RINGKASAN EKSEKUTIF
Kertas kerja ini bertujuan menawarkan suatu konsep perbaikan atas model
pengawasan intelijen di Indonesia. Inisiatif tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan
bahwa model pengawasan yang selama ini diadopsi berdasarkan UU Intelijen
Negara No.17/2011 belum dapat berjalan secara baik dan memadai dalam
mendorong intelijen yang profesional dan demokratis. 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. Apabila dibiarkan, kondisi tersebut akan secara
konstan menghambat proses reformasi intelijen dan demokratisasi di Indonesia.
Oleh karena itu, dorongan untuk membangun profesionalisme intelijen tentu tidak
dapat dilakukan oleh aparat intelijen itu sendiri, melainkan perlu ditopang oleh
pengawasan lembaga-lembaga sipil terkait (civilian counterparts).
Berpijak dari latar belakang tersebut, kajian ini bermaksud menawarkan suatu model
pengawasan alternatif, yang kemudian dinamakan model pengawasan integratif.
Berbeda dengan model pengawasan intelijen yang dijalankan Indonesia saat ini,
model integratif menggabungkan tiga dimensi pengawasan, yaitu: (1) sistem
pengawasan yang berkesinambungan; (2) penguatan kapasitas institusional dan
legal, dan; (3) sistem klirens informasi yang rigid bagi aktor pengawas. Melalui tiga
dimensi

tersebut, diharapkan

model

integratif

dapat

mengurai problem

pengawasan intelijen yang selama ini dihadapi, sekaligus meningkatkan kontribusi
aktor pengawas sebagai katalisator upaya pembangunan reformasi intelijen di
Indonesia.
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1. PENDAHULUAN
Pengesahan UU Intelijen Negara No.17/2011 merupakan salah satu
pencapaian penting dalam agenda reformasi intelijen di Indonesia. Terdapat banyak
hal baik yang diatur dalam UU ini.1 Salah satunya adalah mekanisme pengawasan
terhadap intelijen. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki suatu kerangka
demokratis dalam tata kelola intelijen, mengejawantahkan prinsip check and
balances.
Keberadaan model dan mekanisme pengawasan terhadap intelijen ini memberikan
angin segar bagi kehidupan demokrasi dan keamanan di Indonesia. Harapannya
adalah aktor-aktor pengawas yang terlibat dapat berperan sedemikian rupa, sesuai
mandat pengawasannya, sebagai katalisator dari proses reformasi intelijen. Dengan
kata lain, aktor pengawas diharapkan mampu mendorong intelijen agar tetap
berorientasi kepada keamanan nasional dan bukan kepada keamanan rezim atau
kelompok tertentu; mampu untuk memastikan kerja-kerja intelijen dilakukan di
dalam koridor hukum yang berlaku; serta mampu berperan sebagai medium
evaluasi apabila terjadi kasus kelemahan intelijen.
Dalam perjalanannya selama kurang lebih satu dekade, praktik pengawasan
terhadap intelijen memang sudah mulai berjalan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa
hal, di antaranya: pembentukan aturan turunan dari UU Intelijen Negara No.17/2011
yang terkait pengawasan intelijen seperti Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No.
2/2014 tentang Tim Pengawas Intelijen Negara di DPR-RI dan pemutakhiran aturan
kode etik intelijen negara yang terakhir diatur dalam Peraturan Kepala Badan
Intelijen Negara Kode Etik Intelijen Negara No.7/2017; pertemuan rutin antara
Komisi I DPR RI dengan Badan Intelijen Negara; pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan secara rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Terdapat beberapa hal baik yang diatur dalam UU Intelijen Negara No.17/2011, di antaranya:
penegasan peran intelijen sebagai sistem peringatan dini; intelijen bertanggung jawab kepada
presiden selaku pengguna-terakhir (end-user); diferensiasi fungsi intelijen; penghapusan
kewenangan penindakan; keharusan pembiayaan dari anggaran negara; menetapkan masa retensi
informasi selama 25 tahun; mekanisme izin penyadapan untuk mencegah pelanggaran privasi;
hingga mengatur skema pengawasan internal dan eksternal terhadap intelijen.
1
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penindaklanjutan aduan publik terkait rekrutmen pegawai di Badan Intelijen Negara
oleh Ombudsman; hingga berbagai pemberitaan maupun advokasi publik terkait
beberapa kejanggalan keterlibatan intelijen dalam suatu fenomena politik. 2
Berbagai praktik pengawasan tersebut pada derajat tertentu memperlihatkan suatu
perkembangan positif dalam arah reformasi intelijen di Indonesia, khususnya pada
sektor pengawasan intelijen. Namun demikian, bukan berarti pekerjaan rumah untuk
menempatkan intelijen di dalam kontrol negara demokratis telah usai. Apabila
ditelisik lebih dalam, kerja-kerja aktor pengawas intelijen selama ini masih
menunjukkan pola yang kurang responsif, terfragmentasi, cenderung politis, dan
normatif. Kendati pengawasan dari beberapa aktor dilakukan secara rutin, respons
aktor pengawas terhadap beberapa kasus besar dugaan penyimpangan ataupun
kelemahan intelijen nyaris tidak ditemukan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya
respons aktor pengawas terhadap kasus dugaan keterlibatan intelijen pada
penyadapan rumah dinas Gubernur Jakarta (2014), kasus kelemahan intelijen dalam
menangkal serangan Bom Thamrin (2016), dugaan keterlibatan intelijen dalam
penyadapan telepon genggam mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(2017), pelibatan intelijen dalam kasus pelarangan aktivis untuk menghadiri acara
tertentu (2018), pelibatan intelijen dalam kasus lobi intelijen terhadap masyarakat
sipil yang berpandangan kritis atas suatu rancangan legislasi (2019), pelibatan
intelijen yang masif dalam penanganan pandemi Covid-19 (2020-2021), hingga

Pembahasan mengenai pertemuan rutin antara Komisi I DPR RI dengan Badan Intelijen Negara,
dapat dilihat di 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.; Penindaklanjutan aduan publik kepada
Ombudsman disampaikan dalam diskusi kelompok terpumpun dengan pejabat tinggi Ombudsman
via daring Zoom pada 18 Agustus 2021; Sementara itu, advokasi publik terhadap beberapa
kejanggalan yang dimaksud adalah keterlibatan intelijen dalam melakukan advokasi Omnibus Law
kepada kelompok masyarakat yang menentang pengesahan regulasi tersebut, kemudian dugaan
badan intelijen mengolah data pribadi masyarakat secara tidak sah. Beberapa pemberitaan
mengenai peristiwa tersebut dapat dilihat di Tempo.co, “BIN-Polisi Ikut ‘Lobi’ Omnibus Law, Kontras:
Seperti Orba Saja,” dalam https://nasional.tempo.co/read/1307828/bin-polisi-ikut-lobi-omnibus-lawkontras-seperti-era-orba/full&view=ok, diakses pada 1 Desember 2021; Elsam, “Badan Intelijen dan
Korporasi Langgar Kebebasan Berekspresi dan Hak Privasi, 23 LSM Lintas Negara Himbau PBB
Bentuk Special Rapporteur,” dalam https://elsam.or.id/badan-intelijen-dan-korporasi-langgarkebebasan-berekspresi-dan-hak-privasi-23-lsm-lintas-negera-himbau-pbb-bentuk-specialrapperteur/, diakses pada 1 Desember 2021.
2
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kasus peretasan website Badan Intelijen Negara (BIN) pada tahun 2021. 3 Berbagai
kasus tersebut seringkali berlalu tanpa ada tindak lanjut ataupun evaluasi dari aktor
pengawas.
Selanjutnya, kecenderungan untuk melakukan pengawasan secara normatifprosedural juga dapat terlihat dari sikap pasif DPR dalam persoalan intelijen.4 Salah
satu contohnya dapat terlihat dari mulusnya proses pengangkatan salah satu kepala
badan intelijen, padahal sebelumnya yang bersangkutan sempat batal dilantik untuk
jabatan negara lainnya karena dugaan kasus korupsi. Terlepas dari kebenaran atas
dugaan kasus korupsi tersebut, pokok yang perlu diperhatikan adalah nihilnya
diskursus yang kritis sepanjang proses penilaian di DPR. Seluruh fraksi memberikan
persetujuan, tanpa ada catatan.5 Lebih jauh, muncul juga kecenderungan oligarki di
antara para politisi (pemerintahan dan pimpinan partai politik besar) yang mewujud
dalam kesepakatan diam-diam (tacit agreement) untuk tidak mempersoalkan

Kasus penyadapan rumah dinas Gubernur Jakarta, lihat Kompas, “PDI-P tahu siapa penyadap
Jokowi,”
dalam
https://nasional.kompas.com/read/2014/02/20/1235568/PDIP.Tahu.Siapa.Penyadap.Jokowi, diakses pada 1 Desember 2021; Kasus kelemahan intelijen dalam
mendeteksi bom Thamrin, lihat Kompas, “Intelijen dinilai kecolongan kasus Bom Sarinah, ini kata BIN,”
dalam
https://megapolitan.kompas.com/read/2016/01/14/15410631/Intelijen.Dinilai.Kecolongan.Kasus.B
om.Sarinah.Ini.Kata.Kepala.BIN., diakses pada 1 Desember 2021; Kasus penyadapan telepon
genggam Presiden SBY, lihat Merdeka, “Dulu geger SBY disadap Australia, kini oleh intelijen
Indonesia?,” dalam https://www.merdeka.com/peristiwa/dulu-geger-sby-disadap-australia-kini-olehintelijen-indonesia.html., diakses pada 1 Desember 2021; Kasus pelarangan aktivis, lihat Tempo.co,
“BIN: Neno dilarang ke acara #2019GantiPresiden untuk hindari bentrok,” dalam
https://nasional.tempo.co/read/1120985/bin-neno-dilarang-ke-2019gantipresiden-untuk-hindaribentrok/full&view=ok, diakses pada 1 Desember 2021; kasus keterlibatan intelijen dalam advokasi
kebijakan, lihat Tempo.co, “BIN-Polisi Ikut ‘Lobi’ Omnibus Law, Kontras: Seperti Orba Saja,” dalam
https://nasional.tempo.co/read/1307828/bin-polisi-ikut-lobi-omnibus-law-kontras-seperti-eraorba/full&view=ok, diakses pada 1 Desember 2021; dan Tempo.co, “Keluar Barak Teroris Dilabrak,”
dalam
https://majalah.tempo.co/read/nasional/160659/lobi-lobi-tentara-memuluskan-perprespelibatan-tni-mengatasi-terorisme?utm_source=email&utm_medium=majalah-tempo3A-kantongbolong-bpj&utm_campaign=mbm-8-juni-202, diakses pada 1 Desember 2021; kasus pelibatan
intelijen dalam penangan Covid-19, lihat Diandra Megaputri Mengko, Muhamad Haripin, Putri Ariza
Kristimanta, Sri Yanuarti, “Problematika Peran Badan Intelijen Negara dalam Penanganan Pandemi
Covid-19,” dalam Jurnal Penelitian Politik Vol 18 No.1, Juni 2021; kasus peretasan situs Badan Intelijen
Negara, lihat Detik, “BIN: Kami diserang itu wajar,” dalam https://news.detik.com/berita/d5722754/bin-kami-diserang-itu-wajar, diakses pada 1 Desember 2021.
4
Syamsuddin Haris, Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi (Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 96-125. Dan diskusi kelompok terpumpun dengan salah satu
akademisi pemerhati bidang pertahanan-keamanan dan intelijen via daring Zoom pada 11 Mei 2020.
5
Media
Indonesia,
“DPR
Setuju
Budi
Gunawan
jadi
Kepala
BIN”
dalam
https://mediaindonesia.com/read/detail/66006-dpr-setuju-budi-gunawan-jadi-kepala-bin, diakses
pada 1 Desember 2021.
3
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pelanggaran HAM yang melibatkan aktor keamanan dan institusi intelijen di masa
lalu. Kecenderungan ini tentu memperlemah fungsi pengawasan intelijen karena
tidak adanya keinginan politik untuk memiliki intelijen yang profesional dan
kredibel.6
Di samping persoalan itu, tak jarang juga kerja-kerja aktor pengawas terhambat
karena belum ada kejelasan ukuran akuntabilitas dari intelijen. Sebagai ilustrasi,
berdasarkan keterangan salah satu pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
dalam suatu pemeriksaan, BPK pernah menemukan adanya pos anggaran dari
Badan Intelijen Negara yang belum mendapatkan persetujuan atau penetapan
Menteri Keuangan. Hal ini tentu menjadi praktik yang tidak lazim pada lini
pemerintahan eksekutif (termasuk intelijen) karena seluruh standar biaya seharusnya
mendapatkan persejutuan dari Menteri Keuangan. Dalam konteks itu, BPK
mengusulkan agar BIN mengajukan standar biaya khusus kepada Kementerian
Keuangan. 7 Hingga saat ini, belum diketahui lebih lanjut mengenai progres dari
usulan BPK tersebut.
Berbagai

kelemahan

dalam

praktik

pengawasan

tersebut

pada

akhirnya

menunjukkan bahwa model pengawasan intelijen di Indonesia, sebagaimana yang
diatur dalam UU Intelijen Negara No.17/2011, ternyata belum dapat mendorong
terciptanya kontrol demokratis secara substantif pada intelijen maupun mendorong
profesionalisme intelijen. Apabila dibiarkan, kelemahan pada pengawasan intelijen
ini akan menghambat proses reformasi intelijen di Indonesia, karena dorongan
untuk membangun profesionalisme intelijen tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh
aparat intelijen, melainkan perlu juga didukung oleh lembaga-lembaga terkait
(civilian counterparts).

Diskusi kelompok terpumpun dengan salah satu akademisi pemerhati bidang pertahanankeamanan dan intelijen via daring Zoom pada 11 Mei 2020.
7
Diskusi kelompok terpumpun dengan pejabat tinggi Badan Pemeriksa Keuangan via daring Zoom
pada 1 September 2021.
6
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Berpijak dari latar belakang tersebut, kertas kerja ini akan menawarkan suatu konsep
perbaikan model pengawasan intelijen di Indonesia. Adapun pertanyaan utama
pada kajian ini adalah: Bagaimana rumusan atas perbaikan model pengawasan
intelijen di Indonesia? Menggunakan pendekatan kualitatif, tim akan merumuskan
konsep perbaikan model pengawasan intelijen dengan basis problem empiris
pengawasan intelijen di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir (2011-2021, satu
dekade setelah pengesahan UU Intelijen Negara No. 17/2011). Dalam melakukan
analisis tersebut, tim akan mempertimbangkan secara hati-hati mengenai
kesimbangan kebutuhan kerahasiaan (efektivitas) kerja intelijen dan orientasi nilainilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Kertas kerja ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian Tim Kajian Keamanan
Nasional di Pusat Riset Politik–Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP – BRIN)
mengenai Kontrol Demokratis terhadap Intelijen Indonesia yang dilaksanakan sejak
tahun 2020. Pada tahun sebelumnya, tim telah memetakan problem pengawasan
intelijen di Indonesia yang dituangkan ke dalam kertas kerja berjudul Menguak
Kabut Pengawasan Intelijen di Indonesia (2020). Temuan dari penelitian tersebut
kemudian digunakan sebagai basis pertimbangan tim dalam mengusulkan
perbaikan model pengawasan intelijen Indonesia yang dilaksanakan pada tahun
2021.

