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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya, hakikat negara merupakan suatu penggambaran tentang 

sifat negara. Negara sebagai wadah dari suatu bangsa yang diciptakan oleh 

negara itu sendiri, juga negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita 

atau tujuan bangsanya.1 Hal tersebut di atas ada korelasi yang erat antara 

hakikat ruang lingkup dan fungsi dari intelijen negara dengan hakikat dan 

tujuan negara. 

Hakikat ruang lingkup dan fungsi intelijen negara itu merupakan 

produk dari hubungan dialektika dan interaktif antara pemikiran politik yang 

berbasis pada paradigma realis dan pemikir politik berbasis pada paradigma 

liberalis atau strukturalis.2 Pemikiran realis berbasis pada pemikiran hakikat 

intelijen merupakan bagian dari kebutuhan keamanan nasional yaitu 

mengukuhkan dari negara itu sendiri. Sedangkan pemikiran liberalis atau 

strukturalis, memberikan kontribusi pemikiran yang melengkapi, bahwa 

adanya pengawasan atau kontrol serta pengendalian yang dapat berupa check 

and balances terhadap segala kegiatan atau dalam menjalankan operasi 

intelijen negara agar tidak disalahgunakan oleh penguasa atas nama 

kepentingan nasional, atau keamanan nasional, termasuk dengan stabilitas 

nasional. 

                                                
1 Soehino, Ilmu Negara, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 146. 
2 Andi Widjajanto dkk, Intelijen: Velox et Exactus, (Jakarta: Pacivis UI & Kemitraan, 

2006), hal. 10. 
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Intelijen merupakan ilmu sosial karena mencoba untuk menganalisa 

dan memprediksi perilaku politik, ekonomi dan sosial. Hampir seluruh 

literatur akademik mengenai intelijen menunjukkan satu kata tentang hakikat 

intelijen, yaitu informasi.3 

Untuk melengkapi gambaran tentang intelijen itu dapat digunakan 

pendapat dari Shulsky dan Schmitt. Shulsky dan Schmitt menguraikan apa 

yang dimaksud dengan intelijen, yakni: Intelijen mengacu pada informasi 

yang relevan bagi formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah untuk 

mengejar kepentingan-kepentingan keamanan nasionalnya dan untuk 

menghadapi ancaman dari actual and potential adversaries).4 

Intelijen bukan sekedar informasi saja, intelijen adalah produk dari 

suatu proses analitis yang mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari 

berbagai sumber, dan mengintegrasikan informasi-informasi yang relevan 

menjadi paket, dan memproduksi suatu kesimpulan atau pra-kiraan mengenai 

dinamika keamanan nasional dengan menggunakan metode pemecahan 

ilmiah.5 Sebagai sebuah metode ilmiah atau merupakan suatu ilmu sosial, 

terdapat hal yang membedakan antara intelijen dengan metode ilmiah lainnya 

atau dengan ilmu pengetahuan lainnya, yakni kerahasiaan dan intelijen 

terintegrasi dengan sistem keamanan nasional atau bagian dari keamanan 

nasional. 

                                                
3 Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, Menguak Intelijen “Hitam” Indonesia, Ed Andi 

Widjojanto, (Jakarta: Pacivis UI, 2006), hal. 110. 
4 Ikrar Nusa Bhakti, Intelijen dan Keamanan Negara: Reformasi Intelijen Negara, 

(Jakarta: Pacivis UI & FES, 2005), hal. 4 
5 Ibid, hal. 110. 
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Pengumpulan informasi serta pengelolahan informasi intelijen, berikut 

dengan dalam menganalisa informasi tersebut untuk diserahkan kepada 

pembuat kebijakan, acapkali melalui cara yang sangat rahasia. Hal ini 

dikarenakan informasi intelijen sangat melekat dengan masalah kekuatan 

militer, kemampuan pertahanan pihak lawan, kemajuan teknologi suatu 

negara, termasuk kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Untuk itu 

dalam memperoleh informasi intelijen dewasa ini, intelijen harus semaksimal 

mungkin memisahkan informasi yang relevan untuk dikaji, dan mana yang 

tidak. Saat ini seiring berkembangnya teknologi informasi, komunitas intelijen 

di berbagai belahan dunia mendapat tantangan yang semakin besar dari “era 

CNN” yang ditandai dengan penyiaran berita yang disertai dengan gambar dan 

instan dari para reporter dan ahli-ahli yang disewa oleh media.6 

Intelijen memiliki fungsi pendeteksian dini terhadap suatu ancaman 

yang terjadi secara mendadak, untuk itu intelijen diintegrasikan di dalam 

sistem keamanan nasional. Dalam kondisi ini intelijen yang berupa organisasi 

intelijen atau dinas-dinas intelijen harus mampu memberikan peringatan dini 

bagi perkembangan kondisi keamanan yang cepat sekali berubah, baik di 

dalam negeri ataupun di luar negeri. Hal inilah yang membedakan organisasi 

intelijen dengan aktor keamanan lainnya di dalam sistem keamanan nasional. 

