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BAB IV 

KEPENTINGAN RUSIA MEMBERIKAN SUAKA POLITIK KEPADA 

EDWARD SNOWDEN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor kepentingan Rusia 

memberikan suaka politik kepada Edward Snowden. Hal ini berkaitan dengan 

kepentingan Rusia untuk memperoleh informasi intelijen tentang program-

program rahasia Amerika Serikat dan Rusia berusaha meningkatkan kapasitas 

intelijennya. Selain itu, juga berkaitan dengan perlindungan yang diberikan 

oleh Rusia kepada Edward Snowden berdasarkan atas perkara atau sanksi yang 

telah ditetapkan oleh Amerika Serikat dan pemberian suaka politik atas dasar 

pertimbangan kemanusiaan. 

A. Informasi Intelijen Amerika Serikat dan Peningkatan Kapasitas 

Intelijen Rusia 

Pembocor program rahasia NSA yaitu Edward Snowden, akhirnya 

mendapatkan suaka politik dari pemerintah Rusia. Seperti diulas The Daily 

Beast pada hari Kamis tanggal 01 Agustus tahun 2013, bahwa Snowden keluar 

dari bandara Sheremetyevo dan menggunakan taksi berkeliling Moskow, hal 

tersebut diungkapkan oleh pengacara Snowden yaitu Anatoly Kucherena. 

Kurang dari satu jam sejak keluar dari bandara, tawaran pekerjaan justru 

menghampiri Edward Snowden. Perusahaan Pavel Durov yang bernama 

Vkontakte milik Rusia, yang serupa dengan Facebook menawarkan pekerjaan 

untuk Edward Snowden sebagai programmer di kantornya yang berada di St. 

Petersburg. Namun Direktur Utama Vkontakte tersebut dalam suatu 
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wawancara membantah dugaan terkait keberadaan Snowden dalam 

perusahaannya. Selain VKontakte, Yandex NV, dan Mail.Ru Group juga 

mengaku tidak mempekerjakan Edward Snowden. (SkalaNews, 2013) Terdapat 

informasi bahwa Edward Snowden akan mulai bekerja di perusahaan besar 

Rusia pada tanggal 1 November 2013. Pekerjaannya mencakup pengembangan 

sebuah website besar di Rusia, hal tersebut disampaikan oleh pengacara 

Snowden yaitu Anatoly Kucherena. Namun, Anatoly Kucherena menolak 

untuk memberitahukan nama dari perusahaan tersebut karena alasan keamanan. 

(Nugraha, 2013) 

Parlemen Rusia dikabarkan telah mengundang Edward Snowden untuk 

membantu Rusia dalam menyelidiki apakah perusahaan Internet Amerika 

Serikat memberikan informasi tentang warga Rusia ke Washington. Senator 

Rusia yaitu Ruslan Gattarov mengatakan di salah satu stasiun televisi yang 

bernama Press TV pada hari Jum’at tanggal 28 Juni 2013 bahwa Rusia 

mengundang Edward Snowden untuk bekerja sama dengan Rusia dan berharap 

segera setelah Snowden membereskan status hukumnya, Snowden dapat 

bekerja sama dengan kelompok kerja intelijen di Rusia dan memberikan Rusia 

bukti bahwa intelijen Amerika dapat mengakses ke perusahaan-perusahaan 

penyedia layanan internet. (IndoCropCircles, 2013) 

Pada tahun 2014, Edward Snowden kembali menjelaskan bahwa terdapat 

program-program rahasia yang dimiliki oleh NSA yang bekerja sama dengan 

beberapa badan intelijen negara lainnya sehingga memudahkan penyadapan. 

Hal tersebut dapat dicontohkan dengan adanya program pengumpulan arsip 
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telepon yang merupakan temuan paling signifikan dalam dokumen rahasia 

