik yang dimilikinya berdasarkan pasal 29 

Konvensi Wina 1961. 

Berdasarkan fakta-fakta yang telah didapatkan 

Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia memutuskan 

mengeluarkan pernyataan Persona non grata terhadap 

diplomat Soviet, Letkol Egorove tersebut berdasarkan 

pasal 9 Konvensi Wina 1961.36 

c. Amerika Serikat dan Cina 

Republik Rakat Cina (RRC) mempunyai perwakilan 

diplomatik yang cukup banyak dengan negara di dunia ini.  

Salah satu hubungan yang dibangun Cina ialah dengan 
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 Edy Suryono,1992, op.cit  hal. 99 
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Amerika Serikat. Namun perlu kita ketahui bahwa menjalin 

hubungan diplomatik dengan Cina berarti harus mengakui 

klaim Cina terhadap Taiwan atau mengakui One China 

Policy.  

Hubungan diplomatik Amerika Serikat dan RRC 

tingkat duta besar resmi terjalin pada tanggal 1 Januari 

1979. Hubungan Amerika terus berlanjut dengan baik 

meskipun pada beberapa keadaan sempat terjadi 

pergolakan diantara keduanya. 

Namun, pada tahun 2012 kasus spionase mulai 

merayapi hubungan baik kedua negara ini. Seorang 

pejabat tinggi bidang keamanan di China ditahan oleh 

otoritas setempat karena diduga menjadi mata-mata 

Amerika Serikat (AS). Pejabat yang bekerja pada 

Kementerian Keamanan Nasional China dan diduga 

sering menyalurkan informasi rahasia kepada intelijen AS, 

selama beberapa tahun terakhir. 

Pejabat yang diketahui berjenis kelamin laki-laki dan 

dirahasiakan namanya ini, ditahan oleh aparat China pada 

awal tahun ini. Para pejabat kedua negara nampaknya 

sengaja merahasiakan kasus ini selama beberapa bulan 

terakhir, demi mencegah meningkatnya ketegangan 

dalam hubungan diplomatik antara China dan AS.  
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Pejabat ini merupakan seorang sekretaris wakil 

menteri pada Kementerian Keamanan Nasional China, 

yang bertanggung jawab atas seluruh operasi intelijen 

China baik domestik maupun di luar negeri. Sang wakil 

menteri sendiri sekarang sudah dinonaktifkan dari 

tugasnya terkait kasus yang sama. 

Amerika Serikat sendiri bungkam terhadap kasus ini. 

Amerika tidak ingin berpendapat banyak oleh karena 

ketakutan akan menegangnya hubungan antara RRC dan 

Amerika Serikat. Padahal dapat kita bayangkan bersama 

bagaimana banyaknya informasi rahasia negara yang 

telah diketahui oleh Kementerian yang didudukinya saat 

itu. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih 2 lokasi penelitian, 

yaitu di perpustakaan wilayah Makassar dan perpustakaan wilayah 

Jakarta. Adapun perpustakaan yang penulis maksudkan ialah 

sebagai berikut ini. 

a. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 

b. Perpustakaan Pusat Kota Makassar 

c. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia 

d. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 

3.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian yuridis 

normatif, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum37, aturan-aturan 

hukum yang ada untuk mendapatkan informasi tentang praktik 

spionase dalam hubungan diplomatik antar negara di dunia. 

3.3. Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data yang penulis lakukan ialah melalui 

studi kepustakaan (library research) untuk mendapatkan data 

sekunder. Adapun sumber-sumber data yang penulis akan dapatkan 

dari : 
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a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang 

mengikat, seperti : 

1. Konvensi-Konvensi 

2. Yurisprudensi atau Putusan Hakim 

b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelaan 

mengenai bahan hukum primer, seperti, Rancangan Undang-

Undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan umum dan 

sebagainya. 

c. Sumber Hukum Tertier atau bahan hukum penunjang, seperti 

Kamus, Ensiklopedia, dan lain-lain 

3.4. Analisis Data 

Pada dasarnya penulis akan mengelolah data tersebut secara 

deskriptif atau menggambarkan kejadian-kejadian, praktik-praktik 

spionase di berbagai negara. Penggambaran tersebut akan penulis 

lakukan secara sistematik. Di awali dengan memilih pasal-pasal yang 

sesuai dengan masalah praktik spionase dalam hubungan diplomatik 

antar negara kemudian pasal-pasal tersebut akan diterapkan pada 

kejadian-kejadian yang diakhiri dengan analisis secara induktif 

kualitatif. Analisis induktif kualitatif berarti penulis akan menarik 

kesimpulan dari data-data kualitatif yang bersifat khusus.38 
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

4.1.  Kebebasan staf diplomatik dan pemanfaatan gedung kedutaan 

besar negara pengirim di negara penerima menurut Konvensi 

Wina 1961 

Kekebasan, dalam hal ini kekebalan dan keistimewaan staf 

diplomatik dan pemanfaatan gedung kedutaan besar negara negara 

pengirim di negara penerima memiliki teori dasarnya. Teori tersebut 

telah penulis kemukakan pada Bab 2 skripsi ini, yakni teori 

ekstratorial, teori representatif dan teori kebutuhan fungsional yang 

sekarang digunakan. Ketiga teori ini menjadi dasar diberikannya 

kekebalan dan keistimewaan kepada duta besar negara pengirim di 

negara penerima. 

B. Sen, dalam buku A Diplomat’s Handbook of International Law 

and Practice, menerangkan bahwa: 

The International Law Commission in dealing with a question of 

diplomatic immunities and privileges had divided the subject under 

three heads, namely, (i) immunities relating to the premises of the 

mission and to it’s archives, (ii) those concerning the work of the 

mission and (iii) personal immunities and privileges of the envoy.39 

Artinya : 

                                                             
39

 B. Sen, Op. Cit, hal. 89 
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Pada awalnya, Komisi Hukum Internasional membagi kekebalan 

dan imunitas diplomat menjadi 3 yakni sebagai berikut. 

a. Kebebasan yang berhubungan dengan kekebasan berpendapat 

dan terhadap arsip-arsip diplomatik. 

b. Keistimewaan terhadap pekerjaan yang dilakukan diplomat. 

c. Kebebasan dan keistimewaan personal para duta besar. 

