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BAB III 

SIKAP RUSIA TERHADAP EDWARD SNOWDEN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang sikap Rusia terhadap Edward 

Snowden. Latar belakang Edward Snowden sebagai mantan pekerja NSA, 

kemudian penjelasan mengenai program-program rahasia NSA yang telah 

dibocorkan seperti PRISM dan XkeyScore, serta respon WikiLeaks terhadap 

kasus pembocoran yang dilakukan oleh Edward Snowden dan reaksi Amerika 

Serikat terhadap sikap Rusia yang memberikan suaka politik kepada Edward 

Snowden. 

A. Latar Belakang Edward Snowden 

Edward Joseph Snowden adalah mantan pekerja NSA yang sekarang ini 

menjadi buronan oleh Amerika Serikat. Edward Snowden dinyatakan sebagai 

terdakwa oleh Pengadilan Federal Amerika Serikat setelah membocorkan 

program rahasia NSA. Edward Snowden membongkar program-program yang 

dirasa sangat berlebihan karena keleluasan Amerika Serikat dalam mengakses 

privasi orang lain. Pengadilan Federal Amerika Serikat percaya bahwa Edward 

Snowden telah melakukan pencurian properti pemerintah, secara tidak sah 

mengungkap informasi pertahanan nasional, dan memiliki keinginan untuk 

mengungkap informasi intelijen kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. 

Edward Snowden membocorkan informasi rahasia seputar program-

progam NSA yang sangat rahasia seperti PRISM kepada The Guardian dan 

The Washington Post pada bulan Juni 2013. Snowden mengatakan bahwa 

pembocoran PRISM dan perintah FISA terkait dengan aksi pengambilan data 
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oleh NSA bertujuan mengungkapkan apa yang ia yakini sebagai tindakan 

berlebihan oleh pemerintah untuk memantau aktivitas warga Amerika Serikat. 

(Wikipedia, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2016) 

Program-program yang dibocorkan Edward Snowden adalah program 

rahasia yang bernama Pricavy in Mobile Information and Communication 

Systems (PRISM) dan XKeyscore yang dilakukan oleh NSA. Kedua program 

rahasia itu merupakan program yang berbahaya karena berisi program 

pemantauan data-data internet dari data pengguna beberapa layanan internet 

seperti Yahoo, Google, Microsoft, Skype, YouTube, dan Facebook. NSA 

merupakan salah badan intelijen yang menjalankan misi rahasia pemerintah 

Amerika Serikat untuk memata-matai pengguna internet di Amerika Serikat 

dengan menggunakan kedua program tersebut. 

Pembocoran yang dilakukan oleh Edward Snowden pada akhirnya 

mengejutkan publik internasional karena faktanya Amerika Serikat telah 

melakukan pelanggaran hak privasi seseorang, organisasi, dan negara. Alasan 

Edward Snowden berani untuk membocorkan program rahasia tersebut karena 

kekecewaannya dengan agen informasi Amerika Serikat yang mengumpulkan 

semua informasi dari pengguna layanan komunikasi internet yang bersifat 

sangat privat. Edward Snowden juga membeberkan kepada publik melalui 

media tentang bagaimana cara NSA dalam mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan yaitu bekerjasama dengan perusahaan IT terbesar di dunia dan 

mengambil segala informasi dari user global yang sudah pasti melanggar hak 

privasi publik. 
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Program PRISM dan XKeyscore berdampak terhadap opini publik 

internasional yang mengecam tindakan Amerika Serikat yang memata-matai 

hingga ke negara-negara lain. Banyak korban dari negara lain akibat program 

rahasia yang dilakukan oleh NSA karena banyak penduduk di negara lain yang 

menggunakan layanan seperti Google, Facebook, Apple, dan Yahoo. 

B. National Security Agency (NSA) Sebagai Badan Intelijen Dari 

Departemen Pertahanan Amerika Serikat 

National Security Agency (NSA) atau Badan Keamanan Nasional adalah 

sebuah organisasi kriptografi milik Amerika Serikat. NSA berfungsi untuk 

melindungi sistem informasi Amerika Serikat serta mendapatkan informasi-

informasi dari agen intelijen negara. NSA didirikan oleh Presiden Harry 

S.Truman pada 4 November 1952. (Wikipedia, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 

2014) 

NSA adalah bagian dari departemen pertahanan Amerika Serikat serta 

dipimpin oleh direktur dari militer Amerika Serikat yang berpangkat Letnan 

Jenderal. (NSA.GOV, 2016) Kegiatan NSA adalah berupa penyadapan dan 

pengamanan. Penyadapan NSA meliputi alat-alat komunikasi seperti telepon, 

radio maupun unternet. Pengamanan NSA meliputi komunikasi militer, 

diplomatik, dan komunikasi rahasia pemerintah. NSA bertugas dalam 

pengembangan penelitian kriptoanalisis yaitu pemecahan sandi-sandi dan kode. 

NSA merupakan salah satu badan intelijen Amerika Serikat yang 

mempekerjakan ahli matematika dan memiliki superkomputer terbanyak. NSA 

terus berupaya untuk melakukan penyadapan maupun pemantauan terhadap 
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target-target yang dicurigai agar mendapatkan segala informasi. Hal tersebut 

dilakukan sebagai bentuk kesiapan Amerika Serikat terhadap segala ancaman. 

