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BAB II 

TINJAUAN UMUM MENGENAI NEGARA HUKUM, KEAMANAN 

NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA 

 

A. Negara Hukum 

Pada dasarnya paham negara hukum merupakan suatu keyakinan yang 

mendasari kekuasaan negara harus berdasarkan atas dasar hukum yang baik 

dan adil.39 Menurut Franz-Magnis Suseno, ada dua unsur dalam paham negara 

hukum. Pertama, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang 

diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, 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.40 

Menurut Arief Sidharta dan Schelma merumuskan unsur-unsur dan 

asas-asas negara hukum secara baru adalah sebagai berikut;41 (i) Pengakuan, 

Penghomatan, dan Perlindungan HAM; (ii) Berlakunya asas kepastian hukum 

(asas legalitas); (iii) Berlakunya persamaan di depan hukum (simlia similius/ 

equality before the law); (iv) Asas demokrasi; (v) pemerintah mengemban 

amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

bersama. Untuk melengkapi pandangan Schelma, dari segi moral politik empat 

                                                
39 Franz-Magnis Suseno, Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan 

Modern, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 295. 
40 Ibid., hal.. 295. Idea adalah nilai-nilai yang secara hakiki termasuk dalam paham, idea 

hukum meliputi sebagai berikut; nilai kesamaan, nilai kebebasan, dan nilai solidaritas 
41 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia “Pasca Reformasi”, 

(Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008), hal. 306-307. 
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alasan utama menurut Franz-Magnis Suseno, menuntut agar negara 

diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, yaitu; (1) 

kepastian hukum; (2) tuntuan perlakuan yang sama; (3) legitimasi demokratis; 

dan (4) tuntutan akal budi.42 

Djokosoetono juga menambahkan terkait istilah negara hukum ini 

bahwa, negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, 

sebab kalau kita bilangkan democratische rechtstat, yang penting dan primair 

adalah rechtstaat. Selanjutnya beliau menambahkan, bahwa sekarang 

perkembangan daripada negara hukum yang dalam lapangan politik dan ilmu 

pengetahuan di Indonesia selalu diabaikan, tidak diketahui bahwa ada 

beberapa macam negara hukum. Hal ini meliputi sebagai berikut bangunan 

negara dengan tipe rechtstaat yakni; formele rechtstaat, liberele rechtstaat dan 

materile rechstaat.43 

Selanjutnya menurut Djokosoetono, democratische rechtstaat itu tidak 

lain merupakan ideal begriff der verfassung yang terdiri atas faktor yang 

merupakan politische vormgeving, yaitu democratie dan faktor yang bersifat 

juridischevormgeving yaitu rechstaat, democratie terdiri dari; (i) vorm dan (ii) 

idée.44 

Dalam perkembangannya, teori negara hukum terus berkembangan 

seiring perkembangan sosial kemasyarakatan, politik, dan ilmu hukum itu 

sendiri. Dalam sub-bab ini, akan dikupas lebih lanjut mengenai perkembangan 

                                                
42 Franz-Magnis Suseno, Op.  Cit. 
43 Azhary, Negara Hukum Indonesia-Tinjauan Yuridis-Normatif Tentang Unsur-

Unsurnya, (Jakarta: Penerbit, 1995), hal. 31. 
44 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit, hal. 301. 
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dari negara hukum. Dalam perkembangannya, negara hukum terdiri dari 

beberapa fase hingga berbentuk negara hukum modern atau perkembangan 

terkini, hal ini meliputi sebagai berikut ini; (a) Negara Hukum Liberal; (b) 

Negara Hukum Republikan; (c) Negara Hukum Formil; dan (d) Negara 

Hukum Materiil. 

1. Negara Hukum Liberal 

Negara hukum liberal merupakan suatu reaksi terhadap konsep 

negara polisi (polizei staat). Polizeistaat sendiri diartikan sebagai negara 

yang menyelenggarakan ketertiban dan keamanan serta menyelenggarakan 

semua kebutuhan hidup warganya.45 Di dalam negara polizei staat ini 

terlihat memiliki suatu sistem yang tersentralisasi kepada negara, sehingga 

segala sesuatu diatur oleh negara termasuk kebebasan warga negara. Akan 

tetapi, di dalam prakteknya tujuan menyelenggarakan semua kebutuhan 

hidup warga negara tidak tercapai, dan juga terjadi penyalahgunaan 

wewenang untuk kepentingan sendiri dan/atau suatu kelompok. Praktek 

negara polisi ini dapat dilihat pada masa pemerintahan Louis ke XIV di 

Perancis, yang menyebabkan Revolusi Perancis sebagai reaksi dari praktek 

kenegaraan yang sewenang-wenang. Terjadinya kesewenang-wenangan 

pada negara polisi ini, menyebabkan timbulnya pemikiran negara hukum 

liberal. Dimana inti dari negara adanya jaminan kebebasan bagi warga 

negara, pembatasan kekuasaan negara, campur tangan terbatas negara 

dalam kehidupan warga negara, adanya kebebasan warga negara dalam 

perekonomian, tanpa campur tangan negara dan jaminan hak-hak warga 

                                                
45 Azhary, Op Cit, hal. 44. 
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negara. Konsep negara hukum liberal ini digagas oleh Immanuel Kant 

yang ditulis di dalam buku methaphysiche ansfangrunde der rechtslehre. 

Dalam konsepsi ini, negara berfungsi sebagai secherheit polizei, yakni; 

penjaga tata tertib dan keamanan, artinya negara berfungsi sebatas 

menjaga keamanan dan ketertiban, maka seringkali disebut dengan 

nachtwachter staat atau negara penjaga malam.46 

Dalam hal ini juga berlaku sistem persaingan bebas (laise faire, 

laise passer) di dalam penyelenggaraan ekonomi, pada negara hukum 

liberal. Maka ciri-ciri dari negara berdasarkan pandangan liberal ini 

terlihat dalam pengaturan dalam undang-undang yang bercirikan; (i) 

perlindungan hak-hak asasi manusia dan (ii) prinsip pemisahan/ 

pembagian kekuasaan.47 

2. Negara Hukum Republikan 

Inti dari pemikiran negara hukum republikan adalah 

republikanisme. Republikanisme itu sendiri dapat diartikan sebagai 

prinsip-prinsip atau ajaran dan teori mengenai pemerintahan republik.48 

Sementara itu republik itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu komunitas 

politik bersama yang diorganisir oleh pemerintahan yang mendasarkan diri 

pada prinsip demokrasi, termasuk sistem perwakilan yang diadakan 

dengan kesepakatan untuk mengabdi pencapaian tujuan-tujuan hidup 

bersama di bawah prinsip hukum dan persamaan. 

                                                
46 Ibid., hal. 45-46. 
47 Maria Farida Indrati S., Op Cit, hal.. 238-239. 
48 Robertus Robet, Republikanisme dan Keindonesiaan: (Sebuah Pengantar), 

(Tanggerang: Marjin Kiri, 2007), hal.. 4. 
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Pada dasarnya republikanisme berkaitan dengan negara hukum 

demokratis. Republikanisme bersumber dan terinspirasi dari pola-pola 

kehidupan polis di Yunani kuno, yang merupakan pandangan filsafat dan 

politik yang dapat ditarik dari Aristoteles. Sumber utama ajaran 

republikanisme yang paling awal terkandung pada konsep zoon politicus, 

yakni manusia sebagai mahluk politik, politik itu sendiri dirumuskan oleh 

Aristoteles adalah segala atau segenap upaya untuk mencapai eudaemonia 

(hidup baik).49 Dengan kata lain, yang hendak ditekankan adalah bahwa 

manusia harus berpolitik atau mengambil peran aktif sebagai warga polis, 

karena berpolitik berarti merealisasikan tujuan-tujuan yang paling mulia 

dalam hidup manusia.50 

Dalam pemikiran Aristoteles yang terkait dengan pandangan 

negara hukum republikan. Aristoteles menekankan bahwa manusia tidak 

hanya membutuhkan hukum dan prinsip-prinsip umum lainnya, namun 

juga pengetahuan praktis. Dalam Etika dan Politik Nikomakean 

(Nichomachean Ethics and Politics), Aristoteles menyebutkan politik 

menyediakan sebuah kerangka esensial untuk membangun dan 

merealisasikan keutamaan moral (virtue) yang merupakan kunci 

pencapaian eudaemonia itu. Dengan demikian, politik merupakan dasar 

kedirian manusia.51 

Terkait dengan kekuasaan suatu negara hukum, maka menurut 

Aristoteles kekuasaan negara itu harus berada pada golongan warga negara 

                                                
49 Ibid., hal. 6-7. 
50 Ibid., hal. 6-7. 
51 Robertus Robet, Op Cit, hal. 19. 
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atau rakyat, yang berkumpul merupakan suatu kesatuan, dan yang 

semuanya telah mempunyai kecerdasan dan kebajikan yang cukup, dimana 

kelebihan dan kekurangan berimbang. Inilah keadilan, yaitu terlaksananya 

kepentingan umum. Maka hukum atau undang-undang yang berakar pada 

tata susila adalah lebih kuat dan lebih stabil daripada hukum yang tertulis. 

