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Makna kata Perwakilan 
Diplomatik secara Umum 
 Istilah diplomatik berasal dari bahasa latin, yaitu 

diploma yang berarti piagam atau surat perjanjian.  

 Secara Umum Perwakilan diplomatik adalah 
perwakilan yang kegiatannya mewakili negaranya 
dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan 
negara penerima atau suatu organisasi internasional. 

 Seseorang yang diberi tugas sebagai perwakilan 
diplomatik suatu negara biasanya disebut sebagai 
diplomat. 



Makna Perwakilan Diplomatik menurut 
Keppres 
 Menurut keppres No. 108 Tahun 2003 tentang 

Organisasi Perwakilan Diplomatik RI di Luar Negeri: 
Perwakilan diplomatik adalah kedutaan besar RI 
dan Perutusan Tetap RI yang melakukan kegiatan 
diplomatik di seluruh wilayah negara penerima atau 
pada organisasi internasional untuk mewakili dan 
memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan 
pemerintah RI. 



Tahapan dalam Melakukan Hubungan 
Diplomatik antar negara. 
 a. Kedua belah pihak/negara melakukan kegiatan 

pendahuluan yang diawali dengan tukar-menukar 
informasi tentang kemungkinan dibukanya 
perwakilan diplomatik. Kegiatan ini biasanya 
dilakukan oleh kepala negara atau departemen luar 
negeri masing-masing. 

 b. Setelah ada persetujuan kedua belah pihak untuk 
saling menempatkan diplomat, maka diplomat 
tersebut menerima surat kepercayaan (letter of 
credence) dari departemen luar negeri masing-
masing yang telah ditandatangani oleh kepala negara. 



Tahapan dalam Melakukan Hubungan 
Diplomatik antar negara. 
 C. Para penerima surat kepercayaan (diplomat) harus 

menemui direktur protokol departemen luar 
negeri untuk memperoleh keterangan mengenai 
ketentuan yang harus mereka laksanakan saat 
bertugas. 

 d. Penyerahan surat kepercayaan oleh diplomat 
kepada pihak/negara yang akan menerima. Surat 
kepercayaan tersebut kemudian diserahkan langsung 
kepada kepala negara penerima. 



 



Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik 
RI 
 1) Representasi, yaitu selain untuk mewakili 

pemerintah negaranya, ia juga dapat melakukan 
protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah 
negara penerima. Ia mewakili kebijaksanaan politik 
pemerintah negaranya. 

 2) Negosiasi, yaitu mengadakan perundingan atau 
pembicaraan baik dengan negara tempat ia 
diakreditasikan maupun dengan negara-negara 
lainnya. 



Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik 
RI 
 3) Observasi, yaitu menelaah dengan teliti setiap 

kejadian atau peristiwa di negara penerima yang 
mungkin dapat mempengaruhi kepentingan 
negaranya. 

 4) Proteksi, yaitu melindungi pribadi, harta benda 
,kepentingan-kepentingan warga negaranya yang 
berada di luar negeri, dan menjaga nama baik negara. 

 5) Persahabatan, yaitu meningkatkan hubungan 
persahabatan antara negara pengirim dengan negara 
penerima, baik di bidang ekonomi, kebudayaan 
maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. 



Berdasarkan Konvensi Wina 1961 
 fungsi perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut.  

 1) Mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima. 

 2) Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga 
negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang 
diizinkan oleh hukum internasional. 

 3) Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara 
penerima. 

 4) Memberikan keterangan tentang kondisi dan 
perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang 
dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. 

 5) Memeliharan hubungan persahabatan antara kedua negara. 



Perangkat Perwakilan Diplomatik 
Republik Indonesia 
 1) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. 
 Perangkat ini merupakan kepala perwakilan diplomatik tingkat 

tinggi yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik 
Indonesia melalui Menteri Luar Negeri. 

 kewajiban sebagai berikut: 
 a. mengatur pelaksanaan tugas-tugas pokok perwakilan 

Republik Indonesia; 
 b. melaksanakan petunjuk, perintah, dan kebijaksanaan yang 

ditetapkan pemerintah Republik Indonesia; 
 c. memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat baik 

diminta maupun tidak mengenai segala hal yang berhubungan 
dengan tugas-tugas pokok kepada menteri luar negeri; 

 d. melakukan pembinaan semua staf agar tercapai 
kesempurnaan tugas masing-masing. 



Perangkat Perwakilan Diplomatik 
Republik Indonesia 
 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh 

mempunyai wewenang untuk:  

 a. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan 
perwakilan diplomatik; 

 b. mengeluarkan peraturan yang diperlukan dalam 
menyelenggarakan dan menyempurnakan kegiatan 
perwakilan; 

 c. melakukan tindakan-tindakan otorisasi, yaitu 
berwenang mengatur penggunaan anggaran. 



Perangkat Perwakilan Diplomatik 
Republik Indonesia 
 2) Kuasa Usaha 

 Kuasa Usaha adalah pejabat dinas luar negeri dan 
pegawai negeri lainnya yang ditunjuk oleh menteri 
luar negeri untuk bertindak sebagai kepala perwakilan 
diplomatik untuk menggantikan Kuasa Penuh. 



Perangkat Perwakilan Diplomatik 
Republik Indonesia 
 3) Atase –Atase Republik Indonesia 

 a. Pertahanan 

 Atase pertahanan adalah perwira TNI/POLRI dari 
kementerian pertahanan dan keamanan yang 
diperbantukan kepada kementerian luar negeri. Mereka 
melaksanakan tugas-tugas perwakilan luar negeri di 
bidang pertahanan dan keamanan. 



Perangkat Perwakilan Diplomatik 
Republik Indonesia 
 Atase pertahanan mempunyai fungsi untuk: 

 1. mengamati, menelaah dan melaporkan perkembangan berbagai masalah 
yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan; 

 2. mengumpulkan dan mengolah data serta bahan-bahan keterangan 
lainnya mengenai berbagai masalah; 

 3. melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh kepala perwakilan 
RI tempat ia bertugas; 

 4. mengkoordinasikan kegiatan lembaga-lembaga ekstra-struktural yang 
mempunyai kaitan dengan bidang keamanan dan pertahanan, kecuali 
ditetapkan lain oleh kepala perwakilan RI yang terkait; 

 5. memberikan laporan perkembangan, sasaran dan pendapat baik diminta 
maupun tidak, mengenai segala hal yang berhubungan dengan masalah 
keamanan dan pertahanan, kepada perwakilan RI setempat. 



Perangkat Perwakilan Diplomatik 
Republik Indonesia 
 b. Atase Teknis 

 Atase teknis adalah pegawai negeri RI dari 
kementerian luar negeri atau pegawai negeri dari 
kementerian lain atau dari lembaga pemerintahan 
non-kementerian. Mereka diperbantukan kepada 
kementerian luar negeri untuk melaksanakan tugas-
tugas teknis sesuai dengan tugas pokok kementerian 
yang mengirimkan atau sesuai dengan tugas pokok 
lembaga pemerintah.  


