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Ringkasan Eksekutif 
 

 
Kertas kerja ini bertujuan untuk memetakan problem pengawasan intelijen di Indonesia. 
Inisiatif tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa model pengawasan yang selama 
ini diadopsi berdasarkan Undang–undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 
belum dapat berjalan secara baik dan memadai dalam mendorong intelijen yang 
profesional dan demokratis. Hal itu dapat dilihat dari minimnya respons pengawasan 
terhadap berbagai kasus dugaan penyalahgunaan, politisasi, pelibatan intelijen yang 
eksesif, hingga persoalan inefektivitas intelijen dan kegagalan intelijen. Apabila dibiarkan, 
hal ini akan secara konstan menghambat proses reformasi intelijen dan demokratisasi di 
Indonesia.  

 

Berpijak dari latar belakang tersebut, kajian ini bermaksud untuk memberikan analisis 
komprehensif terhadap berbagai hambatan yang dihadapi oleh setiap aktor pengawas serta 
dampaknya terhadap efektivitas intelijen dan demokrasi. Tinjauan komprehensif tersebut 
pada akhirnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh terhadap kelemahan 
model pengawasan intelijen di Indonesia sekaligus menjelaskan urgensi pokok-pokok 
persoalan yang perlu diantisipasi dalam upaya membangun intelijen yang lebih 
professional dan efektif di masa depan.  

 

Terdapat dua pokok hasil temuan penelitian ini. Pertama, terdapat 55 problem 
pengawasan yang dihadapi oleh seluruh aktor pengawas intelijen (Presiden, DPR, 
Pengadilan Negeri, Internal, Lembaga Independen Negara, Publik, dan Internasional). 
Dari berbagai problem tersebut, secara umum permasalahan pengawasan didominasi oleh 
isu konflik kepentingan, persoalan kelemahan/kekosongan regulasi, dan persoalan 
kelemahan kapasitas aktor pengawas. Kedua, ditinjau dari implikasinya terhadap nilai-
nilai demokrasi dan efektivitas kerja intelijen, Indonesia menghadapi persoalan serius 
dalam hal kontrol terhadap intelijen, akuntabilitas intelijen, serta persoalan kepercayaan 
dan ketersediaan informasi publik.  

 

Berdasarkan kedua temuan tersebut, penelitian ini berkesimpulan bahwa sektor 
pengawasan intelijen belum sepenuhnya berkontribusi secara positif bagi upaya 
pembangunan lembaga telik sandi yang profesional serta efektif di Indonesia. Oleh karena 
itu, penelitian ini memandang model pengawasan intelijen yang diadopsi Indonesia 
melalui UU Intelijen Negara masih memerlukan sejumlah pembenahan.  
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1. PENDAHULUAN 

 

 

Pada 7 November 2011, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Intelijen Negara 

No.17/2011. Pengesahan regulasi ini merupakan capaian penting dalam agenda reformasi 

intelijen. Untuk pertama kalinya, Indonesia mengadopsi model pengawasan terhadap 

intelijen. Pengaturan mengenai pengawasan ini pada dasarnya merefleksikan keinginan 

kuat dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menempatkan intelijen 

dalam suatu kerangka negara demokratis, mengejawantahkan prinsip checks and balances. 

 

Meski demikian, setelah hampir satu dekade, pengawasan terhadap intelijen belum 

berjalan optimal dan menemui banyak hambatan. Berbagai kasus dugaan 

penyalahgunaan intelijen, politisasi intelijen, pelibatan intelijen yang tidak proporsional, 

hingga kasus inefektivitas dan kegagalan intelijen masih kerap terjadi tanpa respons 

pengawasan yang memadai. Hal ini bisa dilihat pada beberapa kasus, seperti: keengganan 

pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan dugaan keterlibatan intelijen dalam kasus 

pembunuhan Munir tahun 2004 atau dugaan keterlibatan intelijen dalam berbagai kasus 

pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu; begitu pula minimnya respons pengawasan 

terhadap beberapa kasus kontemporer seperti evaluasi atas inefektivitas intelijen dalam 

mengantisipasi serangan terorisme, dugaan keterlibatan intelijen pada kasus penyadapan 

rumah dinas Gubernur Jakarta (2014) dan telepon genggam mantan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono (2017), kasus pelarangan aktivis untuk menghadiri acara tertentu 

(2018), kasus lobi intelijen terhadap masyarakat sipil yang berpandangan kritis atas suatu 

rancangan legislasi (2019), hingga pelibatan intelijen yang masif dalam penanganan 

pandemi Covid-19 (2020-2021).  

 

Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan atas evaluasi dan perbaikan dalam sektor 

pengawasan intelijen. Sudah tentu dorongan untuk membangun profesionalisme intelijen 

tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparat intelijen, melainkan perlu juga ditopang oleh 

pengawasan yang memadai dari lembaga-lembaga sipil terkait (civilian counterparts). Oleh 

karena itu, sebelum merumuskan perbaikan yang dibutuhkan, terlebih dahulu diperlukan 

suatu evaluasi komprehensif mengenai problem pengawasan intelijen yang dihadapi oleh 

Indonesia. Kertas kerja ini akan difokuskan untuk menjawab pertanyaan:  Apa saja 
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persoalan pengawasan intelijen yang muncul di Indonesia? Bagaimana implikasi permasalahan 

tersebut terhadap demokrasi dan efektivitas intelijen? Melalui kedua pertanyaan ini, tim akan 

memetakan persoalan pengawasan intelijen secara empiris di Indonesia serta 

mengidentifikasi dampak yang muncul terhadap efektivitas kerja intelijen dan prinsip-

prinsip demokrasi. Kedua hal tersebut akan digunakan sebagai basis pertimbangan tim 

dalam mengusulkan perbaikan model pengawasan intelijen Indonesia pada penelitian 

pada tahun–tahun selanjutnya (2021-2024). 

 

Kertas kerja ini merupakan satu bagian dari rangkaian besar penelitian Tim Kajian 

Keamanan Nasional di Pusat Penelitian Politik–Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(P2P–LIPI) yang akan dilakukan selama lima tahun mengenai Kontrol Demokratis terhadap 

Intelijen Indonesia. Adapun pembabakan penelitian sebagai berikut: Problem Pengawasan 

Intelijen Indonesia (2020); Membangun Model Pengawasan Alternatif: Model Pengawasan 

Intergratif (2021); dan Peta Jalan Penguatan Sektor Pengawasan Intelijen (2022-2024). Seluruh 

rangkaian kajian ini ditujukan untuk mendorong perbaikan model pengawasan intelijen 

sekaligus memutakhirkan kajian akademik mengenai pengawasan intelijen di Indonesia.  
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2. KONSEPSI PENGAWASAN INTELIJEN 

 

 

Keberadaan mekanisme pengawasan terhadap intelijen merupakan suatu praktik yang 

umum diadopsi oleh negara-negara demokrasi sejak tahun 1970-an.1 Pengalaman panjang 

dunia terhadap berbagai kasus penyalahgunaan intelijen dan kasus inefektivitas intelijen 

menunjukan bahwa keberadaan pengawasan berperan penting untuk menjaga dan 

mendorong profesionalisme intelijen. Dalam konteks itu, setidaknya terdapat lima prinsip 

dasar yang dapat menopang pengawasan ideal terhadap intelijen: 

 

1. Kejelasan regulasi 

 

Keberadaan regulasi merupakan syarat utama apabila negara ingin menempatkan 

intelijen dalam suatu kerangka negara demokratis. Hal ini didasarkan atas logika bahwa 

intelijen merupakan salah satu bagian dari lini pemerintahan yang kerja-kerjanya perlu 

tunduk terhadap hukum, berdasarkan arahan otoritas sipil yang terpilih oleh sistem 

demokrasi, bersifat akuntabel, dan mendapat legitimasi publik.2 Dalam konteks itu, 

regulasi terkait intelijen perlu mengatur tak hanya mengenai tugas, peran, dan fungsi 

intelijen tetapi juga mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap intelijen.3 Untuk 

menopang mekanisme kontrol dan pengawasan yang efektif terhadap intelijen, terdapat 

empat fitur utama yang perlu diatur dalam regulasi: 

 

Tabel 1. Fitur Utama Pengawasan dalam Regulasi 

Fitur Penjelasan 
Limitasi kerja 
intelijen 

Pengaturan limitasi kerja intelijen ini ditujukan untuk memisahkan apa saja 
yang boleh atau legal dilakukan oleh intelijen dan apa saja yang tidak boleh 
atau ilegal bagi intelijen.4 Hal ini akan menjadi dasar acuan atau objek 
pengawasan untuk meninjau kasus penyalahgunaan, politisasi, ataupun 
pelibatan intelijen yang tidak proporsional. Semakin jelas limitasi yang 
didefinisikan dalam regulasi, hal ini akan mendorong efektivitas kerja-kerja 
pengawasan dilakukan. 

 
1 Jon Moran dan Clive Walker, “Intelligence Powers and Accountability in the UK,” dalam Zachary K. Goldman 
dan Samuel J. Rascoff, Global Intelligence Oversight: Governing Security in the Twenty-First Century, (Oxford: 
Oxford University Press, 2016), hlm. 289-314. 
2 Aleksius Djemadu (ed.), Praktek-Praktek Intelijen dan Pengawasan Demokratis – Pandangan Praktisi, (Jakarta: 
DCAF-FES, 2007), hlm. 44-65. 
3 Hans Born dan Marina Caparini (ed.), Democratic Control of Intelligence Services: Containing Rogue 
Elephants, (Amerika Serikat dan Inggris: Ashgate Publishing Company, 2007), hlm. 26-27. 
4 Ibid. 
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Limitasi ini biasanya dibangun dari prinsip demokrasi dan perlindungan Hak 
Asasi Manusia (HAM), seperti: (1) Batasan pengambilan keputusan. 
Kebijakan ditentukan oleh otoritas sipil (end-user), intelijen hanya berperan 
memberikan input atas kebijakan dan mengikuti arahan/kebijakan yang 
diputuskan oleh otoritas sipil;5 (2) Batasan fungsi intelijen, yaitu untuk 
penyelidikan (collection & analysis), pengamanan (counter-intelligence), 
penggalangan (covert action). Intelijen tidak memiliki fungsi penindakan karena 
bekerja dalam ruang kerahasiaan;6 (3) Batasan cakupan kerja badan intelijen, 
yaitu mengenai ruang lingkup, metode operasi, hingga prosedur dalam 
melakukan kerjasama intelijen (rules for intelligence sharing). Hal ini dirancang 
dengan memperhatikan kebutuhan efektivitas intelijen, diferensiasi intelijen, 
perlindungan terhadap HAM dan regulasi lain yang terkait.7 
 

Pelibatan 
beberapa aktor 
pengawas 
(multi-aktor) 

Pengawasan terhadap intelijen perlu ditopang oleh pelibatan beberapa aktor 
pengawas (multi-aktor) untuk menghindari penumpukan kekuasaan 
(politisasi) dan menjamin efektivitas. Penting untuk dipahami bahwa kontrol 
terhadap intelijen mungkin bisa terjadi pada rezim otoriter, namun hanya 
dilakukan oleh kepala badan intelijen dan kepala negara (Presiden). Dengan 
kewenangan pengawasan yang bertumpu pada ranah eksekutif, hal ini 
menimbulkan kecenderungan politisasi dan penyalahgunaan yang lebih tinggi 
maupun kemungkinan tinggi untuk melakukan pengawasan secara parsial. 
 
Hal ini berbeda dengan kontrol pada negara-negara demokrasi yang menganut 
prinsip checks and balances, di mana pengawasan dilakukan paling tidak oleh 
tiga kekuasaan yang berbeda yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara 
alami, pembagian kekuasaan antar ketiganya akan mendorong pengawasan 
dilakukan secara lebih komprehensif sesuai mandat masing-masing dan dapat 
meminimalkan potensi penyalahgunaan dan politisasi.8  

Mandat dan 
kewenangan 
aktor pengawas 
 

Untuk memastikan kesesuaian dari kerja-kerja intelijen dengan hukum yang 
berlaku, aktor pengawas perlu dibekali dengan mandat pengawasan yang 
spesifik. Secara umum, terdapat tiga jenis mandat aktor pengawas yaitu 
mandat untuk memastikan efektivitas intelijen, mandat untuk memastikan 
efisiensi intelijen, dan mandat untuk memastikan legalitas dan proporsionalitas 
intelijen. Suatu aktor pengawas memang dimungkinkan untuk memiliki lebih 
dari satu mandat. Namun dari pengalaman negara-negara lain, terdapat 
kecenderungan dari aktor pengawas untuk fokus terhadap satu mandat saja. 
Lebih jauh, mandat yang dimiliki oleh suatu aktor pengawas juga perlu 
dibarengi dengan kewenangan yang memadai bagi aktor pengawas untuk 
melaksanakan tugasnya. Hal ini biasanya mencakup kewenangan untuk 
mengakses informasi, kewenangan untuk memberikan otorisasi operasi, 
hingga kewenangan untuk melakukan investigasi.9 
 

Hubungan 
intelijen dengan 
aktor pengawas 
(mekanisme) 

Apabila objek pengawasan, aktor, mandat, dan kewenangan pengawasan telah 
terdefinisikan dengan baik, hal lain yang perlu diatur dalam regulasi adalah 
bagaimana bentuk relasi intelijen dengan aktor pengawas. Dalam hal ini 
regulasi perlu mengatur mengenai mekanisme kerja antar keduanya, seperti 

 
5 Mark Lowenthal, Intelligence: From Secret to Policy, (Washington: CQ Press, 2009), hlm. 2-8 
6 A. Patra M. Zen, “Kewenangan Penangkapan Intelijen Tidak Diperlukan!”, dalam Andi Widjajanto (ed.), 
Negara, Intel dan Ketakutan, (Jakarta: Pacivis, 2006), hlm. 315-336. 
7 Peter Gill, “Of Intelligence and the challenge of surveillance corporatism”, Intelligence and National Security 
Journal, (United Kingdom: Routlegde, 2020), hlm. 1-20. 
8 Andi Widjajanto, et all, Intelijen: Velox et Exactus, (Jakarta: Pacivis-FES, 2006), hlm.84-92. 
9 Peter Gill, op.cit. 
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 mekanisme pertanggungjawaban intelijen dan mekanisme untuk meninjau 
kesesuaian kerja intelijen dengan legislasi. Mekanisme ini perlu disusun 
berdasarkan prinsip keseimbangan kebutuhan kerahasiaan bagi intelijen dan 
prinsip akuntabilitas (keterbukaan) terhadap publik. Selain itu, regulasi juga 
perlu mengatur mengenai jalur hukum untuk menangani keluhan ketika terjadi 
pelanggaran hukum ataupun kasus pelanggaran HAM.10  

Sumber: diolah oleh Tim Peneliti 

 

2. Menjamin transparansi dan akuntabilitas 

 

Tujuan utama dari pengawasan adalah menjamin transparansi dan akuntabilitas. Pada 

sektor pengawasan intelijen, hal ini memiliki dua arti yaitu aktor pengawas perlu bersifat 

akuntabel dalam menjaga kerahasiaan intelijen sekaligus menjaga transparansi dan 

akuntabilitas terhadap publik (untuk menjaga kepercayaan publik).11 Dalam 

implementasinya, menjaga keseimbangan keduanya tidaklah mudah. Hal tersebut hanya 

mungkin dilakukan bila ditopang oleh kejelasan aturan mengenai klasifikasi informasi 

rahasia serta pengelolaannya. 

 

3. Kejelasan peran intelijen di tengah dinamika ancaman (oversight fog) 

 

Perubahan tren ancaman keamanan kontemporer kini tidak hanya muncul dalam bentuk 

ancaman tradisional militer, tetapi juga ancaman non-tradisional seperti wabah penyakit, 

terorisme, perdagangan ilegal, konflik bersenjata, serangan siber, dll. Kedua bentuk 

ancaman sama-sama bisa menyebabkan pendadakan strategis (strategic shocks) apabila 

tidak mampu diantisipasi dan dianalisis secara tepat oleh intelijen.12 Perkembangan 

dinamika ancaman keamanan ini kemudian seringkali menciptakan tantangan tersendiri 

bagi lembaga-lembaga pengawas untuk meninjau proporsionalitas peran intelijen 

(oversight fog). Dalam konteks itu, maka perlu ada kejelasan dari peran intelijen dalam 

menghadapi dinamika ancaman sebagai salah satu objek pengawasan. Hal ini mungkin 

dilakukan apabila prasyarat berikut terpenuhi: (1) terdapat definisi yang jelas atas 

 
10 Aleksius Djemadu, op.cit. 
11 Thomas C. Bruneau dan Kenneth R. Dombroski, Reforming Intelligence: The Challenge of Control in New 
Democracies, (United States: Institutional Archive of Naval Post Graduate, 2014), hlm.7-8. 
12 Kehadiran berbagai ‘ancaman baru’ memberikan tantangan terhadap pola analisis intelijen. Intelijen dituntut 
untuk bisa menjaring pengetahuan/informasi pada bidang-bidang lain yang biasanya dimiliki oleh komunitas 
tertentu, agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat. Untuk lebih jauh lihat Wilhelm Agrell dan 
Gregory F. Treverton, National Intelligence and Science: Beyond the Great Divide in Analysis and Policy 
(Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm.187-198. 
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kepentingan nasional; (2) pengembangan kebijakan keamanan dan strategi keamanan 

nasional yang memadai, (3) penentuan misi yang jelas terhadap aktor keamanan 

(termasuk intelijen), dan (4) pembentukan doktrin serta terjemahannya ke dalam operasi.13 

 

4. Kualitas dan kemampuan aktor pengawas yang memadai 

 

Nuansa kerahasiaan yang begitu pekat pada kerja-kerja intelijen seringkali berdampak 

pada kurangnya pengetahuan maupun informasi bagi aktor pengawas, apalagi masyarakat 

luas. Pada akhirnya hal ini bisa menghambat efektivitas kerja-kerja pengawasan karena 

aktor pengawas tidak memiliki pengetahuan atau informasi yang cukup untuk bisa 

memiliki suatu pandangan terhadap intelijen.14 Oleh karena itu, kualitas dan kemampuan 

dari aktor pengawas yang memadai juga berperan penting dalam menunjang kerja-kerja 

pengawasan. 