Karena hukum yang pertama adalah selalu menuju ke penghidupan yang 

sempurna.52 

Terkait dengan negara hukum seperti diuraikan di atas, maka 

menurut Aristoteles bentuk negara yang terbaik adalah republik 

konstitusional. Karena dalam negara ini, pemerintahan yang dijalankan 

oleh seseorang atau oleh beberapa orang saja, akan besar kemungkinannya 

terdapat kekeliruan dalam mengambil keputusan, karena keputusan itu 

mungkin dipengaruhi oleh rasa marah benci, dendam dan nafsu. 

Sedangkan di dalam republik konstitusional, pemerintahannya dipegang 

oleh rakyat dan sifat pemerintahannya adalah baik, karena memperhatikan 

kepentingan umum atau rakyat.53 

Disamping itu juga berdasarkan suatu konstitusi atau hukum. 

Pemikiran negara hukum republikan ini juga diperkaya dengan pemikiran 

Machiavelli. Didalam kerangka negara hukum republikan ini, Machiavelli 

menganjurkan, di dalam suatu republik hukum memainkan peran ganda, 

hukum dasar (basic law) dibentuk oleh pembentuk hukum ketika republik 

pertama kali didirikan, dan menyediakan suatu kerangka untuk kebebasan 

                                                
52 Soehino, Op Cit, hal. 27-28 
53 Ibid., hal.. 27-28. 
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warga negara.54 Fungsi hukum adalah membatasi segala hasrat atau 

keinginan manusia dan menekan perilaku korup yang merugikan warga 

negara, karena tanpa hukum masyarakat akan lebih buruk daripada seorang 

penguasa yang sewenang-wenang.55 

Di dalam negara hukum republik modern yang menyesuaikan 

dengan perkembangan masyarakat, luas wilayah, serta jumlah penduduk. 

Melalui pemikiran James Madison yang mengembangkan lebih lanjut 

negara hukum republikan, Madison mengarahkan pada persoalan yang 

lebih praktis, yakni; bagaimana menjaga dan melindungi berbagai 

kebebasan, seperti; kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan 

beragama, pengadilan dan hukum yang adil, serta kebebasan atas hak 

milik.56 Menurut Madison, mencantumkan kebebasan-kebebasan di atas ke 

dalam sebuah konstitusi belum cukup memadai untuk menjaga dan 

melindungi kebebasan, oleh karena itu dibutuhkan suatu struktur 

kenegaraan yang mampu menjamin kebebasan itu, tidak hanya mendorong 

suatu masyarakat yang berperan aktif, tetapi juga memberikan suatu 

batasan yang jelas wilayah kekuasaan republik atau negara.57 

Terkait mengenai konstitusi, Madison memberikan gambaran 

bahwa konstitusi merupakan suatu dokumen tunggal dan tertulis yang 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan berkedudukan lebih tinggi 

daripada undang-undang yang dibentuk di lembaga legislatif. Selanjutnya, 

                                                
54 Nicollo Machiavelli, The Prince (ed: G. Bull), Harmondsworth: Penguin, Iseult 

Honohan, Civic Republicanism, (London and New York: Routledge-Taylor & Francis Group, 

2002), hal. 246. 
55 Ibid., hal. 271. 
56 Robertus Robet, Op Cit, hal. 50-51. 
57 Iseult Honohan, Op Cit, hal. 104. 
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Madison mengutarakan bahwa konstitusi dapat diartikan sebagai “kontrak 

sosial” atau sebagai hukum dasar dari suatu republik atau negara.58 Maka 

menurut Madison, konstitusi berasal dari rakyat yang mengikat sebagai 

perjanjian, dan berfungsi untuk mencegah dan menjamin dari musuh 

utama, yakni; depostisme dan korupsi.59 

Guna mengembangkan lebih lanjut bentuk negara hukum 

republikan, Madison mengembangkan pemikiran pemerintahan perwakilan 

dan pemilihan umum guna meningkatkan partisipasi warga negara di 

dalam ruang publik. Hal ini memiliki tujuan, yakni; Pertama, mengatasi 

jumlah rakyat yang besar dan luasnya cakupan wilayah; Kedua, 

menunjukan jalan untuk melihat keutamaan warga negara dan mencegah 

faksi mayoritas.60 Maka dengan secara jelas Madison, membedakan antara 

konsep republik dan konsep demokrasi, bagi Madison republik merupakan 

kondisi dimana rakyat diatur oleh orang-orang yang mewakilinya. 

Sedangkan demokrasi, kondisi dimana orang perorangan mengatur dirinya 

secara langsung.61 Dalam hal ini Madison mengeluarkan doktrinnya 

sebagai berikut; “Modern republics are distinguished by ‘the total 

exclusion of the people in their collective capacity’ from any share in 

government”.62 Dengan ini, republik perwakilan yang diajukan oleh 

Madison sebagai sebuah prinsip untuk meminimalisir ketidakpedulian 

                                                
58 Ibid., hal.. 104. 
59 Despostisme dapat dicegah dengan melaksanakan pemisahan kekuasaan, sedangkan 

korupsi dapat dicegah dengan menyeimbangkan ambisi-ambisi politik dan rivalitas politik, melalui 

checks and balance. 
60 Robertus Robet, Op Cit, hal. 52. 
61 Ibid., hal. 53. 
62 Iseult Honohan, Op Cit, hal. 104. 
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warga, mencegah korupsi, dan mengatasi jumlah warga dan ukuran negara 

yang besar.63 

Dari pemikran Madison diatas maka dapat disimpulkan menjadi 

dua hal, adalah sebagai berikut ini; Pertama, bahwa asal usul terpisahnya 

konsep ideal republik dan demokrasi. Dimana sebelum Madison republik 

dan demokrasi satu kesatuan, namun di sini sebenarnya dalam kerangka 

instrumentalis yakni; memudahkan persoalan pengambilan keputusan 

wilayah luas dan berskala besar dan bukan pemisahan substantif. Kedua, 

tidak ada pertentangan dalam federasi, demokrasi, dan republik, federasi 

merupakan mekanisme yang ditemukan seiring dengan demokrasi 

perwakilan untuk mengatasi persoalan territorial.64 

3. Negara Hukum Formal/Formale Rechtaat (Negara Hukum F.J Stahl) 

Dalam negara hukum formal secara garis besar, negara sudah mulai 

melaksanakan pengaturan untuk kepentingan masyarakat dan tidak dapat 

lagi melaksanakan atau menyelenggarakan segala kebutuhannya sendiri, 

tetapi untuk hal-hal tertentu telah dirasakan perlunya campur tangan 

pemerintah/negara sesuai yang ditentukan dalam undang-undang.65 

Konsep negara hukum formal yang dianjurkan oleh F.J Stahl, adalah 

menyempurnakan konsep negara hukum liberal yang digagas oleh Kant. 

Negara hukum formal yang digagas oleh Stahl, dipengaruhi oleh 

paham liberal yang dikemukakan oleh Rousseau. Stahl menyusun negara 

                                                
63 Ibid., hal.. 104. 
64 Robertus Robet, Op Cit, hal.. 53. 
65 Ibid., hal.. 239. 
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hukum formal yang unsur-unsur utamanya sebagai berikut ini;66 (i) 

mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM); (ii) untuk 

melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggraan negara harus 

berdasarkan pada trias politica; (iii) dalam menjalankan tugasnya, 

pemerintah berdasar atas undangundang (wetamatig bestuur); (iv) ada 

pengadilan administrasi negara, sebagai upaya untuk mengatasi suatu 

tindakan pemerintah yang melanggar hak warga negara. 