2. TINJAUAN KONSEPTUAL: MENCARI FORMAT MODEL
PENGAWASAN INTELIJEN YANG IDEAL?
Keberadaan mekanisme atau model pengawasan terhadap intelijen pada
dasarnya merupakan suatu praktik yang umum diadopsi oleh negara-negara
demokrasi sejak tahun 1970-an. 8 Pengalaman panjang dunia terhadap berbagai
kasus penyalahgunaan intelijen dan kasus inefektivitas intelijen menunjukan bahwa

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.
8
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keberadaan pengawasan berperan penting untuk menjaga dan mendorong
profesionalisme intelijen.9
Setidaknya terdapat dua peran utama pengawasan terhadap intelijen: Pertama,
untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang
diberikan negara kepadanya. Dalam artian, aktor pengawas berperan untuk
memastikan akuntabilitas dan kesesuaian kerja intelijen dengan hukum yang
berlaku. Kedua, untuk mendorong efektivitas kerja intelijen. Dalam artian, aktor
pengawas dapat 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).
Tantangan yang kemudian muncul adalah apakah mungkin membangun suatu
model pengawasan intelijen yang efektif sementara hampir seluruh aspek dari kerjakerja intelijen bersifat rahasia? Dalam diskursus akademik hal ini dikenal dengan
istilah dilema intelijen-demokrasi (kerahasiaan versus keterbukaan). Pada konteks
itu, seringkali muncul argumen bahwa intelijen bersifat incompatible dengan
pengawasan demokratis. Pandangan ini melihat relasi efektivitas kerja intelijen
dengan skema pengawasan sebagai zero sum game. Artinya, efektivitas
pengawasan akan mencederai kerja intelijen -begitu pula kebalikannya. Namun
korelasi semacam ini masih diperdebatkan, karena belum tentu intelijen tanpa
pengawasan dapat bekerja secara efektif terhadap keamanan nasional.10
Sebagai ilustrasi, kegagalan intelijen Amerika Serikat dalam mengantisipasi
fenomena Arab Spring atau kemunculan kelompok teroris Al-Qaeda bukanlah
disebabkan oleh adanya mekanisme pengawasan yang cukup rigid di negara itu,

Peter Gill, “Of intelligence and the challenge of surveillance corporatism,” Intelligence and National
Security Journal (United Kingdom: Routledge, 2020), hlm. 1-20.
10
Robert Jervis, “Intelligence, Civil-Intelligence Relations, and Democracy,” dalam Thomas C.
Bruneau dan Steven C. Boraz (ed.), Reforming Intelligence: Obstacles to Democratic Control and
Effectiveness (Austin: University of Texas Press, 2007), hlm. vii.
9
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melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor analisis intelijen yang kurang memadai.11
Hasil evaluasi pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa informasi awal telah
didapatkan oleh komunitas intelijen, namun mereka gagal dalam membaca dan
menganalisis infromasi tersebut secara strategis. Hal ini pula yang pada akhirnya
mendorong proses reformasi intelijen di Amerika Serikat -yang salah satunya
ditandai dengan penambahan struktur baru yaitu Office of Director of National
Intelligence (ODNI) untuk memperkuat analisis intelijen.12
Sementara pada konteks sebaliknya, hal ini bisa dilihat di Indonesia pada masa Orde
Baru. Saat itu intelijen bekerja nyaris tanpa ada pengawasan. Tetapi pada akhir 1980an dan 1990-an, kerja-kerja intelijen justru kehilangan objektivitasnya dan menjadi
apa yang dikatakan ‘intelijen normatif’. 13 Upaya melindungi rezim menjadi satusatunya tujuan kerja intelijen, sementara kondisi politik dan ekonomi domestik
maupun internasional gagal dibaca dan diantisipasi. Hal ini pada akhirnya membawa
Indonesia pada krisis ekonomi, politik, dan keruntuhan rezim itu sendiri.14
Atas dasar pelbagai contoh tersebut, tim memandang bahwa korelasi antara
keberadaan mekanisme pengawasan dengan efektivitas kerja intelijen justru bisa
berjalan beriringan. Keberadaan pengawasan dari instansi sipil terkait pada akhirnya
bisa menopang dan mengakselerasi kebutuhan reformasi intelijen itu sendiri.
Berdasarkan tinjauan literatur, setidaknya terdapat lima prinsip dasar yang dapat
menopang efektivitas model pengawasan intelijen:

Patut dicatat bahwa terdapat pendapat yang menyatakan bahwa peristiwa itu turut dipengaruhi
“kegagalan pengawasan” (oversight failure); Kongres dan Senat Amerika Serikat dinilai gagal
menyelidiki kinerja intelijen. Lihat misalnya Jennifer Kibbe, “Congressional Oversight of Intelligence:
Is the Solution Part of the Problem,” Intelligence and National Security, Vol. 25, No. 1 (2010): 26.
12
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).
13
Hal ini diakui oleh salah satu petinggi intelijen dalam wawancara dengan tim peneliti pada
penelitian sebelumnya di Jakarta, 5 September 2017. Untuk elaborasi lebih jauh, lihat Hermawan
Sulistyo dan Putri Ariza Kristimanta “Intelijen, Arus Demokratisasi, dan Akhir Kekuasaan Soeharto
(1988-1998)”, dalam Diandra Megaputri Mengko (ed), Intelijen dan Kekuasaan Soeharto (Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor, 2022).
14
Ibid.
11
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1. Kejelasan 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.15 Hal ini penting bagi pengawasan karena hal ini akan menjadi dasar
acuan atau objek pengawasan itu sendiri 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.
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; 16 (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; 17 (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. 18
Khusus terkait persoalan proporsionalitas peran intelijen, perlu diakui bahwa
perkembangan dinamika ancaman keamanan dewasa ini, seperti wabah penyakit,
terorisme, perdagangan ilegal, konflik bersenjata, hingga serangan siber, seringkali
menciptakan kabut tersendiri bagi lembaga-lembaga pengawas untuk meninjau
limitasi dari peran intelijen (oversight fog). Dalam konteks itu, kejelasan dari peran

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.
16
Mark Lowenthal, Intelligence: From Secret to Policy (Washington, D.C.: CQ Press, 2009), hlm. 2-8.
17
A. Patra M. Zen, “Kewenangan Penangkapan Intelijen Tidak Diperlukan!" dalam Andi Widjajanto
(ed.), Negara, Intel dan Ketakutan (Jakarta: Pacivis, 2006), hlm. 315-336.
18
Peter Gill, “Of Intelligence…, op.cit.
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intelijen ataupun limitasinya dapat ditelisik apabila prasyarat berikut ini terpenuhi:
(1) terdapat definisi yang jelas atas 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 untuk keperluan operasi.19
2. Pelibatan beberapa aktor pengawas
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.20
3. Kejelasan mandat, kewenangan, dan mekanisme kerja 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
19
20

Hans Born dan Marina Caparini, op.cit.
Andi Widjajanto, dkk., Intelijen: Velox et Exactus (Jakarta: Pacivis-FES, 2006), hlm.84-92.
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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.21
Di samping persoalan mandat dan kewenangan, hal lain yang perlu diatur dalam
regulasi adalah bagaimana bentuk relasi intelijen dengan aktor pengawas. Dalam
hal ini mekanisme kerja antara intelijen dan aktor pengawas, seperti mekanisme
pertanggungjawaban intelijen dan mekanisme untuk meninjau kesesuaian kerja
intelijen dengan legislasi, perlu diatur secara rigid dalam regulasi. 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.22
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 kerjakerja pengawasan karena aktor pengawas tidak memiliki pengetahuan atau
informasi yang cukup untuk bisa memiliki suatu pandangan terhadap intelijen. 23
Oleh karena itu, kualitas dan kemampuan dari aktor pengawas yang memadai juga
berperan penting dalam menunjang kerja-kerja pengawasan.
5. Keinginan politik aktor pengawas

Peter Gill, op.cit.
Aleksius Djemadu (ed.), Praktek-Praktek Intelijen dan Pengawasan Demokratis – Pandangan Praktisi
(Jakarta: DCAF-FES, 2007), hlm. 44-65.
23
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.
21
22
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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.24 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.25 Kombinasi konflik kepentingan dengan kekhawatiran
atas intimidasi pada aktor pengawas seringkali berdampak pada minimnya
keinginan aktor pengawas untuk memenuhi mandatnya.
**
Untuk mengejawantahkan prinsip pengawasan intelijen tersebut, banyak negara
kemudian mengaturnya dalam suatu model pengawasan intelijen. Model
pengawasan yang diadopsi suatu negara tentu akan berbeda-beda. Hal itu
bergantung kepada konteks negara itu sendiri, seperti sistem politik, sistem
pemerintahan, sistem hukum, faktor hitoris, tata kelola lembaga intelijen dan
dinamika politik-keamanan yang dihadapi negara tersebut. Sebagai ilustrasi, model
pengawasan intelijen di Amerika Serikat yang menganut sistem pemerintahan
presidensial berbeda dengan model pengawasan intelijen di Inggris yang
menganut sistem pemerintahan parlementer, walaupun keduanya menganut sistem
politik demokrasi, dan selanjutnya.
Secara empiris, apapun bentuk model pengawasannya, perlu diakui bahwa belum
ada model pengawasan terhadap intelijen yang sempurna – dalam arti bisa
menihilkan praktik politisasi dan penyalahgunaan intelijen, sekalipun di negaranegara demokrasi terkonsolidasi. Hingga kini, banyak negara yang masih
menghadapi berbagai problem ketidakefektifan pengawasan, seperti: kekhawatiran
24
25

Peter Gill, op.cit.
Thomas C. Bruneau dan Kenneth R. Dombroski, op.cit.
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para aktor pengawas terhadap risiko politik yang muncul sehingga mereka engan
untuk melakukan pengawasan, ketergantungan informasi dari subjek yang diawasi
(intelijen itu sendiri), keterbatasan perhatian publik terhadap isu intelijen (kecuali
saat muncul kasus penyalahgunaan), dan lain sebagainya.26 Meski banyak memiliki
kekurangan, banyak pihak -khususnya proponen demokrasi dan reformasi sektor
keamanan, berpendapat bahwa hal ini bisa diatasi dengan perbaikan model dan tata
kelola pengawasan intelijen secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan
zaman. Upaya ini layak dilakukan karena risiko yang muncul akan jauh lebih besar
dan berbahaya apabila intelijen dibiarkan bekerja tanpa pengawasan.27

3. MODEL PENGAWASAN INTELIJEN DI INDONESIA SAAT INI DAN
PERMASALAHANNYA
Model pengawasan terhadap intelijen untuk pertama kalinya diadopsi
Indonesia pada tahun 2011, melalui Undang-Undang Intelijen Negara No.17/2011.
Secara sederhana, model pengawasan intelijen Indonesia dapat diilustrasikan
sebagai berikut:
Gambar 1. Ilustrasi Model Pengawasan Intelijen Indonesia
LEMBAGA NEGARA
INDEPENDEN

PRESIDEN

INTERNAL

KOMUNITAS
INTELIJEN

KOMISI 1
DPR
INTERNASIONAL

DEWAN
ETIK

TIMWAS
DPR

PENGADILAN
NEGERI

PUBLIK

Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti

26
27

Thomas C. Bruneau dan Kenneth R. Dombroski, “Reforming Intelligence: …op.cit.
Hans Born dan Aidan Wills (ed), Overseeing Intelligence Services: A Toolkit (Geneva: DCAF, 2012).
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Dari model pengawasan intelijen di Indonesia (Gambar 1.), terdapat tiga pokok yang
perlu dijelaskan lebih jauh untuk memahami cara kerja model ini.
Pertama, model pengawasan intelijen di Indonesia menggunakan pendekatan multiaktor. Hal ini dapat terefleksikan melalui pelibatan tujuh aktor pengawas. Pelibatan
empat aktor pengawas bagi intelijen yaitu Presiden (Eksekutif), Dewan Perwakilan
Rakyat/DPR (Legislatif), Pengadilan Negeri (Yudikatif), dan kepala masing-masing
badan intelijen (Internal), diatur secara eksplisit dalam UU Intelijen Negara
No.17/2011. Sementara pelibatan Lembaga Negara Independen, seperti Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam bidang HAM, maupun Ombudsman, diatur
oleh regulasi masing-masing lembaga.28
Lebih jauh, model pengawasan intelijen di Indonesia juga secara implisit melibatkan
aktor publik (domestik) seperti organisasi masyarakat sipil dan media massa ataupun
aktor internasional seperti organisasi internasional dan negara lain. Keterlibatan
kedua aktor memang tidak diatur dalam regulasi secara formal, namun perannya
sebagai aktor pengawas informasi (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. Begitu
pula dengan hasil deklasifikasi laporan kerjasama badan intelijen luar negeri dengan
badan intelijen di tanah air yang dapat memberikan informasi mengenai kerja-kerja
intelijen Indonesia.29

Pelibatan aktor lembaga negara independen diatur dalam 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, dan UU No.37/2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia.
29
Adapun laporan yang dimaksud seperti kerjasama intelijen Amerika Serikat dengan Intelijen
Indonesia dalam menangkap buronan teroris pasca terjadinya peristiwa 9/11 (program rendisi). Lebih
jauh lihat Amrit Singh, Globalizing Torture: CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition, (New
York: Open Society Foundation, 2013), hlm. 6.
28
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Kedua, adalah terkait skema kerja aktor pengawas. Di Indonesia, hal ini diatur dalam
dua skema besar yaitu skema reguler dan skema ad-hoc. Skema reguler merupakan
skema pengawasan dari aktor-aktor pengawas yang dilakukan secara berkala,
sementara skema ad-hoc adalah skema pengawasan dari aktor-aktor pengawas
yang baru bekerja apabila ditemukan dugaan penyimpangan intelijen. Dengan kata
lain, selama tidak ditemukan dugaan penyimpangan intelijen, maka skema yang
digunakan adalah skema reguler. Adapun skema pengawasan reguler dan skema
ad-hoc dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 1. Skema Pengawasan Intelijen
No

Aktor

Skema reguler

1.

