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BAB V 

REPOSISI INTELIJEN NEGARA DALAM BADAN INTELIJEN NEGARA 

PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG 

INTELIJEN NEGARA 

 

A. Koordinasi dan Interdependensi Intelijen Negara Pasca Lahirnya 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 

 Berdasarkan koordinasi dan interdependensi, karakteristik dinas intelijen 

yang efektif dan demokratis dikelompokkan menjadi tiga, yaitu koordinasi dan 

interdependensi produk, koordinasi dan interdependensi lembaga, produk dan 

interdependensi lembaga, dan koordinasi dan interdependensi kegiatan.1 Ada tiga 

karakteristik berdasarkan koordinasi dan interdependensi produk. Pertama, 

produk-produk intelijen yang dihasilkan oleh dinas-dinas intelijen bersifat 

koheren, tidak ambigu dan telah melalui mekanisme uji validitas dan reliabiltas 

antar dinas intelijen.2 Mekanisme uji validitas dan reliabilitas diharapkan mampu 

menghasilkan produk intelijen yang akurat. Jika tidak melalui uji validitas dan 

reliabilitas dikhawatirkan menghasilkan penilaian yang salah. Kedua, dinas 

intelijen memiliki standarisasi nasional terhadap sistem pelaporan intelijen yang 

meliputi basic intelligence, current intelligence dan national inttelligence 

estimates.3 Ketiga, ciri-ciri produk.4 Produk intelijen harus mengedepankan 

persyaratan velox et exactus, prinsip demokrasi, HAM, dan kebebsan sispil. Jika 

produk intelijen tidak memenuhi persyaratan tersebut dapat dikatakan dalam 

                                                
1 Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, Pacivis UI, Menguak Tabir Intelijen Hitam 

Indonesia, Pacivis: Jakarta, hal. 32. 
2 Ibid., hal. 32. 
3 Ibid., hal 32. 
4 Ibid., hal 32. 
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proses pengumpulan produk keluar dari mandat undang-undang, dan prosesnya 

penuh dengan prasangka. 

Berdasarkan koordinasi dan interdependensi lenbaga, ada tiga karakteristik 

yang diidentifikasi. Pertama, komunitas intelijen memiliki satu lembaga yang 

menjalankan fungsi koordinasi dan pemegang akuntabilitas.5 Pasca lahirnya 

Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara pada komunitas 

intelijen pusat hanya memiliki satu lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi 

yakni BIN, sedangkan pada komunitas intelijen daerah hanya memiliki satu 

lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi yakni Binda. Pemegang 

akuntabilitas koordinasi komunitas intelijen pusat yakni Presiden sedangkan 

pemegang akuntabilitas koordinasi intelijen daerah yakni Deputi II (Dalam 

Negeri) BIN. Dalam penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara, BIN 

mempunyai hubungan yang bersifat koordinatif dengan Binda. Hal tersebut dapat 

dilihat dari Kepala BIN yang membentuk Kominpus dan Kominda. Keanggotaan 

Kominpus terdiri atas: a. Ketua Kepala BIN, b. Anggota: 1. Kepala Intelijen Polri, 

2. Asisten Intelijen Panglima TNI, 3. Kepala Intelijen TNI, 4. Jaksa Agung Muda 

Bidang Intelijen, dan 5. Pimpinan Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian.  Adapun keanggotaan Kominda adalah: a. Ketua: Kepala 

Binda; b. Anggota: 1. Pimpinan Intelijen TNI di daerah, 2. Pimpinan Intelijen 

Kepolisian di daerah, 3. Pimpinan Intelijen Kejaksaan di daerah, 4. Kepala 

Kesatuan Bangsa  dan Politik, dan 5. Pimpinan Intelijen Kementerian/Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian di daerah. 