yang dibuat oleh Edward Snowden, program itu bernama PROJECT 

BULLRUN. Program tersebut merupakan proyek bersama antara NSA dengan 

badan intelijen Inggris yaitu Government Communications Headquarters 

(GCHQ) untuk memecahkan bentuk-bentuk enkripsi yang paling lazim 

digunakan demi melindungi transaksi daring. BULLRUN adalah program yang 

dinamai dari perang sipil dan alasan mereka menamainya adalah karena target 

mereka adalah infrastruktur. BULLRUN adalah program dimana NSA dan 

GCHQ sengaja menyesatkan perusahaan partner mereka. NSA dan GCHQ 

mengatakan pada perusahaan partner bahwa program ini adalah standard 

keamanan. NSA dan GCHQ mengatakan bahwa mereka perlu bekerjasama 

untuk mengamankan sistem perusahaan akan tetapi kenyataannya adalah NSA 

dan GCHQ memberikan nasihat buruk sehingga perusahaan-perusahaan ini 

justru memperlemah keamanan service mereka. Mereka membuat celah yang 

tidak hanya bisa digunakan oleh NSA dan GCHQ, tapi siapapun yang punya 

waktu dan uang untuk mencari dan menemukannya dapat menggunakannya 

untuk mengakses komunikasi di seluruh dunia. Bahayanya program ini 

menurut Snowden adalah tidak akan bisanya mengakses bank-bank dan tidak 

bisa mengakses transaksi dagang. (Barnas, 2014) Beberapa program lainnya 

adalah EGOTISTICAL GIRAFFE yang menyadap pada peramban web yang 

bertujuan untuk menjamin anonimitas ketika sedang berinternet. Kemudian 

terdapat MUSCULAR yang bertujuan menembus jaringan privat Google dan 

Yahoo. Ada juga program OLYMPIA yang dimiliki oleh Kanada yang dibuat 
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untuk mengintai Kementerian Pertambangan dan Energi Brazil. Tujuan awal 

dari berbagai program itu pada awalnya adalah untuk memantau aktivitas para 

tersangka teroris. Namun, sebagian besar program tersebut justru tidak 

berkaitan dengan upaya menjamin keamanan nasional. Dokumen-dokumen itu 

menunjukkan bahwa NSA terlibat dalam spionase ekonomi, tindak mata-mata 

diplomatik, dan pengintaian yang tidak berdasar karena mengintai warga biasa 

juga. (Greenwald, 2014, hal. 146) 

Edward Snowden juga memberikan informasi jika terdapat beberap 

dokumen yang tergolong sangat rahasia dan kebanyakan dokumen tersebut 

diberi label “FVEY” yang artinya hanya boleh didistribusikan kepada empat 

sekutu terdekat NSA dalam aksi pengintaiannya. Sekutu terdekat NSA tersebut 

adalah Britania Raya, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Beberapa negara 

tersebut disebut dengan negara Five Eyes. Kemudian dokumen yang hanya 

boleh dilihat oleh Amerika Serikat diberi label “NOFORN” yang artinya tidak 

boleh didistribusikan kepada warga negara asing. (Greenwald, 2014, hal. 143) 

Dan yang terakhir adalah “COMINT”, artinya dokumen tersebut secara legal 

diklasifikasikan sebagai dokumen sangat rahasia yang berisi informasi 

intelijen.  

Terdapat dokumen BOUNDLESS INFORMANT yang menunjukkan 

betapa hebatnya pengintaian NSA. BOUNDLESS INFORMANT merupakan 

salah satu cryptonym NSA. BOUNDLESS INFORMANT adalah program 

yang disembunyikan NSA dari Kongres. NSA pernah ditanya oleh Kongres, 

apakah mereka bisa memberikan angka kasar tentang volume komunikasi di 
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Amerika Serikat yang disadap. Namun, NSA menjawab tidak mengumpulkan 

data tersebut, dan tidak melakukannya. NSA tidak bisa mengatakan volume 

komunikasi yang mereka disadap di seluruh dunia. NSA memiliki format data 

internal yang bisa melacak komunikasi dari dua arah dan seandainya 

komunikasi tersebut dari Amerika Serikat, NSA dapat mengatakan pada 

Kongres. Maka, BOUNDLESS INFORMANT memberi tahu kita ada lebih 

banyak komunikasi yang disadap di Amerika Serikat tentang warga Amerika 

Serikat sendiri dari pada tentang negara lain. (Barnas, 2014) Menurut Global 

Access Operations (GSO), NSA berhasil mengumpulkan lebih dari tiga miliar 

data panggilan telepon dan surel yang melintasi jaringan telekomunikasi 

Amerika Serikat. Jumlah itu melebihi akumulasi data telekomunikasi beberapa 

negara seperti Rusia, Meksiko, dan beberapa negara Eropa. Dalam waktu 30 

hari GSO memerinci dokumen BOUNDLESS INFORMANT yaitu dari Jerman 

(500 juta), Brazil (2,3 miliar, dan India (13,5 miliar). Berkas lain menunjukkan 

bahwa Perancis (70 juta), Spanyol (60 juta), Italia (47 juta), Belanda (1,8 juta), 

Norwegia (33 juta), dan Denmark (23 juta). 
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Gambar 4. Jumlah DNI dan DNR Amerika Serikat (Greenwald, 2014) 

 

Digital Network Intelligence (DNI) dapat digunakan untuk 

menginterpretasi langsung segala aktivitas internet kepada target yang dituju. 