 

5. Keinginan politik 

 

Keinginan politik dari aktor pengawas untuk memenuhi mandatnya tentu memegang 

peranan penting. Sebaik apapun pengaturan regulasi yang ditopang oleh kualitas dan 

kemampuan aktor pengawas, pengawasan yang efektif terhadap intelijen akan sulit terjadi 

bila tidak dibarengi dengan keinginan politik dari aktor pengawas untuk memenuhi 

mandatnya.15 Pada konteks itu, dinamika politik praktis maupun konflik kepentingan 

seringkali menjadi faktor eksternal yang memengaruhi keinginan politik dari aktor 

pengawas. Dalam beberapa kasus, bisa pula terjadi tekanan atau intimidasi dari intelijen 

terhadap aktor pengawas -seperti upaya pengumpulan informasi yang digunakan untuk 

melawan warga sipil, politisi atau aktor pengawas itu sendiri.16 Kombinasi konflik 

kepentingan dengan kekhawatiran atas intimidasi pada aktor pengawas seringkali 

berdampak pada minimnya keinginan aktor pengawas untuk memenuhi mandatnya. 

 

** 

 

 
13 Hans Born dan Marina Caparini, op.cit. 
14 Thomas C. Bruneau dan Kenneth R. Dombroski, op.cit. 
15 Peter Gill, op.cit. 
16 Thomas C. Bruneau dan Kenneth R. Dombroski, op.cit. 
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Untuk mengejawantahkan prinsip pengawasan intelijen tersebut, banyak negara 

kemudian mengaturnya dalam suatu model pengawasan intelijen. Secara empiris, perlu 

diakui bahwa belum ada model pengawasan terhadap intelijen yang sempurna -bisa 

menihilkan praktik politisasi dan penyalahgunaan intelijen, sekalipun di negara-negara 

demokrasi terkonsolidasi. Meski demikian, banyak pihak -khususnya proponen 

demokrasi dan reformasi sektor keamanan, percaya bahwa hal ini bisa diatasi dengan 

perbaikan model dan tata kelola pengawasan intelijen secara terus menerus sesuai dengan 

perkembangan zaman.17 Hal ini layak diupayakan karena resiko yang muncul akan jauh 

lebih masif dan mematikan apabila intelijen dibiarkan tanpa pengawasan.18 

 

Meski para akademisi terus memberikan perhatian untuk mengembangkan model 

pengawasan intelijen, namun sulit -dan bisa dikatakan mustahil, untuk menemukan suatu 

model ideal yang bisa diterapkan di seluruh negara (one size fits all). Dalam praktiknya, 

model pengawasan yang diadopsi suatu negara akan bergantung kepada konteks negara 

itu sendiri, seperti sistem politik, faktor hitoris, dan dinamika politik-keamanan yang 

dihadapi negara tersebut. 

 

 

  

 
17 Pengembangan model pengawasan secara terus-menerus sebenarnya sudah menjadi praktik yang umum terjadi 
pada negara-negara konsolidasi demokrasi. Sebagai contoh, Norwegia melakukan pengembangan model 
pengawasan melalui pembentukan komisi independen pada tahun 1996 menyusul terungkapnya berbagai operasi 
intelijen yang berada di luar hukum. Lihat juga Tormod Heier, “Is effective oversight possible? the rising influence 
of Norway’s intelligence service,” dalam Ian Leigh dan Njord Wegge, Intelligence Oversight in the Twenty-First 
Century: Accountability in A Changing World (London: Routledge, 2019), hlm.67-87.  
18 Hans Born dan Aidan Wills, op.cit.  
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3. METODOLOGI 

 

 

Kajian pemetaan terhadap problematika pengawasan intelijen Indonesia ini dilakukan 

dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data problem pengawasan intelijen Indonesia 

dilakukan melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku 

kepentingan.19 Adapun beberapa contoh literatur yang dimaksud adalah UU Intelijen 

Negara No.17/2011, materi judicial review UU Intelijen Negara, dan literatur akademik 

yang membahas problem pengawasan intelijen Indonesia seperti Sri Yanuarti (2017, 

2018), Wahyu Kuncoro (2019), dan Putri Ariza Kristimanta (2019).20 Sementara 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pemangku 

kepentingan seperti akademisi pemerhati studi intelijen dan keamanan, anggota/mantan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat/DPR Komisi I yang pernah terlibat dalam struktur 

Tim Pengawas Intelijen DPR , mantan pimpinan lembaga negara independen, mantan 

aparat intelijen, perwakilan kelompok organisasi masyarakat sipil pemerhati isu intelijen 

dan keamanan, serta perwakilan pimpinan redaksi media massa. Pada tahap ini, tim juga 

melakukan verifikasi data melalui triangulasi data analisis dokumen dan wawancara 

mendalam yang dibahas bersama dalam berbagai forum diskusi tim dengan narasumber. 

 

Setelah data terkumpul, tim melakukan analisis data dalam dua tahap. Tahap pertama, 

tim melakukan klasifikasi data problem pengawasan melalui dua variabel. Variabel 

pertama adalah kategorisasi problem berdasarkan aktor pengawas, yakni Presiden 

(eksekutif), DPR (legislatif), Pengadilan Negeri (yudikatif), Kepala Badan Intelijen 

(internal), Lembaga Negara Independen (Komisi Nasional HAM, Komisi Pemberantasan 

Korupsi, Ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan), publik (Organisasi Non-Pemerintah 

dan Media Massa), dan internasional (Negara lain dan Organisasi Internasional). 

 
19 Tim melakukan wawancara mendalam dengan Mantan Presiden Indonesia (2018), pimpinan Komisi I DPR-RI 
2014-2019, Anggota Komisi I DPR RI 2014-2019 dan 2019-2024, Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Mantan aparat intelijen, Pimpinan Media Massa, dan Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil. 
20 Sri Yanuarti, “Implementasi Pengawasan terhadap Intelijen Pasca Orde Baru”, dalam Muhamad Haripin (ed.), 
Intelijen dan Keamanan Nasional Pasca Orde Baru (Laporan Penelitian), (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 
2018), hlm.109-142; Putri Ariza Kristimanta, “Relasi Intelijen-Presiden 1945-2019” dalam Muhamad Haripin 
(ed.), Membangun Intelijen Profesional di Indonesia: Menangkal Ancaman, Menjaga Kebebasan (Laporan 
Penelitian), (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2019), hlm 28-87. ; Wahyu Kuncoro, “Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah: Perannya dalam Pengawasan Intelijen yang akuntabel di Badan Intelijen Negara”, dalam Jurnal 
Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.4 No.2 , 2019, hlm. 155-168. 
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Sementara variabel kedua yang digunakan tim untuk klasifikasi data adalah jenis isu 

pengawasan. 

 

Pada tahap kedua, tim melakukan kategorisasi problem pengawasan berdasarkan 

implikasinya terhadap efektivitas intelijen dan demokrasi. Peta kategorisasi tersebut 

kemudian digunakan tim untuk memetakan tingkat kegentingan persoalan pengawasan 

intelijen di Indonesia. 

 

Setelah mendapatkan peta tersebut, tim akan menarik kesimpulan dengan merefleksikan 

berbagai problem pengawasan beserta implikasinya terhadap kelemahan model 

pengawasan intelijen di Indonesia. 
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4. MEMAHAMI MODEL PENGAWASAN INTELIJEN INDONESIA 

 

 

Di Indonesia, model pengawasan intelijen secara resmi muncul bersamaan dengan 

lahirnya UU Intelijen Negara No.17/2011. Pada legislasi tersebut, terdapat empat aktor 

pengawas bagi intelijen yaitu Presiden (Eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat/DPR 

(Legislatif), Pengadilan Negeri (Yudikatif), dan kepala masing-masing badan intelijen 

(Internal).  

 

Meski demikian, di luar pengaturan UU Intelijen Negara, ada beberapa aktor lagi yang 

mungkin terlibat dalam pengawasan intelijen. Pertama adalah aktor lembaga negara 

independen. Meski tidak diatur di dalam UU, lembaga negara independen bisa dipandang 

sebagai aktor pengawas intelijen karena memiliki tugas dan fungsi yang terkait. Sebagai 

contoh, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan 

dan tanggungjawab keuangan negara, tak terkecuali intelijen. Begitu pula dengan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bidang korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia (Komnas HAM) dalam bidang HAM, maupun Ombudsman dalam bidang 

administrasi. 

 

Kedua adalah aktor publik (domestik) seperti organisasi masyarakat sipil dan media massa 

ataupun aktor internasional seperti organisasi internasional dan negara lain. Keterlibatan 

kedua aktor tersebut biasanya memang tidak diatur dalam regulasi secara formal, namun 

perannya sebagai aktor pengawas (watchdog) tidak dapat dikesampingkan. Pengalaman 

Indonesia menunjukan bahwa organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media massa 

memiliki peranan penting pada saat penyusunan UU Intelijen Negara No.17/2011 

maupun mendorong agenda reformasi intelijen lainnya. 
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Berpijak dari hal itu, model pengawasan Indonesia dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

 

 
Gambar 1. Model Pengawasan Intelijen Indonesia 

Sumber: UU No. 17 Tahun 2011 (diolah oleh Tim Peneliti) 
 

 

Presiden (Eksekutif) 

 

Pengawasan dari sektor eksekutif dilakukan oleh Presiden. Adapun relasi Presiden – 

intelijen yang diatur dalam UU Intelijen Negara No.17/2011, sebagai berikut:  

 Seluruh penyelenggara intelijen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. 

 Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan kepala Badan Intelijen 

Negara (BIN), setelah mendapat pertimbangan DPR-RI. 

 Laporan dan pertanggungjawaban BIN disampaikan secara tertulis kepada 

Presiden. 

 

Selain pengaturan di dalam UU Intelijen, Presiden juga memiliki relasi dengan lembaga 

negara independen (sesuai dengan regulasi yang mengatur masing-masing lembaga negara 

independen). Dalam hal ini, Presiden bisa menerima laporan rekomendasi dari lembaga 

negara mengenai intelijen seperti dari BPK, Komnas HAM, dan Ombudsman sebagai 

pertimbangan perbaikan. 

 

 

PRESIDEN

KA. IN
KOMISI 1 

DPR
KOMUNITAS 

INTELIJEN

LEMBAGA NEGARA 
INDEPENDEN

PN PUBLIK

INTERNASIONAL

TIMWAS 
DPR

DEWAN 
ETIK
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Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif) 

 

Pengawasan dari sektor legislatif bisa dilakukan dalam dua ruang lingkup, yaitu reguler 

dan ad hoc. Mekanisme reguler dilakukan secara berkala oleh Komisi I Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR). Sementara mekanisme ad hoc dilakukan oleh Tim Pengawas Intelijen 

(Timwas), yang baru bekerja apabila terjadi dugaan penyimpangan intelijen. 

 

Adapun relasi Komisi I DPR dengan intelijen dapat dilihat sebagai berikut:21 

 Fungsi legislasi: mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan 

penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup 

Komisi I DPR RI (termasuk bidang intelijen). 

 Fungsi anggaran: mengadakan pembicaraan penyusunan, pembahasan, dan 

penyempurnaan anggaran dalam bidang intelijen, menetapkan alokasi anggaran 

per program yang bersifat multi-tahun, membahas laporan keuangan, dan 

menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. 

 Fungsi pengawasan: pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan aturan 

turunannya, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, dan menindaklanjuti 

hasil pemeriksaan BPK. 

 Uji kepatutan dan kelayakan: memberikan pertimbangan kepada presiden dalam 

hal pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara (Ka.BIN). 

 Memberikan persetujuan atas perpanjangan masa retensi informasi (setelah 25 

tahun). 

 Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Komisi I DPR dapat mengadakan 

Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat pemerintah 

atau yang mewakilinya, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan 

kerja, dan menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat. 

 

  

 
21 Disarikan dari peraturan terkait Dewan Perwakilan Rakyat dan ketentuan yang termaktub dalam UU Intelijen 
Negara No.17/2011. 
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Sementara relasi Tim Pengawas dan badan intelijen dapat dilihat sebagai berikut:22 

 Komisi I DPR membentuk tim pengawas tetap yang terdiri atas perwakilan fraksi 

dan pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang intelijen serta 

keanggotaannya disahkan dan disumpah dalam rapat paripurna DPR dengan 

ketentuan wajib menjaga rahasia intelijen. 

 Timwas melakukan pengawasan jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan 

fungsi intelijen negara oleh penyelenggara intelijen negara yang tidak sesuai 

dengan undang-undang yang mengatur mengenai intelijen negara. 

 Timwas memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: 

o Mengawasi pelaksanaan fungsi intelijen negara jika bertentangan dengan 

UU yang mengatur mengenai intelijen negara; 

o Mengadakan rapat dengan setiap orang yang terkait dengan penyimpangan 

pelaksanaan fungsi intelijen negara; 

o Menerima dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat 

kepada DPR yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi 

intelijen negara; 

o Mengadakan kunjungan kerja spesifik terhadap penyelenggara intelijen 

negara dan/atau ke tempat kejadian yang terkait dengan penyimpangan 

pelaksanaan fungsi intelijen negara; 

o Memanggil penyelenggara intelijen negara dan/atau personel intelijen 

negara atas ijin pimpinan lembaga yang bersangkutan untuk didengar 

keterangannya jika terjadi penyimpangan pelaksanaan fungsi intelijen 

negara; 

o Memanggil secara paksa penyelenggara intelijen negara, personel intelijen 

negara dan/atau setiap orang yang tidak hadir untuk didengar 

keterangannya jika terjadi penyimpangan pelaksanaan fungsi intelijen 

negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

o Meminjam atau menjamin bahan–bahan, data, informasi, dan/atau 

dokumen yang dimiliki, disimpan, atau dikendalikan penyelenggara 

intelijen negara untuk kepentingan pengawasan (termasuk rahasia 

intelijen). 

 
22 Disarikan dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.2/2014 tentang Tim Pengawas 
Intelijen Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  
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o Menyampaikan usul dan pendapat kepada penyelenggara intelijen negara 

terkait aktivitas penyelenggara intelijen negara. 

 Dalam melaksanakan tugasnya, rapat Timwas dapat diselenggarakan kapan saja 

(meski dalam masa reses DPR). Meski demikian, rapat harus dilakukan secara 

tertutup dan seluruh bahan rapat diklasifikan sebagai informasi rahasia 

 

Pengadilan Negeri (Yudikatif) 

 

Pengawasan sektor yudikatif dilakukan oleh ketua pengadilan negeri. Adapun relasi 

keduanya yang diatur dalam UU Intelijen Negara No.17/2011, sebagai berikut:  

 Penyadapan terhadap sasaran dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan 

negeri. 

 Rahasia intelijen dapat dibuka sebelum masa retensinya pada pengadilan yang 

bersifat tertutup. 

 

Selain pengaturan di dalam UU Intelijen, pengadilan negeri juga dapat menindaklanjuti 

kasus kriminal terkait intelijen yang dilaporkan sesuai dengan fungsi dan mekanisme kerja 

pengadilan. 

 

Internal 

 

Pengawasan di internal badan intelijen bisa dilakukan dalam dua cara, yaitu mekanisme 

reguler oleh masing-masing kepala badan intelijen dan mekanisme ad hoc oleh Dewan 

Kehormatan Intelijen Negara. Mekanisme reguler dilakukan secara berkala oleh kepala 

badan intelijen, sementara mekanisme ad hoc baru bekerja apabila terjadi penyimpangan 

terhadap kode etik intelijen negara melalui pembentukan Dewan Kehormatan Intelijen 

Negara. 

 

Adapun kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh kepala badan intelijen, yaitu:  23 

 Kepala Badan Intelijen Negara (Ka.BIN) memberikan otorisasi penyadapan dan 

pemeriksaan aliran dana, penggalian informasi. 

 Kepala Badan Intelijen Negara (Ka.BIN) menetapkan Kode Etik Intelijen Negara.  

 
23 Disarikan dari UU Intelijen Negara No.17/2011. 



Menguak Kabut Pengawasan Intelijen di Indonesia (Kertas Kerja) – Pusat Penelitian Politik LIPI 
Dilarang mengutip publikasi tanpa seizin penulis. Kontak: natsec.lipi@gmail.com 
 

15 
 

 

Sementara itu, pengaturan Dewan Kehormatan Intelijen dapat dilihat sebagai berikut: 24 

 Dewan Kehormatan Intelijen dibentuk oleh kepala masing-masing penyelenggara 

intelijen apabila ada dugaan penyimpangan terhadap Kode Etik. 

 Keanggotaan Dewan Kehormatan Intelijen harus memenuhi syarat kepangkatan 

yang setingkat lebih tinggi atau sama dengan terperiksa, keterwakilan dari unsur 

unit organisasi terperiksa, bidang pengawasan dan bidang kepegawaian atau 

pejabat lain yang ditunjuk. 

 Kepala Badan Intelijen Negara (Ka.BIN) menetapkan ketentuan mengenai 

susunan dan tata kerja Dewan Kehormatan Intelijen Negara. 

 Dewan Kehormatan Intelijen Negara memiliki tugas untuk melaksanakan 

pemeriksaan; menganalisis pelanggaran Kode Etik; membuat pertimbangan 

hukum; menyarankan sanksi hukum; dan melaporkan pelaksanaan tugasnya 

kepada pimpinan penyelenggara intelijen negara. 

 Dewan Kehormatan Intelijen Negara berwenang untuk memanggil terduga 

pelanggar; mendatangi tempat tertentu yang ada kaitan dengan kepentingan 

sidang; meneliti berkas pemeriksaan pendahuluan; mengajukan pertanyaan secara 

langsung terhadap terduga dan saksi; membuat putusan hasil sidang; mengajukan 

rekomendasi. 

 Sidang yang diselenggarakan Dewan Kehormatan Intelijen bersifat tertutup. 

 

  

 
24 Disarikan dari Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia No.7/2017 tentang Kode Etik 
Intelijen Negara. 
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Lembaga Negara Independen 

 

Pengawasan sektor lembaga negara independen bisa dilakukan oleh beberapa lembaga 

seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman. Lembaga-

lembaga ini tidak memilki keterkaitan langsung dengan badan intelijen, namun bisa 

menjadi aktor pengawas karena intelijen merupakan bagian dari lini pemerintahan dan 

lembaga negara. Adapun pengaturan masing-masing dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Pengaturan Lembaga Negara25 

Lembaga Peran Kewenangan Output 
BPK Memeriksa 

pengelolaan 
keuangan negara. 

Memeriksa 
pengelolaan keuangan 
negara. 

Memberikan laporan ke DPR. 

KPK Pemberantasan 
korupsi. 

Menerima laporan 
publik, penyelidikan, 
penyidikan, dan 
penuntutan.  

Proses hukum ke Pengadilan, 
memberi saran kepada 
pimpinan lembaga negara 
(intelijen), melaporkan kepada 
Prseiden, DPR, dan BPK. 

Komnas 
HAM 

Memantau dan 
menyelidiki kasus 
pelanggaran HAM. 

Menerima laporan 
publik,  pemantauan, 
penyelidikan, 
pemanggilan, mediasi. 

Menyampaikan laporan 
kepada Presiden dan DPR. 

Ombudsman Mengawasi 
maladministrasi 
penyelenggaraan 
pelayanan publik. 

Menerima laporan 
publik, melakukan 
investigasi, menyusun 
rekomendasi.  