                                                
5 Ibid.,  hal 33. 
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Menurut Perpres No. 67 Tahun 2012 tentang Koordinasi Intelijen Negara 

pada Pasal 3 bahwa BIN berwenang: a. Mengoordinasikan kebijakan di bidang 

Intelijen; b. Mengoordinasikan pelaksanaan fungsi Intelijen kepada penyelenggara 

Intelijen Negara; c. Menata dan mengatur sistem Intelijen Negara; d. Menetapkan 

klasifikasi rahasia Intelijen; dan e. Membina penggunaan peralatan dan material 

Intelijen. Guna membantu pelaksanaan tugas BIN sebagai koordinator 

penyelenggara intelijen negara, Kepala BIN dibantu oleh Kepala Pelaksana 

Harian yang disebut Kalakhar. Kalakhar secara ex officio dijabat oleh pejabat 

setingkat eselon Ia di lingkungan BIN yang ditetapkan oleh Kepala BIN. Kepala 

Kalakhar sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala BIN. Perpres 

ini menegaskan, Kepala BIN melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi 

koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali 6 bulan 

atau sewaktu-waktu bila diperlukan. 

Dinas intelijen akan menjadi lambat bekerja merespon kejutan-kejutan 

strategis terhadap keamanan nasional dan terhalangi   inisiatif intelektual dan 

analitiknya apabila analis, koordinator komunitas intelijen dan pengguna produk 

intelijen terpisahkan oleh struktur birokrasi yang kaku dan terlalu panjang.6 

Birokrasi yang terlalu panjang dapat dilihat dalam Perpres No. 67 Tahun 2013 

tentang Koordinasi Intelijen Negara terdapat Binda sebagai koordinator intelijen 

daerah yang dilaksanakan oleh Kabinda, dan terdapat Kominda yang merupakan 

forum rapat koordinasi atau komunikasi yang beranggotakan Kabinda sebagai 

ketua, dan anggotanya meliputi pimpinan intelijen TNI di daerah, pimpinan 

intelijen Kepolisian Negara RI di daerah, pimpinan intelijen Kejaksaan di daerah, 

                                                
6 Ibid., hal. 33. 
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Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Pimpinan Kementrian/Lembaga Non-

Kementrian di daerah. Terbentuknya Kominda, yang beranjak dari Permendagri 

No. 11 Tahun 2006 tentu tidak lepas dari adanya keinginan BIN memperluas dan 

memiliki kantor dari pusat sampai ke daerah. Bahkan di beberapa daerah, seperti 

Sulawesi Utara dan Gorontalo, keinginan memperkuat lembaga intelijen negara 

dilakukan dengan merekrut Lurah dan perangkatnya menjadi aparat intelijen.7 

Birokrasi yang terlau panjang juga akan mengalihkan sumber daya manusia yang 

dimiliki dinas intelijen yang semustinya bisa diarahkan kepada kapasitas analitik. 

Sumber daya manusia Binda yang merupakan agen dengan kelompok jabatan 

fungsional agen. Analisisi intelijen juga akan menjadi sulit dipakai bila birokrasi 

yang memisahkan analis intelijen dengan pimpinan lembaga koordinator intelijen 

terlalu panjang.   

Kedua, komunitas intelijen mengembangkan kapasitas kelembagaan 

secara terpadu, yang meliputi human intteligence dan technological intelligence. 

Kapasitas kelembagaan secara terpadu ini sangat memepengaruhi dalam proses 

mencari informasi. Ada beberapa metode dalam disiplin koleksi informasi yaitu 

humint (human intelligence), signit (signal intelligence), imint (imagery 

intelligence), dan masint (measurment intelligence).8 Perlu ditegaskan, humint 

merupakan pencarian informasi menggunakan agen-agen intelijen (human 

spying). Penggunaan agen-agen intelijen ini sangatlah dominan dari pada metode 

koleksi informasi lainnya. Pengoleksian informasi bisa di dapat baik dari sumber 

                                                
7 Imparsial, Evaluasi Kinerja BIN di Masa Transisi dan Catatan Untuk Reformasi BIN, 

Studi Kebijakan di Indonesia, tim Imparsial: Jakarta, Oktober 2005, hal. 13.  
8 Irawan Sukarno. Aku Tiada Aku Niscaya Menyingkap Lapis Kabut Intelijen, Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, hal. 70. 
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terbuka maupun sumber tertutup. Dari semua informasi yang diakumulasi oleh 

