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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, 

yaitu: 

Intelijen pada hakikatnya adalah hal yang berkaitan dengan 

informasi yang diperlukan bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai bahan 

atau instrumen untuk pengambilan keputusan. Intelijen dapat dilihat 

sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi, informasi sebagai 

produk, dan organisasi yang menanganinya. Oleh karena itu aktivitas 

intelijen yang utama adalah mengumpulkan dan mencari informasi, 

mengevaluasi informasi, mengintegrasikan, menganalisis, menyimpulkan, 

dan memperkirakan dinamika keamanan nasional dengan menggunakan 

metode yang ilmiah. Fungsi intelijen negara dalam kerangka reformasi 

intelijen di dalam negara hukum demokratis diselenggarakan oleh berbagai 

lembaga pemerintah ataupun lembaga pemerintah non-kementrian sesuai 

dengan tugas pokok masing-masing. Berkaitan dengan fungsi intelijen ini 

tidak setiap penyelenggara intelijen negara melaksanakan kegiatan fungsi 

intelijen sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 17/2011 

tentang Intelijen Negara. Fungsi klasik intelijen berkaitan erat dengan 

kegiatan intelijen meliputi pengumpulan informasi, analisa, kontra-
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intelijen dan tindakan tertutup/operasi khusus. Di dalam Undang-Undang 

No.17/2011 tentang Intelijen Negara, fungsi intelijen meliputi fungsi 

penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, atau acapkali disebut 

dengan “lidpangal”. Sementara itu fungsi intelijen yang seringkali 

berkaitan dengan kegiatan intelijen, dibedakan menjadi kegiatan intelijen 

positif dan kegiatan intelijen agresif. Di dalam Undang-Undang 

No.17/2011 tentang Intelijen Negara, intelijen memiliki peran untuk 

melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan untuk deteksi dini dan peringatan 

dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan 

terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan 

mengancam/menggangu kepentingan dan keamanan nasional. Peran 

intelijen negara sangatlah vital dalam memberikan informasi terkini, 

akurat, cepat dan komprehensi terkait dengan jaminan keamanan dan 

tegaknya hukum (law enforcement) di dalam negara hukum demokratis, 

untuk itu peran intelijen harus di dalam koridor kepastian hukum, 

memastikan keadilan seluruh warga negara, serta tidak mengabaikan 

prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. 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 difrensiasi serta spesialisasi 

fungsi dengan kondisi tersebut. 
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Dalam penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara, BIN 

mempunyai hubungan yang bersifat koordinatif dengan Binda. Koordinasi 

dilakukan bersifat vertikal maupun horizontal. Koordinasi vertikal yakni 

antara BIN dengan Binda, sedangkan koordinasi horizontal terdiri dari dua 

mekanisme antara BIN dengan Kominpus dan Binda dengan Kominda. 

Bentuk koordinasi yang terjadi dapat dilihat dari koordinasi dan 

interdependensi produk intelijen, koordinasi dan interdependensi lembaga 

serta koordinasi dan interdependensi kegiatan intelijen. Pasca lahirnya 

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

koordinasi dan interdependensi produk intelijen serta koordinasi dan 

interdependensi lembaga mampu berjalan dengan baik. Produk intelijen 

yang dihasilkan sudah menggunakan mekanisme validitas dan reliabilitas, 

bahkan sesuai dengan standarisasi nasional, serta mengedepankan prinsip 

demokratis, HAM dan kebebasan sipil. Mengenai koordinasi dan 

interdependensi lembaga dalam komunitas intelijen hanya terdapat satu 

lembaga yang berfungsi sebagai koordinasi dan pemegang akuntabiltas. 

BIN sebagai koordinator komunitas intelijen pusat dengan Presiden 

sebagai pemegang akuntabilitas. Kemudian Binda sebagai koordinator 

komunitas intelijen daerah dan BIN (Deputi Dalam Negeri atau Deputi II) 

sebagai pemegang akuntabilitas. Dalam 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 
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bertanggung jawab kepada Kepala BIN. Kepala BIN melaporkan hasil 

pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila 

diperlukan dan pada masing-masing pimpinan dinas intelijen. Selanjutnya 

mengenai koordinasi dan interdependensi kegiatan intelijen telah 

melakukan komunikasi dua arah, dan mekanisme pertukaraan informasi 

dengan mengadakan rapat koordinasi yakni antara BIN dengan Kominpus 

dan Binda dengan Kominda. Selanjutnya mengenai mekanisme operasi 

bersama atau satuan gabungan bersama dalam menjalankan operasi 

intelijen adakalanya terjadi koordinasi. Koordinasi antara BIN dengan 

Binda sudah terjadi setiap harinya Binda melakukan koleksi informasi 

berkaitan dengan sembilan komponen intelijen strategis. Mengenai 

pelaksanaan operasi rahasia intelijen, BIN tidak memiliki kewajiban 

mengikutsertakan Binda kecuali BIN memintanya. Mereka memiliki 

prinsip kompartementasi, sehingga tidak perlu tim lain mengetahui bahkan 

Binda sekalipun. Disisi lain juga dikhawatirkan informasi mengenai 

operasi intelijen menjadi bocor yang menyebabkan gagalnya pelaksanaan 

operasi intelijen bahkan membahayakan keamanan negara.  Implementasi 

operasi intelijen diatas tentunya akan mengingingkari Pasal 12 huruf g 

Perpres No. 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara dan Pasal 

45 Perpres No. 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara. 
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B. Saran 

1. Perlunya Surat Keputusan Kepala BIN sebagai payung hukum BIN yang 

menaungi beberapa tugas, kewenangan dan beberapa hal berkaitan dengan 

operasi rahasia. 

2. Koordinasi BIN dengan Binda seharusnya bersifat koordinasi, integrasi, 

dan sinkronisasi saat menjalankan operasi rahasia merujuk Perpres No. 67 

Tahun 2013 tentang Kooordinasi Intelijen Negara dan Perpres No. 90 

Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara. 


