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ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan warga negara menurut perjanjian
internasional

Mandatory

Consular

Notification

yang

bersifat

bilateral.

Perlindungan tersebut di berikan kepada warga negara yang berada di negara
asing jika warga negara tersebut terlibat masalah hukum. Perlindungan dari
negara asal di wakili oleh pejabat diplomatik atau pejabat konsuler. Dasar dari
pembuatan perjanjian bilateral tersebut berasal dari perlindungan diplomatik
menurut konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan konvensi wina
1963 tentang hubungan konsuler. Kedua konvensi tersebut sudah menjadi hukum
kebiasaan internasional dan sudah di ratifikasi banyak negara demi melakukan
misi diplomatik perlindungan bagi warga negara. Dalam skripsi ini akan di
jelaskan apakah perjanjian bilateral mandatory consular notification bertolak
belakang dengan peraturan umum konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963.
Untuk mengetahui hal tersebut di dalam skripsi ini akan mencantumkan 2 (dua)
perjanjian mandatory consular notification yaitu perjanjian antara: Indonesia dan
Australia dan perjanjian antara Amerika Serikat dan Hongkong.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.
Metode yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian
hukum yang dilakukan untuk meneliti bahan pustaka yang ada. Bahan pustaka
terdiri atas sumber hukum primer, yaitu hukum kebiasaan internasional yaitu
konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963 dan perjanjian internasional dan
sumber hukum sekunder seperti jurnal, artikel dan web yang berkaitan dengan
penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian mandatory consular
notification di buat berdasarkan konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1961 dan
tidak bertolak belakang. Perjanjian tersebut di buat untuk memaksimalkan
perlindungan warga negara yang sudah di atur sebelumnya di dalam hukum
kebiasaan internasional.
Kata Kunci: konvensi wina 1961 dan 1963, mandatory consular notification,
warga negara
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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara dibawah hukum internasional memiliki kewajiban untuk melindungi
warga negaranya khususnya yang berada di luar negara mereka. Sekarang sudah
banyak warga negara pergi ke luar negeri, di negara tersebut mereka tinggal di
negara tersebut, bekerja, sekolah maupun hanya berlibur. Dengan banyaknya
warga negara yang berada di negara asing tidak jarang warga negara khususnya
para pekerja yang berada di luar negeri terlibat masalah hukum. Warga negara
pengirim tersebut yang berada didalam negara penerima terlibat dalam situasi
dimana dia memerlukan perlindungan yang berasal dari negara asalnya akibat dari
situasi tersebut. Perlindungan dari negara sangat dibutuhkan warga negaranya
karena keterbatasan yang dimiliki oleh mereka dalam menghadapi situasi yang
dimana mereka terlibat dan bukan didalam negaranya sendiri.
Dalam melakukan perlindungan kepada warga negaranya tersebut, negara
harus patuh terhadap hukum yang berada dinegara penerima. Begitu juga warga
negaranya yang berada dinegara tersebut karena sebuah negara memiliki
yuridiksinya masing-masing. Yuridiksi negara bisa di artikan juga sebagai sebuah
negara yang bebas membuat peraturan perundang-undanganya sendiri yang
mengikat secara hukum dan peraturan tersebut akan mengikat kepada masyarakat
yang tinggal diwilayah tersebut1. Berbicara perlindungan bagi warga negara asing
yang berada di negara penerima sebuah negara juga harus menghormati jurisdiksi
pribadi dari warga negara asing tersebut. Karena dimana pun mereka berada
warga negara asing tersebut tetap akan mengenakan hak-hak dan kewajibannya
sebagai warga negara baik didalam negera mereka maupun didalam negara asing.
1

Suryokusumo, Sumaryo, yurisdiksi negara vs yurisdiksi ekstrateritorial,
http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/99/pdf_54
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Diplomatic Protection merupakan sebuah aturan dalam hukum internasional
yang diantaranya ada konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan juga
konvensi wina 1963 tentang hubungan konsuler. Kedua peraturan ini memiliki
sebuah misi diplomatik yaitu memberikan perlindungan terhadap warga negara
asing yang berada didalam suatu negara. Perlindungan diberikan negara karena
adanya kasus hukum yang melibatkan warga negara tersebut, diperlukannya
bantuan dari negara yang diberikan oleh pejabat konsuler yang dimana sudah atur
fungsi dan tugasnya di dalam konvensi wina 1963 tentang hubungan konsuler
pasal 36.
Maka untuk kepentingan perlindungan tersebut negara dapat melakukan
perlindungan bagi warga negaranya melalui perwakilan konsulernya di negara
penerima tersebut dan mengenai warga negara asing yang tinggal dinegara
penerima mereka tetap harus patuh terhadap peraturan yang berada dinegara
tersebut2. Dalam jurisdiksi juga dikenal jurisdiksi ekstrateritorial yang meliputi
jurisdiksi perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler dari suatu negara. Jika,
terjadi musibah yang melibatkan warga negaranya, seorang konsuler bisa
membantu walaupun seorang konsuler harus tetap menghormati hukum yang
berada dinegara penerima tersebut.3
Konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik4 dan konvensi wina 1963
tentang hubungan konsuler5 dapat di akses secara umum di website resmi PBB
(United Nations Treaty Collection). Dalam menjalani tugasnya sebagai seorang
konsuler mereka harus menaati peraturan yang ada di konvensi wina 1961 tentang
hubungan diplomatik dan konvensi wina 1963 tentang hubungan konsuler
termasuk harus menaati hukum yang ada di negara tersebut. Konvensi wina ini
merupakan sebuah perjanjian multilateral dimana banyak negara yang sudah
2