Presiden

-

(Eksekutif)

Skema ad-hoc

Bertanggung jawab atas seluruh

Tidak ada.

penyelenggaraan intelijen
-

Mengangkat & memberhentikan
Kepala Badan Intelijen Negara (Ka.
BIN) setelah mendapat pertimbangan
DPR-RI.

-

Menerima laporan
pertanggungjawaban tertulis dari
Badan Intelijen Negara (BIN).

2.

Dewan

-

Dilaksanakan oleh Komisi I DPR

Perwakilan

-

Melaksanakan fungsi yang melekat

Pengawas

Rakyat

pada DPR seperti fungsi legislasi,

(dibentuk oleh Komisi I

(Legislatif)

fungsi

DPR).

anggaran,

dan

-

fungsi

pengawasan.
-

-

-

Melaksanakan

kepatutan

Mengawasi

oleh

Tim

Intelijen

pelaksanaan

dan

fungsi intelijen negara jika

kelayakan dalam proses pengangkatan

bertentangan dengan UU

Ka.BIN.

Intelijen Negara

Memberikan

uji

Dilaksanakan

persetujuan

atas

-

Mengadakan

perpanjangan masa retensi informasi

menindaklanjuti

(setelah 25 tahun).

penyimpangan,

Dapat

mengadakan

Rapat

Kerja

mengadakan

rapat,
dugaan
kunjungan

(Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP)

kerja spesifik, memanggil

dengan pejabat pemerintah atau yang

penyelenggra

mewakilinya, Rapat Dengar Pendapat

meminjam bahan informasi

Umum (RDPU), kunjungan kerja, dan

intelijen yang dibutuhkan
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intelijen,

menerima aspirasi dan pengaduan

(termasuk

informasi

masyarakat

rahasia),

dan

menyampaikan

usul

perbaikan.
3.

Pengadilan

-

Negeri

Memberikan izin penyadapan bagi

-

intelijen

Menindaklanjuti
kriminal

(Yudikatif)

kasus

terkait

intelijen

sesuai dengan mekanisme
kerja pengadilan.

4.

Internal

-

-

-

Dilaksanakan

oleh

Kepala

Badan

-

Dilaksanakan oleh Dewan

Intelijen.

Kehormatan

Kepala Badan Intelijen Negara (Ka.BIN)

(dibentuk

memberikan otorisasi penyadapan dan

masing-masing

pemeriksaan aliran dana, penggalian

penyelenggara

intelijen

informasi.

apabila

ada

dugaan

Kepala Badan Intelijen Negara (Ka.BIN)

penyimpangan

terhadap

menetapkan

Kode Etik).

Kode

Etik

Intelijen

Negara.

-

Intelijen
oleh

kepala

Melaksanakan
pemeriksaan; menganalisis
pelanggaran
membuat

Kode

Etik;

pertimbangan

hukum;

menyarankan

sanksi

hukum;

melaporkan

dan

pelaksanaan

tugasnya kepada pimpinan
penyelenggara

intelijen

negara.
5.

Lembaga

-

Badan

Pemeriksa

Keuangan

(BPK)

-

Komisi

Pemberantasan

Negara

memerika pengelolaan keuangan pada

Korupsi (KPK) melakukan

Independen

badan intelijen secara berkala.

penyelidikan,

penyidikan

dan

penuntutan

apabila

ada

laporan

dugaan

korupsi di lembag intelijen.
-

Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia

(Komnas

HAM)

menyelidiki kasus dugaan
pelanggaran

HAM

&

menerima laporan publik,
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pemantauan, penyelidikan,
pemanggilan, mediasi.
-

Ombudsman

mengawasi

maladministrasi
penyelenggaraan intelijen
&

menerima

laporan

publik,

melakukan

investigasi,

menyusun

rekomendasi.
6.

Publik

Tidak diatur dalam ketentuan hukum, namun dapat berperan untuk
memberitakan suatu dugaan kasus penyimpangan intelijen ataupun
membuat laporan atau penilaian atas suatu kasus penyimpangan intelijen.

7.

Internasional

Tidak diatur dalam ketentuan hukum, namun dapat berperan untuk
melaporkan kerja-kerja intelijen (biasanya terkait kerjasama intelijen).

Sumber: Disarikan dari UU Intelijen Negara No.17/2011 dan berbagai regulasi terkait lainnya.

Ketiga adalah relasi antar aktor pengawas. Dalam melaksanakan kerja-kerja
pengawasan, terdapat lima relasi antar aktor pengawas yang dapat ditelisik (Lihat
Tabel 2.). Apabila disederhanakan, relasi antar aktor pengawas ini dapat dibedakan
dalam dua jenis yaitu: relasi dalam hal menerima aduan dari publik (DPR, PN, dan
LNI) dan menerima hasil tinjauan dari lembaga negara independen (Presiden dan
DPR).
Tabel 2. Relasi Antar Aktor Pengawas
No

Aktor

Bentuk relasi

1.

Presiden – Lembaga

Presiden bisa menerima laporan rekomendasi dari lembaga negara

Negara Independen

mengenai intelijen seperti dari BPK, Komnas HAM, dan Ombudsman
sebagai pertimbangan perbaikan.

2.

DPR

-

Lembaga

Komisi I DPR/Timwas bisa menerima laporan dari lembaga negara

Negara Independen

mengenai intelijen seperti dari BPK, Komnas HAM, dan Ombudsman
sebagai bahan dalam melakukan pengawasan.

3.

DPR – Publik

Komisi I DPR/Timwas juga bisa menerima laporan pengaduan dari
publik, sesuai dengan skema aduan yang tersedia pada DPR.

4.

Pengadilan Negeri -

Dalam hal menindaklanjuti kasus kriminal terkait dengan intelijen,

Publik

Pengadilan Negeri bisa memiliki relasi dengan pihak publik yang
melaporkan kasus tersebut.
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5.

Lembaga

Negara

Selain memiliki relasi dengan Presiden & DPR seperti yang telah

Independen – Publik

disebutkan sebelumnya, lembaga negara independen seperti KPK,
Komnas HAM dan Ombudsman juga memiliki relasi dengan publik
untuk menerima aduan.

Sumber: Disarikan dari UU Intelijen Negara No.17/2011 dan berbagai regulasi terkait lainnya.

**
Dari penjelasan tersebut, keberadaan model pengawasan intelijen di Indonesia
tentu memberikan dasar yang cukup baik dan merefleksikan keinginan kuat untuk
menempatkan intelijen dalam suatu kerangka negara demokratis. Meski demikian,
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. Mengapa
hal itu bisa terjadi?
Berdasarkan kajian intensif yang dilaksanakan tim pada tahun 2020 lalu, tim berhasil
mengungkap 55 problem dan hambatan pengawasan intelijen yang dihadapi oleh
seluruh aktor pengawas. Adapun keseluruhan problem dapat dilihat sebagai
berikut:
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Tabel 3. Problem Pengawasan Intelijen Berdasarkan Aktor
Aktor
Presiden

Problem Pengawasan
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.
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.
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.
DPR

11. Pengetahuan/pemahaman anggota DPR terhadap objek-objek
pengawasan dan persoalan intelijen cenderung masih lemah.
12. Adanya fenomena inferiority complex di kalangan anggota DPR ketika
melakukan pengawasan terhadap intelijen.
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13. Persoalan intergritas anggota DPR dalam menjaga informasi rahasia
terkait keamanan nasional.
14. Kelemahan respon DPR terhadap dugaan kasus penyimpangan intelijen.
15. Kecenderungan untuk melakukan pengabaian karena adanya anggapan
atas tiadanya insentif elektoral dalam aktivitas pengawasan intelijen.
16. Konflik kepentingan dalam dinamika politik internal DPR yang bermuara
pada politik transaksional menghambat proses pengawasan terhadap
intelijen.
17. Dinamika relasi DPR-Presiden yang bermuara pada politik transaksional
menghambat efektivitas pengawasan terhadap intelijen.
18. Tidak ada acuan atau referensi untuk menentukan ruang lingkup
penyimpangan intelijen.
19. 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).
20. 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.
21. 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.
22. Kecenderungan untuk melakukan pengawasan parsial: Persetujuan DPR
atas permintaan BIN dalam pengawasan parsial anggaran seringkali
mengkompromikan kepentingan/hak publik atas akuntabilitas anggaran.
23. Kompleksitas ancaman menyulitkan DPR secara objektif menjalankan
pengawasan mengenai derajat proporsionalitas penggunaan kekuatan
intelijen.
24. Kompleksitas ancaman menyulitkan DPR secara objektif menjalankan
pengawasan dalam hal identifikasi dan penindakan pelanggaran atau
penyelewengan intelijen.
Yudikatif

25. Problem paradigma regulasi: UU Intelijen No.17/2011 hanya

(Pengadilan

menempatkan Pengadilan Negeri sebagai aktor pemberi otoritas

Negeri)

penyadapan, alih-alih penjamin penegakkan hukum (rule of law) dari
kegiatan intelijen.

23

26. Kekosongan aturan mengenai tanggung jawab Pengadilan Negeri (tugas
dan kewenangan) sebagai aktor pengawas dalam hal clearance akses
informasi rahasia.
27. Kekosongan aturan mengenai tanggung jawab Pengadilan Negeri (tugas
dan kewenangan) sebagai aktor pengawas dalam hal menentukan
kompensasi bagi korban/pihak ketiga.
28. Adanya pengaruh dan/atau intervensi elit politik terhadap sistem dan
proses peradilan.
Internal

29. Konstruksi legal Kode Etik Intelijen Negara (PerkaBIN 2017) tidak
menunjang efektifitas operasi intelijen dan intrusif terhadap ranah privat
personel intelijen.
30. Pengaruh jajaran pimpinan internal terhadap standarisasi atau objektifitas
pengawasan dan penegakkan Kode Etik.
31. Pimpinan yang politis, dipolitisasi, atau terpolitisasi oleh pihak lain akan
memperlemah objektifitas pengawasan internal dan penegakkan kode
etik.
32. Penyalahgunaan asas kompartementasi: seringkali dijadikan justifikasi
dalam melindungi atau menutup-nutupi pelanggaran dan kesalahan
kelompok/individu.

Lembaga
Negara
Independen

33. Problem paradigma regulasi: UU Intelijen No.17/2011 belum mengatur
lembaga negara independen sebagai aktor pengawas intelijen.
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. Respon yang pasif dalam menyikapi dugaan kasus pelanggaran intelijen.
38. Konflik kepentingan dari komisioner/anggota terpilih yang
dilatarbelakangi oleh motif ekonomi/politik.
39. Keterbatasan pengetahuan ataupun kemampuan untuk menelusuri
dugaan pelanggaran/penyalahgunaan intelijen
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Publik

40. Fragmentasi kepentingan di kalangan masyarakat sipil yang menyulitkan
konsolidasi advokasi.
41. Kecenderungan masyarakat sipil dan publik enggan melaporkan dugaan.
42. Ketidakpercayaan atas profesionalitas aparat penegak hukum.
43. Ketidakpercayaan atas profesionalitas aparat pengawas lainnya.
44. Intimidasi terhadap pelaku media yang terlibat dalam pemberitaan
mengenai dugaan penyimpangan intelijen.
45. Gangguan/sabotase terhadap aktivitas yang mengungkap dugaan
pelanggaraan hukum intelijen dan keterlibatan intelijen dalam dunia
politik praktis.
46. Risiko kriminalisasi terhadap media dan lembaga publik lain yang
menginvestigasi dugaan penyalahgunaan intelijen.
47. Keterbatasan pengetahuan masyarakat sipil tentang tata kelola anggaran
dan operasi intelijen.
48. Keterbatasan informasi untuk mengidentifikasi asal-usul/afiliasi pelaku
penyadapan terhadap tokoh masyarakat/aktivis.
49. Kekosongan aturan yang memungkinkan pengawasan publik dilakukan,
dalam hal mekanisme akses informasi dan/atau dokumen evaluasi
kegiatan intelijen, baik terkait operasi maupun penggunaan anggaran.
50. Ketidakjelasan tingkat kerahasiaan informasi: masa retensi informasi dan
pihak yang diberi wewenang atas akses informasi.

Internasional

51. Keterbatasan pengetahuan organisasi internasional atas konteks sosialpolitik/ intelijen dari negara yang diawasi
52. Risiko pembocoran informasi oleh badan intelijen yang diawasi.
53. Risiko retaliasi dari negara yang diawasi.
54. 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.
55. Kepentingan aktor internasional yang mempengaruhi keinginan politik
dari aktor pengawas.

Sumber: Tim Keamanan Nasional Pusat Penelitian Politik-LIPI, Menguak Kabut Pengawasan Intelijen
di Indonesia. Kertas Kerja (Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2021).

Secara sederhana, semua problem tersebut dapat dibagi ke dalam enam kategori
problem pengawasan, yaitu:
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1. Problem regulasi: kelemahan paradigma, konstruksi argumentasi, dan
pengaturan regulasi (definisi pengawasan yang ambigu, tidak operasional,
dst.), serta kekosongan hukum;
2. Problem

transparansi:

kelemahan

implementasi

pengawasan,

kecenderungan aktor pengawas untuk melakukan fungsinya secara parsial
maupun melakukan pengawasan secara tertutup;
3. Konflik kepentingan: persoalan politisasi, political will yang rendah dari aktor
pengawas, pembiaran pelanggaran dengan alasan politis, friksi kepentingan
atau konflik intra- dan antar–aktor pengawas;
4. Kelemahan kapasitas aktor pengawas: keterbatasan pengetahuan, informasi,
dan sumber daya dari aktor pengawas;
5. Intimidasi, kekerasan/ancaman kekerasan, dan kriminalisasi: tekanan politik
atau ancaman dari aktor keamanan (komunitas intelijen) terhadap aktor
pengawas;
6. Problem kompleksitas ancaman: kesulitan aktor pengawas dalam menilai
pelanggaran/dugaan pelanggaran intelijen karena kerumitan/kegentingan
situasi keamanan
Adapun tabulasi problem pengawasan intelijen berdasarkan aktor dan kategori
problem dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4. Tabulasi Problem Pengawasan Intelijen di Indonesia
Aktor Pengawas/
Topik Masalah
Kelemahan/kekosongan

Lembaga
DPR

Publik

Presiden

independen

Pengawas
Internasional

negara

internal
intelijen

Pengadilan
negeri

Total

3

2

5

4

-

1

3

18

4

2

-

1

1

-

-

8

3

4

3

2

4

3

1

20

-

3

-

-

-

-

-

3

Problem transparansi

2

-

-

-

-

-

-

2

Kompleksitas ancaman

2

-

2

-

-

-

-

4

11

10

7

5

4

4

55

regulasi
Kelemahan kapasitas
aktor pengawas
Konflik kepentingan
Intimidasi,
kekerasan/ancaman
kekerasan, &
kriminalisasi

Total

14
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Berdasarkan pendataan dan analisis yang dilakukan oleh tim, tiga problem utama
pengawasan intelijen adalah: (a) konflik kepentingan yang menempati posisi
pertama [20 masalah]; (b) kelemahan/kekosongan regulasi [18 masalah], dan; (c)
kelemahan kapasitas aktor pengawas [8 masalah].
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 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 lainnya 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
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mendominasi persoalan pengawasan, beberapa isu ini dapat memberikan
hambatan tersendiri bagi kerja-kerja aktor pengawas intelijen di Indonesia.