Intelijen sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, dijelaskan 

secara tegas melalui Troy, yakni pengetahuan rahasia tentang musuh, yang 

berdiri secara terpisah dari cara-cara mendapatkannya dan menyaringnya, 

                                                
6 Ibid, hal. 1. 
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sedangkan Dulles, menerjemahkan intelijen sebagai kewaskitaan (for 

knowledge), yaitu suatu keahlian yang menyerupai ramalan, yang selalu siaga, 

dan di setiap penjuru dunia, ditujukan kepada teman ataupun musuh.7 

Dari uraian di atas, dapat suatu gambaran betapa pentingnya intelijen 

di dalam suatu sistem keamanan nasional, untuk mendeteksi dini suatu 

ancaman terhadap keamanan nasional, sehingga pejabat berwenang 

berdasarkan laporan kajian organsiasi intelijen mampu merumuskan suatu 

kebijakan demi keamanan nasional. Intelijen juga berperan dalam sebuah 

pengambilan keputusan strategis yang diambil oleh pejabat yang berwenang, 

karena dengan fungsi yang dimiliki oleh intelijen tersebut, ia mampu 

memberikan pencegahan dini terhadap pendadakan strategis atau strategic 

surprise, sehingga sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mampu 

terlindungi secara baik. Dalam hal ini dapat diartikan intelijen selain 

terintegrasi dengan sistem keamanan nasional, intelijen juga dengan sistem 

strategis nasional suatu negara. 

Koordinasi yang dilakukan oleh BIN dengan Badan Intelijen Daerah 

(Binda) sesuai dengan Perpres No. 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi 

Intelijen, menyatakan bahwa BIN merupakan koordinator intelijen negara. Hal 

ini memiliki makna bahwa BIN melakukan perluasan kewenangan BIN yang 

berada di daerah atau dengan kata lain koordinasi yang dilakukan BIN dengan 

Binda, bawasannya Binda merupakan bagian dari BIN. Mekanisme koordinasi 

antara BIN dengan Binda dilaksanakan melalui rapat koordinasi secara berkala 

                                                
7 Ibid, hal. 12.  
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paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai 

dengan kebutuhan. Gagalnya koordinasi antara BIN dengan Binda terlihat saat 

tejadinya penangkapan Amrozi yang dilakukan oleh BIK dengan BAIS, 

gagalnya penangkapan teroris di Jawa Tengah disebabkan terlalu banyak 

personil intelijen. 

Fungsi intelijen dan militer pada masa orde baru difungsikan sebagai 

aktor keamanan yang menjaga keamanan dan ketertiban, guna menjaga 

stabilitas negara dan pembangunan nasional, maka hal ini menjadi suatu dasar 

dan latar belakang diperlukannya suatu landasan hukum dalam hal ini adalah 

undang-undang untuk mengatur hakikat, peran, ruang lingkup, fungsi, tugas, 

wewenang serta wewenang khusus yang berhubungan dengan pembatasan 

kebebasan warga negara guna melakukan reposisi intelijen negara dalam 

struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, meskipun Undang-Undang 

Intelijen sudah disahkan 11 Oktober tahun 2011, hanya memformalkan apa 

yang selama ini menjadi kabut rahasia dari intelijen dalam alam demokrasi, 

pengawasan dan beberapa pengertian yang multi tafsir serta terlalu luas, 

termasuk Undang-Undang Keamanan Nasional yang menjadi payung utama 

dalam membangun sistem keamanan nasional. 

Sudah sepantasnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang 

Intelijen Negara mampu sebagai payung hukum bagi operasi intelijen di 

seluruh wilayah Republik Indonesia, agar operasi yang dilakukan memiliki 

dasar hukum yang jelas atau memiliki wewenang yang jelas dan terukur. 

