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WASHINGTON —  Badan Intelijen 
Amerika Serikat (CIA) akan 
melakukan perombakan be -
sar dalam sejarahnya yang 
kini hampir 70 tahun. Me -
nurut Direktur CIA John 
Brennan, salah satu bentuk 
pe  rom  bakannya adalah de -
ngan mempertajam fokus 
pa  da operasi cyber serta 
mem   buat 10 unit baru gu -
na menjawab ancaman kea -
man  an terbaru.

Brennan menyampaikan 
soal perombakan ini kepada 
sejumlah kecil wartawan 
di Washington, 4 Maret 
lalu, dengan embargo. Ia 
menyatakan berita ini tidak 
boleh disiarkan sampai ia 
memberikan pengumuman 
langsung kepada pegawai 
CIA. Pengumuman kepada 
karyawan CIA disampaikan 
pada Jumat pekan lalu.

Brennan mengatakan ia 
menciptakan 10 “pusat misi” 
baru yang dimaksudkan 
untuk mengkonsentrasikan 
fokus badan intelijen ini 
pada tantangan tertentu atau 
wilayah geografis, seperti 
terorisme, proliferasi senjata, 
Timur Tengah, dan daerah 
lainnya dengan tanggung 
jawab melakukan operasi 
spionase, analisis intelijen, 
dan operasi rahasia.

Brennan menambahkan, 
ia juga sedang membangun 
“Direktorat Inovasi Digital” 
untuk memimpin upaya 
ba    dan ini melacak dan 
meng  ambil manfaat dari 
ke    ma  juan teknologi cyber
dalam pengumpulan bahan 
intelijen. Secara historis, ba -
dan penyadap elektronik, 
Na   tional Security Agency 
(NSA), menjadi ujung tom -
bak inovasi di bidang digi-
tal. Namun Brennan me  ra  sa 
harus mengatur ulang lem-
baganya agar te  tap ber  saing 
dengan “laju per ubah an”.

Kehadiran direktorat baru 
ini akan melengkapi empat 
direktorat yang sudah ada 
sebelumnya, yaitu Direktorat 
Sains dan Teknologi, Direk-
torat Pendukung, Direktorat 
Intelijen, dan National 
Clan   destine Service. Da -
lam perombakan ini, dua 
direktorat itu diubah nama-
nya, meski fungsinya tetap. 

National Clandestine 
Ser  vice, tempat bagi para 
agen rahasia dan perekrut 
ma  ta-mata, diubah ke na -
ma lamanya, yaitu menjadi 
Direktorat Operasi. Di -
rek  torat Intelijen akan 
ber  ganti nama menjadi 
Di  rek  torat Analisis untuk 
men  cerminkan fungsinya 
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CIA membentuk 10 pusat misi baru 
dan satu direktorat yang khusus 
menangani dunia cyber.

sebagai tempat menyusun 
dan menganalisis informasi 
dari sumber-sumber rahasia 
dan terbuka. 

Direktorat Sains dan 
Teknologi, antara lain, 
ber     tugas menciptakan 
gad  get untuk mata-mata, 
se  dangkan Direktorat Pen -
dukung menangani tugas-
tugas administrasi dan 
logistik. Nama dua direk to-
rat ini dipertahankan seper ti 
semula.

Brennan mengatakan 
direktorat baru itu akan 
memiliki status yang sama 
dengan empat direktorat 
lainnya. “Kemampuan ka -
mi untuk melaksanakan 
tanggung jawab melakukan 
pengumpulan intelijen 
manusia dan tanggung 
jawab keamanan nasional 
menjadi lebih menantang 
di dunia digital saat ini,” 
kata Brennan. “Jadi yang 
perlu kami lakukan adalah 
memastikan kami dapat 

memahami semua aspek 
dalam iklim digital.”

Adanya 10 pusat misi 
baru itu akan menyatukan 
pejabat CIA dengan para 
ahli dari seluruh rentang 
disiplin di badan ini untuk 
berkonsentrasi pada wila-
yah sasaran intelijen atau 
subyek secara spesifik, ka -
ta Brennan. CIA saat ini 
mengoperasikan sedikitnya 
dua pusat interdisipliner 
semacam itu, yang meliputi 
kontra-terorisme dan kon -
tra-intelijen.

Peningkatan kemampuan 
CIA di dunia maya juga 
dapat membantu badan ini 
melawan inovasi teknologi 
dan penggunaan media 
so  sial oleh kelompok-ke -
lompok militan, seperti Ne -
gara Islam (IS). 

Reaksi terhadap perom-
bakan ini sebagian besar 
positif, meskipun beberapa 
ve teran intel mengakui 
hal itu akan menimbulkan 

gesekan. “Saya pikir ini akan 
memperkuat CIA secara sig-
nifikan dari waktu ke wak-
tu,” kata mantan Wakil Di -
rektur CIA, Michael Morell.

