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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Federasi Rusia lahir dari integrasi yang terjadi di Uni Soviet. Rusia 

merupakan salah satu negara maju sekaligus super power yang memiliki 

pengaruh terhadap tatanan dunia saat ini. Negara super power adalah negara 

yang mendominasi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi peristiwa 

internasional. (Soeprapto, 1997) Rusia memiliki berbagai macam cara untuk 

dapat memenuhi kepentingan nasionalnya. Dengan cara-cara yang telah 

dilakukan Rusia maka banyak negara yang berusaha menjalin kerjasama dalam 

hubungan diplomatik, hubungan bilateral maupun hubungan multilateral 

kepada Rusia. Terdapat keunikan mengenai hubungan diplomatik Rusia 

dengan beberapa negara, terutama dengan Amerika Serikat. 

Di era perang dingin hubungan diplomatik antara Uni Soviet dengan 

Amerika Serikat terjalin melalui START (Strategic Arms Reduction Treaty). 

Perlombaan senjata yang terjadi pada masa Perang Dingin (Cold War) 

memunculkan ketegangan yang dapat mengancam kedamaian internasional. 

Akhirnya muncul perjanjian pengurangan persenjataan strategis yaitu START. 

Perjanjian dilakukan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat pada tahun 1982. 

Perjanjian tersebut menyetujui bahwa kedua negara itu memusnahkan 

persenjataan nuklir yang dapat mencapai sasaran jarak menengah. Dari 

perjanjian tersebut kemudian berkelanjutan hingga kepada perjanjian START 

II, START III, The Strategic Offensive Reductions Treaty (SORT), dan New 
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START. Semua perjanjian tersebut berisi mengenai masalah mengurangi 

persenjataan dan nuklir. Hal ini yang membuat hubungan bilateral antar kedua 

negara tersebut masih terjalin baik di kancah internasional. (Kadyshev & 

Miasnikov, 2014) 

Kemudian hubungan diplomatik Rusia dengan Amerika Serikat sesudah 

perang dingin terjadi pada peristiwa yang ada di Suriah. Amerika Serikat 

mengusulkan peningkatan kerjasama militer dan berbagi data intelijen dengan 

Rusia di Suriah. Hal itu dilakukan untuk mengidentifikasi dan menargetkan 

markas ISIS dan Al-Qaeda, tempat pelatihan, dan rute pasokan di Suriah. 

Kerjasama tersebut akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika 

Serikat yaitu John Kerry dalam kunjungannya ke Rusia. Dokumen perjanjian 

kerjasama militer antara Amerika Serikat dan Rusia terkait permasalahan yang 

ada di Suriah. Isi perjanjian itu adalah Washington mengusulkan pembentukan 

badan kerjasama militer Rusia dengan Amerika Serikat dengan pusat komando 

di Yordania. Hal tersebut untuk mengintegrasikan serangan udara kedua negara 

terhadap Jabhah Nusra dan organisasi negara Islam di Suriah. Anggota pusat 

komando kerjasama di isi oleh anggota badan intelejen masing-masing negara, 

spesialis dalam perencanaan perang, persenjataan serta operasi dan tugas-tugas 

militer lainnya termasuk logistik. Koordinasi bersama antara anggota dalam 

operasi militer terhadap Negara Islam dan Jabhah Nusra, serta pertukaran 

informasi intelijen kedua negara dalam kurun waktu lima hari dari 

pembentukan badan kerjasama. (Zahid, 2016) 
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Rusia dan Amerika juga dikabarkan akan menjalin kerja sama untuk 

kembali mendaratkan manusia di Bulan dalam beberapa tahun mendatang. 

Dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional yang dijadwalkan untuk 

dinonaktifkan dengan diterjunkan langsung ke laut pada tahun 2024, masing-

masing lembaga antariksa Rusia dan Amerika Serikat dipastikan akan saling 

bergantung pada satu sama lain untuk mengembangkan dan mengeksplorasi 

luar angkasa lebih jauh. Rusia yang dikenal baik dalam mengembangkan 

modul luar angkasa, seperti dilansir InfoAstrnomy.org dari majalah Popular 

Mechanics, mereka akan merancang modul dan habitat bagi astronot kedua 

negara yang akan kembali ke Bulan tersebut. Kolaborasi antara kedua negara 

ini sebenarnya tidak sepenuhnya mengejutkan, Rusia dan Amerika Serikat 

telah lama bekerja sama dalam misi asosiasi mereka di Stasiun Luar Angkasa 

Internasional yang pertama dimulai pada tahun 1993. (Muharram, Info 

Astronomy, 2016) 