Namun, terdapat beberapa kesulitan untuk menggambarkan 

secara jelas tentang ketiga konsep tersebut. Untuk itu, para Ahli 

Hukum Internasional akhirnya membagi kekebalan dan keistimewaan 

diplomat dalam beberapa hak yang merujuk pada Konvensi Wina 

1961.  

Adapun kekebalan dan keistimewaan yang didapatkan oleh staf 

diplomatik ialah sebagai berikut ini. 

a. Inviolability (Tidak dapat diganggu gugat) 

Hak untuk tidak dapat dinganggu gugat adalah hak mutlak 

yang dimiliki oleh seorang diplomat guna melaksanakan 

fungsinya di negara penerima secara layak. Hak tidak dapat 

diganggu gugat ini meliputi diplomat sendiri secara personal, 

gedung perwakilannya, dokumen-dokumen serta hal-hal lainnya 

yang dianggap penting dalam pelaksanaan fungsi diplomat di 

negara penerima.  

Satow dalam buku A Guide to Diplomatic Pratice secara 

jelas mengemukakan bahwa : 
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This term implies a higher degree of protection to the person 

of diplomatic agent and his belongings than is accorded to a 

private person. It extends to his family, suite, servant, houses, 

carriges, good, archive, document of whatever sort, and to his 

official correspondence by his couriers or messengers.  

Keharusan menjaga hak tidak diganggu gugatnya pejabat 

diplomatik telah tertera secara jelas dalam Konvensi Wina 1961, 

pasal 29 yang mengemukakan : 

The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall 

not be liable to any form of arrest or detention. The receiving 

State shall treat him with due respect and shall take all 

appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom 

or dignity.  

Artinya : 

Pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh 

ditangkap dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan 

penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-

langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, 

kebebasan dan martabatnya. 

Selain itu kekebalan dari tidak dapat diganggu gugatnya 

pelaksanaan tugas diplomatik juga tertera dalam pasal 24 

Konvensi Wina 1961. Pasal 24 menyatakan bahwa : 

The archives and documents of the mission shall be 

inviolable at any time and wherever they may be. 

Artinya : 
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Bahwa arsip-arsip dan dokumen untuk misi tidak boleh 

diganggu gugat kapanpun dan dimanapun benda tersebut 

berada. 

Kenyataan yang ada prinsip tidak dapat diganggu gugatnya 

diplomat sering tidak dilaksanakan dengan baik oleh negara 

penerima. Tindakan-tindakan penculikan, pembunuhan dan 

serangan-serangan atas diri diplomat telah menjadi kasus yang 

marak bertebaran di berbagai media. Seorang diplomat selalu 

menjadi sasaran penyerangan oleh karena statusnya yang 

dianggap sebagai wakil dari negara pengirim.  

Antara tahun 1968 dan akhir tahun 1977, 4 duta besar telah 

diculik dan kemudian dilepaskan, dua diantaranya dari Amerika 

Serikat. Kemudian kasus 10 duta besar dibunuh langsung, ada 

juga yang diculik lalu dibunuh yang mana 3 diantaranya dari 

Turki dan 4 dari Amerika Serikat. Pada tanggal 30 Mei 1979, 

Kuasa Usaha Swiss di El Salvador dibunuh.40 

Pada dasarnya prinsip tidak dapat diganggu gugatnya 

seorang diplomat dan staf perwakilan lainnya telah mencakup 

seluruh kekebalan dan keistimewaan. Seperti kebebasan 

berkomunikasi, tentang gedung perwakilan, yurisdiksi pidana dan 

perdata dan lain sebagainya. Namun, untuk lebih rincinya penulis 

akan membagi-bagi menjadi bagian yang lebih spesifik. 

                                                             
40

 Bour Mauna, Op.Cit, hal 505 
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b. Freedom of Movement (Kekebasan Bergerak) 

Kebebasan bergerak staf diplomatik diatur dalam pasal 26 

Konvensi Wina 1961 yang berbunyi : 

Subject to its laws and regulations concerning zones entry 

into which is prohibited or regulated for reasons of national 

security, the receiving State shall ensure to all members of the 

mission freedom of movement and travel in its territory. 

Pada intinya, pasal 26 ini mengemukakan bahwa adanya 

jaminan kebebasan bergerak dan bepergiannya seorang staf 

diplomatik di negara penerima. Satow juga mengemukakan 

bahwa “It is the duty of the government to which they are 

accredited to take all necessary measure to safeguard the 

inviolability of diplomatic agent and to protect them from any act 

of violence or insult”41 

Intinya Satow mengungkapkan bahwa kewajiban negara 

akreditasi mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk 

melindungi pejabat diplomatik dari tindakan kekerasan atau 

penghinaan. 

Jadi, jika dalam pergerakannya seorang diplomat 

mendapatkan perlakukan kekerasan atau penghinaan oleh 

masyarakat negara penerima maka negara harus bertanggung 

jawab terhadap pencegahan dan penanggulangannya.  

                                                             
41

 Sir Ernest Satow, op.cit, hal 177  
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Salah satu contoh konkrit dari kebebasan bergerak yang 

sering kita lihat secara nyata di Indonesia ialah diberikannya 

kode CD (corp diplomatic) dan CC (Corp Consulat) pada plat 

mobil yang digunakan oleh pejabat diplomatik dan pejabat 

konsular. Hal ini dimaksudkan agar para  wakil diplomatik di 

negara penerima dapat dengan bebas bergerak dalam hal 

pelaksanaan misi.   

c. Freedom of Communication (Kebebasan Berkomunikasi) 

Para diplomat dan staf diplomatik lainnya, dalam 

menjalankan tugasnya memiliki kebebasan dan dalam 

kerahasiaan penuh untuk berkomunikasi dengan pemerintahnya. 

