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SAK, "THE BAD AND TflE GOOD ARE NOT ALIKE, EVEN THOUGH THE
ABUNDANCE OF BAD MAY CAUSE THEE TO WONDER".
(A1 MAIDAH 100 )

✓ # y o ”4-y
/ <3 } / / / /

;
"AND HELP ONE ANOTHER IN RIGHTEOUSNESS AND PIETY, BUT NEVER
HELP ONE ANOTHER IN SIN AND TRANSGRESSION",
( AIj MAIDAil 2 )

< v  ; r ,  t ' v *  . '  < " 1 '

"you ARE .THE BEST POEPLE RAISED FOR THE GOOD OF MANKIND FOR
YOU ENJOINT WHAT IS GOOD AND FORBID EVIL AND BELIEVE IN ALLAH". 
(mLI *IMROiJ 110)

"0 YE WHO BELIEVE! BE STEADFAST IN THE CAUSE OF ALLAH, BEARING 
WITNESS IN EQUITY* LET NOT A PEOPLE'S ENMITY INCITE YOU TO ACT
OTHERWISE THAN WITH JUSTICE- BE ALWAYS JUST, . . 
U L  MAI1MJ1 8)
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Untuk: cetiap orang yang bar-
sedia dan berusaha untuk 
memikul A1 Am&nah serta 
menepati dan memenuhi 
janjinya*
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AL CHAMDU LILL^H, caya bereyukur kopada All&h S*V/.T. 
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L. Bapak Harun A1 Sagoff, S*H*, MA.yang telah menyempatkan 
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Tidak lupa pula, saya incngucapknn terirna kasih kepada 
Saudara YanLo, Suinari, Dik H. llilal ualahuddin Achrnad, dan 
Joko Daryanto yang tolah menyediakan surana mereka dalam 
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pembaca yang mongetahuinya agar memenuhi hal-hal yang kurang 
longkap dan tnenambahkan hal-hal yang masl.h tortinggal yang 
sebenarnya harus dimasukkan dalam penulisan ini.

Akhirnya, sosuatu yang saya harapkan dari Alljih
S.W.T. adalah:
1. agar monjadikan saya tidak saja inurnpu berterima kasih, 

namun juga mampu membalas kasih. kopada somua pihak yang 
berjasa kepada saya;

2. agar monjadikan skripsi ini sebagai amal jariyah saya;%
3. agar monjadikan setiap orang yang memberikan ilmunya ke

pada saya supaya dijadikan (ilmu yang diberikan) sebagai 
amal jariyahnya.

Surabaya, Maret 1988 

Penulis
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BAB I 
PENDAHULUAN

1* Permnsalnlmn: La tar ttolaknnft d/in Humusannya
Dunia ini merupakan euatu tempat yang terdiri dari 

beborapa nogara di njana nogara untu dengan lainnya mompu- 
nyai batas wilayah kedaulatannya masing-masing. Nogara- 
negara yang ada di dunia ini bagaikan individu di dalam 
macyarakat. Monurut Aristoteles, individu adalah Zoon Po- 
liticon dalam arti bahwa ia akan oelalu hidup berkelom- 
pok, borkoraunikaei, dan berintorakst dengan lainnya. Do
mikian pula dengan keadaan kehidupan nogara yang ada, ne
gara akan solalu hidup berkolompok, berkomunikaci, dan 
borintorakoi dalam rangka momonuhi kobutuhannya. Agar ti
dak torjadi kokacauan di dalam intornkai toroebut, perlu 
diciptakan peraturan yang berlaku bag! para pihak yang 
dalam hubungan antar negara (hubungan internaoional)*

Dunia ini akan menjadi tertib, harmonie, dan dina- 
mis apabila negara-negara dalam melaksanakan hubungan se- 
lalu menjaga hak dan kewajiban mereka secara baik, Perae- 
liharaan hak dan. kewajiban secara baik itu akan dapat 
terwujud bila maeing-masing pihak raengutamakan adanya 
pengertian bahwa apa yang diinginkan oleh pihak lainnya 
adalah oeperti yang ia sendiri harapkan. Harapan yang 
timbul dari adanya komunikaai tersebut adalah untuk men- 
dapatknn koeejahtoraan, kedamaian, dan keamanan bersaraa.
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Dengan kesadaran yang demikian itu, maoing-masing nogara 
cendorung untuk tidak molakukan tindakan yang mungkin da
pat mengurangi atau bahkan raonghilangkan keoojahtoraan, 
kadamaian, dan koamanan negara lainnya. Demikianlah yang 
ceialu diirnpikan orang untuk melihat dunia di /nana cetiap 
orang bobas hidup dengan damai dalam mowujudkan clta-ci- 
tanyu.■

Untuk mongudakan dan mompororat hubungan pereaha- 
batan corta untuk mopermudah korjaaama dengan baik, so.jak 
jaman dahulu maeyarakat internaGional tolah mongenal sta
tus pejabat diplomatik eobagai wakil wakil nogara dalar.i 
menjalin hubungan dengan nogara lainnya, aobagaimana yang 
dieebutkan dalam bagian "Mengingat" dari Konvensi Wina
1961 tontang Hubungan liplomatik berikut ini "Recalling

recognised
that people of all nations from anciont times have tho 
statue of diplomatic agents".

Meskipun masyarakat internanional telah berucaha 
untuk bartetangga dengan baik, namun dalam kenyataannya 
dunia pernah dilanda permusuhan yang dahayat yang mombu- 
nuh jutaan manueia, yaitu ketika terjadinya Perang Dunia 
Pertama dan Kedua.

Sotolah peperangan akan segera merada, segeralah 
maGyarnkat internasional eadar yang sangat mendalam, bo- 
tapa boaarnya korugian dan beratnya keeengoaraan yang oe- 
dang dialaminya*

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUKUM DIPLOMATIK DAN MASALAH PENGUSIRAN STAF 
PERWAKILAN DIPLOMATIK UNI SOVIET UNTUK PBB OLEH AMERIKA SERIKAT

ANHARI SULTHONI



Hal ini terbukti dengan timbulnya pomikiran dari beberapa 
negarawan besar untuk mendirikan suatu organisasi yang 
bersifat global yang menjadi tempat untuk membicarakan 
masalah-maealah dunia sehingga dapat dicegah timbulnya 
bahaya perang seperti Perang Dunia I dan menghindari ter- 
ulangnya peperangan yang sedang dialaminya (yang sekarang 
disebut perang Dunia II) setelah meredanya*

Beberapa negarawan yang mempunyai ide bagi terben- 
tuknya organisasi internasional dengan segera, yaitu Pre- 
sidon Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt dan Perdana

•jMenteri Inggris, Churc.il* Hasil perabicaraan mereka ter- 
kenal dengan nama Atlantic Charter, yang kemudian dijadi- 
kan dasar bagi berdirinya organisasi.

Atlantic Charter diterima oleh Dewan Sekutu pada 
tanggal 2.1f September 191*1 > kemudian dilanjutkan pada si- 
dang di Washington yang dihadiri oleh wakil dari 26 nega
ra. Pada tanggal 1 Januari 1942, mereka menerima Deklara- 
si PBB yang didasarkan pada Atlantic Charter* Pada tang
gal 1 Agustue dan 7 Oktober, di Dumberton Oaks dibicara- 
kan dasnr-dasar organisasi yang kemusian dilanjutkan pa
da pertemuan Yalta di bulan Pebruari 1945* Pertemuan yang 
raoiighasilkan anggaran dasr organisasi adalah pertemuan di
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Sanfrancisco pada bulan April 1945* Pertemuan itu dispon- 
sori oleh Amerika Serikat, Francis, Uni Soviet, Inggris, 
dan Clna yang kemudian diikuti oleh 50 nogara lainnya, so

p
dang Piagam PBB ditanda tangani pada 26 Juni 19^5* Namun 
PBB baru menjadi efektif secara hukum pada tanggal 24 Ok
tober 19^5 karena Piagam PBB baru berlaku secara eah pada 
tanggal 2i* Oktober 19k5, yaitu so telah tarpenuhinya sya- 
rat yang terdapat dalam Piagam PBB Bab XIX pasal 110 ayat 
(3) ?  Syarat yang dimaksud oleh pasal tercobut adalah 
adanya ratifikasi oleh eejumlah negara yang telah diten- 
tukan di dalam pasal yang bersangkutan berikut ini:

The present * Charter shall come into forco upon depo^ 
sit of ratifications by the Republic of China, France, 
the Union of Soviet Socialist Republics, tho United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the 
United States of America, and by a majority of th© 
other signatory states.

Tujuan utama didirikannya PBB adalah untuk memeli- 
hara perdamaian dan k&amanan, sedang tujuan lainnya yaitu 
untuk ajengembangkan kerjasama dan hubungan pereahabatan 
antar bangsa dalam memecahkan masalah-raasalah ekonomi, 
soeial, dan kemanueiaan. Di samping itu, PBB juga bertu-

2Sri Setianingsih Suwardi, Inti Sari Hukum Inter- 
nasional Publik, Alumni, Bandung, 19$6, h. 39-40.

^Harun Aleagoff, "Perserikatan Bangsa-bangea: Ke- 
borhaailan dan Masalah yans Dihadapi", Kurldika. No. 6 
Th. XI, Oktobor-Nopemher 19#7 (solanjutnya disingkat 
Harun Alsagoff I), h. 26.
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juan untuk menjadi pusat dalam morukunkan bangsa-bangca 
dalam rangka moncapai tujuan-tujuan tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, PBB berpogang pada da- 
ear-dasnr yang ditegaskan dalam pasal 2 Piagam PBB ber- 
Ikut Ini:

. . . f shall act in accordance with tho following
princilesi
1. The Organization is baaed on the principle of the 

soverign equality of all ito Members.
2. All Members, in order to ensure to all of them the 

rights and benefits resulting from membership, 
shall fulfil in good faith the obligations assumod 
by, them in accordance with the present Charter*

3. All Members shall settle their international dis
putes by peaceful means in ouch a manner that in
ternational peace and security, and justice, are 
not endangered.

k* All members shall refrain in their international 
relations from tho threat or use of force against 
the territorial integrity or political independence 
of any state, or in any other manner inconsistent 
with the Purposes of the United Nations.

5. All Membors shall give the United Nations every 
assistance in any action it takes in accordance 
with the present Charter, and shall refrain from 
giving assistance to any state against which the 
United Nations is taking preventive or enforcement 
action.

6. The Organization shall ensure that states which are 
not Member of the United Nations act in accordance 
With the principle so far as may be necessary for 
the maintenance of international peace and security,

7. Nothing contained in the present Charter shall 
authorize the United Nations to intervene in the 
matters which are essentially within the domietic 
jurisdiction of any state . . . .
Salah satu jalan untuk mewujudkan tujuan tersebut 

adalah diberinya kesempatan kepada para pojabat atau wa
kil pemerintah untuk bertemu, bertukar pikiran, dan ber- 
konsultasi mengenai masalah-masalah internasional. Inilah
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yang akan mombantu meroka dalam monyeleaaikan pormaaalah- 
an aambil raonghindari konfrontaai, yang kalau tidak de
ngan demikian mungkin dapat menimbulkan aalah pengertian 
torhadap raoksud dan kopontingan naaional nogara yang ber- 
eangkutan.

Untuk memprmudah dan momperlancar aktifitaa-akti- 
fitaa PBB aerta untuk mengefiaionsikan pongkoordinaeian 
anggota PBB, diporlukan suatu sietem adminiatraai torten- 
tu yang bertuga8 dan bertanggung jawab ataa terlakaananya 
aktifitaa dan pengkoordinasian para anggota toraebut ber- 
ada* Adalah merupakan hal sulit, suatu organiaaai inter- 
naaional dapat borfungsi dongan baik tanpa adanya sekre- 
tarint yang permanon. Oleh karena organieaai intornaaio- 
nal tidak mempunyai kodaulatan territorial sendiri, maka 
ia harua raondirikan tempatnya di wilayah suatu negara,/f

Sebelum aekretariat didirikan, pada umumnya diadaki*n
perjanjian lobih dahulu antara nogara tuan rumah dan or-
ganiaaai intornaaional yang beraangkutan yang diwakili

t;oloh Sekjennya. Di daVam perjanjian itu, pada umumnya 
ditogaakan adanya kewajiban bagi aeluruh orang yang meng- 
elola aekretariat untuk menghormati hukum negara tuan ru-

^Honry G. Schormora, International Inatitutional 
Law, vol. I, A.W« Sijthoff, Leiden, 1970, h. 193.

5lbisl., h. 188.
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mah sQdangkan negara tuan rumah wajib memberikan perlin- 
dungan dan fasilitas kepada mereka. Meskipun perjanjian 
mengenai hal itu tidak ada, hak dan kewajiban timbal ba- 
lik negara tuan rumah (host-state) dan organisasi inter- 
nasional yang bersangkutan tetap berlaku,^ Kewajiban ne- 
gara tuan rumah adalah memberikan hak kekebalan dan keis- 
timewaan kepada segala yang adadl lingkungan sekretariat, 
Pemborian hak tersebut dimakeudkan agar mereka dapat me- 
lakeanakan fungsi mereka dengan mudah dan tepat. Akan te- 
tapi pemberian hak kekebalan dan keistimewaan tersebut 
tidak selalu membuahkan hasil yang diharapkan* Hal itu 
dapat torjadi karena adanya pihak yang justeru raengguna- 
kan haknya untuk berkomunikasi dan mencari informasi yang 
merugikan negara tuan rumah.

Sebagai contoh adanya penyalahgunaan hak keistime
waan yang diberikan adalah peristiwa tertangkapnya peja- 
bat Soviet, yang diperbantukan untuk PBB dalam bidang 
sains dan teknologi. la ditangkap oleh pejabat. Amerika 
Serikat (AS) pada tanggal 23 Agustue 1986 karena terbukti 
melakuk&n mata-mata dengan cara memperoleh bahan-bahan 
rahasia tentang rencana mesin jet dari mahasiswa yang be- 
kerja untuk kepentingan FBI (Federal Bureau Investigate

6Ibid.. vol. II, h. 672.
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Ion)J Pada hari Rabu, 16 September 1986» Amerika Serikat 
mengusir 25 diplomat Uni Soviet (US) untuk PBB berdasar- 
kcn Keputusan Pemerintahnya karena AS menganggap bahwa 
kebanyakan di antara diplomat US menyelewengkan keanggo- 
taannya dalara PBB untuk kegiatan yang morueak keamanan 
AS. Menurut AS, tindakan yang diambilnya adalah sah dan

Q
menurut hukum. Namun, dalam konyataannya, apa yang oleh 
AS dianggap tindakan yang berdasarkan ataa hukum tereebut 
mendapat tanggapan yang berlawanan dari para ahli (Sekre- 
taria Jonderal PBB dan Juru Bicara PBB).