Namun pada tahun 2013, terdapat permasalahan internasional yang 

melibatkan Rusia dengan Amerika Serikat yaitu mengenai kasus pembocoran 

program National Security Agency (NSA) atau Badan Keamanan Nasional oleh 

Edward Snowden yang merupakan pekerja dari NSA. NSA didirikan oleh 

Presiden Harry S.Truman pada tanggal 4 November 1952. NSA bertugas untuk 

mengumpulkan dan menganalisis komunikasi negara lain, serta melindungi 

informasi milik Amerika Serikat. NSA mengkoordinasi, mengarahkan, serta 

menjalankan aktivitas-aktivitas amat istimewa bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi intelijen dari luar negeri, terutama menggunakan kriptoanalisis. 
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Kegiatan-kegiatan NSA meliputi penyadapan dan pengamanan. Penyadapan 

NSA meliputi telepon, komunikasi internet, komunikasi radio, serta 

komunikasi-komunikasi lainnya yang dapat disadap. Pengamanan NSA 

meliputi komunikasi militer, diplomatik, serta komunikasi-komunikasi rahasia 

atau sensitif pemerintah. NSA merupakan organisasi yang mempekerjakan ahli 

matematika dan memiliki superkomputer terbanyak di dunia. (Commons, 

2014) 

Permasalahan mengenai bocornya program rahasia milik NSA yang 

ternyata telah memata-mematai secara tersembunyi dengan memanfaatkan 

perusahaan informatika. Program rahasia milik NSA telah dibocorkan oleh 

Edward Snowden. Snowden membocorkan program rahasia yang bernama 

Pricavy in Mobile Information and Communication Systems (PRISM) yang 

dilakukan oleh NSA. Program PRISM memberikan wewenang kepada NSA 

dan FBI untuk mengakses layanan elektronik termasuk seluler yang berisi 

mengenai data-data internet dari para pengguna layanan internet seperti 

Facebook, Google, Microsoft, Yahoo, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, dan 

Apple. (Cellan-Jones, 2013) Selain program PRISM, Snowden memberikan 

informasi mengenai program lain yang bernama XKeyscore. Program 

XKeyscore merupakan program yang berbahaya karena dapat mengakses 

seluruh data-data dari jaringan internet di dunia. Dari program XKeyscore 

maka NSA dapat melacak seluruh identitas seseorang dari aktivitas internet 

yang digunakannya. 
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Kasus Edward Snowden memicu perseteruan antara Rusia dengan Amerika 

Serikat. Snowden mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat karena telah 

membocorkan program rahasia milik NSA. Hal tersebut membuat Departemen 

Kehakiman Amerika Serikat mengajukan tuntutan pidana terhadap Snowden 

terkait Undang-Undang Spionase, di antaranya adalah pencurian properti 

pemerintah, komunikasi tidak sah mengenai informasi pertahanan nasional, dan 

komunikasi informasi intelijen yang diklasifikasikan. (VOA, 2013) Menurut 

pengaduan pidana pemerintah Amerika Serikat, Edward Snowden didakwa 

dengan tuduhan pencurian berdasarkan komunikasi yang tidak sah dari informasi 

pertahanan nasional dan komunikasi yang disengaja atas informasi rahasia 

komunikasi intelijen untuk orang yang tidak berhak. (Rahman, 2016) Devin 

Nunes sebagai Ketua Komisi Intelijen pada Kongres Amerika Serikat mengatakan 

bahwa Edward Snowden bukanlah pahlawan, Snowden merupakan seorang 

pengkhianat yang secara sengaja mengkhianati koleganya dan juga negaranya. 

