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BAB II 

PEMBERIAN SUAKA POLITIK UNTUK EDWARD SNOWDEN 

 

    Memahami bagaimana posisi isu penyadapan ilegal bagi Amerika Serikat 

(AS) merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian ini, dengan begitu 

pembaca dapat melihat bagaimana persepsi AS mengenai legalitas kebijakan 

tersebut. Bagian penting lainnya adalah memahami kekhawatiran yang dirasakan 

AS terkait data-data NSA yang dibawa Snowden. Poin ini sangat penting karena 

sangat bisa menjadi latar belakang mispersepsi yang dibuat AS. Alasan dibalik 

pemberian suaka politik untuk Edward Snowden oleh Rusia juga sebaiknya 

ditelaah dengan baik dapat dilihat seberapa jauh bias hubungan AS dan Rusia 

telah mempengaruhi responnya terhadap Rusia. Gambaran kapasitas Snowden 

sebagai seorang pegawai National Security of America (NSA) adalah aspek 

penting yang juga akan dibahas dalam bab ini. 

 

2.1 Posisi Isu Surveillance Bagi Amerika Serikat 

Surveillance1 adalah kegiatan pengumpulan data secara massal dengan 

tujuan mengobservasi pihak yang dicurigai melakukan tindak kriminal atau 

mata-mata.2 Sebelum momentum pengakuan Edward Snowden kepada The 

                                                             
1 Pengawasan komunikasi atau surveillance adalah aktivitas pemantauan, pengumpulan dan 
penyimpanan informasi yang telah dikomunikasikan melalui jaringan komunikasi ke sekelompok 
penerima oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dapat berupa lembaga penegak hukum, lembaga intelijen, 
perusahaan swasta atau aktor jahat. Pengawasan komunikasi tidak selalu terindikasi dari 
terbacanya informasi yang terkumpul. Meskipun informasi tidak diolah, pengawasan komunikasi 
secara otomatis tetap menjadi bentuk tindak penyalahan hak privasi. Kategori pengawasan 
komunikasi terbagi menjadi 4, yaitu : Pemantuan Internet, Pemantauan Ponsel, Intersepsi Jaringan 
Tetap dan Teknologi Intrusi. (sumber : https://www.privacyinternational.org/node/10).  
2 www.oxforddictionaries.com, diakses 1 Mei 2017. 

https://www.privacyinternational.org/node/10
http://www.oxforddictionaries.com/
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Guardian pada tahun 2013 mengenai tindak penyadapan ilegal yang dilakukan 

NSA,  program yang sama pernah dioperasikan beberapa kali sejak badan 

tersebut diresmikan pada tahun 1952. Dalam sejarah AS, era 1970an tercatat 

sebagai era krisis legitimasi kebijakan penyadapan NSA.3 Bukan kali pertama 

badan intelijen tersebut diberikan perintah untuk melakukan penyadapan oleh 

Pemerintah AS.  

Pada tahun 1973, Mahkamah Agung AS menyetujui dibutuhkannya 

sebuah aturan terkait Pengawasan Intelijen Domestik.4 Urgensi pada saat itu 

adalah banyak pemberontak dalam negeri yang berupaya untuk 

menghancurkan struktur dalam pemerintah sehingga kongres mengakui hak 

otoritas presiden dalam pemberlakuan kebijakan penyadapan.5 Namun 

selanjutnya terjadi perubahan hukum atas legitimasi kebijakan tersebut yang 

tertuang dalam amandemen keempat aturan MA yang berbunyi : 

“The Fourth Amendment (which shields private speech   
from unreasonable surveillance) requires prior judicial 
approval for the type of domestic security surveillance 
involved in this case. Pp. 314-321; 323-324. 
(a) The Government's duty to safeguard domestic security 
must be weighed against the potential danger that 
unreasonable surveillances pose to individual privacy and 
free expression. Pp. 314-315.”6 

 
Dalam amandemen tersebut ditekankan bahwa setiap kebijakan 

penyadapan harus melewati persetujuan pengadilan terlebih dahulu dan 

                                                             
3 Timeline of NSA Domestic Spying, https://www.eff.org/nsa-spying/timeline, diakses 30 April 
2016. 
4 Ibid. 
5 Pemberontak dan aksi protes datang dari pihak-pihak yang menuntut progres dari program 
“Great Society” yang tidak berjalan sesuai ekspektasi (program tersebut adalah janji presiden 
Lyndon Johnson pada masa kampanyenya tahun 1964, dikenal juga dengan “War On Poverty”), 
selain itu pergerakan anti perang yang mengambil alih kampus-kampus diseluruh negeri juga 
memicu konfrontasi kekerasan dalam negeri. (Sumber : The Military Intelligence Story, Hal.21) 
6 Loc.Cit. 

https://www.eff.org/nsa-spying/timeline
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pemerintah juga tetap berkewajiban menjaga keamanan domestik dari tindak 

penyadapan yang tidak beralasan yang akan menyalahi hak privasi dan hak 

berekspresi warga negara AS. 

Pada masa Presiden Richard Nixon (1969-1974) terbukti bagaimana 

kekuatan tersebut disalahgunakan dengan memerintahkan NSA untuk 

menyadap telepon sejumlah warga AS yang tidak disukainya melalui program 

MINARET7, yang menjadi target saat itu termasuk Muhammad Ali yang 

menolak bergabung dengan Angkatan Darat AS terkait perang AS - Vietnam8, 

Aktivis kulit hitam Whitney Young, Martin Luther King dan para pengkritik 

perang Vietnam.9 Pada tahun 1978 akhirnya Foreign Intelligence Surveillance 

Act (FISA) berhasil menjadi payung hukum yang mengatur bahwa penyadapan 

merupakan tindakan intelijen dengan sasaran pihak luar bukan warga AS itu 

sendiri10, sekaligus menjadi isu terakhir yang terdengar mengenai tindak 

penyadapan ilegal oleh NSA dipenghujung abad 19. 