Mengenai peristiwa yang terakhir ini, saya ingin 
mengupasnya di dalam skripsi. Bagaimana kodudukan kasus 
ini eebenarnya apabila ditinjau dari aegi hukum interna
sional? Hukum internasional manakah yang harus diterapkan?

2. Penjelasan Judul
Skripsi yang eaya tulis ini berjudul "HUKUM DIPLO-*

MATIK DAN MASALAH PENGUSIRAN STAFF PEHWAKILAN DIPLOMATIK
UNI SOVIET UNTUK PBB OLEH AMERIKA SERIKAT". Selama ini,
hukum dlpomatik diartikan sebagai berikut:

Hukum diplomatik merupakan ketentuan-ketentuan atau 
prinsip-prineip hukum internasional yang raengatur 
hubungan diplomatik antara negara atas dasar permu-

7'"PBB Nyatakan AS Langgar Persetujuan New York 
1947f'# Jawa P(?ar 20 September, 1986, h. VII.

8|iAS Usir 25 Diplomat Soviet di PBB", Antara. 18 
September, 1986, h. I.
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fakatan bersama dtn ketentuan atau prinsip-prinsip 
tersebut dituangkan dalam inetruraen-instrumen hukum 
nobagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional 
dan pengembangan komajuan hukum internasionals

Menurut horoat saya, pengertian hukum diplomatik 
tersebut di atas adalah kurang lengkap karena dalam kenya- 
taannya para diplomat tidak eelalu hanya ditempatkan di 
suatu negara dalam rangka mewakili negaranya, namun ada 
juga yang ditempatkan di suatu organisasi internasional 
dalam rangka mewakili negaranya untuk berpartisipasi dalam 
organisasi dimaksud. Di samping itu, organisasi internasi
onal (intergovermental organization) dilihat dari kemampu- 
annya dalam bidang diplomatik adalah aama dengan kemampuan 
yang dimiliki negara. Dia (intergovermental organization) 
dapat mongirimkan diplomatnya ke suatu negara atau or^ani- 
sasi internasional lainnya (active legation) dan dapat pu
la menorima diplomat (passive legation).***0 Di samping ke- 
samaannya di bidang diplomatik, ia juga mempunyai kemampu- 
an yang sama di bidang pembuatan perjanjian internasional 
sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 dari VIENNA CON
VENTION ON THE LAW OF TREATIES BETWEEN STATES AND INTER*

^Syahmin. AfC., Hukum Diplomatic Suatu Pengantar. Ar~ 
mico, Bandung, 198^, h. if.

■*"°Henry G, Scherraers, vol. II, op. cit., h. 672«
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NATIONAL ORGANIZATIONS OR BETWEEN INTERNATIONAL ORGANIZA
TIONS sebagai berikut "The present Convention applies to:
(a) treaties between one or more States and one or more 

international organizations, and
(b) treaties between international organizations"*
Sebelum keluarnya Konvensi Wina 1986 tersebut di atas, 
yang diakui dapat membuat perjanjian internasional (treaty) 
menurut Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 ha- 
nyalah negara saja, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 
aatu (l)nya "The present Convention applieo to troaties 
between States". Dengan demikian, organisasi internasional 
secara yuridis (menurut Konvensi Wina 1969 tersebut) tidak 
dapat mendasarkan hubungan diploraatiknya pada Vionna Con
vention on Diplomatic Relations 1961 karena Konvensi yang 
diaebut terakhir ini merupakan multilateral treaty* Akibat- 
nya, organisasi internasional pada umumnya membuat perjan- 
jion tersendiri dengan negara atau organisasi internasional 
lainnya dalam bentuk agreement, misalnya Agreement between 
the Goverment of the Republic of Indonesia and the ASEAN 
Relating to privileges and Immunities of the ASEAN Secre
tariat ^  dan The Convention on Privileges and Immunities

Harun Aleagoff, "Perjanjian-perjanjian internasi
onal Dalam Rangka ASEAN", Lembaga Penelitian Universitae 
Airlangga, 1985, h. 3*
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of the United Nations ( a multilateral agreement) Oleh 
karena demikian halnya, dapatlah dimengerti jika pengerti
an hukum diplomatik di at&s belum mencakup organisasi ln-

belujitornasional karenavada konvensi yang member! wadah bagi 
organisasi internasional untuk membuat treaty. Dengan ke- 
luarnya Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian anta
ra Negara-negara dan Organisasi-organisaei internasional 
atau antar Organisasi-organieaei internasional tersebut 
di atas, memberi kemungkinan bngi organisasi internasi
onal untuk membuat atau memungkinkan dirinya terikat. pada 
suatu treaty, Jadi* organisasi international dapat menda- 
sarkan hubungan diplomatiknya pada Konvensi Wina 1961* 
bukan mesti membuat perjanjian tersendiri.

Sesuai dongan perkembangan ini, maka di antara 
perkataan "negara" dan "atas dasar" dari pengertian hukum 
diplomatik menurut Syahmin AK. tersebut di atas disisipi 
perkataan "dengan negara atau antara negara dengan orga- 
nisaai internasional atau antara organisasi internasional 
dengan organisasi internasional lainnya". Jadi, pengerti 
an lengkapnya adalah sebagai berikut: Hukum diplomatik. 
merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internati
onal yang mongatur hubungan diplomatik antara negara de
ngan negara atau antara:negara dengan organisasi interna-

^Henry G. Schermers, on. cit.. h. 711.
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sional atau antara negara dengan organisasi internasional 
lainnya atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan-ke- 
tentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam 
instrumon-insti'umen hukum sebagai hasll kodifikasi hukum 
kebiasaan intornasional dan pengembangan komajuan hukum 
internasional.

Pengusiran diplomat berarti permintaan atau penun- 
tutan dari suatu nogara (penerima atau tuan rumah) terha
dap negara pengirim agar dalam waktu tertentu menarik 
diplomatnya dari negara penerima atau negara tuan rumah, 
baik disertai atau tanpa dengan alasan.

Dalam judul skripsi ini digunakan kata- "untuk"
( . . . UNTUK PBB . . . .), bukan "di PBB" agar diketahui 
bahwa diplomat yang bersangkutan mewakili negaranya dalam 
berhungan dengan PBB. Sedang perkataan "diplomat di PBB" 
dapat mengandung pengertian bahwa diplomat yang bersang
kutan bukan tormasuk diplomat yang mewakili negaranya un
tuk PBB, namun kemungkinan ia hanya transit saja di PBB.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) adalah termasuk 
organisasi interpasional, sebagaimana dinyatakan sendiri 
dalam alinea terakhir dari mukadimah Piagam PBB berikut 
ini:

Accordingly, our respective Goverments, through re
presentatives assembled in tho City of San Francisco, 
who have exhibited their full powers found to be in 
good and du form, have agreed to tho present Charter 
of the United Nations and do hereby establish inter-
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national organization to be knownj as the United Na
tions,

Benarkah pernyataan tersebut di atas, bahwa PBB 
termasuk organisasi internasional?

Untuk menganalisis apakan PBB termasuk organisasi 
internasional, baiklah saya akan menguraikan syarat-syarat 
suatu organisasi disebi.t organisasi internasional. 
Syarat-syarat tersebut ialah:
1 . didirikan melalui perjanjian internasional;
2. tunduk pada hukum internasional;
3. punya organ mandiri yang tidak tunduk pada pemerintah

mana pun, organ bertindak atas naraa organisasi sedang
nyang menonjol adalah sekjen atau dirjennya. ^ 

ad. 1* PBB didirikan melalui perjanjian internasional
yang terlihat dalam kalimat terakhir dari priambul 
Piagam PBB ", . . , have agreed to the present 
Charter of the United Nations and do hereby esta
blish an international organization to be known as 
the United Nations".
Hal itu akan lebih jelas apabila dj.hubungkan de

ngan Bab XIX pasal 110 tentang ratifikasi (sebagaimana 
yang, tersebut dalam halaman /*) dan pasal 111 alinaa ke 
2nya menyebutkan "IN FAITH WHEREOF the representatives of

^Henry G. Schermers, vol. I, op. cit,, h. 6-11, 
83» dan 201.
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the Govorments of the United Nations have signed the pres 
present Charter",
ad. 2. PBB tunduk pada hukum internasional, tidak berada 

di bawah hukum naeional suatu negara.
Mengenai hal ini, pasal 110 ayat (l)nya menyebut- 

kan "In the performance of their duties the Secretary-Ge
neral and the staff 6hall not seek or receive instructions 
from any goverraent or from any other authority external 
to organization".
ad. 3* PBB mempunyai organ mandirl yang tidak tunduk atau 

terikat pada pemerintah mana punf organ bertindak 
atas nama organisasi sedang yang menonjol adalah 
sekjennya.
Lanjutan dari ayat (1 ) tersebut di atas menyebutkan

"They shall refrain from any action which might reflec on
their position as an international officials responsible
only to the Organization". Kemandirian tersebut. akan lebih
jelas bila dihubungkan dengan ayat (2)nya:

Each Member of the United Nations undertakes to res
pect the exclusively international character of the 
responsibilities of the Secretary-General and the 
staff and to seek to enfluenco them in the discharge 
of their responsibilities.

Mengenai peranan Sekretaris Jonderal (Sekjen) PBB
yang raencolok yaitu bahwa ia dapat meminta perhatian Dewan
Keamanan PBB terhadap hal yang ia anggap membahayakan kea-
manan intornasional. Demikian ini dijelaskan dalam pasal 99
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"Tho Secretary-General may bring to tho attention of the 
Security Council any matter which is in his opinion may 
threaten the maintenance of international peace and se
curity".

Bagaimana dengan kemampuan hukum (legal capacity) 
dari PBB?

Berbicara mengenai kemampuan hukum tidak bisa lepas 
dari perabahasan dari subyek hukum, Kaiau dilihat kembali 
pada kuliah Pengantar Hukum Indonesia, di sana ditegaekan 
banwa setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subyek 
hukum, Biaeanya yang menjadi subyek hukum adalah individu 
dan semua yang oleh dan di dalam hukum dieamakan dongan 
orang atau pribadi, yaitu pribadi hukum (legal personali
ty), Di sini, subyek hukum internasional berarti pendukung 
hak dan kewajiban monurut hukum international, sebagaimana 
ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional, konsti- 
tusi atau piagam organisasi internasional, dan dapat juga 
dalam pncni-pneal dari peroetujuan (article of agreement) 
yang melahirkan organisasi internasional.^*

Mengenai kemampuan hukum ini, pasal 10if Piagam PBB 
menerangkan "The Organization shall enjoy in the territory 
of each of ito Members such legal capacity as may be ne-

lifPariera Mandalangi, Segl-segl Hukum Organisasi 
Internasional, cet. I, Binacipta, Bandung, 19&6, h. 17.
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cessary for tho exercise of its function and the fulfilment 
of its purposes". Pasal ini memberikan kewenangan kepada 
PUB untuk merealisasikan kemampuan hukumnya dalam wilayah 
hukum nasional negara-negara anggotanya. Dengan kata lain, 
PBB berkemampuan untuk beracara di wilayah negara-negara 
anggotanya menurut hukum nasional negara setempat. Jadi, 
pasal 10^ tersebut menjelaskan kemampuan hukum PBB di wi
layah hukum negara anggota.

Bagaimana kemampuan hukum PBB dalam luas liligkup 
internasional?

Kalau dilihat dalam Piagam PBB, baik dalam priambul 
maupun dalam pasal-pasalnya, tidak ada terdapat keterangan 
yang socara okeplisit menjelaskan tentang adanya kemampuan 
hukum PBB dalam luas lingkup internasional. Namun Mahkamah 
Internasional menyatakan opininya yang berkenaan dengan 
kemampuan hukum PBB dalam luas lingkup internasional ber
ikut ini:

In the opinion of the Court, the Organization was in
tended to exercise and enjoy, and is in fact exercis
ing and enjoying, functions and rights which only can 
be explained on the basis of the possession of a large 
measure of international personality and the capacity 
to operate upon an international plane. It is at pre- 

 ̂ sent the supreme type of international organization,
&  and it could not carry out the intention of its

founders if it was devoid of international personality. 
It must be acknowledged that its Members, by entrusting 
certain functions to it with the attendant duties and 
responsibilties, have clothed it with the competence 
required to enable those functions to be effectively
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discharged,
Lebih lanjut, Mahkamah Internasional menyatakan:

Accordingly, the Court haee come to the conclusion 
that the Organization is an international person 
. . . . What it does mean is that is a subject of 
international law and capable of possessing inter
national rights and duties, and that is haso capacity 
to maintain its rights by bringing international 
claims.

Spoudah dikotahui uraian pasal 10^ dan pendapat 
Mahkamah Internasional, menjadi jelaslah sekarang bahwa 
PBB adalah organisasi internasional yang menjadi subyek 
hukum internasional dan hukum internal, ia merupakan pri- 
badi hukum internasional (international legal personali
ty) yang mempunyai kemampuan hukum (legal capacity) dalam 
luas lingkup nasional dan internasional.

Untuk makin dalamnya pembahasan ini, perlu dije- 
laskan bahwa kemampuan hukum itu meliputi tiga hal, yaitu:
1 . kemampuan membuat kontrak atau porjanjian;
2. dapat memiliki atau melepaskan barang bergerak atau 

totap;
173. mengajukan gugatan ke pengadllan.

Dalam hubungannya dengan PBB, tiga sapek kemampuan

15Xbid., h. 18. 

l6Ibld.. n. 19

"^Henry G. Schermers, vol. II, op. cit.. h. 633.
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hukum di atas didapatkan dalam pasal 1 dari Convention on
Privileges and Immunities of the United Nations 1946:

The United Nations shall posses juridical personality. 
It shall have the capacity:
(a) to contract;
(b) to acquire and dispose of immovable and movable 

property;
(c) to institute legal proceeding.

Ikut andilnya r,9gara peserta (anggota) di PBB ada
lah bahwa negara yang bersangkutan mengirimkan wakilnya 
untuk berpartisipasi di dalamnya atas nama negara peng~ 
irim, mereka itulah yang biasanya disebut diplpmat untuk 
PBB. Tindakan diplomat dalam rangka menunaikan tugasnya 

disebut diplomasi.
Pengertian diplomasi, sejalan dengan. pengertian 

tentang hukum diplomatik caat itu (sobalum keluarnya Kon
vensi Wina 1986), selalu dihubungkan dongan negara. Peng
ertian tersebut menurut Sir Ernest Satow adalah:

Diplomasi merupakan penggunaan kecendikiawanan dan 
kebijaksanaan dalam raelaksanakan, dan memelihara per- 
hubungan resmi antara pemerintah-pomerintah dari ne
gara yang mardeka. (Diplomacy as the application of 
intelligence and tact to conduct of official relations 
betwoen the Govermont of independent states).

