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Berita pembalasan persona non grata dari Rusia kepada seluruh perwakilan diplomatik Uni Eropa telah 
memutus hubungan diplomatik keduanya. Pemutusan hubungan diplomatik ini bermula setelah Rusia 
menyerang Ukraina serta melakukan spionase pada Uni Eropa. Sebagai sanksi atas tindakan Rusia, Uni 
Eropa mengusir dan menyatakan persona non grata terhadap seluruh diplomat Rusia di Uni Eropa.  

Tidak terima dengan pengusiran seluruh wakil diplomatnya, Rusia mengambil tindakan membalas 
menyatakan persona non grata kepada Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 
aturan hukum Internasional alasan pembalasan Rusia ini sejalan dengan asas reciprositas (timbal balik) 
Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik sehingga dapat disebut sebagai alasan yang sah untuk 
dasar pembalasan pernyataan persona non grata atas tindakan yang dilakukan Uni Eropa sebelumnya. 
Sehingga tindakan Rusia membalas pernyataan persona non grata kepada Uni Eropa tidak melanggar 
norma hukum Internasional.   

Pendahuluan  

Dalam dunia internasional,  antarnegara mengadakan kerjasama secara bilateral bertujuan agar saling 
memberi keuntungan satu sama lain. Namun pada kenyataannya hubungan diplomatik ini tidak selalu 
berjalan baik karena adanya konflik hingga berakibat kerenggangan sampai pemutusan hubungan 
diplomatik.  

Kabar pemberian status persona non grata Rusia kepada 18 diplomat Uni Eropa pada 15 April 2022 
bermula dari adanya pengusiran 19 diplomat Rusia yang berada di Uni Eropa pada 5 April 2022 [1]. Hal 
ini tentu membuat Rusia segera menanggapi pengusiran para diplomat negaranya tersebut dengan 
melakukan penarikan kembali  perwakilan diplomat Rusia ke negaranya dan Rusia membalas Uni Eropa 
dengan mengusir seluruh perwakilan diplomat Uni Eropa yang sedang bertugas di Rusia.  

Sebelumnya terdapat dua alasan utama pengusiran 18 diplomat Rusia dari Uni Eropa ini antara lain, 
Pertama adalah Uni Eropa memberikan sanksi persona non grata kepada Rusia atas penyerangan yang 
dilakukan Rusia kepada Ukraina. Kedua, para diplomat Rusia yang diusir dituding telah melakukan 
kegiatan spionase [2]. Berdasarkan tindakan saling melakukan pengusiran para diplomat tersebut, maka 
hubungan diplomatik keduanya dinyatakan berakhir. Tindakan yang dilakukan Rusia memberlakukan 
balasan pengusiran dan pemberian status persona non grata kepada diplomat Uni Eropa ini diklaim 
berdasarkan atas dasar tindakan timbal balik (resiprositas) atas perlakuan Uni Eropa sebelumnya.  

Adanya pemutusan hubungan diplomatik ini terjadi karena pada dasarnya setiap negara memiliki hak 
kedaulatan yang di dalamnya terdapat kewenangan masing-masing negara untuk menerima atau tidak 
menerima juga mengakhiri hubungan diplomatik. Hal ini dinyatakan dalam Konvensi Wina 1961 tentang 
hubungan diplomatik. Dalam konvensi tersebur dijelaskan terdapat ketentuan atau kriteria yang 
digunakan dalam mengadakan hubungan diplomatik antara lain: 
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a. Mutual Consent atau kesepakatan para pihak. Hal ini merujuk pada Pasal 2 Konvensi Wina 1961 
bahwa untuk mengadakan suatu hubungan internasional maka harus ada kesepakatan antara 
kedua belah pihak [3]. Hubungan bilateral dilakukan guna memelihara dan meningkatkan 
pembangunan bangsa dalam rangka tujuan nasional dan internasional.  

b. Prinsip Timbal Balik atau Reciprositas. Pada prinsip ini setiap negara yang mengadakan 
hubungan bilateral harus melaksanakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku termasuk 
menjunjung norma-norma hukum yang telah disepakati untuk dijalankan bersama.  

Sebelum menerima duta besar perwakilan diplomatik maka negara pengirim akan mengajukan duta 
besarnya  hingga duta besar tersebut dinyatakan persona grata atau diterima. Pasal 4 ayat (1) Konvensi 
Wina 1961 menyatakan sebelum diangkat menjadi duta besar di suatu negara maka wajib dimintakan 
persetujuan dari negara penerima dan dinyatakan dalam bentuk agreement atau dinyatakan persona grata 
dalam hal negara penerima menyetujui adanya pengiriman duta besar dari negara pengirim sehingga 
dapat menjalin hubungan diplomatik.  

Sebaliknya jika negara penerima menolak duta besar negara pengirim maka akan menyatakan persona 
non grata pada negara pengirim tersebut. Meskipun dalam Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa 
perwakilan diplomatik memiliki hak immunity (kekebalan) terhadap hukum nasional negara penerima, 
namun kekuatan kekebalan tersebut tidaklah mutlak [4].  