Kebebasan komunikasi juga diakui dalam bentuk korespondensi 

(surat-menyurat secara resmi) dan harus dilindungi oleh 

pemerintah negara pengirim. Secara jelas telah tertulis dalam 

Konvensi WIna 1961 pasal 27 yakni sebagai berikut ini. 

1) The receiving State shall permit and protect free 

communication on the part of the mission for all official 

purposes. In communicating with the Government and the 

other missions and consulates of the sending State, 

wherever situated, the mission may employ all appropriate 

means, including diplomatic couriers and messages in 

code or cipher. However, the mission may install and use 

a wireless transmitter only with the consent of the 

receiving State. 

2) The official correspondence of the mission shall be 

inviolable. Official correspondence means all 

correspondence relating to the mission and its functions. 

3) The diplomatic bag shall not be opened or detained. 
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4) The packages constituting the diplomatic bag must bear 

visible external marks of their character and may contain 

only diplomatic documents or articles intended for official 

use. 

5) The diplomatic courier, who shall be provided with an 

official document indicating his status and the number of 

packages constituting the diplomatic bag, shall be 

protected by the receiving State in the performance of his 

functions. He shall enjoy person inviolability and shall not 

be liable to any form of arrest or detention. 

6) The sending State or the mission may designate 

diplomatic couriers ad hoc. In such cases the provisions of 

paragraph 5 of this article shall also apply, except that the 

immunities therein mentioned shall cease to apply when 

such a courier has delivered to the consignee the 

diplomatic bag in his charge. 

7) A diplomatic bag may be entrusted to the captain of a 

commercial aircraft scheduled to land at an authorized 

port of entry. He shall be provided with an official 

document indicating the number of packages constituting 

the bag but he shall not be considered to be a diplomatic 

courier. The mission may send one of its members to take 

possession of the diplomatic bag directly and freely from 

the captain of the aircraft. 

Artinya : 

1) Negara penerima akan mengizinkan dan melindungi 

kebebasan berkomunikasi untuk maksud-maksud tugas 

resmi misi. Dalam kaitannya dengan pemerintah dan 

misi-misi konsulat-konsulat negara pengirim di manapun 

berada, misi dapat menggunakan semua sarana yang 

sesuai, termasuk kurir diplomatik dan berita dalam sandi 

atau kode angka. Akan tetapi, misi boleh memasang dan 
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menggunakan pemancar radio hanya setelah mendapat 

persetujuan dari negara pengirim. 

2) Korespondensi misi tidak boleh diganggu gugat. 

Korespondensi resmi berarti semua surat menyurat yang 

berhubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi misi. 

3) Kantong diplomatik tidak boleh dibuka atau ditahan. 

4) Bingkisan-bingkisan yang merupakan kantong diplomatik 

harus ada tanda luar yanbg mudah terlihat menurut 

sifatnya dan hanya boleh berisi dokumen-dokumen atau 

artikel-artikel dimaksud untuk tugas resmi. 

5) Kurir diplomatik yang dilengkapi dokumen resmi, yang 

menunjukkan statusnya dan jumlah bingkisan yang 

merupakan kantong diplomatik, dilindungi oleh negara 

penerima dalam melaksanakan fungsinya.cia menikmati 

kekebalan pribadi dan bebas dari setiap bentuk 

penangkapan ataupun penahanan. 

6) Negara pengirim atau misi dapat mengangkat kurir 

diplomatik ad hoc. Dalam hal seperti iti ketentuan-

ketentuan pada paragraph 5 pasal ini juga berlaku 

kecuali jika kebebasan yang disebut di dalamnya akan 

berakhir, pada saat kurir serupa telah menyerahkan 

kepada orang yang dikirimi kantong diplomatic yang 

menjadi tugasnya. 
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7) Kontong diplomatik boleh dipecayakan kepada kapten 

pesawat terbang komersial sesuai jadwal penerbangan di 

bandar udara yang akan dimasuki. Ia dilengkapi dengan 

dokumen resmi yang menunjukkan jumlah bingkisan 

yang merupakan kantong, tetapi ia tidak akan dianggap 

sebagai kurir diplomatik. Misi boleh mengirimkan salah 

seorang dari anggotanya untuk mengambil kantong 

diplomatik secara langsung dan bebas dari pesawat 

terbang tersebut. 

d. Immunity from Civil and Criminal Jurisdiction (Kekebalan dari 

yurisdiksi pidana dan perdata) 

Dasar pemberian kekebalan yurisdiksi baik pidana maupun 

perdata ada dalam pasal 31 Konvensi Wina 1961 yang 

menyatakan sebagai berikut. 

1) A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal 

jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy 

immunity from its civil and administrative jurisdiction, except 

in the case of: 

a. A real action relating to private immovable property 

situated in the territory of the receiving State, unless he 

holds it on behalf of the sending State for the purposes 

of the mission; 

b. An action relating to succession in which the diplomatic 

agent is involved as executor, administrator, heir or 

legatee as a private person and not on behalf of the 

sending State; 

c. An action relating to any professional or commercial 

activity exercised by the diplomatic agent in the 

receiving State outside his official functions. 
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2) A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a 

witness. 

3) No measures of execution may be taken in respect of a 

diplomatic agent except in the cases coming under 

subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this article, 

and provided that the measures concerned can be taken 

without infringing the inviolability of his person or of his 

residence. 

4) The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of 

the receiving State does not exempt him from the jurisdiction 

of the sending State.  

Artinya : 

1) Seorang wakil diplomatik akan menikmati kekebalan dari 

pengadilan pidana di negara penerima. Ia juga akan 

menikmati kekebalan dari pengadilan sipil dan 

administratifnya, kecuali dalam hal : 

a. Tindakan nyata yang berhubungan dengan barang milik 

tak bergerak pribadi yang terletak di negara penerima, 

kecuali apabila ia menguasasinya atas nama negara 

pengirim untuk tujuan misi. 

b. Tindakan yang berhubungan dengan penggantian, 

dalam mana wakil diplomatik itu terlibat sebagai 

pelaksana, adminiatrator, ahli waris ata penerima harta 

pusaka sebagai perorangan dan tidak atas nama negara 

pengirim. 
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c. Tindakan yang berhubungan dengan kegiatan 

professional atau komersial yang dilakukan oleh wakil 

diplomatik di negara penerima diluar fungsi resminya. 