Supra.note 1
Supra note 1
4
Vienna convention on diplomatic relations, vienna, 18 april 1961, United Nations, Treaty Series,
vol. 500, p. 95. http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf diakses
13-11-2019
5
Vienna convention on consular relations, vienna, 24 april 1963, United Nations, Treaty Series,
vo1. 596, p. 261, http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf,
diakses 13-11-2019
3
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meratifikasi perjanjian ini untuk melaksanakan misi diplomatik perlindungan bagi
warga negara. Jika negara-negara sudah meratifikasi perjanjian ini maka
seharusnya perjanjian multilateral tersebut tidak dapat dilanggar lagi.
Walaupun sudah banyak yang meratifikasi peraturan konvensi wina 1961 dan
konvensi wina 1963 tersebut masih ada kasus yang melanggar ketentuan hukum
internasional ini. Seperti kasus LaGrand Case kasus ini melibatkan 2 (dua) negara
yaitu Amerika Serikat vs Jerman dalam kasus ini Jerman menuntut negara
Amerika Serikat karena ingin melakukan eksekusi mati warga negaranya yang
terlibat masalah hukum di negara Amerika Serikat tanpa adanya pemberitahuan
kepada negara Jerman bahwa warga negaranya akan di eksekusi mati. Akibatnya
negara jerman membawa kasus ini ke Internasional Court of Justice (ICJ)6. Selain
LaGrand Case kasus lainnya pun bermunculan seperti bread case (Amerika
Serikat vs Paraguay) dan kasus avena (Amerika serikat vs Meksiko). Karena
dalam ketiga kasus tersebut Amerika dianggap melanggar pasal 36 dan 37
konvensi wina 1963. Akibat dari pelanggaran tersebut timbul sebuah perjanjian
bilateral dari konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963 yaitu perjanjian
Mandatory Consular Notification.
Timbulnya perjanjian ini mengakibatkan suatu negara harus memiliki
perjanjian Mandatory Consular Notification dengan negara lain untuk
meningkatkan perlindungan bagi masing-masing warganegaranya. Perjanjian ini
disebut sebagai perjanjian bilateral yang melibatkan 2 (dua) negara. Tanggung
jawab suatu negara kepada warga negara asing pada dasarnya adalah kewajiban
setiap negara untuk tidak memberikan perlakuan buruk warga negara asing yang
tinggal di dalam batas wilayah negaranya. Seperti halnya dalam diplomatic
protection yaitu suatu perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga
negaranya yang tertimpa masalah hukum dinegara lain dan Diplomatic Protection
ini adalah suatu tradisi tertua dari hukum internasional7. Apabila negara
6

LaGrand Case - LaGrand Case(Germany v US ICJ Reports 2001,
https://www.coursehero.com/file/8080736/LaGrand-Case/ diakses 02-04-2019
7
Chittharanjan F. Amerasinghe , Diplomatic Protection, Oxford Scholarship Online, January,
2009
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melanggar kewajiban ini dalam cara apapun, hal ini dapat mengakibatkan
tanggung jawab internasional kepada negara yang kepada negara tersebut orang
yang dilanggar haknya berkewarganegaraan8.
Dalam melakukan hubungan konsuler harus dilakukan atas kesepakatan
negara-negara yang bersangkutan, perwakilan konsuler seperti perwakilan
diplomatik yang merupakan dinas publik suatu negara yang terletak disuatu
negara asing9. Adanya kesepakatan bersama juga disinggung dalam pasal 2
konvensi wina 1961 yang berbunyi10:
“The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent
diplomatic missions, takes place by mutual consent.”

Bahwa pembentukan hubungan diplomatik antara Negara, dan misi diplomatik
permanen terjadi dengan persetujuan bersama. Dalam pasal 2 ayat 2 konvensi
wina 1963 mengenai hubungan konsuler berbunyi11:
“The consent given to the establishment of diplomatic relations between two
States implies, unless otherwise stated, consent to the establishment of consular
relations.”