Sedangkan menurut Norman J. Padelford dan George A Lincoln 
adalah "Diplomacy can be defined as tho process of repre
sentation and negotation by which states customarily deal

-I Q
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one another in time of peace1*.^
Oleh karena dalam kenyataannya hukum internasional 

mengalami perkembangan, maka sudah barang tentu pengertian 
diplomasi pun mGngalami perkembangan sebagaimana perkem
bangan yang terjadi dalam pengertian hukum diplomatik.
5« Alasan Pemilihan Judul

Kita oering membaca dan mendongar malalui media ko~ 
munikasi dan informasi tentang hubungan yang tegang antara 
nogara satu dengan lainnya. Akibatnya, terjadilah saXing 
menguoir porwakilan diplomatik mereka maning-maeing. Hal 
yang domikian ini tidak sering dipermaualahkan oleh para 
ahli. Berbeda halnya dengan pengueiran diplomat US untuk 
PBB yang dilakukan oleh AS, di mana kasua ini sempat mem- 
buat polemik tersendiri di kalangan para ahli. Masalah 
pengusiran diplomat selalu tidak lepas dari motif politik, 
namun mactilah itu dapat juga ditinjau dari segi hukum 
karena hubungan maupun pengusiran diplomatik itu selalu 
diatur pula dalam instrumen hukum intornasional, hukum ke- 
biasaannya maupun perjanjian-perjanjian internasional yang 
diadakan. Oleh karena saya sedang dalam proses pendalaman 
di bidang hukum, maka oedapat raungkin saya ueahakan ,tin- 
jauannya dari segi yuridis.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUKUM DIPLOMATIK DAN MASALAH PENGUSIRAN STAF 
PERWAKILAN DIPLOMATIK UNI SOVIET UNTUK PBB OLEH AMERIKA SERIKAT

ANHARI SULTHONI



Tujuan Penulisan
Tujuan Penulisan skripsi ini adalah:

1 . untuk melengkapi tugas agar memenuhi syarat guna mem- 
poroleh gelar Sorjana Hukum dari Fakultas Hukum Unair;

2, keinginan untuk menyumbangkan pemikiran saya bagi lebih 
jolas dan tegasnya dalam msnyelesaikan penilian terha
dap oah tidaknya atau salah benarnya kanus pengusiran 
tornobut;

3* dari penyelesaian kasus tersebut, saya berharap akan 
dapat memberikan masukan kepada Ilmu Hukum;

5- Metodologl
a. Pendekatan Masalah.

Dalam mambahas kasus ini, saya rmnggunakan me tod© 
dikriptif analisis dengan titik berat di bidang yuridio*
b. Sumber Data.

Sumber yang saya gunakan untuk menyusun skripsi ini 
adalah dengan oara mengikuti Jalannya kasus dari awal sam- 
pai akhirnya melalui berbagai surat kabar, ditambah buku- 
buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas,
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data,

Data yang eaya kumpulkan yang terdiri dari buku-bu- 
ku dan berbagai surat kabar diolah dan dinilai kemudian 
disusun data yang sesuai dengan permasalahan sehingga akan 
didapatkan data yang bisa dipertanggungjawabkan,
d. Analisa Data.
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Berbagai data yang terhimpun dengan cara menganali- 
sis sotiap data, saya hubungkan dengan teori Ilmu Hukum 
dan konyntaan yang terjadi dalam pergaulan internasional 
sehingga pikan didapatkan data yang oesuai dengan masalah 
yang saya tulle* Data-data yang telah Uikelompokkan disu- 
suk eedemikian rupa sehingga raempermudah untuk digunakan 
sebagai dasar pembahasan masalah*
6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sebagai pengantar bagi pembaca oebelum memasuki bab 
pembahasan materi, saya jelaskan soperlunya masalah yang 
akan dibahas* Karena sifatnya yang demikian ini, maka hal 
itu saya raasukkan dalam bab I.

Untuk lebih meraudahkan dan menepatkan analisis ter- 
hadnp masalah dalam rangka penyoloouiannya, saya jelaskan 
lebih dahulu aturan-aturan yang bersifat umum* Oleh karena 
itu, malka hal tersebut saya letakkan dalam bab II*

Setelah raengetahui unsur-unsur aturan yang bersifat 
umum, selanjutnya saya menghubungkan hal tersebut dengan
aturan yang lebih khusus, Cara yang demikian ini akan me-i
mudahkan dalam rptfnganalieis masalah yang dibahas berdasar- 
kan atas hukum* Atas dasar demikian inilah, hal itu saya 
nasukkan dalam bab III.

Setelah penjelasan aturan yang bersifat umum dan 
khusus Gelesai, sampailah pada pemaparan masalah yang di- 
buhas, yaitu pengusiran diplomat Uni Soviet untuk PBB oleh
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Amerika Serikat, di sinilah masalahnya diselesaikan. Oleh 
karena itu, hal ini Raya tempatkan dalam bab IV.

Sebagai penutup, saya akan mengakhirinya dengan ke- 
simpulan dan saran untuk dijadikan pertimbangan. Kemudian 
hal ini saya masukkan dalam bab V, sebagai bab yang ter- 
akhir.
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KEDUDUKAK PERWAKILAN DIPLOMATIK 
NEGARA-NEGARA UNTUK PBJ3 

Seorang diplomat kadang-kadang disebut "raata" dan 
"tolinga" negaranya di luar negori. Dit:Ln;jau dari cudut 
kekuatan national, sikap politik suatu bangsa yang dilaku- 
kan oleh diplomatnya adalah merupakan kekuatan nasional di 
maea daraai sedang taktik dan strategi militer yang dibuat 
oleh para pemimpin railiter adalah kekuatan nasional pada 

*
masa perang* Apabila daya lihatnya kabur, keputusannya ti
dak akan sempurna dan kebulatan tekadnya lemah yang pada 

akhirnya akan merugikan negara yang diwakilinya. Diplomasi 
yang berku&litas tinggi memungkinkan untuk membuka jalan 
bngi kekuatan nasional yang terpendam dan mengolah sepe~ 
nuhnya secara terjamin menjadi kenyataan yang manguntungkan.

Tidak jauh berbeda dengan uraian tersebut di atas, 
para diplomat negara-negara anggota untuk PBB dapat mela- 
kukannya molalui pertemuan, baik yang berupa konferensi 
maupun di dalam pergaulan antar diplomat di luar konferen- ■ 
si. Di dalato situasi yang demikian itu, mereka dapat sa- 
ling aenukar informasi, khususnya mengenai pandangan nega
ra-negara terhadap masalah-maealah internaeional, Dengan 
jalan mengadokan portomuan-pertemuan tersebut, kewungltinan 
untuk berhasil mencapai kepentingan nasionalnya adalah bo- 
ear, tentunya hal demikian itu tergantung pada ku&litaa
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diplomatnya.
1* Tugao dan Fungol Diplomat

Mengenai hal ini, Joseph C. Grew mengatakan:
Ho must be, first and foremost, an interpreter and 
this function of interpreting acts both ways* First 
of all he traia to understand the country-ite 
conditions, its mentality, its action, and its under
laying motives, and to explain these things clearly to 
his own Goverment. And contrariwise, ho seeks mean of 
making known to the Goverment and the poeple of the 
country to which he is accredited tho purposes and 
hops and dosires of his native land. Ho is an agent 
of mutual adjusment between the ideas and forces upon 
which nation act.

Sedangkan titlk berat kepentingan yang harus diperhatikan
oleh diplomat dalam berdiplomaei-, menurut pandangan Hans
J* Morgonthau, adalah.:

1. Diplomacy must determine its objectives in the 
light of the power actually and potentially 
for thp pursuit of these objectives. 2. Diplomacy must 
assess tho objectives of other nations and tho power 
actually and potentially available for tho pursuit of 
theso objectives. 3- Diplomacy must determine to what 
extent those different objoc'tivos are compatible with 
each other. If. Diplomacy must employ the means suited 
to the pursuit of its objectives.

Dari dua pendapat tersebut di atas, dapat disimpul-
kan bahwa tugas dan fungsi diplomat itu ada dua: i
1 . di samping sabftgni psntorjeqiah situani dan kondisi ne-

Suwardi Wiriatmadja, Pengantar Ilmu Hubungan In
ternational, Pus taka Tinta Mas , Banaung, l9b'/> h. 156 *

Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations, cet. 
IV., Albred * A , Knopff} New York, 19737 h. 563.
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gara di mana ia ditugaskan, juga menyampaikan harapan- 
harapan negara yang diwakilinya kopada negara dan ma- 
eyarakat setempatf

2. harus mongetahui oeberapa besar kekuatan yang dimiliki 
oloh nogara pengirim bila dibandingkan dengan kemampuan 
nogara yang menarimanya, Solanjutnya menontukan cara 
yang tepat untuk mencapai kepontingan negara yang mong- 
irimnya dalam hubungannya dengan nogara penerima.

Terlepas dari pendapat tersebut di atas, apabila 
dilihat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, 
akan tordapat adanya tiga fungsil
1 . fungsi normal;
2. Xungsi konsular;
3. fungsi d^rurat/tidak normal*^ 
ad. 1 , Fungsi normal ini menyangkut:

a. mewakili nogara pengirim di nogara penerima;
Seorang diplomat merupakon wakil negara pengirim- 

nya di negara penerima, dia merupakan agon atau pojttfc&fc 
konunikaoi antara departeraen negara pengirim dengan depar- 
tomen nogara penorimanya. Sesuai dengan ini, Gerhard Von 
Glahn mengemukakan:

??Harun Alsagoff. "Fungsi Hubungan Diplomatik”, Su- 
rabqva Post, 11 Juli 1983 (solanjutnya disingkat Harun ££• 
sagoff II), h. VI.
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Seorang wakil diplomatik itu selain mewakili pemerin- 
tahnya, ia juga tidak hanya bertindak dalam kesempatan 
ceremonial saja, tetapi juga melakukan protes atau 
mengadakan penyelidikan atau pertanyaan dengan peme- 
rintah negara penerima. Ia cjawakili kebijaksanaan po
ll tik pemerintah negaranya. **

Menurut B, Sen, "Fungsi yang utama dari soorang wakil dip-
loraatik adalah mewakili negara pengirim di negara penerima
dan bertindak sebagai saluran penghubung resmi antara po-
raerintah kedua negara"Sedangkan menurut pasal k dari
Kepres No. 51 I'h. 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Por-
wakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah "Tugas
pokok perwakilan diplomatik adalah mewakili negara Republik
Indonesia dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan ne

t t

gara penerima atau organisasi internasional . . . .
b. melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim

dan warganegaranya di negara penerima dalam batas 
yang diijinkan oloh hukum internasional;

Agen diplomatik harus mengusahakan dan membela ke

pentingan negara dan warganegaranya yang mempunyai kepen
tingan di nogara sotempat tanpa mengabaikan hukum nasional 
nogara setempat,

c. berunding dengan pemerintah negara penerima;

^Syahmin Ak*f op. cit.f h. 52. 

2ifIbid.
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Menurut difinisinya, "seorang diplomat- adalah. orang
2*5yang molakukan perundingan"* ^ Adalah merupakhan kewajiban 

diplomat untuk mongadakan rencana persetujuan, balk bilate
ral maupun multilateral, yang dituangkan di dalam suatu 
perjanjian. Akan tetapi pereetujuan yang multilateral ka~ 
dang-kadang dirundingkan dan dibuat secara langeung oleh
menteri luar negerl dari masing-masing pihak di dalam kon-

2 cferensi internasional,
d* mengetahui keadaan dan perkembangan negara pene

rima dengan cara yang sah dan melaporkannya kepa
da pemerintah negara pengirim;

Hal yang sesuai dengan itu adalah perkataan Gerhard 
Von Glahn "The basic duty of diplomat In to report to his
govorment on political event, polices, and other related 

27matters"* ' Pentingnya laporan bagi negara pengirim adalah 
untuk menyusun dan menetapkan politik luar nogerinya. Oleh 
karena itu, agen diplomatik harus menjadi pelapor yang baik 
yang mempunyai kemampuan untuk menaksir kecenderungan seca- 
ra tepat dan mempunyai penglihatan yang tajam untuk menang- 
kap semua informal yang pentliag, kemudian disusunnya dalam 
laporan yang togas dan topat agar mudah dimengerti.

^Suwardi Wlriatmadja, op. cit,, h. 168.

26Ibld., h. 169.

'Syahmin aK., op, cit., h. 52.
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Mengonai fungsi polaporan Ini, seorang diplomat ha
rus mongetahui hukum yang berlaku di negara tuan rumah atau 
negara penerima agar cara memperoleh dan mengirimkan infor- 
masinya adalah oah, tidak clituduh terlibat dalam kegiatan 
spionase*^®

e. momajukan hubungan persahabatan antara negara 
pengirim dan negara penerima, membangun hubungan 
ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah.

Agen diplomatik harus mernupuk dan membina kontak- 
kontak soslal dengan pojabat-pojabat tinggi atau ponting di 
departemon, khususnya departemen luar nogeri negara peneri
ma, dengan rekan-rekan diplomat lainnya, dan juga dongan 
tokoh yang mempunyai pengaruh dari lapisan masyarakat.

Fungsi normal yang telah tersebut di atas adalah 
diatur dalam pasal 3 angka 1 dari Konvensi Wina 1961 ton
ing Hubungan Diplomatik berikut ini:

The function of a diplomatic mission consist, inter
alia, in:
(a) Representing the sending State in the receiving 

State;
(b) Protecting in tho receiving State the interests of 

the sending State and of its national, within the 
limits permitted by international law;

(c) Negotiating with the Goverment of the receiving 
State:

(d) Aocertaining by ail lawful means conditions and 
developments in the receiving State, and reporting

PAHarun Alsagoff II, loc. cit.
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thereon to the Goverraent of the Sending State;
(e) Promoting frienly relations between the sending 

State and the receiving State, and developping 
their economic, cultural and scientific relations.

ad. 2. Fungsi konsuler dapat juga dilakukan oleh seorang 
diplomat karena pembulcaan hubungan diplomatik ber* 
arti pula terbukanya hubungan konsuler.
Hal tersebut di atas diatur dalam Konvensi Wina, ba

ik yang mengatur tentang Hubungan Diplomatik maupun tentang 
Konsuler. Pasal 2 angka 2 dari Konvensi Wina 1963 tentang 
Hubungan Konsuler menyebutkan "Tho consent givent to the 
establishment of consular relations between two states 
implies, unless otherwise stated, consent to the establish
ment of consular relations'*. Sedangkan pasal 3 angka 2 dari 
Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menyatakan 
"Nothing in the present Convention shall be construed as 
preventing the performance of consular functions by a 
diplomatic mission".
ad. 3* Fungsi luar biasa terjadi apabila agen diplomatik 

suatu negara mewakili negara lain untuk melindungi 
kopontingan negara dan warganegara dari negara lain 

%

torsebut dengan persetujuan negara penerima.
Fungsi konsuler ini muncul dalam hal:

1 . niemburuknya hubungan diplomatik;
2.' ditariknya kembali misi-misi diplomatik;
3. tidak adanya hubungan diplomatik antara nogara yang di- 

wakilinya dengan negara setempat.
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Hal itu diatur dalam pasal 45 huruf b dan c dari Konvensi
Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sebagai berikut:

If diplomatic relations are broken off between two 
States, or if a mission is permanently or temporarily 
recalled:
(a) « « • 1
(b) The sending State may entrust tho custody of the 

premises of the mission, together with its pro
perty and archives, to a third State acceptable to 
the receiving State;

(c) The sending State may entrust tho protection of its 
interests and those of its national to a third 
State acceptable to the receiving State.