Gambar 1. Strategi Kemitraan NSA (Greenwald, 2014) 

 

Visi NSA adalah “Global Cryptologic Dominance through Responsive 

Presence and Network Advantage.” Kemudian untuk misi dari NSA adalah 

memimpin pemerintah Amerika Serikat dalam kriptologi baik yang meliputi 

Signals Intelligence (SIGINT) dan Information Assurance (IA) produk dan 

jasa, dan memungkinkan Computer Network Operations (CNO) atau operasi 

jaringan komputer guna mendapatkan keuntungan dalam mengambil keputusan 

untuk bangsa dan sekutu Amerika Serikat dalam semua keadaan.  

Jumlah pekerja yang bekerja di NSA adalah lebih dari 120 ribu orang, 

termasuk para informan-informan yang berada didalam dan luar negeri. NSA 

memiliki program-program yang bersifat sangat rahasia, program-program ini 
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terkait dengan aktivitas penyadapan. Pada tahun 2013, terdapat pemberitaan 

yang menghebohkan dunia internasional karena adanya pembocoran program 

rahasia NSA yang dilakukan mantan pekerja NSA yaitu Edward Snowden. 

Terdapat dua program yang dibocorkan yaitu program PRISM dan XKeyscore. 

C. Pembocoran Program Rahasia NSA oleh Edward Snowden 

Snowden melakukan pembocoran program-program rahasia NSA karena 

berdasarkan kepentingan publik. Hal ini ditunjukkan Snowden melalui sebuah 

surat pengantar untuk jurnalis yang diberikan kepada kepada Glenn Greenwald 

sebagai berikut: (Greenwald, 2014, hal. 37) 

“Satu-satunya motivasi saya adalah mengonfirmasikan 

kepada masyarakat betapa “kepentingan publik” telah dijadikan 

dalih untuk berbuat semena-mena terhadap mereka. Pemerintah 

AS, yang berkonspirasi dengan negara-negara kliennya, 

terutama anggota Five Eyes yaitu Britania Raya, Kanada, 

Australia, dan Selandia Baru, telah menebarkan jejaring sistem 

pengintaian massal rahasia ke seluruh dunia, yang darinya kita 

tidak dapat bersembunyi. Mereka melindungi sistem pengintaian 

domestik mereka dari telaah warga negara melalui klasifikasi 

dan kebohongan. Untuk melindungi diri dari amuk massa kalau-

kalau tindak mata-mata mereka bocor ke publik, mereka 

menggadang-gadang manfaat aksi mereka ini, menggembar-

gemborkan bahwa pengintaian dilakukan semata-mata demi 

melindungi rakyat..... 

Dokumen yang terlampir benar-benar asli dan absah, 

diserahkan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai 

mekanisme sistem pengintaian pasif global supaya perlindungan 

dari sistem yang demikian dapat dikembangkan. Pada hari 

ketika surat ini ditulis, semua rekaman komunikasi baru yang 

bisa dijaring dan dikatalogkan oleh sistem ini diplot untuk 

disimpan selama () tahun, sedangkan “Gudang Data Mahabesar” 

(yang secara eufimistik disebut Gudang Data “Mentah”) tengah 

dibangun di seluruh penjuru dunia, yang terbesar adalah pusat 

data baru di Utah. Saya berdoa semoga kesadaran masyarakat 

dan perdebatan di ranah publik akan melahirkan reformasi di 
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bidang ini, tetapi kita mesti mencamkan bahwa diperlukan 

waktu untuk mengubah kebijakan dan bahwa konstitusi 

sekalipun bisa dipelintir demi hasrat untuk berkuasa. Meminjam 

kata-kata bijak dalam sejarah: Demi mencegah manusia berbuat 

onar, jangan bergantung pada fitrah baiknya, tetapi kekanglah 

dia dengan rantai kriptografi.” 

 

Dari surat tersebut jelas terlihat bahwa Snowden melakukan pembocoran 

karena motif dan tujuan politik atau karna tuntutan hak-hak asasi manusia 

berupa privasi secara umum. Pembocoran tersebut biasanya dilandasi oleh 

perbedaan pandangan politiknya dengan pemerintah yang berkuasa, bukan 

karena motif pribadi. Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara 

demokrasi dan memiliki kebebasan ternyata berusaha untuk memata-matai 

aktivitas penduduknya sendiri. Walaupun Presiden Barack Obama telah 

membantah hal tersebut merupakan program untuk mengintai aktivitas teroris 

tetapi tetap saja penduduk Amerika Serikat merasa kecewa karena telah 

diperlakukan tidak semestinya oleh pemerintah mereka sendiri. 

