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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang sengketa penyadapan 

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangoon, Myanmar, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

      Berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina 1961 seorang wakil diplomatik diberikan 

kekebalan dan hak keistimewaan dengan tujuan supaya para wakil diplomatik dapat 

menjalankan tugasnya dengan lancar selama mewakili negara pengirim. Kekebalan 

tersebut merupakan bentuk perlindungan perwakilan diplomatik beserta fasilitas-

fasilitasnya termasuk di dalamnya kekebalan Atas gedung perwakilan diplomatik. 

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik Pasal 22 telah menegaskan 

bahwa status gedung perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolable) 

karena merupakan bentuk penghormatan negara penerima atas keberadaan suatu 

misi diplomatik sehingga pejabat-pejabat dari negara penerima tidak boleh 

memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala perwakilan. 

Tanggung jawab negara lahir apabila negara melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum internasional karena kesalahan atau kelalaiannya 

sehingga menimbulkan pelanggaran Atas kewajiban hukum internasional. 

Pelanggaran Atas kekebalan perwakilan diplomatik oleh negara penerima bisa 

terjadi karena negara penerima tidak dapat melakukan kewajibannya yaitu 

memberikan perlindungan dan kenyamanan Atas perwakilan diplomatik dalam 

menjalankan fungsi dan misi-misinya. Negara penerima wajib memperbaiki 
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sekaligus mempertanggungjawabkan pelanggaran hak tersebut dan menjaga 

kehormatan dari negara pengirim. Indonesia sebagai negara yang dilanggar hak 

kekebalan diplomatiknya berhak meminta pemuasan (satisfaction) sebagai bentuk 

pertanggungjawaban oleh negara penerima sebagaimana diatur dalam Bab I The 

implementation of International Responsibility of a State. Bentuk satisfaction yang 

disebutkan didalam Pasal 37 ILC Draft Articles on the Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts dapat berupa permintaan maaf secara resmi dan 

terbuka serta jaminan bahwa peristiwa penyadapan alat komunikasi di gedung 

perwakilan diplomatik tidak akan terulang kembali.   

Penyelesaian sengketa Internasional antara Indonesia dengan Myanmar dalam 

kasus penyadapan gedung diplomatik dapat ditempuh dengan berbagai cara 

diantaranya melalui prosedur penyelesaian secara politik, yuridis (hukum), maupun 

dalam kerangka kerja sama ASEAN. Berpedoman pada ketentuan Pasal 33 ayat 1 

United Nations Charter maka Indonesia memilih  menggunakan jalur politik yaitu 

negosiasi yang didasarkan pada itikad baik (good will) dari kedua negara adalah 

bentuk penyelesaian sengketa yang paling tepat demi menjaga hubungan bilateral 

antarsesama anggota ASEAN.  

2. Saran 

      Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut. 

a.  Semakin  meningkatnya  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  Atas 

perwakilan   diplomatik,   maka   sudah   seharusnya   diciptakan   sebuah 

pengaturan  hukum  internasional  dalam  hubungan  diplomatik  yang  tegas  

Atas tanggung jawab negara Atas pelanggaran-pelanggaran  perwakilan  

diplomatik,  dalam  rangka mewujudkan   keamanan   internasional   serta   demi   

menjaga   keutuhan hubungan antarnegara di dunia. 
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b.  Agar tidak terjadinya lagi kasus pelanggaran Atas KBRI seperti pada kasus 

penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004, maka pemerintah harus lebih   

meningkatkan   sistem   atau   cara-cara   pengamanan perwakilan 

diplomatiknya,   serta   melakukan   pemeriksaan   Atas alat-alat   dan 

kelengkapan yang terdapat di dalam gedung perwakilan diplomatik. 
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