Dari pembocoran tersebut Snowden telah membahayakan rakyat Amerika. Pada 

tanggal 14 September 2016, juru bicara Gedung Putih Josh Earnest menegaskan, 

bahwa Edward Snowden akan menjalani proses hukum begitu berada di Amerika 

Serikat. Snowden terancam hukuman maksimal 30 tahun penjara atas dakwaan 

spionase dan mencuri rahasia negara. Tindakannya menempatkan rakyat Amerika 

Serikat dalam bahaya keamanan nasional Amerika Serikat. Hal itulah mengapa 

kebijakan pemerintah Amerika Serikat mengharuskan Edward Snowden kembali 

ke Amerika Serikat dan menghadapi dakwaannya. (Christiastuti, 2016) 
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Snowden yang berusaha kabur dari kejaran intelijen Amerika Serikat 

kemudian meminta suaka politik kepada beberapa negara. Pada akhirnya justru 

Rusia memberikan suaka politik kepada Edward Snowden. Hal ini memicu 

permasalahan hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat di kancah 

internasional. Rusia yang memiliki hubungan diplomatik maupun hubungan 

bilateral dengan Amerika Serikat tanpa diduga mau menolong Edward 

Snowden. Snowden yang berada di Rusia ternyata tetap berusaha untuk 

membocorkan program-program NSA yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Hal 

ini menimbulkan banyak opini publik terhadap perbuatan yang dilakukan 

Amerika Serikat yang menyadap beberapa petinggi negara diseluruh dunia 

termasuk negara-negara sekutunya. Dari adanya kasus pembocoran tersebut 

negara-negara sekutu Amerika Serikat merasa seperti dikhianati. Beberapa 

negara menganggap bahwa tindakan Amerika Serikat sudah terlalu berlebihan. 

Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat telah menyadap informasi-

informasi penting dari negara sekutunya sendiri, terlebih penyadapan tersebut 

menyangkut privasi individu di beberapa negara. Munculah ketidak percayaan 

negara-negara sekutu kepada Amerika Serikat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di 

atas, maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman 

dalam pembahasan lebih lanjut, dirumuskan pokok permasalahan sebagai 

berikut : “Mengapa Rusia memberikan suaka politik kepada Edward 

Snowden?” 
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C. Kerangka Teori 

Teori merupakan gabungan dari konsep-konsep yang saling berhubungan. 

Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu 

objek, atau suatu fenomena tertentu. (Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: 

Disiplin dan Metodologi, 1990, hal. 184) Dalam menganalisa permasalahan 

terkait dengan kepentingan Rusia memberikan suaka politik kepada Edward 

Snowden, penulis menggunakan teori dan konsep yang sesuai untuk 

mendeskripsikan permasalahan yang ada. 

1. Teori Politik Luar Negeri (Foreign Policy) 

Pengertian dasar dari politik luar negeri adalah ‘action theory’ atau 

kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai 

suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (foreign policy) 

merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk 

mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional 

didalam percaturan dunia internasional, melalui suatu strategi atau rencana 

yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut Kebijakan Luar 

Negeri. (Perwita & Yani, 2005, hal. 47) 

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang 

dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau 

unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan 

nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. 

(Plano & Olton, Kamus Hubungan Internasional, 1999, hal. 5) 
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Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara 

memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang 

diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu 

ditentutakan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu. (Mas’oed, Ilmu 

Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, Jakarta, hal. 184) Dan dalam 

permasalahan ini penulis menggunakan pemikiran politik luar negeri menurut 

Jack C. Plano dan Roy Olton. Politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan 

Roy Olton adalah : 

“Foreign policy is a strategy or planned course or action 

developed by the decision makers of a state vis a vis other states 

or international entities, aimed at achieving specific goals 

defined in term of national interest.” (Plano & Olton, 

International Relations Dictionary, 1969, hal. 128) 

 

Politik luar negeri adalah strategi atau tindakan terencana yang 

dikembangkan oleh pembuat keputusan, yang ditujukan kepada negara lain 

atau entitas internasional untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan 

nasionalnya. Politik luar negeri meliputi proses dinamis dalam menetapkan 

interpretasi yang relatif mantap terhadap kepentingan nasionalnya dalam 

menghadapi faktor-faktor situasional yang sering berubah di lingkungan 

internasional. Proses ini untuk mengembangkan tindakan-tindakan yang diikuti 

oleh usaha-usaha untuk mencapai pelaksanaan garis-garis kebijakan luar 

negerinya. (Plano & Olton, International Relations Dictionary, 1969, hal. 127) 

Tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan tujuan, cita-cita nasional 

serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara. Politik luar negeri merupakan 
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langkah nyata mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan 

nasional suatu negara. Terdapat beberapa unsur utama dalam politik luar negeri 

yaitu strategi, aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal, dan tujuan 

maupun kepentingan nasional suatu negara. 