Di akhir tahun 2005 terbit sebuah artikel di New York Times dengan judul 

Bush Says He Ordered Domestic Spying yang berbicara mengenai Presiden 

Bush telah mengkonfirmasi adanya tindak penyadapan oleh NSA terhadap lalu 

lintas telepon dan email antara AS dan Afganistan demi pemberantasan sel 

                                                             
7 Proyek MINARET diluncurkan pada tahun 1969 dan menjadi proyek andalan NSA sejak 
dibentuk dibawah Departemen Pertahanan AS pada tahun 1952. Proyek ini bertujuan untuk 
memata-matai kelompok perdamaian dan organisasi-organisasi “black power” di AS. ( Sumber : 
http://www.aarclibrary.org/publib/contents/church/contents_church_reports_vol5.htm ).  
8 From The Archive, 29 April 1967:Muhammad Ali Refuses To Fight In Vietnam War, 2013, The 
Guardian,  https://www.theguardian.com/theguardian/2013/apr/29/muhammad-ali-refuses-to-fight-
in-vietnam-war-1967, diakses 4 Agustus 2017. 
9 Luke Harding, 2015, The Snowden Files, PT.Bisnis Indonesia Gagas Kreasi Tama:Jakarta, 
Hal.105-106. 
10 Loc. Cit. 

http://www.aarclibrary.org/publib/contents/church/contents_church_reports_vol5.htm
https://www.theguardian.com/theguardian/2013/apr/29/muhammad-ali-refuses-to-fight-in-vietnam-war-1967
https://www.theguardian.com/theguardian/2013/apr/29/muhammad-ali-refuses-to-fight-in-vietnam-war-1967
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teroris di AS.11 Upaya pembentukan opini publik tersebut bahkan memaksa 

NSA untuk berbohong terhadap Kongres. Pada tahun 2012, NSA memberikan 

keterangan palsu kepada Kongres mengenai tuduhan penyadapan panggilan 

dan pesan telekomunikasi warga AS12 agar misi tersebut tetap terjaga 

kerahasiaannya.  

Kini tidak hanya fungsi organisasi NSA yang berubah, namun target 

misinya juga turut berubah. Mereka yang berstatus ‘target’ bukan hanya 

negara-negara dan pihak-pihak musuh, namun negara-negara aliansi AS dan 

seluruh warga Amerika pun turut menjadi target penyadapan. Teknik 

penyadapan dilakukan dengan melacak segala bentuk komunikasi internet dan 

elektronik, termasuk media sosial, pesan, maupun lalu lintas panggilan keluar 

dan masuk dari telepon genggam warga AS. NSA tentu telah bertindak jauh 

dari misinya : 

“GOAL 1: Succeeding in Today's Operations - Enable 
wise policymaking, effective national security action, and 
U.S. freedom of action in cyberspace by exploiting 
foreign use of electronic signals and systems and 
securing information systems used by the U.S. and its 
allies, while protecting privacy and civil liberties...”13 

 

Misi pertamanya mengatakan bahwa di setiap operasi NSA dalam rangka 

pemenuhan kepentingan nasional AS dalam hal sistem informasi, NSA akan 

                                                             
11 David.E.Sanger, 2005, Bush Says He Ordered NSA Spying, 
http://www.nytimes.com/2005/12/18/politics/bush-says-he-ordered-domestic-spying.html?_r=0, 
diakses 30 April 2016. 
12 Cuplikan video investigasi Kongres AS terhadap Direktur NSA Keith Alexander pada tahun 
2012 dalam cuplikan film dokumenter ‘Citizenfour’ karya Laura Poitras yang direlease pada 
Oktober 2014. 
13 NSA/CSS Strategy, https://www.nsa.gov/about/strategic_plan/index.shtml , diakses 29 April 
2016. 

http://www.nytimes.com/2005/12/18/politics/bush-says-he-ordered-domestic-spying.html?_r=0
https://www.nsa.gov/about/strategic_plan/index.shtml
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melaksanakannya tanpa melupakan hak-hak warga Amerika untuk dilindungi 

privasi dan kebebasan sipilnya.  

 Pada tahun 2011, AS memperkenalkan versi terbaru dari Global Online 

Freedom Act14 sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah Cina terkait hak 

privasi warga negaranya.15 Cina memberlakukan sensorship atau penyaringan 

terhadap akses informasi yang berujung pada monitoring atau pengawasan 

aktivitas internet khususnya jika merujuk pada isu disruptif sosial – politik.16 

Oleh karena itu, AS meminta kepada perusahaan-perusahaan teknologinya 

untuk mengurangi dan menarik kembali setiap produk yang dipasarkan di 

negara yang melakukan aktivitas sensorship. 

 Surveillance berstatus lebih masif dari sensorship karena sifatnya 

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari seluruh platform 

komunikasi, bukan sekedar menyaring dan mengawasi aktivitas online. 

Global Online Freedom Act dan respon AS terhadap kebijakan Cina 

menunjukan pandangan nasional AS terkait kebijakan pemerintah atas kontrol 

aktivitas internet warga negara. Dapat disimpulkan bahwa AS sangat 

menentang tindak penyalahan hak-hak privasi warga negara, khusunya 

kebebasan dalam berkomunikasi. 

                                                             
14 Global Online Freedom Act (GOFA) adalah bentuk komitmen AS dibawah 4 kementriannya 
dalam mewujudkan kebebasan internet global; upaya AS dalam mempromosikan hal itu di negara-
negara yang membatasi penggunaan internet; mencegah AS untuk bekerjasama dengan negara 
yang melakukan tindak sensorsip dan pelanggaran hak asasi manusia. (sumber : 
https://fas.org/sgp/crs/row/R42601.pdf). 
15 Thomas Lum, Patricia Moloney Fingliola, Matthew.C.Weed, 2012,China, Internet Freedom and 
U.S Policy.Congressional Reserach Sevice, https://fas.org/sgp/crs/row/R42601.pdf, Hal.15, 
diakses 7 Agustus 2016. 
16 Ibid., Hal.6. 

https://fas.org/sgp/crs/row/R42601.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/R42601.pdf
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2.2  Kekhawatiran AS Terhadap Edward Snowden Terkait Keamanan 