Adapun bukti lain bahwa Edward Snowden melakukan pembocoran 

tersebut karena Snowden memiliki keyakinan bahwa hal itu demi kebaikan 

bersama. Seperti yang dijelas oleh situs Wired.com, yang melakukan 

pembicaraan berupa wawancara dengan Edward Snowden terkait alasan 

Snowden membocorkan program-program rahasia NSA yaitu sebagai berikut: 

(WIRED.com, 2014) 

Snowden seems relaxed and upbeat as we drink Cokes and tear 

away at a giant roomservice pepperoni pizza. His 31st birthday 

is a few days away. Snowden still holds out hope that he will 

someday be allowed to return to the US. “I told the government 

I‟d volunteer for prison, as long as it served the right purpose,” 
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he says. “I care more about the country than what happens to 

me. But we can‟t allow the law to become a political weapon or 

agree to scare people away from standing up for their rights, no 

matter how good the deal. I‟m not going to be part of that. 

Meanwhile, Snowden will continue to haunt the US, the 

unpredictable impact of his actions resonating at home and 

around the world. The documents themselves, however, are out 

of his control. Snowden no longer has access to them; he says he 

didn‟t bring them with him to Russia. Copies are now in the 

hands of several news organizations, including: First Look 

Media, set up by journalist Glenn Greenwald and American 

documentary filmmaker Laura Poitras, the two original 

recipients of the documents; The Guardian newspaper, which 

also received copies before the British government pressured it 

into transferring physical custody (but not ownership) to The 

New York Times; and Barton Gellman, a writer for The 

Washington Post. It‟s highly unlikely that the current custodians 

will ever return the documents to the NSA. That has left US 

officials in something like a state of impotent expectation, 

waiting for the next round of revelations, the next diplomatic 

upheaval, a fresh dose of humiliation. Snowden tells me it 

doesn‟t have to be like this. He says that he actually intended the 

government to have a good idea about what exactly he stole. 

Before he made off with the documents, he tried to leave a trail 

of digital bread crumbs so investigators could determine which 

documents he copied and took and which he just “touched.” 

That way, he hoped, the agency would see that his motive was 

whistle-blowing and not spying for a foreign government. It 

would also give the government time to prepare for leaks in the 

future, allowing it to change code words, revise operational 

plans, and take other steps to mitigate damage. But he believes 

the NSA‟s audit missed those clues and simply reported the total 

number of documents he touched—1.7 million. (Snowden says 

he actually took far fewer.) “I figured they would have a hard 

time,” he says. “I didn‟t figure they would be completely 

incapable.” 

 

Asked to comment on Snowden‟s claims, NSA spokesperson 

Vanee Vines would say only, “If Mr. Snowden wants to discuss 

his activities, that conversation should be held with the US 

Department of Justice. He needs to return to the United States to 

face the charges against him.” 

 

Snowden speculates that the government fears that the 

documents contain material that‟s deeply damaging—secrets the 

custodians have yet to find. “I think they think there‟s a smoking 
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gun in there that would be the death of them all politically,” 

Snowden says. “The fact that the government‟s investigation 

failed—that they don‟t know what was taken and that they keep 

throwing out these ridiculous huge numbers—implies to me that 

somewhere in their damage assessment they must have seen 

something that was like, „Holy shit.‟ And they think it‟s still out 

there.” 

 

Yet it is very likely that no one knows precisely what is in the 

mammoth haul of documents—not the NSA, not the custodians, 

not even Snowden himself. He would not say exactly how he 

gathered them, but others in the intelligence community have 

speculated that he simply used a web crawler, a program that 

can search for and copy all documents containing particular 

keywords or combinations of keywords. 

 

Dari wawancara tersebut, Snowden berusaha untuk membertitahu bahwa 

alasan Snowden membocorkan program rahasia NSA karena merasa tidak 

setuju dengan penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. 

Hal itu menurut Snowden dapat membahayakan warga Amerika Serikat serta 

tidak menghargai privasi yang dimiliki oleh setiap orang. Kemudian dalam 

pembocoran program-program rahasia NSA, Snowden membocorkan dua 

program yaitu PRISM dan XkeyScore. 

1. Privacy in Mobile Information and Communication Systems (PRISM) 

PRISM adalah program rahasia milik NSA yang memberi NSA akses ke 

server perusahaan teknologi terbesar di Amerika Serikat seperti Google, Apple, 

Microsoft, Facebook, AOL, PalTalk, dan Yahoo. (CISO, 2013) Program 

PRISM ini mulai berjalan pada tahun 2007. NSA dapat menggunakan program 

PRISM ini untuk melakukan pengintaian data komunikasi target yang 

terenkripsi ketika target mengakses internet, bahkan termasuk mengoleksi data-

data email dari seluruh target di dunia. 
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Gambar 2. Jenis-jenis data yang diakses NSA (Greenwald, 2014) 

 

Program PRISM ini dimulai pada tahun 2007 di masa pemerintahan 

kepresidenan George Bush. Program ini dioperasikan di bawah pengawasan 

Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) sesuai dengan Foreign 

Intelligence Surveillance Act (FISA). PRISM ini dibentuk atas dasar Protect 

America Act yang bermaksud untuk melindungi negara dan menjamin 

kebebasan sipil. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden George Bush kepada 

media Amerika Serikat yang mengatakan “I put that program in place to 

protect the country. One of the certainties was that civil liberties were 

guaranteed.” (Johnson, 2013) Dokumen-dokumen menunjukkan bahwa 

program PRISM adalah sumber intelijen baku yang digunakan untuk laporan 

analisa NSA dibawah otoritas Section 702 FISA. (Gellman & Poitras, 2013) 

Edward Snowden membocorkan program PRISM pada awal bula Juni tahun 
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2013, pengungkapan tersebut pertama kali diterbitkan oleh The Guardian dan 

The Washington Post. 

