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M
antan direktur badan 
intelijen Amerika 
Serikat, Central 
Intelligence Agency 
(CIA), Leon E. Panetta, 

berselisih dengan lem  baga yang pernah 
dipimpinnya ihwal me   moarnya yang diri-
lis pada 7 Oktober lalu. Memoar berjudul 
Worthy Fights: A Memoir of Leadership 
in War and Peace itu antara lain berkisah 
tentang kepemimpinannya di CIA, selain 
di Pentagon sebagai Menteri Pertahanan.

Menurut Washington Post, potensi per-
selisihan baru ini muncul karena Panetta 
diduga memungkinkan penerbit bukunya 
mulai mengedit dan membuat salinan 
buku tersebut sebelum ia menerima per-
setujuan akhir dari Publications Review 
Board (PRB), badan di CIA yang bertu-
gas melakukan penilaian atas buku atau 
pidato yang dibuat oleh personel dan eks 
personel badan ini.

Keputusan Panetta itu dinilai menem-
patkannya dalam posisi melanggar per-
janjian kerahasiaan yang harus dipatuhi 
oleh semua pegawai CIA, termasuk peja-
bat tinggi seperti dia. Dalam perjanjian 
kerahasiaan itu, semua pegawai CIA, tak 
peduli apa pun jabatannya, diwajibkan 
menyerahkan naskah bukunya kepada 
PRB CIA sebelum diterbitkan.

Baik Panetta maupun penerbitnya, 
Penguin Press, menolak mengomenta-
ri kapan tepatnya buku Worthy Fights 
diproses sebelum dicetak. Seorang juru 
bicara Penguin Press hanya mengata-
kan buku Panetta “telah disampaikan 
pada awal tahun ini kepada Departemen 
Pertahanan dan CIA untuk kebutuhan 
ulasan.”

Sumber di pemerintahan AS menga-
takan Panetta sangat frustrasi atas 
penundaan penerbitan dan tuntutan PRB 
CIA untuk melakukan editing atas isi 
bukunya. Ia sampai mengajukan ban-
ding kepada Direktur CIA John Brennan, 
sebagai protes atas keputusan PRB itu, 
dan mengancam akan tetap menerbitkan 
bukunya meski tanpa izin CIA.

Bagi CIA, perselisihan dengan mantan 
direkturnya bisa menyulitkan kemampu-
an lembaga ini untuk bernegosiasi dengan 
pegawai dan eks pegawai lainnya untuk 
patuh pada perjanjian kerahasiaan, dan 
menghindari tuduhan pilih kasih. “Jika 
dia tidak mengikuti protokol khusus, 
mengapa harus ada harapan bagi siapa 
pun di bawahnya untuk melakukannya?” 
kata Mark Zaid, seorang pengacara 
Washington yang menangani lebih dari 
selusin kasus yang melibatkan penulis 
dan PRB CIA.

Dalam perjanjian kerahasiaan itu, 
disyaratkan bahwa mantan atau pegawai 
badan intelijen ini diminta untuk mengi-
rimkan materi yang berkaitan dengan CIA 
untuk diperiksa oleh PRB. Dalam perjan-
jian itu, penulis juga dilarang menun-
jukkan karya mereka “kepada siapa saja 
yang tidak berwenang untuk mengakses” 
sampai mereka telah memperoleh “izin 
tertulis untuk melakukannya.”

Dengan adanya redaksional seperti ini, 
artinya ada pembatasan untuk berbagi 
konsep, bahkan dengan rekan sesama 
penulis atau editor. Hal ini pula yang 
membuat pejabat CIA senior lainnya, 
termasuk mantan Direktur CIA, George 
J. Tenet, dan mantan pejabat Penasihat 
Umum CIA, John Rizzo, menunggu untuk 
memberikan naskah ke penerbit sampai 
mereka menerima izin eksplisit dari PRB. 
“Aturannya cukup jelas, dan saya mema-
tuhinya,” kata Rizzo.

Buku Panetta itu akhirnya disetujui 
oleh PRB CIA. Tapi sikap Panetta yang 
diduga mengirimkan naskah bukunya 
kepada penerbit sebelum sepenuhnya 
disetujui badan intelijen ini bisa menjadi 
masalah bagi dia. Sumber Washington 
Post mengatakan, Worthy Fights naik 
cetak pada Agustus, sementara persetuju-
an akhir PRB keluar pada 1 September.

CIA memiliki sejarah panjang dalam 
me   ne    gakkan perjanjian kerahasiaan, 
termasuk ter  hadap pejabat tertingginya. 
Menurut Washington Post, Direktur CIA 
periode 1973-1976, William E. Colby, 
dipaksa membayar denda US$ 10 ribu 
dalam penyelesaian hukum pada 1981 
setelah memoarnya diterbitkan di Prancis 
tanpa persetujuan CIA. ● WASHINGTON POST

William Colby dipaksa membayar denda karena 
menerbitkan memoar tanpa persetujuan CIA.
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■ 1938
Lahir 28 Juni di Monterey, California. Nama 
kelahiran Leon Edward Panetta.

■ 1964-1966
Menjalani tugas militer di Angkatan Darat AS.

■ 1966-1969
Penasihat Legislatif untuk Senator Republik Thomas 
Kuchel dari California.

■ 1969
Asisten Khusus Menteri Kesehatan, Pendidikan, 
dan Kesejahteraan di bawah Presiden Richard 
Nixon.

■ Maret 1969-Februari 1970
Kepala Kantor AS untuk Hak Sipil.

■ 1971
Beralih dari Partai Republik ke Demokrat. Ia kembali 
ke California untuk praktek hukum.

■ 1976
Terpilih menjadi anggota DPR AS, berkantor di 
Capitol Hill, mewakili Monterey, California. Ia terpilih 
lagi selama delapan kali.

■ 1979-1989
Bertugas di Komite Anggaran DPR.

■ 1991
Memilih suara menentang atas resolusi otorisasi 
Operasi Badai Gurun.

■ 21 Januari 1993-Oktober 1994
Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran.

■ 17 Juli 1994-20 Januari 1997
Kepala Staf Presiden Bill Clinton.

■ 1997-2009 dan 2013-Sekarang
Co-Direktur The Panetta Institute for Public Policy.

■ 1997-2003
Bertugas di Dewan Direksi New York Stock 
Exchange.

■ 2006
Anggota Kelompok Studi Irak yang bertugas 
menilai upaya AS di Irak dan membuat rekomendasi 
kebijakan berdasarkan temuannya.

■ 5 Januari 2009
Dinominasikan oleh Presiden Barack Obama untuk 
menjadi direktur baru badan intelijen AS, Central 
Intelligence Agency (CIA).

■ 12 Februari 2009
Dikonfirmasi oleh Senat AS sebagai direktur baru 
CIA.

■ 13 Februari 2009-30 Juni 2011
Direktur CIA

■ 28 April 2011
Presiden Obama menominasikan Panetta menjadi 
Menteri Pertahanan, menggantikan Robert Gates.

■ 21 Juni 2011
Dikonfirmasi oleh Senat sebagai Menteri Pertahan-
an dan berkantor di Pentagon.

■ 1 Juli 2011-26 Februari 2013
Menteri Pertahanan

■ 7 Oktober 2014
Menerbitkan memoar Worthy Fights: A Memoir 
of Leadership in War and Peace, bersama Jim 
Newton.
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