Organisasi dan kegiatan intelijen modern, merupakan organ negara dan 

kegiatan yang dijalankan berdasar hukum yang berlaku dijiwai dengan prinsip 
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konstitusionalisme dan check and balances. Penulis menganggap 

permasalahan ini menarik untuk dikaji, karena berimplikasi pada reposisi 

intelijen negara sebagai salah satu aktor keamanan nasional. Dengan demikian 

penulis memutuskan untuk meneliti dengan judul “Reposisi Intelijen Negara 

Dalam Badan Intelijen Negara Pasca Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2011 tentang Intelijen Negara”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa hakikat dan fungsi intelijen negara dalam kerangka reformasi intelijen 

di dalam negara hukum demokratis? 

2. Bagaimanakah reposisi Intelijen Negara dalam Badan Intelijen Negara 

pasca lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen 

Negara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan penelitian ini secara khusus disusun berdasarkan 

fokus penulisan yang menjadi rumusan masalah dalam tesis ini yakni sebagai 

berikut: 

1. Menganalisa hakikat dan fungsi intelijen negara di dalam negara hukum 

demokratis 
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2. Mendeskripsikan reposisi intelijen negara dalam Badan Intelijen Negara 

pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen 

Negara. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai reposisi  intelijen dalam struktur ketatanegaraan 

Republik Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 

tentang Intelijen Negara, namun ada penelitian serupa tetapi tidak sama yang 

pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, seperti: 

Yusuf Setyadi, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Unoversitas Gajah 

Mada dengan judul tesis Analisis Intelijen Ekonomi Terhadap Ketentuan Tata 

Niaga Ekspor Hasil Tambang (Studi Kasus Penyelundupan Timah di Wilayah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung),8 lebih menekankan pada studi kasus 

penyelundupan timah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 

modus pelaku dalam melakukan penyelundupan dan proses penegakkan 

hukum tata niaga ekspor timah. 

Etris Dsem, Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada  

dalam tesis yang berjudul Peran Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 

Dalam Mengatasi Konflik di Propinsi Sumatera Barat,9 lebih menitikberatkan 

eksistensi peran intelijen yang ada di daerah pada dasarnya membantu 

menciptakan situasi dan kondisi yang aman, nyaman, dan tentram atau dengan 

                                                
8 Yusuf Setyadi, Analisisi Intelijen Ekonomi Terhadap Ketentuan Tata Niaga Ekspor 

Hasil Tambang (Studi Kasus Penyelundupan Timah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung), Tesis, FH UGM, Yogyakarta,  2007. 
9 Etris Dsem, Peran Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Dalam Mengatasi Konflik 

di Propinsi Sumatera Barat, Tesis, Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta, 2007. 
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kata lain mencegah terjadinya konflik di daerah. Kemudian peran yang 

dilakukan oleh intelijen yang ada di daerah meliputi yang pertama, organisasi 

yang mengumpulkan data dan informasi mengenai perubahan situasi dan 

kondisi yang sedang terjadi dan kemungkinan yang akan terjadi atau deteksi 

dini, kedua, wadah koordinasi dan kerjasama diantara berbagai instansi 

vertikal yang ada di daerah, ketiga, memberikan rekomendasi kepada 

pemerintah daerah serta kepada instansi yang terkait terhadap permaslahan 

yang sedang terjadi di suatu daerah.  

Mohammad Fihim, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik 

Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada dengan tesis yang berjudul 

Peran Intelijen Kepolisian Dalam Manajemen Konflik (Studi kasus konflik 

pemekaran Kecamatan Kao dan Malifut Maluku Utara Tahun 1999),10 

menekankan pada peran dan hambatan di lapangan dalam pelaksanaan tugas 

dari intelijen polisi, dimana intelijen baru dioptimalkan pada saat konflik 

terjadi pada tahapan kritis dengan menurunkan satu unit anggota intelijen 

bersama dengan fungsi kepolisiannya, kemudian pasca konflik tidak dilakukan 

pendeteksian dini seperti yang dilakukan pada tahapan pra konflik. 

 

E. Kerangka Teori 

Dalam kerangka teori ini akan diuraikan mengenai konsep-konsep 

yang ada di dalam penelitian ini. Konsep-konsep ini meliputi sebagai berikut 

yakni, negara hukum, keamanan negara, dan hak asasi manusia. 