Melalui keempat unsur yang diurai oleh Stahl ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi 

HAM warga negara dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah 

dan kekuasaan negara dengan undang-undang.67 Utrecht memberikan 

pengertian terhadap negara hukum formal atau negara hukum klasik ini, 

bahwa negara hukum formal menyangkut pengertian hukum yang bersifat 

formal dan sempit, yaitu; dalam arti peraturan perundang-undangan 

tertulis.68 

4. Negara Hukum Material/Materiale Rectstaat 

Negara hukum material merupakan perkembangan negara hukum 

abad-20 dan 21 dimana merupakan suatu reaksi atas negara hukum formal. 

Negara hukum material acapkali sering disebut dengan negara hukum 

modern atau welfare state.  

Dalam wawasan negara hukum material ini, pemerintah yang 

sangat terikat pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-

                                                
66 Azhary, Op Cit, hal.. 46. 
67 Ibid., hal. 47. 
68 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, (Jakarta: PT.Bhuana Ilmu 

Populer, 2009), hal. 200. 
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undang, lebih dilonggarkan sejak dikenalnya prinsip kebijaksanaan atau 

freies emersson bagai tindakan pemerintahan negara, meskipun disertai 

dengan imbangan dalam bentuk peradilan administrasi negara. Dalam 

beberapa pengaturan tidak lagi ditetapkan dengan undang-undang 

seluruhnya melainkan dapat didelegasikan kepada peraturan yang lebih 

rendah. Dari segi materi muatan perundang-undangan terjadi perpindahan 

titik berat “dari atas ke bawah, terjadi pelimpahan materi undang-undang 

kepada jenis peraturan yang lebih rendah.69 

Menurut Scholten, di dalam negara hukum modern terdapat dua 

unsur utama yakni; (i) hak warga negara terhadap negara dan (ii) 

pemisahan kekuasaan. Mengenai unsur hak warga negara terhadap negara 

terdapat dua aspek yang mencakup unsur tersebut yakni; Pertama, hak 

individu yang pada prinsipnya berada di luar wewenang negara, dan 

Kedua, pembatasan atas hak tersebut hanyalah dengan ketentuan undang-

undang.70 Hal ini merupakan perwujudan perlindungan hak-hak asasi 

manusia dan kebebasan warga negara. 

Terhadap unsur pemisahan kekuasaan, Scholten mengikuti 

pemikiran pemisahan kekuasaan Montesquieu. Dalam hal ini Scholten 

mengemukakan bahwa ketiga kekuasaan negara harus terpisah satu sama 

lain, yaitu; kekuasaan pembentuk undangundang, kekuasaan pelaksanaan 

undang-undang, dan kekuasaan mengadili/pengadilan. Menurut Scholten 

juga mengemukakan bahwa dalam menyusun undang-undang rakyat harus 

                                                
69 Maria Farida Indrati S., Op Cit, hal. 240. 
70 Azhary, Op Cit, hal. 48. 
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dilibatkan peran sertanya untuk menghindari kesewenang-wenangan. 

Selanjutnya Scholten, mengkritik konsepsi Montesquieu, dimana 

kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana tunggal dari undang-undang. 

Menurut Scholten, pelaksana dari undang-undang yang tepat adalah 

Presiden, hal ini menurut konsepsi trias politica yang dilaksanakan di 

Amerika Serikat. Selain itu juga, bahwa Mahkamah Agung sebagai unsur 

yang khas di dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, selain 

mempunyai tugas mengadili di dalam kekuasaan kehakiman, tetapi juga 

memiliki kekuasaan mengawasi atas pembentuk Undang-Undang. Maka 

menurut Scholten, kedudukan seperti ini membuat kekuasaan kehakiman 

tidak lagi sama derajatnya dengan pembentuk undang-undang.71 

Terkait mengenai perkembangan negara hukum atau dalam tradisi 

hukum Anglo-Saxon disebut dengan rule of law. Dimana rule of law ini 

terdiri dari supremation of law (supremasi hukum); equality before the law 

(persamaan di depan hukum); dan due process of law. Di dalam 

perkembangannya menurut Roberto M. Unger di dalam Law in Modern 

Society, mengemukakan bahwa; Pertama, telah meluasnya arti 

kepentingan umum, seperti pengawasan-pengawasan atas kontrak yang 

curang untuk penimbunan harta kekayaan secara tidak adil, pengawasan 

terhadap konsentrasi ekonomi yang dapat mengganggu pasar dalam 

persaingan bebas; hal tersebut menunjukkan bahwa dalam bidang  

perekonomian campur tangan pemerintah menjadi meluas. Kedua, adanya 

gaya formalitas dari rule of law ke orientasi procedural yang substantif 

                                                
71 Ibid., hal. 49. 
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dari keadilan. Hal ini terjadi karena dinamika dari Negara Kesejahteraan 

(The Welfare State).72 

 

B. Keamanan Negara 

Secara etimologis konsep keamanan (security) berasal dari bahasa latin 

“securus: (se+cura)” yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari 

ketakutan (free from danger, freefrom fear). Keamanan (security) secara 

umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan mempertahankan diri 

(survival) dalam menghadapi ancaman nyata (existensial threat).73 Kata ini 

juga bisa bermakna dari gabungan se (yang berarti tanpa/without) dan curus 

(yang berarti uneasiness). Sehingga bila digabungkan kata ini bermakna 

”liberation from uneassiness, or a peaceful situstion without any risk or 

threats”. 

Kemudian yang dimaksud dengan gangguan keamanan adalah 

gangguan dan ancaman yang muncul akibat dari kondisi yang pada umumya 

selalu panik atau tidak teratur-tidak disiplin atau paranoid, demokrasi yang 

tidak terkendali, pertentangan ideology (clash of civilization), dominasi 

kekuatan politik tertentu, peredaran senjata gelap, globalisasi, instabilitas 

politik dan pemberontakan terhadap dominasi negara-negara lain, diantaranya 

adalah teorisme, separatisme, konflik horizontal dan pemberontakan senjata.74 

                                                
72 Azhary, Op Cit, hal. 43. Hal. terakhir ini biasa disebut dengan due process of law, 

Negara Inggris lebih mengutamakan bagaimana caranya agar keadilaan benar-benar dinikmati oleh 

rakyatnya. 
73 Muhamad Yamin dan Sebastian Matengkar, Intelijen Indonesia Towards Profesional 

Inteligence, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hal. 6.  
74 Liota P.H, 2002, Boomerang Effect: The Convergen of National and Human Security, 

Dalam Security Dialogue, Vol 33 No. 4, hal. 473-488 dalam Tim Propatria Institute, Mencari 

Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, (Jakarta: Tim Propatria 

Institute, 2006), hal. 27. 
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Hakikat keamanan negara yang mencakup keselamatan individu dalam 

ketertiban umum harus disusun berdasarkan kondisi obyektif domestik dengan 

memperhatikan konteks startegis regional dan global. Di dalam negeri, 

keselamatan warga dan ketertiban publik akan dihadapkan pada kejahatan 

konvensional berupa tindakan kriminalitas seperti pencurian, perampokan, 

tawuran, pemerkosaan, pencopetan dsb. Selain itu aparat keamanan juga akan 

dihadapkan pada masalah ancaman dalam negeri seperti huru-hara (akibat 

tidak puasnya masyarakat terhadap pemerintah), pengamanan obyek vital 

(akibat maraknya berbagai aksi reclaiming masyarakat, konflik komunal, 

terorisme serta tribalisme.75 

Keamanan negara diselenggarakan oleh pemerintah melalui usaha 

sistem keamanan negara yang diselenggarakan oleh beragam institusi 

keamanan yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan 

tanggungjawab yang spesifik. Pengelolaan keamanan negara perlu 

membedakan antara institusi-institusi penanggung jawab politik dan 

penanggung jawab operasional. Institusi penangung jawab politik adalah 

pemerintah dan parlemen yang memiliki kewenangan dalam merumuskan 

kebijakan keamanan dan/atau dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan.76 

Singkatnya, keamanan negara adalah sebentuk pendekatan keamanan 

(security approach) yang diberlakukan penguasa negara terhadap masyarakat 

secara umum.77 Disisi lain, menurut Kelak Walden Bello menyatakan, 

                                                
75 Ibid., hal. 473-488. 
76 Anak Agung Bayu Perwita, Mencari Format Komperhensif Pertahanan dan Keamanan 

Negara, (Jakarta: Propartia Institute, 2006), hal. 7. 
77 M. Busyro Muqoddas, Hegemoni Rezim Intelijen, (Yogyakarta: PUSHAM UII, Cetakan 

Pertama, 2011), hal. 9.  
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keamanan negara adalah pemberhentian terakhir dari tujuan negara yang terus 

bergelut dalam menghadapi kekuatan di luar dirinya.78 Kekuatan di luar 

dirinya bisa berarti kekuatan luar negeri tapi juga kekuatan yang merongrong 

di dalam negeri. 