Pasal 46nya menegaskan:
A sending State may with the prior consent of a re
ceiving State, and at the request of a third State not 
represeted in the receiving State, undertake the tempo
rary protection of the interests of tho third State and 
of its national.

Kalau ditelaah lebih jauh, ternyata tidak oemua dip
lomat mempunyai fungsi tersebut di atas, misalnya fungsi 
diplomat untuk PBB, Di PBB, para wakil diplomatik dari ber
bagai negara tidak mempunyai fungsi luar biaaa dan tidak 
pula mempunyai fungsi konsuler, mereka hanya mempunyai 
fungsi normal terbata karena di sana tidak ada rakyat nega* 
ra nya.^^ Suatu bukti bahwa para wakil diplomatik untuk PBB

%

tidak mempunyai fungsi konsuler dan fungsi luar biasa ada
lah peristiwa pengunduran diri (withdrawal) Indonesia dari

^Ceramah tentang Batas-batas Kemompuan PBB Dalam Peme- 
l*haraan Perdatnaian dan Keamanan Dunia dari M, Tamrin Pane dan 
DR. Boer Mauna di Fakultas Hukum Unair, 27 Juli 1987.
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PBB pada tanggal 1 Maret 1965 sebagai protes terhadap ma- 
eukttya Malaysia menjadi anggota Dewan Koamanan tidak tetap 
dalam PBB,^° Ketika Indonesia menyatakan dirinya mengundur- 
kan dari PBB, tidak ada yang mewakili kepentingan Indonesia 
di sana (PBB).-^

Fungsi normal terbatas tersebut berarti bahwa peran 
agen diplomatik negara nggota untuk PBB adalah hanya mewa
kili kepentingan negara pengirim saja, Jadi, fungsi normal 
terbatas itu meliputi:
1. mewakili nogara pengirim di PBB;
2, melindungi kepentingan negara pengirim di PBB dalam ba- 

tas yang diperkenankan oleh hukum internasional;
3# mengetahui keadaan dan perrkembangan yang ada di PBB ke- 

raudian melaporkannya kepada negara pngirim; 
k* raengadakAn perundingan dengan PBB,

Luae lingkup fungei normal terbatas tersebut dapat 
disimpulkan dari fungsi normal biasa dikurangi fungsi per- 
lindungan kepada warganegara.

•■^Budiono Kusumohamidjojo, Suatu studi terhadap Aspek 
Operational Konvensi Wina Tahun 1969 tgjitang Hukum Per.1 anjr- 
an International, Blnacipia, Bandung, 1966,h» 50*

31Ceramah M, Tamrin Pane dan DR, Boer Mauna tentang 
Batas-batae Kemampuan PBB Dalam Pemoliharaan Perdamaian dan 
Keaoanan Dunia di Fakultas Hukum Unair. 2? Juli
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2. Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik
Agar dapat menjalankan fungsi secara tepat guna 

dan berhasil guna, perlu diberikan hak keistimewaan dan 
■tekebalan kepada para wakil diplomatik.

Dalam hubungannya dengan PBB, markas besar PBB, 
pegawai-pegawai PBB, dan para wakil diplomatik negara ang
gota memperoleh kekebalan dan keistimewaan di dalam setiap 
wilayah negara anggotanya. Pasal 105 dari Piagam PBB 
(Charter of the United Nations) menyebutkan:

1, Tho organization,shall enjoy in tho territory of 
each of its Members such privileges and immunities 
as are necossary for the fulfilment of its purposes. 

2* Representatives of the Members of the United Nations 
and officials of the Organization shall similiarly 
enjoy such privileges and immunities as are necessary 
for independent exercise of their functions in con
nection with the Organization.
Dari pasal tersebut dapat dimongerti bahwa pemborian 

hak kekebalan. dan keistimewaan adalah untuk menjamin kebe- 
basgerakan mereka dalam rangka menjalankan fungsi yang ber- 
hubungan dengan PBB agar dapat mencapai tujuan yang diha- 
rapkan, bukannya pemberian tersebut untuk kepentingan pri- 
badi mereka sendiri. Mengenai hal ini, pasal Ik dari Con
vention on the Privileges and Immunities of the United Na
tions 1946 (Selanjutnya di6ingkat Konvensi PBB 1946) menye
butkan:

Privileges and Immunities are accorded to the repre
sentatives of Members not for personal benefit of the 
individuals themselves, but in order to safeguard the 
independent exorcise of their functions in connection
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with United Nations,
a. Ketika menuju ke dan dari konferensi yang diadakan o-

leh PBB:
1 . kebal dari penangkapan dan penahanan dirinya, peng~ 

goledahan dan penyitaan barang-barang bawaannya, 
kata-kata yang diucapkan atau yang ditulis, dan se~ 
gala tindakan yang dilakukan dalam kodudukannya se
bagai wakil negaranya serta kebal dari semua bentuk 
proses peradilan;

2. Semua surat dan dokumennya tidak dapat diganggu gu- 
gat;

3. mempunyai hak untuk menggunakan kode-kode sandi dan 
monerima surat atau korespondensi melalui kurir atau 
dalam keadaan bungkusan yang disegel;

4. dirinya dan iecterinya dikecualikan dari pembatasan 
peraturan imigrasi, pencataan b&gi orang asing, atau 
kewajiban nasional negara yang mereka kunjungi atau 
yang mereka lewati dalam rangka menjalankan tugae;

5. dikecualikan dari pembatasan pertukaran uang atau 
peredaran uang;

6. kekbalan dan kelonggaran mengenai barang-barang ba- 
waan mereka sebagaimana yang diberikan kepada agen 
diplomatik;

7. kekebalan dan keistimewaan lainnya yang tidak ber- 
tentangan yang dinikmati oleh para wakil diplomatik
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pada umunmya. . *
Mereka akan tetap menikmati kekebalan terhadap semua ben
tuk proses peradilan meskipun yang bersangkutan tidak la- 
gi menjadi wakil negara anggota, sebagaimana diatur dalam 
paeal 12 Konvensi PBB 1946:

. * . , the immunity from legal procase in respect of 
words spoken or written and all acts done by them in 
discharging their duties shall continue to be accorded, 
not withstanding that tho person condemned are not 
longer the representatives of the Members.

*

b. Di samping perwakilan diplomatik negara anggota, tenaga
ahli PBB pun mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan.
Hak tersebut adalah sebagai berikut:
1 . kebal terhadap penangkapan dan penahanan dirinya dan 

terhadap penggeledahan serta penyitaan barang-barang 
bawaannya;

2. kebal terhadap 6egala bentuk proses peradilan sebagai 
akibat kata-kata yang diucapkan atau yang ditulis dan 
perbuatan yang dilakukan dalam rangka melakukan tugas 
mereka;

3. surat-surat dan dokumen mereka tidak bica diganggu 

gugat;
hak untuk menggunakan kode-kode sandi dan menerima
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surat-surat melalui kurir atau dalam bentuk yang di- 
sogel;

5. kelonggaran terhadap pembatasan pertukaran atau per- 
edaran uang sebagaimana perlakuan yang diberikan ke
pada perwakilan negara asing dalam missinya yang 
bersifat sementara;

6. mengenai barang-barang pribadi mereka, mereka mempe- 
roleh kekebalan dan keistimewaan sebagaimana yang di
berikan kepada perwakilan diplomatik lainnya,^

c, Di samping kekebalan dan keistimewaan yang diberikan ke
pada perwakilan negara anggota dan tenaga ahli PBBp ada 
juga hak yang diberikan kepada pegawai PBB. Menurut pa
sal 17 Konvensi PBB 1946, Sekjen PBB mempunyai kewena
ngan untuk menentukan mana di antara pegawai itu yang 
berhak menikmati kokobalan dan keistimewaan, Pasal 17 
tersebut adalah "The Secretary-General will specify the 
categories of officials to which tho provissions of this 
article and article VII shall apply". Sedang hak kekeba
lan dan koistimowaan yang dimaksud adalah:
1 , kebal terhadap segala bentuk proses peradilan mengenai 

kata-kata yang diu apkan atau yang ditulis dan semua 
tindakan yang dilakukan dalam tugas resminya;
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2. pembebasan dari pajak terhadap gaji dan honor yang di- 
berikan oloh PBB;

3* bebaa dari kewajiban nasional;
4. bebas dari pembatasan-pembatasan keimigracian dan pen- 

catatan orang asing, demikian pula isteri dan keluarga 
yang mengikuti mereka;

5. diberi hak keistimewaan dalam hal pertukaran uang se
bagaimana yang diberikan kepada pegawai yang borpang- 
kat sederajat yang raerupakan bagian dari miesi diploma
tik pada negara setempat;

6* bersama dengan isteri dan keluarga yang rnenjadi tnng- 
gungan mereka dibori kemudahan untuk kembali ke nega
ra mereka dalam hal adanya kejadian krisis intornasi- 
onal;

7« berhak untuk mengimpor barang-barang perlengkapan pada 
permulaan kedatangan mereka di negara di roana mereka 
ditugaekan.^

Sedangkan Sekjen PBB dan seraua asistennya mengenai pribadi, 
isteri, dan anak-anak mereka yang di bawah umur selain men- 
dapatkan kekebalan-dan keistimewaan tersebut di atas juga 

mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan yang laziranya di- 
berikan kepada perwakilan diplomatik sesuai dengan hukum in-
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ternasional, deraikianlah yang diatur dalam pasal 19 dari
Konvensi PBB 1946:

In addition to the immunities and privileges specified 
in section 18, the Secretary-General and all Assistant 
Secretary*general shall be accorded in respect of them
selves, their spouses and minor children, the privileges 
and immunities, exemptions and facilities accorded to 
diplomatic envoys, in accordance with international law*

Perlu diingat, ketentuan mengenai kekebalan dan keis
timewaan yang tercantum dalam pasal 11 dan 12 tersebut di a- 
tas tidaklah berlaku bagi perwakilan diplomatik di dalam su
atu negara di mana yang bersangkutan adalah warganegaranya 
atau sebagai wakil dari negara tersebut, sebagaimana yang di- 
terangkan dalam pasal 15 "The provissions of section 11, 12, 
and 13 are not applicable as between a representative of the 
State of which he is national or has been the representative", 

Sotelah membahas boberapa hak kekebalan dan keistime
waan diplomat yang berarti sekaligus di dalamnya terkandung 
kewajiban-kewajiban negara penerima atau negara tuan rumah, 
sampailah nekarang pada pembahasan mengenai kowajiban-kewa- 
jiban diplomat,
3. Kewajiban Diplomat

Di antara hal yang selalu berkaitan aatu dongan lain
nya adalah hak dan kewajiban. Apabila dalam komunikasi telah 
terjadi tidak adanya kesoimbangan antara hak dan kewajiban, 
berarti dalam komunikasi tereobut telah terjadi penindasan 

atau kesewenang-wenangan.
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Dalam hubungan international (hubungan antara negara 
dengan nogara, antara negara dengan organisasi internasio
nal, atau organisasi internasional dengan organisasi inter
nasional), agar para wakil mereka yang dengan segala hak 
keistimewaan dan kekebalan yang disandangnya tidak merugi- 
kan negara penerima atau negara tuan rumah, sudah semesti- 
nya kalau mereka juga mengemban kewajiban-kewajiban ter- 
tentu.

Dalam kaitannya dengan PBB, di samping harus rneng- 
hormati aturan-aturan yang ada di PBB juga harus mentaati 
hukum yang berlaku di negara tuan rumah (Amorika Serikat).^5 
Sosuatu yang tidak diatur secara terinci, baik yang.ber- 
kaitan dengan wakil negara anggota maupun dengan PBB sen
diri, maka dikembalikan pada hukum kebiasaan internasio
nal. Hal itu dapat dimengorti dari pasal 11 Konvensi PBB 
1946 yang dalam huruf g disebutkan "such other privileges, 
immunities and facilities, not inconsistent with the fore
going, as diplomatic envoys, . . . dan pasal 19nya me- 
nyebutkan ". * . exemptions and facilities accorded to 
diplomatic envoys^ in accordance with international law".

Menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diploma
tik, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:
1 , menghormati hukum negara tuan rumah;

^Henry G. Schermers, vol. II, op cit., h, 672.
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Oleh karena yang menerima diplomat adalah PBB, naka 
hal tersehut di atas ditujukan kepada diplomat yang ada 
hubungannya dengan PBB, sebagairoana yang ditentukan dalam 
paeal 10 dttri Agreement between the United States of Ame
rica and the United Nations on Iloadquarters of the United 
Nations (yang dikenal dengan sebutan Headqurters Agreement) 
"Tho United Nations may expel or oxclude persons from the 
headquarters district for Violations adopted under section
8 or other cause”. Akan tetapi mereka pun harue msnghormati 
hukum negara tuan rumah karena PBB borada di territorial 
suatu negara, tidak memiliki territorial sendiri, Suatu pe- 
ristiwa pelanggaran hukum negara tuan rumah oloh anggota 
PBB adalah terusirnya wakil negara Kuba karena terbukti te- 
lah melakukan pelanggaran terhadap "The Trading with the 
Enemy Act", yang dikatakan oleh. AS sebagai penyalahgunaan 
keistimewaan (abusing their privileges of residence), 
Tindakan AS ini sesuai dengan paeal 13 huruf b dari Head
quarters Agreement berikut ini:

* * . * In case of abuse of such privileges of residen
ce by any such person in actlfities in the United Sta
tes outside his official capacity, it is understood 
that the privileges referred to in section 11 shal not 
be construed to grant him exemption from the laws and 
regulations of the United States regarding the conti
nued residence of aliens........
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hO

2. tidak mencampuri urusan dalara negeri negara penerima;
Meskipun para wakil negara yang ada tidak mewakili 

negaranya untuk AS (negara tuan rumah), namun komungkinan 
adanya ikut campur tangan dalam uruean dalam negeri negara 
tuan rumah atau, paling tidak, membantu pihak lain yang 
DBncampuri uruean dalam negeri negara tuan rumah dapat saja 
terjadi.
3. Reraua tugae yang dibebankan pada mereka harus dilaksana- 

kan melalui kementerian luar negeri nogara penerima atau 
kementerian lainnya yang disetujui;

Kewajiban nomor tiga ini lebih bereifat adminietra- 
tif yang di bawah naungan Sekjen PBB, Untuk melaksanakan 
hal eemacam ini, dibentuklah beberapa departemen. Oleh ka- 
rena itu, tugae yang dibebankan pada mereka (wakil negara 
inggota) dikoordinael oleh salah satu departemen yang di- 
bentuk untuk membidangi hal teroebut.-^
Jf. gedung missi tidak boleh digunakan dalam cara yang ti

dak selaras dengan fnngsi missi;
Apabilp dihubungkan dengan PBB, yang dimakeud adalah 

markas besar PBB karena fungsinya yang identik dengan fung- 
ei gedung missi, yaitu sebagai pusat pengkoordinaeian kogi- 
atan-kegiatan PBB. Dilihat dari fungsinya, bukanlah hal 
yang tidak mungkin terjadi apabila hal itu dipergunakan

^Henry G* Schermers, vol. I, op. cit., h. 18*f.
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untuk mekakukan kegiatan yang dapat merugika negara tuan 
rumah, misalnya . untuk mengumpulkan data intelejen atau 
kegiatan spionase lainnya.