                                                
10 Mohammad Fihim, Peran Intelijen Kepolisian Dalam Manajemen Konflik (Studi Kasus 

Konflik Pemekaran Kecamatan Kao dan Malifut Maluku Utara Tahun 1999), Tesis, Magister 

Perdamaian dan Resolusi Konflik SPS UGM, Yogyakarta, 2008. 
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1. Negara Hukum 

Pada dasarnya paham negara hukum merupakan suatu keyakinan 

yang mendasari kekuasaan negara harus berdasarkan atas hukum yang 

baik dan adil.11 Menurut Franz Magnis Suseno, ada dua unsur dalam 

paham negara hukum; Pertama, bahwa hubungan antara yang memerintah 

dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaaan, melainkan berdasarkan 

suatu norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, 

bahwa norma obyektif itu adalah hukum, yang memenuhi syarat bukan 

hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan dengan idea hukum.12 

Menurut Arief Sidharta, Schelma merumuskan unsur-unsur dan 

asas-asas negara hukum secara baru adalah sebagai berikut;13 (i) 

Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan HAM; (ii) Berlakunya asas 

kepastian hukum; (iii) Berlakunya persamaan di depan hukum (similia 

similibus atau equality before the law); (iv) Asas Demokrasi; (v) 

Pemerintah mengemban amanat sebagai pelayan masayarakat dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Untuk melengkapi pandangan 

Schelma, dari segi moral politik empat alasan utama menurut Franz 

Magnis Suseno, menutut agar negara diselenggarakan dan menjalankan 

tugasnya berdasarkan hukum, yaitu; (1) kepastian hukum; (2) tuntunan 

perlakuan yang sama; (3) legitimasi demokratis; dan (4) tuntutan akal 

budi.14 

                                                
11 Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan 

Modern, (Jakarta: PT. Gramdeia Pustaka Utama, 2003), hal. 295. 
12 Ibid., hal. 295. 
13 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata negara Indonesia “Pasca Reformasi”, 

(Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Popular, 2008), hal. 306-307. 
14 Franz Magnis Suseno, op. cit, hal. 295. 
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2. Keamanan Negara 

Thomas Hobbes melihat hukum sebagai kebutuhan dasar bagi 

keamanan individu. Di tengah orang orang liar yang suka saling 

memangsa, hukum merupakan alat yang penting bagi terciptanya 

masyarakat yang aman dan damai. Bagi Hobbes, sesuai posisinya sebagai 

penganut materialisme, manusia (sejak zaman purbakala) dikuasai oleh 

nafsu-nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Di 

dalam keadaan seperti itu terjadilah bellum omnium contra omnes dimana 

setiap orang selalu memperlihatkan keinginannya yang sungguh-sungguh 

egoistis. Bagi manusia-manusia seperti ini, jika tidak ada hukum, maka 

demi mengejar kepentingan diri, mereka akan terlibat dalam war off all 

against all (perang semua melawan semua). Tanpa hukum yang di 

tegakkan oleh penguasa yang kuat, maka individu-individu akan saling 

membinasakan (homo homini lupus), maka hukum pilihan sadar manusia 

untuk mengamankan hidup masing-masing terhadap serangan orang lain.15 

Negara menurut Hobbes memiliki kekuasaan mutlak. 

Kekuasaannya tidak boleh terbelah. Kekuasaan terbelah akan 

mengakibatkan timbulnya anarki, perang sipil atau perang agama dalam 

negara. Hobbes tidak menyangkal bahwa kekuasaan absolute dapat 

melahirkan negara tirani. Negara akan bertindak sewenang-wenang tanpa 

ada satu pun kekuatan yang mampu mengontrolnya, meskipun demikian 

menurutnya negara Tirani itu masih jauh lebih baik dari pada terjadinya 

                                                
15Andi Widjajanto, Cornelis Lay& Makmur Keliat, Intelijen..., hal. 30. 
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kekacauan, peperangan dan tidak adanya kedamaian akibat terbelahnya 

kekuasaan. Dalam konstitusi Indonesia mengamanahkan bahwa tujuan 

negara Indonesia, sebagaimana di rumuskan dalam pembukaan UUD 

1945, yaitu “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia” dan berdasarkan kondisi di atas, maka timbul pertanyaan, 

apa tanggungjawab negara dalam mewujudkan tujuan tersebut? Tanggung 

jawab negara dalam rangka melindungi warga negara dan menciptakan 

kondisi aman dan damai yaitu menyelenggarakan kegiatan di bidang 

pertahanan dan keamanan. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan dalam 

kontek pertahanan dan keamanan dengan baik, pemerintah harus 

melakukan kebijakan-kebijakan politik di bidang keamanan negara16 yang 

mencakup pertahanan dan keamanan.17 

Definisi keamanan negara merupakan istilah yang secara sederhana 

dapat dimengerti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman 

bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Dalam kajian tradisional, keamanan 

lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal 

dari luar.  