2. Digital Network Intelligence (DNI) atau Xkeyscore 

Program rahasia NSA yang dibocorkan oleh Edward Snowden tidak hanya 

PRISM tetapi juga Xkeyscore. Program tersebut ternyata lebih berbahaya 

dibandingkan dengan PRISM karena program Xkeyscore dapat melacak lebih 

rinci seperti nama, nomor telepon, alamat IP, dan password. Program 

Xkeyscore ini lebih dikenal dengan Digital Network Intelligence (DNI) karena 

dapat digunakan untuk menginterpretasi langsung segala aktivitas internet 

kepada target yang dituju. 

Gambar 3. Cara Kerja Program Xkeyscore (Greenwald, 2014) 

 

Cara kerja program Xkeyscore dapat dicari melalui plug-in program 

tersebut. Termasuk diantaranya adalah alamat surel yang sedang beroperasi, 
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kemudian tiap nomor telepon yang sedang aktif, dan aktivitas keluar-masuk 

surel dan percakapan yang terjadi melalui internet. Program Xkeyscore 

biasanya mengakses seluruh basis data yang paling populer. 

D. Respon WikiLeaks Terhadap Kasus Edward Snowden 

WikiLeaks adalah media non-profit Internasional yang menyebut dirinya 

sebagai “an uncensorable system for untraceable mass document leaking” yang 

sekarang ini bermarkas di Swedia. (James P. Kelly, 2012) Situs WikiLeaks 

terkenal akibat menerbitkan dokumen-dokumen rahasia dengan tetap menjaga 

kerahasiaan sumber-sumber yang memberitahunya. Sebagai sebuah situs yang 

belum banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, WikiLeaks dapat 

digolongkan sebagai peristiwa baru yang mencuri perhatian berbagai pasang 

mata dalam lingkup internasional. Situs ini juga berkemampuan menarik hal-

hal seperti cyber-security dan foreign policy untuk ikut terlibat akibat dari 

adanya kepemilikan hacker-hacker hebat di dalamnya serta bantuan-bantuan 

yang datang padanya. Kontroversi atas perilisan WikiLeaks yang sangat 

berimplikasi terhadap cyber-security dan foreign threats ini menjadi penyebab 

isu tersebut layak diulas secara mendalam pada kajian hubungan internasional. 

WikiLeaks bertujuan untuk mempublikasikan dokumen-dokumen rahasia 

negara sehingga menjadi tersedia secara bebas untuk umum. Julian Assange 

sebagai salah satu pendiri WikiLeaks percaya bahwa WikiLeaks akan 

membantu menciptakan dunia yang lebih bebas dan sehat. Namun banyak 

pihak khawatir jika kebocoran dan penyebaran dokumen-dokumen tersebut 

dalam hubungan antar negara dapat memicu kekacauan dan kesalahpahaman. 
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Pada tahun 2010, Amerika Serikat dibuat terkejut atas apa yang WikiLeaks 

lakukan. Penyebabnya adalah keberanian bagaimana mereka membocorkan 

beberapa dokumen-dokumen rahasia Amerika Serikat yang otensitas dan 

validitas dari isinya memang benar dan terjamin dilihat dari respons Amerika 

Serikat sendiri. Status media internasional WikiLeaks pun melonjak naik akibat 

reaksi publik terhadapnya, diikuti tanggapan Amerika Serikat yang mengklaim 

bahwa pembocoran yang baru saja terjadi melukai politik luar negerinya lepas 

bagaimana respons Administrasi Obama melanjutkan bahwa kerusakannya saat 

itu masih “containable”. (Colvin & Osterman, 2011) 

Pada tahun 2013, terjadi pembocoran program rahasia NSA yang 

dilakukan oleh mantan pekerja NSA yang bernama Edward Snowden. Hal ini 

kemudian mendapat respon atau tanggapan dari WikiLeaks terkait kasus 

Edward Snowden. Edward Snowden yang merupakan pembocor upaya 

penyadapan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat melalui NSA, 

dikabarkan telah pergi ke Ekuador untuk mencari suaka politik dan 

perlindungan. Pencarian suaka politik Snowden ini dibantu oleh pendiri 

Wikileaks yaitu Julian Assange. Julian Assange mengonfirmasi bahwa Edward 

Snowden saat ini bersama pegawai Wikileaks bernama Sarah Harisson. 