2) Wakil diplomatik tidak diharuskan memberi bukti sebagai 

saksi. 

3) Tidak boleh diambil tindakan pelaksaan terhadap wakil 

diplomatik, kecuali dalam hal-hal yang datang dibawah sub-

ayat (a), (b), dan (c) dari ayat (1) pasa l ini, dan asalkan 

tindakan yang bersangkutan dapat diambil dengan tidak 

melanggar kekebalan pribadinya atau tempat kediamannya. 

4) Kekebalan wakil diplomatik dari pengadilan Negara penerima 

tidak membebaskannya dari pengadilan negara Pengirim. 

Meskipun wakil-wakil diplomatik mendapatkan kekebalan 

yurisdiksi di negara penerima, namun para diplomat harus tetap 

menghormati hukum di negara penerima dan tidak mencampuri 

urusan negara penerima. Dengan demikian meskipun secara 

nyata para staf diplomatik tersebut tinggal di negara penerima 

namun hukum yang berlaku bagi mereka jika terjadi suatu 

pelanggaran tetaplah hukum negara pengirim.
42

  

e. Exemption from taxation (Pembebasan terhadap pajak) 

Pembebasan pajak yang didapatkan seorang diplomat 

merupakan suatu ha istimewa. Pembebasannya oun bukan 

                                                             
42

 Widodo,2009,  Hukum Kekebalan Diplomatik, Yogyakarta : CV Aswaja Pressindo, hal. 
141  
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hanya pajak, tetapi juga dari jaminan sosial serta bea cukai. 

Konvensi Wina 1961 mengatur hal tersebut dari pasal 33-36. 

Prinsip pembayaran pajak adalah suatu kepatuhan dan 

keterikatan seseorang pada negara. Oleh karena itu, para 

pejabat diplomatik baik secara personal maupun gedung 

perwakilannya dibebaskan dari segi pembayaran pajak, kecuali 

pajak lokal atau pembayaran jasa yang diberikan kepada 

perwakilan. Tetapi pungutan-pungutan lokal tersebut tidak dapat 

disamakan dengan pajak. Pungutan tersebut yakni mengenai air, 

listrik, penyaluran kotoran, dan penjagaan malam.  

Pembebasan mengenai jaminan sosial terdapat dalam Pasal 

33 Konvensi Wina 1961 yakni : 

1) Subject to the provisions of paragraph 3 of this article, a 

diplomatic agent shall with respect to services rendered for 

the sending State be exempt from social security provisions 

which may be in force in the receiving State. 

2) The exemption provided for in paragraph 1 of this article shall 

also apply to private servants who are in the sole employ of a 

diplomatic agent, on condition: 

a. That they are not nationals of or permanently resident in 

the receiving State; and 

b. That they are covered by the social security provisions 

which may be in force in the sending State or a third 

State. 

3) A diplomatic agent who employs persons to whom the 

exemption provided for in paragraph 2 of this article does not 

apply shall observe the obligations which the social security 

provisions of the receiving State impose upon employers. 

4) The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this 

article shall not preclude voluntary participation in the social 
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security system of the receiving State provided that such 

participation is permitted by that State. 

5) The provisions of this article shall not affect bilateral or 

multilateral agreements concerning social security concluded 

previously and shall not prevent the conclusion of such 

agreements in the future. 

Artinya : 

1) Tunduk pada ketentuan ayat (3) pasa ini, pejabat diplomatik, 

sehubungan dengan pelayanan yang diberikan untuk negara 

pengirim dibebaskan dari ketentuan jaminan sosial yang 

berlaku di negara penerima 

2) Pembebasan yang dicantumkan dalam ayat (1) pasal ini juga 

berlaku terhadap pelayan pribadi yang hanya bekerja untuk 

pejabat diplomatik, dengan persyaratan : 

a. Bahwa mereka bukan warga negara atau penduduk 

tetap di negara penerima; dan 

b. Bahwa mereka dilindungi oleh ketentuan jaminan sosial 

yang dapat berlaku di negara pengirim atau negara 

ketiga 

3) Pejabat diplomatik yang mempekerjakan orang-orang yang 

tidak tercakup dalam pembebasan yang tercantum di ayat 

(2) pasal ini, harus tunduk kepada keharusan yang 

dikenakan oleh ketentuan jaminan sosial dari negara 

penerima pada majikan. 



55 
 

 

4) Pembebasan yang tercantum dalam ayat (1) dan (2) pasal ini 

tidak menghalangi ikut serta secara sukarela dalam sistem 

jaminan sosial (jaringan pengaman sosial) negara penerima, 

asal keikutsertaan itu diperkenankan oleh negara penerima. 

5) Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak akan memengaruhi 

perjanjian-perjanjian atau multilateral mengenai jaringan 

pengaman sosial yang telah dibuat sebelumnya dan tidak 

akan menghalangi pembuatan persetujuan seperti itu pada 

masa datang.   

Pasal 34 Konvensi Wina 1961 mengatur tentang 

pembebasan para staf diplomatik dari pungutan pajak, yang 

secara jelas tertulis sebagai berikut. 