3. Hak Asasi Manusia 

Berdasarkan pengalaman historis perkembangan sosial 

kemasyarakatan serta dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Terdapat keterikatan perkembangan pemikiran hak asasi manusia dengan 

                                                
16 S. Tasrif, Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek, 

(Bandung: CV. Abardin, 1987), hal. 10. Lihat pula dalam Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar 

Hukum Internasional, (Bandung: Binacipta, 1990), hm. 68 serta Soekotjo Hardiwinoto, Pengantar 

Hukum Internasional, (Semarang: BP Undip, 1994), hal. 20. 
17Ibid. 
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ketidakadilan yang terjadi di setiap negara atau di dunia ini, maka menurut 

sifat dan arahnya masing-masing, menurut Franz Magnis Suseno, hak asasi 

dibagi menjadi empat kelompok yang masing-masing dapat dihubungkan 

dengan salah satu aliran ideologi, yakni18 hak-hak asasi negatif (liberal), 

hak-hak asasi aktif (demokratis), hak-hak asasi positif, dan hak asasi 

sosial. 

a. Hak-hak Asasi Negatif (Liberal) 

Hak-hak asasi negatif acapkali sering disebut dengan 

kebebasan atau hak-hak generasi pertama. Dalam prakteknya hak-hak 

ini mewakili hak sipil dan politik yakni hak-hak asasi manusia yang 

klasik.19 Kelompok hak asasi pertama ini, diperjuangkan oleh 

liberalisme dan pada hakekatnya mau melindungi kehidupan pribadi 

manusia terhadap campur tangan negara dan kekuatan sosial lainnya. 

Hak-hak asasi itu berdasarkan kebebasan dan hak individu untuk 

mengurus diri sendiri dan oleh karena itu juga disebut dengan hak-hak 

kebebasan.20 

John Locke, John Stuart Mill, Montesquieu, adalah beberapa 

filsuf yang mewarnai pemikiran hak asasi generasi pertama ini atau 

yang mengembangkan pemikiran liberalisme ini. Menurut konsepsi 

Locke seperi yang tertulis di dalam Two Treaties Government, yang 

yang berangkat dari konsepsi kontrak sosial dan konsepsi keadaaan 

                                                
18 Franz Magnis Suseno, Op. Cit, hal. 126-130. 
19 Rhoma K.M. Smith, Njai Hostmaelingen, et al, ed Knut D. Asplund, Suparman 

Marzuki, Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Mnuasi 

UII, 2010), hal. 15. 
20 Franz Magnis Suseno, Op. Cit, hal. 126. 
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alamiah yang mendahului eksistensi negara yang diajukan oleh 

Hobbes. Locke menegaskan suatu pemikiran yang berbeda dari 

Hobbes, dimana suatu pemerintahan tidak saja menjamin hak-hak 

dasar dari individu dari kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah, 

akan tetapi juga menjamin warga negara dari gangguan hak-hak lain. 

Secara lebih mendalam Locke menganjurkan, agar setiap individu 

mampu membentuk pemerintah yang mampu menjaga hak untuk 

hidup, kebebasan, kesehatan dan hak milik, maka kewajiban utama 

negara adalah untuk melindungi kehidupan dan hak milik para warga 

negara. Hanya demi tujuan itulah warga negara meninggalkan 

kebebasan mereka dalam keadaan alamiah yang penuh ketakutan itu.21 

b. Hak-hak Asasi Aktif (Demokratis) 

Kelompok hak-hak asasi kedua adalah hak-hak demokratis 

yang diperjuangkan oleh kaum liberalis dan republikan. Dasar hak-hak 

itu adalah suatu keyakinan adakn kedaulatan rakyat yang menuntut 

agar rakyat memerintahi diri sendiri (self-goverment) dan setiap 

pemerintah berada di bawah kekuasaan rakyat.22 

Hak-hak itu disebut aktif karena merupakan hak atas suatu 

aktivitas manusia, yaitu hak untuk ikut menentukan arah 

perkembangan masyarakat. Hak-hak demokratis menentang anggapan 

tradisional dan feodal, bahwa ada orang atau golongan tertentu yang 

karena derajat atau pangkat kelahirannya mempunyai hak khusus 

                                                
21 Ibid., hal. 222. 
22 Franz Magnis Suseno, Op. Cit, hal. 127. 
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untuk memerintahi masyarakat dan dengan demikian untuk 

menguasasi negara.  