Snowden juga sedang mengurus pencarian suaka politik di Ekuador, Islandia, 

dan sejumlah negara lain yang memungkinkan untuk memberikan 

perlindungan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sudah membekukan 

paspor milik Snowden. Namun, Snowden sudah diberikan pemerintah Ekuador 

dokumen yang  dibutuhkan terkait statusnya sebagai pencari suaka politik. 
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Edward Snowden merupakan pembocor mengenai upaya penyadapan yang 

dilakukan NSA dengan mengakses server milik sejumlah perusahaan teknologi 

di Amerika Serikat. Perusahaan yang terlibat dalam program PRISM itu di 

antaranya adalah Apple, Google, Microsoft, dan Facebook. 

Sebelum bekerja di NSA, Snowden pernah menjadi asisten teknis di Badan 

Intelijen Amerika Serikat (CIA). Oleh NSA, Snowden kemudian ditempatkan 

sebagai kontraktor pertahanan di Booz Allen Hamilton. Tentu aksi 

pengungkapan yang dilakukan Snowden dianggap sebagai pengkhianatan yang 

dilakukan seorang intelijen. Tapi WikiLeaks membantah anggapan bahwa 

Edward Snowden bukanlah pengkhianat. Snowden bukan mata-mata tetapi 

merupakan whistleblower (pembocor) yang mengungkap ke publik tentang 

sebuah informasi penting. 

Dugaan Snowden telah diberikan pengarahan oleh intelijen Rusia pun 

dibantah oleh pendiri WikiLeaks yaitu Julian Assange. Selain itu, Julian 

Assange meminta agar publik fokus pada penyadapan yang dilakukan 

Pemerintah Amerika Serikat terhadap warganya. Pengacara Wikileaks yaitu 

Michael Ratner menyebut bahwa status Edward Snowden saat ini adalah 

pengungsi politik. Michael Ratner berpendapat bahwa whistleblower adalah 

orang yang dilindungi oleh konvensi mengenai pengungsi, dengan dasar bahwa 

mereka digugat karena opini politiknya. (Galih, 2013) 
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E. Sanksi Amerika Serikat Terhadap Edward Snowden dan Proses 

Pencarian Suaka Politik 

Terkait Undang-Undang Spionase yang dituduhkan Amerika Serikat 

kepada Edward Snowden, berisi sebagai berikut : (WikiPedia, 2016) 

It made it a crime: 

To convey information with intent to interfere with the 

operation or success of the armed forces of the United States or 

to promote the success of its enemies. This was punishable by 

death or by imprisonment for not more than 30 years or both. 

To convey false reports or false statements with intent to 

interfere with the operation or success of the military or naval 

forces of the United States or to promote the success of its 

enemies when the United States is at war, to cause or attempt to 

cause insubordination, disloyalty, mutiny, refusal of duty, in the 

military or naval forces of the United States, or to willfully 

obstruct the recruiting or enlistment service of the United States. 

This was punishable by a maximum fine of $10,000 or by 

imprisonment for not more than 20 years or both. 

 

Edward Snowden yang merasa khawatir dan terancam karena berupaya 

untuk membocorkan program rahasia NSA akhirnya pergi dari Amerika 

Serikat menuju Hong Kong. Amerika Serikat yang mengetahui bahwa Edward 

Snowden berada di Hong Kong langsung meminta untuk segera diektradisi dari 

Hong Kong. Tetapi Hong Kong tidak dapat melakukan hal tersebut karena 

belum adanya hak untuk menahan Edward Snowden. Di Hong Kong, Edward 

Snowden telah merencanakan pembocoran program rahasia NSA kepada 

publik internasional. Snowden mengundang Gleen Greenwald (jurnalis dari 

The Guardian), Laura Poitras, dan aktivis muda WikiLeaks yaitu Sarah 

Harrison. Snowden membocorkan program-program tersebut melalui ketiga 

orang tersebut. 
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Setelah membocorkan program rahasia NSA di Hong Kong, akhirnya 

Snowden berupaya untuk mencari suaka politik ke beberapa negara. Snowden 

berupaya mengirimkan permintaan suaka politik ke beberapa negara yaitu 

Brasil, Finlandia, Jerman, India, Polandia, Austria, Ekuador, Islandia, Irlandia, 

Norwegia, Spanyol, Swiss, Bolivia, China, Kuba, Perancis, Italia, Belanda, 

Nikaragua, Venezuela, dan Rusia. 

Terdapat 21 permohonan suaka politik sampai tanggal 2 Juli 2013. Data 

yang diperoleh dari permohonan suaka politik tersebut: (Harding, 2014, hal. 

400) 

1. Negara yang menolak 

Brasil, Finlandia, Jerman, India, dan Polandia 

2. Valid jika diajukan di negara tujuan suaka 

Austria, Ekuador, Islandia, Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Swiss 

3. Tidak merespons 

Bolivia, China, Kuba, Perancis, Italia, Belanda, dan Nikaragua 

4. Negara yang berniat menerima 

Venezuela 

5. Negara yang menerima suaka politik Edward Snowden 

Rusia 

Berikut ini adalah kronologis Edward Snowden dalam mencari suaka 

politik di 21 negara: 

1. Austria 
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Permintaannya tidak berlaku karena Snowden harus berada di Austria 

dan mengajukan permintaan itu atas dirinya sendiri. 

