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BAB V. PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 

oleh peneliti mengenai Komunikasi Spionase pada Era Perang Dingin, 

peneliti mampu menyimpulkan bahwa: 

1. Dalam proses komunikasi antara agen handler dengan agen 

lapangan pada situasi spionase era perang dingin, terdapat 

sembilan cara yang dilakukan untuk bisa melindungi identitas dan 

informasi rahasia dari pihak yang melakukan kegiatan spionase. 

Cara-cara tersebut dikenal dengan istilah komunikasi klandestin, 

yang merupakan sistem cara berkomunikasi secara rahasia yang 

digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak 

lain secara diam-diam. Sistem komunikasi klandestin meliputi cara 

berkomunikasi menggunakan: 

a. Kurir 

b. line switch 

c. message switch 

d. queuing switch 

e. penggunaan tinta kasat mata 

f. kode yang terenkripsi dalam surat 

g. reduksi ukuran pesan 

h. telepon 

i. short wave radio. 

Proses komunikasi tersebut berlaku untuk agen yang menjalankan 

aktivitas spionase dalam satu blok atau antar blok, namun terdapat 

perbedaan pada sistem komunikasi klandestin dan implementasi 

sistem komunikasi klandestin yang digunakan. Double agent yang 

melakukan kegiatan spionase antar blok akan memiliki sistem 

komunikasi klandestin dan implementasi sistem kerahasiaan yang 

lebih ketat dari agen yang melakukan spionase dalam satu blok saja. 

Hal ini dikarenakan double agent memainkan peran dalam dua blok 
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sekaligus, sehingga memiliki resiko yang lebih tinggi, sehingga 

dibutuhkan adanya batasan distribusi private information serta co-

owner dari private information untuk lebih menjamin kerahasiaan 

informasi dari agen tersebut. 

2. Dalam proses komunikasi antara agen handler dengan agen 

lapangan pada situasi spionase era perang dingin, terdapat tiga 

kendala utama yang menghambat komunikasi tersebut. Kendala 

pertama datang dari adanya noise pada bahan dan pengiriman 

pesan, kedua muncul kendala dari organisasi kontra intelijen, dan 

yang terakhir datang dari psikologis agen yang rentan dipengaruhi 

untuk menjadi seorang double agent. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 

oleh peneliti mengenai Komunikasi Spionase pada Era Perang Dingin, 

peneliti mampu merekomendasikan: 

1. Untuk Organisasi Intelijen 

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi patokan dalam 

sistematika pengoperasian dan pembuatan kebijakan seputar dunia 

intelijen di Indonesia. Peneliti melihat bahwasanya organisasi 

intelijen di Indonesia masih cukup minim dalam menerapkan 

sistem komunikasi klandestin. 

2. Untuk Penelitian Selanjutnya’ 

Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah mencari 

penelitian yang memiliki era yang lebih baru. Adanya perbedaan 

era membuat adanya perubahan pada tata cara komunikasi 

klandestin. 

  