Disamping itu menurut Jack C.Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional 

itu sendiri adalah ”the fundamental objective and ultimate determinant that 

guide the decision maker of state in making foreign policy”. 

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa tujuan mendasar serta faktor 

paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam 

merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Walaupun 

kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara berbeda-beda dalam 

pelaksanaannya, namun pada umumnya terdapat lima kategori umum yang 

dikemukakan oleh Jack C.Plano yaitu : 

1. Self Preservation (Kelangsungan Hidup Bangsa dan Negara) 

Merupakan hak suatu negara untuk mempertahankan eksistensi negaranya. 

Dapat diartikan juga sebagai usaha suatu negara untuk mempertahankan 

jati diri atau identitas negaranya dalam perkembangan zaman, dimana 

eksistensi menjadi penting dalam hubungan internasional karena sebagai 

bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain. Hal tersebut menjadi 

penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara dalam 

pergaulan internasional. 

2. Independence (Kemerdekaan) 
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Kebebasan kepada suatu negara untuk dapat menentukan nasibnya sendiri 

dengan tidak terkait atau terjajah oleh negara lain sehingga dapat 

menentukan sikap keputusan politiknya. Kemerdekaan juga turut 

mempengaruhi kelangsungan hidup dan pengakuan suatu negara. 

3. Militer Security (Keamanan Militer) 

Keamanan militer merupakan hal yang sangat penting bagi suatu karena 

hal tersebut merupakan kecenderungan bahwa negara yang memiliki 

kuantitas dan kualitas persenjataan yang kuat, maka negara tersebut akan 

lebih memiliki posisi tawar dan kekuatan yang besar untuk dapat 

mempengaruhi posisinya dalam hubungan antar negara. 

4. Territorial Integrity (Keutuhan Wilayah) 

Bentuk kedaulatan suatu negara menjadi suatu bentuk eksistensi dan 

pengakuan tertinggi atas keberadaan suatu negara dalam politik 

internasional. Kesatuan wilayah juga turut berpengaruh dalam stabilitas 

keamanan dan politik suatu negara yang berpengaruh dalam pengambilan 

kebijakan suatu negara. 

5. Economic Well-being (Kesejahteraan Ekonomi) 

Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu pilar penyokong kestabilan 

negara. Kestabilan ekonomi merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

tingkat kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Kestabilan ekonomi ini 

mencakup kestabilan dan keamanan perekonomian termasuk didalamnya 

mnegenai pengelolaan aset dan sumber daya alam. 

Kepentingan nasional adalah unsur penting dalam sebuah interaksi antar 

negara maupun kelompok transnasional dalam hubungan internasional. Ada 
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dua karakteristik dalam sebuah interaksi di antara negara maupun kelompok 

yaitu, kerjasama dan konflik, dimana persamaan kepentingan bisa membawa 

pada kecenderungan terciptanya kerjasama, dan sebaliknya perbedaan 

kepentingan bisa membawa pada kecenderungan terjadinya konflik. 

Konsep kepentingan nasional oleh Jack C. Plano dan Roy Olton diberi 

batasan sebagai berikut: 

“Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang 

memandu para pembuat keputusan (Decision Making) dalam 

merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional 

merupakan konsepsi yang sangat umum dan merupakan unsur 

yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi Negara untuk 

mencakup kelangsungan hidup bangsa dan Negara, 

kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan 

militer, dan kesejahteraan ekonomi”. (Plano & Olton, Kamus 

Hubungan Internasional, 1999) 

 

Berdasarkan teori tersebut maka dapat dipahami bahwa politik luar negeri 

Rusia untuk menerima suaka politik yang diajukan oleh Edward Snowden 

adalah karena didasarkan atas kepentingan nasional Rusia kepada Snowden itu 

sendiri. Kepentingan tersebut untuk mencakup keamanan militer. Berbagai 

kepentingan tersebut dapat menjadi beberapa faktor Rusia untuk memberikan 

suaka politik kepada Snowden. 