2. Bolivia 

Presiden Evo Morales mengatakan berkeinginan untuk memberi suaka 

politik pada Edward Snowden, sebagai "protes yang fair" pada insiden 

pengalihan rute pesawat kepresidenan yang ditumpangi oleh Morales. 

Saat itu beberapa negara Eropa melarang pesawat Morales terbang di 

atas wilayah udara mereka karena curiga Snowden berada di pesawat 

tersebut. Morales mengatakan bahwa, "Kami tidak takut karena mereka 

menuduh saya membawa bekas agen CIA itu. 

3. Brasil 

Negara ini tidak akan memberikan suaka atau bahkan menanggapi 

permintaan Snowden, seperti yang dilaporkan oleh Reuters yang 

mengutip jawaban dari juru bicara Menteri Luar Negeri Brasil. 

4. Cina 

Menteri Luar Negeri Cina mengatakan bahwa mereka belum menerima 

informasi untuk menawarkan suaka politik pada kasus Snowden. 

5. Kuba 

Belum ada respon 

6. Ekuador 

Negara ini telah mengatakan akan mempertimbangkan permintaan 

Snowden, namun Snowden harus ada di wilayah negara itu terlebih 

dahulu. 
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7. Finlandia 

Finlandia belum memiliki aplikasi resmi dari Edward Snowden. 

Snowden hanya meninggalkan surat permintaan suaka di Kedutaan 

Finlandia di Moskow, Rusia. Kemudian berdasarkan undang-undang di 

Finlandia, tidak mungkin memberikan suaka di luar wilayah Finlandia. 

8. Prancis 

Presiden Francois Hollande mengatakan bahwa dia belum menerima 

permintaan apapun dari Edward Snowden. 

9. Jerman 

Permintaan suaka harus dibuat di dalam negara itu. Namun seorang 

juru bicara Kementerian Dalam Negeri juga menyebut, "Hak untuk 

tinggal di Jerman secara prinsip bisa diajukan dari luar negeri, jika hal 

ini tampak penting untuk hukum internasional atau alasan kemanusiaan 

yang sangat mendesak, atau untuk memastikan kepentingan politik dari 

Republik Federal Jerman. Hal ini perlu diuji dalam kasus Snowden." 

10. Islandia 

Jika ingin mendapatkan suaka maka Edward Snowden harus berada di 

wilayah Islandia saat mengajukan suaka. 

11. India 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri India Syed yaitu Akbaruddin 

mengatakan bahwa India akan menolak permintaan suaka Snowden. 

12. Irlandia 
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Menteri Hukum Irlandia menolak untuk mengonfirmasi apakah mereka 

telah menerima permintaan atas nama Snowden, namun dia 

mengatakan bahwa hukum di Irlandia mengharuskan pencari suaka 

harus menyentuh perbatasan sebelum permintaan itu dipertimbangkan. 

13. Italia 

Menteri Luar Negeri Italia mengatakan mereka telah menerima satu 

permintaan suaka lewat fax. Negara itu akan menerima permintaan 

yang dibuat oleh Snowden jika Snowden berada di wilayah Italia atau 

perbatasan Italia. 

14. Belanda 

Menurut seorang juru bicara Kementerian Sekretaris Negara Belanda, 

Snowden harus berada di Belanda jika mengajukan permintaan resmi 

suaka. 

15. Nikaragua 

Presiden Nikaragua yaitu Daniel Ortega mengatakan dia akan memberi 

Snowden suaka di negerinya, "Jika kondisi mengizinkannya." Ortega 

tidak menjelaskan secara terperinci pada pengumuman yang dibuatnya 

saat pidato di Managua itu. Dia saat itu juga mengatakan negaranya 

terbuka dan menghargai hak orang untuk mencari suaka. 

16. Norwegia 

Negara itu mengonfirmasi telah menerima permintaan suaka dari 

Snowden. Namun biasanya, pencari suaka harus berada di negeri itu 

terlebih dulu untuk diizinkan mengajukan suaka. Kementerian 
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Kehakiman sedang mempertimbangkan apakah akan memproses atau 

tidak permintaan Snowden tersebut. 

17. Polandia 

Permintaan suaka dari Snowden tidak memenuhi persyaratan. 

18. Rusia 

Snowden telah mencabut permintaannya untuk izin tinggal di Rusia. 

19. Spanyol 

Negara ini tidak meninjau permintaan Snowden karena permintaan 

suaka harus dilakukan di dalam negeri itu atau di perbatasannya. 

20. Swiss 

Snowden harus berada di Swiss jika ingin mengajukan suaka politik 

pada pemerintah Swiss. Otoritas di Swiss belum melihat ada 

permintaan suaka oleh Snowden. 

21. Venezuela 

Presiden Nicolas Maduro telah menawarkan suaka kepada Edward 

Snowden. 

Dari semua negara tersebut Edward Snowden pernah sempat akan 

diberikan suaka politik oleh negara Ekuador. Snowden yang sedang berada di 

Rusia dan sedang transit di Havana, Kuba, kemudian menuju Ekuador sempat 

tertahan di bandara Sheremetyevo dan menetap disana selama beberapa 

minggu dan tidak melanjutkan perjalanannya ke Ekuador. Selama tertahan di 

Rusia, Edward Snowden berupaya meminta suaka politik kepada pemerintah 

Rusia. Namun, pihak Amerika Serikat meminta agar pihak pemerintah Rusia 
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tidak memberikan suaka politik kepada Edward Snowden dan mengekstradisi 

Snowden kembali ke Amerika Serikat untuk menjalani proses persidangan. 