4. MERANCANG MODEL PENGAWASAN ALTERNATIF: MODEL
PENGAWASAN INTEGRATIF
Berdasarkan peta problem pengawasan intelijen di Indonesia yang telah
dijelaskan sebelumnya, dapat terlihat bahwa pengawasan intelijen di Indonesia
masih bersifat parsial serta tidak efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem
pengawasan intelijen yang saat ini berlaku di Indonesia masih memerlukan
perbaikan. Setidaknya terdapat enam hal pokok yang menjadi pertimbangan tim
dalam meformulasikan upaya pembenahan.
Pertama adalah terkait dengan aktor pengawas. Model pengawasan intelijen di
Indonesia saat ini pada dasarnya sudah memiliki kerangka pelibatan aktor pengawas
yang cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari diadopsinya pendekatan multi-aktor,
seperti pelibatan aktor dari eksekutif, legislatif, yudikatif, internal, lembaga negara
independen, publik, dan internasional.30 Keterlibatan berbagai aktor ini merupakan
suatu hal yang positif, karena secara alami dapat mendorong terciptanya
pengawasan

yang

komprehensif,

yaitu

dapat

menghindari

penumpukan

kewenangan pengawasan sekaligus dapat meminimalkan potensi politisasi dari
aktor pengawas.31 Dalam konteks itu, tim akan mempertahankan pendekatan multiaktor yang telah diadopsi oleh model pengawasan intelijen Indonesia saat ini.
Adapun sedikit catatan tim adalah sebaiknya pengaturan pelibatan berbagai aktor
ini diwadahi dalam satu kerangka regulasi saja.32

Model pengawasan integratif berfokus kepada pelbagai aktor domestik. Peran aktor internasional
tidak termasuk dalam pembahasan dan memerlukan kajian tersendiri..
31
Andi Widjajanto, et all, Intelijen: Velox..op.cit.
32
Selama ini pelibatan aktor pengawas intelijen masih diatur dalam beberapa regulasi, yaitu UU
Intelijen No.17/2011, 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, dan UU No.37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
30
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Kedua adalah terkait skema pengawasan intelijen. Seperti yang dibahas
sebelumnya, model pengawasan Indonesia mengadopsi dua skema pengawasan
intelijen yaitu skema pengawasan reguler dan skema pengawasan ad-hoc.
Pembagian skema semacam ini pada dasarnya tidak akan menimbulkan persoalan
selama terdapat kejelasan kerja pada masing-masing skema. Sebagai contoh, pada
lembaga negara independen dan pengadilan negeri, skema ad-hoc bekerja ketika
ada aduan dari publik. Pengaturan semacam ini sudah cukup jelas.
Ketiga adalah terkait kapasitas dan kapabilitas aktor pengawas. Berdasarkan hasil
kajian tim, model pengawasan intelijen saat ini belum cukup sensitif dengan
kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan aktor pengawas dalam menjalankan
mandatnya. Dengan kata lain, terdapat beberapa aktor yang telah memiliki mandat
yang cukup jelas, namun belum memiliki dukungan legal dan institusional yang
memadai dalam menjalankan tugasnya. Pada pengawasan legislatif, misalnya,
mandatnya sudah cukup jelas namun pengawasannya seringkali terhambat oleh
definisi ruang lingkup penyalahgunaan intelijen yang belum rigid, serta belum
adanya skema standar petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan bagi Komisi I DPR
ataupun Tim Pengawas Intelijen. Begitu pula yang dialami oleh Presiden,
kewenangan untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap intelijen masih
belum diatur secara rigid, serta belum ada skema dukungan kelembagaan yang
memadai. Sebelumnya, dukungan kelembagaan kepada Presiden lebih banyak
diperankan oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
(Polhukam).33 Namun sejak tahun 2020 lalu, koordinasi intelijen dilakukan langsung
kepada Presiden, tidak lagi melalui Kemenko Polhukam. 34 Meski memperpendek
jalur birokrasi, namun hal ini juga berimplikasi pada berkurangnya dukungan
kelembagaan bagi Presiden untuk melakukan pengawasan terhadap intelijen. Lebih
jauh, beberapa kelemahan dukungan legal dan kelembagaan ini juga dialami oleh

Susilo Bambang Yudhoyono, Keamanan Nasional, Intelijen dan Demokrasi: Respons terhadap
Pertanyaan Tim Kajian LIPI 2021. Wawancara tertulis. (Jakarta: 2021), hlm.18-19.
34
Hal ini diatur di dalam Peraturan Presiden No.73/2020 tentang Kemenko Polhukam, yang salah
satunya menyebutkan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) tidak lagi berada di bawah koordinasinya.
33
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aktor pengawas lainnya seperti pengadilan negeri, pengawasan internal, lembaga
negara independen, dan publik.35
Keempat adalah terkait dengan relasi antar aktor pengawas intelijen. Selama ini,
model pengawasan intelijen Indonesia lebih banyak mengatur relasi yang bersifat
linear antara aktor pengawas dengan intelijen. Adapun relasi linear yang dimaksud
seperti Pengadilan Negeri memberikan izin penyadapan kepada intelijen, DPR
melakukan pengawasan anggaran intelijen, dst. Kalaupun ada relasi antar aktor
pengawas, hal tersebut lebih bersifat menerima aduan ataupun melaporkan hasil
tinjauan. Kondisi

ini

seringkali mengakibatkan

praktik

pengawasan

yang

terfragmentasi, cenderung normatif, dan pada akhirnya justru menyulitkan
terciptanya suatu proses pengawasan yang berkelanjutan serta menyeluruh.
Menimbang hal tersebut, tim memandang perlunya membangun suatu kerangka
model pengawasan dengan karakter jejaring (networked) dan sirkular. Dengan kata
lain, tim akan meninjau kemungkinan relasi yang bisa terbentuk antar lembaga
pengawas terhadap intelijen. Hal ini ditujukan untuk mengatasi persoalan
keterbatasan mandat dari aktor pengawas maupun ego sektoral yang seringkali
muncul.
Kelima adalah terkait dengan objek pengawasan dan akses informasi rahasia. Salah
satu persoalan mendasar dari pengawasan intelijen di negara manapun adalah fakta
bahwa

sebagian

besar

objek

pengawasannya

bersifat

rahasia.

Dalam

menghadapinya, banyak negara-negara demokrasi yang telah terkonsolidasi
memiliki skema rigid mengenai pengaturan klasifikasi informasi rahasia maupun
kewenangan masing-masing institusi/pejabat dalam akses informasi tersebut.
Persoalan yang muncul di Indonesia adalah hal ini baru diatur secara parsial. UU
Intelijen Negara No.17/2011 baru mengatur klasifikasi rahasia intelijen saja, dimana
penetapan klasifikasi rahasia intelijen berada di bawah kewenangan Badan Intelijen
Negara. Regulasi ini belum menyentuh pengaturan mengenai seberapa jauh akses
informasi yang dimiliki oleh aktor pengawas. Sehingga pada praktiknya, hal ini kerap

35

Hal ini akan dielaborasi lebih jauh pada bagian selanjutnya.
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berdampak pada keterbatasan akses aktor pengawas terhadap objek-objek
pengawasan (semata-mata bergantung pada klasifikasi dari BIN). Dalam konteks itu,
tim memandang skema akses informasi rahasia pada aktor-aktor pengawas penting
untuk diatur secara rigid dan diadopsi dalam kerangka model pengawasan
alternatif.
Keenam adalah persoalan dinamika realpolitik. Seperti temuan tim pada kajian tahun
sebelumnya, persoalan konflik kepentingan merupakan salah satu masalah dominan
yang dihadapi pengawasan intelijen di Indonesia. Muara dari kecenderungan politis
ini seringkali ditemukan pada relasi antara Presiden, DPR, dan intelijen.
Sepanjang era Reformasi, relasi antara eksekutif (end-user) dengan intelijen masih
diwarnai oleh corak pragmatisme politik, politik transaksional, dan politik patronase.
Pemilihan kepala badan intelijen hampir selalu dilakukan berdasarkan preferensi
kedekatan pribadi dengan end-user atau lingkaran kekuasaan. Pada satu sisi, hal ini
bisa dipahami karena presiden membutuhkan seseorang yang dapat ia andalkan.
Namun di sisi lain, hal tersebut mendorong terbentuknya pola hubungan pragmatistransaksional yang membuka peluang lebih besar bagi tindakan politisasi dan
penyalahgunaan intelijen. Dalam kacamata politik praktis, dinamika semacam ini
memang

sulit

terhindarkan.

Pada

konteks

itu,

peran

lembaga

legislatif

sesungguhnya menjadi kunci untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dan
politisasi antara intelijen dengan eksekutif. Namun sayang, relasi eksekutif-legislatif
yang terbangun di Indonesia selama dua dekade terakhir juga belum menunjukan
pola yang konstruktif (cenderung politis).
Di tengah dinamika realpolitik semacam itu, perlu diakui bahwa pembenahan model
pengawasan saja kemungkinan besar tidak akan cukup untuk menekan arus politik
dalam praktik pengawasan. Hal ini akan lebih banyak bergantung pada keinginan
politik dari masing-masing aktor maupun reformasi di sektor politik secara lebih luas.
Meski demikian, tim memandang bahwa persoalan dinamika realpolitik ini tetap
perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun alternatif model pengawasan
intelijen. Setidaknya, model pengawasan intelijen bisa ditata sedemikian rupa agar
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memberikan celah tersempit bagi kemungkinan politisasi ataupun manuvermanuver politik dalam pengawasan. Hal ini bisa diantisipasi melalui tersedianya
berbagai jalur pengawasan, kesinambungan pengawasan, pembentukan skema
yang lebih rigid, dan penguatan kapasitas dan kapabilitas aktor-aktor pengawas.
Atas dasar pertimbangan tersebut, dan setelah melakukan studi literatur secara
intensif, diskusi kelompok terpumpun, dan wawancara dengan berbagai pemangku
kepentingan yang berkompeten, tim merancang suatu konsep perbaikan atas
model pengawasan intelijen Indonesia, yang kemudian disebut sebagai model
pengawasan integratif.
Gambar 2. Ilustrasi Model Pengawasan Integratif
Sistem Pengawasan

Identifikasi

Evaluasi

Aktor
Pengawas

Deteksi

Investigasi

Kapasitas Institutional & Legal

Sistem Klirens Informasi

Dikembangkan dari model pengawasan intelijen Indonesia saat ini, model
pengawasan integratif akan menggabungkan tiga dimensi pengawasan intelijen
sekaligus, yaitu: sistem pengawasan, kapasitas institusional dan legal, serta sistem
klirens informasi. Penggabungan ketiga dimensi ini diperlukan karena sistem
pengawasan intelijen Indonesia saat ini masih cenderung terfragmentasi. Model
pengawasan intelijen belum cukup sensitif dengan kebutuhan kapasitas tertentu
dari institusi dan aktor, serta model pengawasan intelijen yang saat ini belum
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dibarengi dengan sistem klirens informasi yang memadai. Harapannya tentu model
pengawasan integratif ini dapat mendorong terciptanya suatu model pengawasan
intelijen

yang

komprehensif

dan

mampu

mendorong

akuntabilitas

dan

profesionalisme intelijen.
Bagaimanakah proses kerjanya? Bagian selanjutnya akan menjelaskan cara kerja
masing-masing dimensi pengawasan dari model pengawasan integratif secara lebih
detil.

4.1. Sistem Pengawasan Intelijen (INDIE)
Dimensi pertama, sistem pengawasan intelijen, merupakan jantung dari
konsep model pengawasan integratif. Belajar dari model dan praktik pengawasan
Indonesia yang selama ini cenderung terfragmentasi berdasarkan mandat setiap
aktor, maka dalam menyusun sistem pengawasan ini tim mengedepankan
pendekatan aktivitas pengawasan.
Pendekatan aktivitas pengawasan ini bisa dikatakan sebagai suatu konsepsi ataupun
pendekatan baru yang diusulkan tim dalam melakukan penataan pengawasan
intelijen. Tinjauan atas aktivitas pengawasan ini ditujukan untuk mendorong fokus
kerja pengawasan terhadap tujuan pengawasan itu sendiri, yaitu: mendorong
respon yang memadai dan berkesinambungan dari aktor pengawas terhadap
berbagai kasus dugaan penyalahgunaan, politisasi, maupun inefektivitas dari
intelijen. Dalam konteks itu, tim mengusulkan empat jenis aktivitas pengawasan yang
saling terkait, yaitu: identifikasi, deteksi, investigasi, dan evaluasi (INDIE).
Identifikasi merujuk kepada proses di mana suatu aktor menyadari atau mengetahui
adanya kejanggalan atau hal yang melenceng dari aturan/kebiasaan. 36 Dalam
konteks riset ini, identifikasi dapat diartikan sebagai proses mengenali serta
mengetahui dengan jelas penyelewengan kekuasaan, pelanggaran hukum serta