Institusi-institusi pelaksana atau operasional meliputi Kepolisisan 

Negara Republik Indonesia (POLRI), komunitas intelijen negara, kejaksaaan 

agung, bea cukai, imigrasi, dan jenis khusus kepolisian lainnya seperti polisi 

hutan dan polisi pamong praja. Mengenai hubungan antara institusi-institusi 

tersebut bersifat koordinatif dan didasarkan pada kompetensi dan spesialisasi. 

Sistem keamanan negara ini meliputi mekanisme peringatan dini, 

perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta kemampuan 

penegakkan hukum.79 

Adapun fungsi keamanan negara adalah untuk mewujudkan eksistensi 

atau kelangsungan hidup dan ketentraman masyarakat dimana wewenangnya 

berada pada pemerintah pusat, namun penyelenggaraannya pun harus 

mempertimbangkan perubahan prinsip penyelenggraan pemerintah negara 

yang bersifat desentralistik kecuali kewenangan di bidang yustisi dan 

penegakkan hukum. 

1. Fungsi Keamanan Negara 

Tujuan sebuah negara melalui pendekatan sosiologis 

mengasumsikan bahwa individu-individu dalam suatu negara disatukan 

oleh fakta bahwa mereka memiliki suatu kehendak bersama (a common 

                                                
78 Ibid., hal. 9. 
79 Ibid., hal. 7. 
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will) atau kepentingan bersama (a common interest). Untuk mencapai 

tujuan tersebut negara menjalankan berbagai fungsi yang dilaksanakan 

oleh seperangkat intitusi sebagai satu kesatuan berdasarkan tatanan 

hukum.80 

Tujuan negara biasanya dirumuskan dalam satu kesatuan dengan 

nilai-nilai konstitusional pada pembukaan konstitusi. Jika melihat pada 

konstitusi dan pemikiran-pemikiran teoritis yang ada, tujuan negara dapat 

dilihat dari dua aspek yang saling terkait, yaitu aspek keluar dan aspek 

kedalam. Aspek keluar biasanya terkait dengan tujuan untuk 

mempertahankan diri dari serangan kelompok lain dan mempertahankan 

kemerdekaan. Sedangkan aspek kedalam terkait dengan mengangkat 

derajat kemanusiaan warga negara baik secara politik maupun sosial 

ekonomi. Kondisi ekstern dari aspek ini adalah menjamin kebebasan 

individu-individu dalam negara.81 

Tujuan bangsa Indonesia jika dilihat dari UUD 1945 dalam 

paragraf keempat, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial. Rumusan tujuan tersebut menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran 

yang mendasari pengorganisasian negara lebih lanjut.82 

                                                
80 Muchamad Ali Safa’at, Loc Cit. 
81 Ibid. 
82 Jimly Asshiddiqie, Hubungan Antar Lembaga Negara, Bahan Ceramah dan Latihan 

Kepemimpinan (Diklatpim), (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, 2003), hal. 1. 



39 

 

Berdasarkan hal tersebut maka Negara Indonesia dapat dikatakan 

menekankan pada kedua aspek baik eksternal maupun internal. Sebab 

aspek eksternal mencakup (1) melindungi   segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan (4) ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial. Lalu aspek internal mencakup (2) memajukan kesejahteraan umum, 

(3) mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Kemudian bila ditijau dari pemikiran Charles E. Meriam, maka 

penjelasan mengenai lima tujuan negara83 adalah petama, keamanan 

ekstern adalah melindungi negara dari serangan negara atau kelompok 

lain, kedua, ketertiban internal adalah suatu tatanan tentang fungsi-fungsi 

yang akan dijalankan oleh organ-organ negara berdasarkan pembagian 

kerja dan pertanggungjawabannya untuk mencapai tujuan bersama, ketiga, 

keadilan adalah kondisi tercapainya persetujuan yang patut tentang 

distribusi berdasarkan tata aturan yang lebih disepakati, keempat, 

kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan individu yang juga 

meliputi kebutuhan keamanan dan ketertiban, kelima, kebebasan adalah 

kesempatan warga negara untuk mengekspresikan kehendak dan 

keinginannya sesuai dengan gagasan untuk mencapai kesejahteraan dan 

kemakmuran bersama. 

Penjelasan dari Charles E. Merriam tersebut di atas dikaitkan 

dengan konstitusi kita pun selaras, dimana kelima tujuan negara yang 

                                                
83 Charles E. Meriam, New Aspect of Politic, Dikutip dari Tujuan dan Fungsi Negara, 

dapat diakses: http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/tujuan-dan-fungsi-negara. 
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disebutkan Meriam terwakili dalam tujuan negara kita yang terdapat dalam 

alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu: 

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam 

suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat 

dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, 

serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.84 

Dan dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. keamanan ekstern: melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia. 

b. ketertiban internal: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia 

c. keadilan: berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial 

                                                
84 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
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d. kesejahteraan: dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia 

e. kebebasan: dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan  ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Tujuan negara sebagaimana disebutkan di atas tersebut, merupakan 

cita-cita yang menjadi harapan segenap warga negara Indonesia, Negara 

sebagai suatu organisasi adalah suatu strukutr jabatan-jabatan.85 

Perkembangan arti negara menurut Kranenburg memiliki pengertian 

“fungsi-fungsi umum yang teratur dan alat-alat yang membentangkan diri 

atas jabatan-jabatan.86 

Secara umum, siapapun yang melaksanakan fungsi yang ditentukan 

oleh hukum adalah suatu organ negara. Kualitas sebuah organ negara 

ditentukan oleh fungsi yang dijalankannya. Sebuah organ negara memiliki 

kedudukan hukum khusus (a spesific legal position). Aturan hukum yang 

menjadi dasar organ negara meliputi kedudukan dalam struktur negara dan 

fungsi yang harus dijalankan. Organ negara melaksanakan fungsinya 

secara profesional berdasarkan hukum yang berlaku dan digaji dengan 

keuangan negara. Untuk mengisi jabatan dalam organ negara dapat 

dilakukan dengan pemilihan dan pengangkatan.87 

                                                
85 Solly Lubis, Ilmu Negara, Cetakan ke IV, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 1. 
86 Moh. Kusnadi, dan Bintan R. Saragi,  Ilmu Negara, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

2000), hal. 76. 
87 Muchamad Ali Safa’at, Militer Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, dapat diakses 

di://anomeliasemesta.blogspot.com/2007/10/artikel_06html. 
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Salah satu masalah yang harus diatur dalam pembentukkan sebuah 

organ negara atau departemen pemerintahan adalah kejelasan aturan 

tentang hubungan dengan organ atau departemen lain. Hal ini menentukan 

di mana posisi organ tersebut dalam struktur bangunan negara. Substansi 

pengaturan dibuat dengan mempertimbangkan keseluruhan sistem yang 

dijalankan dan dengan orientasi terlaksananya fungsi yang dijalankan oleh 

organ tersebut.88 

Organ negara yang melaksanakan kekuasaan negara dapat terdiri 

dari beberapa macam dengan kekuasaan yang berbeda-beda sesuai dengan 

tipe negaranya. Dalam sebuah negara monarki absolut, raja adalah organ 

negara yang menjalankan seluruh kekuasaan negara secara terpusat. 

Sedangkan dalam tipe negara demokrasi, organ-organ negara dapat dilihat 

dari konstitusi negara tersebut sebagai hasil dari perjanjian masyarakat dan 

merupakan hukum dasar negara.89 

Salah satu materi dari UUD 1945 sebagai konstitusi negara adalah 

prinsip dasar penyelenggaraan negara oleh organ negara. Undang-Undang 

Dasar 1945 telah mengalami empat kali perubahan dimana dalam 

perubahan-perubahan tersebut terdapat organ negara yang dihapuskan dan 

ada organ-organ baru yang dibentuk. Jimly Asshiddiqie mengemukakan 

bahwa faktor perubahan bentuk keorganisasian pada kelembagaan negara 

kita terdiri dari dua hal, yaitu pertama, muncul kesadaran yang semakin 

kuat bahwa badan-badan negara tertentu seperti organisasi militer, 

                                                
88 Solly Lubis, Op Cit, hal. 2. 
89 Ibid., hal. 4.  
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kepolisian, kejaksaan, dan bank sentral harus dikembangkan secara 

indenpenden. Indenpendensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk 

kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang 

lebih efektif.90 

Lalu yang kedua, muncul perkembangan berkenaan dengan kasus-

kasus khusus seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi dll. Komisi-

komisi tersebutlah selalu diidealkan bersifat indenpenden dan menjalankan 

fungsis-fungsi secara campuran antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

Adapun dalam hal ini faktor perubahan bentuk keorganisasian pada 

BIN yang awalnya berada di bawah Kementerian Pertahanan, muncul 

kesadaran yang semakin kuat pada BIN untuk bertanggungjawab langsung 

kepada Presiden sesuai dengan tuntutan reformasi dalam mewujudkan 

negara yang demokratis. 