intelijen ternyata kira-kira sembilan puluh persen didapatkan dari overt sources 

(sumber terbuka) sedangkan yang sepuluh persen dari covert sources (sumber 

tertutup).9 Misalnya di negara-negara tirai besi dan tirai bambu, kira-kira 

perbandingan sumber terbuka dan sumber tertutup fifty-fifty mengenai informasi 

sumber daya alam. Koleksi informasi secara terbuka tidak disebur spionase, sebab 

yang disebut spionase merupakan aktivitas clandestin collection atau 

procurement, dan human spying. Perencanaan seksama dalam pelaksanaan 

aktivitas pengoleksian informasi benar-benar akan berguna dalam perumusan 

masukan bagi pengambil keputusan.  Perencanaan pertama yang harus dilakukan 

yakni survei mengenai apa yang dibutuhkan untuk diketahui policy-maker. 

Megetahui hal-hal yang dubutuhkan meliputi dua komponen mengani hal-hal 

yang ingin diketahui dan hal-hal yang harus diketahui oleh pengambil kebijakan. 

Hal yang ingin diketahui datang dari pengambil kebijakan, sedangkan hal yang 

harus diketahui datang dari insiatif unit perencanaan. Apa yang dibutuhkan untuk 

diketahui pengambil kebijakan disebut sebagai UUK (unsur utama keterangan). 

Selanjutnya, unit perencanaan menetukan definisi atau batasan-batasan dari 

rincian UUK. Batasan pengertian dari UUK kemudian dijabarkan oleh unit 

perencanaan menjadi perintah-perintah atau pertanyaan-pertan yaan atau indikasi-

indikasi atau permintaan-permintaan yang ditujukan kepada unit koleksi informasi 

atau unit pengumpul.10 Dalam merumuskan UUK, unit perencana menganut 

paradigma (cara melihat, menimbang dan cara menafsir) yang substansinya yakni 

                                                
9 Ibid., hal. 71 
10 Ibid., hal. 74. 
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Merah putih (NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika), wawasan 

nusantara, sembilan komponen intelijen strategis, berdayaguna bagi pengambil 

keputusan. Dalam daur perencanaan, analisis sasaran dengan menemukan SWOT 

(streght, weakneses, opportunities, threat). Pada akhirnya atasan dari unit  

perencanaan selalu melakukan evalusi melingkupi empat aspek yakni speed, 

certainty, comparation of new information, dan validity. Intelligence paper 

dihasilkan melalui itellectual process, dan deep study serta analisis SWOT-nya 

sama yakni untuk menemukan the core of the matter. Distribusinya ke bawah, ke 

samping, dan ke atas berdasarkan need to know basis ditentukan klasifikasi 

kerahasiannya. Ketiga, komunitas intelijen memiliki saluran tunggal bagi presiden 

selaku pengguna akhir produk intelijen. Saluran tunggal bagi Presiden sebagai end 

user Pasca Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen dipegang oleh 

BIN. 

Berdasarkan koordinasi dan interdependensi kegiatan ada tiga karakteristik 

yang harus dapat teridentifikasi pada komunitas intelijen.11 Pertama, komunitas 

intelijen memiliki saluran komunikasi dua arah antar dinas intelijen.12 Saluran 

komunikasi dua arah yang dibangun oleh BIN dengan Binda pasca lahirnya 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bersifat vertikal, 

dimana setiap harinya Binda melakukan monitoring atau koleksi informasi terkait 

dengan sembilan komponen intelijen strategis yang kemudian di suplay kepada 

BIN. Menurut ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, dinyatakan bahwa: 

                                                
11 Abdullah Wibisono, Ibid., hal 34. 
12 Ibid., hal 34. 
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Koordinasi Intelijen Negara di pusat dan di daerah dilaksanakan melalui 

rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 

 