Menyampaikan saran kepada 
Presiden, DPR dan pimpinan 
penyelenggara intelijen. 

Sumber: berbagai dokumen negara (diolah oleh Tim Peneliti) 

 

Publik dan Internasional 

 

Terakhir adalah aktor pengawasan publik atau internasional, yang bisa mencakup 

berbagai aktor seperti organisasi masyarakat sipil, media massa, organisasi internasional, 

dan negara lain. Secara umum, beberapa aktor ini memiliki peran untuk menerima 

laporan publik, memberitakan suatu dugaan kasus penyimpangan intelijen ataupun 

membuat laporan atau penilaian atas suatu kasus penyimpangan intelijen. Adapun 

 
25 Disarikan dari ketentuan mengenai UU No. 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
Komnas HAM dalam UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM, 
UU No.37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. 
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mekanisme yang tersedia untuk menindaklanjuti adalah melalui laporan kepada 

DPR/Tim Pengawas Intelijen, Lembaga Negara, dan Pengadilan Negeri. 

 

*** 

 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa karakteristik utama yang bisa 

dilihat dari model pengawasan Indonesia. Pertama, Indonesia sudah mengadopsi 

pendekatan multi-aktor dalam pengawasan intelijen. Kedua, praktik pengawasan intelijen 

di Indonesia dilakukan dalam dua skema pengawasan, yaitu reguler dan ad hoc bila terjadi 

kasus penyimpangan intelijen. Skema pengawasan ad hoc hanya tersedia di DPR melalui 

tim pengawas intelijen, dan di internal badan intelijen melalui Dewan Kehormatan 

Intelijen.  

 

Meski model pengawasan telah tersedia, dalam praktiknya bisa dikatakan pengawasan 

intelijen di Indonesia masih kurang memadai. Pada satu sisi, berbagai kasus dugaan 

penyalahgunaan, politisasi, dan pelibatan intelijen yang eksesif, seringkali luput dari jerat 

pengawasan. Sementara pada sisi lain, persoalan inefektivitas intelijen dan kegagalan 

intelijen juga masih minim menjadi diskursus dan bahan evaluasi dari para aktor 

pengawas. Dalam konteks itulah, pemetaan terhadap persoalan pengawasan intelijen 

yang timbul di Indonesia perlu dilakukan. 

  



Menguak Kabut Pengawasan Intelijen di Indonesia (Kertas Kerja) – Pusat Penelitian Politik LIPI 
Dilarang mengutip publikasi tanpa seizin penulis. Kontak: natsec.lipi@gmail.com 
 

18 
 

5. PROBLEM PENGAWASAN INTELIJEN DI INDONESIA 

 

 

Setelah melakukan pengumpulan data problem pengawasan intelijen di Indonesia melalui 

studi literatur dan wawancara mendalam, tim menemukan ada 55 problem pengawasan 

intelijen yang dihadapi oleh seluruh aktor pengawas. Adapun jumlah problem bagi 

masing-masing aktor sebagai berikut: Presiden (10 problem); DPR (14 problem); 

Pengadilan Negeri (4 problem); Lembaga Independen Negara (7 problem); Internal (4 

problem); Publik (11 problem); dan Internasional (5 problem). Bagian ini akan 

mengelaborasi secara lebih rinci mengenai problem pengawasan intelijen di Indonesia 

yang dihadapi oleh setiap aktor pengawas. 

 
 

 
Gambar 2. Peta Problem Pengawasan berdasarkan Aktor 

(sumber: diolah oleh Tim Peneliti) 
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Presiden  

 

Lahirnya  UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara  secara garis besar telah 

memberikan kerangka regulasi tentang: (1) Mandat untuk badan intelijen, termasuk di 

dalamnya tanggung jawab dan batasan aktivitas intelijen; (2) Struktur organisasi terkait 

antar badan intelijen baik intelijen dalam negeri maupun intelijen luar negeri; (3) 

Mekanisme kontrol dan pengawasan badan intelijen negara. Namun undang-undang 

tersebut dipandang oleh tim peneliti masih memiliki beberapa kelemahan, termasuk 

diantaranya kelemahan pada fungsi pengawasan presiden: 

 

Pertama, paradigma yang diadopsi oleh UU Intelijen hanya menempatkan Presiden 

sebagai end-user, alih-alih rangkap sebagai aktor pengawas. Padahal salah satu prasyarat 

dalam pengawasan demokratik terhadap institusi intelijen adalah adanya pengawasan 

eksekutif. Hal ini merupakan konsekuensi dari tugas dan tanggung jawab eksekutif itu 

sendiri, dimana pimpinan eksekutif (Presiden) yang terpilih melalui mekanisme pemilu 

demokratis memiliki tanggung jawab tertinggi atas penyelenggaraan keamanan negara 

termasuk diantaranya kerja-kerja intelijen.26  

 

Agar dapat menjalankan tanggung jawabnya, kewenangan dan kontrol dari presiden 

sebagai aktor pengawas perlu ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan 

kinerja lembaga intelijen dapat dikontrol sejak dalam proses perencanaan hingga 

pelaksanaannya. Terkait dengan itu, pengawasan oleh presiden terhadap intelijen 

setidaknya perlu meliputi tiga hal berikut: Pertama, memberikan penugasan dan 

pembuatan prioritas kerja-kerja intelijen. Hal ini termasuk pengendalian materi, 

pengendalian operasi, kerjasama internasional, hingga pencegahan atas penyalahgunaan 

 
26 Dalam implementasinya, seringkali pimpinan eksekutif memiliki keterbatasan waktu dalam memberikan 
perhatian penuh terhadap pengendalian dan pengawasan intelijen. Oleh karena itu, pada umumnya pimpinan 
eksekutif akan membentuk suatu komisi atau dewan tertentu yang diberikan tugas untuk mengawasi intelijen. Di 
Amerika Serikat misalnya, presiden sebagai pengawas intelijen berfungsi : 1) Menjadi penanggung jawab atas 
semua pengawasan komunitas intelijen yang berada dalam cabang eksekutif; (2) Seluruh operasi intelijen maupun 
operasi luar negeri yang bersifat rahasia harus mendapatkan persetujuan dari Presiden. Untuk menjalankan 
fungsinya, presiden membentuk  komite atau komisi terkait intelijen, seperti Dewan Keamanan Nasional yang 
disebut Nastional Security Council (NSC) dan Dewan Penasehat Presiden untuk Masalah Intelijen atau yang 
disebut  The President’s Intelligence Advisory Board (PIAB). Lihat lebih jauh di Office of the Director of National 
Intelligence, “Oversight & Partners” dalam  https://www.intelligence.gov/how-the-ic-works#oversight, diakses 
pada 27 November 2020. 
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kerja intelijen maupun pemborosan anggaran intelijen.27 Kedua, menerima laporan dari 

badan intelijen atas seluruh kegiatan yang dilakukan;  Ketiga, memberikan persetujuan 

mengenai kegiatan-kegiatan intelijen yang dapat mempengaruhi hak dasar warga (non-

derogable rights).   

 

Kedua, UU Intelijen Negara belum mengatur tugas dan kewenangan Presiden sebagai 

aktor pengawas dalam memastikan ruang lingkup dan interpretasi ancaman keamanan 

nasional bagi intelijen sesuai dengan direksi Presiden dan prinsip demokrasi. Penetapan 

lingkup keamanan nasional oleh presiden diperlukan sebagai upaya pengawasan 

substantif yang dapat diimplementasikan dengan menetapkan rangkaian kebijakan 

intelijen. Perumusan seluruh rangkaian kebijakan intelijen negara ini harus dimulai 

dengan penetapan kebijakan keamanan nasional oleh Presiden yang dioperasionalkan 

menjadi kebijakan umum intelijen negara, serta rencana strategis intelijen. Kebijakan-

kebijakan intelijen ini akan berfungsi sebagai pedoman dasar perumusan strategi intelijen 

oleh masing-masing dinas intelijen.28  

 

Ketiga, kekosongan aturan mengenai tanggung jawab Presiden (tugas dan kewenangan) 

sebagai aktor pengawas dalam memastikan legalitas operasi intelijen. Aturan ini penting 

untuk menghindari terjadinya operasi intelijen yang tidak sah (black ops) ataupun operasi 

intelijen yang bersifat self-tasking. Terkait dengan itu, regulasi perlu mengatur mengenai: 

(1) Otorisasi presiden pada operasi intelijen (terutama operasi rahasia/penggalangan dan 

pengamanan) sebagai keputusan politik, setelah dilakukan analisa objektif yang dapat 

dipertanggungjawabkan; (2) Kewajiban presiden untuk melaporkan kepada lembaga 

legislatif guna menghindari penggunaan inteijen yang didasarkan pada motif kekuasaan 

dari penguasa (power driven).29 

 

Keempat, kekosongan aturan mengenai tanggung jawab Presiden sebagai aktor pengawas 

dalam memastikan kesesuaian dan proporsionalitas operasi intelijen. Otorisasi semacam 

ini diperlukan bagi Presiden untuk memastikan aktivitas intelijen berjalan sesuai dengan 

 
27 Hans Born, Loch K. Johnson dan Ian Leigh, Who’s Watching the Spies? Establishing Intelligence Service 
Accountability, (Washington: Potomac Books, 2005), hlm. 160-161. 
28 Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, Hubungan Intelijen-Negara, 1945-2004 (Jakarta: Pacivis-FES, 2008), 
hlm. 122. 
29 Ibid. hlm. 119. 
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batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam regulasi, bertujuan untuk menghadapi 

ancaman keamanan nasional atau tidak bersifat partisan (politically motivated intelligence), 

serta memastikan kerja intelijen tidak over-reacted ataupun under-reacted terhadap suatu 

ancaman keamanan nasional. Regulasi ini menjadi sangat penting diterapkan dalam 

konteks penggunaan kewenangan khusus (operasi rahasia/penggalangan) oleh badan 

intelijen.  

 

Kelima, kekosongan aturan mengenai tanggung jawab Presiden (tugas dan kewenangan) 

sebagai aktor pengawas dalam memastikan badan intelijen menjalankan tata kelola 

anggaran yang baik. Ketentuan dalam pasal 41 UU No.17/2011 tentang intelijen negara 

baru memuat tentang klausul pembiayaan intelijen yang perlu berasal dari APBN saja. 

Regulasi ini belum mengatur bagaimana aktor pengawas memastikan anggaran tersebut 

dikelola secara baik. Ketentuan semacam ini diperlukan untuk menghindari penggunaan 

anggaran di luar APBN sekaligus memastikan bahwa negara memberikan dukungan 

anggaran yang cukup bagi kerja-kerja intelijen. Dalam praktiknya, fungsi pengawasan 

Presiden terhadap tata kelola anggaran biasanya dilakukan oleh badan khusus yang 

dibentuk oleh presiden.30 Di Indonesia, sebagian fungsi ini telah dilakukan oleh  Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). 

 

Selain persoalan regulasi, problem pengawasan presiden juga timbul pada isu konflik 

kepentingan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim selama lima tahun terakhir,31 

menunjukan bahwa relasi antara presiden-intelijen masih bersifat politis.32 Hal itu bisa 

ditelusuri lebih jauh pada beberapa problem berikut: 

 
30 Di Amerika misalnya, Office of Management and Budge (OMB) adalah bagian dari Kantor Eksekutif 
Presiden. OMB salah satu fungsi utamannya adalah melakukan perencanaan dan implementasi anggaran 
intelijen  serta tata kelola anggaran pemerintahan federal. Lihat lebih jauh pada Director of National Inteligence, 
“US National Intelligence An Overview 2013”, dalam 
https://www.dni.gov/files/documents/USNI%202013%20Overview_web.pdf, diakses pada 20 September 2020. 
31 Lihat lebih pada Muhamad Haripin (ed.), Intelijen dan Keamanan Nasional Pasca Orde Baru (Laporan 
Penelitian), (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2018)  dan Muhamad Haripin (ed.), Membangun Intelijen 
Profesional di Indonesia: Menangkal Ancaman, Menjaga Kebebasan (Laporan Penelitian), (Jakarta: Pusat 
Penelitian Politik LIPI, 2019). 
32 Politisasi intelijen kemungkinan besar terjadi jika: (1)Intelijen melayani politik daripada pembuatan kebijakan 
(misalnya, ancaman peringatan digunakan untuk mendukung kampanye resim selama dalam pemilu); (2) Unit 
intelijen dibentuk untuk tujuan politik tertentu;; (3) Petugas intelijen dan direktur mereka adalah orang yang 
ditunjuk secara politik atau memiliki hubungan publik dengan partai politik; (4.) Sistem check and balances antara 
berbagai cabang pemerintah kurang atau kurang berkembang, mengarah ke situasi di mana salah satu cabang 
mungkin mendominasi badan intelijen. Lihat lebih jauh pada Hans Born, “Towards Effective Democratic 
Oversight of Intelligence Services: Lesson Learned from Comparing National Practices”, The Quarterly Journal, 
Vol. III, No. 4, December 2004, hlm.3. 
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Pertama adalah pemilihan kepala badan intelijen yang sarat dengan nuansa politis.33 

Akibatnya pengawasan intelijen oleh Presiden seringkali tidak efektif karena terdapat 

kecenderungan politisasi dan manipulasi badan intelijen untuk kepentingan kekuasaan 

maupun kecenderungan pengabaian apabila terjadi suatu kejanggalan pada kerja-kerja 

intelijen. 

 

Kedua, relasi politis antara Presiden dengan Kepala Badan Intelijen juga seringkali 

mendorong terjadinya manipulasi intelijen untuk kepentingan rezim, utamanya untuk 

bertahan dari serangan oposisi atau pada saat terjadi kompetisi politik yang tinggi.34   

 

Ketiga adalah kecenderungan pengabaian atau pemberian impunitas ketika intelijen 

melakukan suatu aktivitas untuk memenangkan kompetisi politik presiden ataupun yang 

mendukung kekuasaan presiden. Hal ini jelas berbahaya karena memiliki resiko akan 

terjadinya intelligence failure ataupun pelanggaran HAM. Hingga kini, Indonesia belum 

memiliki aturan spesifik yang mengatur mengenai target penyadapan dalam aktivitas 

intelijen.35 

 

Problematika lainnya yang menyebabkan lemahnya kerja-kerja pengawasan presiden 

adalah kompleksitas ancaman. Dinamika ancaman yang kompleks seringkali 

menyulitkan presiden secara objektif menjalankan pengawasan yang terkait dengan: (1) 

derajat proporsionalitas penggunaan kekuatan intelijen; (2) identifikasi dan penindakan 

 
33 Contoh yang paling klasik dalam soal ini adalah Pengangkatan Jenderal Sutiyoso yang berasal dari Partai 
Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)—sebuah partai pendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2014,  pada Juli 
2015 serta Pengangkatan Budi Gunawan sebagai kepala BIN pada tahun 2016. Budi Gunawan oleh sebagian 
kalangan lebih dianggap mempresentasikan kepentingan PDIP. Lihat lebih jauh pada Detiknews, “Soal Kepala 
BIN: PDIP Kami Memang Mengusulkan Pak Budi Gunawan”, dalam https://news.detik.com/berita/d-
3289788/soal-kepala-bin-pdip-kami-memang-mengusulkan-pak-budi-gunawan, diakses pada 16 November 
2020. 
34  Tampilnya Budi Gunawan sebagai mediator antara Jokowi dan Prabowo Subiyanto dalam sengketa hasil pilpres 
2019, menunjukan dengan kasat mata adanya politisasi lembaga intelijen. Lihat lebih jauh Muhamad Haripin 
(ed.), Membangun Intelijen Profesional di Indonesia…,op.cit. 
35 Adapun beberapa kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan intelijen dapat dilihat pada kasus 
peretasan dan doxing terhadap beberapa akun aktivis yang mengkritik kebijakan penetapan UU Omnibus Law, 
persoalan konflik Papua hingga konflik pertanahan. Hal ini dipandang oleh sebagaian kalangan sebagai kerja 
intelijen untuk membela kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (pusat) maupun daerah di sepanjang dua 
tahun terkahir. Lihat lebih jauh Koran Tempo, “Penolak Omnibus Law Jadi Korban Serangan Doxing Kerusuhan”, 
dalam https://koran.tempo.co/read/nasional/459216/penolak-omnibus-law-jadi-korban-serangan-doxing, diakses 
pada 15 November 2020; VOA, “Dua Diskusi Papua Diteror Telepon dan Peretasan”, dalam 
https://www.voaindonesia.com/a/dua-diskusi-papua-diteror-telepon-dan-peretasan/5461999.html, diakses pada 
15 November 2020. 
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pelanggaran atau penyelewengan intelijen. Kompleksitas ancaman tentu memiliki 

konsekuensi logis akan kebutuhan multi-perspektif dalam menentukan kerja-kerja 

intelijen. Dalam konteks itu, maka Presiden dituntut untuk mampu menjadi muara/aktor 

yang mengkonvergensikan berbagai sudut pandang dan merumuskan strategi 

penangananan ancaman, termasuk diantaranya merumuskan kerja-kerja yang perlu 

dilakukan intelijen agar bersifat sinergis dengan aktor keamanan lainnya. 

 

Tabel 3. Ringkasan Problem Pengawasan Aktor Presiden 

Jenis Isu 
Pengawasan 

Problem Pengawasan 

Kelemahan 
regulasi 

1. Problem paradigma regulasi: UU Intelijen No.17/2011 hanya 
menempatkan Presiden sebagai end-user, alih-alih sebagai aktor 
pengawas. 

2. Kekosongan aturan mengenai tanggung jawab Presiden (tugas dan 
kewenangan) dalam memastikan ruang lingkup dan interpretasi 
ancaman keamanan nasional bagi intelijen yang perlu sesuai dengan 
direksi Presiden dan prinsip demokrasi. 

3. Kekosongan aturan mengenai tanggung jawab Presiden (tugas dan 
kewenangan) dalam memastikan legalitas operasi intelijen (skema 
otorisasi). 

4. Kekosongan aturan mengenai tanggung jawab Presiden (tugas dan 
kewenangan) dalam memastikan kesesuaian dan proporsionalitas 
operasi intelijen 

5. Kekosongan aturan mengenai tanggung jawab Presiden (tugas dan 
kewenangan) dalam memastikan badan intelijen menjalankan tata 
kelola anggaran yang baik. 

Konflik 
kepentingan 

6. Relasi politis antara Presiden-Intelijen: Model political appointment 
dalam pemilihan Kepala Badan Intelijen dalam UU Intelijen Negara 
mendorong pengawasan yang dilakukan oleh Presiden cenderung 
bersifat politis. 

7. Tingginya kompetisi politik/oposisi menjadikan pengawasan intelijen 
oleh Presiden tidak efektif karena Presiden dapat memanipulasi 
badan intelijen untuk bertahan dari serangan oposisi. 

