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Intelijen negara diperlukan sebagai perangkat deteksi dini adanya ancaman 

terhadap keamanan nasional, tidak saja ancaman yang ditujukan kepada eksistensi, 

keutuhan, dan kedaulatan negara, melainkan juga ancaman terhadap keamanan 

warga negara. Fungsi intelijen pada hakikatnya adalah menyediakan informasi yang 

mutakhir dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang keamanan, 

terutama untuk mencegah terjadinya kejutan yang mengganggu keamanan nasional. 

Fungsi intelijen diperlukan tidak hanya dalam konteks hubungan antar negara 

sebelum dan pada saat perang, melainkan spektrumnya telah meluas menjangkau 

ancaman keamanan nasional domestik dan warga negara sehingga tidak pada 

tempatnya jika intelijen negara justru mengganggu keamanan warga negara. 

Berkembangnya spektrum ancaman keamanan nasional menuntut 

diselenggarakannya fungsi intelijen negara yang profesional. Di sisi lain, keberadaan 

intelijen negara juga harus sesuai dengan karakter masyarakat demokratis yang 

menuntut partisipasi dan pertanggungjawaban dari semua penyelenggara fungsi 

negara guna menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan 

pelanggaran hak asasi manusia (HAM). 

 

Intelijen Dalam Negara Hukum yang Demokratis 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu prinsip dari negara hukum adalah asas 

legalitas atau pemerintahan dijalankan berdasarkan aturan hukum. Oleh karena itu 

setiap tindakan negara dan setiap lembaga yang menjalankan tindakan tersebut 

harus memiliki dasar hukum. Pengaturan sebagai dasar hukum tidak hanya 

berfungsi memberikan legitimasi atas keberadaan lembaga dan tindakan yang 
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dilakukan berdasarkan wewenang yang dimiliki, melainkan dan yang lebih penting 

adalah memberikan jaminan bahwa kelembagaan dan wewenang yang diberikan 

akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Pengaturan juga berfungsi sebagai 

batasan agar lembaga dan wewenang yang dimiliki tidak mudah disalahgunakan 

selain dari untuk tujuan yang ditetapkan. Landasan dan batasan hukum tersebut 

diperlukan untuk mencapai terwujudnya intelijen negara yang profesional, 

akuntabel, dan tidak berpotensi melakukan atau menjadi alat penyalahgunaan 

kekuasaan dan pelanggaran HAM. 

Sebagai negara hukum, prinsip penting lain adalah perlindungan hak asasi 

manusia karena tujuan keberadaan negara adalah memang untuk melindungi dan 

memenuhi hak asasi manusia. Oleh karena itu tujuan sesungguhnya dari keberadaan 

intelijen negara adalah agar negara dapat membuat keputusan keamanan nasional 

yang cepat dan tepat sehingga eksistensi dan kemampuannya dalam menjalankan 

pemerintahan untuk memenuhi hak asasi manusia tidak terganggu, maupun untuk 

melindungi keamanan warga negara secara langsung. Dengan tujuan tersebut tentu 

saja intelijen tidak boleh justru melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, 

apalagi kebal terhadap pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan. 

Pengaturan intelijen sesuai dalam koridor negara hukum yang demokratis 

diperlukan mengingat karakter dasar kerja dan organisasi intelijen yang secara 

umum tertutup dan lentur, mengandalkan kecepatan dan kerahasiaan sehingga 

memiliki potensi besar terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM. 

Karakter dasar tersebut berpotensi berlawanan dengan karakter negara hukum yang 

demokratis, yang menghendaki keterbukaan, pengawasan, akuntabilitas, dan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia. 

Oleh karena itu, guna mewujudkan intelijen yang profesional dan 

meminimalisasi potensi penyalahgunaan kekuasaan, pengaturan intelijen dalam 

negara hukum yang demokratis diarahkan untuk membatasi kekuasaan intelijen 

dengan cara pengaturan organisasi berdasarkan prinsip kompartemen, mekanisme 

pengawasan, serta penegasan batas-batas wewenang yang dilakukan dan kondisi 

yang mendasari pelaksanaan wewenang tersebut. 

 

Pengaturan Organisasi 



Kompartemensi dimaksudkan agar fungsi intelijen negara dilakukan oleh 

beberapa lembaga intelijen negara secara terdiferensiasi namun terkoordinasikan 

dengan baik, menyediakan sumber dan mekanisme check and recheck informasi 

intelijen, serta menghindarkan pemanfaatan intelijen untuk kepentingan politik 

tertentu atau pemberian informasi yang hanya bertujuan memuaskan pimpinan 

nasional.  

Kompartemensi ini telah dianut di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen) walaupun masih memiliki kelemahan 

karena kedudunan Badan Intelijen Negara (BIN) yang superior di antara intelijen 

negara lain. Hal itu juga mengakibatkan terlalu dekatnya jarak antara intelijen 

sebagai penyuplai informasi dengan pengambil keputusan keamanan nasional. 