Saat Edward Snowden sedang transit di Bandara Moskow hal tersebut 

merupakan kesempatan baik bagi Rusia untuk menjawab kritik tajam dunia 

barat terkait dengan penanganan Hak Asasi Manusia di negaranya. Rusia juga 

tidak akan melihat Edward Snowden sebagai pahlawan, hal itu dikarenakan 

Snowden hanya sekedar sebagai alat Presiden Rusia. Maka dari itu Rusia 

memastikan bahwa selama berada di bawah perlindungan Moskow, Snowden 

tidak akan mengganggu kepentingan negara di Eropa Timur. 

Jika Edward Snowden diserahkan ke Amerika Serikat, maka Rusia dapat 

memperkirakan bahwa Snowden akan ditanyai dengan siapa saja dia bertemu 

selama di Moskow. Hal tersebut dapat mempermalukan Rusia jika Snowden 

menjawab tentang segala kegiatan yang dilakukan di Rusia. Rusia akan 

mengharapkan pemerintah Amerika Serikat bakal lelah menekan Rusia terkait 

dengan kasus pemberian suaka politik itu dan melupakan Edward Snowden. 

(JPNN, 2013) 

F. Pemberian Suaka Politik Kepada Edward Snowden Oleh Rusia 

Saat di Rusia, Edward Snowden diberikan kebebasan. Namun, karena 

tidak ada perjanjian atau hubungan ekstradisi antara Amerika Serikat dan 

Rusia, maka pihak Rusia tidak menangkap dan tidak mengembalikan Snowden 

ke Amerika Serikat, justru Rusia membiarkannya. Pihak Rusia sempat dimintai 

suaka oleh Snowden, namun Snowden menarik kembali pengajuan suaka 

politik untuk dirinya ke pihak Rusia karena rencananya Snowden akan ke 
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Kolombia. Pihak Amerika Serikat pun telah mencabut pasport Edward 

Snowden agar tidak bisa pergi ke negara-negara yang lain. 

Selain itu, terdapat tiga bentuk suaka politik. Bentuk-bentuk suaka politik 

tersebut mencakup beberapa hal yaitu: (Iqbal, 2007, hal. 266) 

a. Suaka wilayah atau suaka teritorial adalah perlindungan yang diberikan 

suatu negara kepada orang asing di dalam negara itu sendiri. Negara asal 

pencari suaka tersebut hanya dapat mengajukan permohonan 

pengemablian atau ekstradisi melalui saluran-saluran diplomatik. 

b. Suaka diplomatik adalah suaka yang diberikan oleh suatu kedutaan besar 

terhadap orang yang bukan warga negaranya. Hukum internasional tidak 

mengakui adanya hak kepada perwakilan suatu negara (duta besar) untuk 

memberikan jaminan keamanan terhadap orang asing di gedung kedutaan 

besarnya, karena hal ini menyebabkan terbebasnya ia dari hukum dan 

keadilan di negara asalnya. Meskipun demikian, seorang kepada 

perwakilan asing tidak wajib menyerahkan orang yang meminta suaka 

kepada pemerintah setempat, bila tidak ada perjanjian antara kedua negara 

yang mengharuskan untuk menyerahkan pencari suaka tersebut 

(ekstradisi). 

c. Suaka netral (neutral asylum) dalam suaka bentuk ini, pemohon suaka 

tidak memasuki kedutaan asing atau lari ke suatu negara, tetapi ia memilih 

tempat perlindungan ke gedung lembaga-lembaga internasional. 

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Edward Snowden 

termasuk dalam bentuk suaka diplomatik karena tidak adanya perjanjian 



 

52 

 

ekstradisi antara Rusia dengan Amerika Serikat sehingga tidak ada kewajiban 

bagi Rusia untuk menyerahkan Snowden maupun tidak menerima pengajuan 

suaka yang diajukan oleh Edward Snowden. 

Pada tanggal 16 Juni 2013, Snowden meminta suaka politik kepada 

Departemen Migrasi Federasi Rusia. Kemudian, Snowden mengajukan 

permintaan suaka politiknya ke Kementerian Luar Negeri Rusia pada tanggal 

30 Juni 2013. Edward Snowden pada tanggal 02 Juli 2013 masih berada di area 

transit bandara Sheremetyevo, Ibu Kota Moskow setelah pergi dari Hong Kong 

dua bulan lalu. Dalam pertemuannya dengan aktivis perlindungan HAM pada 

tanggal 12 Juli 2013, Snowden secara resmi menyatakan keinginannya untuk 

meminta suaka politik dari Rusia. (Agnin, 2014) 

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan tidak akan menyerahkan 

Edward Snowden kepada Amerika Serikat dan juga tidak akan memberi suaka 

politik kepada Snowden jika tetap membocorkan rahasia-rahasia Amerika 

Serikat. 