8. Tingginya kompetisi politik/oposisi berpotensi dapat memantik 
politisasi karena memberikan impunitas bagi aktivitas intelijen yang 
mendukung kekuasaan Presiden.  

Kompleksitas 
ancaman 

9. Kompleksitas ancaman menyulitkan Presiden secara objektif 
menjalankan pengawasan mengenai derajat proporsionalitas 
penggunaan kekuatan intelijen. 

10. Kompleksitas ancaman menyulitkan Presiden secara objektif 
menjalankan pengawasan dalam hal identifikasi dan penindakan 
pelanggaran atau penyelewengan intelijen.  

Sumber: diolah oleh Tim Peneliti 
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Dewan Perwakilan Rakyat 

 

Undang–undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara memuat ketentuan 

mengenai peran DPR, sebagai berikut: “Pengawasan eksternal penyelenggara intelijen negara 

dilakukan oleh komisi di DPR yang khusus menangani bidang intelijen” (pasal 43 ayat 2). 

Ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan mandat: “Dalam melaksanakan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi membentuk tim pengawas tetap yang terdiri atas 

perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang intelijen serta 

keanggotaannya disahkan dan disumpah dalam rapat paripurna DPR dengan ketentuan wajib 

menjaga rahasia intelijen” (pasal 43 ayat 3). Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR 

sesungguhnya memiliki wewenang yang kuat untuk mengawasi tata kelola, operasi, dan 

koordinasi intelijen.  

 

Disamping itu, DPR juga telah mengesahkan Peraturan DPR No. 2 Tahun 2014 tentang 

Tim Pengawas Intelijen Negara di DPR untuk menunjang aturan tersebut. Peraturan ini 

menetapkan fungsi Timwas Intelijen sebagai berikut: “melakukan pengawasan jika terjadi 

penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi intelijen negara oleh penyelenggara intelijen negara yang 

tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai intelijen negara” (pasal 8). Tim 

pengawas ini pada dasarnya memiliki tugas dan wewenang yang luas, seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

 

Dalam pelaksanaannya, peran pengawasan DPR yang telah diatur relatif baik dalam 

berbagai regulasi masih menemui banyak hambatan. Sebagian masalah tersebut 

bersumber dari internal lembaga legislatif itu sendiri, sedangkan lainnya memang 

dipengaruhi oleh faktor eksternal. Berdasarkan penelusuran tim, Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) adalah aktor pengawas intelijen yang memiliki problem terbanyak 

dibanding aktor pengawas lainnya. Mengapa demikian? Apa saja tantangan atau problem 

DPR dalam menjalankan peran sebagai pengawas intelijen?  

 

Hambatan paling banyak adalah kelemahan kapasitas DPR sendiri, terutama Komisi I 

yang bertanggung jawab dalam urusan politik luar negeri, pertahanan, intelijen, dan 

komunikasi–informasi, dalam memahami dan mengawasi kinerja intelijen. Setelah 

diresmikannya UU 17/2011 Intelijen Negara yang menetapkan DPR sebagai pengawas 
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eksternal, kualitas perorangan dan kapasitas institusional Komisi I dapat dikatakan belum 

mengalami peningkatan yang berarti. Berdasarkan pengakuan anggota parlemen, rekan–

rekannya di komisi tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai dunia intelijen 

dan objek institusi serta aktivitas yang mesti diawasi.36 Selain itu, tampak pula para wakil 

rakyat tersebut juga mengidap ‘inferiority complex’ ketika berhadapan dengan rekan kerja 

mereka dari badan intelijen.37 Tidak memiliki latar belakang profesional atau pendidikan 

di bidang keamanan dan intelijen merupakan salah satu faktor penyebab di balik sikap 

‘rendah diri’ tersebut. Integritas aktor pengawas yang lemah dalam menjaga informasi 

rahasia juga turut menyulitkan proses pengawasan.38 Atas dasar itu, timbul kekhawatiran 

bahwa laporan rahasia yang dikirim ke tangan politisi di Senayan malah dijadikan senjata 

untuk memukul lawan politiknya di dalam maupun luar gedung parlemen.39 Respon DPR 

juga seringkali lambat dalam menanggapi pandangan dan keluhan masyarakat atas 

dugaan pelanggaran yang dilakukan pimpinan badan intelijen.  

 

Problem selanjutnya dalam pengawasan intelijen oleh DPR adalah konflik kepentingan 

dan problem regulasi. Pertama, konflik kepentingan sedikitnya tampak dalam tiga bentuk. 

Isu ‘pengawasan,’ atau khususnya ‘pengawasan atas intelijen,’ dipandang tidak 

mengandung insentif elektoral apapun bagi para anggota legislatif. Kualitas kinerja wakil 

rakyat dalam memantau dan memastikan intelijen bekerja dengan baik serta sesuai 

dengan regulasi dilihat tidak memengaruhi keterpilihan (electability) sang pengawas. Pola 

pikir semacam ini pada akhirnya menjelaskan political will yang lemah dari parlemen 

dalam mengusut dugaan penyelewengan intelijen. Selanjutnya, latar belakang kepartaian 

dari anggota komisi juga turut memengaruhi praktik pengawasan.40 Jika ia berasal dari 

partai pendukung pemerintah, maka ia cenderung menjalankan fungsi pengawasannya 

secara minimal, namun di sisi lain, kita juga mendapati bahwa seorang yang berasal dari 

partai oposisi juga tidak secara otomatis menempatkan dirinya sebagai pengawas yang 

 
36 Diskusi kelompok terpumpun dengan anggota Komisi I DPR RI 2014—2019 dan 2019-2024 via daring Zoom 
pada hari Rabu, 16 September 2020. Dan, diskusi kelompok terpumpun dengan pimpinan Komisi I DPR RI 2014-
2019 via daring Zoom pada hari Rabu, 23 September 2020. 
37 Diskusi kelompok terpumpun dengan pimpinan Komisi I DPR RI 2014-2019 via daring Zoom pada hari Rabu, 
23 September 2020. 
38 Diskusi kelompok terpumpun dengan anggota Komisi I DPR RI 2014-2019 dan 2019-2024 via daring Zoom 
pada hari Rabu, 16 September 2020. 
39 Diskusi kelompok terpumpun dengan anggota Komisi I DPR RI 2014-2019 dan 2019-2024 di Jakarta pada hari 
Rabu, 29 Agustus 2018. 
40 Diskusi kelompok terpumpun dengan pimpinan Komisi I DPR RI 2014-2019 via daring Zoom pada hari Rabu, 
23 September 2020. 
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efektif. Politik transaksional antar anggota DPR, anggota DPR dengan partainya, serta 

relasi DPR dan presiden, adalah faktor–faktor penting yang menentukan dinamika 

tersebut.  

 

Kedua, problem pengawasan DPR berdasarkan aspek regulasi terdiri atas tiga poin yang 

saling berkaitan satu sama lain. UU 17/2011 tentang Intelijen Negara dan peraturan lain 

mengenai pengawasan DPR tidak menyediakan acuan dan kriteria yang jelas atas 

pengertian penyimpangan, penyelewengan, atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh 

aktor intelijen. Pada satu sisi, ketiadaan pedoman tersebut dapat dimaknai sebagai 

peluang bagi DPR untuk menjalankan wewenang atau diskresi pengawasannya secara 

luas, namun di sisi lain –dan sayangnya justru sisi ini yang lazim terlihat, hal itu justru 

menjadi alasan bagi anggota DPR untuk mengabaikan laporan masyarakat sipil mengenai 

dugaan pelanggaran intelijen. Dilihat melalui lensa politik, respons itu dapat dimaknai 

sebagai upaya anggota DPR menghindari gesekan politik yang mungkin terjadi dengan 

pemerintah atau badan intelijen. Selanjutnya, UU 17/2011 tentang Intelijen Negara 

memberikan wewenang kepada aktor intelijen unutk menentukan klasifikasi dan akses 

terhadap informasi yang dimiliki oleh intelijen. Ketentuan tersebut tampak problematik 

jika dibandingkan dengan Peraturan DPR 2/2014 tentang Tim Pengawas Intelijen Negara 

yang membuka ruang bagi anggota tim untuk meminjam atau menjamin bahan, data, 

informasi, dokumen yang dimiliki, disimpan, serta dikendalikan oleh penyelenggara 

intelijen negara. Ketidakselarasan tersebut menimbulkan tantangan riil dalam praktik 

pengawasan, terlebih lagi mengingat UU memiliki derajat/kekuatan hukum lebih tinggi 

daripada Peraturan DPR.41 

 

Masalah pengawasan intelijen oleh DPR yang berikutnya adalah kecenderungan 

parlemen untuk melaksanakan tugasnya secara tertutup dan parsial.42 Sebagai contoh, 

dalam banyak kesempatan anggota Komisi I acap kali menyetujui permintaan aktor 

penyelenggara intelijen negara untuk menyelenggarakan rapat dengar pendapat secara 

tertutup. Alih–alih menguji reliabilitas permintaan tersebut demi terpenuhinya hak publik 

atas informasi, DPR cenderung memosisikan diri sebagai pihak dengan posisi tawar 

 
41 Diskusi kelompok terpumpun dengan pimpinan Komisi I DPR RI 2014-2019 via daring Zoom pada hari Rabu, 
23 September 2020. 
42 Diskusi kelompok terpumpun dengan pimpinan Komisi I DPR RI 2014-2019 via daring Zoom pada hari Rabu, 
23 September 2020. 
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rendah serta meluluskan syarat pertemuan yang diajukan pemerintah tersebut, semata 

agar agenda pembicaraan dapat dibahas secara tuntas. Selain mengenai sifat pertemuan, 

kompromi lain yang sering tampak ke permukaan adalah mengenai ruang lingkup 

substansi subjek pengawasan yang lebih mengakomodasi kepentingan kerahasiaan badan 

intelijen.43 Sulit disangkal bahwa keterbatasan tersebut juga timbul karena UU 

memberikan monopoli bagi aktor intelijen untuk menentukan akses informasi.44 Hal yang 

patut disayangkan adalah sikap pragmatis dan kompromistis para wakil rakyat dalam 

menerima limitasi area pengawasan, dengan pertimbangan kepentingan politik jangka 

pendek serta guna menghindari benturan politik dengan partainya atau pemerintah itu 

sendiri. 

 

Selain problem berlatar belakang regulasi dan kelembagaan internal di atas, pengawasan 

intelijen oleh DPR pun menghadapi tantangan yang berasal dari lingkungan strategis 

eksternal. Ancaman keamanan kian kompleks dari waktu ke waktu, baik yang berasal di 

dunia nyata maupun dunia maya. Sebagai contoh, negara lain dapat melaksanakan 

operasi intelijen, seperti penyadapan, pengumpulan informasi rahasia, dan penggalangan, 

di wilayah Indonesia dengan berbagai kedok, misalnya perdagangan, pendidikan, dan 

riset. Sementara itu, pemerintah justru mengalami kesulitan untuk mengurai kompleksitas 

ancaman dan menangkal upaya pelemahan keamanan nasional tersebut, sehingga upaya 

formulasi kebijakan penanganannya pun kerap memeleset serta kontraproduktif.  Dalam 

konteks pengawasan intelijen, kompleksitas ancaman semacam itu telah menyulitkan 

DPR untuk secara objektif menilai derajat proporsionalitas penggunaan kekuatan intelijen 

dalam penanggulangan gangguan keamanan.45 Selain itu, parlemen juga menemui 

hambatan dalam mengidentifikasi pelanggaran intelijen serta langkah penyelidikan yang 

diperlukan atas pelanggaran tersebut.  

 
  

 
43 Diskusi kelompok terpumpun dengan anggota Komisi I DPR RI 2014-2019 dan 2019-2024 di Jakarta pada hari 
Rabu, 29 Agustus 2018. 
44 Diskusi kelompok terpumpun dengan pimpinan Komisi I DPR RI 2014-2019 via daring Zoom pada hari Rabu, 
23 September 2020. 
45 Diskusi kelompok terpumpun dengan pimpinan Komisi I DPR RI 2014-2019 via daring Zoom pada hari Rabu, 
23 September 2020. 
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Tabel 4. Ringkasan Problem Pengawasan Aktor DPR 

Jenis Isu 
Pengawasan 

Problem Pengawasan 

Kelemahan 
kapasitas 
aktor 
pengawas 
 

1. Pengetahuan/pemahaman anggota DPR terhadap objek-objek 
pengawasan dan persoalan intelijen cenderung masih lemah. 

2. Adanya fenomena inferiority complex di kalangan anggota DPR ketika 
melakukan pengawasan terhadap intelijen. 

3. Persoalan intergritas anggota DPR dalam menjaga informasi rahasia 
terkait keamanan nasional. 

4. Kelemahan respon DPR terhadap dugaan kasus penyimpangan 
intelijen. 

Konflik 
kepentingan 

5. Kecenderungan untuk melakukan pengabaian karena adanya 
anggapan atas tiadanya insentif elektoral dalam aktivitas pengawasan 
intelijen. 

6. Konflik kepentingan dalam dinamika politik internal DPR yang 
bermuara pada politik transaksional menghambat proses pengawasan 
terhadap intelijen. 

7. Dinamika relasi DPR-Presiden yang bermuara pada politik 
transaksional menghambat efektivitas pengawasan terhadap intelijen. 

Kelemahan 
regulasi 

8. Tidak ada acuan atau referensi untuk menentukan ruang lingkup 
penyimpangan intelijen. 

9. Kewenangan DPR untuk mengakses informasi rahasia atau objek 
pengawasan ditentukan oleh intelijen. Kewenangan untuk 
menentukan klasifikasi dan akses terhadap rahasia intelijen 
dimonopoli oleh intelijen (pasal 29 (e) dan pasal 40 (d) UU Intelijen). 

10. Kelemahan kekuatan hukum bagi kerja Tim Pengawas intelijen. Hal 
ini hanya diatur melalui peraturan DPR, padahal UU Intelijen 
No.17/2011 mengamanatkan melalui peraturan perundangan. 

Problem 
transparansi 

11. Kecenderungan untuk melakukan pengawasan di ruang tertutup: 
Persetujuan DPR atas permintaan BIN untuk menyelenggarakan 
rapat tertutup seringkali mengkompromikan kepentingan/hak publik 
atas informasi selama rapat.  

12. Kecenderungan untuk melakukan pengawasan parsial: Persetujuan 
DPR atas permintaan BIN dalam pengawasan parsial anggaran 
seringkali mengkompromikan kepentingan/hak publik atas 
akuntabilitas anggaran. 

Kompleksitas 
ancaman 

13. Kompleksitas ancaman menyulitkan DPR secara objektif 
menjalankan pengawasan mengenai derajat proporsionalitas 
penggunaan kekuatan intelijen. 

14. Kompleksitas ancaman menyulitkan DPR secara objektif 
menjalankan pengawasan dalam hal identifikasi dan penindakan 
pelanggaran atau penyelewengan intelijen.   

Sumber: diolah oleh Tim Peneliti 
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Pengadilan Negeri  

 

Jika dibandingkan pengawasan eksekutif dan legislatif, pengawasan yudikatif atas badan 

intelijen akan cenderung pasif karena lembaga yudikatif bekerja secara reaktif -merespon 

suatu perkara jika diselesaikan secara litigasi. Lebih jauh, perkara litigasi terkait intelijen 

juga bisa dikatakan jarang terjadi. Hal ini disebabkan oleh faktor ketidaktahuan dari 

individu yang menjadi target dari kegiatan badan intelijen. Kalau pun individu tersebut 

sadar telah menjadi korban, belum tentu dia memiliki bukti dan sumber daya yang cukup 

untuk dibawa ke pengadilan. Kalau pun memiliki bukti yang cukup, individu tersebut pun 

akan terhalang tembok besar rahasia intelijen di dalam proses litigasinya.46 

 

Dalam konteks itu, studi ini melihat adanya keseganan sistem peradilan umum terhadap 

urusan-urusan yang berhubungan dengan aktivitas keamanan nasional.47 Prosedur 

persidangan saat ini bisa dikatakan belum memadai untuk mengakomodir prinsip 

demokratis maupun mengakomodir kebutuhan kerahasiaan informasi, prosedur, sumber, 

maupun metode bagi intelijen.48 Oleh karena itu, para penegak hukum memiliki 

kecenderungan untuk berkutat pada persoalan legalitasnya saja.49  

 

Terkait dengan hal tersebut, studi ini menemukan tiga persoalan pada aspek regulasi dan 

satu persoalan pada isu konflik kepentingan yang menghambat jalannya pengawasan 

yudikatif terhadap intelijen di Indonesia: 

 

Pertama, pengawasan yudikatif dinilai belum efektif karena Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2011 tentang Intelijen Negara hanya memberikan pengadilan negeri kewenangan 

otorisasi penyadapan, alih-alih sebagai aktor pengawas. Dalam ketentuan itu disebutkan 

bahwa pengadilan negeri memberikan otorisasi penyadapan atas perintah Kepala BIN, 

dengan jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 

sesuai kebutuhan. Dalam konteks itu, studi ini memandang bahwa pemberian otorisasi 

 
46 Kent Roach, “Review and Oversight of Intelligence in Canada,” dalam  Zachary K. Goldman dan Samuel J. 
Rascoff (ed.), Global Intelligence Oversight: Governing Security in the Twenty-First Century, (New York: Oxford 
University Press, 2016), hlm. 175–205. 
47 Elizabeth Rindskopf Parker dan Bryan Pate, “Rethinking Judicial Oversight of Intelligence", dalam Thomas C. 
Bruneau dan Seteven C. Boraz, Reforming Intelligence: Obstacles to Democratic Control and Effectiveness, 
(Austin, TX: University of Texas Press, 2007), hlm. 51–72. 
48 Ibid. 
49 Kent Roach, op.cit. 
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penyadapan saja tidak cukup dalam mendorong pengawasan yang efektif di sektor 

yudikatif ataupun mendorong penegakkan hukum secara komprehensif. Diperlukan 

kewenangan lebih jauh bagi pengadilan negeri untuk meninjau, memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan izin penyadapan, hingga memproses perkara pidana dan perdata (rule 

of law) atas kegiatan-kegiatan intelijen yang dianggap menyimpang atau melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan.50 

 

Kedua, pengawasan yudikatif dinilai belum efektif karena pengadilan negeri belum 

memiliki mandat dan fungsi mekanisme akses informasi intelijen (clearance) jika terjadi 

persidangan perkara pidana atau perdata terkait kegiatan intelijen. Kejelasan mekanisme 

izin akses informasi ini penting untuk meninjau kesesuaian dan kelayakan dalam 

memberikan otorisasi penyadapan maupun menindaklanjuti proses pidana terkait 

intelijen. 