Dialed Number Recognition (DNR) digunakan untuk mendata aktivitas 

panggilan telepon. Dari gambar tersebut terlihat bahwa data DNI dan DNR dari 

Amerika Serikat berjumlah 3.095.533.478. Hal ini tentu menunjukkan bahwa 

ternyata NSA tidak hanya mengumpulkan informasi intelijen asing namun juga 

mengintai warga Amerika Serikat secara diam-diam. Bukti yang paling jelas 

dan nyata adalah surat perintah pengadilan rahasia FISA pada tanggal 25 April 

2013 yang memerintahkan untuk Verizon mnyerahkan seluruh informasi 

panggilan telepon warga Amerika Serikat atau dikenal dengan telephony 

metadata kepada NSA. Surat perintah tersebut dilabeli dengan “NOFORN”, 

yang berisi sebagai berikut: 
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Gambar 5. Surat Perintah terkait Telephony Metadata (Greenwald, 2014) 

 

 

Edward Snowden dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Amerika 

Serikat telah membangun sistem yang bertujuan mengeliminasi privasi 

elektronik di seluruh dunia. NSA membangun aliansi Five Eyes dengan ingin 

membentuk suatu gagasan yang baru melalui moto “Collect It All”. Hal ini 

tersebut diperoleh dari Keith B.Alexander, seorang jenderal bintang empat 

yang memimpin NSA. Visi terbaru NSA adalah mengendus, mengetahui, 

mengumpulkan, dan memproses semua intelijen sinyal yang kemudian 

memanfaatkan data tersebut sesuai dengan kebutuhan. 

 



 

63 

 

Gambar 6. Cara Kerja Pengumpulan Data NSA (Greenwald, 2014) 

 

Contoh cara kerja ”Collect It All” diterapkan pada salah satu program 

TARMAC, yaitu sebuah program untuk menyadap komunikasi satelit. Program 

tersebut merujuk pada misi yang terjalin kerjasama antara NSA dengan GCHQ. 

Alasan menggunakan program TARMAC karena MHS memiliki program 

FORNSAT (Foreign Satellite) yang sedang berkembang, antara lain berupa 

misi SHAREDVISION, SigDev (mengumpulkan sinyal yang sulit disadap), 

dan ASPHALT (konsep “Collect It All”). (Greenwald, 2014, hal. 150) 

Snowden juga mengatakan bahwa GCHQ bisa mengakses ponsel pintar 

dengan mengirimkan pesan yang terenkripsi dan menggunakannya untuk 

mengambil foto atau mendengarkan percakapan. Snowden berbicara dengan 

BBC di Moskow, tempatnya melarikan diri sejak 2013 setelah membocorkan 

pengawasan internet dan telepon yang dilakukan oleh NSA. GCHQ maupun 
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NSA melakukan pengawasan terhadap komunikasi pribadi masyarakat. Kedua 

badan tersebut menaruh investasi besar-besaran pada teknologi yang 

memungkinkan untuk meretas smartphone. 

Menurut Snowden, badan intelijen Inggris yaitu GCHQ memiliki 

serangkaian kemampuan meretas. Rangkaian kemampuan itu dinamakan Smurf 

Suite, yang merujuk pada tokoh kurcaci kecil berwarna biru dari kartun Belgia. 

Didalam program Smurf Suite terdapat beberapa program yaitu: 

1. Dreamy Smurf (Smurf Bermimpi) adalah perangkat manajemen daya, 

yang berarti menyalakan dan mematikan ponsel tanpa sepengetahuan 

2. Nosey Smurf (Smurf Ingin Tahu) adalah perangkat hot mic. Misalnya 

ketika berada dalam saku dan ternyata GCHQ dapat menyalakan mikrofon 

dan mendengarkan semua yang terjadi di sekitar ponsel, meski ponsel 

dalam keadaan mati karena program tersebut memiliki perangkat lain 

untuk menyalakannya. 