Di eamplng adanya larangan penyalahgunaan gedung 
mis6i, dilarang pula monyalahgunakan toinpat kediaman wa
kil nogara anggota karena tempat kediaman itu diperlaku- 
kan earaa dengan tempat kediaman diplomat untuk Amerika 
Serikat, baik di luar maupun di dalam markas besar. Hal 
itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 dari Konvensi 
Wina 1961 tentang Hubungan Mplomatik " The private re
sidence of diplomatic agent shall enjoy the cam© invio
lability and protection as the premises of the mission1', 
dan pasal 15 ayat (/f) dari Headquarters Agreement:

• . • , whether residing inside or outside the head- 
quartere district, be intitled in the territory of 
the United StateG to the same privileges and immuni
ties, subject to corresponding conditios and obli- 
gatione, as it accord to diplomatic envoys to it.

5. tidak melakukan kegiatan yang menguntungkan pribadi-
nya sendiri.

Kewajiban ini diatur dalam pasal dari Konvenei 
Wina 1961 sebagai *berikut "A diplomatic agent shall not 
in the receiving State practise for personal profit, any 
professional or commercial activity". M.engenai hal ini, 
di dalam Konvensi PBB 19*f6 tidak diatur dalam bentuk la- 
rangan, namun dalam bentuk tujuan, sebagaimana diatur da 
dalam pasal ll*nya " . . .  not for personal benefit of the
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individuals themselves, but in order to safeguard * ♦ . 
dan pasal 20nya . .in the interests of the United Na
tions and not for personal benefit of the individuals 
themselves".

Suatu keoimpulan yang dapat diambil dari aturan 
yang terdapat dalam kedua konvensl tersebut di atas ada- 
1/ih bahwa pemberian hak kekobalan dan keistimewaan kepa
da para perwakilan diplomatik ditujukan untuk memperlan- 
car pelaksanaan tugas mereka, Apabila yang bersangkutan 
raolakukan tlndakan yang tidak sesuai dengan status dan 
kedudukannya, maka ia berarti telah melanggar terhadap 
fungsinya. Oleh karena itu, ia tidak mendapat kekebalan 
dari hukum sotompat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 
31 angka 1 1961 berikut ini:

. . . .  He shall also enjoy immunity from its civil 
and administrative Jurisdiction, except in the case 
of:
(a) A real action relating to private immovable pro

perty situated in the territory of the receiving 
State 1 . « » 1

(b) An action relating to succession in which the 
diplomatic agent is involved as executor . . 
not on bohakf of the sending State;

(c) An action relating to any professional or commer
cial activity . . . outside his official functions.
Setelah membahas aturan-aturan yang bersifat urnura 

yang dihubungkan dengan aturan yang bersifat khusus, saya 
akan membahas aturan-ati ran yang lebih khusus yang akan 
memudahkan dalam pembahasan masalah atau kasus yang ada, 
Yang dimakaud aturan yang lebih khusus yaitu aturan meng-
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anai ihwal hubungan Amerika Sorikat dengan Peroerikatan 
Bangsa-bangsa.
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BAB III 
IHWAL HUBUNGAN 

' ANTARA
AMERIKA SERIKAT DAN PERSEHIKATAN BANGSa-BANGSA

1. Hubungan Hukum antara Amerika Serikat dan Persorikatun 
Bangsa-bangsa

Sobajgaimana yang toXah dijelaokan dalam Bab I bahwa 
PBB- adalah tormasuk organisasi internasional, perlu dikota- 
hui bahwa di dalam orgarisasi internasional itu terdapat 
dua bentuk hubungan, yaitu hubungan ke luar dan hubungan ke 
dalam. Yang dimaksud hubungan ke luar yaitu hubungan orga- 
nicaei internasional dengan negara anggota secara bilate- 
ral atau dengan pihak III yang berupa negara bukan anggota 
ataupun dengan organisasi internasional lainnya, Sedangkan 
yang dimaksud hubungan ke dalam ialah hubungan organisasi 
internasional dongan anggotanya eebagai unsur organisasi. 
Oleh karena yang dibahas di sini adalah hubungan Amerika 
Serikat dengan PBB, maka pembahasannya akan dipusatkan pada 
hubungan organisasi internasional dengan negara anggotanya 
karena AS merupaktfn salah satu anggota PBB,

Apabila ditinjau dari segi kedudukan hubungan antara 
negara anggota dan organisasi internasional, maka terdapat 
dua segi hubungan:
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b. sebagai ternan bekerja organisasi internasional di mana 
bentuk hubungannya adalah ke luar.-^

Perbedaan antara hubungan ke luar dan ke dalam dari 
negara anggota organisasi internasional ialah terletak pada 
asal timbulnya kewajiban. Apabila ke,wajiban itu timbul dari 
konstitusi, maka bentuk hubungannya adalah ke dalam* Sedang 
jika kewajiban itu timbul dari adanya perjanjian khusus an
tara negara anggota dengan organisasi internasional, maka 
bentuk hubungannya adalah ke luar. 7

Kewajiban-kewajiban negara anggota organisasi inter- 
nasional dolain bentuk hubungannya yang ke dalam:
1, tidak selalu absen dalam semua pertemuan;
2, mematuhi putusan organisasi internasional; •
3, membayar iuran bagi anggaran organisasi internasional; 
if. memberikan hak kekebalan dan kcistimewaan pada organisa-

ei internasional dan para pejabatnya.^
Sedangkan hak negara anggota adalah untuk mendapat-

Mkan pelayanan yang sama dari organisasi internasional,^
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, hubungan

■^Henry G* Schermers, vol. 1, op. cit., h. 65*
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antara PBB dan Amerika Serikat dapat berbentuk ke dalam dan 
dapat pula dalam bontuk ke luar, Hubungan ke dalam, ditin- 
jau dari segi hubungan AS dengan PBB di mana AS sebagai un~ 
sur organisasi internasional, yakni sebagai negara anggota 
PBB. Sedangkan hubungan ke luarnya dapat dilihat dalam hu
bungannya dengan PBB yang dilakukan melalui perjanjian in
ternasional yang bersifat bilateral dalam rangka penempatan 
markas besar PBB di New York. Perjanjian antara PBB dan AS 
dalam hubungan ke luarnya dikenal dengan nama Headquarters 
Agreement. Dalam Headquarters Agreement inilah diatur se- 
mua hak dan kewajiban dalam rangka hubungan ke luar antara 
AS sebagai negara tuan rumah (h06t~state) dan PBB sebagai 
organisasi internasional yang menempatkan markas besarnya 
di wilayah AS,^
2, Ketentuan Hukum yang Dipakai dalam Melakukan Hubungan 

antara Perserikatan Bangsa-bangsa dan Amerika Serikat 
Seperti telah diuraikan dalam penjelasan eobelumnya 

bahwa ada dua bentuk hubungan antara PBB dan AS, yaitu se
bagai elemen organisasi dan, lainnya, sebagai negara anggo-

I
ta yang mengadakan hubungan secara bilateral dengan PBB, 
Sebagai elemen PBB, AS mempunyai hak dan kewajiban kepada 
PBB seperti hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara

^Nama lengkapnya, lihat pada holaman 39#

^Henry G. Schermers, vol. II, op, cit,, h, 672.
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anggota lainnya. Dalam hal ini yang borlaku adalah Piagam 
PBB, eeperti pemberian hak kekebalan dan kolstiraewaan yang 
ditentukan dalam pasal lOJnya^ dan yang lobih terinci di
atur dalam Konvonoi PBB 1 % 5 * ^  Sobagai pihak yang meng- 
adakan hubungan dengan PBB secara bilateral melalui per-

< •

janjian internasional dalam rangka peneinpatan markas besar 
PBB, maka AS mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang 
dituangkan dalam isl perjanjian tersebut.

Dari penjolasan tersebut, dapat dimengerti bahwa 
ketentuan yang digunakan dalam melakukan hubungan antara

AS dan PBB yaitu:
1 .  P lagara PJ3B;

<?. K o n v o n o i PBB 19**6;

3. Headquarters Agreement;
Hukum Kobiasaan Internasional, dalam hal ini yang dimak
sud adalah hukum diploraatik.

Oleh karena AS rosrupakan salah satu negara anggota 
PBB yang dalam wilayahnya (AS) PBB menempatkan markas be- 
sarnya, timbullah akibat hukum yang berbeda dari anggota 
lainnya, Akibat hukum yang dimaksud adalah sebagaimana 
yang terdapat dalam Headquarters Agreement. Dari situlah

^Bunyi pasalnya, lihat halaman 32. 

^Nama lengkapnya, lihat halaman 32.
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dapat dilihat tentang hukum dan kewenangan yang terdapat 
dalam markas besar PBB serta kewenangan dan kewajiban AS 
kepada PBB.
a. Hukum dan Kewenangan yang ada di Markas Besar PBB.

1. wilayah markas besar PBB di bawah kewenangan dan 
dan kontrol PBB;

2. hukum dan peraturan Amerika Serikat yang bortentang- 
an dengan peraturan yang ada di dietrik markas besar 
PBB tidak dapat diterapkan di dalamnya;

3. PBB memiliki kekuasaan untuk membuat suatu peraturan 
di dalam distrlk markas besarnya;
Distrik markas besar PBB tidak dapat diganggu gugat. 
Pejabat federal, negara bagian, lokal, atau pegawai 
AS, baik di bidang administratif, hukum, polisl, 
maupuh millter dilarang masuk dalam rangka melaksa- 
nakan tugaenya, kecuali mendapatkan ijin dan di bawah 
syarat-syarat yang ditentukan oleh Sekjen PBB;

5* PBB berwenang untuk mengeluarkan orang dari atau me- 
masukkan ke markas besarnya karena melanggar peratu- 
rannya yang „ada di markas besar atau karena sebab 
lainnya,

6, PBB dilarang melindungi orang yang menghindari pe- 
nangkapan yang dilakukan olen AS atau yang diperlu- 
kan untuk diekstradisikan ke negara lain.^

^Lihat pasal ? a, 8, 9, dan 10 Headquarters Agreement,
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Mengenai kewajiban PBB kepada AS sebagai negara tu
an rumah tidaklah diatur di dalam Headquarters Agreement. 
Dengan demlkian, bukan berarti PBB terhindar dari kewaji- 
ban untuk memberikan penghormatan kepada hukum negara tu&n 
rumah, namun kewajiban untuk menghormati hukum tersebut te- 
tap berlaku sebagai konsekiis nsi logis dari pemberian keis- 
timewaan dan kekebalan yang dilakukan oleh negara tuan ru- 
raah.^ Selain kewajiban tersebut, kewajiban internasional 
lainnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, berlaku 
pula kepada PBB,
b, Kewenangan dan Kewajiban Amerika Serikat kepada PBB,

Sebagai akibat dari kesediaan AS untuk menjadi tuan
rumah dari EBB, maka ia menanggung kewajiban tertentu kepa-

i

da PBB dan Wakil negara anggota untuk PUB, di samping kov/e- 
nangan yang dimilikinya*

Oleh karena AS mempunyai dua bentuk hubungan dengan 
PBB, maka kewenangan dan kewajibannya pun harus ditinjau 
dari dua sudut hubungannya. Ditinjau dari segi kedudukannya 
sebagai anggota biasa (elemen organisasi), AS berkewajiban 
untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada PBB, pe- 
jabat-pejabatnya, dan para wakil negara anggota sebagaimana

^Honry G. Schormers, vol, II, loc. cit*
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yang ia berikan kepada wakil diplomatik untuk negaranya,^ 
Disamping Itu, ia (AS) juga wajib menghapus kekebalan
wakil negaranya untuk PBB apabila, ircnurut pendapatnya,
kekebalan itu menghalangi tercapainya keadilan, demikian-
pula Sekjen PBB harus menghapus kekebalan terhadap pega-
wainya dan tefiaga ahli untuk PBB dengan alasan yang sama,
sedang dalam halnya yang melakukan pelanggaran itu Sekjen
PBB, Dewan Keamananlah yang wajib menghapusnya. Hal ter-
sebut diatur dalam pasal-pasal dari Konvensi PBB 19̂ +6 ber-
ikut ini:
1* paeal I/* 11. » • « Consequently a Member not only has 

the right but is under a duty to waive the immunity of 
its representative in any case where in the opinion of 
the Member * • ♦ impede the course of justice, . . * ;

2. pasal 20 M. , . • The Secretary-General shall have the
right and the duty to waive immunity of official in 
any case where, in hie opinion, the immunity would impede
th« course of justice . ♦ .