 

Ketiga, pengadilan negeri belum memilki mandat dan fungsi menetapkan kompensasi bagi 

yang dianggap sebagai korban dari kegiatan intelijen. Hal ini perlu ditetapkan secara jelas 

agar hak korban untuk menerima ganti rugi dapat tetap terjamin ketika terjadi suatu 

perkara pelanggaran intelijen. 

 

Keempat adalah problem pengawasan yang muncul pada isu konflik kepentingan. Praktik 

yang muncul pada sistem peradilan Indonesia saat ini adalah masih saratnya pengaruh 

ataupun intervensi politik, baik dari pemerintah maupun oposisi.51 Hal ini pada akhirnya 

dapat berdampak pada munculnya kecenderungan konflik kepentingan dan politisasi di 

dalam proses peradilan itu sendiri. 

 

  

 
50 Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 
51 Salah satu dugaan intervensi politik terhadap sistem peradilan di era reformasi dapat dilihat pada kasus 
Munir. Beberapa catatan perjalanan persidangan dapat dilihat lebih jauh pada Kontras, Bunuh Munir, 
(Jakarta: Kontras, 2006), hlm. 78-121. 
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Tabel 5. Ringkasan Problem Pengawasan Aktor Pengadilan Negeri 

Jenis Isu 
Pengawasan 

Problem Pengawasan 

Kelemahan 
regulasi 
 

1. Problem paradigma regulasi: UU Intelijen No.17/2011 hanya 
menempatkan Pengadilan Negeri sebagai aktor pemberi otoritas 
penyadapan, alih-alih penjamin penegakkan hukum (rule of law) dari 
kegiatan intelijen. 

2. Kekosongan aturan mengenai tanggung jawab Pengadilan Negeri 
(tugas dan kewenangan) sebagai aktor pengawas dalam hal clearance 
akses informasi rahasia. 

3. Kekosongan aturan mengenai tanggung jawab Pengadilan Negeri 
(tugas dan kewenangan) sebagai aktor pengawas dalam hal 
menentukan kompensasi bagi korban/pihak ketiga. 

Konflik 
kepentingan 

4. Adanya pengaruh dan/atau intervensi elit politik terhadap sistem dan 
proses peradilan. 

Sumber: diolah oleh Tim Peneliti 

 
 
Internal  

 

Dalam menegakkan pengawasan internal, terdapat dua mekanisme yang dijalankan, yaitu 

mekanisme reguler dan mekanisme ad-hoc. Mekanisme reguler pengawasan internal 

dilakukan oleh pimpinan masing-masing, artinya oleh Kepala BIN untuk BIN, Panglima 

TNI untuk intelijen tempur, Kapolri untuk intelijen keamanan, dan Jaksa Agung untuk 

intelijen kejaksaan. Sementara itu, mekanisme ad-hoc dijalankan oleh Dewan Etik yang 

dibentuk ketika terjadi penyimpangan dari ketentuan kode etik intelijen negara. 

 

Jika dirunut, Kepala BIN telah mengeluarkan Kode Etik Intelijen Negara yang terbit 

empat kali. Kode Etik Intelijen dimaksudkan sebagai pedoman dalam bersikap, berbicara, 

bertindak dan berperilaku bagi Personel Intelijen Negara dalam melaksanakan tugas dan 

pergaulan hidup sehari-hari (Pasal 2). Penerbitan kode etik yang baru akan mencabut kode 

etik yang telah dikeluarkan sebelumnya. 
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Tabel 6. Perjalanan Kode Etik Intelijen Negara 

No. Tahun Kode Etik Intelijen Negara 
1 2008 Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 015 Tahun 2008 tentang 

Kode Etik Pegawai Badan Intelijen Negara 
2 2014 Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 03 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 015 Tahun 
2008 tentang Kode Etik Pegawai Badan Intelijen Negara 

3 2016 Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2016 tentang 
Kode Etik Intelijen Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 932) 

4 2017 Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 07 Tahun 2017 tentang 
Kode Etik Intelijen Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1388) 

Sumber: berbagai dokumen negara (telah diolah kembali oleh Tim Peneliti) 

 

Dari tabel di atas, kita dapat menarik dua asumsi dasar. Pertama, terdapat pergeseran 

ruang lingkup kode etik intelijen, yang awalnya hanya berlaku di lingkungan BIN, kini 

berlaku di seluruh lingkungan penyelenggara Intelijen Negara. Ini artinya personel di 

intelijen tempur, intelijen keamanan, intelijen kejaksaan, dan intelijen K/L lain wajib 

tunduk di bawah kode etik yang dikeluarkan oleh Kepala BIN, sebagai yang memegang 

otoritas tertinggi dalam koordinasi intelijen. Kedua, pasca pengesahan UU Intelijen 

Negara, dalam rentang waktu relatif singkat, kode etik intelijen dikeluarkan tiga kali. 

Menurut kode etik terbaru, dinamika perkembangan organisasi turut mempengaruhi 

penyesuaian kode etik. Benarkah demikian? Mari kita cermati dua kode etik terakhir, yang 

dikeluarkan dengan jarak hanya satu tahun dua bulan dari kepemimpinan Ka. BIN 

Sutiyoso dan Ka. BIN Budi Gunawan. Penulis juga membatasi hanya membandingkan 

dua kode etik terakhir karena alasan keterbatasan akses dokumen.  

 

Penulis mencatat setidaknya terdapat enam hal substantif yang berbeda dalam dua kode 

etik terakhir, yang disajikan dalam tabel berikut. 

 

Tabel 7. Perbandingan Substantif Kode Etik Intelijen Negara 2016 dan 2017 

No. Aspek Perbandingan 

1 
Asas 
Kompartementasi 

Kode Etik 2016: Asas kompartementasi tidak disebutkan dalam 
dokumen. Asas kompartementasi adalah dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya, aktivitas intelijen terpisah satu sama lain, dan hanya 
diketahui oleh unit yang bersangkutan. 
Kode Etik 2017: Asas kompartementasi menjadi bagian dari nilai 
dasar dan kewajiban kode etik intelijen (Pasal 4 poin l dan Pasal 5 
poin g).  
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2 
Nilai Dasar 
Personel Intelijen 
Negara 

Kode Etik 2016: Tidak terdapat poin yang intrusif ke ranah privat 
personel. Terdapat poin menjunjung tinggi HAM, demokrasi, dan 
supremasi hukum (Pasal 4 poin e).  Tidak terdapat asas 
kompartementasi. 
Kode Etik 2017: Terdapat poin yang intrusif ke ranah privat 
personel, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME (Pasal 4 
poin a). Tidak terdapat poin menjunjung tinggi HAM, demokrasi, 
dan supremasi hukum. Terdapat asas kompartementasi.  

3 
Kode Etik 
Intelijen 

Kode Etik 2016: Kewajiban dan larangan digabung menjadi satu 
bab. Tidak terdapat poin larangan yang intrusif ke ranah privat 
personel. 
Kode Etik 2017: Kode Etik dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 
kewajiban dan larangan. Terdapat poin larangan yang intrusif ke 
ranah privat personel, yaitu melakukan perbuatan zina, prostitusi, 
judi, dan minum minuman yang memabukkan (Pasal 6 poin j).  

4 Dewan Etik 

Kode Etik 2016: Terdapat bingkai waktu yang ditentukan dalam 
mekanisme kerja dewan: Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen 
setelah dibentuk harus menyelesaikan pemeriksaan paling lama 60 
hari kerja, serta rekomendasi hasil putusan sidang Kode Etik 
disampaikan kepada Pimpinan Penyelenggara Intelijen Negara 
paling lambat 14 hari setelah pengambilan keputusan. 
Kode Etik 2017: Peraturan ini memperinci wewenang dan tata kerja 
Dewan Etik, namun tidak terdapat pembatasan waktu kerja dewan.  

5 Pelanggaran dan 
Sanksi  

Kode Etik 2016: Terdapat sanksi moral dan sanksi administratif. 
Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka dan pernyataan 
secara tertutup. Sanksi administratif sesuai rekomendasi dari Dewan 
Kehormatan Kode Etik. 
Kode Etik 2017: Pelanggaran dan sanksi diperinci. Terdapat 
pembagian jenis pelanggaran, yaitu ringan, sedang, dan berat 
dengan ketentuan sanksi masing-masing, sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

6 Lainnya 

Kode Etik 2016: Setiap penyelenggara Intelijen Negara dapat 
membuat Kode Etik Intelijen masing-masing. 
Kode Etik 2017: Seluruh penyelenggara Intelijen Negara tunduk di 
bawah Kode Etik ini. 

Sumber: PerkaBIN No. 01 Tahun 2016 tentang Kode Etik Intelijen Negara dan PerkaBIN No. 07 
Tahun 2017 tentang Kode Etik Intelijen Negara (telah diolah kembali oleh Tim Peneliti) 
 

Dari penyajian tabel di atas, penerbitan Kode Etik 2017 cenderung memperinci poin-poin 

yang sudah ada dalam Kode Etik 2016 dari pada merespon perubahan atau dinamika 

perkembangan organisasi. Hal-hal seperti nilai dasar, kewajiban, larangan, wewenang 

Dewan Etik, mekanisme kerja Dewan Etik, hingga pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi 

lebih lengkap dan rigid pada kode etik terbaru. Meski pun demikian, terdapat hal-hal 

fundamental yang eksis pada Kode Etik 2017, yaitu hilangnya nilai dasar menjunjung 

tinggi HAM, demokrasi, dan supremasi hukum, serta munculnya asas kompartementasi 

yang dijadikan sebagai nilai dasar dan kewajiban personel intelijen negara.  



Menguak Kabut Pengawasan Intelijen di Indonesia (Kertas Kerja) – Pusat Penelitian Politik LIPI 
Dilarang mengutip publikasi tanpa seizin penulis. Kontak: natsec.lipi@gmail.com 
 

34 
 

 

Dari konteks itu, peneliti menilai bahwa terdapat problem regulasi dan konflik 

kepentingan dari pengawasan internal (melalui Kode Etik dan mekanisme kerja ad-hoc 

Dewan Etik). Pertama, secara regulasi, peneliti menemukan konstruksi legal Kode Etik 

2017 problematik tidak menunjang efektifitas operasi intelijen dan intrusif terhadap ranah 

privat personel intelijen. Hal ini disimpulkan dari poin nilai dasar “menjunjung tinggi 

HAM, demokrasi, dan supremasi hukum” yang hilang dari Kode Etik 2017. Padahal, tiga 

prinsip ini adalah the only game in town dalam negara demokrasi seperti Indonesia dan 

wajib dipegang teguh oleh seluruh penyelenggara negara, khususnya dalam intelijen 

negara, yang rentan terjadi kegagalan, pelanggaran, atau penyimpangan. Kemudian, 

ketentuan dalam kode etik yang terlalu jauh masuk ke ranah privat personel intelijen 

dinilai tidak substantif terhadap efektifitas operasi intelijen. Konstruksi ini akan ‘tajam ke 

bawah, tumpul ke atas’, menyasar ke individu-individu. Padahal, peran jajaran pimpinan 

jauh lebih esensial dalam kegagalan intelijen, pelanggaran hukum, atau penyimpangan 

kerja intelijen dari prinsip demokratis. Potensi-potensi inilah yang seharusnya lebih 

dibobotkan pada konstruksi kode etik. 

 

Kedua, pengawasan internal dinilai belum efektif karena ada pengaruh jajaran pimpinan 

internal terhadap standarisasi atau objektifitas pengawasan dan penegakkan Kode Etik. 

Dalam uraian perbandingan dua kode etik, kita dapat menarik asumsi bahwa pengaruh 

pimpinan sangat tinggi dalam menetapkan kode etik. Dalam jangka waktu singkat, 

seorang Kepala BIN yang baru dapat mengeluarkan kode etik yang baru pula.52  

 

Ketiga, pengawasan internal dinilai belum efektif karena ada kecenderungan politisasi 

penyelenggara Intelijen Negara oleh pimpinannya masing-masing. Pimpinan yang politis, 

dipolitisasi, atau terpolitisasi oleh pihak lain akan memperlemah objektifitas pengawasan 

internal dan penegakkan kode etik. Sebagai ilustrasi, pimpinan seperti ini, cenderung akan 

menyelamatkan personel intelijen yang sejalan dengan kepentingannya, alih-alih menilai 

dengan objektif dan imparsial.53   

 

 
52 Diskusi kelompok terpumpun dengan mantan struktural Badan Intelijen Negara via daring Zoom pada hari 
Kamis, 24 September 2020. 
53 Diskusi kelompok terpumpun dengan mantan struktural Badan Intelijen Negara via daring Zoom pada hari 
Kamis, 24 September 2020. 
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Keempat, pengawasan internal dinilai belum efektif karena potensi penyalahgunaan asas 

kompartementasi seringkali dijadikan justifikasi dalam melindungi atau menutup-nutupi 

pelanggaran dan kesalahan kelompok/individu. Asas kompartementasi yang dijunjung 

tinggi dalam kode etik seperti pisau bermata dua. Di satu sisi penting untuk mendukung 

efektifitas operasi intelijen, namun di sisi lain, ketika ditemukan atau disadari terdapat 

pelanggaran, asas ini dapat menjadi pembenaran menutup-nutupinya.54 

 

Tabel 8. Ringkasan Problem Pengawasan Aktor Internal 

Jenis Isu 
Pengawasan 

Problem Pengawasan 

Kelemahan 
regulasi 
 

1. Konstruksi legal Kode Etik Intelijen Negara (PerkaBIN 2017) tidak 
menunjang efektifitas operasi intelijen dan intrusif terhadap ranah 
privat personel intelijen. 

Konflik 
kepentingan 

2. Pengaruh jajaran pimpinan internal terhadap standarisasi atau 
objektifitas pengawasan dan penegakkan Kode Etik.  

3. Pimpinan yang politis, dipolitisasi, atau terpolitisasi oleh pihak lain 
akan memperlemah objektifitas pengawasan internal dan penegakkan 
kode etik. 

4. Penyalahgunaan asas kompartementasi: seringkali dijadikan 
justifikasi dalam melindungi atau menutup-nutupi pelanggaran dan 
kesalahan kelompok/individu. 

Sumber: diolah oleh Tim Peneliti 
 
 
Lembaga Negara Independen  
 

Lembaga Negara Independen yang dimaksud dalam studi ini adalah: Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, dan Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga-lembaga ini memiliki perannya 

masing-masing dalam memastikan pemerintahan berjalan secara transparan dan 

akuntabel, tidak terkecuali badan intelijen. Studi ini mengidentifikasi bahwa BPK, KPK, 

Ombudsman, dan Komnas HAM juga dapat menjadi aktor pengawas atas kerja intelijen, 

sesuai peran dan wewenang masing-masing. Meski demikian, hasil temuan penelitian ini 

menunjukan bahwa kerja-kerja lembaga negara independen sebagai aktor pengawas 

intelijen belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari persoalan regulasi, konflik kepentingan, 

dan kelemahan kapasitas aktor pengawas.  

 

 
54 Diskusi kelompok terpumpun dengan mantan struktural Badan Intelijen Negara via daring Zoom pada hari 
Kamis, 24 September 2020. 
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Pada problem regulasi, setidaknya ditemukan empat persoalan. Pertama, UU Intelijen 

Negara belum menempatkan lembaga negara independen sebagai aktor pengawas. Peran 

lembaga negara independen sebagai aktor pengawas intelijen sesungguhnya penting tak 

hanya untuk memberikan penilaian atas legalitas dan kepatutan (propriety) kerja-kerja 

intelijen secara netral dan adil, tetapi juga untuk memastikan bahwa tinjauan yang 

‘independen’ tidak hanya bersifat reaktif (ketika ada pengaduan) tetapi juga berlaku 

proaktif. Oleh karena itu, biasanya lembaga negara independen menerima mandat untuk 

menerima pengaduan dan melakukan investigasi mandiri -befungsi sebagai media yang 

dapat digunakan publik untuk memeriksa kerja-kerja intelijen.55 

 

Kedua adalah kekosongan aturan mengenai tanggung jawab lembaga negara independen 

(tugas dan kewenangan) sebagai aktor pengawas sesuai mandatnya masing-masing. 

Penjelasan pembagian porsi pengawasan ini bersifat krusial untuk memastikan 

kewenangan lembaga negara independen diakui sebagai aktor pengawas. Sebagai 

gambaran, perlu ketentuan yang memperjelas sejauh mana BPK memiliki wewenang 

dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara di lingkungan intelijen negara. 

Kewenangan KPK dalam menerima laporan publik, penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan atas dugaan korupsi di lingkungan intelijen negara. Kewenangan 

Ombudsman dalam menerima laporan publik, melakukan investigasi dan menyusun 

rekomendasi atas dugaan-dugaan maladministrasi di lingkungan intelijen negara. Serta 

kewenangan Komnas HAM dalam menerima laporan publik, pemantauan, penyelidikan, 

pemanggilan, dan mediasi atas dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang 

terkait dengan kerja-kerja intelijen negara.  

 

Ketiga adalah kekosongan aturan mengenai akses informasi terhadap informasi intelijen 

(clearance) bila ada kebutuhan yang muncul dari kerja-kerja lembaga negara independen, 

misalnya ketika lembaga negara independen menerima laporan kasus dugaan 

penyalahgunaan intelijen. Kerja intelijen yang bersifat rahasia pada dasarnya memang 

dapat menjadi hambatan dalam proses penyelidikan, investigasi, dan pemanggilan atas 

kasus penyimpangan kerja intelijen. Oleh karena itu, jika skema izin akses informasi tidak 

diperjelas, maka lembaga negara independen sulit untuk bisa bertindak lebih jauh.  

 
55 Sophie Richardson dan Nicholas Gilmour, Intelligence and Security Oversight: An Annotated Bibliography and 
Comparative Analysis, (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2016), hlm.10-11. 
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Keempat adalah kekosongan aturan mengenai kewenangan lembaga independen negara 

dalam memberikan perlindungan terhadap whistleblower. Perlindungan bagi pihak-pihak 

yang melaporkan dugaan pelanggaran atau penyimpangan, baik di internal ataupun 

eksternal lingkungan intelijen, tentu penting untuk dijamin dalam mendorong 

pengawasan yang lebih inklusif dan partisipatif publik.  

  

Selain problem regulasi, muncul juga problem pengawasan pada isu konflik kepentingan. 