Hak-hak aktif warga negara ini, bersumber dari pemikiran 

filsuf di masa lampau seperti Aristoteles, Cicero, Machiavelli dan 

Rosseau. Aristoteles menekankan hak-hak aktif warga negara ini; pada 

partisipasi aktif warga negara dalam aktivitas polis (negara), seperti; 

dialog-dialog publik, lembaga-lembaga yang ada pada polis, serta 

membela polis. Dalam kesehariannya, setiap warga negara harus 

terlibat dalam tindakan kolektif sebagai warga negara yang bebas dan 

setara.  

Terkait mengenai partisipasi dan tindakan warga negara 

Aristoteles mengemukakan dua argumen penting untuk 

memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas, yakni pertama, 

bahwa rakyat secara kolektif jauh lebih bijaksana dibanding individu, 

dan kedua, bahwa rakyat (selaku aktor utama atau konstituen politik), 

dipandang jauh lebih memahami politik itu sendiri ketimbang 

individu-individu pengambil keputusan.23 

Hak-hak asasi aktif atau demokrasi ini, juga didasarkan pada 

pendapat Rosseau, sebagai filsuf yang menekankan kontrak sosial dan 

kedaulatan rakyat. Di dalam pemikirannya, Rosseau menekankan,  

bahwa kebebasan hanya bisa dinikmati sejauh manusia terlibat di 

dalam aktifitas koletivitas. Pengalaman kebebasan hanya akan tumbuh 

                                                
23 Iseult Honohan, Civic Republicanism, (London: Routledge-Taylor&Francis Group, 

2002), hal. 23-24. 
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dengan keterlibatan manusia di dalam arena politik atau komunitas 

politik.24 

Di dalam suatu republik atau negara, Rosseau menegaskan 

bahwa rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Kekuasaan pemerintahan 

bukan hanya sekedar dari rakyat, namun lebih dari itu, ia tidak bisa 

dipisahkan dari rakyat.25 Di dalam hal ini kedaulatan adalah mutlak, 

tidak bisa dibagi, dan tidak bisa diwakili. Sebagai yang berdaulat, 

rakyat memiliki kebebasan, mampu mengatur dirinya sendiri, dan 

tunduk kepada hukum yang ia buat sendiri, serta saling berganutng 

satu dengan yang lain.  

Berdasarkan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi ini 

bahwa semua orang adalah sama derajatnya sebagai manusia, urusan 

bersama menjadi hak mereka semmua. Tidak ada pemerintahan yang 

sah kecuali berdasarkan penugasan oleh rakyat (pemerintah sebagai 

mandataris rakyat).26 

c. Hak-hak Asasi Positif 

Jika hak-hak negatif menghalau campur tangan negara dalam 

urusan pribadi manusia, maka sebaliknya hak-hak positif justru 

menutut prestasi-prestasi tertentu dari Negara. Dalam hal ini negara 

menyelenggarakan pelayanan publik atau umum sebagai kewajiban 

dari negara.27 

                                                
24 Ibid., hal. 45. 
25 Ibid., hal. 46. 
26 Franz Maginis Suseno, Op. Cit, hal. 128. 
27 Ibid., hal. 128. 



16 

 

Hak-hak asasi positif disebut dengan hak-hak generasi kedua, 

yang diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial,  dan 

budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan 

pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan 

sampai dengan kesehatan.28 

Hak utama dari hak-hak asasi positif ini adalah hak atas 

perlindungan hukum. Disini termasuk hak atas perlakuan yang sama di 

depan hukum (equality before the law), hak agar suatu pelanggaran 

terhadap hak-hak yang dimiliki tidak dibiarkan, dan hak-hak yang 

memberikan jaminan keadilan di pengadilan.29 

Negara dalam hal ini dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-

hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia, Karena itu hak-hak generasi 

kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif “hak atas” (right to), 

bukan bahasa yang negatif, “bebas dari” (freedom from).30 

Hak-hak asasi positif ini tidak diperjuangakan oleh salah satu 

aliran historis tertentu melainkan untuk sebagian sudah merupakan 

keyakinan yang lama tentang tugas dan kewajiban negara. Dalam arti 

ini hak atas perlindungan hukum termasuk hak asasi yang paling tua.31 

Hak-hak ini dapat berbentuk; hak atas pekerjaan bagis etiap orang, hak 

atas layanan kesehatan, hak atas pendidikan bagi warga negara dsb. 