3. pasal 23 . • . The Scretary-General shall have the 
right and the duty to waive the immunity of any expert

%

in any case where, in his opinion, . . . would impede the 
course of justice . * . dan 

4* pasal 20 11 * • • .In the case of Secretary-General, the

^Lihat halaman 42, pasal 105 angka 2 Piagam PBB, dan 
pasal 9 Konvensi PBB 19^6*
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Security Council shall have the right to waive the im
munity",

Mengenai kedudukan AS sebagai negara anggota yang 
mengadakan perjanjian bilateral dengan PBB dalam rangka pe- 
nempatan markas besarnya, maka kewenangan dan kewajiban AS 
dapat dilihat dalam Headquarters Agreement. Kewenangan dan 
kewajiban tprsebut adalah:
1. sepanjang tidak diatur dalam Headquarters Agreement dan 

Konvenci PBB 19^6, hukum AS dapat ditorapkan di markas 
besar PBB;

2. AS mempunyai yurisdiK.si terhadap tindakan yang dilakukan 
dnn transaksi yang mengambil tempat di distrik markac 
besar apabila tidak ditontukan lain dalam Headquarters 
Agreement dan Konvensi PBB 19^6. Namun demikian, dalam 
melakeanakan yurisdiksinya, ia harus mcmperhatikan por- 
aturan yang dibuat olen PBB bordasarkan pasal ft Head« 
quarters Agreement;

3. pejabat AS harun momberikan porlindungan polisi yang 
cukup untuk menjamin agar distrik markas besar tidak di- 
ganggu oleh masuknya orang dari luar;

if* pejabat AS harus memberikan sejumlah polisi yang cukup 
untuk memolihara hukum dan ketertiban di distrik markas 
besar atau untuk mengeiuarkan orang dari markas besar 
apabila hal itu diminta oleh Sekjen;

5. harus memberikan pelayanan umum yang diminta oleh Sekjen
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PBB untuk menjamin bahwa distrik markas besar akan di- 
beri pelayanan umum yang cukup layak;

6. AS harus molakukan tindakan untuk menjamin bahwa fat;i- 
litas-fasilitas yang ada di distrik markas bosar tidak 
akan dirugikan dan maksud-maksud yang diporlukan oleh 
markas besar tidak akan dihalangi oleh bangunan di se- 
kitar markas besar;

7. harus melindungi dan mompormudah para pihak yang berwe- 
nang yang molakukan komunikasi atau transit ke dan dari 
markas besar PBB.^

Sotelah membicarakan keducmkan porwakilan diplomatik 
negara-negara anggota di PBB dan ihwal hubungan antara PBB 
dan anggotfcnya, khususnya dengan AS, sampailah pada peng- 
uraian dan penyelesaian masalah di mana penjelasan yang 
telah lewat dijadikan dasar bagi penyelesaian masalah itu.

^Lihat pasal 16, 17, dan 18 Headquarters Agreement*
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PENGUSIRAN DIPLOMAT UNI SOVIET UNTUK PBB
OLEH

AMERIKA SERIKAT 
Pengusiran ini tidak bisa lepas dari pengaruh tinda- 

kan AS sebelumnya. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk 
manguraikan perbuatan AS sebelumnya agar masalahnya menja- 
di jelas,

Pada tanggal 23 Aguetus 1986, AS menangkap seorang
pejabat Soviet di bidang sains dan teknologi yang diperban-

50tukan untuk PBB, Menurut AS, ia telah melakukan mata-mata 
dengan cara meraperoleh bahan-bahan rahasia tentang ranca- 
ngan mesin jet dari FBI (Federal Bureau Investigation).-^* 

Pada hari Sabtu, 30 Agustus 1986, US menangkap Ni
cholas Daniloff, seorang wartawan untuk majalah mingguan U- 
nited States (U,S,) News and World Report, Menurut Gennady 
Gerasimov, Juru Bicara Kemlu Soviet, ia telah menerima amp- 
lop yang berisi surat rahasia dari seorang penghubung US 
dalam pertemuan khusus yang diadakan atas lcemauannya aendi- 
rif bahkan ia tidak raerabantah bahwa isi amplop itu adalah

^°"Peristiwa Gennady Zakharoff dan Nicholas Daniloff". 
Kompas, 12 September, 1986, h, I

^1,rAS Tahan Orang Rusia", Merdeka, 2 September, 1986, h, I, “
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surat rahasia.^ Oleh karena itu, US menjatuhkan dakwaan ‘ 
mata-mata terhadapnya secara resmi pada hari Minggu dan 
akan segera mengajukannya ke pengaailan® ^ Mengenai kepu- 
tusan US tereebut, Washington berkomentar bahwa jika kepu- 
tusan itu dilaksanakan, maka ia akan mengambil tindak ba- 
lasan diplomatik*^ Para pejabat Deparlu AS mengumumkan 
bahwa Ronald Reagan tidak mengambil keputusan apa pun ter- 
hadap akei pembalasan US kepada Nicholas Daniloff, namun 
kemungkinan akan melakukan pengusiran oi’ang-orang US di

cc
PBB,^^ Setelah mengetahui rencana tersebut, Gerasimov mem- 
peringatkan bahwa tindak balasan diplomatik akan membuka 
rangkaian, tindakan saling membalas kedua belah pihak.^

Dua hari setelah dakwaan resmi US terhadap Nicholas 
Daniloff ^ebagai mata-mata, Juri Agung Pengadilan Federal 
AS menuntut hukuman penjara seumur hidup terhadap Gennady

52"Gedung Putih: Tuduhan Mata-mata Soviet terhadap 
Wartawan AS Dapat Rusak Hubungan Bilateral’1, Antara, 8 Sep
tember, 1986, h. I.

137^"Kasue Wartawan Daniloff Bisa Pertegang Hubungan 
AS-Soviet”, Kompas, 9 September, 1986, h. I,

5'fIbid.
55""Reagan Kesampingkan Tawar Monawar dalam Kaeue Da

niloff", Antara, 9 September, 1986, h. I,

■^Kompas, 9 September, 1986, loc, cit.
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Zakharov dengan dakwaan bahwa Gennady Zakharov berusaha
raembeli dokumen rahasia militer dan berusaha menyelundup-

57kannya ke negara asing,^'
Setelah pejabat AS dan US borunding tentang penyole- 

saian kasus Zakharov dan Daniloff yang keduanya dituduh 
sebagai spionase oleh masing-masing pihak (AS-US), sebagai 
hasilnya, pada hari Jumat, 12 September 1986 keduanya dibe- 
baskan dalam waktu yang sama, Daniloff dibebaskan dari Pen- 
jara Lefertovo menuju ke kedubes AS sedang Hakim Joseph Me, 
laughlin memerintahkan pembebasan Zakharov dari penjara dan 
menyerahkannya ke kedubes US di Washington,^®

Pada hari Minggu, 28 September 1986, George Shultz 
dan Menlu Soviet Eduard Shevardnadze mencapai persotujuan 
untuk mombebaskan kedua tertuduh tersebut, Pada hari Senin, 
Daniloff tiba di Frankfurt, Jerman Barat,^ sedang Zakharov 
meninggalkan AS dan menuju ke Moskow pada hari Selasa,

Sobelum kasue Zakharov dan Daniloff terseleeaikan

57^'"Zakharov Resmi Didakwa Lakukan Spionase Soviet", 
Kompas, 11 September, 1986, h. I.

^"Daniloff dan Zakharov Dibebaskan Serentak1', Suara 
Karya, 15 Septembor, 1986, h, I.

^"Daniloff Tiba di Jerman Barat1', Antara, Septem
ber, 1986, h* I.

60'»Daniloff, Zakharov, Orlov Dibebaskan dari Taha- 
nanM* Kompas, 1 Oktober, 1986, h. X
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(masing-maeing terselesaikan pada tanggal 28 dan 29 Septem
ber 1986), pada tanggal 18 September 1986, AS memerintah- 
kan 25 anggota miosi Uni Soviet untuk PBB agar meninggalkan 
nogaranya pada tanggal 1 Oktober 1986. Bernald Kalb, Juru 
Bicara AS, mongatakan bahwa pengusiran tereebut tidak ada 
nubungannya dengan kasue Daniloff, namun merupakan tuntutan 
yang tolah direncanakan oleh Pemerintah AS agar staff US 
untuk PBB dikurangi karena tidak 6eimbang dan oleh Moskow 
digunakan untuk mengump_\lkan data intolejen.

Pada bulan Maret 1986, AS tolah momerintahkan Moskow 
untuk mengurangi staffnya dari 275 menjadi 170 dalam piri- 
ode dua tahun, namun permintaan itu ditolak meskipun dilaku- 
kan berulang kali* Oleh karena itu, AS tidak akan membiar- 
kan negara mana pun menyelewengkan keanggotaannya untuk PBB 
bagi terselenggarakannya kegiatan yang merusak koamanan AS, 
sedang AS wajib mengambil langkah pengaman torhadap maoalah 
ini. Mengenai raasalah ini, US harue memahami bahwa langkah 
demikian ini adalah sah dan berdasarkan atas hukum untuk 
melindungi keamanan AS. Oleh karena itu, bila US melakukan 
langkah balasan, mBka ia akan raendapatkan balasan yang ce- 
timpal.^

Menurut AS, missi US haruc dikurangi dari 275 menja-

^Uraian ini diambil dari "AS Usir 25 Diplomat Soviet 
di PBB", Antara, 18 September, 1 86, h. X.
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di 22** pada 1 Oktober 1966, 221 pada 1 April 1987, 199 pa
da 1 Oktober 1987, dan 1?0 pada 1 April 1988, namun pejn- 
bat AS enggan untuk mengatakan apakah ada di antara orang

c p
US itu yang melakukan mata-mata.

Pada hari Minggu, 21 September 1986, 21 diplomat US
ak]
6if

meninggalkan AS^ dan kelompok terakhir meninggalkan AS
pada hari Selasa, 15 Oktober 1906.

Mengenai pemulangan ke 25 diplomat tersebut, She
vardnadze mengatakan:

, . , , berlandaskan Keputusan itu tidak v pada hukum, provokatif,
dan tidak bertanggung jawab. landakan ini tidak akan
berlangsung tanpa mendapat jawaban. Jika AS yakin bahwa
ia dapat bertingkah tanpa mendapatkan risiko, maka hal
itu merupakan kesalahan besar. ^

Sebagai akibatnya, bertepatan dengan batas waktu yang dibe-
kan Washington terhadap pemulangan diplomat US, Moekow me-
merintahkan 5 diplomat AS untuk US agar meninggalkan nege-
, 66 rinya.

6aibid.

^"Diplomat^ Soviet Tinggalkan AS", Antara, 23 Sep
tember, 1986, h. I'.

^"25 Diplomat Soviet Sudah Tinggalkan AS"f Suara 
karya, 16 Oktober, 1986, h. I.

^"Shultz Pessimis dengan KTT Adikuasa", Merdeka, 23 
September, 1986, h. I

^"Soviet Usir Lima Diplomat AS", Merdeka. 23 Okto
ber, 1986, h. I.
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Sebagai jawaban terhadap tindakan Moskow tersebut, 
pada hari Selasa, 21 Oktober 1986, Kemlu AS mengumumkan 
bahwa 50 diplomat US yang terdiri dari 38 orang yang bertu- 
gas di Washington dan 12 di San Francisco harus meninggal- 
kan AS i Oktober 1986* Di samping itu, macih ada lima dip
lomat lainnya yang dinyatakan persona non grata, yaitu 
Counselor Fasilyi Fedotov, Oleg Likhacev, Aleksander Metel- 
kin, dan Nikolay Kokovin yang serauanya bortugae di Washing
ton, eedang satunya adalah Lev Zaytsev yang berkedudukan di 
San Francisco. Keliraa diplomat ini dikhususkan karena di-
anggap molakukan kegiatan yang tidak selaras dengan status

67diplomatik mereka. '
Menurut Persetujuan AS dan US, US diperkenankan me- 

nempatkan 320 diplomatnya untuk AS, Sebelum pongusiran 
terjadi, jumlah diplomat US sebanyak 301 orang, sedang 1ip- 
lomat AS untuk US sebanyak 2Z+6 orang,

Pada hari Rabu, 22 Oktober 1986, Kemlu US mengumum- 
kan tentang pengusiran diplomat AS dan 260 karyawan war- 
flanegara US yang bekerja di kedubers AS di Moskow dan koneu- 
lat di Leningrad, ’bahkan untuk mengataci kesulitan yang di- 
hadapi, AS tidak diijinkan menggantinya dengan pegawai dari

^ !,AS Dituduh Perbuiruk Hubungan11 Kompan, 23 Oktober, 
1986, h. 1. ---
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69negara ketiga. y
Sebagai akibat dari tindakan US tersebut., pada hr.ri

Kamis, 2J Oktober 1986, kegiatan diplomatik AS lumpuh,^
Akhirnya, pada hari Kamis petang, 23 Oktober 1986, Presi-
den AS, Ronald Reagan, mengumumkan bahwa AS tidak akan me-
lakukan tindak balasan lagi. Dengan demikian, berakhirlah

71ealing mengusir diplomat tersebut.
Dari peristiwa ini, tornyata permasalahannya bukan 

hanya diplomat US untuk PBB, namun termasuk juga diplomat 
US yang diluar PBB dan warganegara US yang diporbantukan un
tuk PBB. Akan tetapi sesuai dengan judul ekripsi ini, maka 
yang dibahas di antara peristiwa tersebut adalah hanya peng
usiran diplomat OS untuk PBB.
1. Tinjauan dari segi kekebalan dan keistimewaan diplomatik 

Dilihat dari alasan pengusiran diplomat US untuk PBB, 
pengusiran tersebut dalam rangka melaksanakan Keputusan Pe- 
merintah AS. Apabila ditinjau darj. aegi kekebalan dan keis- 
mewaan yang dinikmati oleh para diplomat, maka hal itu akan 
solalu dihubungkan dengan negara tuan rumah. Hal ini borarti

^ MUni Soviet Perintahkan 5 Lagi Diplomat AS Tinggal
kan Moakow", Prioritas, Zk Oktober, 1986, h. I.

^"Diplomat AS di Moskow Terpaksa Mengepel Lantai'1, 
Suara Karya, ?-k Oktober, 1986, h. I.

^"AS Tak Akan Balao Lagi Pengsiran oleh Soviet,11, 
Kompas, 25 Oktober, 1986, h. I.
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kobal terhadap hukum AS dan mendapat keistimewaan dari faei- 
litas-faailitas yang diberikan oleh AS maskipun diplomat- 
tersebut untuk PBB, bukan untuk AS. Xung domikian itu terja- 
di karena PBB tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi keke
balan dan keistimewaan para diplomat, bahkan PBB eendiri 
mendapatkan kekebalan dan koictimewaannya dari AS* Oleh ka
rena itu, sudah semestinya kalau AS momperlakukan mereka ee-

72bagaimana diplomat yang diakreditkan kepadanya. Berdasar- 
kan persamaan perlakuan tersebut, AS berhak mengueir diplo
mat dari territorialnya apabila yang bersangkutan melan&gar 
kewajibannya atau menyalah gunakan hak yang disandangnya*

Bagaimana dengan PBB sendiri, apakah dapat mellndungi 
diplomatnya dan diplomat nogara anggota yang diakrodltknn 
kepadanya terhadap tindakan yang melanggar yang dilakukan 
oleh negara tuan rumah?

Ditinjau dari kodudukannya, PBB dapat borporan soba- 
gai active legation dan dapat pula sebagai passive legation* 
Active legation ini bisa terjodi karena dimungkinkan torja- 
dinya pengirlman diplomat tanpa mempunyai nasionalitae nega
ra pengirira, sebagaimaua dijelaskan dalara pasal 7 Konvenei 
Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik the sending
State may freely appoint the member of the mission." dan pa
eal 8nya "Member of the diplomatic staff of the mission

^2Lihat paeal 15 ayat (*t) Haedquartern Agreement.
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should in principle bo of the nationality of the State", Da
ri kedua pasal ini dapat dimengeri bahwa staff diplomatik 
bukanlah harus berkebangsaan negara pengirim* y

Oloh karena hak kekebalan dan keistimewaan tersebut 
berasal dari PBB, maka yang borhak menghapus adalah PBB*
Oleh karena itu, aecara yuridis, PBB dapat melindungi diplo- 
rnatnya dengan tanpa mencabut (mempertahankan) hak kekebalan 
yang disandang diplomatnya.