Nasionalnya 

Central Intelligence Agency (CIA) adalah aktor pembuat dan perumus 

kebijakan luar negeri AS selain presiden, National Security Council, 

Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Office of The U.S Trade 

Represntative (USTR), Kongres dan Kelompok Kepentingan.17 Edward 

Snowden menjadi ahli bidang teknologi informasi di CIA sejak tahun 2006 

yang memiliki akses penuh terhadap informasi penting seperti jaringan 

komputer antara CIA dan diplomat AS yang berbasis di luar AS.18 Ia berhenti 

pada Februari 2009 lalu resmi bekerja di perusahaan kontraktor Booz Allen 

Hamilton19 sebagai analis infrastruktur dan mulai direkrut sebagai kontraktor 

administrator sistem di NSA.20  

Snowden tidak menamatkan SMA, bermodal skill profesional di bidang 

komputer ia kemudian berhasil mendapatkan General Education 

Development (GED) yang setara dengan ijazah SMA di AS.21 Lahir dari 

keluarga yang konservatif dan libertarian membuat Snowden sangat 

memegang teguh undang-undang AS dan Bill of Rights.22 Ia juga  memiliki 

                                                             
17 Dr.Bambang Cipto, 2003, Politik & Pemerintahan Amerika,Lingkaran:Yogyakarta, Hal.208 
18 Harding, Op.Cit.,Hal.31. 
19 Booz Allen Hamilton adalah sebuah perusahaan global yang bergerak dibidang konsultan 
manajemen. Spesifikasi layanannya adalah jasa kosultan, analis, solusi digital, teknisi dan cyber 
yang mumpuni dalam industri pertahanan, kesehatan hingga pembangunan internasional. Didirikan 
oleh Edwin Booz yang berbasis di Washington D.C. Catatan terkahir dari jumlah pegawai adalah 
22.600 orang. Booz Allen Hamilton juga dikenal dengan sebut “government-services company”.   
(Sumber : https://www.boozallen.com). 
20 Harding, Op.Cit., Hal.46. 
21 Harding, Op.Cit., Hal.25. 
22 Harding, Op.Cit., Hal.24. 

https://www.boozallen.com/
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pandangan cinta tanah air yang kuat sebagaimana ayahnya, Lonnie Snowden, 

yang merupakan pasukan tentara penjaga pantai AS.23  

Snowden adalah salah satu dari 1.000 orang administrator yang diizinkan 

untuk menjelajahi sistem rahasia terbaru yang dibangun NSA pasca peristiwa 

9/11 yaitu NSAnet yang bersifat top-secret.24 Seorang administrator jaringan 

seperti Snowden bekerja dengan komputer yang memiliki akses domestik dan 

internasional melalui sistem milik NSA.25 Akses lainnya adalah terhadap data 

milik anggota organisasi serta informasi antar komunitas intelijen, hal ini 

terkait dengan tanggung-jawabnya dalam menyelesaikan kendala teknis dan 

mengembangkan kemampuan organisasi seperti dalam hal keamanan dan 

efisiensi.26  

Posisi Snowden di NSA membuka aksesnya terhadap dokumen rahasia 

dengan mudah, sedangkan dengan posisinya di Booz Allen Hamilton 

membuka akses untuk mengetahui daftar mesin yang dibajak NSA di seluruh 

penjuru dunia. Dengan begitu Snowden mengetahui dan memegang seluruh 

informasi keamanan nasional AS. Informasi tersebut meliputi rencana, 

strategi dan data.  

Rekapan strategi yang telah, sedang dan akan dilakukan AS bagi 

kekuatan nasionalnya dalam bentuk program-program rahasia seperti NSAnet, 

                                                             
23 Harding, Op.Cit., Hal.23-24. 
24 Harding, Op.Cit., Hal.71. 
25 Insider Threat Workshop Proceedings, CSIAC Insider Threat Workshop, Juli 2013, Quanterion 
Solutions, INC.Op.Cit., Hal 7-8. 
26 Harding, Op.Cit., Hal 7-8. 
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Prism27 serta daftar negara-negara yang beraliansi dalam membangun 

kerjasama jaringan rahasia dengan AS (salah satunya adalah Inggris melalui 

perusahaan GCHQ).28 Sedangkan data meliputi seluruh informasi para target 

yang telah dikumpulkan NSA dari berbagai platform. Spesifiknya, 

kejanggalan kegiatan pengawasan NSA terhadap privasi perorangan terlihat 

dari pengawasan konvensi demokrat dan republik, insiden Spy Plane, 

pengawasan pengguna telepon genggam dalam penerbangan, NSA dan 

perusahaan A&T, program Boundless Informant, BLARNEY, FAIRVIEW, 

OAKSTAR, STORMBREW dan PRISM.29 

Statement dan data yang dipaparkan Snowden telah merusak citra dan 

kepercayaan negara-negara aliansi AS termasuk Jepang, Indonesia dan 

Jerman.30 AS pernah menjadi pihak yang paling mengecam tindakan Beijing 

atas kebijakan spionase yang serupa31, oleh karena itu pemberian sanksi dan 

klarifikasi masalah dari pihak Snowden akan menjastifikasi kebijakan 

spionase AS dan seluruh program rahasia yang sedang dioperasiakan NSA, 

sekaligus membangun kembali kepercayaan aliansinya. 

                                                             
27 Terdapat 41 slide yang menjelaskan secara lengkap mengenai regulasi program PRISM yang 
berstatus sebagai kontributor utama dalam pengumpulan data NSA. Data terkumpul dari Google, 
Apple, Facebook, dan perusahaan besar lainnya. Slide asli regulasi PRISM dapat diakses di 
halaman The Guardian berikut : 
https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/prism-slides-nsa-document.  
28 Dijelaskan oleh Edward Snowden dalam film dokumenter berjudul ‘Citizenfour’ karya Laura 
Poitras yang release pada tahun 2014. 
29 Ibrahim,2017, Kepentingan Rusia Dalam Memberikan Suaka Politik Kepada Edward Joseph 
Snowden, JOM FISIP, Vol.2, No.2, Universitas Riau, Hal.3, dalam 
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/15403/14946 , diakses 28 Juli 2017. 
30 Sinopsis Buku The Snowden Files oleh Luke Harding, 2015, PT.Bisnis Indonesia Gagas Kreasi 
Tama:Jakarta. 
31 Thomas Lum et.al, 2012, China, Internet Freedom and U.S Policy.Congressional Reserach 
Sevice, https://fas.org/sgp/crs/row/R42601.pdf, diakses 7 Agustus 2016. 