3. Tracker Smurf (Smurf Pelacak) adalah perangkat geolokasi yang membuat 

GCHQ dapat melacak lokasi ponsel tersebut secara lebih akurat dibanding 

triangulasi biasa dari menara telepon seluler. 

4. Paranoid Smurf adalah alat proteksi yang digunakan untuk melindungi 

manipulasi GCHQ pada ponsel. Misalnya, jika ingin memperbaiki ponsel 

kemudian terjadi sesuatu yang aneh atau mencurigai ada sesuatu yang 

salah, (perangkat) itu membuat teknisi manapun jauh lebih sulit untuk 

menyadari ada yang tidak beres. 
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Setelah GCHQ memperoleh akses ke ponsel, Snowden mengatakan badan 

tersebut bisa melihat siapa yang mentelepon, melihat isi pesang singkat, hal-hal 

yang dilakukan di internet, daftar kontak yang terdapat di ponsel, tempat yang 

pernah dikunjungi, dan jaringan nirkabel yang terhubung dengan ponsel. 

GCHQ bisa dengan mudah mengambil foto dari pengguna ponsel tersebut. 

Snowden juga menjelaskan bahwa pesan singkat yang dikirim oleh badan 

intelijen untuk memperoleh akses ke telepon genggam akan lewat tanpa 

sepengetahuan pemiliknya. Hal itu disebut dengan exploit, yaitu pesan khusus 

yang dikirim ke nomor ponsel pengguna seperti Short Message Service (SMS) 

biasa namun ketika diterima di ponsel akan tersembunyi dari ponsel pengguna. 

Pesan itu tidak akan muncul di layar ponsel pengguna. Snowden berpendapat 

mengenai hubungan antara GCHQ dan mitranya di Amerika Serikat, bahwa 

GCHQ dalam praktisnya adalah anak perusahaan dari NSA. NSA menyediakan 

teknologi, kemudian NSA memberi tugas dan arahan tentang apa yang harus 

dilakukan oleh GCHQ. (Taylor, 2015) 

Dan bukti nyata Edward Snowden terkait bahwa intelijen Amerika Serikat 

dapat mengakses ke perusahaan-perusahaan penyedia layanan internet adalah 

adanya program rahasia PRISM dari NSA yang melakukan perjanjian dengan 

perusahaan-perusahaan penyedia layanan internet seperti Facebook, Yahoo, 

Apple, dan Google. Dari dokumen PRISM diketahui juga bahwa Microsoft 

secara ekstensif memberikan NSA akses terhadap platform komunikasi 

Microsoft seperti Outlook. Jika BLARNEY, FAIRVIEW, OAKSTAR, dan 

STORMBREW melalukan penyadapan melalui data kabel serat optik dan 
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bentuk ifrastruktur lainnya, maka PRISM memberi NSA wewenang untuk 

mengumpulkan data langsung dari server sembilan perusahaan internet dan 

komputer seperti Micorosoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, 

YouTube, dan Apple. 

Gambar 6. Daftar Perusahaan Dalam Dokumen PRISM (Greenwald, 2014) 

 

Perusahaan-perusahaan yang namanya terdaftar dalam dokumen PRISM 

membantah telah memberi NSA akses ke server mereka. Facebook dan 

Google, mengklaim hanya memberi NSA informasi yang diperinci oleh surat 

perintah pengadilan dan berusaha mencitrakan PRISM. Akan tetapi, argumetasi 

perusahaan-perusahaan tersebut dapat dibantahkan juga oleh beberapa 

kejadian, yang pertama contohnya adalah Yahoo berjuang di pengadilan demi 

menentang upaya NSA untuk memaksanya bergabung dengan PRISM. Hal 

tersebut mustahil dilakukan dan pada akhirnya gugatan dari Yahoo ditolak di 
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pengadilan dan pengadilan FISA memutuskan agar Yahoo tetap berpartisipasi 

dalam program PRISM. 

Yang kedua adalah kejadian Facebook mengklaim tidak memberi akses 

langsung sedangkan Google membantah telah menciptakan akses khusu untuk 

NSA. Tetapi, seperti yang disampaikan Chris Soghoian, salah satu pakar 

tekonologi ACLU kepada Foreign Policy bahwa pada dasarnya perusahaan-

perusahaan tersebut memang bekerja sama dengan NSA terkait program 

PRISM. 