Mengenai organisasi negara, Jimly Asshiddiqie juga 

mengemukakan dua unsur pokok yang saling berkaitan yaitu organ dan 

functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah 

isinya, yang dalam hal ini bisa diartikan dengan organ adalah status 

hukumnya, sedangkan functie adalah gerakan wadah itu sesuai maksud 

pembentukkannya.91 Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa organ negara 

memiliki tugas dan kewenangan tertentu (functie) secara terbatas 

                                                
90 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Kerjasama MK RI dan 

Pusat Studi HTN UI, 2004), hal.  22. 
91 Jimly Asshiddiqie, Sengketa Antar Lembaga Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 

hal. 49. 
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sebagaimana biasanya disebutkan dalam landasan hukum berdirinya organ 

negara tersebut (organ). Hal ini merupakan wujud dari pembatasan 

kekuasaan dalam negara demokrasi. Kewenangan, tugas dan fungsi yang 

dimiliki oleh suatu organ negara berdasarkan aturan hukum yang berlaku 

untuk melakukan suatu tindakan tertentu. 

2. Intelijen Negara Dalam Mewujudkan Keamanan Negara 

David Kahn dalam An Historical Intelligence Theory, juga 

merumuskan bahwa akar atau hakekat dari intelijen adalah organisme. 

Dimana Kahn menggambarkan bahwa, setiap hewan bahkan protozoa 

harus memiliki suatu mekanisme untuk merasakan suau rangsangan seperti 

zat-zat berbahaya, sehingga mampu menilai apakah hal itu baik atau buruk 

untuk dirinya.92 

Kahn menambahkan bahwa tingkatan di dalam intelijen itu seperti 

pernapasan, dimana pernapasan merupakan hal yang penting untuk 

kelangsungan kehidupan tetapi tidak mendominasi secara keseluruhan. 

Selanjutnya Kahn menjelaskan bahwa, dari kemampuan yang primitif 

yang ada pada manusia, digunakan untuk mendapatkan suatu informasi 

dari obyek suatu benda, dari hal ini manusia meningkatkan 

kemampuannya untuk mendapatkan informasi dari suatu kata-kata. Dari 

kemampuan verbal ini manusia meningkatkan suatu bentuk informasi yang 

jauh lebih kuat dari kemampuan yang dimiliki hewan atau manusia 

pemburu di masa lalu, dimana ketika berburu suatu predator atau 

                                                
92 David Kahn, “An Historical Intelligence Theory”. Intelligence Theory “Key Questions 

and Debate”, Ed. Peter Gill, Stephen Marrin, and Mark Phytian, (New York: Routledge, 2009), 

hal. 4. 
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menghindari predator. Hal inilah yang mendorong berkembangnya 

intelijen secara signifikan hingga saat ini.93 

Berdasarkan pemahaman yang diberikan oleh Kahn, mengenai 

hakekat dari intelijen tersebut. Maka dapat dikatakan menurut 

perkembangannya intelijen merupakan lini pertama dari sistem keamanan 

dan pertahanan dari sebuah komunitas politik atau suatu negara. Pendapat 

Kahn tersebut, juga memiliki kesamaan dengan pemikiran yang diurai oleh 

Irawan Sukarno. Menurut Irawan Sukarno, setiap manusia itu secara alami 

adalah insan intelijen, fungsi-fungsi besar intelijen yakni; penyelidikan, 

penyamaran dan penggalangan.94 Merupakan aktivitas yang dilakukan 

manusia sejak jaman purbakala hingga saat ini, yakni melakukan upaya 

mencari dan mengumpulkan informasi, kemudian berusaha mengamankan 

diri dan keluarganya terhadap berbagai ancaman dari binatang-binatang 

buas, juga ancaman dari musuh-musuhnya.95 

Menelusuri lebih lanjut lagi mengenai teori intelijen dalam 

mewujudkan keamanan negara, di dalam penelitian ini, teori intelijen akan 

dibagi menjadi teori intelijen stratejik (strategic intelligence theory) dan 

teori intelijen keamanan (security intelligence theory). Penjelasan lebih 

lanjut adalah berikut ini: 

a. Teori Intelijen Stratejik 

“There is no security on this earth; there is only opportunity”, 

ungkapan ini merupakan ungkapan tersohor, yang diungkapkan oleh 

                                                
93 Ibid., hal.. 4.  
94 Irawan Sukarno, Op Cit, hal. 11. Di kalangan intelijen pola fungsi-fungsi intelijen 

diatas (penyelidikan, penyamaran, dan penggalangan) terkenal dengan jargon ‘lidpangal”. 
95 Ibid., hal. 12. 
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salah satu jenderal besar asal Amerika Serikat, yakni Jenderal Douglas 

Macarthur. Hal tersebut menjadi suatu dogma atau doktrin bagi suatu 

negara besar yang ingin mengupayakan tercapainya suatu tujuan 

nasional atau kepentingan nasional, dimana intelijen digunakan 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau kepentingan nasional. Dari 

hal ini dapat diartikan suatu kesempatan atau peluang yang besar dapat 

digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melalui intelijen yang 

memiliki spektrum meluas atau stratejik. Intelijen stratejik merupakan 

jawaban untuk memaksimalkan peluang yang ada guna mencapai suatu 

tujuan. 

Terkait dengan prinsip intelijen stratejik ini, David Kahn 

merumuskan bahwa intelijen memiliki tiga prinsip utama. Prinsip-

prinsip tersebut meliputi sebagai berikut ini; (i) untuk 

mengoptimalisasikan sumber daya yang ada, (ii) sebagai penunjang di 

dalam suatu perperangan, dan (iii) merupakan unsur yang penting di 

dalam suatu pertahanan nasional, bukan dalam suatu penyerangan.96 

Jika prinsip ini diterapkan di dalam sistem keamanan nasional dan 

sistem pertahanan nasional, maka intelijen harus mampu 

mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memberikan 

mengungkap kabut misteri di masa mendatang dan kewaspadaaan 

secara komprehensif mengenai ancaman aktual dan potensial terhadap 

keamanan nasional dan pertahanan nasional. 

                                                
96 David Kahn, Op Cit, hal. 10. 
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Di masa lalu, di masa Kekaisaran Cina 500 SM, Sun Tzu 

sebagai ahli strategi militer terkemuka, merumuskan definisi intelijen 

di dalam tulisanya yakni Pingfa (art of war) sebagai senjata yang 

utama di dalam suatu pertempuran. Ia menyatakan bahwa: 

“Intelligence is major weapon in war: if you know the enemy and know 

your self, you need not fear a hundred battles. If you know your self 

and not your enemy, for every victory you will suffer a defeat. If you 

know neither yourself nor their enemy, you are fool and will meet 

defeat in every battle”.97 

Melalui pemikiran Sun Tzu ini, intelijen stratejik bertujuan 

untuk mengenali ancaman yang mengancam suatu kepentingan 

nasional dan mengenali kelemahan diri sendiri (negara yang 

bersangkutan) dan mengenali kelemahan lawan/musuh, jika hal ini 

dapat dilakukan secara baik, maka negara yang bersangkutan mampu 

memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. 