https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/prism-slides-nsa-document
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/15403/14946
https://fas.org/sgp/crs/row/R42601.pdf
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2.2.1  Perkiraan Data Rahasia NSA yang Belum Dipublis 

Sifat data-data rahasia NSA yang tidak terklasifikasi membuat AS 

kesulitan melacak jenis data seperti apa yang telah dimanfaatkan. Hanya 

terdapat satu kemungkinan bagi AS, yaitu data sebagian dari tersebut 

diterbitkan melalui media dan sisa lainnya dimanfaatkan selama Snowden 

berada di Rusia. Jendral Martin Dempsey, Kepala Staf Gabungan AS, 

mengatakan bahwa sebagaian besar data rahasia yang diambil Snowden adalah 

data mengenai kapabilitas militer, operasi, strategi, teknik dan prosedur militer, 

hanya kurang dari 10 % data yang membahas aktivitas surveillance domestik.32 

 

2.2.2 Data Rahasia NSA yang Telah Dipublis 

Berdasarkan laporan pemerintah AS dalam situs resminya 

www.intelligence.house.gov pada 15 September 2016, Snowden telah 

mengakses 1,5 juta data NSA dan membagikan data-data tersebut kepada 

pemerintah Rusia sebagaimana yang diakui oleh Wakil Ketua Komite 

Pertahanan dan Keamanan Parlemen Rusia pada Juni 2016.33 Selain badan 

intelijen Rusia, AS meyakini terdapat pihak-pihak lain yang memanfaatkan 

data-data NSA seperti Iran, Cina, Korea Utara dan kelompok-kelompok teroris. 

                                                             
32 Snowden Leaks Could Cost Military Billions : Pentagon, 2014, NBC News, 
https://www.nbcnews.com/news/investigations/snowden-leaks-could-cost-military-billions-
pentagon-n46426, diakses 7 Oktober 2017. 
33 Mary Louise Kelly dalam Executive Summary of Review of the Unauthorized Disclosures of 
Former National Security Agency Contractor Edward Snowden, 2016, 
https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/hpsci_snowden_review_-_unclass_summary_-
_final.pdf, diakses 15 Desember 2017. 

http://www.intelligence.house.gov/
https://www.nbcnews.com/news/investigations/snowden-leaks-could-cost-military-billions-pentagon-n46426
https://www.nbcnews.com/news/investigations/snowden-leaks-could-cost-military-billions-pentagon-n46426
https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/hpsci_snowden_review_-_unclass_summary_-_final.pdf
https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/hpsci_snowden_review_-_unclass_summary_-_final.pdf
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Asumsi AS terbukti, data-data rahasia NSA dimanfaatkan untuk 

melemahkan keamanan nasional AS bahkan bukan oleh Rusia saja, melainkan 

seluruh pihak. Tercatat sudah terdapat ± 2.263 data yang saat ini dapat diakses 

secara publik melalui situs www.snowdenarchive.cjfe.org atau www.aclu.org. 

Data-data tersebut dikumpulkan dari banyak sumber dan dikelompokkan sesuai 

klasifikasi informasi yang diberikan. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel 

berikut :    

  Tabel 2.1 
Tabel Data Rahasia NSA yang Dibawa Edward Snowden34 

 

Sumber / Klasifikasi Data  Jumlah Data 

Creating Agency 183 

Security Classification 849 

Distribution 389 

Publishing Source 563 

Journalist 267 

Program 18 

 

Secara garis besar, data-data tersebut mencoba menjadi validasi terhadap 

informasi yang disampaikan Snowden terkait pengumpulan data secara illegal 

yang dilakukan oleh Pemerintah AS melalui NSA. Informasi pokok meliputi : 

(1) Banyak program rahasia yang telah dijalankan oleh NSA, (2) Banyak 

program gabungan yang dijalankan oleh GCHQ, (3) NSA memata-matai 

masyarakat AS, (4) NSA memata-matai sekutu AS, (4) NSA memata-matai 

                                                             
34 https://snowdenarchive.cjfe.org, diakses 28 September 2017. 

http://www.aclu.org/nsa-documents-search
https://snowdenarchive.cjfe.org/
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negara atau pihak yang dianggap sebagai lawan, dan (4) NSA bekerjasama 

dengan beberapa perusahan besar.35 

Bagi AS, tersebarnya data-data rahasia NSA sangat mengancam keamanan 

nasionalnya. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Bush pada 2002, 

berlakunya program-program semacam ini adalah langkah preventif mencegah 

ancaman teroris di AS. John Brennan, Direktur CIA, mengakui keberadaan 

data-data NSA di publik telah membuka peluang bagi Al-Qaeda untuk kembali 

mempelajari sistem nasional AS.36  

Data-data tersebut pertama kali diserahkan Snowden kepada Glenn 

Greenwald dan Laura Poitras selaku jurnalis The Guardian dan sutradara film 

yang dipercaya Snowden untuk memfasilitasinya kepada publik.37 Oleh karena 

itu, beberapa bentuk data resmi NSA diterbitkan melalui situs The Guardian, 

seperti : 

- Pada 7 Juni 2013, 3 slide presentasi NSA yang berisi lembar pengesahan 

program PRISM, gambaran dana yang dikeluarkan, perusahaan-perusahaan 

yang terlibat disalamnya serta jenis informasi yang dikumpulkan NSA.38   

                                                             
35 William Favre Slater, 2014, The Edward Snowden Data Breach of 2013:How it Happened, and 
Its Consequences and Implications for The U.S. and the IT Industry, Vol.2.1, Illinois Institute of 
Technology, 
http://www.billslater.com/snowden/The_Edward_Snowden_2013_Data_Breach_by_W_F_Slater_f
or_Forensecure_2014_v02.1_.pdf, diakses 28 September 2017. 
36 Loc.Cit. 
37 Glenn Greenwald sendiri melampirkan 108 lembar data-data rahasia NSA untuk mendukung 
informasi dalam bukunya yang berjudul  “No Place To Hide” atau dapat diakses melalu website 
pribadinya :  http://glenngreenwald.net/pdf/NoPlaceToHide-Documents-Compressed.pdf.   
38 Glenn Greenwald, 2013, NSA Prism Program Taps In To User Data of Apple,Google and 
Others, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data, 
diakses 28 September 2017. 