A diplomatic agent shall be exempt from all dues and taxes, 

personal or real, national, regional or municipal, except: 

a. Indirect taxes of a kind which are normally incorporated in 

the price of goods or services; 

b. Dues and taxes on private immovable property situated in 

the territory of the receiving State, unless he holds it on 

behalf of the sending State for the purposes of the mission; 

c. Estate, succession or inheritance duties levied by the 

receiving State, subject to the provisions of paragraph 4 of 

article 39; 

d. Dues and taxes on private income having its source in the 

receiving State and capital taxes on investments made in 

commercial undertakings in the receiving State; 

e. Charges levied for specific services rendered; 

f. Registration, court or record fees, mortgage dues and stamp 

duty, with respect to immovable property, subject to the 

provisions of article 23. 
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Artinya : 

Bahwa pejabat diplomatik akan dibebaskan dari semua jenis 

pungutan dan pajak-pajak pribadi, tanah, nasional, daerah, 

atau kotapraja, kecuali : 

a. Pajak-pajak tidak langsung dari suatu barang yang 

biasanya telah dimasukan dalam harga barang atau 

jasa; 

b. Pungutan dan pajak-pajak atas harta milik pribadi tidak 

bergerak yang terletak di wilayah negara penerima, 

kecuali yang dikuasainya atas nama negara pengirim 

atau untuk keperluan perwakilan; 

c. Pajak-pajak tanah milik, suksesi atau warisan yang 

dikenakan oleh negara penerima, tunduk pada ketentuan 

dari ayat 4 pasal 39; 

d. Pungutan dan pajak atas penghasilan pribadi yang 

bersumber di negara penerima dan pajak atas modal 

yang ditanamkan dalam usaha-usaha perniagaan di 

negara penerima; 

e. Biaya yang dipungut atas jasa-jasa khusus yang 

diterimanya; 
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f. Biaya-biaya pendaftaran, pengadilan atau pencatatan, 

hipotik dan bea materai untuk harta milik tidak bergerak, 

tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Pasal 23. 

Sebagai informasi perlu pula diingat bahwa pasal 35 

Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa negara penerima 

membebaskan wakil-wakil diplomatik dari semua pelayanan 

pribadi, pelayanan umum seperti apapun, dan dari wajib militer 

seperti yang berkaitan dengan keharusan menyediakan barang, 

sumbangan militer dan penyediaan akomodasi. 

Kemudian, Pasal 36 Konvensi Wina 1961 mengatur tentang 

pembebasan dari bea dan cukai bagi para wakil diplomatik yakni 

sebagai berikut ini.  

1) The receiving State shall, in accordance with such laws and 

regulations as it may adopt, permit entry of and grant 

exemption from all customs duties, taxes, and related 

charges other than charges for storage, cartage and similar 

services, on: 

a. Articles for the official use of the mission; 

b. Articles for the personal use of a diplomatic agent or 

members of his family forming part of his household, 

including articles intended for his establishment. 

2) The personal baggage of a diplomatic agent shall be exempt 

from inspection, unless there are serious grounds for 

presuming that it contains articles not covered by the 

exemptions mentioned in paragraph 1 of this article, or 

articles the import or export of which is prohibited by the law 

or controlled by the quarantine regulations of the receiving 

State. Such inspection shall be conducted only in the 

presence of the diplomatic agent or of his authorized 

representative. 
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Artinya : 

1) Negara penerima, sesua dengan hukum dan peraturan yang 

dianutnya, mengizinkan pemasukan dan memberi 

pembebasan dari semua bea cuaki, pajak dan biaya yang 

bersangkutan, lain daripada biaya-biaya yang diperuntukkan 

penyimpanan, angkutan, dan jasa semacamnya, atas: 

a. Barang-barang untuk keperluan dinas/resmi misi; 

b. Barang-barang untuk keperluan pribadi wakil diplomatik 

atau anggota keluarganya yang merupakan bagian 

rumah tangganya, termasuk barang-barang yang 

dipersiapkan untuk kediamannya. 

2) Bagasi pribadi wakil diplomatik akan bebas dari 

pemeriksaan, kecuali apabila ada alasan kuat untuk 

menduga bahwa bagasi itu berisi barang-barang yang tidak 

dilindungi oleh pembebasan tersebut dalam ayat (1) pasal 

ini, atau barang-barang impor atau ekspornya dilarang oleh 

hukum atau diawasi oleh peraturan karantina negara 

penerima. Pemeriksaan seperti itu hanya dapat dilakukan 

dengan kehadiran wakil diplomatik atau wakilnya yang 

berwenang. 

f. Kekebalan dan keistimewaan anngota keluarga dan anggota 

perwakilan serta pembantu rumah tangga diplomat 
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Mengenai kekebalan anggota keluarga, staf diplomatik 

lainnya serta pembantu rumah tangga telah diatur dalam 

Konvensi Wina  1961 pasal 37 yang tertulis sebagai berikut. 

1) The members of the family of a diplomatic agent forming part 

of his household shall, if they are not nationals of the receiving 

State, enjoy the privileges and immunities specified in articles 

29 to 36. 

2) Members of the administrative and technical staff of the 

mission, together with members of their families forming part 

of their respective households, shall, if they are not nationals 

of or permanently resident in the receiving State, enjoy the 

privileges and immunities specified in articles 29 to 35, except 

that the immunity from civil and administrative jurisdiction of 

the receiving State specified in paragraph 1 of article 31 shall 

not extend to acts performed outside the course of their duties. 

They shall also enjoy the privileges specified in article 36, 

paragraph 1, in respect of articles imported at the time of first 

installation. 

3) Members of the service staff of the mission who are not 

nationals of or permanently resident in the receiving State 

shall enjoy immunity in respect of acts performed in the course 

of their duties, exemption from dues and taxes on the 

emoluments they receive by reason of their employment and 

the exemption contained in article 33. 

4) Private servants of members of the mission shall, if they are 

not nationals of or permanently resident in the receiving State, 

be exempt from dues and taxes on the emoluments they 

receive by reason of their employment. In other respects, they 

may enjoy privileges and immunities only to the extent 

admitted by the receiving State. However, the receiving State 

must exercise its jurisdiction over those persons in such a 

manner as not to interfere unduly with the performance of the 

functions of the mission. 

Artinya : 

1) Para anggota keluarga pejabat diplomatik yang merupakan 

bagian dari rumah tangganya, apabila bukan warga negara 
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penerima, akan menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan 

yang tercantum dalam pasal 29 dan 36. 