Saluran komunikasi antar dinas intelijen yang tersumbat, terputus atau 

bahkan sama sekali tidak ada dan pola komunikasi yang saling mengasikan 

informasi akan memperumit perumusan kebijakan.13 Selanjutnya menurut 

Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 

tentang Koordinasi Intelijen Negara, dinyatakan bahwa: 

(1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 membahas 

dan menetapkan: 

a. permasalahan strategis yang memengaruhi keamanan nasional 

dan/atau wilayah; 

b. permasalahan strategis di tingkat regional dan global; 

c. permasalahan aktual yang memengaruhi keamanan nasional 

dan/atau wilayah; 

d. Intelijen untuk pimpinan nasional dan/atau pimpinan daerah; 

e. pertukaran informasi dan/atau Intelijen; 

f. harmonisasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan dan produk 

Intelijen; 

g. perumusan kegiatan dan/atau operasi Intelijen bersama; dan 

h. rekomendasi tindakan yang dilakukan. 

(2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh masing-masing 

penyelenggara Intelijen Negara sesuai dengan tugas dan fungsinya 

dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. 

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan 

kepada Kepala BIN selaku koordinator pada kesempatan pertama. 

 

Koordinasi intelijen negara merupakan suatu kebutuhan ketika suatu 

negara memasuki babakan baru di dalam demokratisasi yang sedang dijalankan. 

Pada dasarnya koordinasi intelijen merupakan bagian rencana besar yakni; 

reformasi sektor keamanan. Reformasi sektor keamanan diimbangi dengan 

penguatan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. 

                                                
13 Ibid., hal. 34. 
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Pada Perpres No. 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara Pasal 45, 

tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit 

organisasi di lingkungan BIN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi, baik di lingkungan BIN, maupun antara BIN dengan instansi lain di 

luar BIN sesuai dengan tugas masing-masing. Dengan kata lain dapat disebut 

bahwa setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BIN wajib menerapkan 

koordinasi bahkan diluar lingkungan BIN. Dalam penyelenggaraan koordinasi 

intelijen Negara, Kepala BIN membentuk Kompinpus dan Kominda. Mengenai 

koordinasi intelijen baik Kominpus maupun Kominda merupakan suatu kesatuan 

yang tidak terpisahkan.  

Koordinasi antara BIN dengan Binda telah dilaksanakan setiap harinya 

dalam mencari informasi yang berkaitan dengan sembilan komponen intelijen 

strategis meliputi: 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. Setiap 1 kali 1 bulan 

atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Kepala Binda sebagai koordinator 

Kominda mensuplai informasi kepada BIN terkait sembilan komponen intelijen 

strategis. Selanjutnya BIN memberikan laporan dan pertanggungjawaban secara 

tertulis kepada Presiden sesuai dengan bunyi Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang-

Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Kemudia juga disampaikan 

secara tertulis pada pimpinan masing-masing atas dasar Pasal 42 ayat (2) Undang-

Undang No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Kedua, dinas-dinas intelijen 
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memiliki mekanisme pertukaran informasi, rapat koordinasi, dan verifikasi (cross 

check). Mekanisme pertukaran informasi bagi intelijen pusat sudah terjalin dengan 

adanya wadah Komunitas Intelijen Pusat (Kominpus) yang di dalamnya 

merupakan forum komunikasi dan koordinasi unsur pimpinan intelijen pusat. 

Sementara itu, mekanisme pertukaran informasi di daerah sudah tersedia dengan 

adanya eksistensi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 Komunitas Intelijen Daerah 

merupakan forum komunikasi fan koordinasi unsur intelijen daeraah dengan unsur 

pimpinan daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Kominda merupakan forum 

komunikasi dan koordinasi di antara unsur intelijen seperti BIN, TNI, Polri, 

Kejaksaan dan intelijen sektoral lainnya. Unsur pimpinan daeraah kabupaten dan 

kota menjadi penanggung jawab dan pembina Kominda. Kominda yang telah 

terbentuk tahun 2006 merupakan forum komunikasi antar institusi. Sebelum 

terbentuknya Kominda pada masa Orde Baru sudah terbentuk apa yang disebut 

dengan Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda).14 Bakorinda juga 

memiliki fungsi koordinasi intelijen yang ada ditingkat daerah. Bakorinda terdiri 