http://www.billslater.com/snowden/The_Edward_Snowden_2013_Data_Breach_by_W_F_Slater_for_Forensecure_2014_v02.1_.pdf
http://www.billslater.com/snowden/The_Edward_Snowden_2013_Data_Breach_by_W_F_Slater_for_Forensecure_2014_v02.1_.pdf
http://glenngreenwald.net/pdf/NoPlaceToHide-Documents-Compressed.pdf
https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data
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- Pada 21 Juni 2013, 2 slide yang berisi logo GCHQ dan kunjungan Direktur 

NSA ke Inggris  disertakan sebagai bukti kerjasama NSA dan GCHQ dalam 

membangun proyek jaringan kabel optik internasional untuk mendapatkan 

akses rahasia ke seluruh komunikasi di dunia.39 

- Pada 1 November 2013, data berbentuk 11 slide presentasi resmi NSA yang 

merupakan versi lengkap dari 3 slide sebelumnya. Data tersebut berisi tujuan 

program, target program, dana program serta mekanisme pelaksanaan 

program PRISM.40  

Selain The Guardian, data-data NSA lainnya juga diterbitkan melalui media 

lain seperti The Intercept, Der Spiegel, NBC News, CBC News, The New York 

Times, Information.dk, Le Monde, Dagbladet, El Mundo, dan lain-lain. Berikut 

adalah timeline penerbitan data rahasia NSA melalui media :

                                                             
39 Ewen McAskill, Julian Borger, dkk, 2013, GCHQ Taps Fibre-Optic Cables For Secret Access 
To World’s Communications, The Guardian, https://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-
cables-secret-world-communications-nsa, diakses 28 September 2017.  
40 Data presentasi NSA dapat diakses melalui : 
https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/prism-slides-nsa-document.  

https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/prism-slides-nsa-document
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Tabel 2.2 
Timeline Penerbitan Data Rahasia NSA Melalui Media41 

 

                                                             
41 Snowden Tabulation, https://cryptome.org/2013/11/snowden-tally.htm#tabulation, diakses 28 September 2017. 

https://cryptome.org/2013/11/snowden-tally.htm#tabulation
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Berdasarkan tabel-tabel tersebut, data rahasia NSA dalam jumlah besar 

telah berhasil disampaikan oleh Snowden kepada publik melalui media. Meskipun 

begitu, jumlah data yang belum diterbitkan juga tidak kalah besar. Menurut 

Snowden, data-data NSA tersebut akan dibocorkan seiring dengan berjalannya 

waktu. The Guardian sendiri, sebagai media pertama yang dipercayakan 

Snowden, dilaporkan memiliki data dengan total 15.000 halaman dan tercatat baru 

mempublis 192 halaman.42 

GCHQ adalah salah satu pihak yang bekerjasama dengan NSA melalui 

pengakuan Snowden. Sebagai badan intelijen Inggris yang juga berbagi data 

dengan NSA, bocornya data NSA juga mempengaruhi tersebarnya data-data 

rahasia nasional Inggris. Pada 31 Januari 2014, 2 teknisi GCHQ meminta pihak 

The Guardian untuk menghancurkan hard drive dan memory cards yang berisi 

data-data dari Snowden serta mengawal hingga proses tersebut selesai.43  

 

2.3 Kronologi Pengakuan Edward Snowden  

 Edward Snowden berstatus sebagai pegawai Booz Allen Hemilton, sebuah 

perusahaan konsultan swasta Amerika yang berbasis di Washington D.C, yang 

di kontrak untuk bekerja di NSA. Snowden bekerja untuk NSA, namun 

ketidak-cocokan nilai yang dianut oleh ia secara pribadi dengan kinerja NSA 

membuatnya menentang NSA karena dinilai menyalahi nilai-nilai demokrasi 

                                                             
42 Loc.Cit. 
43 Revealed:The Guardian Destroyed Snowden Hard Drives Under Watchful Eye of GCHQ – 
Video, 2014, https://www.theguardian.com/world/video/2014/jan/31/snowden-files-computer-
destroyed-guardian-gchq-basement-video, diakses 28 September 2017. 

https://www.theguardian.com/world/video/2014/jan/31/snowden-files-computer-destroyed-guardian-gchq-basement-video
https://www.theguardian.com/world/video/2014/jan/31/snowden-files-computer-destroyed-guardian-gchq-basement-video
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dan penghormatan atas hak asasi manusia, sehingga ia memutuskan untuk 

mengundurkan diri.44 Snowden adalah pendukung terdepan konstitusi AS, 

tujuannnya melakukan tindakan whistleblowing45 adalah menampilkan wajah 

asli Badan Keamanan Nasional Amerika (NSA)46 dan pemerintah AS itu 

sendiri. Bekerja dengan jurnalis dan media sengaja dilakukan agar informasi-

informasi tersebut tersampaiakan secara langsung ke seluruh warga AS. 

Tabel 2.1  

Timeline Pengakuan Edward Snowden Tahun 2013 
 
 

Mei 20 Snowden meninggalkan AS menuju 
Hongkong 

Juni 5 Artikel pertama mengenai NSA terbit di 
The Guardian, disusul oleh artikel-artikel 
lainnya 

 21 AS mengajukan permintaan ekstradisi ke 
Hongkong dengan dakwaan pasal 
Criminal, Alleging Theft, dan Espionage 
Act. 

 23 Snowden meninggalkan Hongkong 
menuju Sheremetyovo – Rusia 

  Snowden tertahan diruang transit Bandara 
Sheremetyovo – Rusia hingga 1 Agustus. 