2) Para anggota staf administrasi dan teknik misi, bersama 

dengan para anggota keluarga mereka yang merupakan 

bagian dari rumah tangga mereka masing-masing, apabila 

mereka bukan warga negara atau penduduk tetap di negara 

penerima, menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan yang 

tercantum dalam pasal 29-35, kecuali jika kekebalan dari 

kewenangan perdata dan administrasi negara penerima yang 

tercantum dalam ayat (1) pasal 31 tidak mencakup pula 

perbuatan pada perbuatan yang dilakukan diluar tugas resmi 

mereka. Mereka juga menikmati hak-hak istimewa seperti 

tercantum dalam Pasal 36 ayat (1), dalam kaitannya dengan 

barang-barang yang diimpor pada waktu penempatan 

pertama. 

3) Para anggota sfat pelayanan misi yang bukan warga negara 

atau penduduk tetap dalam negara penerima akan menikmati 

kekebalan sehubungan dengan tindakan yang dilakukan 

dalam dinas mereka, pembebasan dari pungutan dan pajak 

atas pendapatan yang mereka terima karena mereka 

dipekerjakan dan pembebasan seperti yang tercantum dalam 

Pasal 33. 
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4) Para pelayan pribadi anggota misi, apabila mereka bukan 

warga negara atau penduduk tetap di negara penerima, akan 

dibebaskan dari pungutan dan pajak atas pendapatan yang 

mereka terima karena mereka dipekerjakan. Mengenai hal 

lain, mereka boleh menikmati hak-hak istimewa hanya 

terbatas pada yang diperkenankan negara penerima. 

Meskipun demikian, negara penerima harus melaksanakan 

kewenangannya atas orang-orang itu dengan cara tidak 

mencampuri pelaksanaan fungsi-fungsi misi. 

Berdasarkan ketentuan Konvensi Wina 1961 inilah yang 

menjadi dasar berlakunya kekebalan terhadap para anggota 

keluarga, staf diplomatik serta pembantu rumah tangga. 

Meskipun kekebalan dan keistimewaannya hanya terbatas tidak 

seperti diplomat itu sendiri. Kekebalan dan keistimewaan mereka 

pun telah diakui dalam masyarakat luar di negara manapun. 

Namun, pembatasan terhadap siapa saja yang dianggap 

keluarga atau bagian dari rumah tangga mereka telah dibatasi 

yakni hanya mereka yang tinggal satu atap dengan agen 

diplomatik yang bersangkutan.  

Pemberian kekebalan dan keistimewaan tidak hanya meliputi diri 

diplomat secara personal, dalam melaksanakan tugas, keluarga 

yang tinggal bersamanya serta sfat-staf diplomatik lainnya. 

Melainkan juga terdapat kekebalan dan keistimewaan terhadap 
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gedung-gedung yang dianggap penting untuk diberikan hak tersebut. 

Perlindungan terhadap gedung tersebut yakni sebagai berikut ini. 

a. Perlindungan terhadap Gedung-Gedung Perwakilan 

Dasar hukum dalam Konvensi Wina 1961 mengenai 

perlindungan gedung diplomatik terdapat dalam pasal 22, yang 

tertulis sebagai berikut ini. 

1) The premises of the mission shall be inviolable. The agents of 

the receiving State may not enter them, except with the consent 

of the head of the mission. 

2) The receiving State is under a special duty to take all 

appropriate steps to protect the premises of the mission against 

any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the 

peace of the mission or impairment of its dignity. 

3) The premises of the mission, their furnishings and other 

property thereon and the means of transport of the mission 

shall be immune from search, requisition, attachment or 

execution.  

Artinya : 

1) Gedung-gedung perwakilan asing tidak boleh diganggu gugat. 

Alat-alat negara dari negara penerima tidak diperbolehkan 

memasuki gedung tersebut, kecuali dengan izin dari kepala 

perwakilan. 

2)  Negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk 

mengambil langkah-langkah seperlunya guna melindungi 

gedung perwakilan tersebut dari setiap gangguan atau 

kerusakan dan mencegah setiap gangguan ketenangan 

perwakilan atau yang menurunkan harkat dan martabatnya. 
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3) Gedung-gedung perwakilan, perabotannya dan harta milik 

lainnya yang berada di dalam gedung tersebut serta kendaraan 

dari perwakilan akan dibebaskan dari pemeriksaan, 

penuntutan, pengikatan atau penyitaan. 

Perlindungan terhadap geudng perwakilan diplomatik di negara 

penerima merupakan kesepakatan dan telah diakui sejak zaman 

dahulu. Hal didasarkan bahwa pendirian misi diplomatik tetap di 

suatu negara  harus mendapatkan perlindungan dari campur tangan 

pihak luar. Oleh karena itu, negara penerima berkewajiban 

mengambil segala tindakan yang diperlukan agar gedung-gedung 

perwakilan diplomatik di negaranya bebas dari segala gangguan. 

Sumaryo Suryokusomo dalam buku Hukum Diplomatik Teori dan 

Kasus menafsirkan ayat (2) dari pasal 22 adalah adanya 

perlindungan yang diberikan negara penerima terhadap gedung 

perwakilan diplomatik bukan saja dalam gedung perwakilannya 

(interna rationae) tetapi juga di luarnya atau dalam lingkungan 

sekitarnya (externa rationae).43 Dalam hal perlindungan di 

lingkungan sekitar gedung perwakilan, tahun 1938 Kongres Amerika 

Serikat mengeluarkan resolusi yang menyatakan adalah 

pelanggaran pidana bagi orang-orang yang mempertontonkan 

spanduk, atau plakat dengan maksud mengintimidasi, memaksa, 

atau melibatkan pada penyerangan tertentu secara khusus dan 

                                                             
43

 Sumaryo Suryokusumo, Op.Cit, hal. 73 
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mengadakan tindakan-tindakan yang bersifat intimidasi dalam batas 

500 kaki dari suatu gedung perwakilan asing di wilayah Distrik 

Kolumbia yang digunakan atau ditempati oleh perwakilan dari negara 

asing, seperti Kedutaan Besar, Kedutaan, Konsulat atau untuk 

keperluan resmi lainnya; atau untuk berkerumun dalam batas 500 

kaki dari gedung perwakilan dan menolak untuk bubars etelah 

diperintahkannya oleh polisi yang bertugas. Bahkan di Inggris, untuk 

pelebaran jalanpun negara penerima tidak mempunyai wewenang 

untuk mengambil alih sebagian dari tanah gedung perwakilan 

diplomatik. 