dari unsur Intel Kodim, Intel Kepolisian, Intel Kejaksaan, dan Kantor Sosial 

Politik di daerah. 15 Pelaksanaan rapat koordinasi Kominda berupa pembahasan 

tentang hal-hal current isu atau urgen yang terjadi di daerah. Pelaksanaanya juga 

bisa disesuaikan dengan kondisi daerah dan dengan rentang waktu 1 bulan yang 

dilakukan secara kontinyu. Dalam rapat Kominda, masing-masing pimpinan 

memberikan informasi baru yang di dapat. Anggota Kominda sering memberikan 

                                                
14 Armaidy Armawi, Kajian Penguatan Komunitas Intelijen Daerah, Mimbar Hukum, 

Vol. 25. No.1, Februari 2013,  hal. 70. 
15 Ibid., hal 70. 
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informasi dalam rapat koordinasi sering hanya dari Polres, Kodim, Den Intel 

Kodam, dan BIN, itu pun tidak semua informasi diberikan.16 Kadangkala 

informasi yang  bernilai sangat rahasia tidak diberikan, sehingga dikhawatirkan 

akan bocor.17 Hal ini membuat Kominda tidak memiliki informasi yang akurat, 

misalnya mengenai terorisme, yang kedepannya akan memiliki pengaruh yang 

sangat besar bagi Kominda untuk membuat skema dalam pengoleksian informasi 

khsusnya dalam mencari informasi, sehingga berdampak pada impotensi Kominda 

dalam menjalankan early warning system. Komunikasi yang dilakukan Kominda 

berupa rapat koordinasi seyogyanya dilakukan secara rutin sebagai langkah 

perkiran dini yang dikhawatirkan menganggu keamanan masyarakat. Mekanisme 

pertukaran informasi yang berbasis individu atau jaringan interpersonal, bukan 

lembaga akan mengakibatkan embargo atau blokade informasi oleh satu dan/atau 

dominasi dan monopoli informasi oleh satu dinas intelijen.18 

Kegiatan intelijen pasca Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang 

Intelijen Negara sering disebut sebagai “lidpangal” atau penyelidikan, 

pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan intelijen yang dilakukan oleh anggota 

Kominda yang memiliki satuan intelijen seperti Unit Intelijen Kodim, Intelkam 

Polri, Posda BIN, Detasemen Intelijen Kodam yang ada di daerah. Kesatuan 

Bangsa dan Politik (Kesbangpol)  yang merupakan anggota Kominda dalam Pasal 

8 Perpres No . 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen  yang melaksanakan 

kegiatan intelijen tidak memiliki personil dengan kelompok jabatan agen 

fungsional intelijen, padahal mengingat kedudukan Kesbangpol sebagai mata dan 

                                                
16 Ibid., hal. 71. 
17 Ibid., hal. 71. 
18 Ali Abdullah, Ibid., hal. 34.  
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telinga Gubernur. Masing-masing satuan intelijen harus memberikan informasi 

mengenai ancaman kepada Kominda, karena Kominda sangat tergantung pada 

penyuplaian informasi dari satuan tersebut kecuali Kesbangpol. Kegiatan 

penyelidikan yang dilakukan oleh Kominda hanya sebatas kegiatan pemantauan 

atau monitoring yang dilakukan oleh anggota Kominda. Mengenai pengamanan 

yang dilakukan oleh Kominda perlu adanya komposisi yang tepat antara personil 

dengan luas wilayah yang perlu dilakukan pengamanan, misalnya pegamanan 

pusat peribadatan, pengamanan tahun baru dan pengamanan tempat-tempat 

keramaian. Kegiatan pengamanan lain seperti pengamanan  bahan keterangan 

(baket), pengamanan personil belum terlihat dilakukan oleh Kominda.19 

Kebocoran informasi, penyusupan sangat mungkin terjadi sehingga mampu 

mengetahui mengenai rencana-rencana kedepan, maka bisa dikatakan Kominda 

gagal jika data-data intelijen atau rencana kedepan sudah diketahui bahkan 

disusupi oleh musuh. Operasi penggalangan yang bertujuan untuk mengubah 

opini bahkan tingkah laku selain dilakukan oleh intelijen tingkat pusat, tetapi juga 

dilakukan oleh intelijen tingkat daerah. Penggalangan yang dilakukan oleh 

anggota Kominda hanya pada lingkup daerah dengan spektrum kecil.  