Pasal ini menambahkan bahwa persetujuan yang diberikan untuk pembukaan
hubungan diplomatik antara dua negara berarti persetujuan pembukaan hubungan
konsuler, kecuali dinyatakan lain. Itu berarti bahwa negara yang sudah
mempunyai hubungan diplomatik dan berkeinginan untuk membuka perwakilan
konsuler maka yang dibutuhkan hanya persetujuan negara setempat untuk
membuka perwakilan konsuler dan tidak lagi persetujuan untuk pembukaan
hubungan konsuler.

8

Ariadne
Ginting,
Tanggung
Jawab
Negara
(State
Responsibility),
https://www.academia.edu/7230224/HUKUM_INTERNASIONAL__Tanggung_Jawab_Negara_State_Responsibility_?auto=download diakses pada 02-04-2019
9
Dr. Boer Mauna, Hukum internasional : pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika
global, P.T. Alumni, Bandung. 2003
10
Supra.note 4, article 2
11
Supra. Note 5, article 2 (2)
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Maka di dalam penulisan hukum ini akan dibahas apakah hubungan perjanjian
Mandatory Consular Notification dengan Diplomatic Protection konvensi wina
1961 tentang hubungan diplomatik, khususnya konvensi wina 1963 tentang
hubungan konsuler dalam melakukan misi diplomatik perlindungan warga negara
didalam negara penerima yang terkena masalah hukum.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini penulis akan merumuskan beberapa identifikasi masalah
antara lain:
1. Apakah ada hubungan antara Diplomatic Protection konvensi wina
1961 tentang hubungan diplomatik dan konvensi wina 1963
dengan perjanjian bilateral Mandatory Consular Notification?
2. Apakah isi perjanjian bilateral Mandatory Consular Notification
bertolak belakang dengan konvensi wina 1961 dan konvensi wina
1963?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan hukum
ini adalah:
1. Untuk mengetahui hubungan konvensi wina 1961 dan konvensi
wina 1963 didalam perjanjian Mandatory Consular Notification
dalam melakukan perlindungan bagi warga negara yang berada di
negara asing.
2. Pentingnya mengetahui apakah ada perbedaan yang berarti didalam
perjanjian Mandatory Consular Notification dalam melindungi
warga negara maka tujuan dari penulis adalah untuk mengetahui
apakah perjanjian Mandatory Consular Notification memiliki isi
yang bertolak belakang dengan konvensi wina 1961 dan konvensi
wina 1963 atau tidak.
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1.4 Metode Penelitian
Metode penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan bahan
dan data penelitian ini meliputi:
1. Bahan hukum primer yang dipakai didalam penulisan hukum ini
adalah perjanjian multilateral konvensi wina 1961 dan konvensi
wina 1963 dan juga perjanjian bilateral antara Indonesia-Australia
dan Amerika Serikat-Hong Kong
2. Bahan hukum sekunder di ambil dari jurnal yang berisi tentang
perkembangan dari masalah yang diangkat oleh penulis dan doktrin
yang berasal dari kasus yang ditangani pengadilan internasional.

1.5 Sistematika Penulisan
BAB I : Pendahuluan
Di dalam pendahuluan ini penulis melakukan

penelitian hukum dari

perlindungan hukum terhadap warga negara yang berada didalam negara
asing karena warga negara tersebut terlibat masalah hukum, dalam
pendahuluan ini akan membahas latar belakang masalah yang terjadi
antara perjanjian multilateral diplomatic protection dan perjanjian bilateral
mandatory consular notification yang menjadi dasar untuk melakukan
perlindungan bagi warga negara yang berada didalam negara asing.

BAB II: Diplomatic Protection bagi warga negara yang berada
dinegara asing
Bab 2 ini membahas bagaimana diplomatic protection bisa menjadi dasar
umum dalam melakukan perlindungan hukum bagi warga negara dinegara
8

asing yang terlibat masalah hukum dan juga bentuk hukum apa saja dalam
diplomatic protection ini yang dipakai untuk melindungi warga negara.

BAB III: Analisis perjanjian bilateral mandatory consular notification
Bab 3 menganalisa perjanjian mandatory consular notification ini dengan
hukum internasional yang bersifat umum yaitu konvensi wina 1961
tentang hubungan diplomatik dan konvensi wina 1963 tentang hubungan
konsuler dan menganalisa apakah perjanjian mandatory consular
notification memiliki peran yang sama dengan ketentuan umum konvensi
wina 1961 dan konvensi wina 1963.

BAB IV: penutupan
Akan menyimpulkan penelitian penulis tentang diplomatic protection dan
perjanjian mandatory consular notification dalam melakukan perlindungan
hukum bagi warga negara yang memiliki masalah hukum dinegara asing.
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