Terhadap intelijen stratejik ini, terdapat reason for being atau 

reason or justification for existence. Hal ini meliputi dua hal justifikasi 

terhadap eksistensi intelijen, yakni; Pertama, intelijen itu mendukung 

pengambil kebijakan atau policy-makers, dan Kedua, intelijen adalah 

mekanisme umpan balik.98 

                                                
97 Irawan Sukarno, Op Cit, hal. 14.”intelijen adalah sebuah senjata utama dalam perang: 

jika anda mengenali musuh dan mengenali diri sendiri, anda tidak perlu takut terhadap ratusan 

perang. Jika anda mengenali diri sendiri tetapi tidak mengenali musuh, untuk setiap kemenangan 

yang ada dapatkan, anda akan mengalami kekalahan”.  
98 Ibid., hal. 22. 
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Intelijen sebagai pendukung dari pengambil kebijakan atau 

policy-maker, bertujuan agar kebijakan yang sudah diambil dapat 

berlangsung secara bijak, cepat, aman, dan sukses. Dukungan tersebut 

dilakukan dengan berbagai upaya99 intelijen melalui fungsi-fungsi 

intelijen, sebagai berikut ini; penyelidikan (pengumpulan dan analisa), 

pengamanan (kontra-intelijen), dan penggalangan (aksi tertutup/covert 

action).100 

Mekanisme umpan balik, seperti dikatakan oleh Sun Tzu dalam 

War and Management, adalah strategic control yang dilakukan oleh 

aparat intelijen dengan menyampaikan feedback kepada tahap 

perkiraan keadaan berlanjut kepada penentuan goals dan strateginya. 

Lalu tahap evaluasi dari strategi dan terakhir tahap implementasi dari 

strategi, feedback dari intelijen harus dilaksanakan secara cepat dan 

akurat (velox et exactus).101 

Intelijen stratejik hakekatnya selalu berkaitan tujuan dari 

kebijakan luar negeri suatu negara, dan ancaman baik secara aktual  

dan potensial yang mengancam kepentingan suatu negara. Dapat 

diambil contoh negara Amerika Serikat, dimana negara tersebut 

menempatkan kekuatan militer baik di dalam negeri dan luar negeri, 

dalam kondisi seperti itu, intelijen stratejik berfungsi untuk memetakan 

                                                
99 Upaya-upaya intelijen tersebut adalah memberikan masukan dalam rangka penggarisan 

kebijakan atau mengamankan kebijakan yang etlah diambil tetapi berhadapan dengan ATHG dari 

luar maupun dalam negeri. Selain itu, juga untuk mensukseskan kebijakan yang telah ditentukan 

policy-maker agar bisa diterima oleh publik di luar dan di dalam negeri. Ibid., hal. 22. 
100 Ibid., hal. 22. 
101 Ibid., hal. 22. 
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kelemahan dan kekuatan suatu negara lain yang berpotensi 

menghalangi dan/atau mengancam tujuan kebijakan luar negeri dan 

kegiatan perdagangan negara Amerika Serikat.102 

Intelijen stratejis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan kepentingan 

nasional serta ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). 

ATHG ini merupakan bagian dari penilaian terhadap ancaman (threat 

assessment) yang termasuk di dalam aspek-aspek strategis, yang terdiri 

dari 9 komponen intelijen strategis, yaitu:103 

1) Geografi (sumber daya alam dan sumber daya manusia); 

2) Transportasi dan telekomunikasi; 

3) Ilmu pengetahuan dan teknologi; 

4) Ekonomi; 

5) Politik; 

6) Sosial dan budaya; 

7) Angkatan bersenjata dan Kepolisian; 

8) Sejarah; 

9) Biografi tokoh-tokoh prominen. 

Di dalam teori intelijen stratejik, menurut Loch k. Johnson 

harus memperhitungkan siklus intelijen (intellignce cycle) sebagai inti 

dari kegiatan intelijen tersebut. Siklus intelijen memperkuat 

                                                
102 Loch K. Johson, “Preface To a Theory of Strategic Intelligence.” International Journal 

of Intelligence and Counter Intelligence 16:4, 2003, hal. 639. Menurut Loch K. Johson, kebijakan 

luar negeri yang dibuat sangat terkait dengan pandangan atas dunia atau Weltanschauung seorang 

pemimpin negara. 
103 Irawan Sukarno, Op Cit, hal. 35-36. 
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mekanisme umpan-balik (feedback mechanism) dan mengintergrasikan 

fungsi-fungsi yang dimiliki oleh intelijen.104 

Bentuk siklus intelijen ini mendeskripsikan urutan kegiatan 

intelijen, dari tahapan perencanaan hingga ke produk intelijen yang 

siap disajikan kepada pengambil kebijakan di pemerintahan sebagai 

bahan pertimbangan. Siklus ini terdiri dari lima tahap, yakni; 

perencanaan dan pengarahan (planning and direction), pengumpulan 

(collecting), pengolahan (processing), produksi dan analisis 

(production and analysis), diseminasi (dissemination).105 

Siklus dimulai ketika para pembuat kebijakan merumuskan 

perencanaan dan pengarahan untuk memperoleh informasi yang cepat 

dan akurat yang berhubungan dengan keamanan nasional. Dari proses 

ini intelijen melakukan pengumpulan informasi (melalui suatu aksi 

tertutup/covert action ataupun melalui sumber terbuka), lalu dilakukan 

tahapan memproses dan mengeksploitasi data/informasi yang 

dikumpulkan tersebut. Untuk dilakukan analisa untuk mengevaluasi, 

menginterpretasikan serta mengintergrasikan data atau informasi 

tersebut untuk menghasilkan informasi yang akurat. Selanjutnya 

informasi yang sudah dianalisa secara komprehensif ini diseminasikan 

kepada pembuat kebijakan sebagai pengguna akhir, dan proses ini 

terus berlanjut sebagai umpan balik (feedback), menjadi satu siklus 

                                                
104 Loch K. Johnson, “Sketches For a Theory of Strategic Intelligence”. Intelligence 

Theory “Key Questions and Debate”, Ed. Peter Gill, Stephen Marrin, and Mark Phytian, (New 

York: Routledge, 2009), hal. 34. 
105 Ibid., hal.. 34. 
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yang berulang-ulang menurut kebutuhan informasi yang berbeda-

beda.106 

   

Bagan 1.1 Roda Perputaran Intelijen107 

b. Teori Intelijen Keamanan 

Teori intelijen keamanan merupakan teori yang berkembang 

ketika terjadi demokratisasi di suatu negara, terutama dalam kondisi 

adanya reformasi di sektor keamanan. Teori intelijen keamanan 

memisahkan antara intelijen militer dengan intelijen sipil, antara 

intelijen luar negeri dan dalam negeri, serta antara intelijen keamanan 

dalam negeri dan intelijen kepolisian dan/atau intelijen penegakan 

hukum/yustisia. Hal ini mensyaratkan suatu kondisi yang disebut 

dengan fragmentasi intelijen.108 

Shulsky dan Schmith memberikan pengertian lebih rinci lagi 

mengenai hakekat intelijen (intelijen keamanan) tersebut, menurut 

                                                
106 Thomas C. Breneau and Steven C.Boraz, Intelligence Reform: Balancing Democracy 

and Effectivenes, Reforming Intelligence, Op cit, hal. 8-10. 
107 Y. Wahyu Saronto, Intelijen, (Jakarta: PT Multindo Mega Pratama, 2006), hal. 33. 
108 Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004, Op 

Cit, hal. 106-107. 
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Shulsky dan Schmith pada tataran operasional, terdapat empat hakikat 

intelijen, yaitu; (i) bagian dari sistem keamanan nasional; (ii) sistem 

peringatan dini; (iii) sistem manajemen informasi; (iv) sistem analisis 

strategis, dimana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya 

pendadakan startegis (strategic suprises) di bidang keamanan nasional 

dan melindungi keutuhan dan keberlangsungan negara berdasarkan 

prinsip negara demokratis.109 

Hakekat intelijen di dalam sistem keamanan nasional adalah 

sebagai lini pertama di dalam sistem keamanan nasional, intelijen 

selalu bersinggungan dengan ancaman, ancaman baik secara aktual dan 

potensial kerapkali mengancam kepentingan nasional dan keamanan 

nasional. Ada baiknya melihat apa yang dimaksud dengan ancaman 

keamanan nasional dan keamanan nasional tersebut tersebut, untuk 

memberikan gambaran yang mendalam terhadap hakekat intelijen. 

Keamanan nasional dapat diartikan sebagai berikut ini, yaitu; 

kondisi dinamis yang meliputi rasa aman, rasa sejahtera yang 

terlindungi oleh hukum dan ketertiban serta rasa damai yang dinikmati 

oleh segenap warga negara. 

David L. Carter dalam Law Enforcement Intelligence 

menambahkan bahwa, intelijen bukan sekedar informasi belaka. 