Namun sayangnya, perlindungan terhadap gedung perwakilan 

inipun sering kali mendapatkan gangguan. Contoh kasus terhadap 

gangguan pada gedung perwakilan  yang paling spektakuler adalah 

okupasi Kedutaan Besar Amerika serikat di Teheran tahun 1979. 

Oleh karena Amerika Serikat memperbolehkan Shah Iran berobat ke 

negara tersebut, satu kelompok pemuda yang dipersenjatai dan 

terdiri dari ratusan orang, menyerang dan menduduki kedutaan 

besar Amerika Serikat di Teheran. Sayangnya, para petugas serta 

pemerintah Iran pada saat itu tidak banyak bertindak dan terkesan 

membiarkan para kelompok pemuda tersebut. Oleh karena itu, 

dalam keputusan Mahkamah Internasional, Iran dianggap tidak 

berbuat banyak dan akhirnya menjatuhkan hukuman ganti rugi 

kepada pemerintah Amerika Serikat. 
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Perlindungan terhadap gedung perwakilan memang mutlak 

dilakukan. Namun, jika terdapat bukti-bukti atau dakwaan yang kuat 

bahwa fungsi perwakilan tersebut bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan dalam Konvensi Wina 1961, pemerintah negara penerima 

dapat memasuki gedung tersebut.44 

Contohnya, tahun 1973 kedutaan besar Irak di Pakistan 

diperiksa oleh Pemerintah Pakistan karena dicurigai telah terjadi 

impor senjata menggunakan kekebalan dan keistimewaan diplomatik 

tersebut. Setelah di geleda, terbukti bahwa dalam gedung keduataan 

besar Irak di Pakistan terdapat 59 peti berisi senjata, bahan peledak, 

dan amunisi yang akan diserahkan pada pemberontak Belouchistan. 

b. Kekebalan terhadap Kediaman Pejabat Diplomatik 

Pasal 30 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa : 

1) The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same 

inviolability and protection as the premises of the mission. 

2) His papers, correspondence and, except as provided in 

paragraph 3 of article 31, his property, shall likewise enjoy 

inviolability. 

Artinya : 

1) Tempat kediaman agen diplomatik akan menikmati kekebalan 

dan perlindungan yang sama seperti gedung perwakilan. 

2) Surat menyurat dan hak miliknya, kecuali sebagaimana telah 

ditentukan dalam ayat (3) pasal 31, harta kekayaan miliknya juga 

tidak boleh diganggu gugat. 

                                                             
44

 Lihat pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 
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Sebelum lahirnya Konvensi Wina 1961 praktik kekebalan 

terhadap gedung perwakilan maupun kediaman para pejabat 

diplomatik telah berlaku di banyak negara. Satow sendiri 

mengemukakan bahwa baik gedung perwakilan maupun rumah 

kedimanan diplomat, keduanya menurut hukum internasional 

diperlakukan sama.45 

Dahulu, sebenarnya tidak ada perbedaan antara gedung 

perwakilan dan tempat kediaman (wisma-wisma) kepala perwakilan. 

Gedung perwakilan dan tempat kediaman kepala perwakilan adalah 

gedung yang sama dengan nama I’hotel de I’Ambassadeur. Namun 

pada akhirnya gedung perwakilan dan tempat kedaman pejabat 

diplomatik dipisahakan karena bertambahnya banyaknya jumlah staf 

dengan nama tempat yang sama. Tetapi adanya pemisahan gedung 

perwakilan dan tempat kediaman tidak bearrti bahwa pada salah 

satu tempat tidak ada lagi kekebalan, melainkan kedua gedung 

tersebut wajib dilindungi oleh negara penerima. 

4.2.  Peranan hukum internasional khususnya konvensi wina 1961 

dalam mengatasi masalah spionase antar negara. 

Kekebalan dan keistimewaan yang didapatkan oleh seorang 

diplomat berfungsi agar pelaksanaan tugasnya menjadi lebih mudah. 

Selain itu, hak-hak tersebut mereka dapatkan agar hubungan baik 

antara negara pengirim dan negara penerima juga terjalin lebih erat. 

                                                             
45

 Sir Ernest Satow, Op.Cit, hal. 213 
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Praktik pemberian kekebalan inipun bukan merupakan hal yang baru 

dalam dunia diplomatik. Namun, dengan adanya Konvensi Wina 1961 

maka praktik pemberian kekebalan inipun menjadi lebih kuat kekuatan 

hukumnya. 

Namun sayangnya, dalam banyak hal hak-hak yang didapatkan 

oleh diplomat tersebut sering sekali disalahgunakan. Kekebalan dan 

keistimewaan yang mereka dapatkan malah digunakan seluas-

luasnya tanpa melihat batasan-batasan yang tertera dalam Konvensi 

Wina 1961. 

Praktik spionase merupakan hal yang sering sekali kita lihat dan 

dengarkan diberbagai media. Kekebalan dan keistimewaan yang 

dimiliki salah satunya disalahgunakan dalam hal praktik permata-

mataan yang dilakukan oleh para pejabat diplomatik. Menggunakan 

alat-alat penyadapan dalam gedung diplomatik, mengirim agen-agen 

inteligen untuk menjadi staf diplomatik, atau bahkan menjadi 

penduduk tetap di negara penerima. 