Hal ini dapat terlihat dari respon lembaga negara independen yang cenderung pasif dan 

kompromistis dalam menyikapi dugaan pelanggaran dan penyimpangan intelijen yang 

muncul di publik. Kondisi ini pun kian memburuk bila komisioner ataupun anggota dari 

lembaga negara independen tidak bersikap objektif dan netral. Fenomena 

komisioner/anggota yang berasal dari partai politik, jejaring pengusaha, maupun pihak-

pihak lain yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik tertentu seringkali berdampak 

terhadap lemahnya keinginan politik dari lembaga negara independent untuk merespon 

dugaan-dugaan pelanggaran intelijen.56 

 

Terakhir adalah problem pengawasan yang muncul dari keterbatasan kapasitas internal 

lembaga negara independen itu sendiri. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh faktor 

keterbatasan pengetahuan dan kapabilitas sumber daya manusia yang berwenang pada 

lembaga terkait untuk menelusuri dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan kerja 

intelijen.57 

 

  

 
56 Diskusi kelompok terpumpun dengan perwakilan kelompok masyarakat sipil dan pimpinan redaksi media massa 
via daring Zoom pada hari Kamis, 1 Oktober 2020. 
57 Diskusi kelompok terpumpun dengan perwakilan kelompok masyarakat sipil dan pimpinan redaksi media 
massa via daring Zoom pada hari Kamis, 1 Oktober 2020. 
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Tabel 9. Ringkasan Problem Pengawasan Aktor Lembaga Negara Independen 

Jenis Isu 
Pengawasan 

Problem Pengawasan 

Kelemahan 
regulasi 
 

1. Problem paradigma regulasi: UU Intelijen No.17/2011 belum 
mengatur lembaga negara independen sebagai aktor pengawas 
intelijen. 

2. Kekosongan aturan mengenai tanggung jawab Lembaga Negara 
Independen (tugas dan kewenangan) sebagai aktor pengawas sesuai 
mandatnya masing-masing untuk meninjau kasus penyimpangan 
keuangan, administrasi, dan pelanggaran HAM oleh intelijen. 

3. Kekosongan aturan mengenai tanggung jawab Lembaga Negara 
Independen (tugas dan kewenangan) sebagai aktor pengawas sesuai 
mandatnya masing-masing dalam hal clearance ataupun akses 
terhadap informasi intelijen. 

4. Kekosongan aturan mengenai tanggung jawab Lembaga Negara 
Independen (tugas dan kewenangan) sebagai aktor pengawas sesuai 
mandatnya masing-masing dalam hal mekanisme pemberian 
perlindungan terhadap whistleblower. 

Konflik 
kepentingan 

5. Respon yang pasif dalam menyikapi dugaan kasus pelanggaran 
intelijen. 

6. Konflik kepentingan dari komisioner/anggota terpilih yang 
dilatarbelakangi oleh motif ekonomi/politik. 

Kelemahan 
kapasitas 
aktor 
pengawas 

7. Keterbatasan pengetahuan ataupun kemampuan untuk menelusuri 
dugaan pelanggaran/penyalahgunaan intelijen 

Sumber: diolah oleh Tim Peneliti 

 

Publik 

 

Publik didefinisikan secara luas sebagai individu anggota masyarakat, kelompok 

masyarakat, asosiasi profesi, dan kalangan akademisi maupun media yang kerap 

menyuarakan pendapatnya mengenai kebijakan publik serta perkembangan sosial, politik, 

dan ekonomi. Publik merupakan bagian dari pemangku kepentingan (stakeholder) sektor 

keamanan yang menjalankan peran sebagai pengawas eksternal badan intelijen. 

Pandangan mereka merefleksikan pendapat umum mengenai situasi keamanan pada 

umumnya dan tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja penyelenggara intelijen 

negara.  

 

Komposisi publik yang beragam secara otomatis melahirkan kepentingan yang saling 

berbeda. Ada kalanya berbagai kelompok masyarakat tersebut berada dalam satu barisan 

untuk menyuarakan satu atau dua isu tertentu. Tetapi di lain kesempatan, perbedaan 

pendapat serta kepentingan di antara mereka begitu lebar. Hal inilah yang juga 
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berlangsung dalam pengawasan intelijen. Fragmentasi kepentingan acap menghalangi 

terjadinya proses asimilasi atau integrasi isu. Selain itu, sikap publik yang kadang kala 

terlampau apatis, skeptis, dan tidak percaya kepada badan intelijen malah menutup 

peluang bagi mereka bagi sendiri untuk mengawasi serta menilai kinerja intelijen secara 

objektif dan proporsional.58 Dalam banyak kesempatan, masyarakat sipil tampak 

menggunakan pendekatan konfrontatif dalam merespon dugaan pelanggaran intelijen, 

yang justru bersifat kontraproduktif bagi upaya membangun saluran komunikasi dengan 

pemerintah dan membuka ruang penyelidikan secara kolektif.  

 

Publik seringkali mesti menghadapi tantangan dan hambatan dalam bentuk kekerasan 

atau ancaman kekerasan dalam menjalankan peran pengawasannya. Sedikitnya terdapat 

tiga masalah utama menyangkut isu kekerasan ini.59 Pertama, intimidasi terhadap aktivis 

dan jurnalis yang menyelidiki dugaan penyelewengan aktor penyelenggara intelijen 

negara. Kedua, gangguan atau sabotase atas aktivitas yang dilakukan oleh kelompok 

masyarakat sipil dalam, sebagai contoh, mengungkap pelanggaran hukum yang dilakukan 

oleh personel intelijen atau keterlibatan intelijen dalam politik praktis. Ketiga, 

kriminalisasi yang dialami kelompok masyarakat ketika melakukan pengawasan intelijen. 

 
Sama halnya dengan aktor pengawas intelijen yang lain, publik pun memiliki kelemahan 

dalam hal kapasitas internal.60 Keterbatasan pengetahuan mengenai detail tata kelola 

anggaran intelijen dan operasi intelijen adalah salah satu problem yang tampak di sisi 

masyarakat sipil. Masalah selanjutnya adalah keterbatasan informasi untuk 

mengidentifikasi asal–usul atau afiliasi personel intelijen yang diduga melakukan 

pelanggaran. Namun demikian, patut diingat pula bahwa publik bukanlah aktor penegak 

hukum yang berwenang melakukan penyelidikan serta memiliki diskresi untuk meminta 

keterangan kepada pihak intelijen. Posisi objektif publik sebagai ‘aktor non–negara’ (non–

state actor) yang beroperasi di luar ruang kerja pemerintah, parlemen, dan lembaga 

yudisial, memiliki keterbatasan nyata dalam melangsungkan proses pengawasan secara 

langsung serta bersifat menyeluruh.   

 
58 Diskusi kelompok terpumpun dengan pimpinan Komisi I DPR RI 2014-2019 via daring Zoom pada hari Rabu, 
23 September 2020. 
59 Diskusi kelompok terpumpun dengan pemimpin redaksi media nasional dan direktur eksekutif organisasi 
internasional di bidang hak asasi manusia via daring Zoom pada hari Kamis, 1 Oktober 2020. 
60 Diskusi kelompok terpumpun dengan pemimpin redaksi media nasional dan direktur eksekutif organisasi 
internasional di bidang hak asasi manusia via daring Zoom pada hari Kamis, 1 Oktober 2020. 
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UU 17/2011 tentang Intelijen Negara dan peraturan lain menyangkut tata kelola intelijen 

di Indonesia juga tidak membuka peluang berarti bagi publik untuk melakukan 

pengawasan secara holistik.61 Serupa dengan tantangan yang dialami parlemen, publik 

tidak mendapatkan jaminan hukum untuk mengajukan permintaan kepada badan 

intelijen atas akses informasi serta distribusi dokumen atau material lainnya, misalnya 

terkait anggaran dan operasi intelijen. Bahkan dalam kasus dugaan pelanggaran oleh 

penyelenggara intelijen negara, akses dan distribusi tersebut tertutup bagi kelompok 

masyarakat sipil. Selain itu, wewenang intelijen untuk menentukan masa retensi suatu 

informasi telah membatasi ruang gerak publik dalam mendapatkan informasi tertentu 

yang dapat digunakan sebagai bahan investigasi atas dugaan pelanggaran intelijen.   

 

Tabel 10. Ringkasan Problem Pengawasan Aktor Publik 

Jenis Isu 
Pengawasan 

Problem Pengawasan 

Konflik 
kepentingan 
 

1. Fragmentasi kepentingan di kalangan masyarakat sipil yang 
menyulitkan konsolidasi advokasi. 

2. Kecenderungan masyarakat sipil dan publik enggan melaporkan 
dugaan. 

3. Ketidakpercayaan atas profesionalitas aparat penegak hukum. 
4. Ketidakpercayaan atas profesionalitas aparat pengawas lainnya. 

Intimidasi, 
kekerasan, 
dan 
kriminalisasi 

5. Intimidasi terhadap pelaku media yang terlibat dalam pemberitaan 
mengenai dugaan penyimpangan intelijen. 

6. Gangguan/sabotase terhadap aktivitas yang mengungkap dugaan 
pelanggaraan hukum intelijen dan keterlibatan intelijen dalam dunia 
politik praktis. 

7. Risiko kriminalisasi terhadap media dan lembaga publik lain yang 
menginvestigasi dugaan penyalahgunaan intelijen. 

Kelemahan 
kapasitas 
aktor 
pengawas 

8. Keterbatasan pengetahuan masyarakat sipil tentang tata kelola 
anggaran dan operasi intelijen. 

9. Keterbatasan informasi untuk mengidentifikasi asal-usul/afiliasi 
pelaku penyadapan terhadap tokoh masyarakat/aktivis. 

Kelemahan 
regulasi 

10. Kekosongan aturan yang memungkinkan pengawasan publik 
dilakukan, dalam hal mekanisme akses informasi dan/atau dokumen 
evaluasi kegiatan intelijen, baik terkait operasi maupun penggunaan 
anggaran. 

11. Ketidakjelasan tingkat kerahasiaan informasi: masa retensi informasi 
dan pihak yang diberi wewenang atas akses informasi. 

Sumber: diolah oleh Tim Peneliti 

 

  

 
61 Diskusi kelompok terpumpun dengan pimpinan Komisi I DPR RI 2014-2019 via daring Zoom pada hari Rabu, 
23 September 2020. 
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Internasional 

 

Aktor internasional terdiri atas banyak pihak, antara lain pemerintah negara tetangga atau 

negara sahabat dan badan intelijennya, organisasi internasional di dalam naungan 

Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) maupun yang berada di luarnya, dan organisasi non–

pemerintah level internasional. Jenis aktor internasional yang dikaji oleh studi keamanan 

dan hubungan internasional sebenarnya lebih banyak daripada itu, sebagai contoh ada 

perusahaan multinasional, lembaga keuangan internasional, organisasi filantropi 

internasional, dan lain–lain. Namun, untuk kepentingan riset ini, kami membahas aktor 

internasional dalam jumlah yang terbatas, dan menggolongkan semuanya dalam satu 

kategori utama ‘aktor internasional.’ Mengapa peran aktor internasional dalam 

pengawasan intelijen di level domestik perlu untuk dibahas? Apa saja problem yang 

muncul dari praktik pengawasannya?  

 

Indonesia merupakan bagian dari komunitas internasional (international community). 

Indonesia berkewajiban untuk menaati hukum dan rezim internasional yang mengatur 

tata kelola serta relasi antarnegara dalam berbagai bidang, termasuk sektor keamanan dan 

intelijen. Dalam konteks ini, posisi aktor internasional yang beroperasi di luar ‘wilayah 

kedaulatan nasional’ dapat dikatakan sebagai ‘evaluator’ yang menilai pencapaian 

pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas dari berbagai aktivitas intelijen 

nasional. Selain itu, negara/badan intelijen asing pun sudah barang tentu memiliki 

kepentingan di Indonesia dan menyadari bahwa pemenuhan pencapaian kepentingan 

tersebut dipengaruhi, baik secara positif atau negatif, oleh situasi keamanan domestik serta 

respons intelijen nasional. Oleh karena itu, negara/badan intelijen asing memerhatikan 

dengan teliti segala tindak tanduk berbagai aktivitas penyelenggara intelijen di Indonesia.  

 

Terdapat dua masalah penting dalam praktik pengawasan intelijen oleh aktor 

internasional. Pertama, problem keterbatasan pengetahuan dan akses atas informasi. Mata 

uang utama dalam dunia intelijen adalah kerahasiaan. Oleh karena itu, badan intelijen di 

Indonesia sudah pasti melindungi aktivitas, personel, dan anggarannya dari pihak asing, 

sehingga menyulitkan aktor internasional mendapatkan informasi yang diperlukan, 

misalnya, untuk menelusuri dugaan penyelewengan intelijen nasional. Kendala lemahnya 

penguasaan bahasa nasional atau lokal, dan kurangnya pemahaman atas budaya setempat 
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juga dapat menjadi faktor penghambat bagi upaya negara/intelijen asing untuk 

memahami perkembangan politik–keamanan serta intelijen di Indonesia. Kedua, problem 

konflik kepentingan. Aktor internasional melakukan praktik pengawasan secara minimal 

dan normatif karena menghindari risiko pembocoran informasi serta retaliasi oleh 

pemerintah yang diawasi (misalnya Indonesia).62 Atau dalam kasus lain, pengawasan 

terhadap intelijen Indonesia juga seringkali memiliki risiko ancaman bagi tercederanya 

kepentingan serta keamanan aktor internasional itu sendiri. Selanjutnya itu, pemerintah 

Indonesia juga dapat menggunakan alasan ‘kedaulatan’ dan ‘keamanan nasional’ untuk 

menangkal upaya aktor internasional menyelidiki dugaan pelanggaran intelijen nasional.  

 

Tabel 11. Ringkasan Problem Pengawasan Aktor Internasional 

Jenis Isu 
Pengawasan 

Problem Pengawasan 

Kelemahan 
kapasitas 
aktor 
pengawas 

1. Keterbatasan pengetahuan organisasi internasional atas konteks 
sosial-politik/ intelijen dari negara yang diawasi  

Konflik 
kepentingan 
 

2. Risiko pembocoran informasi oleh badan intelijen yang diawasi. 
3. Risiko retaliasi dari negara yang diawasi. 
4. Negara yang diawasi menggunakan dalih “kedaulatan” dan 

“kepentingan nasional“ untuk menampik tuntutan penyelidikan oleh 
entitas asing atas dugaan pelanggaran badan intelijen nasional di 
wilayah yuridiksi domestik. 

5. Kepentingan aktor internasional yang mempengaruhi keinginan 
politik dari aktor pengawas. 

Sumber: diolah oleh Tim Peneliti 

 

*** 

 

  

 
62 Ashley Deeks, “Intelligence Services, Peer Constraints, and the Law,” dalam Zachary K. Goldman dan Samuel 
J. Rascoff (ed.), Global Intelligence Oversight: Governing Security in the Twenty–First Century (New York: 
Oxford University Press, 2016), hlm. 8-10 dan hlm. 28-30 
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Dari 55 problem pengawasan intelijen di Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya 

dapat dipetakan enam kategorisasi jenis isu pengawasan. Kategori ini dibangun tim 

melalui penilaian kritis terhadap setiap data problem pengawasan yang telah terkumpul. 

Adapun kategori yang dimaksud sebagai berikut: 

 

Tabel 12. Kategori Isu Pengawasan63 

No Kategori Isu Penjelasan 
1. Problem transparansi 

 
Kelemahan implementasi pengawasan, seperti 
kecenderungan aktor untuk melakukan pengawasan secara 
parsial maupun kecenderungan aktor untuk melakukan 
pengawasan dalam ruang tertutup. 

2. Problem regulasi 
 

Kelemahan paradigma dan konstruksi yang diadopsi suatu 
regulasi, kelemahan pengaturan dalam regulasi (definisi 
rancu, tidak opersional, tidak spesifik), serta persoalan 
kekosongan hukum (belum diatur dalam regulasi). 

3. Problem kompleksitas 
ancaman 
 

Kesulitan yang dialami aktor pengawas dalam meninjau 
proporsionalitas dan mengidentifikasi pelanggaran yang 
disebabkan oleh kompleksitas ancaman. 

4. Konflik kepentingan Persoalan politisasi, kelemahan keinginan politik (political 
will), dan konflik kepentingan di intra dan inter aktor 
pengawas. 

5. Kelemahan kapasitas 
aktor pengawas 
 

Kelemahan kapabilitas internal aktor pengawas, seperti 
keterbatasan pengetahuan dan informasi. 

6. Intimidasi, kekerasan 
dan kriminalisasi 

Tekanan terhadap aktor pengawas dalam menjalankan 
fungsinya. 

Sumber: diolah oleh Tim Peneliti 

 

Dari enam kategori isu diatas, terdapat tiga isu besar yang mendominasi pengawasan 

intelijen di Indonesia yaitu: isu konflik kepentingan (20 problem); persoalan regulasi (18 

problem); kelemahan kapasitas aktor pengawas (8 problem). 

 

Munculnya persoalan isu konflik kepentingan ini utamanya dipengaruhi oleh kepentingan 

politik dari aktor pengawas itu sendiri yang bisa berdampak pada kecenderungan untuk 

politisasi ataupun melakukan pengabaian (respons pasif). Sementara persoalan regulasi 

utamanya dipengaruhi oleh kelemahan ataupun kekosongan aturan dalam UU Intelijen 

 
63 Kategori isu pengawasan pada tabel 12 tidaklah bersifat final. Perubahan kategori (penambahan ataupun 
pengurangan) masih bisa terjadi. Hal ini sepenuhnya bergantung pada data problem pengawasan intelijen 
Indonesia itu sendiri. Misalnya, masih terbuka kemungkinan akan adanya input baru pada data problem 
pengawasan di masa depan karena terjadi kasus tertentu atau ada deklasifikasi informasi, dimana hal ini 
bisa berdampak pada penambahan kategori. Di sisi lain, terbuka pula kemungkinan akan adanya 
pengurangan data problem pengawasan apabila terdapat suatu perubahan dan perkembangan dalam tata 
kelola intelijen di masa depan. 
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No.17/2011 tentang Intelijen Negara ataupun Perka BIN mengenai Kode Etik Intelijen. 

Hal ini kemudian berdampak pada kelemahan mandat, kewenangan, maupun skema bagi 

aktor-aktor pengawas dalam melakukan kerja-kerjanya. Kemudian, persoalan kelemahan 

kapasitas aktor-aktor pengawas utamanya dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan 

maupun informasi yang dimiliki oleh aktor pengawas.  

 

Kombinasi ketiga isu tersebut pada akhirnya memberikan dampak serius terhadap kerja-

kerja pengawasan yang sulit berlaku efektif ataupun responsif terhadap berbagai kasus 

dugaan penyalahgunaan intelijen maupun kasus inefektivitas intelijen. Sebagai ilustrasi, 

kebanyakan aktor pengawas tidak memiliki pengetahuan ataupun informasi yang cukup 

untuk mengidentifikasi ataupun mendeteksi suatu dugaan kasus penyalahgunaan intelijen 

ataupun kasus inefektivitas intelijen. Kalaupun berhasil diidentifikasi, tindak lanjutnya 

juga belum tentu dilakukan karena adanya pengaruh kepentingan politik yang cukup 

besar. Seandainya hal itu berhasil diatasi, tindak lanjutnya juga bisa terhambat karena 

regulasi belum menyediakan mandat, kewenangan, ataupun skema pengawasan yang 

memadai. 

