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Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan akibat RUU Rahasia Negara 

Sebagai salah satu RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) 
sesuai dengan Keputusan DPR Rl No. 01/DPR-Rl/III/2004-2005, sudah selayaknya apabila 
RUU ini harus terns dikritisi dan ditelaah signifikansi serta materi yang tertuang di 
dalamnya. Karena bagaimanapun juga RUU Rahasia Negara akan sangat berpengaruh 
terhadap relasi antara negara dengan warga negara dan masyarakat.  

Dalam konteks hak asasi manusia, ditegaskan bahwa adalah hak asasi setiap orang untuk 
berpendapat, bereskpresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima daD menyebarkan 
Informasi daD ide/gagasan secara lisan maupun tertulis (pasal19 Konvensi Internasional 
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Prinsip kebebasan untuk memperoleh informasi ini 
hams tetap menjadi dasar dalam penyusunan RUU ini, apalagi mengingat bahwa di dalam 
Perubahan Kedua UUD 1945 pasal 28F disebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnyK serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".  

Ketidakjelasan prinsip dasar dari RUU ini sudah terlihat dari dasar hukum yang digunakan 
dari RUU ini, di mana pasal 28F Perubahan Kedua UUD 1945 tidak menjadi pijakan dalam 
penyusunan RUU ini. Bahkan yang menjadi pijakan hukum adalah pasal- pasal UUD 1945 
yang tidak berkaitan langsung dengan materi RUU Rahasia Negara.  

Dalam draft RUU yang disusun oleh Fakultas Hukum UI dan diajukan ke DPR oleh Dephan 
tersebut, disebutkan definisi rahasia negara adalah "..bahan keterangan dan benda-benda 
yang berkaitan dengan keselamatan negara yang tidak dapat atau tidak boleh diketahui, 
dimiliki daD dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak". Selanjutnya diterangkan 
bahwa rahasia negera tersebut berfungsi melancarkan pelaksanaan tugas' bagi setiap instansi 
dalam rangka keselamatan negara dan bertujuan sebagai upaya pencegahan terhadap 
kebocoran Rahasia Negara dalam rangka menjamin keselamatan negara. Paparan dalam 
RUU Rahasia Negara yang menyangkut definisi, fungsi dan tujuan tersebut masih kurang 
jelas dan longgar sehingga berpotensi menjadi ketentuan karet.  

Hal lain yang perlu dikritisi adalah mengenai lembaga yang memiliki otoritas untuk  
menentukan sebuah informasi, dokumen, ataupun benda lainnya sebagai rahasia negara. 
Dalam draft RUU disebutkan bahwa "Rahasia Negara ditentukan dan diselenggarakan oleh 
Aparat Negara daD Pemerintahan Rebublik Indonesia yang bertugas di Lembaga- Lembaga 
Negara, Lembaga Pemerintah baik.Departemen, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 
Badan Vsaha Milik Negara dan Badan-badan lain yang tunjuk oleh  
 



Pemerintah Republik Indonesia". Longgamya institusi yang berhak menetapkan 
rahasia negara menunjukkan bahwa setiap lembaga dapat mengeluarkan kebijakannya 
sendiri- sendiri mengenai rahasia negara ini, baik menyangkut obyek rahasia negara 
maupun klasifikasinya. Akibatnya prinsip kebebasan publik untuk memperoleh 
informasi menjadi terbuka untuk dilanggar. Indikasi tersebut sudah terlihat misalnya 
dalam Instruksi Mendagri No.7 tabun 2004 mengenai Penegakan tata Tertib Kerja 
Aparatur Departemen Dalam Negeri, di mana disebutkan bahwa seluruh pegawai 
Depdagri wajib menjaga dan tidak membocorkan atau memanfaatkan rahasia negara 
yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau 
pihak lain!. Menurut Ujang Sudirman, kepala Pusat Penerangan Depdagri, rahasia 
negara yang dimaksud adalah berbagai dokumen yang tidak boleh diketahui 
masyarakat sebelum waktunya.  

Selain goal otoritas penetapan rahasia negara, klasifikasi rahasia negara juga penting 
untuk diperhatikan. Klasifikasi (yang dalam draft RUU disebut sebagai "kIarifikasi") 
rahasia negara ini tidak terbatas pada jenis rahasia negara (rahasia dan sangat 
rahasia), tetapi hams juga menegaskan goal kriteria dari klasifikasi tersebut, institusi 
yang memiliki wewenang menentukan kIasifikasi, serta batasan-batasan waktu 
maupun momentum dari masing-masing klasifikasi. Batasan waktu ini penting karena 
pada prinsipnya publik tetap memiliki hak untuk memperoleh informasi tersebut.  