Selanjutnya pelakanaan rapat koordinasi, biasanya akan memberikan 

rekomendasi kepada Bupati atau Walikota dan Gubernur yang disinyalir akan 

menganggu stabilitas nasional khususnya di daerah. Di bebrapa tempat peranan 

dan fungsi Kominda bermacam-macam. Bahkan dalam sebuah kasus, Kepala BIN 

Syamsir Siregar saat rapat dengan Kominda yang dihadiri Gubernur Sulawesi 

                                                
19 Ibid., hal. 72.  
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Tngah dan para Bupati serta Kejaksaan Tinggi Wilayah meminta Departemen 

Dalam Negeri mencopot Bupati Morowali Sulawesi Tengah.20 

Ketiga, komunitas intelijen memiliki mekanisme operasi bersama (bisa 

berupa satuan tugas gabungan) untuk melakukan operasi intelijen.21 Operasi 

rahasia yang dilakukan oleh BIN dengan Binda tentunya harus sesuai dengan 

Pasal 12 huruf g Perpres No. 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara 

bahwa rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 membahas dan 

menetapkan salah satunya mengenai perumusan kegiatan dan/atau operasi 

Intelijen bersama. Selanjutnya hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh masing-masing penyelenggara 

Intelijen Negara sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan 

ketentuan perundang-undangan. Kemudian pelaksanaan dari hasil rapat koordinasi 

wajib dilaporkan kepada Kepala BIN selaku koordinator pada kesempatan 

pertama. Pasca lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen 

Negara mengenai operasi intelijen bersama yang bersifat rahasia tidak ada 

ketentuan wajib melibatkan Binda, walaupun bisa saja dilibatkan oleh BIN. 

Mereka memiliki prinsip kompartementasi atau pengorganisasian BIN ke dalam 

wilayah-wilayah kerja yang semata-mata dibentuk berdasarkan atas hakekat, jenis, 

dan sumber ancaman, sehingga tim lain atau bahkan Binda tidak perlu 

mengetahuinya. Sejauh ini untuk pengawasan operasi rahasia agar tidak 

disalahgunakan hanya dari internal BIN yakni Inspekrorat Utama. Terkait dengan 

operasi intelijen yang dilakukan oleh BIN, maka dalam periode tertentu BIN 

                                                
20 Imparsial, Ibid., hal. 14.  
21 Ali Abdullah, Ibid., hal. 34. 
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wajib untuk menyampaikan kepada Presiden dan parlemen, sedangkan kepada 

publik BIN wajib untuk menyampaikan operasi intelijen yang dikerjakan dengan 

tetap mempertimbangkan kebutuhan terhadap keamanan negara. Dalam konteks 

ini “kerahasiaan” perlu diklasifikasikan tingkatannya mana yang akan dibuka dan 

tidak dapat dibuka untuk umum/publik. Terhadap laporan yang tidak bisa dibuka, 

sifatnya hanya sementara karena dalam kurun waktu tertentu (20-25 tahun) BIN 

tetap wajib membuka kepada publik terhadap operasi/laporan intelijen yang 

sifatnya sangat rahasia dan tidak dapat dibuka tersebut. Lebih lanjut jika ada 

komplain karena adanya operasi intelijen dan operasi tersebut dan diduga kasus 

tersebut terjadi karena adanya operasi intelijen dan operasi tersebut 

mengakibatkan terbunuhnya warga sipil, operasi/laporan intelijen yang tidak 

dapat dibuka dan sifatnya sangat rahasia tersebut harus dibuka demi 

keberlangsungan/kepentingan proses penegakkan hukum. Koordinasi operasi 

rahasia yang dilakukan oleh BIN ini tentu saja berkenaan dengan seluruh 

sembilan komponen intelijen strategis, jikalau BIN meminta bantuan Binda. Perlu 

dibentuk Undang-Undang sebagai payung hukum BIN yang menaungi beberapa 

tugas, kewenangan dan beberapa hal sebagaimana dimaksud diatas. 