Para perwakilan diplomat tetap dapat dinyatakan persona non grata yang merupakan hak negara 
penerima untuk menolak menerima seorang wakil dari negara pengirim,bahkan setelah kedatangannya di 
negara penerima. Ini artinya seorang perwakilan diplomat meskipun telah bertugas di negara penerima 
tetap dapat dikenakan persona non grata sesuai Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menyebutkan 
bahwa pernyataan persona non grata (penolakan) dapat diberikan kepada calon duta besar, kepada 
anggota staf diplomatik serta anggota staf lain sebagai perwakilan diplomatik. Setelah dinyatakan persona 
non grata maka negara pengirim harus segera menarik perwakilan negaranya dan tidak lagi menjalankan 
tugasnya sebagai perwakilan [5]. 

Pembahasan 

Permasalahan serangan Rusia terhadap Ukraina menjadi perhatian seluruh negara di dunia termasuk Uni 
Eropa termasuk organisasi negara-negara Eropa yang memiliki hak partisipasi PBB sejak tahun 2011. 
PBB adalah organisasi yang bertanggungjawab terhadap perdamaian dan keamanan internasional. 
Sebagai organisasi negara yang tergabung dalam PBB, maka Uni Eropa memberikan sanksi kepada Rusia 
atas tindakan penyerangannya yang dilakukan pada Ukraina dengan melakukan pengusiran 19 perwakilan 
diplomat Rusia.  

Terhadap alasan pengusiran 18 diplomatik Rusia oleh Uni Eropa maka hal ini dapat dibenarkan jika 
alasan pengusiran dan pemberlakukan status persona non grata kepada para diplomat yang telah bertugas 
di negara penerima adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Konvensi Wina 1961 pasal 41 ayat (1), 
yakni karena melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kententuan konvensi ini antara lain: 

a. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para diplomat asing yang dianggap bersifat politis dan 
subversif yang merugikan kepentingan nasional dan melanggar kedaulatan suatu negara 
penerima. 

b. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan  
negara penerima.   

c. Kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan mata-mata (spionase) yang dapat 
dianggap menganggu stabilitas maupun keamanan nasional di negara penerima.  



Perlakuan persona non grata yang dilakukan Uni Eropa kepada Rusia karena negera Rusia telah 
melakukan kegiatan-kegiatan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan internasional  yakni  
dengan cara melakukan penyerangan terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022 yang merupakan ekslakasi 
perang besar semenjak perang yang di mulai pada tahun 2014. Selain itu para diplomat yang telah 
bertugas di beberapa negara Uni Eropa dituding melakukan kegiatan spionase dan telah dilakukan 
pengusiran terhadap Rusia.  

Pernyataan bahwa Rusia telah melakukan spionase dan melakukan pengusiran terhadap perwakilan 
diplomat Rusia diawali oleh negara Belanda, Belgia, Irlandia, dan Republik Ceko. Tindakan yang 
dilakukan negara Rusia tersebut dianggap telah subversif yang menganggu kepentingan nasional serta 
kedaulatan negara Uni Eropa, oleh sebab itu Uni Eropa melakukan pengusiran dan pernyataan persona 
non grata kepada para diplomat Rusia berdasarkan alasan politis bukan kebencian semata. Berdasarkan 
keterangan tindakan-tindakan yang bertentangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) 
tersebut, maka alasan pemberian status persona non grata yang telah diungkapkan di awal dari pihak Uni 
Eropa kepada Rusia adalah dapat diterima dan diakui sah secara hukum internasional. 

Setelah melakukan penarikan para perwakilan diplomatnya, Rusia membalas perlakuan Uni Eropa dengan 
mengusir serta menyatakan deklarasi persona non grata kepada perwakilan diplomat Uni Eropa yang ada 
di Rusia. Menurut hukum diplomatik, tindakan pembalasan ini dianggap menjadi bagian dari asas 
resiprositas atau asas timbal balik [6]. Apabila negara pengirim melakukan pembalasan pengusiran 
diplomat dengan menjadikan persona non grata dengan alasan asas reciprositas ini menjadi sah dan dapat 
diakui dalam hubungan diplomatik. Jadi tindakan pembalasan memberikan pernyataan persona non grata 
atas perlakuan negara penerima sebelumnya bukan merupakan pelanggaran norma hukum diplomatik 
karena asas reciprositas ini sah dan diakui dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.  

Kesimpulan 

Menyatakan deklarasi persona non grata kepada perwakilan diplomatik negara pengirim dapat menjadi 
salah satu keputusan yang diberikan oleh negara penerima sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran 
kesepakatan dan prinsip hukum negara yang terlibat hubungan diplomatik. Dalam hal negara penerima 
menyatakan status persona non grata kepada perwakilan diplomatik negara pengirim, maka hal ini tentu 
tidak melanggar norma-norma hukum internasional apabila deklarasi persona non grata telah dilakukan 
sesuai dengan alasan dan prosedur Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.  

Begitupula apabila negara pengirim melakukan pembalasan dengan dasar asas reciprositas atau timbal 
balik dengan deklarasi persona non grata maka hal ini tidak melanggar peraturan hubungan diplomatik 
dalam hukum internasional. Meskipun memberlakukan persona non grata hingga terputusnya hubungan 
diplomatik, namun sebaiknya pandangan diplomatik harus tetap terbuka, mengingat banyak kerjasama 
selain politik yang telah terjalin secara bilateral.  
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