GF Smith, “Managerial Problem Identification,” Omega: International Journal of Management
Science 17, No. 1 (1989), hlm. 27.
36
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kode etik intelijen, dan kesalahan ataupun kelemahan yang dilakukan oleh pranata
intelijen negara secepat mungkin.
Deteksi adalah fase di mana suatu masalah sudah dapat dipastikan keberadaannya;
problem yang ditemukan merupakan hal yang nyata atau empiris, bukan kabar
burung, rumor, atau gosip belaka. 37 Berdasarkan pengertian tersebut, studi ini
memaknai deteksi sebagai proses memperoleh informasi atau data secara akurat
yang terkait secara langsung maupun tidak langsung (serta eksplisit atau implisit) atas
peristiwa penyelewengan kekuasaan, pelanggaran hukum serta kode etik intelijen,
dan kesalahan ataupun kelemahan yang dilakukan pranata intelijen negara.
Investigasi merupakan upaya untuk mencari tahu akar masalah dari suatu peristiwa
dan merunut rangkaian sebab akibat yang berujung pada timbulnya masalah
tersebut. 38 Dengan demikian, riset ini mendefinisikan investigasi sebagai proses
penyelidikan, penelusuran, dan pengujian kebenaran atau kesahihan bukti-bukti
yang telah terkumpul, misalnya melalui pencarian data lanjutan, wawancara, dan lainlain, mengenai peristiwa penyelewengan kekuasaan, pelanggaran hukum serta kode
etik intelijen, serta kesalahan ataupun kelemahan yang dilakukan pranata intelijen
negara. Jika menemukan pelanggaran hukum, aktor pengawasan berkewajiban
untuk melaporkan hasil investigasinya kepada pihak penegak hukum atau pihak lain
yang berwenang.
Evaluasi adalah proses yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang
lengkap mengenai penyebab terjadinya suatu masalah dan bagaimana upaya
penanganannya. Terdapat empat tujuan dari kegiatan evaluasi, yakni: 1) analisis atas
penyebab problem; 2) identifikasi atas faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan
problem; 3) eksplorasi atas hal-hal yang tak terduga, dan; 4) rekomendasi atas

Roger J. Volkema, “Problem Formulation in Planning and Design,” Management Science 29, No. 6
(1983). hlm. 639.
38
Cisco
System,
“Problem
Management,”
diakses
dari
https://www.cisco.com/en/US/technologies/tk869/tk769/technologies_white_paper0900aecd806c
3eee.pdf, pada tanggal 16 November 2021.
37

34

perbaikan di masa depan. 39 Atas dasar itu, evaluasi menjadi rantai terakhir dari
sistem pengawasan intelijen yang pada dasarnya berupaya proses penggalian
sekaligus perumusan formula baru untuk mencegah terulangnya penyelewengan
kekuasaan, pelanggaran hukum serta kode etik intelijen, dan kesalahan ataupun
kelemahan intelijen di masa depan.
Sistem pengawasan INDIE dalam model pengawasan integratif, dengan demikian,
dirancang supaya tidak saja cergas dalam mendeteksi serta menyelidiki
pelanggaran intelijen, namun juga pada saat yang sama memiliki kecerdasan dan
fleksibilitas institusional untuk merehabilitasi pola kerja intelijen negara. Tabel 5
berikut ini merangkum operasionalisasi fitur pengawasan intelijen integratif.
Tabel 5. Operasionalisasi INDIE
Sistem Pengawasan

Operasionalisasi INDIE

Intelijen Integratif
Identifikasi

Proses mengenali dan mengetahui dengan jelas atas
masalah yang terjadi dalam intelijen negara
Proses pencarian serta pengumpulan informasi akurat

Deteksi

yang terkait langsung maupun tidak langsung, serta
eksplisit ataupun implisit, tentang masalah dalam
intelijen negara
Penyelidikan, penelusuran, dan pengujian kebenaran

Investigasi

atau kesahihan bukti yang telah terkumpul mengenai
masalah intelijen negara
Perumusan komprehensif atas sebab akibat masalah

Evaluasi

intelijen negara serta penyusunan rekomendasi guna
mencegah terulangnya problem tersebut
Sumber: diolah tim riset

Jody Zall Kusek dan Ray C. Rist, Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System
(Washington, D.C.: The World Bank, 2004), hlm. 14.
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Berdasarkan proses wawancara, studi literatur, dan olah data, tim menemukan
bahwa tiap aktor pengawas intelijen dapat mengambil peran yang berbeda dan
saling melengkapi satu sama lain. Perbedaan tersebut timbul karena masing-masing
aktor memiliki wewenang, ruang lingkup kerja, serta sumber daya yang berlainan.
Keluaran yang diharapkan dari kondisi itu adalah timbulnya pembagian kerja
(division of labor) yang padu serta konstruktif. Selain pembagian kerja, tujuan lain
yang diharapkan adalah terciptanya praktik pengawasan yang berlapis. Terdapat
enam aktor pengawas yang menjadi subjek pembahasan, yakni:
1. Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (khususnya Komisi I);
2. Presiden;
3. Pengawas internal (pimpinan badan intelijen negara dan dewan
kehormatan intelijen negara);
4. Lembaga yudisial;
5. Lembaga negara independen/LNI (terutama Badan Pemeriksa
Keuangan [BPK], Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [Komnas HAM],
Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], serta Ombudsman);
6. Publik (masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, aktivis, dll)
Tabel 6 di bawah ini memperlihatkan masing-masing wilayah kerja aktor dalam
sistem pengawasan intelijen integratif. Tampak bahwa DPR, pengawas internal, dan
LNI terlibat dalam semua proses pengawasan, dari mulai identifikasi, deteksi,
investigasi, hingga evaluasi. Sementara itu, Presiden terlibat pada proses identifikasi
dan evaluasi, lembaga yudisial pada deteksi serta investigasi, dan publik di
identifikasi serta evaluasi.
Tabel 6. Aktor Pengawas Intelijen dan INDIE
Aktor
Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR)
Presiden

INDIE
Identifikasi

Deteksi

Investigasi

Evaluasi
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Pengawas Internal









Yudisial

























Lembaga Negara Independen
(LNI)
Publik

Sumber: diolah tim riset
Dalam hal identifikasi, tugas aktor pengawas intelijen adalah mengenali tanda-tanda
masalah dalam aktivitas intelijen negara. Tugas identifikasi ini dapat menjadi bagian
dari aktivitas rutin aktor pengawas. DPR, sebagai contoh, melakukan pengawasan
atas perencanaan serta penggunaan anggaran intelijen. Pada tahap yang sama, BPK
juga melakukan peninjauan atau kepatuhan penggunaan serta pengelolaan
anggaran intelijen. Selanjutnya, publik memiliki peran besar pada fase identifikasi ini
karena dapat melaporkan dugaan pelanggaran intelijen kepada aktor pengawas
lainnya atau aparat berwenang. Laporan tersebut dapat berasal dari pelbagai
sumber, misalnya liputan media serta penelitian. Sementara itu, presiden dan
pengawas internal menjalankan tugasnya dalam mengidentifikasi hal-hal yang tidak
sesuai dengan agenda keamanan nasional serta kode etik intelijen. Terakhir,
lembaga yudisial menjalankan peran identifikasi dalam hal memberikan izin
penyadapan kepada lembaga telik sandi, dan memastikan penyadapan dijalankan
sesuai kaidah hukum yang berlaku. Tabel 7 di bawah ini merangkum peran aktor
pengawas pada tahap identifikasi.
Tabel 7. Pengawasan Integratif: Identifikasi
Aktor Pengawas
DPR

Fungsi Identifikasi
•

intelijen
•

Presiden

Pengawasan atas perencanaan dan penggunaan anggaran

Pengawasan program kerja intelijen negara agar selaras
dengan agenda keamanan nasional dan berlangsung
secara legal, proporsional, serta akuntabel
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• Pengawasan atas penegakan kode etik intelijen dan
Pengawas
Internal

penggunaan anggaran;
• Pengawasan program kerja intelijen negara agar selaras
dengan agenda keamanan nasional dan berlangsung secara
legal, proporsional, serta akuntabel
• Pengadilan negeri memeriksa dasar permohonan

Yudisial

izin penyadapan yang diajukan institusi intelijen
• Pengadilan negeri memastikan penyadapan
dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku
• BPK, Komnas HAM, KPK, dan Ombudsman menerima serta
menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran intelijen

LNI

sesuai mandat institusi masing-masing;
• BPK meninjau kepatuhan penggunaan dan pengelolaan
anggaran

Publik

•

Melaporkan dugaan pelanggaran atau kelemahan intelijen
kepada aktor pengawas di eksekutif atau legislatif
Sumber: diolah tim riset

Proses pengawasan intelijen berikutnya adalah deteksi. Berbeda dengan fase
sebelumnya, lembaga yudisial kini memainkan peran krusial sebagai institusi hukum
(peradilan umum, kejaksaan, dan institusi peradilan lain di lingkungan kepolisian
serta militer) yang bertugas menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran intelijen.
Dalam ruang lingkup yang berbeda, lembaga independen negara, yakni BPK,
Komnas HAM, KPK, serta Ombudsman, juga berwenang untuk mengambil langkah
yang

diperlukan

sesuai

mandat

masing-masing

jika

menemui

adanya

penyelewengan atau pelanggaran pada sektor intelijen negara. DPR dan pengawas
internal bertanggung jawab dalam menelusuri kinerja intelijen negara dan
kepatuhan agen dalam mengikuti pedoman kode etik intelijen serta agenda
keamanan nasional. Namun presiden dan publik dikecualikan dari proses deteksi
karena kedua aktor tersebut memiliki konflik kepentingan serta keterbatasan
otoritas. Peneliti atau jurnalis yang ingin membaca informasi rahasia secara langsung
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dari sumber resmi, misalnya, barangkali mesti siap-siap kecewa karena pemerintah
kemungkinan besar akan menolak permohonan rahasia tersebut. Peneliti atau
jurnalis pun tidak memiliki otoritas untuk memaksa lembaga telik sandi serta
pemerintah agar meluluskan permintaan mereka. Sementara itu, keterlibatan
presiden dalam proses deteksi akan menciptakan masalah konflik kepentingan.
Suatu penyelewengan kekuasaan yang dilakukan personel intelijen mungkin saja
dilakukan atas perintah (rahasia) dari presiden, sehingga upaya melibatkan presiden
dalam pengusutan masalah itu tentu saja menjadi sangat problematik. Tabel 8 di
bawah ini merangkum peran aktor pengawas pada tahap deteksi.
Tabel 8. Pengawasan Integratif: Deteksi
Aktor Pengawas
DPR
Presiden

Fungsi Deteksi
•

Pengawasan atas perencanaan dan penggunaan
anggaran intelijen

--• Pengawasan atas penegakan kode etik intelijen dan

Pengawas
Internal

penggunaan anggaran;
• Pengawasan program kerja intelijen negara agar selaras
dengan agenda keamanan nasional dan berlangsung
secara legal, proporsional, serta akuntabel
•

Aparat penegak hukum (Kejaksaan dan peradilan lain di
kepolisian serta militer) menindaklanjuti laporan dugaan

Yudisial

pelanggaran intelijen secara transparan, akuntabel, dan
imparsial
• BPK, Komnas HAM, KPK, dan Ombudsman menerima serta
menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran intelijen

LNI

sesuai mandat institusi masing-masing;
• BPK menetapkan penilaian kepatuhan penggunaan dan
pengelolaan anggaran

Publik

--Sumber: diolah tim riset
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Komposisi aktor pengawas yang terlibat dalam proses investigasi atau penyelidikan
sama dengan deteksi. Pada fase ini, tiap aktor pengawas, yakni DPR, pengawas
internal, lembaga yudisial, serta LNI, dituntut untuk lebih mengeksplorasi dan
menguji kesahihan atas pelbagai informasi yang diperoleh pada proses deteksi;
berdasarkan bukti-bukti sahih yang ada, aktor pengawas dituntut dapat
menyimpulkan apakah memang telah terjadi pelanggaran atau penyelewengan
dalam aktivitas intelijen negara, kemudian menetapkan para pihak yang terlibat atau
bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Jika menyangkut masalah anggaran
intelijen, misalnya korupsi atau penggelapan uang, DPR bersama BPK serta KPK
bertanggung jawab atas pengusutan dan penyelidikan lebih lanjut. Jika menyangkut
problem pelanggaran HAM, maka Komnas HAM bersama DPR mesti berada di
barisan depan untuk memastikan kasus itu mendapat perhatian khusus dari
pemerintah. Selanjutnya, lembaga yudisial juga berkewajiban menindaklanjuti
laporan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh lembaga telik sandi, dengan
prosedur yang transparan, akuntabel, dan imparsial. Sama seperti proses deteksi,
presiden serta publik tidak diikusertakan dalam fase deteksi karena alasan konflik
kepentingan dan keterbatasan otoritas. Tabel 9 di bawah ini merangkum peran aktor
pengawas pada tahap investigasi.
Tabel 9. Pengawasan Integratif: Investigasi
Aktor Pengawas

Fungsi Investigasi
•

Berhak mendapatkan akses informasi dan/atau penjelasan
lengkap atas informasi rahasia atau informasi lain yang

DPR

dikecualikan dari publik, untuk menyelidiki dugaan
pelanggaran intelijen negara

Presiden

--• Memastikan investigasi internal berjalan secara proporsional

Pengawas
Internal

dan akuntabel;
• Memastikan aktor pengawas eksternal memperoleh
informasi yang memadai sesuai tingkat clearance
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•

Aparat penegak hukum (Kejaksaan dan peradilan lain di
kepolisian serta militer) menindaklanjuti laporan dugaan

Yudisial

pelanggaran intelijen secara transparan, akuntabel, dan
imparsial
•

LNI

BPK, Komnas HAM, KPK, dan Ombudsman menerima serta
menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran intelijen
sesuai mandat institusi masing-masing

Publik

--Sumber: diolah tim riset

Proses terakhir adalah evaluasi yang melibatkan semua aktor pengawas. Pada fase
ini, tiap aktor pengawas pada dasarnya dituntut untuk menguraikan secara
komprehensif kinerja badan intelijen negara berdasarkan regulasi yang berlaku,
kode etik intelijen, dan agenda keamanan nasional yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, jika pada kurun waktu tertentu telah terjadi penyelewengan kekuasaan
atau pelanggaran hukum oleh pimpinan serta personel intelijen negara, para aktor
pengawas juga berkewajiban juga melaporkan kepada publik mengenai problem
tersebut dan kemudian memberikan rekomendasi perbaikan di masa depan. Tim
menemukan bahwa praktik pengawasan intelijen selama ini, sedikitnya terhitung
sejak pengesahan Undang-undang 17/2011 tentang Intelijen Negara, sama sekali
mengabaikan aspek evaluasi dan transparansi kepada publik ini. Dengan demikian,
sistem pengawasan intelijen integratif yang memuat fitur evaluasi ini dapat
mendorong praktik pengawasan yang lebih berkualitas. Tabel 10 di bawah ini
merangkum peran aktor pengawas pada tahap evaluasi.