Intelijen adalah produk suatu analitis yang mengevaluasi informasi 

yang dikumpulkan dari berbagai sumber, dan mengintegrasikan 

                                                
109 Ibid., hal. 106-107. 
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informasi-informasi yang relevan menjadi satu paket, dan 

memproduksi suatu kesimpulan atau pra-kiraan mengenai dinamika 

keamanan nasional dengan menggunakan metode pemecahan masalah 

yang ilmiah.110 

Dari pendapat yang diutarakan oleh David L. Carter ini dapat 

ditarik suatu benang merah bahwa, intelijen keamanan memiliki 

keterkaitan dengan keamanan nasional. Karena memiliki keterkaitan 

yang erat di dalam keamanan nasional, maka intelijen merupakan suatu 

informasi yang terkini dan akurat yang merupakan bagian dari sistem 

keamanan nasional. Peran intelijen di dalam sistem keamanan nasional 

adalah lini pertama di dalam sistem keamanan nasional, untuk itu harus 

menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia pasca perang dingin, 

dunia yang multi-polar atau non-polar dan era demokratisasi segala 

bidang. Hal ini termasuk menyesuaikan metode kerja, budaya kerja, 

dan diferensiasi serta spesialisasi fungsi dengan kondisi tersebut.111 

Intelijen harus mampu berperan untuk menjadi pusat data 

intelijen strategis dalam menilai, mengidentifikasi, menganalisa, serta 

memberikan informasi-informasi yang berisi indikasi-indikasi sifat dan 

bentuk ancaman baik secara potensial dan aktual dan serta peringatan 

dini (early warning) kepada pengambil kebijakan di dalam keamanan 

nasional, agar mampu diambil kebijakan yang cepat dan akurat untuk 

                                                
110 Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, Op Cit, hal. 11. 
111 Arthur S. Hulnick, Indications and Warning for Homeland Security: Seeking a New 

Paradigm, Journal Intelligence and Counter-Intelligence, Vol: 18 No: 4, Routledge: 

Taylor&Francis Group, October 2007, hal. 600. 
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menghindari pendadakan strategis demi keselamatan warga negara, 

bangsa, dan eksistensi negara.112 Kini intelijen mendapat tantangan 

yang serius, dari peran media massa atau media elektronik yang 

memiliki kemampuan untuk mendapatkan, menilai dan menyebarkan 

informasi secara cepat, terkini, dan memiliki akurasi mendekati 

sempurna, untuk itu intelijen harus secara secermat mungkin 

menggunakan sumber terbuka ini agar mampu mengolah dan 

mendistribusikan informasi yang rasional, terkini, akurat dan teruji 

bagi pembuat kebijakan.113 

Disamping itu juga merumuskan definisi kepentingan dan 

keamanan nasional secara jelas serta membangun sistem keamanan 

nasional secara terpadu adalah suatu keharusan dan kebutuhan yang 

primer, agar setiap aktor keamanan mampu bekerja secara optimal 

dalam menjaga pertahanan negara, keamanan dalam negeri serta 

tegaknya hukum dan ketertiban (law and order), serta hubungan luar 

negeri yang sejalan dengan semangat perdamaian.114 Teori intelijen 

keamanan mendorong pembangunan organisasi intelijen yang mampu 

melaksanakan kegiatan intelijen seperti; pengumpulan informasi 

                                                
112 Salah satu pelajaran sejarah yang perlu ditarik adalah ketika sistem intelijen terpadu 

belum dibangun di Negara Amerika Serikat, Amerikat Serikat mengalami pendadakan strategis 

yang berasal dari luar yakni serangan yang dilakukan oleh Inggris pada Tahun 1814 yang 

ditujukan pada ibukota negara yakni; Washington D.C, dan serangan yang dilakukan oleh 

angkatan bersenjata Kerajaan Jepang pada tahun 1942 yang ditujukan pada pangkalan angkatan 

laut Amerika Serikat di Hawaii. Arthur S. Hulnick, Indications and Warning for Homeland 
Security: Seeking a New Paradigm, Journal Intelligence and Counter-Intelligence, Vol: 18 No: 4, 

Routledge: Taylor&Francis Group, 31 October 2007, hal. 592-593. 
113 Ibid., hal. 593-607. 
114 Dari pengembangan sistem keamanan nasional yang terpadu, maka dapat 

dikembangkan pusat data intelijen strategis yang mendukung penguatan sistem analisa strategis 

dalam bidang keamanan nasional dan sistem deteksi dini. 



55 

 

(information gathering), analisa (analysist), penilaian informasi 

(information assessment) dan disemenasi (dissemanation) secara 

efektif dan efesien. Agar hal ini dapat terlaksana, intelijen keamanan 

tidak diberikan tugas, fungsi dan kewenangan di dalam 

penegakanhukum. Tugas, fungsi dan kewenangan penegakan hukum 

harus melekat pada lembaga kepolisian dan penegakan hukum 

lainnya.115 

Pembatasan secara tegas antara intelijen keamanan dengan 

intelijen kepolisian dan/atau lembaga yustisia lainnya, adalah 

kewajiban yang harus dilakukan, di dalam kerangka negara 

demokratis. Hal ini adalah kebutuhan di reformasi sektor keamanan 

karena apabila tidak ada pemisahan secara tegas, akan menghancurkan 

kebebasan sipil, dan menghambat komunikasi dan koordinasi antar 

institusi.116 Selain itu juga, dibutuhkan suatu pengawasan berlapis dan 

sistem pertanggung jawaban untuk mengawasi dan mengkontrol 

pelaksanaan fungsi dan kegiatan dari intelijen tersebut. Untuk 

melengkapi reformasi intelijen keamanan agar sejala dengan prinsip 

negara demokrasi serta prinsip-prinsip hak-hak dasar warga negara, 

perlu dirumuskan secara jelas dan terukur mengenai apa saja yang 

dirumuskan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Maka 

mengenai karakteristik dari intelijen keamanan dirumuskan melalui 

                                                
115 Peter Chalk and William Rosenau, Confronting The Enemy Within “Security 

Intelligence, The Police, and Counter-Terrorism in The Four Democracies, RAND Corporation, 

2004, hal. 2. 
116 Ibid., hal. 2. 
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lima komponen utama yakni; ancaman (threat), struktur lembaga 

penegakan hukum (law enforcement structure), struktur lembaga 

intelijen (intelligent structure), dan pengawasan terhadap intelijen 

(intelligence oversight).117 

Intelijen keamanan dikembangkan ketika ada kebutuhan untuk 

mengawasi ancaman yang secara aktual dan potensial dapat 

mengancam keamanan domestik suatu negara, untuk itu dibutuhkan 

suatu lembaga pengintai yang didedikasikan untuk keamanan 

domestik.118 Intelijen keamanan ditujukan untuk mengatisipasi 

ancaman yang bersifat spesifik, antara lain; penanggulangan terorisme, 

peredaran obat bius, kejahatan transnasional dan lain-lain. Selain itu 

juga, intelijen keamanan memiliki hubungan yang erat dengan lembaga 

penegakan hukum yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban dan 

keamanan masyarakat (law and order).119 

Intelijen keamanan memiliki hubungan yang erat (dalam 

bentuk hubungan koordinasi) dengan lembaga polisi (khususnya 

intelijen kepolisian dan penyidik kepolisian) dan lembaga penegakan 

hukum lainnya.120 Di negara hukum yang demokratis, intelijen 

keamanan tidak hanya mengumpulkan informasi dan menyuplai 

informasi terkait dengan keamanan nasional kepada pembuat 

kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai senjata yang ampuh dalam 

                                                
117 Ibid., hal. 5. 
118 Ibid., hal. 3. 
119 Ibid., hal. 3. 
120 Ibid., hal. 3. 
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kewenangan diskresi kepolisian di bidang ketertiban dan keamanan 

masyarakat, kepada pembuat kebijakan publik, pelaku ekonomi sektor 

swasta, dan pejabat publik lainnya.121 

Intelijen keamanan (intelijen domestik) dalam rangka 

keamanan nasional, memiliki karakteristik spesialisasi fungsi 

penanganan terhadap ancaman domestik. Karakteristik ini juga, dapat 

berupa fungsi koordinasi yang khas dengan lembaga kepolisian, fungsi 

koordinasi ini berbentuk suplai informasi yang cepat dan akurat untuk 

mendukung wewenang diskresi kepolisian dalam bidang ketertiban dan 

keamanan masyarakat. Diskresi kepolisian merupakan suatu tindakan 

yang melekat pada polisi, disamping polisi sebagai aparat penegak 

hukum, diskresi diperlukan dan dibutuhkan oleh polisi sebagai penjaga 

ketertiban yang bertugas mengusahakan kedamaian (peacekeeping) 

dan ketertiban (order maintanance), maka dapat dapat disimpulkan 

kaki polisi yang satu di atas hukum dan kaki yang lain pada 

ketertiban.122 

 