Mengenai perlindungan PBB kepada wakil negara yang 
diakreditkan kepadanya adalah menjadi agak sulit karena ke
kebalan dan keistimewaan yang dimiliki oloh wakil negara 
anggota seharusnya dipenahi oleh PBB berhubung PBBlah yang 
monerima meroka. Akan tetapi, oleh karena PBB tidak mampu 
memberi hak kekebalan dan keistimewaan, maka pemonuhannya 
diserahkan kepada negara tuan rumah. Di samping itu, hak ke
kebalan dan keistimewaan tersebut beraeal dari negara-negara 
anggota, maka nogara-nogara anggotalah yang dapat nmlindungi 
diplomatnya dengan cara mempertahankan hak kekebalan yang 
disandangnya. Berhubung yang member! hak kekebalan dan keis
timewaan adalah ASt maka apabila terjadi penyalahgunaannya, 
AS berhak menindak terhadap yang bersangkutan*

Dalfim kasus pengusiran AS terhadap diplomat US untuk 
PBB, Juru Bicara PBB, Francios Giuliani, berpendapat bahwa

^Lihat pula Henry G, Schermere, vol. II, op. cit., 
h, 731t ------
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pengnciran yang dilakukan oleh AS torhadap diplomat US untuk
PBB adalah bortontangan dengan poraotujuan markao boear PBB.
Alacan ponentangan beliau adalah dikaronakan adanya pcng-
usiran secara koloktif berdnearkan Koputuean Pemerintah AS
untuk mongurangi jumlah ctaff minr>i US, bukannya berkenaan
dongnn konalahan-konalahan pr1bad 1 morokn

AS baru dapat monorapkan hukum yang berkonaan dengan
tempat kediarnan orang antng torhadap porwakllan negara-nega-
ra anggota untuk PBB apabila yang bercangkutan terbukti mo-

75nyalah gunakan hak keistimewaannya.  ̂Hal ini berarti bahwa 
kelangmmgan ijin teinpnt kodiaman bag! dLplomat yang bor~ 
sangkutan dapat dicabut apabila ia torbukti molakukan ponya- 
lahgunaan hak kciatimowaanya* Dengan dicabutnya hak tempat 
kediaman bag! diplomat yang bornangkutan, maka AS dapat mom- 
porlakukanhya aebagaimana ia (AS) monornpkan hv\kumnya tor
hadap orang asing di negara AS. -

Dari penjelasan toreebut, jelaslah bahwa porwakilan 
nogara anggota untuk PBB hanya dapat dikoluarkan dari wila- 
yah AS atau diuoir apabila yang bersangkutan terbukti menya- 
lah gunakan hak keietimowaannya atau, dengan kata lain, ber-
kenaan dengan kesalahan pribadinya. Dongan demikian, penda

nt

^"PBB Nyatakan AS Langgar Persetujuari New York 1947,l» 
Jat;a Pos, 20 September, 1986, h. VII,

75Lihat pasal 13 huruf b dari Headquarters Agreement.
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pat Krancloa Quiliani di atan dapat ditorima.
?, Tjnjauan dari segi penetapan jumlah porwakllan diplomatik

Mongonal hak untuk monotapkun jumlah diplomat untxik
PBB, Sokjon PBB Javior Perez de Cuellar mengatakan bahwa AS
mompunyai hak untuk menotnpkan jumlah yang layak dan normal
bagi misi-misi untuk PBB, namun hendaklah masalah keamanan
jangan menjadi satu-natunyn alacan bagi negara tuan rumah un-

76tuk menetapkan batas jumlah yang dikehendakinya,'
Menurut hemat saya, pendapat Sekjen tersebut beralasan 

karena mengenai jumlah diplomat momang tidak diatur, baik di 
dalam Headquarters Agreement maupun di dalam Konvensi PBB 
19^6. Oleh karena AS mompunyai kontrol torhadap apa yang ti
dak diatur di dalam Hoadquarters Agreement dan Konvensi PBB 
19̂ +6, maka AS mempunyai kewenangan pula dalam menentukan jum
lah diplomat untuk PBB, sobagaimana yang diatur dalam pasal 
1^ huruf d dari Headquarters Agreement:

Except provided in this section and in the General 
Convention," the United States retains full control and 
authority over the entry of persons or property into the 
territory of the United States and the conditions under 
which persons may remain or reside there,

Me6kipun AS mempunyai kewenangan yang demikian itu, janganlah
maealah keamanan menjadi satu-satunya kretoria bagi penetapan

76Antara, 18 September, 1986, loc, cit,
77
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jumlah diplomat untuk PBB, totapi horidaklah momperhatikan 
pula kop&ntingun nogara anggota yang mongirimkan wakilnya 
dan keperttingan PBB sendiri, Makin besar kopentingan suatu 
negara, makin besar pula jumlah diplomat yang diperlukan da- 
lam porwakilannyn untuk PBB. Bagi PBB sendiri, makin banyak 
tenaga ahli, makin membawa ofok positif di dalam mencapai 
tujuan-tujuannya karena masalah-masalah yang dihadapi memer- 
lukan surnt?angan pemikiran mereka. Apabila jumlah yang layak 
dan normal dari diplomat untuk PBR diukur dengan faktor ke
amanan yang bersifat eubyektif dan sensitif, maka kemungki- 
r.an sekali akan merugikan PBB dan nogara-nogara anggota yang 
inengirimkan wakllnya,

Apabila dilihat di dalam Konvensi Wina 1961 tentang 
Hukum Diplomatik, dalam pasal 11 angka 2nya menyebutkan:

In the absent of specific agreement as to the size of 
the mission, tho receiving State may require that the 
size of the mission be kept within the limits considered 
by it to be reasonable and normal, having regard to 
circumetnces and conditions in the receiving State and 
to the need of particular mission*

dan dalam pasal 9 angka Inya disnbutkan:
Tho rocolving State may at any tirno and without having 
to oxplaiu its ̂ dicission, notify the sending State that 
the head of the' mission or any member of the diplomatic 
staff of the mission is persona non grata or that any 
other member of the staff of the mission is not accept
able,

Menurut kedua pasal tersebut, negara penerima berhak menen-
tukan jumlah diplomat yang layak dan normal terhadap suatu

i
perwakilan nogara tertontu apabila mengenai hul itu belum
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diperjanjikan secara khusus dan dapat pula meminta agar su- 
ntu diplomat dari negara tertentu ditarik dari negaranya 
tanpa hurus membuktikan alasan-olsan penguairannya.

Di dalam kodua pasal tersebut digunakan perkataan 
"receiving States" dan "sending State". Menurut hemat. saya, 
hal yang demikian itu erat hubungannya dongan Letter of 
Credence. Letter of Credence ini disorahkan kepada kepala 
negara tempat diplomat yang bersangkutan ditugaskan. Jadi, 
diplomat yang bersangkutan mewakili negaranya untuk negara 
yang menerima Letter of credence tersebut, Yang menjadi raasa- 
lah, siapa yang menerima Letter of Credence diplomat untuk 
PBB?

Apabila dilihat dari segi penerimaan Letter of 
Credence, Sekjen PBBlah yang menerimanya dari kepala negara 
utau kopnla pomerintnhan atau menteri luar negeri negara-ne- 
negara pengirim. Demikianlah yang diatur dalam angka 1 dari 
Resolution on the Permanent mission to the United Nations 
1948 "That credential of the permanent representatives shall 
bo Issued either by the Hoad of the State or by the Head of 
the Goverment or by Minister of Foreign Affairs, and shall be

*

transmitted to the Secretary-General". Oleh karena itu, bila 
konsisten kopada pengertlan dari pasal 9 dan 11 Konvensi 

Wina 1961 tersebut, maka PBBlah yang berhak menentukan jum- 
lah diplomat untuk PBB dan pula yang dapat mem-persona non 
grata-kan terhadap misi-misi negara pengirim untuk PBB.
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Namun dalam kenyataannya Sokjon PBB di lain kesompatan menya- 
takan bahwa AS telah molakukan tindakan yang borlawanan de- . 
ngan persetujuan antara AS sobagai nogara tuan rumah dan PBB 
uobactvi organisasi intornaciom X ynng mouempatkan aokretnri- 
atnya di territorial AS.^® Pornyntaan tersebut. dapat dilihat 
juga dalam suatu ungkupan yang disampaikan oloh wakil dari US 
borikut ini:

Alexander M. Bolonogov (Soviet Union) said * . . *
The American side remained deaf to the position of the 
Socretary-Gonoral, who had stated that the United States 
action against the 2.5 Soviet diplomat, was contgasy to the 
Headquarters agreement Tgar'ls bawah dari saya)»

Pornyntaan tersebut bukanlah didanarkan atas peraturan umum 
yang telah discbut (pasal 9 dan 11 dari Vienna Convention on 
Diplomatic Relation) karena, bila didanarkan peraturan yang 
bersifat umum, akan bertentangan dengan suatu asaa bahwa lex 
special! dorogat legi general!, sodang poraturan khuous yang 
ditimksud adalah pasal 13 huruf d dari Iloadquarters Agreement* 
Akan tetapi pernyataan tersebut didasarkan atas adanya per
janjian antara AS dan PBB untuk membentuk Komite PBB apabila 
terjadi kotidaksepakatan mengenai jumlah delogasi negara ang-

^ ,!25 Diplomat Soviet Tinggolkan AS”, Suara karaya,
16 Oktober, 1986, h. I.

"^Department of Public Information Press Section 
United Nations, "Sixth Committee Adopts Draft Rocoramanding 
Assembly Urge Host Country to Take All Measures for Security 
of Missions, Safety of Personnel", United Nations Press 
Reloaso, 26 Nopomber, 1986, h* V, — —  —
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ftOgota untuk PBB, Apabila dilihnt di dalam Headquarters
Agreement, perjanjian tentang pembentukan Komite PBB tersebut
morupakan pelaksanaan dari pasal 20nya, yang menentukan:

The Secretary-General and the appropriate American 
authorities shall settle by agreement tho channels 
through which they will communicate regarding the 
applications for tho provision of thin agreement and 
other questions affecting tiie district, and may enter 
into such fsupplenwntal agreomont ,-irj may be noconcary to 
fulfil tho purposes Of thin agreement.

Sampai di sini terlihat jelas bahwa tindakan pengusir
an terhadap diplomat US yang dilakukan oleh AS adalah berte- 
tangan dengan hukum lrilernasjonal teatang diplomatik. Akan 
tetapi masih akan timbul pertanyaan tentang pelanggaran AS 
terhadap perjanjian pembentukari Komite PBB. Dapatkah tindakan 
AS yang dofoikian itu dibenarkan menurut hukum perjanjian in
ternasional?
3* Tlnjauan dari segl hukum perjanjian internasional

Menurut hukum perjanjian internasional, suatu pihnk 
dalam perjanjian dapat tidak lagi terikat oleh perjanjian 
yang dlbuatnya' apabila:
1, waktu berlakunya habio atau sesuai dengan apa yang telah 

ditentukan dalam perjanjian;
mendapat persetujuan dari pihak lainnya yang turut serta 
dalam membuat perjanjian,

Hal tersebut sesuai dengan apa yang ditontukan dalam 
paeal %  Vienna Convention on the Law of Treaties between 
States and International Organizations or between Inter-
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national Organizations 1986 sebagai berikut:
Tho termanation of a treaty or withdrwal of a party may 
take place:
(a) in conformity with the provisions of the treaty;
(b) at any time by consent of all parties after 

consultation with tho contracting States or contract
ing organizations.

Pada umumnya pongakhiran perjanjian itu terjadi karena:
I. tujuannya tolah tercapai;
?. musa berlakunya telah habis;
3. musnahnya salah satu peserta perjanjian;
II. adanya persetujuan untuk mengakhiri perjanjian; 

adanya perjanjian pongganti;
Ort

b. adanya pongakhiran sepihak.
Mengenai pengakhiran secara sepihak ini, di dalam per- 

gaulan internasional dapat terjadi karemi berdaoarkan asa re
bus sic stantibus, yaitu doktrin yang memberi hak kepada ne
gara agar mcmarik diri dari perjanjian untuk monghindarkan 
kerugian atau yang membahayakan eksistensinya karena telah 
terjadi porubahan koadaan yang draetis.^ Doktrin demikian 
ini tidak diatur di dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjan- 
jian, baik yang tahun 1969 maupun yang tahun 1986, cebagaima- 
na diaturnya asac pacta sunt servanda yang terdapat dalam pa-

oal 26 dari Vienna Convention on tho Law of Treatise 1969 dan

®®Budiono Kusumohamid jo jo, op. cit., h. i)8. 

81lbld., h. 16.
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Vienna Convention on the Law of Treaties between States and 
International Organizations or botwoen International 
Organizations. Oloh karena itu, mudahlah suatu negara untuk 
monyatakan suatu perubahan keadaan sebagai dasar alasan 
pembenar bagi penghontikan diri dari perjanjian yang tolah 
dibuatnya* apa lagi tiadanya suatu badan yang berwenang pe- 
m*h untuk roemborikan interprotasinya yang mongikat para pe-

Q p
serta. Mockipaun anas robus eic stantibus tidak diatur di
dalam kedua Konvensi Wina tersebut, namun di sana diatur
tontang perubahan kendaan yang, paling tidak, dapat dijadi-
kan pedoman untuk mondasarkan batasan terhadap kroteria ba-
gi penorapan asas rebus sic stantibus* Perubahan yang di-
maksud diatur dalam pasal 2 angka 1 dari kedua Konvensi Wina
tersebut di atas;

A fundamental change of circumstances which has occurod 
with regard to those oxisting at the time of the 
conclusion of a treaty, and which was not foreseen by 
the parties, may not invoke as aground for terminating 
or withdrawing from the treaty unless:
(a) the existence of those circumstances constitued an 

osoential basis of the consent of the parties to be 
bound by the treaty; and

(b) the effect of the change is radically to transform 
the extent of obligations still to be porformed 
under the treaty.