Operasi rahasia merupakan kewenangan pusat yang dilakukan oleh BIN. 

BIN melaksanakan operasi dalam negeri yang dilakukan oleh Deputi II (Deputi 

Dalam Negeri), dan operasi luar negeri  yang dilakukan oleh Deputi I (Deputi 

Luar Negeri). BIN tidak meminta Binda untuk melakukan koordinasi dalam hal 

operasi rahasia, dikhawatirkan operasi rahasia tersebut bisa menjadi konsumsi 

umum/publik yang menyebabkan gagalnya pelaksanaan operasi tersebut. 
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Peristiwa gagalnya pelaksanaan koordinasi operasi intelijen ini pada saat Nurdin 

M.Top di Pekalongan yang saat itu hampir saja tertangkap, tetapi karena 

koordinasi dengan Binda kemudian membawa Polisi sehingga menyebabkan 

teroris tersebut melarikan diri. Operasi rahasia seharusnya hanya dilakukan oleh 

satu tim saja yang ditunjuk oleh BIN, meski tanpa sepengetahuan Binda. Operasi 

rahasia harus dilakukan dengan otorisasi yang merupakan keputusan politik dan 

disertai dengan kontrol dari, atau pemberitahuan kepada komite khsusus di 

parlemen, mampu dipertanggungjawabkan secara hukum jika melanggar non-

derogable rights, bersifat non-partisan (tidak ada motivasi politik). Untuk sasaran 

dalam negeri, intelijen hanya dapat melakukan operasi rahasia nila memnuhi salah 

satu dari empat syarat spesifik berikut: (1) bekerja bagi kepentingan negara asing 

atau musuh; (2) menunjukkan permusuhan terhadap keseluruhan bangunan 

konstitusi dan sendi-sendi ketatanegaraan yang diwujudkan melalui cara-cara 

kekerasan,; (3) mendorong terjadinya konflik primordial; dan (4) menggunakan 

cara-cara kekerasan untuk melakukan suatu perubahan sosial politik.22 Sedangkan 

bagi intelijen “hitam”, covert operation dilakukan tanpa adanya otrisasi (self 

tasking) maupun kontrol dari atau pemberitahuan kepada sub/select commite di 

parlemen.23 Kegiatan yang dilakukan secara individual, bersifat partisan, bahkan 

tidak disertaai surat penugasan maupun pelaporan menjadikan covert operation 

sebuah illegitimate operation. Disamping itu, ada dua kategori aktivitas 

klandestin. Pertama, kategori kegiatan rahasia. Kriterianya antara lain: (1) 

pekerjaan sehari-hari di kantor badan/lembaga/institusi intelijen; (2) rutin, terus-

                                                
22 Ali Abdullah, Ibid., hal 24. 
23 Ibid., hal 24. 
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menerus, sesuai dengan tata kerja yang tetap; (3) ada sekuriti internal yang ketat, 

dan (4) tidak menggunakan trade-craft.24 Kedua, kategori operasi rahasia 

(clandestine operation), dengan kriteria antara lain: (1) pekerjaanya bersifat 

khusus dan temporer; (2) pencapaian tugasnya dibatasi oleh ruang dan waktu; (3) 

hanya dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang; dan (4) menggunakan 

trade-craft.25 Informasi yang dicari di bawah permukaan yang sangat tertutup atau 

guarded screts dan metode untuk menemukannya adalah melakukan operasi 

rahasia atau clandestine operation yang merupakan bagian dari clandestine 

activities. 

 

 

 

                                                
24 Irawan Sukarno, Ibid., hal 108. 
25 Ibid., hal 109. 