Juli 1 Snowden mengajukan permintaan suaka 
ke Rusia 

 12 Snowden mengajukan kembali permintaan 
suaka ke Rusia 

 31 Permintaan suaka Snowden diterima oleh 
Rusia 

Agustus 1 Suaka politik Rusia untuk Snowden resmi 

                                                             
44 Dijelaskan oleh Edward Snowden dalam film dokumenter berjudul ‘Citizenfour’ karya Laura 
Poitras yang release pada tahun 2014. 
45 Whistleblowing berasal dari kata whistleblower, istilah bagi mereka yang melakukan aksi 
pembocoran data negara.  Utusan PBB dalam bidang promosi HAM dan kebebasan berbicara dan 
berekspresi, David Kaye, menekankan bahwa keberadaan para whistleblower adalah elemen 
penting dalam  menjamin demokrasi yang sehat di suatu negara.  
(Sumber : https://theintercept.com/2015/10/23/u-n-report-calls-on-governments-to-protect-
whistleblowers-like-snowden-not-prosecute-them/).  
46Thomas Lum, Op.Cit., Hal.4. 

https://theintercept.com/2015/10/23/u-n-report-calls-on-governments-to-protect-whistleblowers-like-snowden-not-prosecute-them/
https://theintercept.com/2015/10/23/u-n-report-calls-on-governments-to-protect-whistleblowers-like-snowden-not-prosecute-them/
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berlaku 
 

 
 

Pada 5 Juni 2013, informasi dari Edward Snowden pertama kali dipublis 

online oleh jurnalis Glenn Greenwald dengan judul NSA Collecting Phone 

Records of Millions of Verizon Costumer Daily dalam The Guardian.47 Proses 

penyampaian informasi tersebut sengaja di lakukan di Hongkong karena 

budaya kebebasan berbicaranya yang kuat.48 Edward menjelaskan NSA telah 

mendesak Verizon49 untuk melegalkan intervensi NSA dalam perusahaannya. 

Melalui kesepakatan tersebut, perusahaan memberikan akses kepada NSA 

terhadap data-data interaksi telekomunikasi seluruh kostumer tanpa 

sepengetahuan kostumer. Teknologi yang selama ini dianggap sebagai 

kekuatan pengusung demokrasi seperti Google, YouTube, Tor, e-commerce, 

internet banking, telepon selular, GPS, dan yang lainnya malah berbalik 

menjadi mesin mata-mata pemerintah.50 “Meskipun tidak melakukan kesalahan 

apapun, anda akan tetap berada dibawah pengawasan” ungkap Snowden.51  

Snowden juga menjelaskan bahwa dalam operasinya, NSA tidak bekerja 

sendiri. NSA bekerjasama dengan badan intelijen dan keamanan milik Inggris, 

                                                             
47 Glenn Greenwald, 2013, NSA Collecting Phone Records of Millions of Verizon Costumer Daily,  
https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order , diakses 
2 Mei 2017. 
48 Dijelaskan oleh Edward Snowden dalam film dokumenter berjudul ‘Citizenfour’ karya Laura 
Poitras yang release pada tahun 2014. 
49 Perusahaan provider telekomunikasi nirkabel terbesar di Amerika dengan 140.1 juta kostumer 
(sumber : verizonwireless.com) 
50 Pengantar dari Alan Rusbridger (Pemimpin Redaksi The Guardian) dalam Harding, Op.Cit., 
Hal.6. 
51 Ibid., Hal 176. 

https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order
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GCHQ52. Artinya ada aktivitas pertukaran data rahasia penyadapan seluruh 

dunia yang masif antara kedua negara.53 Bersama GCHQ, NSA membangun 

jaringan pesan dengan kabel fiber optik bawah laut ke seluruh dunia agar AS 

dan Inggris mampu membaca jalur komunikasi global.54 Dengan begitu, isu ini 

sudah bukan menjadi isu warga negara AS saja melainkan seluruh negara di 

dunia terkait keamanan nasional dan penyelewengan hak privasi warga 

negaranya. 

 Pada 9 Juni 2013, video wawancara singkat Snowden yang menunjukan 

wajah dan nama aslinya mengudara dalam website berita The Guardian dengan 

judul “NSA whistleblower Edward Snowden: 'I don't want to live in a society 

that does these sort of things”. Sejak itu pengejaran Snowden oleh pihak AS 

dimulai.55 

Pada 21 Juni 2013, AS mulai mengintervensi Hongkong untuk tidak 

melindungi Snowden dan segera menjatuhkan hukuman ekstradisinya. Pejabat 

senior presiden Obama mengatakan “Jika Hongkong tidak mengabulkan 

permintaan itu maka hal ini akan merusak hubungan bilateral dan 

                                                             
52 The Government Communications Headquarters (GCHQ) adalah Badan Intelijen dan Keamanan 
Inggris yang bertanggungjwab untuk memberikan sinyal intelijen (SIGINT) dan jaminan informasi 
bagi pemerintah dan pasukan bersenjata Inggris.  
53 Terkait dengan pertukaran data-data intelijen dengan Inggris, NSA sendiri didukung oleh suatu 
kesepakatan intelijen yang unik peninggalan Perang Dunia II yang dikenal dengan Five Eyes. 
Teknologi Five Eyes memungkinkan NSA berbagi data intelijen dengan empat negara berbahasa 
Inggris lainnya yaitu Inggris, Kanada, Australian dan Selandia Baru. Menurut teorinya, kelima 
negara tidak boleh saling memata-matai namun dalam  prakteknya NSA melakukannya. (sumber : 
The Snowden Files, Hal.105). 
54 Ibid., Hal.14. 
55 Sejak berita diterbitkan The Guardian pada 5 Juni 2013, tindakan Pemerintah AS adalah 
menyelidiki rumah Snowden dan memutuskan seluruh akses bank milik Snowden. (Sumber : 
Terdapat dalam film dokumenter berjudul ‘Citizenfour’ karya Laura Poitras yang  release pada 
tahun 2014). 
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memunculkan pertanyaan tentang komitmen Hongkong terhadap penegakan 

hukum”.56  

Pada 23 Juni 2013, Edward bersama 2 orang kuasa hukum lokal mulai 

mengajukan permintaan suaka ke pengadilan Hongkong untuk melawan 

jatuhnya ekstradisi57. Namun permintaan suaka Snowden tidak diproses cepat 

mengingat sistem pemerintahan yang menganut sistem dua kamar : Hongkong 

mengantungi hak otonomi nasional namun Beijing tetap menjadi satu-satunya 

pihak yang bertanggungjawab dalam klausul luar negeri. Hingga akhirnya 

Pemerintah Hongkong resmi mengeluarkan kebijakan “berdiri sendiri”,58 yang 

artinya sikap netral ; pemerintah tidak akan menangkap Snowden dan tidak 

akan menahannya apabila ia memutuskan untuk meninggalkan Hongkong. 