Politik luar negeri yang dilakukan Rusia dengan memberikan suaka politik 

kepada Snowden dapat menjadi strategi atau tindakan terencana yang 

dikembangkan oleh Rusia, yang ditujukan kepada Amerika Serikat untuk 

mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan nasionalnya. Politik luar negeri 

yang dilakukan Rusia kepada Amerika Serikat dapat menjadi suatu perangkat 
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formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, 

dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional, 

melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh Rusia. 

Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan kapasitas badan intelijen 

Rusia berupa memborong mesin ketik listrik sebagai langkah antisipasi agar 

tidak terjadi kebocoran informasi rahasia sebagaimana berlangsung pada 

skandal WikiLeaks dan Edward Snowden. Pemesanan pembelian senilai 

486.540 rubel (Rp150 juta) itu diajukan Lembaga Keamanan Rusia dan sudah 

dimuat pula di situs resmi untuk pengadaan barang tersebut. (BBC, BBC 

Indonesia, 2013) Dari data tersebut Rusia berusaha untuk membeli sebuah alat 

teknologi militer yang digunakan untuk meningkatkan keamanan militer Rusia.  

2. Konsep Suaka Politik (Asylum Political) 

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), definisi suaka adalah sebagai 

berikut: ”Rights to be confessed judicially, in legal terminology of asylum is 

confession officially by state that somebody or a group of refugee own the 

rights and obligations relevant state”. Ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) 

adalah penerapan HAM secara menyeluruh dalam konteks wilayah tertentu, 

yang dipengaruhi oleh tata nilai regional sehingga mempunyai wajah dan 

karakteristik baru, akibat  adanya penyesuaian dan mekansime adaptasi nilai-

nilai setempat. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa implementasi HAM secara 

holistik pada dasarnya lebih bersifat lentur dan akan berkembang sesuai dengan 

perkembangan masa, tanpa harus dipaksakn oleh pihak-pihak dari luar konteks 

regional tersebut. 
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Sedangkan menurut Sulaiman Hamid suaka adalah suatu perlindungan 

yang diberikan oleh suatu negara kepada individu yang memohonnya dan 

alasan mengapa individu-individu itu diberikan perlindungan adalah 

berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik, dan 

sebagainya. (Hamis, 2002, hal. 42) 

Suaka politik atau asylum political adalah perlindungan yang diberikan 

oleh suatu negara kepada orang asing yang terlibat perkara atau kejahatan 

politik di negara lain atau negara asal pemohon suaka. Kegiatan politik tersebut 

biasanya dilakukan karena motif dan tujuan politik atau karna tuntutan hak-hak 

politiknya secara umum. Kejahatan politik ini pun biasanya dilandasi oleh 

perbedaan pandangan politiknya dengan pemerintah yang berkuasa, bukan 

karena motif pribadi. Suaka politik merupakan bagian dari hubungan 

internasional dan diatur dalam hukum internasional atas dasar pertimbangan 

kemanusiaan. Setiap negara berhak melindungi orang asing yang meminta 

suaka politik. (Iqbal, 2007, hal. 265) 

Orang-orang yang memenuhi syarat-syarat suaka politik adalah mereka 

yang diperlakukan buruk di negerinya karena adanya masalah, contohnya 

sebagai berikut: (Wikipedia, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2016) 

a. Ras 

b. Kebangsaan 

c. Agama 

d. Opini politik 

e. Keanggotaan kelompok atau aktivitas sosial tertentu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ras
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebangsaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
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Makna suaka dalam konteks internasional, menurut PBB berdasar pada 

Pasal 35 dari Konvensi Tahun 1951 tentang status pengungsi atau imigran, 

konvensi ini sangat identik dengan Protokol Tahun 1967. Pada konvensi ini 

banyak tentang upaya-upaya negara yang harus memperhatikan nilai-nilai 

kemanusiaan (Human Right), termasuk di dalamnya adalah larangan 

pengusiran (Non-Refoulement). Dalam ketentuan internasional terkait dengan 

suaka memiliki beberapa ketentuan yaitu : 

a. Suaka adalah pengakuan secara resmi oleh negara bahwa seseorang adalah 

pengungsi dan memiliki hak dan kewajiban menurut hukum ini. 

b. Pencari suaka adalah orang asing yang memerlukan perlindungan, mencari 

pengakuan, dan perlindungan sebagai pengungsi. 

c. Seorang pengungsi adalah seseorang yang diberi suaka atau berhak untuk 

diberi suaka menurut Pasal 84 (Pasal 1A Konvensi 1951). 

d. Ketentuan-ketentuan dalam Traktat atau Konvensi Internasional dimana 

RDTL menjadi pihak atau mengikatkan diri, khususnya Konvensi 1951 

tentang Status Pengungsi dan Protokolnya tahun 1967, merupakan 

preseden bagi hukum yang berlaku menurut Pasal 3 Konstitusi. 

