
 

75 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

Edward Joseph Snowden adalah mantan pekerja NSA yang sekarang ini 

menjadi buronan oleh Amerika Serikat. Edward Snowden dinyatakan sebagai 

terdakwa oleh Pengadilan Federal Amerika Serikat setelah membocorkan 

program rahasia NSA. Edward Snowden membongkar program-program yang 

dirasa sangat berlebihan karena keleluasan Amerika Serikat dalam mengakses 

privasi orang lain. Pengadilan Federal Amerika Serikat percaya bahwa Edward 

Snowden telah melakukan pencurian properti pemerintah, secara tidak sah 

mengungkap informasi pertahanan nasional, dan memiliki keinginan untuk 

mengungkap informasi intelijen kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. 

PRISM adalah program rahasia milik NSA yang memberi NSA akses ke 

server perusahaan teknologi terbesar di Amerika Serikat seperti Google, Apple, 

Microsoft, Facebook, AOL, PalTalk, dan Yahoo. Selanjutnya terdapat program 

XkeyScore, program tersebut ternyata lebih berbahaya dibandingkan dengan 

PRISM karena program XkeyScore dapat melacak lebih rinci seperti nama, 

nomor telepon, alamat IP, dan password. Program XkeyScore ini lebih dikenal 

dengan Digital Network Intelligence (DNI) karena dapat digunakan untuk 

menginterpretasi langsung segala aktivitas internet kepada target yang dituju. 

Alasan Edward Snowden melakukan hal tersebut karena kekecewaannya 

dengan pemerintah Amerika Serikat yang mengumpulkan semua informasi dari 

pengguna layanan komunikasi internent yang bersifat sangat privat melalui 

email, catatan telepon, dan chating. Edward Snowden yang merasa khawatir 
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dan terancam karena berupaya untuk membocorkan program rahasia NSA 

akhirnya pergi dari Amerika Serikat menuju Hong Kong. Amerika Serikat 

yang mengetahui bahwa Edward Snowden berada di Hong Kong langsung 

meminta untuk segera diektradisi dari Hong Kong. Tetapi Hong Kong tidak 

dapat melakukan hal tersebut karena belum adanya hak untuk menahan Edward 

Snowden. Di Hong Kong, Edward Snowden telah merencanakan pembocoran 

program rahasia NSA kepada publik internasional. Snowden mengundang 

Gleen Greenwald (jurnalis dari The Guardian), Laura Poitras, dan aktivis muda 

WikiLeaks yaitu Sarah Harrison. Snowden membocorkan program-program 

tersebut melalui ketiga orang tersebut. 

Setelah membocorkan program rahasia NSA di Hong Kong, akhirnya 

Snowden berupaya untuk mencari suaka politik ke beberapa negara. Snowden 

berupaya mengirimkan permintaan suaka politik ke beberapa negara yaitu 

Brasil, Finlandia, Jerman, India, Polandia, Austria, Ekuador, Islandia, Irlandia, 

Norwegia, Spanyol, Swiss, Bolivia, China, Kuba, Perancis, Italia, Belanda, 

Nikaragua, Venezuela, dan Rusia. 

Pada akhirnya Rusia yang memberi suaka politik kepada Edward 

Snowden. Rusia yang sebelumnya memiliki hubungan diplomatik dengan 

Amerika Serikat dalam perjanjian pengurangan persenjataan strategis START 

(Strategic Arms Reduction Treaty), kemudian adanya kerjasama dalam 

peningkatan kerjasama militer di Suriah, dan kerjasama dalam misi ke Bulan. 

Namun, didalam hubungan diplomatik yang baik-baik saja Rusia justru 

memberi suaka politik kepada Edward Snowden terkait kasus spionase atau 
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pembocoran yang dilakukannya. Amerika Serikat yang mengetahui hal tersebut 

kemudian meminta Rusia untuk menyerahkan kembali Snowden ke Amerika 

Serikat namun Rusia enggan mengembalikannya karena tidak ada perjanjian 

ekstradisi antara Rusia dengan Amerika Serikat. 

Alasan Rusia memberikan Snowden suaka politik karena didasarkan pada 

kepentingan Rusia berupa Militer Security (Keamanan Militer) untuk 

memperoleh informasi intelijen tentang program-program rahasia Amerika 

Serikat dan memberikan Rusia bukti bahwa intelijen Amerika Serikat dapat 

mengakses ke perusahaan-perusahaan penyedia layanan internet serta Rusia 

berusaha meningkatkan kapasitas intelijennya dengan membeli mesin ketik 

untuk mencegah kebocoran data. Kemudian berdasarkan atas opini politik 

pemerintah Amerika Serikat yang memberikan sanksi pidana kepada Snowden 

sehingga Snowden yang merasa terancam di negaranya sendirinya. Kasus 

Edward Snowden tersebut pada akhirnya memicu perseteruan antara Rusia 

dengan Amerika Serikat sehingga hubungan diplomatik kedua negara menjadi 

memburuk. 