%

Berdasarkan pasal tersebut, pihak dalnm porjanjian dapat me- 
narik diri dari suatu perjanjian karena telah terjadi per-

Qp
'Syahmin AK.( Hukum Perjanjian Internaolonal, Armi- 

co, Bandung, 1985, h. JT*
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ubahan di mana:
1. perubahan itu harus menyangkut keadaan pada waktu per

janjian dibuat;
2. perubahan itu tidak direncanaknn oloh para pihak;
5# eifat porubahan itu harus fundamental;

keadaan itu harus morupakan dasar yang panting bagi ko- 
sepakatan para pihak untuk dliknt;
akibat perubahan itu harus radikal oohlngga morubah 
lingkup kewajiban yang masih harus dilaksanakan menurut 
perjanjian itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atae, penyimpangan 
yang dilakukan oleh AS adalah tidak memonuhi unsur-uncur ko- 
tentuan yang terdapat dalam pasal yang telah disebut. Hal 
demikian ini dapat dilihat dari:
1. ketidakoetujuan yang dilontarkan oleh PBB yang diwakili 

oleh Sokretaris Jenderal dan Juru Bicara PBB;
2. perjanjian itu baru berakhir apabila terjadi kesepakatan 

antara PBB dan AS tentang jumlah diplomat yang diperke- 
nankan untuk PBB;

5. unsur-unsur pasal 62 baru terpenuhi kalau perjanjian te
lah dilaksanakan, misalnya telah torcapainya kesepakatan 
tentang jumlah maksimal perwakilan yang diperkenankan un
tuk PBB, namun PBB melampaui jumlah batas yang telah di- 
tentukan atau, bahkan, menggunakannya demi kerugian AS. 
Dengan demikian, maka AS baru dapat menggunakan pasal ini
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cobagai alnnan bagi dirinya untuk koluar dari perjanjian;
4. AS sebenarnya telah momonuhi calah oatu unsur-uneur yang 

tordapat dalam kroteria pongakhiran perjanjian pada umum- 
nya, yaitu tindakan AS yang demikian itu secara tidak 
langsung morupakan pernyataan untuk mongakhirl porjanjian 
secara sopihak. Akan totapi tindakan yang dilakukan ter- 
sobut tidak memenuhi unsur-unsur yang diporkenankan untuk 
mongakhiri perjanjian socara uopUiak yang dimaksud,

Di camping AS tidak momonuhi unuur-unsur pongakhiran 
yang dapat dijadikan daoar pombonar tindakannya, ia to3ah 
menjadikan lmkum nasionalnya sebagai dasar tindakan yang di- 
lakukannya* Tindakan AS yang mongabaikan hukum internasional 
dongan mondaoarkan atas hukum naoionalnya adalah tidak dibo- 
narkan oleh pasal 27 angka 1 dari Konvensi Wina 1966 "A State 
may not invoko the provissions of its internal law as 
justification for its failure to perform the treaty." atau, 
dongan neminjam porkataan Ian Brownly, "Statoc cannot pload 
provissions of internal law in justification of internal 
wrong",^

®^Ian Brownly, Principle of Public International Law, 
cet. II, Clarenson Preso, Oxford, 1973> h. 3^3*
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BAB V 
PENUTUP

a, Kesimpulan
1. PBI1, eobagni organisasi intornanionnl, mempunyai tiga 

pihak dalam hubungan (tripartita re lationship), yaitu 
PBB sendiri, negara anggota yang mongirimkan v/akilnya, 
dan negara tuan rumah, Dalam orgnnlnasi internasional, 
negara tuan rumah dapat berasal dari negara anggota 
atau negara bukan anggota. Dalam hubungannya dengan 
PBB, negara tuan rumah bcrosal dari negara anggota, 
yaitu Amerika Serikat. Hubungan antara Amerika Serikat 
sebagai negara tuan rumah dan PBB diatur dalam perjan- 
jian bilateral yang dikenal dengan sebutan Headquarters 
Agreement, Sedang hubungan PBB dengan negara anggota 
pada umumnya diatur dalam Charter of the United Nations 
dan Convention on the Privileges and Immunities of the 
United Nations 1%6,
Oleh karena PBB mempunyai tiga pihak dalam hubungan, 
maka apabila terjadi sengketa antara negara anggota de
ngan negara anggota lainnya, PBB kemungkinan dapat ter- 

%

kena dampaknya, Hal itu bisa terjadi dikarenakan peran 
netral yang dimainkan oleh PBB dihubungkan dengan ke- 
pentingan masing-masing pihak yang bersengketa, Dalam 
hal yang bersengketa adalah negara tuan rumah dengan 
negara anggota lainnya, negara tuan rumah akan menjadi
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tidak akrab terhadap PBB apabila PBB dirasa merugikan 
kopontingannya, bogitu pula PBB akan monjadi rotok 
hungannya dengan negara anggota yang bersengketa apa
bila PBB dirasa condong mendukung kepentingan negara 
tufcn rumah, Bagi PBB somliri, ia mcmorlukan tonaga- 
tohaga ahli yang borasal dari moroka untuk membantu 
momocahkan masalah-macalah duriia yang dihadapinya.

2# Magnlah-masalah yang dikoluhkan oloh PBB dan negara- 
nogara anggota lainnya dalam hubungan mereka dengan 
negara tuan rumah adalah:
1. tindakan nogara tuan rumah yang dianggap menyim- 

pang dari kokobalan diplomatik yang disandang oleh 
perwakilan negara-negara untuk PBB;

2* kurang sempurnanya koistimewaan yang dibrikan oleh 
nogara tuan rumah kopada para porwakilnn nogara 
anggota untuk PBB;

3, pelanggaran yang dllnkukan oloh nogara tuan rumah 
torhadap Headquarters Agroomont,

3. Ditinjau dari sogi treaty, tindakan yang dilakukan 
oloh Amerika%Sorikat (pongabaiannya torhadap perjan- 
jian pembentukan Komite PBB) tidak momonuhi unsur-un- 
sur yang harus ada untuk sahnya tindakan penyimpangan 
torhadap perjanjian dengan mendasarkan pada aoaa 
rebus aic stantibus dan tindakan AS tersebut secara 
tegas d.itolak oleh pasal 27 angka 2 dari Konvonoi
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Wina 1986 tentang Hukum Treaty antara Noga-negara dan ■ 
OrgnnioaGi-organioaai Inlornanionn'L atau antar Orga- 
nlsaai-organloasi Intormioional. Jadi, bordnoarkan 
Hukum Perjanjian International, Amorika Serikat baru 
dapat mengurangl jumlah diplomat suatu nogara untuk 
PBB dengan tiga jalan:
1* apabila diplomat yang bersangkutan telah terbukti 

monyalah gunakan hak koiotimowann yang diponuhl, 
oleh Amerika Serikat;

2* apabila Amerika Serikat menyalurkan kohendaknya 
molalui ketentuan yang telah dieopakati bersama 
oleh PBB dan Amerika Serikat;

3* apabila PBB tidak mematuhi ketentuan yang telah 
ditotapkan ootolah torcapninya konopakntan jumlah 
diplomat yang diperkonankan untuk PBB molalui Ko- 
mito PBB*

4. Kewenangan Amerika Serikat untuk menontukan jumlah 
perwakilan diplomatik nogara-nogara anggota untuk PBB 
berdacarkan pasal 13 huruf d dari Iloadquarters 
Agreement tidak berlaku lagi karena tolah datangnya 
perjanjian pongganti, yaitu pombentukan Komito PBB 
dalam hal torjadi ketidak copakatan mengenai jumlah 
yang diperkonankan untuk PBB, Perjanjian pengganti 
tersebut merupakan polakcanaan paeal 20 dari liaed- 
quartere Agreement*
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b. Saran
1. Adalah merupakan hal yang sulit untuk borpegang teguh 

satu cudut pandang, misalnya politis atau yuridis sa- 
ja, dl dalam menil.ii maaalah borapa jumlah diplomat 
yang diperkonankan untuk PBB. Menurut pasal 2 angka 1 
dari Charter of tho Unltod Millions, kodudukan negara- 
negara anggota PBB adalah oama« Dongan demikian, harus 
ada ketontuan yang berlaku earna kepada cornua negara 
anggota mengenai berapa jumlah perwakilan mereka yang 
diporkonankan untuk PBB atau Lanpa adanya batauan ter- 
tentu sodang masalahnya discrahkan kepada maeing-ma- 
sing negara anggota yang mengirimkan wakllnya untuk 
d.l.;H!uuuikna ilongun keponlingunriya, Sudah barang tentu 
yang domikian lnl akan menimbulkan protos, Apabila 
jumlah diplomat yang diperkenankan untuk PBB diserah- 
kan maoing-masing negara anggota yang mengirimkan wa- 
kilnya, maka AS akan memberikan protes karena yang de~ 
miKian itu dapat menambah dan memperbesar beban serta 
rictko yang harue dltanggungnya. Apabila yang domikian 
itu dibataci dengan jumlah yang sama, maka nogara ang
gota yang mempunyai andil dan kepontingan yang lebih 
daripada negara anggota lainnya akan memberikan pro
to snya. Jikalau macalahnya diserahkan kepada negara 
tuan rumah, berarti memberl peluang kepada yang ber
sangkutan untuk mendektekan kehendaknya terhadap kepu-
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tucan yang akan diambil di dalam konppronsi-konperensi 
yang diadakan oloh PBB dan dimungklnkannya juga untuk 
molakukan diskriminasi dalam koanggotaan PBB. Oleh ka- 
rona itu, pombontukan Komito PBB tontang Penyolesaian 
Songkota Jumlah Perwakilan Diplomatik Negara-nogara 
untuk PBB adalah jalan yang tepat sokali. Di aitulah 
para yang bcrsengkota dapat morundingkan masalahnya 
tanpa harus mongorbankan persamaan kedudukan dalam 
koanggotaan PBB sobagaimnna yang ditontukan oloh pasal
2 angka 1 dari piagam PBB.

2. Meskipun secara yuridis tindakan Amerika Serikat tam- 
pak salahnya, namun secara politis snyn dapat momaha- 
minya.

Secara politis, kopontingan nasional adalah faktor
nomor wahid dalam hubungan internasional suatu nogara
di mana hubungan torsobut harus didasarkan pada kepen-

t

tingttn nasionnlnya. Moskipun di dalam hubungan inter
nasional dikenal adanya asas pacta sunt servanda, na
mun dikonal pula asas rebus sic stantibus. Oloh kare
na itu, kowajiban internusional suatu nogara akan di- 
terjang atau diabaikan apabila kopontingan nasional- 
nya morasa torancam atau dirugikan0 
Adalah merupakan keadaan yang sulit diterima, suatu 
nogara baru dibenarkan untuk bertindak apabila keja- 
diannya telah torbakti, karona yang demikian itu ber-
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arti tidak momberi tempat bagi nogara untuk mclokukan 
tindakan provontif, Tentunya kaidah yang domikian itu 
tidak akan diterima karena cangnt mcmbahayakan kehi- 
pan negara. Denman adanya larangan bortindnk prevontif, 
momungkinkan hilangnya at.au tcrbobolnya kopontingan 
national. ountu nogara r.odang luiktinyo bn ru ditemukan 
koiDiidlan. Dongan adanya gojala pnncurian yang dilihat- 
nya» apakah fjoceorang baru di.porbolohkan molakukan 
pengnfiiran terhadap yang bornangkutan fintolah dirinya 
mort\r»n bahwa barangnya ada ,yn nr, hHang, padahal bukti
ll ya pun bolum tontu dapat dil.otnukan? Apakah .suatu no-, 
gara akan m<»nibiarknn dirinya dimrang lobih dahulu ba
ru komudian bortindak mockipun j‘iuh sobolumnya in 
mengctahui adanya gejala akan torjadi cerangan terse
but? Dagaimana kalau nerangan itu merupakan tindakan 
yang momatikan?

3- Sebagai nogara tuan rumah dari PBB, AS berada dalam 
keadaan yang milit* Apabila ia molakukan tindakan pre- 
ventif dongan monekan sominimal mungkin .iumlah diplo
mat dari euatu nogara tortontu karena adanya kecuriga- 
an dan kekhaw^atiran terhadapnya, maka akan timbul per- 
sangkaan bahwa ia telah molakukan tindak diekriminasi 
dalam koanggotaan PBB atau menggunakan kesompatan PBB 
untuk moncapai kopontingan nasionalnya. Apabila ia 
(AS) membiarkan sejumlah becar diplomat suatu negara 
anggota untuk PBB* maka ia akan menghadapi dua masalah
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yaitu mnoalnh koaraanan dan kouangan, Maoalah koaraanan,
apabila dihubungkan dengan komungkinan torjadinya pe-\
nyalnhgunaan hak koistimowaan, mioalnya torjadinya 
tindak Gpionacc, Macnlah kouangan, apabila dihubungkan 
dongan pertanggungjawaban intornaoionalnya, misalnya 
koamannn dan keselamatan para diplomat.

k* Terlopae bagaimana para pihak akan menilai, AS haruo 
menyelocaikan masalahnya molalui Komite PBB yang mem- 
bidangi masalah penyeloeaian sengkota jumlah diplomat 
yang diporkonankan untuk PBB, Hal itu harus dilakukan 
kttrona hacilnya dapat dipartanggungjawabkan taecara yu
ridis meokipun ada yang menilai bahwa Komite tersebut 
rilbont.uk untuk kopontingan Amoriku Sorl.kat, rniaalnya 
koputuuan yang dinmbilnya nolulu mo nguntungkan kapon- 
tingan naeionnl ntigara tuan rumah, Jadi, Amorika Seri- 
kn L haruo mony:\ 1 urkan Iwpon t.I.ngnn pol i tinny a molal*i J 
jalur^yuridiG.
Di camping yang torsebut di atas, untuk menjaga ke- 
Imigoungan dan kolancaran uaaha-unaha wencapai tuju- 
an-tujuan PB1>, henuaklah nogara-negara anggota dan wa
kil moreka untuk PBB monjauhkan diri dari praktok yang 
tidak colaras dengan hukum intornaGional, baik hukum 
kobiasaannya maupun perjanjian-perjanjian yang meroka 
ciptakan sendiri*
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Kompas* 9, 11, dan 12 September 1.986 dan 1, 1/f, 23, dan 23 

Oktober 1986.
Priorltas. 2/+ Oktober 1986.
Suara Karya, 1^ dan 30 Septombor 1986 *;orta 16 dan 2/+ Okto

ber I98b .
Surabaya Postf 11 Juli 1985.

ttBAlg.OatiQnfi,.PJg6g RfllfiaS9> 25 dan 26 Nopember 1986 dan 5 Desember 1986*

LAIN-LAIN

Agreement between the United States of America and the U 
United Nations on Headquarters of the United Nations,
21 November 1947.

Convention on the Privileges and Immunitieff of'the United 
Nations, 13 February 19^6.

Letter Dated 2i* October 1986 from th^ Permanent Representa
tive of the Union of Soviet Socialist Republics to the 
United Nations Addressed to the Chairman of the Commit
tee on Relation with the Host Country.

Letter Dated 18 August 1986 from the Permanent Representa
tive of the Islamic Republic of Iran to the United Na
tions Addressed to the Secretary-General*

Vienna Convention on the Law of Treaties between States and 
International Organizations or between International 
Organizations, 20 March 1986.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
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