d. Hak Asasi Sosial 

                                                
28 Rhona K.M. Smith, Njai Hostmaelingen, et al, ed Knut D. Asplund, Suparman 

Marzuki, Eko Riyadi, Op. Cit, hal. 15. 
29 Franz Magnis Suseno, Op. Cit, hal. 128. 
30 Rhona K.M. Smith, Njai Hostmaelingen, et al, ed Knut D. Asplund, Suparman 

Marzuki, Eko Riyadi, Op. Cit, hal. 15-16. 
31 Franz Magnis Suseno, Op. Cit, hal. 128. 
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Hak-hak asasi sosial merupakan perluasan pahakm tentang 

kewajiban negara, hal ini merupakan hasil kesadaran yang tumbuh 

pada kaum buruh dalam perjuangan mereka melawan borjuasi untuk 

memperoleh hasil kerja yang layak atau wajar. Hak-hak ini dapat juga 

disebut dengan “hak solidaritas atau hak bersama”, hal ini merupakan 

hak-hak generasi ketiga atau persaudaraan.32 

Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara 

berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan 

hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnnya hak-hak berikut; 

(1) hak atas pembangunan; (2) hak atas perdamaian (3) hak atas 

sumber daya alam sendiri; (4) hak atas upah yang layak; (5) hak atas 

lingkungan hidup yang baik; dan (6) hak atas warisan budaya sendiri. 

Hal ini yang memberikan perimbangan-perimbangan bahwa kewajiban 

negara dalam masyarakat modern termasuk juga usaha untuk 

menjamin dan sepenuhnya menciptakan kesamaan minimal antara 

semua warga negara atau masyarakat.33 

Dalam mewujudkan hak-hak asasi sosial itu, negara tidak boleh 

membiarkan orang terpaksa, karena tidak memiliki sarana secukupnya, 

hidup dibawah tingkat minimal yang masih dianggap wajar. 

Ketidaksamaan alamiah yang dengan sendirinya terdapat antara 

manusia dan kelompok manusia dan kemudian masih diperkuat 

                                                
32 Rhona K.M. Smith, Njai Hostmaelingen, et al, ed Knut D. Asplund, Suparman 

Marzuki, Eko Riyadi, Op. Cit, hal. 16. 
33 Franz Magnis Suseno, Op. Cit, hal. 130. 
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melalui pelembagaan struktur-struktur sosial wajib diimbangu oleh 

negara.34 

Hak-hak sosial mencerminkan kesadaran bahwa setiap anggota 

masyarakat berhak atas bagian yang adil dari harta benda material dan 

cultural bangsanya dan atas bagian yang wajar dari hasil ekonomis 

yang terus-menerus diciptakan oleh masyarakat sebagai keseluruhan 

melalui sistem pembaguan kerja sosial. Hak-hak sosial terkemuka yang 

biasanya disebut adalah hak atas jaminan-jaminan sosial, hak atas 

pekerjaan, hak atas pilihan tempat dan jenis pekerjaan, hak membenruk 

serikat pekerja.35 

F. Definisi Operasional 

Penulisan hukum yang menyangkut bidang keamanan perlu dilakukan 

lebih lanjut, untuk menambah khazanah penelitian yang mendalam dalam 

bidang hukum keamanan, khusunya mengenai intelijen yang merupakan salah 

satu aktor keamanan. Peneliti mencoba secara garis besar memberikan 

gambaran serta masukan bagi reformasi intelijen negara agar sesuai dengan 

negara hukum yang demokratis dan mengembalikan fungsi intelijen sebagai 

aktor keamanan yang memberikan keamanan yang positif atau menjamin 

setiap anggota masyarakat untuk bebas menghayati dan mengamalkan sistem 

nilai yang ada.  

                                                
34 Ibid., hal. 130. 
35 Ibid., hal. 130. 
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Mengutip pendapat Andi Widjajanto36, program reformasi intelijen 

negara ini diharapkan dapat mentransformasikan karakter dinas-dinas intelijen 

sebagai organisasi yang tidak lagi menebar ketakutan di masyarakat, tapi 

justru menyediakan kepastian strategis dalam bidang keamanan nasional, 

maka dengan adanya reformasi intelijen negara diharapkan posisi intelijen 

negara menjadi lebih optimal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 

Dalam pengkajian hukum ini peneliti membatasi hanya membahas hakikat dan 

fungsi intelijen dalam kerangka reformasi intelijen negara di negara hukum 

demokratis serta reposisi intelijen keamanan dalam BIN dan koordinasi antara 

BIN dengan Badan Intelijen Daerah (Binda) dilihat dari perspektif pasca 

lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

Obyek Penelitian ini adalah reposisi intelijen negara dalam struktur 

ketatanegaraan Republik Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang No. 17 

Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. 

2. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini mengguakan data sekunder, yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan yang sifatnya mengikat 

dalam bentuk hukum yang meliputi: 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

                                                
36 Andi Widjajanto, Negara, Intel dan Konstitusi, (Jakarta: Pacivis UI, Kanisius, 2006), 

hal. ii. 
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2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 

3) Perpres No. 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara 

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni materi-materi negara hukum, intelijen 

negara, hak asasi manusia, teori organ negara yang menjelaskan data 

primer baik dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel, 

dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier, yakni materi-materi yang memberi petunjuk 

akan penjelasan data primer dan sekunder, diantaranya: 

1) Kamus hukum 

2) Ensiklopedi hukum 

3) Kamus besar bahasa Indonesia 

3. Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pendekatan 

Metode penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui 

pendekatan yuridis-normatif. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini 

sejauh mungkin dapat mengetahui reposisi intelijen dalam menjamin 

kebebasan warga negara pasca lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 

2011 tentang Intelijen Negara. 

4. Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan 

secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam 

penelitian. 
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b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan. 

c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan 

dasar dalam mengambil kesimpulan. 

 

H. Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian ini terdiri dari enam bab pokok dan terbagi 

menjadi sub bab. Penelitian berupaya untuk memberikan gambaran perumusan 

Undang-Undang Intelijen Negara, serta sejarah, konsep-konsep, serta prinsip-

prinsip negara hukum demokratis sebaik mungkin, agar terwujud suatu 

intelijen negara yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis 

serta suatu komunitas intelijen yang mampu mendukung pengambilan 

keputusan agar tercapainya tujuan nasional Negara Republik Indonesia. 

BAB I merupakan bagian pengantar yang menjelaskan latar belakang 

yang melatari terbentuknya suatu Undang-undang Intelijen Negara, serta 

mengangkat kembali wacana reformasi intelijen negara sebagai bagian dari 

reformasi di sektor keamanan nasional. Disamping itu juga di dalam bab ini 

dicantumkan mengenai identifikasi masalah yang menjadi inti dari penelitian 

ini, tujuan dan manfaat penelitian ini, serta metode yang digunakan di dalam 

penelitian ini. 

BAB II menjelaskan secara holistik mengenai kerangka komprehensif 

dari kerangka teoritis, yang berfungsi sebagai pondasi bangunan penelitian ini. 

Di dalam bab ini, digunakan beberapa teori yang meliputi sebagai berikut teori 

negara hukum demokratis, teori keamanan negara dan teori hak asasi manusia. 
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BAB III berisi penjabaran mengenai sejarah perkembangan intelijen 

negara dalam struktur ketatanegaraan republik Indonesia. 

BAB IV memaparkan lebih lanjut mengenai hakikat dan fungsi 

intelijen negara di dalam Negara Republik Indonesia dan perbandingan 

intelijen negara dengan beberapa negara lainnya. Di dalam bab ini terdiri dari 

fungsi dan tujuan intelijen negara, ruang lingkup intelijen negara, 

penyelenggaraan intelijen negara di Republik Indonesia, landasan yuridis-

operasioanl intelijen negara di Republik Indonesia, sejarah perkembanagan 

intelijen negara di Republik Indonesia, dan  perbandingan intelijen negara di 

beberapa negara. 

BAB V menguraikan lebih lanjut mengenai sistem intelijen nasional di 

intelijen negara No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Di dalam bab ini 

terbagi dalam beberapa pembahasan meliputi sebagai berikut: intelijen negara 

di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia baik sebelum UUD 1945 

diubah (sebelum reformasi) dan sesudah UUD 1945 diubah (sesudah 

reformasi). Kemudian membahas tentang koordinasi BIN dengan Binda pasca 

lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. 

BAB VI merupakan kesimpulan dan saran yang mendeskripsikan 

beberapa kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah penelitian ini, 

disamping itu juga memberikan saran guna menginisisasi dan melanjutkan 

reformasi di sektor keamanan dan reformasi intelijen negara. 