 

Batasan Wewenang dan Kegiatan 

Setiap penyelenggara intelijen harus ditentukan memiliki fungsi yang khusus 

dan spesifik (lex stricta dan lex scripta) sehingga di satu sisi tidak terjadi tumpang-

tindih kewenangan, dan di sisi lain menutup kemungkinan penyalahgunaan atau 

tindakan intelijen yang melampaui kewenangan. Perumusan yang jelas juga 

diperlukan terhadap definisi-definisi atas kondisi yang menjadi dasar kapan suatu 

wewenang dapat dijalankan, ruang lingkup wewenang itu sendiri, pihak-pihak yang 

terkait kepada siapa wewenang itu dapat dijalankan, serta bagaimana mekanisme 

untuk menjalankan wewenang tersebut. Sudah pasti bahwa rumusan-rumusan 

tersebut tidak boleh melanggar, ataupun berpotensi disalahgunakan sehingga 

menjadi pelanggaran hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, 

karena sesungguhnya perlindungan hak warga negara adalah bagian dari tujuan 

keberadaan intelijen negara. 

Kegiatan intelijen yang utama adalah terkait dengan informasi. Kegiatan 

intelijen negara secara ideal dibatasi berupa (a) pengumpulan informasi, (b) analisis 

informasi, (c) operasi rahasia, dan (d) kontra intelijen. Kegiatan operasi rahasia dan 

kontra-intelijen harus ditempatkan tetap dalam kerangka berkaitan dengan informasi 

dan dengan batasan yang jelas. Operasi rahasia hanya dapat dilakukan di luar 

negeri, sedangkan kontra-intelijen dapat dilakukan di dalam negeri namun hanya 

kepada kegiatan intelijen asing di dalam negeri. Oleh karena itu kegiatan intelijen 



dalam bentuk operasi rahasia dan kontra intelijen tidak dapat dilakukan terhadap 

warga negara sendiri karena bertentangan dengan tujuan keberadaan intelijen. 

Kegiatan intelijen dalam UU Intelijen Negara diatur dalam Pasal 6 yang 

memberikan 3 (tiga) fungsi intelijen negara, yaitu Penyelidikan, Pengamanan, dan 

Penggalangan. Dari ketiga fungsi tersebut, yang sepenuhnya terkait dengan 

informasi adalah fungsi penyelidikan. Sedangkan fungsi pengamanan dan 

penggalangan sudah memasuki wilayah kegiatan yang dapat dilakukan melalui 

operasi rahasia atau kontra intelijen. UU Intelijen tidak memberikan batasan yang 

jelas dalam hal apa, di mana, dan kepada siapa fungsi pengamanan dan 

penggalangan dapat dilakukan. Kriteria yang diberikan untuk melakukan kegiatan 

pengamanan dan penggalangan sangat luas, yaitu terhadap “pihak lawan” serta 

kreteria “kepentingan dan keamanan nasional”. Hal ini sangat membuka potensi 

adanya kegiatan operasi rahasia dan kontra intelijen yang dilakukan di dalam negeri 

terhadap warga negara sendiri demi kepentingan yang diklaim sebagai kepentingan 

nasional. 

Kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM bertambah 

besar karena definisi ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU 

Intelijen Negara juga sangat luas. Ancaman juga meliputi ancaman dari dalam serta 

tidak hanya terkait dengan kedaulatan, eksistensi, serta keamanan nasional, 

melainkan mencakup kepentingan nasional dari berbagai aspek. Selain itu, Pasal 1 

angka 8 juga mendefinisikan pihak lawan secara luas, yang meliputi dari dalam yang 

dinilai “mengancam kepentingan dan keamanan nasional”. 

Jika kreteria “ancaman” dan “pihak lawan” dalam UU Intelijen hanya sebagai 

dasar pelaksanaan fungsi penyelidikan yang terkait dengan informasi, tentu tidak 

berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Namun ketika juga menjadi dasar bagi 

dijalankannya fungsi “pengamanan” dan “penggalangan”, tentu menjadi ancaman 

terhadap warga negara yang dilegalkan. 

Kekaburan demikian juga menjadi bayang-bayang gelap negara hukum yang 

demokratis karena beberapa wewenang intelijen yang lain sangat berpotensi 

disalahgunakan, antara lain wewenang melakukan “penggalian informasi” 

sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 34 UU Intelijen dan wewenang 



“penyadapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 32 yang tidak diatur mekanisme dan 

otorisasinya secara ketat. 

Selain kekaburan perumusan yang berujung pada kurang jelasnya batasan 

sehingga berpotensi merugikan hak warga negara atas rasa aman, UU Intelijen juga 

memberikan tugas yang tidak relevan dan di luar tujuan keberadaan intelijen 

negara, yaitu tugas membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau 

lembaga asing sebagimana ditentukan dalam Pasal 29 huruf d UU Intelijen. 

Penjelasan Pasal 29 huruf d  menyatakan “Rekomendasi berisi persetujuan atau 

penolakan ...”. Hal itu membawa akibat hukum bahwa adanya rekomendasi dari BIN 

yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing bersifat “wajib”. 

 

Kepala BIN 

Ketentuan lain yang berpotensi menjadi masalah hukum dan politik di masa 

mendatang adalah mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan 

Intelijen Negara yang mengharuskan adanya pertimbangan DPR. Kedudukan Kepala 

BIN berada di bawah Presiden, yang dalam UUD 1945 tidak membedakan antara 

sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara. Namun dari sisi kepentingan yang 

hendak dilindungi, yaitu kedaulatan dan kemanan nasional, sudah selayaknya 

jabatan Kepala BIN dilepaskan dari kepentingan politik. Oleh karena itu untuk 

menjaga otonomi organisasi BIN dan mencegah ketegangan politik di masa yang 

akan datang, pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN harus sepenuhnya 

menjadi wewenang Presiden. 