Berkaitan dengan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) yang juga 
masuk dalam agenda pembahasan DPR, hams ada penyesuaian dengan RUU Rahasia 
Negara ini. Penyesuaian ini penting mengingat adanya kekawatiran bahwa RUU 
Rahasia Negara akan bertentangan dengan materi RUU KMIP. Berdasarkan 
pemantauan kami di lapangan, menurut star Komisi I DPR RI akan dibahas terlebih 
dahulu RUU KMIP. RUU Rahasia Negara sementara ini direncanakan akan dibahas 
secepatnya tabun ini juga. Dengan prinsip bahwa kedua RUU ini harus menjamin hak 
asasi dan kebebasan dasar masyarakat, serta prinsip keterbukaan maksimal dan 
pengecualian terbatas (maximum disdosure and limited exemption), tidak ada 
salahnya Komisi I DPR RI membahas kedua RUU tersebut secara bersamaan dengan 
tetap mengutamakan daD mendasarkan diri pada prinsip-prinsip di atas dan 
menuangkannya terlebih dahulu dalam RUU KMIP. Namun demikian, RUU Rahasia 
Negara secara pararlel hams terns digodok agar tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip di atas, mengingat draft yang ada saat ini terlihat masih sangat jauh dari 
sempuma dan sangat longgar.  

Secara umum kami menilai bahwa secara material isi dari draft RUU Rahasia Negara 
tersebut masih banyak kelemahan dan cenderung membuka peluang bagi aparat 
negara untuk melanggar hak publik untuk memperoleh informasi atas nama rahasia 
negara. Lebih jauh lagi dikawatirkan materi RUU tersebut akan menjadi alat untuk 
melindungi penyalahgunaan kekuasaan (korupsi, kolusi, pelanggaran HAM, dll), 
karena dengan alasan rahasia negara informasi-informasi yang diperlukan publik 
dalam kerangka menjalankan fungsi kontrol akan tertutup dan/atau ditutup-tutupi oleh 
aparat negara. Berdasarkan hal tersbeut, kami mengharapkan:  

1 Lihat Kompas, 28 oktober2004, "lnstruksi Menteri Dalam Negeri: Dilarang Bocorkan Rahasia Negara".  



Pertama, DPR segera menentukan draft RUU Rahasia Negara yang akan dibahas, apakah 
raft RUU versi FH UI-Dephan yang masih bariyak kelemahan atau ada versi laninnya ang 
lebih menjamin pelaksanaan demokrasi dan menjamin hak asasi manusia.  

Kedua, penetapan "rahasia negara" harus ditujukan bukan semata-mata untuk keamanan 
negara (state security), namun juga barns merupakan bagian dari upaya untuk menjaga 
keamanan manusia daD masyarakat (human and social security)  

Ketiga, definisi "rahasia negara" serta klasifikasi/kategorisasi, batasan dan institusi yang 
kewenang menetapkannya, barns diatur secara jelas, rinci dan ketat, sehingga tidak lenjadi 
ketentuan karet yang akan menjadi tirai besi bagi lembaga-lembaga negara, Knnasuk 
birokrasi, untuk menutup terjadinya praktek penyalahgunaan kekuasaan.  
Keempat, RUU Rahasia Negara barns dibahas dengan melakukan penyesuaian dengan 
pembahasan RUU KMIP sehingga tetap menempatkan prinsip hak asasi dan kebebasan asar 
masyarakat, serta prinsip keterbukaan maksimal dan pengecualian terbatas menjadi asar 
pijakan penyusunan RUU Rahasia Negara.  

Kelima, pembahasan RUU Rahasia Negara harus melibatkan partisipasi publik seluas- 
Luasnya, sehingga tercipta transparansi sejak awal hingga keseluruhan proses pembahasan 
dan menghindari praktek penggunaan "rahasia negara" sebagai pelindung dari upaya mtuk 
melanggar hak-hak dasar masyarakat.  

Jakarta, 15 September 2005 
Badan Pengurus 

Yayasan LBH Indonesia 
 
 
 

Donny Ardyanto 
Direktur Hak-Hak Sipil dan Politik 