41

Tabel 10. Pengawasan Integratif: Evaluasi
Aktor Pengawas
•
DPR
•
Presiden

Pengawas
Internal
Yudisial

•
•

•
•

•
•

LNI

Publik

•

Fungsi Evaluasi
Membuka akses bagi publik dalam persoalan hasil
pertemuan rutin maupun khusus dengan lembaga intelijen
negara, sesuai derajat keterbukaan informasi
Mengevaluasi program kerja intelijen sesuai dengan agenda
keamanan nasional;
Menghormati laporan pengawasan eksternal;
Menaati keputusan pengadilan atas kasus pelanggaran
hukum yang dilakukan pimpinan dan anggota intelijen
negara
Menindaklanjuti hasil pengawasan eksternal;
Menaati keputusan pengadilan atas kasus pelanggaran
hukum yang dilakukan pimpinan dan anggota intelijen
negara
Mengesahkan penyaluran kompensasi bagi korban/pihak
yang dirugikan oleh kegiatan intelijen
BPK, Komnas HAM, KPK, dan Ombudsman menyerahkan
laporan evaluasi serta rekomendasi kepada presiden, tim
pengawas intelijen di DPR, dan pimpinan badan intelijen
negara
Mendorong aktor pengawas agar menindaklanjuti hasil
evaluasi kinerja intelijen
Sumber: diolah tim riset

Berdasarkan pembahasan di atas,

maka secara keseluruhan kerja-kerja aktor

berdasarkan sistem pengawasan INDIE dapat saling terkait dan saling menunjang
kerja pengawasan dalam aktivitas selanjutnya. Harapannya, tentu hal ini dapat
mengurai persoalan kecenderungan fragmentasi pengawasan, kecenderungan
pengawasan yang normatif, mempersempit celah politisasi dari aktor pengawas,
serta mendorong kesinambungan kerja antara skema reguler dan skema ad-hoc.
Adapun gambaran utuh mengenai sistem pengawasan INDIE dapat dilihat sebagai
berikut:
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Tabel 11. INDIE: Sistem Pengawasan Integratif
INDIE

Aktor

DPR

Identifikasi

Pengawasan atas perencanaan dan
penggunaan anggaran intelijen

Deteksi

Investigasi

Evaluasi

Pengawasan atas perencanaan dan penggunaan
anggaran intelijen

Berhak mendapatkan akses informasi
dan/atau penjelasan lengkap atas
informasi rahasia atau informasi lain yang
dikecualikan dari publik, untuk
menyelidiki dugaan pelanggaran intelijen
negara

Membuka akses bagi publik dalam
persoalan hasil pertemuan rutin maupun
khusus dengan lembaga intelijen
negara, sesuai derajat keterbukaan
informasi
•

Presiden

Pengawasan program kerja intelijen
negara agar selaras dengan agenda
keamanan nasional dan berlangsung
secara legal, proporsional, serta
akuntabel

•
Pengawas
Internal

Yudisial

•

Pengawasan atas penegakan kode
etik intelijen dan penggunaan
anggaran;
Pengawasan program kerja intelijen
negara agar selaras dengan agenda
keamanan nasional dan berlangsung
secara legal, proporsional, serta
akuntabel

Pengadilan negeri meninjau permohonan
izin penyadapan yang diajukan badan
intelijen
•

LNI
•

BPK, Komnas HAM, KPK, dan
Ombudsman menerima serta
menindaklanjuti laporan dugaan
pelanggaran intelijen sesuai mandat
institusi masing-masing;
BPK meninjau kepatuhan
penggunaan dan pengelolaan
anggaran

•
---

--•

•
•

Pengawasan atas penegakan kode etik
intelijen dan penggunaan anggaran;
Pengawasan program kerja intelijen negara
agar selaras dengan agenda keamanan
nasional dan berlangsung secara legal,
proporsional, serta akuntabel

Aparat penegak hukum (Kejaksaan dan peradilan
lain di kepolisian serta militer) menindaklanjuti
laporan dugaan pelanggaran intelijen secara
transparan, akuntabel, dan imparsial
•

•

BPK, Komnas HAM, KPK, dan Ombudsman
menerima serta menindaklanjuti laporan
dugaan pelanggaran intelijen sesuai mandat
institusi masing-masing;
BPK menetapkan penilaian kepatuhan
penggunaan dan pengelolaan anggaran
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•
•

Memastikan investigasi internal
berjalan secara proporsional dan
akuntabel;
Memastikan aktor pengawas eksternal
memperoleh informasi yang memadai
sesuai tingkat clearance

•
•

Mengevaluasi program kerja intelijen
sesuai dengan agenda keamanan
nasional;
Menghormati laporan pengawasan
eksternal;
Menaati keputusan pengadilan atas
kasus pelanggaran hukum yang
dilakukan pimpinan dan anggota
intelijen negara
Menindaklanjuti hasil pengawasan
eksternal;
Menaati keputusan pengadilan atas
kasus pelanggaran hukum yang
dilakukan pimpinan dan anggota
intelijen negara

Aparat penegak hukum (Kejaksaan dan
peradilan lain di kepolisian serta militer)
menindaklanjuti laporan dugaan
pelanggaran intelijen secara transparan,
akuntabel, dan imparsial

Pengadilan
negeri
menetapkan
penyerahan
kompensari
bagi
korban/pihak yang dirugikan oleh
kegiatan intelijen

BPK, Komnas HAM, KPK, dan
Ombudsman menerima serta
menindaklanjuti laporan dugaan
pelanggaran intelijen sesuai mandat
institusi masing-masing

BPK, Komnas HAM, KPK, dan
Ombudsman menyerahkan laporan
evaluasi serta rekomendasi kepada
presiden, tim pengawas intelijen di DPR,
dan pimpinan badan intelijen negara

Publik

Melaporkan dugaan pelanggaran
intelijen kepada aktor pengawas di
eksekutif atau legislatif

---

--Sumber: diolah oleh tim riset
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Mendorong aktor pengawas agar
menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja
intelijen

4.2. Kapasitas Institusional dan Legal
Seperti telah dibahas pada laporan terdahulu, 40 setiap aktor pengawas
memiliki kelemahan, baik itu bersifat legal (keterbatasan mandat), politis
(menghindari gesekan dengan pemerintah atau partai yang berkuasa), ataupun
sumber daya (kekurangan pengetahuan). Oleh karena itu, upaya perbaikannya juga
perlu ditujukan untuk mendorong kemampuan dari aktor pengawas untuk memiliki
pengetahuan atau informasi yang cukup untuk bisa memiliki suatu pandangan
terhadap kerja intelijen, dimana hal ini akan diejawantah kepada dimensi kedua
pada model pengawasan integratif, yaitu dimensi penguatan kapasitas institusional
dan legal. Dimensi ini akan mencakup penguatan dukungan sumber daya,
penguatan kerangka kerja, hingga mendorong tersedianya kebijakan-kebijakan
yang bisa menjadi referensi dari pengawasan kerja-kerja intelijen. Bagian selanjutnya
akan membahas secara lebih rinci mengenai usulan penguatan kapasitas
institusional dan legal yang diperlukan setiap aktor untuk menunjang efektivitas
kerja-kerja pengawasan sesuai dengan sistem pengawasan INDIE (Identifikasi,
Deteksi, Investigasi, dan Evaluasi).
4.2.1. Penguatan Kapasitas Institusional dan Legal dalam Proses Identifikasi
Proses identifikasi pada dasarnya memiliki peran krusial sebagai pijakan awal bagi
aktor pengawas untuk melakukan kerja-kerjanya. Seperti yang telah dibahas
sebelumnya, proses ini bertujuan untuk mengenali suatu masalah dalam aktivitas
intelijen negara, dimana hasil akhir dari proses ini adalah munculnya suatu dugaan
atas masalah aktivitas intelijen. Persoalan yang kemudian muncul di Indonesia
adalah proses identifikasi ini seringkali terhambat oleh kelemahan kapasitas aktor
pengawas

seperti

kecenderungan

inferiority

complex,

keterbatasan

pengetahuan/pemahaman aktor pengawas terhadap objek-objek pengawasan,
hingga keterbatasan acuan legal-formal yang bisa digunakan aktor pengawas untuk
meninjau permasalahan dalam aktivitas intelijen.

Tim Keamanan Nasional Pusat Penelitian Politik-LIPI, Menguak Kabut Pengawasan Intelijen di
Indonesia. Kertas Kerja (Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2021).
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Dalam konteks itu, tim memandang perlu ada upaya penguatan kapasitas
institusional dan legal dalam proses identifikasi agar aktor pengawas dapat sedini
mungkin mengenali masalah dalam aktivitas intelijen. Pada proses identifikasi ini, tim
akan membagi kebutuhan kapasitas institusional dan legal dari aktor pengawas ke
dalam tiga tingkatan, yaitu: proses identifikasi yang bersifat pencegahan atau preemptive; proses identifikasi yang bersifat pro-aktif; dan proses identifikasi yang
bersifat reaktif.
4.2.1.1. Proses Identifikasi Pre-emptive
Proses identifikasi yang bersifat pencegahan atau pre-emptive merupakan tingkat
pertama dalam mengetahui permasalahan yang muncul dalam aktivitas intelijen.
Proses identifikasi pre-emptive ini mencakup segala bentuk pengawasan yang bisa
dilakukan sebelum dilaksanakannya aktivitas intelijen atau pada saat aktivitas
intelijen tersebut dilaksanakan. Hal ini bisa dilakukan oleh aktor pengawas internal
(Kepala Badan Intelijen Negara yang dibantu oleh unit inspektorat pada lembaga
tersebut), Presiden sebagai penanggung jawab utama dari penyelenggaraan
intelijen negara, dan lembaga yudisial (khususnya dalam pemberian izin
penyadapan). Untuk menunjang proses tersebut, maka tim mengusulkan beberapa
upaya pembenahan regulasi dan penguatan kapasitas aktor pengawas, sebagai
berikut:
Pertama adalah pembenahan aturan yang menjadi landasan kerja bagi aktor
pengawas internal. Pengawasan internal terhadap intelijen memiliki peran yang
sangat penting karena pada tingkatan inilah identifikasi permasalahan yang muncul
pada aktivitas intelijen bisa dilakukan. Pengawasan internal biasanya dilakukan oleh
Kepala Badan Intelijen yang dibantu oleh unit inspektorat pada lembaga tersebut,
serta

Dewan

Kehormatan

Intelijen

(skema

ad-hoc,

apabila

ditemukan

pelanggaran/penyimpangan). Adapun acuan utama dari pengawasan internal
adalah penegakan kode etik bagi kerja dan aparat intelijen. Meski demikian, sesuai
dengan hasil kajian tim pada tahun 2020 lalu, kerangka aturan kode etik yang selama
ini disusun oleh Kepala Badan Intelijen Negara masih cenderung normatif dan
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belum dapat mendorong beberapa aspek penting dalam profesionalisme intelijen.
Hal ini pada akhirnya melemahkan kerja-kerja pengawasan internal itu sendiri.41
Untuk mengatasi persoalan tersebut, tim mengusulkan agar dilakukan pembenahan
substansi dan konstruksi kode etik intelijen negara yang berorientasi terhadap upaya
pemenuhan profesionalisme intelijen. Khusus terkait aktivitas intelijen di dalam
negeri, tim mengusulkan agar pengaturan dalam kode etik diatur secara spesifik
sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan prosedur demokratis. Berbeda
dengan aktivitas intelijen di luar negeri, aktivitas intelijen di dalam negeri tentu
memiliki batasan-batasan tersendiri.42 Semakin jelas limitasi ini diatur, maka hal ini
dapat berguna tak hanya bagi bagi kejelasan kerja intelijen, tetapi juga acuan yang
jelas bagi aktor pengawas internal untuk melakukan identifikasi permasalahan
intelijen.
Kedua, adalah penguatan kapasitas presiden dalam melakukan identifikasi masalah
aktivitas intelijen. Dalam kaitannya dengan intelijen, Presiden memiliki posisi yang
unik sekaligus penting. Pada satu sisi, ia bertindak sebagai end-user (pengguna
informasi), namun pada sisi lain ia juga bertindak sebagai aktor pengawas. Posisi
inilah yang kemudian memungkinkan Presiden untuk melakukan kontrol dan
pengawasan secara menyeluruh terhadap orientasi maupun kerja-kerja intelijen,
termasuk di antaranya sebelum aktivitas intelijen dilaksanakan (dengan memberikan
arahan kerja dan meninjau rencana kerja). Meski demikian, hasil kajian tim
sebelumnya menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Presiden
cenderung bersifat politis dan terbatas. Hal ini muncul akibat kecenderungan relasi
politis antara Presiden dengan intelijen serta keterbatasan waktu dan fokus Presiden
dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap intelijen (karena terdapat

Tim Keamanan Nasional Pusat Penelitian Politik-LIPI, Menguak Kabut Pengawasan Intelijen di
Indonesia. Kertas Kerja (Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2021).
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Diskusi kelompok terpumpun dengan salah satu pengamat senior keamanan dan intelijen via
daring Zoom pada 9 Agustus 2021.
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berbagai persoalan negara lainnya juga yang perlu diperhatikan oleh seorang
presiden).43
Dalam konteks itu, tim mengusulkan agar dibentuk/penugasan unit khusus yang
membantu kerja-kerja Presiden dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap
intelijen. Ide pembentukan/penugasan unit khusus ini pada dasarnya muncul dari
tinjauan atas praktik-praktik pengawasan Presiden terhadap intelijen di negara lain. 44
Di Amerika Serikat, sebagai contoh, unit khusus ini dinamakan President’s
Intelligence Advisory Board (PIAB) yang merupakan bagian dari Lembaga
Kepresidenan.45 Terkait hal ini, tim memandang bahwa keberadaan unit khusus yang
bertugas membantu kerja-kerja Presiden dalam melakukan kontrol dan pengawasan
terhadap intelijen merupakan suatu hal patut dipertimbangkan.
Pada satu sisi, keberadaan unit ini diharapkan dapat mengatasi ataupun menopang
persoalan keterbatasan waktu dan fokus Presiden dalam hal kontrol dan
pengawasan intelijen, terutama dalam melakukan identifikasi ketika terjadi masalah
dalam aktivitas intelijen. Sementara pada sisi lain, keberadaan unit ini juga
diharapkan dapat meminimalkan kecenderungan politis dari relasi presiden-intelijen
karena mendorong intelijen untuk bertanggung jawab terhadap lembaga
kepresidenan, bukan presiden secara individual.
Sebelum lebih jauh berbicara mengenai pembentukan/penugasan unit khusus ini,
penting untuk meninjau terlebih dahulu struktur lembaga kenegaraan yang selama
ini telah membantu Presiden Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap
intelijen. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20042014), ia menugaskan dua lembaga untuk membantu tugas Presiden dalam
Untuk kecenderungan relasi politis antara Presiden dan Intelijen, lihat 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).
44
Ide ini juga disampaikan dalam diskusi kelompok terpumpun dengan salah satu pengamat senior
politik dan pemerintahan via daring Zoom pada 27 Juli 2021.
45
Kenneth M. Absher, Michael C. Desch, dan Roman Popadiuk, “The President’s Foreign Intelligence
Advisory Board,” dalam Loch K. Johnson (ed.), The Oxford Handbook of National Security Intelligence
(Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 172-188.
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melakukan kontrol dan pengawasan terhadap intelijen. Lembaga tersebut adalah
Kemenko Polhukam dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4).46 Perbedaannya dengan PIAB di Amerika Serikat adalah baik
Kemenko Polhukam maupun UKP4 memiliki tugas untuk melakukan pengawasan
terhadap seluruh aktor keamanan, tidak hanya intelijen. Dalam perjalanannya, di
masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-sekarang), Kemenko Polhukam
tidak lagi diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi intelijen, sementara
UKP4 bertransformasi menjadi Kantor Staf Kepresidenan dan menjalankan fungsi
yang serupa.47
Terkait dengan keberadaan struktur Kantor Staf Kepresidenan (KSP) tersebut,
sesungguhnya muncul dua opsi upaya penguatan pengawasan Presiden terhadap
intelijen. Pertama adalah memperkuat tugas, fungsi, dan kewenangan dari KSP
dalam melakukan pengawasan intelijen, atau kedua adalah membentuk unit khusus
baru yang berada langsung di bawah Presiden. Meski kedua opsi tersebut bisa saja
dilakukan, dalam hal ini tim berpandangan akan lebih efektif apabila dibentuk unit
khusus baru yang berada langsung di bawah di Presiden. Mengapa demikian?
Berbeda dengan KSP yang memiliki cakupan tugas yang luas, pembentukan unit
baru ini akan fokus dengan mandat dan tugas spesifik, yaitu untuk membantu
presiden dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap intelijen. Di samping
itu, pembentukan unit khusus ini juga akan memudahkan pengaturan clearance
informasi rahasia yang bersifat terbatas hanya pada unit kecil tersebut.
Di dalam bayangan tim, unit khusus ini hanya bersifat sebagai lembaga advisory
kepada Presiden (kewenangan pengambilan keputusan tetap berada di tangan
Presiden), namun unit ini diberikan akses yang memadai dalam hal akses informasi
intelijen (tentu dengan konsekuensi kerja-kerja unit ini juga akan terikat dengan
pengaturan kerahasiaan informasi). Setidaknya unit ini bisa terdiri dari dua sub-unit