G. Reaksi Amerika Serikat Terhadap Rusia Dalam Kasus Edward 

Snowden 

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu John Kerry, pada tanggal 24 

Juli 2013 telah menghubungi Sergei Lavrov untuk mengulangi tuntutan agar 

Edward Snowden dipulangkan ke Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan 

setelah pihak Amerika Serikat menerima banyak informasi yang menyatakan 

bahwa kalangan pejabat Rusia telah mengizinkan Edward Snowden 

meninggalkan tempat transit di bandara Moskow dan resmi masuk ke negara 
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Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Jen Psaki 

juga menyatakan bahwa Edward Snowden masih sedang berada di tempat 

transit di bandara Sheremetyevo. Sebelumnya, Sekretaris Pers Gedung Putih, 

Jay Carney juga memberitahukan bahwa Amerika Serikat sedang menunggu 

penjelasan dari pihak pejabat Rusia tentang status Edward Snowden. 

(VOVWorld, 2013) 

Reaksi kalangan pejabat Amerika Serikat tersebut berlangsung pada latar 

belakang dimana otoritas Imigrasi Federasi Rusia (FMS) memberikan surat 

izin kepada Snowden untuk meninggalkan tempat transit di bandara 

Sheremetyevo. Akan tetapi FMS telah menegaskan bahwa semua surat yang 

bersangkutan dengan pemberian status pengungsi sementara kepada Snowden 

masih sedang dalam proses dipelajari dan belum ada kesimpulan terakhir. 

Menteri Luar Negeri Rusia yaitu Sergei Lavrov mengatakan bahwa 

Edward Snowden mesti mengajukan surat permintaan suaka kepada FMS. 

Menurut Kepala FMS yaitu Konstantin Romodanovsky, pihaknya belum 

menerima apa-apa dari Edward Snowden. Jika Snowden telah mengajukan 

permohonan suaka politik, maka Rusia akan mempertimbangkannya. Sikap 

terbuka Rusia untuk menampung Edward Snowden ini mendapat reaksi keras 

dari Amerika Serikat. Juru bicara Amerika Serikat yaitu Jay Carney 

menyatakan “Memberi platform propaganda kepada Snowden sama halnya 

dengan menentang deklarasi pemerintah Rusia sebelumnya mengenai netralitas 

Rusia.” (Gunawan, 2013) 
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Anggota parlemen senior Amerika Serikat menolak usulan apapun untuk 

mengampuni Erdward Snowden. Menurut penasihat Gedung Putih Dan 

Pfeiffer, Edward Snowden melanggar hukum Amerika Serikat dan Snowden 

harus pulang dan bertanggung jawab dihadapan hukum. Snowden meminta 

masyarakat internasional agar mempengaruhi Amerika Serikat supaya sedia 

menanggalkan dakwaan selaku mata-mata dalam sepucuk surat yang 

dikirimnya melalui seorang politisi Jerman. Dalam pelariannya, Snowden 

membawa sejumlah data yang menghebohkan tentang kegiatan intelijen 

Amerika Serikat yang melakukan penyadapan telepon seluler termasuk 

sejumlah pimpinan negara sekutu Amerika Serikat seperti Kanselir Angela 

Merkel di Jerman. 

Seorang anggota parlemen dari Partai Hijau Jerman pekan lalu dengan 

mengejutkan menyatakan telah bertemu langsung dengan Snowden dan 

mengatakan bahwa mantan pegawai kontrak itu siap menjelaskan pada aparat 

Jerman bagaimana penyadapan dilakukan NSA. Hans-Christian Stroebele 

memperlihatkan selembar surat pada wartawan di Berlin terkait Edward 

Snowden. Sementara pada tanggal 4 November, pemerintah Amerika Serikat 

menyatakan tidak ada isu pemberian ampunan yang dibahas untuk Edward 

Snowden. Anggota Kongres dari Partai Republik yaitu Mike Rogers dan 

senator Partai Demokrat yaitu Dianne Feinstein menolak ide ampunan untuk 

Snowden. Pemerintah Amerika Serikat merasa bahwa Snowden telah 

merugikan negaranya sendiri sehingga menimbulkan opini publik terkait hak-

hak privasi yang dimiliki setiap orang. (BBC, BBC Indonesia, 2013) 



 

55 

 

Saat ini Amerika Serikat tidak bisa meminta ekstradisi Snowden kepada 

Rusia karena beberapa hal yaitu sebagai berikut: 

1. Snowden diberikan suaka politik oleh Rusia 

2. Rusia tidak memiliki perjanjian timbal balik dengan Amerika Serikat 

terkait Ekstradisi 

3. Snowden diberikan hak dan kewajiban sebagai warga Rusia setelah 

diberikan status penduduk tetap Rusia, artinya statusnya juga dilindungi 

oleh pemerintah Rusia 

4. Snowden tidak pernah melakukan tindak kejahatan di Rusia 

5. Menurut pengacara Snowden, Amerika Serikat sendiri tidak pernah 

memberikan permintaan resmi terkait Ekstradisi terkait Snowden kepada 

pemerintahan Rusia 