2.4 Kebijakan Pemberian Suaka Politik Oleh Rusia  

Penerbangan Snowden dijadwalkan menuju Kuba dengan Rusia sebagai 

tempat transit. Namun dalam perjalanan dari Hongkong menuju Sheremetyevo 

- Moskow, pemerintah AS membatalkan passport Snowden. Sejak 23 Juni 

2013, Snowden tertahan di bandara Moskow hingga 40 hari setelahnya.59 

Pemerintah Rusia awalnya tidak bersedia memberikan klarifikasi mengenai 

                                                             
56 Harding, Op.Cit., Hal.263. 
57 Ekstradisi/eks·tra·di·si//ékstradisi/n. Hukum penyerahan orang yang dianggap melakukan 
kriminalitas oleh suatu negara kepada negara lain yang diatur dalam perjanjian antara negara yang 
bersangkutan. (sumber : http://kbbi.web.id). 
58 Harding, Op.Cit., Hal.262. 
59 Terdapat dalam film dokumenter berjudul ‘Citizenfour’ karya Laura Poitras yang  release pada 
tahun 2014. 
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keberadaan Snowden bahkan Menlu Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan bahwa 

Snowden tidak berada di Rusia dan tidak pernah melintasi perbatasan.60 

Pada 25 Juni 2013, Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengumumkan 

keberadaan Snowden di ruang transit bandara namun mengatakan tidak akan 

mengabulkan permintaan ekstradisi AS.61 Hingga pada 1 Juli 2013, Snowden 

mengajukan permohonan suaka pertamanya kepada Rusia melalui Sarah 

Horrison, pegawai WikiLeaks yang menemaninya selama perjalanan dari 

Hongkong menuju Rusia.62 Oleh Rusia permohonan tersebut belum 

dikabulkan, Vladimir Putin menyampaikan “If he wants to stay here, there is 

one condition he must stop his work aimed at bringing harm to our American 

partners, as strange as that sounds coming from my mouth.”63, yang berarti 

bahwa Putin tidak bersedia memberikan jaminan suaka apabila Snowden terus 

melanjutkan tindakan pembocoran data NSA di teritorinya. 

Pada tanggal 12 Juli 2013, Snowden melalui kuasa hukumnya 

mengundang para pengacara dan pakar-pakar hukum lainnya untuk 

mengahadiri konferensi pers terbuka.64 Dalam pidatonya, Snowden sekaligus 

                                                             
60 Harding, Op.Cit., Hal. 276-278. 
61 Barton Gellman, 2013,  Edward Snowden : ‘ I Already Won’, The Washington Post, 
http://www.pulitzer.org/files/2014/public-service/washpost/20washpostnsa2014.pdf, diakses pada 
2 Mei 2017. 
62 Miriam Elder, 2013, Edward Snowden: Russia offers to consider asylum request,The Guardian, 
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/11/edward-snowden-russia-asylum-request, diakses 
26 Juli 2017. 
63 Loc.Cit. 
64 Ibrahim,Op.Cit., Hal.3. 

http://www.pulitzer.org/files/2014/public-service/washpost/20washpostnsa2014.pdf
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/11/edward-snowden-russia-asylum-request
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menyampaikan secara terbuka permohonan suaka politik sementaranya kepada 

Rusia.65  

Dukungan perlindungan terhadap Snowden datang dari pendukung 

Kremlin.66 Beberapa anggota parlemen dan pihak-pihak berpengaruh di Rusia 

menyuarakan pendapatnya dalam pertemuan Public Chamber (Badan 

Penasehat Kremlin), Sergei Markov mengatakan “On humanitarian grounds, I 

think he should be presented with a way to enter Russian territory” yang 

berarti bahwa dalam ranah kemanusiaan, pemberian jaminan suaka terhadap 

Snowden adalah langkah tepat yang harus diambil oleh pemerintah Rusia.67 

Pada 1 Agustus 2013, Rusia akhirnya resmi memberikan jaminan suaka 

politik sementara selama satu tahun6869 yang akan berlaku hingga 31 Juli 

201470 melalui surat resmi Kementrian Luar Negeri Rusia yang dikirimkan 

kepada Departemen Konsulat Bandara Sheremetyovo71. Dalam hal ini, 

Snowden diperbolehkan mencari pekerjaan dan melakukan perjalanan selama 

masih berada dalam wilayah teritori Rusia.72 

 

                                                             
65 Harding,Op.Cit., Hal. 286. 
66 Harding,Op.Cit., Hal. 274. 
67 Loc.Cit. 
68 Steven Lee Myers & Andrew.L.Kramer, Defiant Russia Grants Snowden Year’s Assylum, dalam 
http://www.nytimes.com/2013/08/02/world/europe/edward-snowden-russia.html?_r=0 , diakses 1 
Mei 2016. 
69 Snowden diberikan suaka politik selama satu tahun dan izin tinggal tidak permanen (tanpa suaka 
politik) selama tiga tahun di Rusia terhitung sejak 1 Agustus 2013. (Sumber : Ibrahim, 
Kepentingan Rusia Dalam Memberikan Suaka Politik Kepada Edward Joseph Snowden, Hal.2). 
70 Ibid., Hal.3. 
71 Miriam Elder, Ibid. 
72 Ibrahim,Op.Cit., Hal.3. 

http://www.nytimes.com/2013/08/02/world/europe/edward-snowden-russia.html?_r=0
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    2.4.1 Alasan Rusia Memberikan Jaminan Suaka Politik Untuk      