 

Selain tiga isu pengawasan tersebut, terdapat pula beberapa isu minor yang 

mempengaruhi kelemahan kerja-kerja pengawasan intelijen di Indonesia, seperti: isu 

kompleksitas ancaman (4 problem), persoalan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi (3 

problem), serta persoalan transparansi (2 problem). Meski tidak mendominasi persoalan 

pengawasan, beberapa isu ini dapat memberikan hambatan tersendiri bagi kerja-kerja 

aktor pengawas intelijen di Indonesia. 
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6. IMPLIKASI PROBLEM PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS 

INTELIJEN DAN DEMOKRASI 

 

 

Setelah memahami peta problem pengawasan intelijen di Indonesia, bagian ini akan lebih 

jauh meninjau implikasi problem pengawasan terhadap efektivitas kerja intelijen dan 

prinsip-prinsip demokrasi. Implikasi problem pengawasan terhadap efektivitas intelijen 

dan demokrasi ini penting untuk ditinjau karena pada dasarnya tujuan keberadaan 

pengawasan bukanlah untuk pengawasan itu sendiri, melainkan sebagai medium untuk 

memastikan akuntabilitas dari kerja-kerja intelijen sebagai salah satu lembaga negara 

terhadap publik serta memastikan intelijen dapat bekerja sesuai dengan mandat dan 

tujuannya.64 

 

Dalam konteks itu, efektivitas intelijen dapat didefinisikan berdasarkan pasal 4 dan 6 UU 

Intelijen No.17/2011 yang berbunyi: “Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, 

kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, 

penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan 

mengancam kepentingan dan keamanan nasional.… Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi 

penyelidikan, pengamanan dan penggalangan”. Atas dasar itu, secara sederhana dapat 

diartikan bahwa intelijen bekerja efektif apabila ia berhasil memberikan deteksi dini dan 

peringatan dini atas ancaman keamanan nasional melalui kegiatan penyelidikan, 

pengamanan dan penggalangan – begitu pula kebalikannya.  

 

Setidaknya terdapat tiga hal yang dapat mempengaruhi efektivitas intelijen:65 Pertama 

adalah keberadaan kebijakan atau rencana strategis yang mendefinisikan tujuan dan cara 

untuk mencapainya. Hal ini diperlukan sebagai landasan agar kerja-kerja intelijen terarah. 

Kedua adalah adanya lembaga sipil -baik komite negara ataupun kementerian, yang 

memastikan adanya kontrol terhadap koordinasi ataupun diseminasi produk-produk 

intelijen. Ketiga adalah keberadaan dukungan sumber daya dari mulai anggaran, personel, 

 
64 Pengawasan terhadap intelijen diperlukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan, 
pelanggaran terhadap ketentuan hukum, memastikan proporsionalitas kerja intelijen, dan menjamin hak-hak sipil 
warga. Lihat lebih jauh pada Hans Born, Loch K. Johnson dan Ian Leigh, Who’s Watching the Spies?..op.cit, hlm. 
5-6. 
65 Thomas C. Bruneau, “A conceptual framework for the analysis of civil-military relations and intelligence” 
dalam Defense and Security Analysis Vol.34, No.4, (London: Routledge, 2018), hlm.345-364. 
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pendidikan, pelatihan, peralatan, dan kebutuhan operasional yang memungkinkan kerja-

kerja intelijen dilakukan secara efektif. 

 

Sementara penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks penyelenggaraan intelijen 

dapat didefinisikan sebagai terciptanya kontrol demokratis dalam menjamin akuntabilitas 

dari kerja-kerja intelijen. Kontrol demokratis sendiri dapat dipahami sebagai seperangkat 

norma pemerintahan yang mengatur relasi antara aktor keamanan dengan negara, dimana 

aktor keamanan merupakan sub-ordinat dari pemerintahan yang dipilih secara 

demokratis, dan tunduk terhadap pengawasan hukum maupun masyarakat sipil.66 

“Tunduk terhadap pengawasan hukum maupun masyarakat sipil” merupakan hal yang penting 

diperhatikan lebih jauh karena hal inilah yang membedakan antara sistem pemerintahan 

otoriter dan demokratis. Kontrol terhadap intelijen mungkin bisa terjadi pada rezim 

otoriter namun hanya dilakukan oleh atasannya dan pihak eksekutif -biasanya memiliki 

kecenderungan politisasi dan penyalahgunaan yang lebih tinggi. Hal ini berbeda dengan 

kontrol demokratis yang menganut prinsip checks and balances, dimana pengawasan 

dilakukan paling tidak oleh tiga kekuasaan yang berbeda -eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif, untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan dan politisasi.67 

 

Terdapat dua fitur utama yang mempengaruhi kontrol demokratis terhadap intelijen. 

Pertama adalah supremasi sipil dimana intelijen perlu tunduk pada otoritas sipil (end-user) 

dalam menetapkan agenda kerjanya.68 Hal ini sekaligus memberikan batasan tegas antara 

intelijen dan politik, dimana intelijen tidak boleh terlibat dalam proses pembuatan 

kebijakan (decision making process) ataupun kegiatan advokasi suatu kebijakan.69 Kedua 

adalah keberadaan kewenangan yang cukup bagi para aktor pengawas (sesuai mandatnya 

masing-masing) untuk meninjau akuntabilitas intelijen pada bidang anggaran, personil, 

strategi, kebijakan, hingga operasi agar tidak melanggar hukum maupun prinsip Hak 

Asasi Manusia.70 Dalam konteks itu, secara sederhana dapat diartikan bahwa penerapan 

prinsip-prinsip demokrasi atas penyelenggaraan intelijen akan semakin baik bila 

akuntabilitas kerja intelijen dapat dijamin melalui prinsip supremasi sipil dan pengawasan 

yang memadai -begitu pula kebalikannya.  

 
66 DCAF, “Democratic Control of Armed Forces” dalam DCAF Backgrounder 05/2008, (Geneva: DCAF, 2008). 
67 Andi Widjajanto, et all, Intelijen: Velox et.., op.cit. 
68 Thomas C. Bruneau dan Kenneth R. Dombroski, “Reforming Intelligence…, op.cit. 
69 Mark Lowenthal, Intelligence: From Secret.., op.cit. 
70 Thomas C. Bruneau, “A conceptual …, op.cit.  hlm.345-364. 
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Lantas, bagaimanakah dampak problem pengawasan terhadap efektivitas dan demokrasi 

di Indonesia? Berdasarkan uraian di atas, kita melihat bahwa dampak problem 

pengawasan terhadap efektivitas dan demokrasi tersebut tidaklah berlangsung dalam alur 

sebab–akibat yang searah/linier –dalam arti bahwa semua masalah pengawasan yang 

telah dijelaskan sebelumnya merupakan penyebab bagi persoalan politisasi, 

penyalahgunaan wewenang, pelibatan intelijen yang eksesif, hingga tidak efektifnya 

intelijen. Sebagai aktor keamanan dalam lingkungan politik pasca–otoriter yang belum 

sepenuhnya lepas dari warisan rezim despotik masa lalu, bulat–lonjong serta segala 

problem yang diidap intelijen Indonesia dewasa ini tak ayal lagi juga merupakan akibat 

dari kecacatan demokratisasi dan korupsi politik yang terjadi secara mencolok di 

Indonesia selama dua dekade terakhir. Dengan demikian, jika dilihat lebih spesifik dalam 

konteks Indonesia pasca–otoriter, relasi antara problem pengawasan intelijen dan 

kelemahan demokratisasi berlangsung secara resiprokal (bersifat saling timbal balik).  

 

Apakah maksudnya? Ambil contoh, persoalan konflik kepentingan yang, berdasarkan 

penilaian tim, menjadi penghambat terbesar bagi pembangunan prosedur pengawasan 

intelijen demokratis di Indonesia. Otoritas tunggal presiden dalam mengangkat dan 

memberhentikan seorang Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada dasarnya bertujuan 

untuk menjamin integritas ‘sistem komando serta kontrol,’ namun dalam 

perkembangannya telah diselewengkan secara konsisten sebagai upaya kepala negara 

dalam mengamankan kepentingan politik personal maupun kroni serta partai 

pendukungnya. Sebagai akibatnya, presiden pun –seperti telah diidentifikasi sebelumnya- 

lalai dalam menjalankan tugasnya selaku pengawas intelijen untuk memastikan bahwa 

intelijen telah bekerja sesuai regulasi yang berlaku serta memenuhi tanggung jawabnya 

sebagai lembaga penyedia jasa sistem peringatan dini bagi sistem keamanan nasional. 

Namun, lebih jauh, mengapa sebenarnya praktik pengawasan tersebut lemah? Kami 

melihat bahwa praktik politik dagang sapi yang masih marak dalam keseharian elite 

politik dan keamanan juga telah menjadi mata uang dalam menjalankan transaksi 

kekuasaan. Terjadi semacam relasi simbiosis di antara kepemimpinan sipil dan intelijen 

untuk menunda bahkan meminggirkan pemenuhan prinsip akuntabilitas dan transparansi 
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demi pemenuhan kepentingan sempit kedua aktor tersebut.71 Dengan demikian, faktor 

struktural dalam format politik koruptif ini tak lain adalah polutan yang mencemari lahan 

pertumbuhan pranata pengawasan intelijen yang demokratis di Indonesia.   

 

Selanjutnya, setali tiga uang dengan dampaknya terhadap demokrasi, problem 

pengawasan intelijen pun memengaruhi efektivitas intelijen secara negatif. Sebagaimana 

telah disinggung di atas, tujuan aktivitas intelijen pada dasarnya adalah menjadi ‘garda 

depan sistem keamanan nasional,’ dengan menjalankan fungsi penyelidikan, 

pengamanan, dan penggalangan. Tetapi, problem regulasi dalam sektor pengawasan, 

yang termanifestasi dalam bentuk kekosongan aturan, ketidakjelasan orientasi, dan 

tumpang–tindih peraturan –sebagai contoh, telah mengaburkan pengertian dan standar 

‘kesuksesan’ atau ‘kegagalan’ intelijen itu sendiri. Suatu aktivitas penggalangan yang 

ditujukan terhadap kelompok buruh agar mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang 

ekonomi serta investasi, misalnya,  bisa dinilai sebagai hal positif bagi penguasa namun 

di sisi lain justru berdampak destruktif bagi kelangsungan tradisi checks and balances dari 

pihak masyarakat (society) ke negara (state).72 Tiadanya ketentuan yang jelas dan ruang 

lingkup definitif atas ‘pelanggaran intelijen’ membuat –sebagai contoh- Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), selaku aktor pengawas intelijen formal –terdiri atas anggota 

Komisi I DPR serta Tim Pengawas, menemui kesulitan dalam menilai, misalnya, apakah 

peran intelijen dalam penggalangan kalangan masyarakat sipil tersebut sesuai dengan 

mandat yang digariskan dalam UU serta regulasi lainnya. Tiadanya klausul yang tegas 

dalam menentukan batasan aktivitas intelijen, yang pada kenyataannya berkelindan 

dengan sikap apatis sebagian besar anggota parlemen karena mereka berasal dari partai 

politik pendukung pemerintah, telah menempatkan lembaga telik sandi dalam posisi yang 

kritis dan berbahaya bagi kelangsungan profesionalisme intelijen itu sendiri. Bisa jadi, 

badan intelijen akan kehilangan insting dalam mendeteksi ancaman keamanan yang 

bersifat riil serta aktual karena terlampau sibuk dengan urusan politik partisan jangka 

pendek. 

 

*** 

 
71 Diskusi kelompok terpumpun dengan ahli studi pengawasan intelijen via daring Zoom pada hari Senin, 11 Mei 
2020. 
72 Hussein Abri Dongoran, et. al., “Lobi Telik Sandi di Pabrik Kabel,” Majalah Tempo, 14 Maret 2020, dalam 
https://majalah.tempo.co/read/nasional/159941/gerakan-badan-intelijen-mengegolkan-omnibus-law. 
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Setelah memahami dampak problem pengawasan terhadap nilai demokrasi dan efektivitas 

kerja intelijen, tim kemudian melakukan pemetaan terhadap tingkat urgensi problem 

pengawasan intelijen di Indonesia yang diklasifikasikan dalam tiga klaster. Ketiga klaster 

ini muncul dari kombinasi implikasi yang ditimbulkan suatu problem terhadap nilai 

demokrasi dan efektivitas intelijen (Lihat Gambar 3). 

 
 
 

 

Gambar 3. Klaster Implikasi Problem Pengawasan terhadap  
Efektivitas Intelijen dan Demokrasi 

(sumber: diolah oleh Tim Peneliti) 
 
 

Klaster 1: Berdampak signifikan pada efektivitas intelijen dan demokrasi 

 

Problem pengawasan yang muncul pada klaster ini bisa dipandang sebagai permasalahan 

vital bagi penyelenggaraan intelijen karena berimplikasi signifikan terhadap penerapan 

nilai-nilai demokrasi sekaligus efektivitas intelijen. Karakter utama dari klaster ini adalah 

persoalan yang menyangkut kontrol terhadap intelijen. Tanpa kontrol yang memadai, 

intelijen akan cenderung bertindak otonom serta kehilangan orientasi dalam melakukan 

kerja-kerjanya, dimana hal ini memiliki resiko tinggi atas terjadinya kasus 

penyalahgunaan intelijen maupun kasus kegagalan/inefektivitas intelijen. Di Indonesia, 
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persoalan kelemahan kontrol terhadap intelijen ini muncul dari faktor kelemahan atau 

kekosongan regulasi, isu konflik kepentingan, dan kompleksitas ancaman. 

 

Selain itu, salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah seluruh problem 

pengawasan Presiden masuk ke dalam klaster ini. Hal ini dapat dipahami mengingat 

kontrol terhadap intelijen pada dasarnya akan bertumpu kepada pimpinan eksekutif. 

Sayangnya, di Indonesia hal ini masih minim diatur dalam regulasi dan terpengaruh oleh 

tingginya kecenderungan politisasi dalam relasi Presiden-intelijen. Adapun ringkasan 

problem pengawasan pada klaster ini dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Tabel 13. Ringkasan Peta Problem Pengawasan Indonesia Pada Klaster 1 

Regulasi  UU Intelijen hanya menempatkan Presiden sebagai end-user, alih-alih 
rangkap sebagai aktor pengawas. Diantaranya kekosongan aturan 
mengenai tanggung jawab Presiden dalam memastikan ruang lingkup 
dan interpretasi ancaman kamnas bagi intelijen; memastikan legalitas 
operasi; memastikan kesesuaian dan proporsionalitas operasi; dan 
memastikan intelijen menjalankan tata kelola anggaran yang baik. 

 Konstruksi legal Kode Etik Intelijen Negara yang tidak menunjang 
efektifitas operasi intelijen, intrusif terhadap ranah privat personel 
intelijen, serta tidak mengadopsi prinsip demokrasi dan Hak Asasi 
Manusia. 

Konflik 
kepentingan 

 Relasi politis antara Presiden-intelijen yang membuka ruang politisasi, 
manipulasi, ataupun impunitas bagi intelijen. 

 Kecenderungan politisasi pimpinan badan intelijen terhadap 
standarisasi Kode Etik Intelijen serta implementasinya. 

 Pengaruh kepentingan politik terhadap kerja pengawasan lembaga 
independen negara  serta sistem dan proses peradilan. 

Kompleksitas 
ancaman 

 Kelemahan presiden dalam membaca kompleksitas ancaman dan 
menentukan derajat proporsionalitas penggunaan intelijen serta 
mengidentifikasi pelanggaran intelijen. 

Sumber: diolah oleh Tim Peneliti 

 

Klaster 2: Berdampak signifikan pada demokrasi 

 

Klaster ini merefleksikan problem-problem pengawasan yang memiliki karakter persoalan 

terkait akuntabilitas intelijen. Hal ini jelas memberikan implikasi serius terhadap nilai-

nilai demokrasi, mengingat salah satu prinsip utama penyelenggaraan demokrasi adalah 

akuntabilitas seluruh lini pemerintahan, termasuk intelijen. Kelemahan dalam 

memastikan akuntabilitas intelijen tentu berpotensi membuka ruang yang lebih luas bagi 

terjadinya politisasi ataupun penyalahgunaan intelijen -yang kemudian bisa berdampak 

kepada pelanggaran HAM maupun hak-hak warga negara.  
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Di Indonesia, persoalan kelemahan akuntabilitas ini dipengaruhi oleh faktor kelemahan 

atau kekosongan regulasi, isu konflik kepentingan, kompleksitas ancaman, persoalan 

minim transparansi, kelemahan kapasitas aktor pengawas, serta persoalan intimidasi, 

kekerasan dan intimidasi. Apabila ditarik garis besar dari seluruh persoalan yang muncul 

dalam klaster ini, akar persoalannya bertumpu pada diskursus mengenai derajat 

kerahasiaan yang diperlukan oleh intelijen serta derajat keterbukaan yang dibutuhkan oleh 

aktor pengawas dalam memastikan akuntabilitas intelijen yang belum dikontruksikan 

secara baik dan memadai. Adapun ringkasan problem pengawasan Indonesia pada klaster 

ini dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 14. Ringkasan Peta Problem Pengawasan Indonesia Pada Klaster 2 

Regulasi  UU Intelijen belum menyediakan definisi yang rigid mengenai ruang 
lingkup penyimpangan intelijen. 

 UU Intelijen memberikan otoritas yang terlalu luas bagi intelijen untuk 
menentukan klasifikasi dan akses informasi yang bisa diperoleh oleh 
aktor pengawas. Hal ini termasuk kejelasan tingkat kerahasiaan, masa 
retensi, dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan akses. 

 UU Intelijen belum menempatkan Pengadilan Negeri dan Lembaga 
Independen Negara dalam konstruksi aktor pengawas intelijen 
sehingga otoritas dan kewenangannya lemah dalam melakukan 
pengawasan (dalam hal akses informasi, penentuan kompensasi, dan 
perlindungan terhadap whistleblower). 

 Kekuatan hukum Timwas Intelijen DPR lemah karena hanya diatur 
melalui Peraturan DPR RI. 

Konflik 
kepentingan 

 Kecenderungan aktor pengawas (DPR) untuk melakukan pengabaian, 
bersifat politis, dan cenderung transaksional. 

 Penyalahgunaan asas kompartementasi untuk menutupi suatu 
kesalahan/pelanggaran. 

 Keengganan untuk melaporkan dugaan kasus penyalahgunaan 
intelijen serta adanya fragmentasi kepentingan, terutama pada sektor 
publik. 

 Ketidakpercayaan atas profesionalitas aparat penegak hukum, maupun 
aktor pengawas lainnya dalam menindaklanjuti dugaan kasus 
pelanggaran intelijen. 