Hukum Internasional seharusnya bisa tampil sebagai instrument 

yang dapat digunakan dalam hal pencegahan dan penanggulangan 

masalah spionase di berbagai negara ini. Sebagaimana telah penulis 

uraikan diatas bahwa praktik spionase bukan hanya terjadi pada saat 

ini, namun dari zaman dahulu kala, terutama saat terjadinya perang 

dingin antara Amerika Serikat dan Rusia. Oleh karena itu, seharusnya 
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hukum internasional telah mampu mengatasi masalah yang berlarut-

larut ini. 

Konvensi Wina 1961 sendiri tidak memberikan arti yang jelas 

tentang spionase atau praktik permata-mataan tersebut. Dalam pasal 

3 ayat 1 (d) dalam Konvensi Wina 1961 hanya tertulis : 

Ascertaining by all lawful means conditions and developments in 

the receiving State, and reporting thereon to the Government of the 

sending State 

Artinya : 

Dalam menyampaikan laporan mengenai keadaan dan 

perkembangan di negara penerima kepada negaranya (negara 

pengirim) haruslah benar-benar dilkukan dengan cara-cara yang sah. 

Pengumpulan keterangan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik 

memang adalah tugas dan tanggung jawabnya di negara penerima. 

Hanya saja informasi yang didapatkannya haruslah informasi yang 

didapatkannya dengan cara-cara yang sah. Artinya bukan informasi 

negara penerima yang tidak boleh diketahui oleh siapapun oleh 

karena sifat rahasianya yang dapat merugikan negara penerima jika 

tersebar luar di negara-negara lainnya. Contohnya seperti informasi 

keamanan dan pertahanan negara penerima. 

Persona non grata merupakan cara yang paling sering dan 

tampaknya cara satu-satunya jika terbukti seorang staf diplomatik 

melakukan praktik spionase yang disusul dengan pemulangan 

(depoprtasi). Hal ini marak dilakukan karena negara pengirim tidak 
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memiliki kewenangan sedikitpun untuk mengadili seorang wakil 

diplomatik meskipun diketahuinya melakukan praktik mata-mata oleh 

karena kekebalan dan keistimewaan yang dimilikinya. Pengadilan 

negara setempat bisa saja mengadili para pelaku praktik spionase jika 

praktik spionase tersebut dilakukan oleh agen inteligen atau penduduk 

sipil biasa di negara tersebut.  Jadi terdapat hal yang sangat berbeda 

dalam sisi kekebalan dan keistimewaan. 

Pada dasarnya, negara pengirim dapat saja melakukan 

pemutusan hubungan diplomatik jika merasa bahwa kerugian yang 

diterima akibat praktik tersebut sangat besar. Namun, hingga saat ini 

belum pernah ada negara yang melakukan pemutusan hubungan 

diplomatik terkait kasus tersebut. Kebanyak hubungan diplomatik 

putus akibat  perang, kebijakan negara pengirim dan negara penerima 

sangat bertentangan, atau karena terjadinya suksesi suatu negara. 

Praktik spionase ini sebenarnya tidak pernah dapat diterima oleh 

negara manapun di dunia ini. Tetapi banyak pula negara yang terus 

saja melakukan praktik spionase. Sayangnya peranan hukum 

internasional tidak begitu besar dalam mengatasi masalah ini. 

Akibatnya praktik-praktik spionae terus menjamur dan tidak dapat 

terhentikan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1) Kebebasan staf diplomatik yakni sebagai berikut ini. 

a. Tidak dapat diganggu gugat. 

b. Kebebasan bergerak. 

c. Kebebasan berkomunikasi. 

d. Kebebasan dari yurisdiksi pidana maupun perdata negara 

penerima. 

e. Kebebasan terhadap jaminan sosial, pajak dan bea cukai. 

f. Kekebalan dan keistimewaan yang juga didapatkan oleh 

anggota keluarga, staf diplomatik lainnya, dan pembantu 

rumah tangga. 

g. Kekebalan dan keistimewaan gedung perwakilan diplomatik. 

h. Kekebalan dan keistimewaan tempat kediaman pejabat 

diplomatik. 

2) Praktik spionase atau permata-mataan merupakan kegiatan yang 

tidak pernah dapat diterima oleh negara manapun di dunia ini. 

Tetapi banyak pula negara yang terus saja melakukan praktik 

spionase. Sayangnya peranan hukum internasional tidak begitu 

besar dalam mengatasi masalah ini. Konvensi Wina sendiri hanya 

mengatur bahwa informasi yang didaptkan oleh seorang diplomat 

harus dengan cara-cara yang sah. Sementara kekebalan dan 
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keistimewaan yang didapatkan oleh seorang diplomat dan staf 

diplomatik begitu banyak. Akibatnya, personan non grata dan 

dilanjutkan dengan deportasi menjadi cara yang dilakukan oleh 

banyak negara jika terbukti adanya praktik spionase.  

5.2 Saran 

  Adapun saran yang penulis dapat berikan ialah sebagai berikut ini. 

1) Hukum internasional sebagai instrument yang digunakan dalam 

hubungan diplomatik harus lebih ditegaskan dalam hal praktik 

spionase yang nyatanya merugikan negara. Misalnya, dalam hal 

seorang diplomat memiliki yurisdiksi pidana negara penerima, 

namun dapat dikecualikan jika praktik spionase yang dilakukan 

suatu negara sangat merugikan negara penerima atau 

mengancam kedaulatan negara penerima. Selain itu, negara-

negara harus memperbaiki sistem penerimaan duta besar negara 

pengirim. Seleksi yang lebih ketat dapat dilakukan kepada setiap 

anggota staf kedutaan agar praktik spionase dapat dicegah. 

2) Para pejabat diplomat yang melakukan praktik spionase dapat 

dikucilkan dalam forum-forum internasional. Jadi ketika seorang 

pejabat diplomatik melakukan praktik spionase maka pejabat 

diplomatik tersebut akan merasakan sanksi moral dalam skala 

dunia. sehingga negara yang melakukan praktik semacam itu 

merasa malu akibat perbuatannya. 
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