Gambar 7. Perbandingan PRISM dengan Upstream (Greenwald, 2014) 

 

Yang terakhir adalah kejadian mengenai NSA yang selalu membanggakan 

program PRISM dengan menyebutkan bahwa PRISM dapat mengakses 

komunikasi berbasis internet, termasuk mencari data yang tersimpan di server 

perusahaan. 
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Selain itu PRISM dapat mengakses surel, percakapan teks, percakapan 

audio-video, video, foto, data yang disimpan pelanggan di dalam cloud, VoIP 

(percakapan telepon via internet), transfer file, telekonferensi, log aktivitas, dan 

informasi akun pribadi media sosial. Informasi lain juga dapat NSA akses 

dengan permintaan khusus. Selanjutnya, terdapat grafik yang menunjukkan 

bahwa PRISM mampu meningkatkan data yang dikumpulkan NSA secara 

signifikan. (Greenwald, 2014, hal. 165) 

Gambar 8. Grafik Peningkatan Pengumpulan Data NSA (Greenwald, 2014) 

 

Kemudian 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 
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diajukan Lembaga Keamanan Rusia dan sudah dimuat pula di situs resmi untuk 

pengadaan barang tersebut. Sebuah sumber dalam The Federal Protective 

Service (FSO) menyatakan tujuan penggunaan mesin ketik itu adalah untuk 

mencegah terulangnya insiden kebocoran informasi seperti yang terjadi pada 

lembaga intelijen yang menggunakan perangkat keras komputer. Setelah 

skandal tersebarnya informasi rahasia melalui WikiLeaks dan kemudian 

pengungkapan rahasia intelijen melalui Edward Snowden diputuskan sekarang 

kebiasaan membuat dokumen kertas diperluas. (BBC, BBC Indonesia, 2013) 

B. Terpenuhinya Penerimaan Suaka Politik Edward Snowden 

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). Snowden yang sebelumnya membocorkan program-program 

rahasia NSA di Hong Kong kepada Glenn Greenwald seorang kolumnis dari  

The Guardian dan aktivitis muda WikiLeaks yaitu Sarah Harrison mencoba 

kabur dari kejaran intelijen Amerika Serikat. Snowden kemudian 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. 
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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 

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) 

Rusia mempertimbangkan untuk memberi suaka politik karena 

berdasarkan atas opini politik pemerintah Amerika Serikat yang memberikan 



 

71 

 

sanksi pidana kepada Snowden atas tuduhan Undang-Undang Spionase 

sehingga Snowden merasa terancam di negaranya sendiri kemudian berusaha 

untuk kabur dari Amerika Serikat. Rusia melihat bahwa Snowden merupakan 

orang asing yang memerlukan perlindungan, mencari pengakuan, dan 

perlindungan sebagai pengungsi. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan Rusia 

untuk menerima suaka politik yang diajukan Snowden kepada Snowden. 

Pertimbangan Rusia tersebut berdasarkan atas hak negara dalam 

memberikan suaka diatur dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 

dan Declaration on Territorial Asylum adopted by United Nations General 

Assembly pada 14 Desember 1967, sebagai berikut: 

Article 14 paragraph (1) of the Universal Declaration of Human Rights, 

1948 : 

”Everyone has the right to seek and enjoy in other countries 

asylum from persecution”. 

 

Artinya, setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara 

lain dari penganiayaan. 

Dalam Declaration on Territorial Asylum 1967: 

“Recognizing that the grant of asylum by a State to persons 

entitled to invoke article 14 of the Universal Declaration of 

Human Rights is a peaceful and humanitarian act and that, as 

such, it cannot be regarded as unfriendly by any other State”. 

 

A r t i n y a ,  p e m b e r i a n  s u a k a  o l e h  

n e g a r a  u n t u k  o r a n g  y a n g  b e r h a k  u n t u k  

m e m o h o n  p a s a l  1 4  D e k l a r a s i  

U n i v e r s a l  H a k  A s a s i  M a n u s i a  a d a l a h  
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t i n d a k a n  d a m a i  d a n  k e m a n u s i a a n  d a n  

b a h w a  h a l  t e r s e b u t  t i d a k  d a p a t  

d i a n g g a p  s e b a g a i  t i n d a k a n  t i d a k  

r a m a h  o l e h  n e g a r a  l a i n n y a .  