Suaka sangat erat kaitannya dengan pengungsi, bahkan suaka dan 

pengungsi sering sekali diartikan sama. Pengungsi dalam hukum internasional 

terbagi dalam beberapa kategori, yakni sebagai berikut: 

1. Pengungsi Internal 

Pengungsi Internal adalah orang-orang atau kelompok orang yang telah 

terpaksa atau harus berpindah atau meninggalkan rumah atau kampung 
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halaman mereka, terutama sebagai akibat dari atau demi menghindari 

pengaruh konflik bersenjata, situasi kekerasan yang meluas, pelecehan 

terhadap hak asasi manusia atau karena bencana alam maupun bencana 

akibat ulah manusia, dan tidak melintasi batas-batas negara yang diakui 

secara internasional. Artinya, pengungsi internal adalah orang orang yang 

mengungsi di negaranya sendiri. 

2. Pencari Suaka 

Pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan proses permohonan 

untuk mendapatkan perlindungan oleh negara yang dituju untuk menerima 

suaka. Pencari suaka punya banyak alasan untuk mencari suaka seperti 

perang, permasalah SARA dan lainnya. 

3. Pengungsi Prima Facie 

Dalam kisruh perang di suatu negara, sering sekali sekumpulan orang 

pergi ke suatu negara untuk meminta suaka. Dalam hal atau kasus ini, 

negara tidak lagi melihat alasan sekumpulan orang tersebut untuk 

menerima suaka karena sangat tidak praktis. 

4. Orang Tanpa Kewarganegaraan 

Tanpa kewarganegaraan adalah situasi di mana tidak adanya status 

pengakuan berkenaan dengan hal yang membuat seorang individu 

memiliki landasan yang bermanfaat secara hukum untuk menyatakan 

kewarganegaraannya, atau di mana ia memiliki klaim yang bermanfaat 

secara legal namun dihalangi untuk menuntutnya karena pertimbangan-



16 

 

pertimbangan praktis seperti biaya, adanya gangguan sipil, atau ketakutan 

akan penganiayaan. 

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa suaka adalah cara satu 

orang maupun berkelompok untuk mendapatkan perlindungan dari negara lain, 

dengan beberapa alasan seperti permasalahan ras, agama, perang saudara, dan 

lainnya dengan cara melakukan permohonan. Sedangkan politik adalah hal 

yang berkaitan dengan terselenggaranya pemerintahan atau negara. Artinya, 

negara dalam hal suaka adalah pihak yang memiliki wewenang untuk 

memberikan suaka terhadap para pencari suaka. 

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidangnya 

tanggal 14 Desember tahun 1967, telah menyetujui suatu resolusi yang 

memberikan rekomendasi bahwa dalam praktiknya negara-negara haruslah 

mempertimbangkan hal sebagai berikut:  

1. Jika seseorang meminta suaka, permintaan seharusnya tidak ditolak atau 

jika ia memasuki wilayah negara itu, ia tidak perlu diusir tetapi jika suatu 

kelompok orang-orang dalam jumlah besar meminta suaka, hal itu dapat 

ditolak atas dasar keamanan nasional rakyatnya. 

2. Jika suatu negara merasa sukar untuk memberikan suaka, haruslah 

memperhatikan langkah-langkah yang layak demi rasa persatuan 

internasional melalui perantara dari negara tertentu dan PBB. 