Susilo Bambang Yudhoyono, Keamanan Nasional, Intelijen dan Demokrasi: Respons terhadap
Pertanyaan Tim Kajian LIPI 2021, hlm. 18-19.
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Peraturan Presiden No.73/2020 tentang Kemenko Polhukam tidak lagi menyebutkan bahwa Badan
Intelijen Negara (BIN) berada di bawah koordinasinya.
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yang masing-masing diberikan tugas berbeda. Pertama adalah sub-unit yang
diberikan tugas untuk meninjau substansi dari kerja-kerja intelijen. Dalam arti, subunit ini akan meninjau kebijakan keamanan setiap tahun (pembacaan ancaman
keamanan) yang menjadi acuan kerja bagi intelijen; meninjau kesesuaian kerja-kerja
intelijen (termasuk skrining operasi rahasia) agar sesuai kebijakan yang telah
ditetapkan -tidak over-reacted ataupun under-reacted terhadap suatu ancaman
keamanan nasional, dan tidak bersifat partisan (politically motivated intelligence);
serta meninjau laporan dari Dewan Pengawas Internal Intelijen mengenai
penegakan kode etik. Tinjauan tersebut kemudian dilaporkan hanya kepada
presiden sebagai bahan pertimbangan.
Kedua adalah sub-unit yang diberikan tugas untuk meninjau pengelolaan
anggaran dan administrasi dari kerja-kerja intelijen. Berbeda dengan BPK yang
memiliki fungi untuk meninjau pengelolaan anggaran dari tahun yang telah berjalan,
sub-unit anggaran dan administrasi dapat memberikan tinjauan mengenai
pengelolaan anggaran intelijen dalam waktu

real-time. Persoalan seperti

kekurangan anggaran dan sumber daya dalam kerja-kerja intelijen ataupun
hambatan administrasi, dapat menjadi tinjauan sub-unit ini untuk mengusulkan
perbaikan/perubahan kebijakan kepada presiden. Mengingat pentingnya faktor
objektivitas dalam kerja-kerja unit ini, maka tim merekomendasikan agar pemilihan
anggota unit pembantu Presiden ini berasal dari kalangan ahli yang bersifat nonpartisan, dimana pemilihannya dilakukan melalui jalur rekrutmen terbuka dengan
proses seleksi yang ketat dan komprehensif.
Usulan ketiga untuk memperkuat proses identifikasi pre-emptive adalah perbaikan
mekanisme pengawasan terhadap operasi rahasia (bagi presiden) dan operasi
penyadapan (bagi pengadilan negeri). Dalam lingkup tugas pengawasan presiden
terhadap intelijen, tim memandang perlu ada mekansime yang lebih eksplisit terkait
pengawasan operasi penggalangan rahasia, baik di dalam ataupun luar negeri.
Apabila

berkaca

pada

pengalaman

negara-negara

demokrasi

lainnya,

sesungguhnya sudah banyak negara yang mengatur skema otorisasi presiden
terhadap operasi rahasia intelijen ini. Hal tersebut penting dilakukan penting untuk
menghindari terjadinya operasi intelijen yang tidak sah (black ops) ataupun operasi
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intelijen yang bersifat self-tasking.48 Meski demikian, pengaturan semacam ini belum
diatur di Indonesia. Terkait hal itu, tim sempat menanyakannya kepada mantan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut penjelasan beliau:49
Di banyak negara demokrasi, Presiden biasanya berwenang untuk memberikan otorisasi terhadap
operasi rahasia (penggalangan) yang dilakukan intelijen. Namun hal ini belum diatur dalam UU
Intelijen No.17/2011. Menurut Bapak, apakah Indonesia perlu mengatur skema otorisasi Presiden
untuk operasi rahasia intelijen?
“Otorisasi yang diberikan oleh Presiden kepada lembaga intelijen untuk melakukan operasi rahasia
diniatkan agar ada pihak yang bertanggung jawab terhadap operasi rahasia itu. Kalau diperlukan,
bisa saja diatur skema otorisasi presiden untuk memberikan keabsahan (legitimacy and legality) dari
sebuah operasi intelijen yang sangat penting dan bersifat sangat rahasia. Saya setuju saja, jika
skema otorisasi presiden untuk operasi intelijen yang sangat penting bagi negara. Meskipun, tanpa
skema otorisasi yang dimaksud seorang presiden sesungguhnya bisa tetap memberikan keabsahan
atas pelaksanaan operasi rahasia intelijen. Barangkali baik juga bagi pimpinan lembaga intelijen
yang bersangkutan, karena yang dilakukan disetujui atau bahkan atas direktif atasannya yang sah…
Operasi rahasia memiliki sensitivitas dan risiko yang besar, karenanya harus dipastikan bahwa
operasi tersebut “bisa dibenarkan” (justified). Presiden memberikan otorisasi karena sifatnya yang
seperti itu. Sebenarnya itu juga bagian dari kendali dan pengawasan intelijen pada tingkat Presiden.
Ada persetujuan (approval) dari pimpinan puncak dan sekaligus memang ada perintah dari atas
(superior order).”

Serupa dengan tinjauan konseptual, praktik di negara lain, maupun pandangan dari
mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjadi end-user secara
langsung, tim pada dasarnya sepakat dengan keperluan keberadaan mekanisme
‘persetujuan khusus’ presiden pada operasi rahasia. Meski demikian, di sisi lain, tim
memandang bahwa skema ini perlu diatur sesederhana mungkin agar tidak
mengganggu keperluan efektivitas kerja-kerja intelijen yang seringkali perlu
bertindak cepat. Oleh karena itu, alih-alih menerapkan mekanisme otorisasi secara
rigid, yang diperlukan adalah pengaturan mengenai kewajiban pihak intelijen untuk

Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, Hubungan Intelijen-Negara, 1945-2004 (Jakarta: PacivisFES, 2008), hlm. 122.
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Pertanyaan Tim Kajian LIPI 2021. Wawancara tertulis. (Jakarta: 2021), hlm. 21-23.
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melaporkan rencana atau operasi rahasianya sedini mungkin kepada presiden dan
unit pembantu presiden di bidang intelijen. Apabila ditemukan ketidaksesuaian
berdasarkan tinjauan unit pembantu presiden ataupun presiden sendiri, maka
operasi tersebut perlu dihentikan secepat mungkin.
Di samping mekanisme pengawasan presiden terhadap operasi rahasia intelijen,
pembenahan mekanisme proses identifikasi pre-emptive juga perlu dilakukan pada
lembaga yudisial (Pengadilan Negeri), khususnya

dalam

mekanisme izin

penyadapan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 sudah mengatur bahwa
pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk memberikan otorisasi penyadapan
yang diajukan Kepala BIN dengan jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam)
bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Skema ini pada dasarnya cukup
baik untuk menghindari adanya penyadapan di luar ketentuan hukum, namun belum
cukup untuk menjamin bahwa penyadapan benar-benar dilakukan dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan dan hanya dilakukan kepada target yang telah diizinkan
pengadilan negeri.
Dalam konteks itu, tim mengusulkan agar Pengadilan Negeri dapat mengadopsi
skema hakim pengawas yang biasanya digunakan untuk mengawasi suatu proses
kepailitan suatu perusahaan. 50 Bagaimana implementasinya? Hakim pengawas ini
dapat ditugaskan oleh ketua pengadilan negeri untuk mengecek bahwa suatu
aktivitas penyadapan dilakukan sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh
pengadilan negeri telah dimulai serta berakhir sesuai dengan izin yang diberikan.
Lebih jauh, apabila pihak intelijen menilai diperlukan perpanjangan penyadapan
pada target tertentu, maka perpanjangan penyadapan tersebut juga tidak bisa
dilakukan secara otomatis, melainkan perlu kembali meminta izin penyadapan
kepada Ketua Pengadilan Negeri. Keberadaan mekanisme ini tentu dapat berguna
untuk memastikan legalitas penyadapan dari intelijen.

Diskusi kelompok terpumpun dengan salah satu ahli hukum tata negara via daring Zoom pada 1
September 2021.
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4.2.1.2. Proses Identifikasi Pro-aktif
Proses identifikasi proaktif mencakup segala bentuk pengawasan untuk mengetahui
masalah dalam aktivitas intelijen yang bisa dilakukan secara berkala oleh aktor
pengawas. Dalam hal ini, pengawasan hanya bisa dilakukan oleh Komisi I Dewan
Perwakilan Rakyat mengingat kewenangan mereka untuk menerima laporan
pertanggungjawaban dari intelijen secara berkala.
Meski demikian, dalam praktiknya selama satu dekade terakhir, DPR masih belum
dapat secara optimal menjalankan fungsi pengawasannya (terutama dalam hal
identifikasi) dan menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan hasil riset tim pada
tahun 2020 lalu, DPR bahkan menjadi aktor yang memiliki problem pengawasan
terbanyak. Muara dari persoalan itu terletak pada persoalan kelemahan kapasitas
seperti

kecenderungan

inferiority

complex

ataupun

keterbatasan

pengetahuan/pemahaman anggota DPR terhadap objek pengawasan, serta
persoalan dinamika realpolitik yang seringkali berbuntut pada pengawasan yang
normatif dan cenderung politis. Oleh karena itu, tim memandang perlu ada
beberapa upaya penguatan kapasitas institusional dan legal agar Komisi I DPR dapat
menjalankan perannya secara proaktif, terutama dalam menunjang proses
identifikasi.
Pertama adalah membangun pengetahuan/pemahaman institusi DPR secara
berkesinambungan mengenai persoalan intelijen. Perlu diakui bahwa membangun
pemahaman dan memori institusi di lembaga legislatif bukanlah perkara mudah. Hal
tersebut merupakan implikasi dari perubahan anggota DPR secara berkala setiap
lima tahun, termasuk di antaranya perubahan sumber daya tenaga ahli anggota,
tenaga ahli fraksi, dan tenaga ahli komisi. Sudah tentu jawabannya bukan
memperpanjang masa kerja anggota DPR. Apabila dilakukan, hal ini justru
berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi. Upaya yang bisa dilakukan untuk
mendorong pemahaman dan memori institusi DPR sebagai aktor pengawas intelijen
adalah mengembangkan kapasitas, pengetahuan, dan kemampuan tenaga ahli
yang lebih permanen. Saat ini DPR telah memiliki unit khusus yang bertugas untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, yaitu Badan
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Keahlian DPR. Berbeda dengan tenaga ahli anggota, fraksi, dan komisi yang
cenderung berubah mengikuti skema pemilihan anggota DPR, tenaga ahli pada
Badan Keahlian memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
membuatnya sebagai tenaga ahli karier (tidak berubah pada setiap periode
keterpilihan anggota). Oleh karena itu, penguatan kapasitas dari tenaga ahli di
Badan Keahlian tentu menjadi kesempatan baik bagi institusi DPR untuk
membangun pemahaman dan memori institusi terhadap persoalan intelijen secara
berkesinambungan. 51 Selain itu, peningkatan pemahaman dan memori institusi
pada tenaga ahli Badan Keahlian DPR diharapkan juga akan berdampak kepada
peningkatan kapasitas dan pemahaman tenaga ahli anggota, fraksi, maupun komisi
karena kerja-kerjanya tentu akan saling berkaitan.
Kedua adalah membangun kerangka pelaksanaan pengawasan intelijen bagi Komisi
I DPR RI. Perlu disadari bahwa kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Komisi I
DPR tidak hanya terkait intelijen. Terdapat banyak mitra atau lembaga yang juga
diawasi oleh Komisi I DPR. Kondisi ini sedikit banyak berpengaruh terhadap
pembagian fokus anggota. Belum lagi persoalan luasnya mandat pengawasan yang
diemban oleh DPR. Untuk mengatasi persoalan tersebut, tim mengusulkan agar
Komisi I DPR, secara institusional, dapat membuat semacam petunjuk pelaksanaan
(juklak) pengawasan intelijen. Juklak ini diharapkan dapat memuat beberapa pokok
yang perlu diperhatikan anggota ketika melakukan pengawasan terhadap intelijen.
Misalnya, apakah kerja-kerja intelijen sudah sesuai dengan kebijakan keamanan
nasional ataupun ketentuan dalam UU Intelijen No.17/2011? Apakah dalam
melakukan kerja-kerjanya dalam periode tertentu, intelijen menghadapi kendala
dalam persoalan dukungan maupun akuntabilitas anggaran? Lebih jauh, tim juga
mengusulkan agar konten juklak dapat mencakup rekomendasi pertemuan rutin
minimal antara DPR dengan publik terkait persoalan intelijen.52 Dalam hal ini, DPR
dapat mengadakan dengar pendapat dengan berbagai pemerhati persoalan