Pengakuan Hukum Internasional yang berkaitan dengan pencari suaka 

(asylum seeker) dapat ditemui di dalam aturan-aturan lain sebagai berikut 

berikut: (Prihandono, 2006, hal. 10) 

1. Universal Declaration of Human Rights, Article 9 

"No one shall be subject to arbitrary arrest, detention or exile” 

2. Universal Declaration of Human Rights, Article 15 

"Everyone has the right to a nationality" 

3. Universal Declaration of Human rights, Article 13 dan International 

Covenant on Civil and Political Rights, Article 12 

“Everyone has the right to freedom of movement and residence within the 

borders of each State" 

 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas jelas bahwa meskipun hak 

seseorang atas suaka diakui oleh Hukum Internasional, namun hak tersebut 

bersifat terbatas hanya untuk mencari (to seek) dan untuk menikmati (to enjoy) 

suaka, bukanlah untuk mendapatkan (to obtain) ataupun untuk menerima (to 

receive) suaka. Sehingga, dengan demikian tidak terdapat kewajiban bagi 

negara untuk memberikan (to grant) suaka kepada seorang pencari suaka. Hal 

lain yang sangat jelas dalam ketentuan diatas adalah pemberian suaka oleh 

sebuah negara merupakan tindakan pelaksanaan kedaulatan (in the exercise of 

its sovereignty) dari negara. (Prihandono, 2006, hal. 10) 
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Dengan demikian karena pemberian suaka politik kepada Edward 

Snowden merupakan kewenangan mutlak dari sebuah negara, maka Rusia 

sebagai pemberi suaka (state-granting asylum) mempunyai kewenangan 

mutlak pula untuk mengevaluasi atau menilai sendiri alasan-alasan yang 

dijadikan dasar pemberian suaka, tanpa harus membuka atau menyampaikan 

alasan tersebut kepada pihak manapun, termasuk kepada negara asal (origin 

state) Edward Snowden yaitu Amerika Serikat. 

Rusia memberikan suaka politik sementara kepada Edward Snowden pada 

tanggal 1 Agustus 2013 dalam jangka waktu 1 tahun yang akan berakhir pada 

tanggal 31 Juli 2014. Pada pasal 1 paragraf 3 deklarasi tentang suaka territorial 

1967 secara tegas menyatakan bahwa penilaian alasan-alasan bagi pemberi 

suaka diserahkan kepada negara pemberi suaka: 

“it shall rest with the state granting asylum to evaluate the 

grounds for the grant of asylum” 

 

Maka dari itu, Rusia memberikan Snowden status penduduk tetap Rusia. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Edward Snowden 

merupakan pencari suaka bukan pengungsi. Snowden merupakan tertuduh 

kejahatan politik di negaranya sehingga bukan termasuk pengungsi melainkan 

suaka politik. Status hukum Snowden saat ini adalah penduduk tetap Rusia, 

dengan hak dan kewajiban seperti orang Rusia biasa. 

Alasan Presiden Vladimir Putin memberikan Snowden suaka politik 

adalah untuk membalas dendam pada Amerika Serikat. Salah satunya karena 

pemerintah Washington mengabaikan gagasan perjanjian ekstradisi yang 

digagas oleh Kremlin. Dalam perjanjian ekstradisi tersebut, Rusia mengincar 
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Ilyas Akhmadov yaitu pejuang Chechen yang dianggap teroris oleh Kremlin. 

Akhmadov yang menyuarakan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Rusia 

mendapatkan suaka politik dan bantuan dana di Amerika Serikat. 

(Armandhanu, 2013) 

Selain itu, Snowden juga menjadi alat balas dendam Rusia terhadap 

Amerika Serikat yang kerap menuduh negara Rusia sebagai pelanggar Hak 

Asasi Manusia. Yuri Krupnov seorang ahli geopolitik di Rusia mengatakan 

bahwa pemberian suaka politik Edward Snowden sebagai hukuman bagi 

Presiden Barack Obama yang telah mengeluarkan Undang-Undang Magnitsky. 

(Armandhanu, 2013) 

Sergei Magnitsky merupakan pengacara Rusia yang tewas di penjara 

Moskow pada tahun 2009 karena menyelidiki penipuan pajak oleh pejabat. 

Dengan Undang-Undang Magnitsky, Amerika Serikat menghukum orang-

orang yang diduga terlibat dalam pembunuhannya. Selain menjadi alat balas 

dendam, Snowden juga jadi bahan pencitraan bagi Rusia. Hal ini menunjukkan 

bahwa Rusia ikut mempertahankan Hak Asasi Manusia di tingkat 

Internasional, hal itulah yang menyebabkan Rusia memberikan suaka politik 

kepada Edward Snowden. (Armandhanu, 2013) 