3. Jika suatu negara memberikan suaka kepada kaum pelarian dan buronan, 

negara-negara lain haruslah menghormatinya. 
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Terkait dengan kasus Edward Snowden yang membocorkan program 

rahasia NSA, pada akhirnya Rusia menerima permohonan suaka politik 

Edward Snowden. Pemberian suaka tersebut tidak lepas dari faktor politik, 

hubungan kedua negara, dan alasan korban politik pencari suaka menjadi 

faktor penentu pemberian suaka. (Harding, 2014, hal. 399) 

Edward Snowden juga termasuk dalam kategori suaka politik karena suaka 

yang diberikan oleh Rusia terhadap Snowden, seseorang yang bukan warga 

negara Rusia. Suaka politik atau asylum political yang diberikan Rusia kepada 

Snowden merupakan perlindungan yang diberikan oleh Rusia kepada Snowden 

karena terlibat perkara atau kejahatan politik di Amerika Serikat. Meskipun 

demikian, Rusia tidak wajib menyerahkan Edward Snowden kepada Amerika 

Serikat, karena tidak ada perjanjian antara kedua negara tersebut yang 

mengharuskan untuk menyerahkan pencari suaka (ekstradisi). (Mazrieva, 

2013) Edward Snowden merupakan seorang pencari suaka karena Snowden 

adalah warga Amerika Serikat yang merasa terancam di negaranya sendiri 

sehingga memerlukan perlindungan, mencari pengakuan, dan perlindungan 

sebagai pengungsi. 

D. Hipotesis 

Rusia memberikan suaka politik kepada Edward Snowden karena 

didasarkan pada : 

1. Kepentingan Rusia berupa Militer Security (Keamanan Militer) karena 

untuk memperoleh informasi intelijen tentang program-program rahasia 

Amerika Serikat dan memberikan Rusia bukti bahwa intelijen Amerika 



18 

 

Serikat dapat mengakses ke perusahaan-perusahaan penyedia layanan 

internet serta Rusia berusaha meningkatkan kapasitas intelijennya. 

2. Terpenuhinya syarat pemberian suaka politik pada diri Edward Snowden 

berdasarkan atas opini politik pemerintah Amerika Serikat sehingga 

Snowden merasa dirinya terancam kemudian mencari perlindungan sebagai 

pencari suaka ke Rusia. 

E. Jangkauan Penelitian 

Untuk mempermudah dan membatasi area penelitian, penulis 

memfokuskan kajian sejak awal mula munculnya permasalahan dari tahun 

2013-2016. Penelitian yang dikaji khusus membahas terhadap kepentingan 

Rusia memberikan suaka politik kepada Edward Snowden. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan hal yang paling mendasar dalam 

melaksanakan suatu penelitian. Hadi menjelaskan bahwa metodologi ialah 

salah satu bagian terpenting dalam melaksanakan suatu kegiatan penelitian 

ilmiah karena ketepatan penggunaan metodologi dipergunakan sebagai dasar 

pemecahan permasalahan, sehingga mampu memberikan hasil yang dapat 

dipertanggungjawabkan. (Hadi, 2000) 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode non statistic 

yaitu metode kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian disampaikan apa 

adanya, kemudian dikumpulkan, diseleksi, dikategorisasi, diintrepretasi untuk 

kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran fakta yang 

ada, dan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik library research  

atau penelitian kepustakaan yang juga memperhatikan rekaan-rekaan informasi 

tertulis yang bersumber dari buku, surat kabar, majalah, situs internet serta 

sumber informasi yang valid lainnya. 

Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data 

yang bersifat teoritis digunakan sebagai landasan perspektif untuk mendeteksi 

masalah. Teori yang ada digunakan untuk memahami masalah dalam penelitian 

ini. Selanjutnya data yang bersifat deskriptif untuk mendukung, memperkuat 

serta menjelaskan permasalahan yang ada mengenai kasus yang diteliti. 

G. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Mengetahui kepentingan Rusia dalam memberikan suaka politik 

kepada Edward Snowden. 

2. Mengetahui faktor-faktor Rusia memberikan suaka politik kepada 

Edward Snowden. 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, 

tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hubungan diplomatik 

antara Rusia dengan Amerika Serikat. 

BAB III 

 

 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang sikap Rusia terhadap 

Edward Snowden serta respon WikiLeaks dan reaksi Amerika 
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 Serikat terhadap sikap Rusia. 

BAB IV 

 

 

 

 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor 

kepentingan Rusia memberikan suaka politik kepada Edward 

Snowden. 

BAB V Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian mengenai   

kepentingan Rusia memberikan suaka politik kepada Edward 

Snowden. 