Kelemahan 
kapasitas 
aktor 
pengawas 

 Keterbatasan pemahaman dan informasi yang terkait dengan intelijen 
untuk menelusuri dugaan pelanggaran intelijen.  

 Kecenderungan inferiority complex dalam melakukan pengawasan. 
 Kecenderungan respon pasif, cenderung kompromistis, terhadap 

dugaan kasus penyalahgunaan intelijen. 
 Intergitas anggota DPR yang rendah dalam menjaga rahasia intelijen. 

Kompleksitas 
ancaman 

 Kelemahan DPR dalam membaca kompleksitas ancaman untuk 
meninjau derajat proporsionalitas penggunaan intelijen serta 
mengidentifikasi pelanggaran intelijen. 
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Persoalan 
transparansi  

 Kecenderungan DPR untuk melakukan pengawasan secara tertutup 
dan bersifat parsial. 

Intimidasi, 
kekerasan 
dan 
kriminalisasi 

 Intimidasi, potensi gangguan/sabotase, serta potensi kriminalisasi 
terhadap pelaku yang melapor ataupun yang memberitakan mengenai 
dugaan pelanggaran intelijen. 

Sumber: diolah oleh Tim Peneliti 

 

Sebagai tambahan, persoalan akuntabilitas ini juga bisa secara tidak langsung 

memberikan dampak terhadap persoalan efektivitas intelijen. Sebagai ilustrasi, tanpa ada 

mekanisme yang memadai untuk menjamin akuntabilitas, orientasi intelijen yang 

seharusnya fokus untuk menjaga keamanan nasional dapat bergeser untuk menjaga 

keamanan rezim ataupun kelompok tertentu. Hal ini pada akhirnya bisa melemahkan 

kerja-kerja intelijen sendiri untuk mendeteksi persoalan keamanan nasional. 

 

 

Klaster 3: Berdampak signifikan pada efektivitas intelijen 

 

Problem pengawasan yang muncul pada klaster ini bersifat terbalik dari klaster 2, yaitu 

memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas kerja intelijen tetapi juga bisa 

berdampak secara tidak langsung terhadap penerapan nilai-nilai demokrasi. Karakter 

utama yang muncul pada klaster ini adalah problem kepercayaan dan ketersediaan 

informasi.  

 

Salah satu syarat agar intelijen dapat bekerja secara efektif adalah intelijen perlu 

mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terkait, dimana salah satu 

sumbernya adalah dari hasil evaluasi para aktor pengawas. Dinamika ancaman keamanan 

kontemporer kini seringkali bersifat trans-nasional dan bersifat multi-dimensi, dimana 

untuk menghadapinya dibutuhkan suatu kerjasama intelijen dengan badan intelijen 

negara lain maupun aktor-aktor lain. Hal ini hanya dimungkinkan apabila pemangku 

kepentingan terkait memiliki kepercayaan terhadap intelijen. Tanpa pengawasan yang 

memadai, pemangku kepentingan akan cenderung tidak percaya dan enggan untuk 

melakukan kerjasama -yang mana pada akhirnya dapat berdampak terhadap efektivitas 

kerja intelijen dalam menghadapi ancaman keamanan. Sementara problem ketersediaan 

informasi bisa memiliki implikasi tidak langsung terhadap nilai-nilai demokrasi karena hal 

ini terkait dengan hak publik untuk mendapatkan informasi. 
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Di Indonesia, problem pengawasan pada klaster ini dipengaruhi oleh faktor konflik 

kepentingan dan kelemahan kapasitas aktor pengawas yang khusus muncul pada aktor 

pengawasan internasional. Adapun ringkasan problem pengawasan pada klaster ini dapat 

dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 15. Ringkasan Peta Problem Pengawasan Indonesia Pada Klaster 3 

Konflik 
kepentingan 

 Keengganan aktor pengawas (terutama aktor pengawas internasional) 
untuk melakukan pengawasan karena adanya resiko pembocoran 
informasi oleh badan intelijen yang diawasi, resiko retaliasi dari negara 
yang diawasi. 

 Keengganan aktor pengawas (terutama aktor pengawas internasional) 
untuk melakukan pengawasan karena adanya faktor kepentingan 
politik lainnya. 

 Resistensi dari negara/badan intelijen yang diawasi dengan dalih 
“kedaulatan” dan “kepentingan nasional“ untuk menampik tuntutan 
penyelidikan oleh entitas asing (negara atau organisasi internasional) 
atas dugaan pelanggaran badan intelijen nasional di wilayah yuridiksi 
domestik. 

Kelemahan 
kapasitas 
aktor 
pengawas 

 Keterbatasan pengetahuan aktor pengawas internasional terhadap 
kerja-kerja intelijen serta konteks sosial-politik dari negara yang 
diawasi. 

Sumber: diolah oleh Tim Peneliti 
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7. KESIMPULAN: REFLEKSI TERHADAP KELEMAHAN MODEL 

PENGAWASAN INDONESIA 

 

 

Memiliki intelijen yang profesional merupakan dambaan setiap negara. Intelijen 

diharapkan mampu memberi peringatan dini kepada Presiden (end-user) secara cepat dan 

tepat (velox et exactus) untuk menghindari pendadakan strategis (strategic shock), serta tunduk 

dalam kendali demokratis. Untuk mencapainya, hampir setiap negara secara terus 

menerus melakukan proses perbaikan pada sektor intelijen atau dikenal juga dengan 

istilah reformasi intelijen.  

 

Dalam proses reformasi intelijen tersebut, fakta di dunia menunjukan bahwa hal itu tidak 

mungkin hanya dilakukan oleh aktor intelijen sendiri, melainkan juga perlu ditopang oleh 

pengawasan yang memadai dari lembaga-lembaga sipil terkait. Sebagai ilustrasi, proses 

reformasi intelijen di Amerika Serikat untuk membenahi efektivitas kerja intelijen 

dilakukan setelah ada tinjauan mendalam dari aktor-aktor pengawas terhadap kasus 

kegagalan intelijen dalam mengidentifikasi serangan terorisme 9/11.73 Begitu pula inisiatif 

pembenahan kendali demokratis terhadap intelijen yang seringkali muncul dari hasil 

tinjauan mendalam terhadap kasus besar politisasi ataupun penyalahgunaan intelijen. 

 

Berpijak dari hal tersebut, maka kerja-kerja pengawasan memiliki arti penting bagi upaya 

pembangunan profesionalisme intelijen. Hal ini setidaknya melingkupi dua hal. Pertama, 

untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang 

diberikan negara kepadanya. Dalam artian, mendorong intelijen agar tetap berorientasi 

kepada keamanan nasional dan bukan kepada keamanan rezim atau kelompok tertentu 

serta untuk memastikan bahwa kerja-kerja intelijen dilakukan di dalam koridor hukum 

yang berlaku. Kedua, untuk mendorong efektivitas kerja intelijen. Dalam artian, 

membantu intelijen untuk melakukan evaluasi komprehensif apabila terjadi kasus 

inefektivitas maupun kegagalan intelijen, sekaligus memberikan legitimasi atas berbagai 

upaya pengembangan yang dibutuhkan intelijen untuk mengatasinya (seperti kebutuhan 

anggaran, perubahan struktur, dll). 

 
73 Mary Habeck and Charles D. Stimson, “Reforming Intelligence: A Proposal for Reorganizing the Intelligence 
Community and Improving Analysis”, dalam Backgrounder No.3129, (The Heritage Foundation: Agustus 2016). 
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Permasalahan yang kemudian muncul adalah seringkali kerja-kerja pengawasan terhadap 

intelijen belum maksimal dan terkendala oleh berbagai hal. Di Indonesia sendiri, sejak 

model pengawasan intelijen resmi diadopsi melalui UU Intelijen No.17/2011, 

pengawasan terhadap intelijen dapat dikatakan belum dapat berjalan secara baik dan 

memadai dalam mendorong intelijen yang profesional dan demokratis. Munculnya 

berbagai kasus dugaan politisasi intelijen, penyalahgunaan intelijen, hingga kasus 

inefektivitas intelijen seringkali masih mendapat respon yang minim dari para aktor 

pengawas. Hal ini pada akhirnya berdampak kepada minimnya dorongan evaluasi 

ataupun perbaikan bagi intelijen itu sendiri -atau bisa dikatakan menghambat proses 

reformasi intelijen. 

 

Dalam konteks itu, kajian ini menemukan 55 problem pengawasan yang dihadapi oleh 

seluruh aktor pengawas intelijen (Presiden, DPR, Pengadilan Negeri, Internal, Lembaga 

Independen Negara, Publik dan Internasional). Dari berbagai problem tersebut, secara 

umum isu pengawasan didominasi oleh isu konflik kepentingan, persoalan kelemahan/ 

kekosongan regulasi, dan persoalan kemelahan kapasitas aktor pengawas. Kombinasi 

ketiga isu tersebut pada akhirnya memberikan dampak serius terhadap kerja-kerja 

pengawasan yang sulit berlaku efektif ataupun responsif terhadap berbagai kasus dugaan 

penyalahgunaan intelijen maupun kasus inefektivitas intelijen. Sebagai ilustrasi, 

kebanyakan aktor pengawas tidak memiliki pengetahuan ataupun informasi yang cukup 

untuk mengidentifikasi ataupun mendeteksi suatu dugaan kasus penyalahgunaan intelijen 

ataupun kasus inefektivitas intelijen. Kalaupun berhasil diidentifikasi, tindak lanjutnya 

juga belum tentu dilakukan karena adanya pengaruh kepentingan politik yang cukup 

besar. Seandainya hal itu berhasil diatasi, tindak lanjutnya juga bisa terhambat karena 

regulasi belum menyediakan mandat, kewenangan, ataupun skema pengawasan yang 

memadai. 

 

Lebih jauh, ketika problem-problem tersebut dipetakan berdasarkan implikasinya 

terhadap nilai-nilai demokrasi dan efektivitas kerja intelijen, Indonesia menghadapi 

persoalan paling serius dalam hal kontrol terhadap intelijen. Penelitian ini menemukan 

bahwa keberadaan regulasi belum memberikan skema, kewenangan, dan otoritas dari 

para aktor pengawas (terutama Presiden) untuk melakukan kontrol terhadap intelijen. 
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Selain itu, persoalan kecenderungan konflik kepentingan dan kelemahan aktor pengawas 

dalam membaca kompleksitas ancaman keamanan juga mempengaruhi kelemahan 

kontrol terhadap intelijen. Hal ini pada akhirnya berdampak serius terhadap penerapan 

nilai-nilai demokrasi maupun efektivitas kerja intelijen. 

 

Disamping itu Indonesia juga menghadapi persoalan dalam hal akuntabilitas intelijen 

yang berdampak serius terhadap penerapan nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini 

menemukan bahwa regulasi terkait intelijen belum memberikan skema, kewenangan dan 

otoritas yang memadai bagi aktor pengawas untuk memastikan akuntabilitas intelijen; 

relasi antara aktor pengawas-intelijen pun masih seringkali diwarnai oleh persoalan 

konflik kepentingan dan terhambat oleh faktor kelemahan kapasitas aktor pengawas; 

persoalan kelemahan aktor pengawas dalam membaca kompleksitas ancaman yang 

menyulitkan penilaian atas proporsionalitas maupun penyalahgunaan dalam kerja-kerja 

intelijen; hingga persoalan implementasi pengawasan yang seringkali terhambat oleh 

kecenderungan pengawasan yang dilakukan dalam ruang tertutup (minim transparansi) 

maupun adanya kecenderungan intimidasi, kekerasan dan kriinalisasi terhadap aktor 

pengawas. 

 

Terakhir adalah persoalan terkait kepercayaan dan ketersediaan informasi yang 

berdampak serius terhadap efektivitas kerja intelijen. Penelitian ini menemukan bahwa 

minimnya kerja-kerja pengawasan juga bisa berdampak kepada tingkat kepercayaan para 

pemangku kepentingan terkait terhadap intelijen. Hal ini pada akhirnya bisa menghambat 

upaya kolektif intelijen (kerjasama intelijen dengan lembaga terkait) dalam menghadapi 

ancaman keamanan tertentu. 

 

Atas dasar temuan penelitian ini, tim memandang bahwa model pengawasan intelijen 

yang diadopsi oleh Indonesia melalui UU Intelijen No.17/2011 memerlukan 

pembenahan lebih jauh. Setiap aktor pengawas masih mengalami hambatan yang cukup 

serius dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasannya, dimana hal ini memberikan 

dampak yang signifikan pula terhadap upaya reformasi intelijen di Indonesia. Adapun 

peta relasi problem pengawasan beserta tingkat kegentingan dapat dilihat pada gambar 

berikut: 
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Gambar 4. Ilustrasi Problem Model Pengawasan Indonesia 

Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti 
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8. AGENDA SELANJUTNYA: MODEL PENGAWASAN ALTERNATIF DAN 

PETA JALAN REFORMASI PENGAWASAN INTELIJEN 

 

 

Setelah melakukan pemetaan terhadap berbagai problem pengawasan intelijen di 

Indonesia, pada agenda riset tahun-tahun selanjutnya (2021-2024) tim berencana untuk 

merancang suatu konsep perbaikan atas model pengawasan intelijen serta menyusun peta 

jalan reformasi pengawasan intelijen. Konsep model pengawasan alternatif dan peta jalan 

ini tentu akan didesain sedemikian rupa berdasarkan metode akademis agar mampu 

berkontribusi bagi peningkatan profesionalisme dan demokratisasi intelijen di masa 

depan.  

 

Dari hasil temuan problem empiris pengawasan intelijen di Indonesia, setidaknya terdapat 

tiga pokok yang akan diperhatikan dalam penyusunan model pengawasan alternatif: 

 

Pertama, tim akan meninjau ulang formulasi aktor pengawas intelijen di Indonesia dengan 

mempertimbangkan mandat yang diemban oleh masing-masing institusi. Pada 

prinsipnya, tim tetap menggunakan pendekatan multi-aktor seperti: eksekutif, legislatif, 

yudikatif, internal, lembaga negara independen, publik, dan internasional. Meski 

demikian tujuannya bukanlah untuk memperbanyak aktor, melainkan untuk menghindari 

terjadinya penumpukan mandat pada beberapa aktor sehingga kerja pengawasan tidak 

efektif; ataupun menghindari keterbatasan sumber daya/kewenangan yang dimiliki oleh 

aktor tertentu. Hal ini tentu perlu diperhatikan mengingat adanya kecenderungan aktor 

pengawas untuk fokus terhadap satu mandat saja. Formulasi aktor ini akan lebih jauh 

disesuaikan dengan kebutuhan dinamika intelijen dan pengawasan di Indonesia. 

 

Kedua, tim juga akan meninjau relasi antar aktor pengawas intelijen. Selama ini, model 

Indonesia baru mengidentifikasi relasi linear antara aktor pengawasan dengan intelijen. 

Adapun relasi linear yang dimaksud seperti Pengadilan Negeri memberikan izin 

penyadapan kepada intelijen, DPR melakukan pengawasan anggaran intelijen, dst. Hal 

itu seringkali mengakibatkan praktik pengawasan yang terfragmentasi dan cenderung 

normatif. Dalam konteks itu, tim bermaksud untuk meninjau kemungkinan terbentuknya 

pola relasi sirkular dan berjejaring antar seluruh aktor pengawas. Melalui relasi sirkular 
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ini, diharapkan bisa terbentuk kerjasama antar aktor pengawas untuk mempermudah 

proses pengawasan yang berkelanjutan serta menyeluruh. Sebagai contoh, model 

alternatif ini akan meninjau kemungkinan kerjasama antara Pengadilan Negeri dengan 

DPR dalam hal pengawasan penyadapan intelijen, dan seterusnya.  

 

Tim tentu tidak akan memaksakan terbentuknya relasi kooperatif antara seluruh aktor 

pengawas apabila hal ini memang tidak dimungkinkan atau tidak dibutuhkan dalam 

konteks Indonesia. Tujuan dasar dari relasi sirkular dan berjejaring adalah untuk 

mendorong terbentuknya format relasi yang memiliki celah paling sempit bagi aktivitas 

politisasi atas praktik pengawasan intelijen. Sehingga relasi yang terbentuk antar aktor 

akan bersifat saling melengkapi terhadap keterbatasan satu dengan lainnya, baik dari segi 

hukum maupun politik. 

 

Ketiga adalah tinjauan terhadap aktivitas pengawasan. Selama ini model pengawasan di 

Indonesia masih membagi aktivitas pengawasan secara terfragmentasi dalam setiap 

mandat aktor. Hal itu seringkali mengakibatkan praktik pengawasan yang terfragmentasi. 

Oleh karena itu, tim akan meninjau kemungkinan kesinambungan dari aktivitas 

pengawasan yang terdiri dari proses identifikasi, deteksi, investigasi, dan evaluasi 

(INDIE). 

 

Dalam konteks itu, identifikasi merujuk pada suatu aktivitas pengawasan untuk 

menunjukan dugaan terhadap suatu kasus kelemahan intelijen (penyalahgunaan, 

politisasi, inefektivitas). Deteksi mengacu kepada suatu proses untuk menemukaan fakta 

dalam dugaan tersebut. Investigasi mengacu kepada upaya penyelidikan pelanggaran 

yang dilakukan intelijen atas dasar fakta-fakta yang ditemukan. Hasilnya adalah 

pembuktian terhadap suatu kasus kelemahan intelijen. Serta evaluasi merujuk pada suatu 

proses penilaian dan tinjauan perbaikan terhadap kelemahan intelijen yang telah terbukti. 

Hasil evaluasi tersebut kemudian (di masa depan) bisa menjadi input untuk proses 

identifikasi.74 Dengan meninjau sinergitas aktivitas pengawasan ini, tim akan 

 
74 Definisi operasional atas identifikasi, deteksi, investigasi, dan evaluasi dibangun tim dari definisi masing-
masing kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dengan mengkontekstualisasikannya terhadap 
dinamika pengawasan intelijen. Tim akan terus berupaya memutakhirkan definisi ini seiring dengan 
berjalannya proses penelitian. 
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mengidentifikasi beberapa tambahan atau pengurangan aktivitas yang bisa dilakukan oleh 

berbagai aktor pengawas. 

 

Dengan meninjau aktor, relasi dan aktivitas pengawasan ini, diharapkan konsep model 

pengawasan alternatif mampu mendorong perbaikan kerja-kerja pengawasan di Indonesia 

serta mendorong profesionalitas dan demokratisasi intelijen secara lebih baik di masa 

depan. Lebih jauh untuk mengimplementasikannya, tim juga akan menyusun peta jalan 

reformasi pengawasan intelijen (2022-2024) yang akan menyentuh pada perbaikan 

berbagai regulasi terkait intelijen maupun upaya peningkatan kapasitas masing-masing 

aktor pengawas.***  
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