Edward Snowden 

Rusia tidak memberikan respon apapun terkait Snowden sejak 

The Guardian menerbitkan artikelnya, hingga akhirnya Snowden 

berada di teritorinya. Vladimir Putin menyampaikan bahwa ia pun 

sangat ingin agar Edward Snowden tidak berada di Rusia, namun 

tidak ada alasan pula untuk tidak mempercayai Edward Snowden.73 

Rusia dan AS tidak terikat perjanjian bilateral dalam hal 

ekstradisi. Perjanjian ekstradisi pada tahun 1893 yang dimiliki 

kedua negara telah lama dilupakan.74 Meskipun Snowden 

kemudian ditetapkan sebagai buronan negara dibawah hukum 

spionase oleh Pemerintah AS75, hal itu tidak melahirkan kewajiban 

bagi Rusia untuk menyerahakan Snowden. Vladimir Putin, dalam 

wawancaranya dengan Russia Today (RT), tayang pada 5 

September 2013, mengatakan “we are not protecting Snowden, we 

are defending the existing norm of bilateral realtions”,76 yang 

berarti Rusia hanya berupaya bertindak sesuai dengan aturan 

hukum internasional. 

                                                             
73Andrew.C.Kuchins, 2013, The Ironies of Edward Snowden and U.S.-Russia Relations, dalam 
http://csis.org/publication/ironies-edward-snowden-and-us-russia-relations , diakses 20 April 2016. 
74 Ibrahim, Op.Cit., Hal.2. 
75Apakah Edward Snowden Seorang Pengkhianat?, 2013, dalam 
http://www.voaindonesia.com/content/apakah-snowden-seorang-pengkhianat/1727498.html, 
diakses 30 April 2016. 
76Wawancara RT dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di channel youtube resmi RT 
https://www.youtube.com/watch?v=RXmzgmzcOgg , diakses 4 Agustus 2017. 

http://csis.org/publication/ironies-edward-snowden-and-us-russia-relations
http://www.voaindonesia.com/content/apakah-snowden-seorang-pengkhianat/1727498.html
https://www.youtube.com/watch?v=RXmzgmzcOgg
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Menteri Luar Negeri Rusia bagian HAM dan Supremasi 

Hukum, Konstatin Dolgov, mengatakan dalam wawancaranya pada 

31 Juli 2013 : 

 “In any situation of international significance, we 
remain committed to the fulfillment of 
corresponding international obligations. When 
obligations exist, we fulfill them. But they should 
not be invented in cases where they do not exist.”77   

 
Artinya pihak Rusia tidak memiliki kewajiban hukum untuk 

menyerahkan Snowden dan mereka berpegang teguh pada itu, jika 

ada landasan hukum yang mewajibkan, Rusia tentu akan 

mengekstradisi Snowden. 

Legalitas tindakan Rusia juga dijamin oleh aturan hukum 

suaka internasional, seperti dalam Universal Declaration of Human 

Rights (UDHR), International Covenant On Civil and Political 

Rights (ICCPR), The 1951 Convention Relating to the Status of 

Refugees dan The United Nations Declaration on Teritorial Asylum 

(1967).78 Pemberian dan penolakan suaka adalah hak negara 

berdasarkan kedaulatannya yang diatur dalam hukum internasional 

maupun nasional.79  

Disamping itu, AS juga pernah beberapa kali menolak 

permintaan ekstradisi yang diajukan Rusia atas beberapa warga 

                                                             
77 Ria Novosti, 2013,  Russia Not Obligated to Return Snowden – Russian Diplomat, Sputnik 
International, https://sputniknews.com/politics/20130731182512997-Russia-Not-Obliged-to-
Return-Snowden--Russian-Diplomat/, diakses 4 Agustus 2017. 
78 Devi Asprilla, Ayub Torry SK, 2016, Legalitas Pemberian Suaka Terhadap Edward Snowden 
Oleh Rusia, Belli Ac Pacis, Vol.2, Nomor 1, Hal.7-20. 
79 Ibid., Hal.6. 

https://sputniknews.com/politics/20130731182512997-Russia-Not-Obliged-to-Return-Snowden--Russian-Diplomat/
https://sputniknews.com/politics/20130731182512997-Russia-Not-Obliged-to-Return-Snowden--Russian-Diplomat/
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negaranya. AS menolak ekstradisi Karl Linnas (tahun 1982, 

tersangka Nazi yang akan dihukum mati), Ilyas Akhmadov (tahun 

2002, tersangka teror), Kirill Aleskeev (tersangka pengkhianat 

negara) dan Viktor Bout (tahun 2010, tersangka penyelundupan 

senjata di Thailand).80 

Sejak tahun 2011, hubungan AS dan Rusia juga mengalami 

kemunduran. Kebijakan suaka politik untuk Snowden adalah 

serangkaian dari keberatan Rusia atas diresmikannya Magnitsky 

Act81 oleh Obama pada akhir tahun 2012. Pada bulan Juni 2013 

Obama menyampaikan kritik secara publik mengenai pembatasan 

hak-hak gay di Rusia.82 Pada bulan Agustus 2013 AS merespon 

serangan senjata kimia di Damaskus dengan menempatkan militer 

AS di Syria yang merupakan aliansi Rusia.83 Disamping itu, pada 

2012 AS sendiri menjadi pihak yang menolak permohonan 

pengadaan perjanjian ekstradisi yang diajukan oleh Rusia (AS 

sebelumnya juga menolak permohonan Rusia pada tahun 2009).84 

 

 

 

 

                                                             
80 Ibrahim, Op.Cit., Hal.5. 
81 Loc.Cit. 
82Brad Plumer, 2013, A Short Timeline of Deteriorating  U.S-Russia Relations, 
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2013/08/08/ten-reasons-the-u-s-and-russia-are-
at-odds/?utm_term=.1cc74cc18fe0, diakses 12 April 2017. 
83 Loc.Cit. 
84 Ibrahim,  Op.Cit., Hal.6. 

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2013/08/08/ten-reasons-the-u-s-and-russia-are-at-odds/?utm_term=.1cc74cc18fe0
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2013/08/08/ten-reasons-the-u-s-and-russia-are-at-odds/?utm_term=.1cc74cc18fe0
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