Mark M. Lowenthal, 
man  tan analis senior CIA, 
mengatakan reorganisasi 
ti  dak akan berjalan lancar, 
terutama di kalangan agen 
rahasia yang sudah terbiasa 
menahan informasinya dari 
para analis, khususnya soal 
identitas agen asing mereka. 

Namun Lowenthal me -
nyebutkan pusat misi ba  ru 
itu bisa membantu meng-
hindari bencana seperti 
da  lam pengkajian intelijen 
soal Irak. Saat itu analis CIA 
percaya atas informasi dari 
sumber yang sebenarnya 
mereka hanya tahu sedikit 
tentang dia. 

Intelijen mendapatkan 
ba  han soal adanya bom 
pe mus nah massal Irak, 
yang kemudian menjadi da -
sar penyerbuan Amerika 
Serikat ke negara itu. Buk -
ti soal kepemilikan sen-
jata mematikan itu tak 
di  te  mukan saat Amerika 
me  nyerbu negara yang di -
pim  pin Saddam Husein ter-
sebut. 

Senator Richard Burr, 
Ketua Komite Intelijen 
Senat AS, memuji langkah 
Brennan. “Reorganisasi 
ini didorong bukan oleh 
kegagalan institusional, 
melainkan oleh kesadaran 
bahwa dunia telah berubah 
selama 70 tahun terakhir,” 
kata Burr.
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11 Juli 1941 
Presiden Amerika Serikat 
Franklin D. Roosevelt 
menunjuk William 
J. Donovan sebagai 
“Koordinator Informasi”.

13 Juni 1942
Office of Strategic 

Services (OSS) 
menggantikan 

kantor 
Koordinator 

Informasi. 
Donovan ditunjuk 
sebagai direktur.

1 Oktober 1945 
OSS dihapuskan 
dan fungsinya 
disebar ke 
sejumlah 
lembaga.

22 Januari 1946 
Presiden Harry Truman 
menciptakan Central 
Intelligence Group (CIG) 
dan posisi Direktur 
Central Intelligence (DCI).

23 Januari 1946 
Laksamana 
Sidney W. Souers 
menjadi DCI 
pertama.

10 Juni 1946 
Letjen Hoyt S. 
Vandenberg menjadi 
DCI.

1 Mei 1947 
Laksamana 
Roscoe H. 
Hillenkoetter 
menjadi DCI.

26 Juli 1947 
Central Intelligence Agency 
(CIA) dibentuk melalui National 
Security Act pada 1947.

18 September 
1947
CIA secara resmi 
menggantikan CIG.

17 Desember 1947 
Dewan Keamanan 
Nasional memberi 
wewenang kepada CIA 
untuk melakukan aksi 
rahasia.

26 Februari 
1953 
Allen W. 
Dulles 
menjadi DCI.

29 November 
1961 
John A. McCone 
menjadi DCI.

5 Agustus 1963 
CIA menciptakan 
Direktorat Sains & 
Teknologi.

30 Juni 1966 
Richard M. Helms 
ditunjuk sebagai DCI.

30 Januari 1976 
George Herbert 
Walker Bush menjadi 
DCI.

1 Maret 1976 
Komite Intelijen Senat AS didirikan.

9 Maret 1977 
Laksamana Stansfield Turner 
menjadi DCI.

28 Januari 1981 
William J. Casey ditunjuk 
menjadi DCI.

2 Februari 1986 
CIA menciptakan Pusat Kontra-Terorisme.

26 Mei 1987 
William H. Webster ditunjuk menjadi DCI. 

4 April 1988 
CIA menciptakan Kontra Center.

6 November 1991 
Robert M. Gates ditunjuk sebagai DCI.

5 Februari 1993 
R. James Woolsey ditunjuk sebagai DCI.

10 Mei 1995 
John M. Deutch ditunjuk sebagai DCI.

11 Juli 1997 
George J. Tenet ditunjuk sebagai DCI.

24 September 2004 
Porter J. Goss menjadi DCI.

17 Desember 2004 
Presiden Bush menandatangani Undang-Undang 
Reformasi Intelijen dan Pencegahan Terorisme, 
menghapuskan posisi Direktur Central Intelligence 
(DCI) dan Wakil Direktur Central Intelligence (DDCI), 
serta menciptakan posisi Direktur CIA.

21 April 2005 
Porter J. Goss menjadi direktur pertama CIA.

30 Mei 2006 
Jenderal Michael V. Hayden ditunjuk menjadi 
Direktur CIA.

13 Februari 2009 
Leon E. Panetta ditunjuk sebagai Direktur CIA.

8 Agustus 2010 
Direktur Leon Panetta mengumumkan penciptaan 
Pusat Counterproliferation Pusat di CIA.

1 Juli 2011
Michael J. Morell menjadi (pelaksana) Direktur CIA.

6 September 2011
Jenderal David Petraeus menjadi Direktur CIA.

6 November 2012
Michael J. Morell (pelaksana) Direktur CIA.

8 Maret 2013
John O. Brennan 
menjadi Direktur 
CIA.