C. Hak Asasi Manusia 

Kebebasan yang hakiki merupakan kondisi dimana kehidupan 

seseorang tidak didominasi oleh kekuatan yang lebih kuat. Secara universal 

kebebasan itu adalah hak setiap orang dan kelompok untuk mengurus diri 

sendiri lepas dari paksaan.123 

                                                
121 Ibid., hal. 3. 
122 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih, “Diskresi, Polisi sipil, dan 

Berbagai Masalah Lain”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 104. 
123 Franz-Magins Suseno, Op Cit, hal. 117. 
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Kebebasan warga negara yang dikemukakan oleh Philip Pettit 

sebagaimana dikemukakan di dalam A Theory of Freedom and Government 

(ajaran tentang kebebasan dan pemerintahan). Philip Pettit menganjurkan 

suatu pemikiran, yakni; kebebasan tanpa dominasi (freedom as non-

domination) di dalam suatu republik atau negara. Kebebasan dari segala 

bentuk dominasi merupakan prinsip dasar dan tradisi dari republikanisme, 

suatu konsep yang menganjurkan tanpa suatu “tuan” (non-mastering 

interference) bagi setiap warga negara.124 

Di dalam pemikiran kebebasan warga negara yang dianjurkan oleh 

Pettit, yakni; non-dominasi dan non-intervensi, suatu kekuasaan sewenang-

wenang tentu acapkali mendominasi suatu kehidupan, dan melakukan suatu 

intervensi ke dalam kehidupan seseorang. Sedangkan suatu kekuasaan yang 

mampu mencampuri kehidupan orang lain, belum tentu kekuasaan tersebut 

akan mendominasi suatu kehidupan. Menurut Pettit, suatu dunia tanpa campur 

tangan kekuasaan yang sewenang-wenang, adalah suatu tata dunia yang tidak 

mendominasi atau menguasai kehidupan orang banyak, tata dunia tidak boleh 

mencampuri seperti itu, untuk itu diperlukan suatu virtue bukan suatu 

kebetulan belaka untuk mengamankan dunia dari kekuasaan yang besar.125 

Dalam hal konsepsi kebebasan warga negara, Pettit mengemukakan 

dua dasar pemikiran dari konsep kebebasan non-dominasi, di dalam tradisi 

republikanisme tersebut, yakni;126Pertama, bahwa di dalam tradisi republikan, 

                                                
124 Philip Pettit, Republicanism “A Theory of Freedom and Government”, (New York: 

Oxford University Press, 1997), hal. 23-24. 
125 Ibid.,hal. 23-24. 
126 Ibid., hal. 31. 
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kebebasan selalu dikonfrontasikan dengan konsep liber dan servus, warga 

negara dan budak. Kedua, suatu kebebasan adalah tampak nyata atau eksplisit 

di dalam suatu republik, sehingga kebebasan itu hilang atau dibatasi apabila 

dihadapkan dengan intervensi yang sebenarnya. 

Di dalam perkembangan kebebasan warga negara yang berwujud suatu 

hak warga negara, menurut perkembangan sosial kemasyaraktan. Kebebasan 

warga negara atau hak warga negara telah dirumuskan sebagai hak atau 

kewajiban yang konkret operasional, tuntutan-tuntuan itu dapat dimasukkan ke 

dalam hukum positif sebagai norma-norma hukum lainnya tidak bertentangan 

dengan hukum kodrat.127 Dari hal ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

semakin banyak dari tuntuan-tuntuan dasar keadilan dan martabat manusia 

dimasukkan sebagai hak asasi ke dalam hukum positif, semakin terjamin juga 

bahwa hukum itu memang adil dan sesuai dengan martabat manusia.128 

Secara universal masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia 

mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai 

manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini. Hak-hak 

tersebut melekat pada diri setiap manusia, bahkan membentuk harkat manusia 

itu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UDHR: 

“….dan untuk mengkonfirmasi keyakinan terhadap Hak Asasi 

Manusia, dalam kehormatan manusia, dalam persamaan hak setiap 

laki-laki dan perempuan dan negara-negara baik besar maupun 

kecil.…”(and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the 

dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and 

women and of nation large and small).129 

                                                
127 Franz-Magins Suseno, Op Cit, hal. 122. 
128 Ibid., hal. 122. 
129 O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan 

Terpidana, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 50. 
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Manusia memiliki kedudukan yang sama dan hak-hak asasi yang harus 

dihormati serta dilindungi, bebas dari perlakuan yang diskriminatif. Hal ini 

seperti dicantumkan dalam beberapa dokumen historis yaitu dalam Magna 

Charta tahun 1215, Habeas Corpus Act 1678 di Inggris, Declaration des 

Droits de l’homme et du Citoyen 1789 di Perancis yang diilhami dari 

Declaration of Independence 1776 di Amerika Serikat. Sebenarnya jauh 

sebelum hak asasi manusia di Eropa dan Amerika dideklarasikan, Rasulullah 

Muhammad SAW telah mengajarkan mengenai persamaan hak, pluralisme, 

dan kedudukan yang sama dalam hukum melalui perjalanan Hijrah dari 

Mekkah ke Madinah. Seperti termaktub dalam Piagam Madina, Hijrah bukan 

sekedar perpindahan dari satu kota ke kota lain, melainkan sebuah proses 

menuju masyarakat yang madani dimana segala perbedaan dihargai, hak asasi 

setiap manusia dijunjung tinggi, serta demokrasi dalam setiap sendi kehidupan 

bermasyarakatnya. 

Agar tercipta sesuatu yang lebih mengikat dari sekedar deklarasi 

belaka, Komisi Hak Asasi Manusia PBB membentuk 2 (dua) konvenan dan 1 

(satu) protokol yag merupakan bagian dari empat produk yang dinamakan 

International Bill of Rights, yang terdiri dari:130 

1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 

2. The International Covenant on Economic, Social, and Culture Rights 

3. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 

dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi konvenan tersebut ke 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

                                                
130 Ibid. hlm. 8 
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International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan 

Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik).131 

4. Optional Protocol to The International Covenant on Civil and 

Political Rights 

 

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat sejak manusia itu lahir 

sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak seperti hak untuk hidup, hak 

untuk tidak disiksa, persamaan di hadapan hukum, sehingga tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.132 Pengertian HAM 

berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang 

HAM adalah: 

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 

hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha 

Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap 

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia.” 

 

Dalam rangka menegakkan cita-cita dan tujuan Hak Asasi Manusia 

(HAM) Montesqueieu dengan ajaran Trias Politica atau The Checks and 

Balances System memberikan perlindungan dan menjamin hukum kepada 

warga masyarakat agar hak asasi manusia yang berrsifat kodrat tersebut tidak 

diperkosa oleh penguasa, dengan ajaran yang menghendaki agar kekuasaan 

tidak terpusat pada satu tangan yang dapat menimbulkan tirani atau 

kesewenang-wenangan. Montesqueieu mengatakan agar kekuasaan dibagi 

secara terpisah antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sehingga 

terjadi kinerja yang saling mengawasi agar tidak sewenang-wenang. 

                                                
131 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant 

on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik), 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4558. 
132 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
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Mengingat begitu pentingnya proses internalisasi pemahaman Hak 

Asasi Manusia (HAM) bagi setiap orang yang hidup bersama dengan orang 

lain maka suatu pendekatan historis mulai dari dikenalnya Hak Asasi Manusia 

(HAM) sampai dengan perkembangannya saat ini perlu diketahui oleh setiap 

orang untuk lebih menegaskan keberadaan hak asasi orang lain. 

Perkembangan pemikiran dalam upaya perlindungan terhadap Hak 

Asasi Manusia (HAM) mulai dari konsep hukum alam yang menerangkan 

bahwa masuknya suatu aturan adalah melalui hukum alam, yaitu yang 

mengajak individu untuk saling menghargai antar sesama masyarakat di dalam 

suatu komunitas masyarakat memiliki persamaan tujuan dan persamaan 

kepentingan, oleh karena itu membawa konsekuensi bahwa hak-hak yang 

dimiliki setiap individu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 