Diskusi kelompok terpumpun dengan salah satu peneliti senior Badan Keahlian Dewan Perwakilan
Rakyat via daring Zoom pada 2 Agustus 2021.
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intelijen (di luar aparat intelijen) agar bisa mendapatkan masukan yang memadai
ketika melakukan pengawasan terhadap intelijen. Keberadaan dokumen semacam
ini tentu dapat berguna sebagai acuan dasar bagi kerja pengawasan Komisi I, tak
hanya dalam periode tertentu tetapi juga dapat digunakan oleh anggota-anggota
pada periode selanjutnya. Juklak tersebut dapat diperbaiki sesuai perkembangan
zaman maupun dinamika pengawasan pada Komisi I DPR RI itu sendiri.
Ketiga adalah memperkuat kerja-kerja pengawasan DPR dalam pemilihan Kepala
Badan Intelijen Negara. Pasal 36 (2) UU Intelijen Negara No.17/2011 menyatakan
bahwa proses pemilihan Kepala Badan Intelijen Negara dimulai dengan usulan
Presiden kemudian mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat
sebelum yang bersangkutan dilantik. Dalam praktiknya selama ini, tak jarang publik
melontarkan kritik atas proses pemilihan yang cenderung normatif dan sekadar
seremoni politik antara intelijen, pemerintahan dan DPR. Terkait hal tersebut,
beberapa waktu terakhir ini sempat muncul ide untuk mengeliminasi keterlibatan
DPR dalam proses pemilihan Ka. BIN. Ide ini juga sempat dilontarkan oleh beberapa
narasumber yang berdiskusi dengan tim. 53 Lebih jauh, tim juga sempat bertanya
mengenai persoalan ini kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dalam wawancara tertulis kami, berikut kutipannya:
Menurut pandangan Bapak, sejauh mana proses pemilihan Ka. BIN dapat mempengaruhi
terjadinya konflik kepentingan dan politisasi institusi intelijen?
“Dulu Presiden bisa mengangkat Ka. BIN secara langsung, seperti mengangkat seorang menteri,
dan tidak perlu dibawa ke DPR untuk dimintakan pertimbangan. Pada tahun 2011, saya
menandatangani undang-undang intelijen negara. Salah satu pasal dari undang-undang tersebut
mengatur tata cara dan proses pengangkatan Ka. BIN. Sepertinya halnya ketika Presiden
mengangkat seorang Panglima TNI atau Kapolri, calon yang bersangkutan mesti dibawa ke DPR.
Bedanya adalah baik calon Panglima TNI atau calon Kapolri wajib mendapatkan persetujuan DPR,
sedangkan untuk Ka. BIN Presiden hanya meminta pertimbangannya. Undang-undang yang
mengatur pengangkatan Ka. BIN tersebut diniatkan agar pemilihan dan pengangkatan posisi yang

Diskusi kelompok terpumpun dengan salah satu pengamat senior keamanan dan intelijen via
Daring Zoom pada 9 Agustus 2021.; dan diskusi kelompok terpumpun dengan salah satu pengamat
senior keamanan dan intelijen via Daring Zoom pada 18 September 202.
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amat strategis tersebut juga ada “check and balance”-nya. Jika pembahasannya di DPR
berlangsung baik dan tidak terlalu baku atur apalagi dagang sapi, aturan seperti ini bagus. Artinya
Presiden tak begitu saja mengangkat seseorang untuk memimpin lembaga intelijen negara, karena
mungkin banyak yang menilai calon tersebut tidak memiliki kompetensi dan integritasnya pun tidak
baik. Mungkin juga publik tahu bahwa calon Ka. BIN yang diangkat Presiden tersebut adalah
kolaborator politiknya, yang diduga bakal membawa persoalan karena pasti hubungan Presiden
dengan Ka. BIN bakal benar-benar bersifat politis. Bahkan lebih lanjut dan hampir pasti akan terjadi
politisasi lembaga intelijen, ekstremnya bisa terjadi penyimpangan yang serius (abuse of power).
Mestinya, jika ada calon Ka. BIN seperti itu pastilah tidak akan lolos di DPR kita. Kecuali kalau ada
faktor X yang membuat DPR tetap meloloskan calon tersebut meskipun ketidakberesan calon
tersebut menjadi rahasia umum. Jika yang disoroti adalah aturan undang-undang tentang proses
pemilihan Ka. BIN, menurut saya aturan itu sudah tepat. Dengan demikian, agar mendapatkan Ka.
BIN yang terbaik, faktornya ada di Presiden dan kemudian DPR. Bolanya ada di tangan mereka.”. 54

Menimbang berbagai pandangan tersebut, ide untuk menghapus ketentuan
"pertimbangan DPR"

dalam UU Intelijen Negara No. 17/2011 pada satu sisi

mungkin dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kesepakatan diam-diam
antara intelijen, pemerintah dan DPR, namun hal ini tidak berarti mengurangi
kemungkinan politisasi dari pengangkatan Ka. BIN itu sendiri. Dengan demikian,
pada akhirnya tim berpandangan bahwa persoalan kecenderungan normatif dan
politis dalam proses pemilihan Ka. BIN melalui skema pertimbangan DPR masih
ditanggulangi melalui pembentukan petunjuk pelaksana (juklak) khusus dalam
pelaksanaan fit and proper test DPR kepada Ka. BIN. Serupa dengan juklak
pengawasan Komisi I yang diusulkan sebelumnya, julak khusus fit and propper test
ini dapat digunakan sebagai acuan bagi anggota DPR dalam meninjau calon Ka. BIN.
Agar semakin objektif, di dalam proses uji kelayakan tersebut bisa dicantumkan
ketentuan dengar pendapat antara DPR dengan para ahli intelijen (non-partisan)
sebagai bahan pertimbangan DPR dalam melaksanakan uji kelayakan calon Ka. BIN.
4.2.1.3. Proses Identifikasi Reaktif
Proses identifikasi reaktif mencakup segala bentuk pengawasan untuk mengetahui
masalah dalam aktivitas intelijen yang bisa dilakukan aktor pengawas ketika
Susilo Bambang Yudhoyono, Keamanan Nasional, Intelijen dan Demokrasi: Respons terhadap
Pertanyaan Tim Kajian LIPI 2021. Wawancara tertulis. (Jakarta: 2021), hlm. 50-51.
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informasi terkait tersedia. Dalam artian, aktor-aktor pengawas yang terlibat biasanya
baru bisa melakukan identifikasi ketika ada pemberitaan ataupun informasi terkait
aktivitas intelijen. Hal ini bisa dilakukan oleh lembaga negara independen dan aktor
pengawas publik.
Perlu diakui bahwa proses identifikasi reaktif yang dimiliki oleh lembaga negara
independen dan publik memang bersifat lebih terbatas (hanya bisa dilakukan ketika
mereka memiliki informasi yang memadai) dibandingkan proses identifikasi preemptive ataupun proses identifikasi pro-aktif. Meski demikian, proses ini tak kalah
penting mengingat posisi LNI dan publik yang cenderung bersifat non-partisan
dalam menganalisis ataupun memberikan suatu pandangan. Melalui media massa,
misalnya, publik dapat memberikan umpan balik tentang tindakan badan intelijen
dan mendorong berbagai pihak untuk melakukan identifikasi atas kasus-kasus
penyelewengan yang dilakukan oleh lembaga intelijen, baik yang terkait dengan
tindak kekerasan maupun korupsi.
Meski demikian, studi yang dilakukan oleh tim sebelumnya masih mendapatkan
proses identifikasi yang dilakukan LNI dan publik masih belum optimal. Hal ini bisa
ditelisik melalui kecenderungan fragmentasi kepentingan di kalangan masyarakat
sipil yang menyulitkan advokasi; kecenderungan masyarakat sipil yang engan
melaporkan dugaan penyimpangan intelijen -baik karena ketidakpercayaan
terhadap lembaga penegak hukum/aktor pengawas lain maupun adanya intimidasi;
hingga keterbatasan pemahaman dan informasi yang dihadapi oleh kedua aktor
pengawas.
Untuk membenahinya, tim berpandangan perlu

ada

upaya

peningkatan

pengetahuan dari kedua aktor pengawas mengenai dunia intelijen dan mendorong
konsolidasi masyarakat sipil. Upaya peningkatan pengetahuan ini bisa dilakukan
melalui berbagai pelatihan terhadap sumber daya manusia pada aktor pengawas
terkiat ataupun melakukan kajian terhadap persoalan intelijen. Dengan demikian,
diharapkan baik LNI maupun aktor pengawas publik dapat memiliki suatu
pandangan kritis terhadap kerja-kerja intelijen ketika muncul dugaan kesalahan
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pada aktivitas intelijen. Sementara konsolidasi kepentingan masyarakat sipil dapat
dilakukan dengan memperluas jaringan dan forum-forum kajian intelijen diantara
berbagai kelompok masyarakat sipil.55
Disamping itu, tim juga memandang perlunya peningkatan engagement publik
dengan aktor pengawas lain. Meski publik memiliki peran yang cukup besar bagi
pengawasan, tapi perlu juga disadari bahwa publik tidaklah memiliki kewenangan
sah untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan ataupun penyalahgunaan
intelijen. Berbagai dugaan penyimpangan ataupun masalah pada aktivitas intelijen,
apabila tidak disampaikan kepada aktor pengawas lain, tentu akan berakhir mandek.
Dalam konteks itulah diperlukan adanya engagement publik dengan aktor
pengawas lainnya.
Saat ini, setidaknya publik memiliki tiga jalur untuk menyampaikan aspirasinya, yaitu
jalur politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); jalur hukum melalui Pengadilan
Negeri (PN); dan jalur independen melalui Lembaga Negara Independen (LNI).56 Di
masa depan, diharapkan juga akan tersedia jalur untuk aduan ataupun untuk
meminta informasi (need-to-know) dari publik secara langsung ke aktor pengawas
internal badan intelijen. Permohonan informasi terhadap aktor pengawas internal ini
tentu tidak dapat langsung dikabulkan, melainkan perlu dirancang sedemikian rupa,
agar dapat menyeimbangkan hak publik atas informasi namun juga tak
membahayakan keamanan nasional.
4.2.2. Penguatan Kapasitas Institusional dan Legal dalam Proses Deteksi
Proses deteksi merupakan kelanjutan dari proses identifikasi. Proses ini mencakup
upaya pencarian serta pengumpulan informasi akurat yang terkait langsung maupun
tidak langsung, serta eksplisit ataupun implisit, tentang masalah dalam intelijen
negara. Berbeda dengan proses identifikasi yang bisa dilakukan oleh seluruh aktor

Diskusi kelompok terpumpun dengan wartawan senior bidang pertahanan-keamanan via Daring
Zoom pada 18 Agustus 2021
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pengawas, proses deteksi hanya bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang secara
resmi memilki kewenangan pengawasan terhadap intelijen seperti Tim Pengawas
Dewan Perwakilan Rakyat (Timwas DPR), pengawas internal, lembaga Yudisial, dan
Lembaga Negara Independen (LNI). Adapun hasil akhir dari proses deteksi ini
adalah untuk menemukan suatu masalah dalam aktivitas intelijen yang didukung
oleh informasi akurat.
Dalam proses deteksi ini, hasil studi yang dilakukan tim menemukan bahwa
mekanisme kerja ataupun kewenangan yang dimiliki oleh aktor pengawas internal
maupun lembaga yudisial sudah cukup baik ataupun cukup jelas. Meski demikian,
aktor pengawas seperti Timwas DPR dan LNI seringkali masih menghadapi masalah
dalam tata kelola aturan ataupun mekanisme pengawasan yang belum rigid. Hal ini
pada akhirnya berdampak kepada ketidakjelasan kewenangan dari aktor pengawas
untuk menelisik kebenaran dari dugaan masalah aktivitas intelijen. Untuk
membenahinya, maka tim mengusulkan beberapa perbaikan, sebagai berikut:
Pertama adalah pembenahan landasan kerja Tim Pengawas (Timwas) DPR. Seperti
yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, kerja Timwas DPR masuk ke dalam
kategori pengawasan ad-hoc, yaitu baru bekerja ketika terdapat dugaan
penyimpangan intelijen. Persoalannya adalah hingga saat ini diketahui bahwa
Timwas DPR belum pernah bekerja. Menurut keterangan salah satu anggota DPR,
hal tersebut dikarenakan tak adanya aduan publik atas penyimpangan intelijen. 57
Alasan tersebut memang sulit dibantah dan perlu diterima sebagai kritik bersama,
namun di sisi lain tim juga menemukan indikasi lain yang menyebabkan minimnya
kerja Timwas. Permasalahannya terletak pada kerangka regulasi UU Intelijen Negara
No.17/2011 yang belum memuat ruang lingkup penyimpangan ataupun
penyalahgunaan secara rigid.
Dalam konteks itu, tim mengusulkan perbaikan legislasi yang dapat memuat definisi
penyimpangan dan penyalahgunaan intelijen secara rigid. Definisi ini setidaknya
Diskusi kelompok terpumpun dengan anggota Komisi I DPR RI 2014-2019 dan 2019-2024 via
Daring Zoom pada 16 September 2020.
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perlu mencakup jenis-jenis penyimpangan dan penyalahgunaan seperti operasi
ilegal, pelanggaran kode etik, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya; hingga
bagaimana sanksi dan persoalan rehabilitasi atas persoalan masing-masing
pelanggaran. Dengan demikian, diharapkan kerja-kerja Timwas dapat lebih
progresif dalam konteks deteksi masalah dalam aktivitas intelijen, dan tidak hanya
menunggu aduan dari publik.
Disamping itu, tim juga memandang perlunya penguatan kerangka legal Timwas
DPR. Selama ini, segala mekanisme kerja, keanggotaan dan berbagai hal lainnya
diatur dalam Peraturan DPR No.2/2014 tentang Timwas sebagai turunan dari UU
Intelijen No.17/2011. Secara umum kerangka tersebut sudah cukup baik, meski
demikian terdapat beberapa pokok aturan yang seharusnya diatur dalam tingkatan
Undang-Undang daripada Peraturan DPR. Beberapa aturan yang dimaksud adalah
kewenangan Timwas, mekanisme kerja Timwas, dan hak akses informasi Timwas.
Mengapa hal ini perlu diatur dalam Undang-Undang? Penting untuk disadari bahwa
Peraturan DPR secara hukum tentu hanya akan mengikat kepada internal DPR, dan
tidak kepada lembaga lain. Dalam konteks itu, persoalan kewenangan, mekanisme
kerja dan hak akses informasi Timwas terhadap intelijen akan menjadi lemah apabila
hanya diatur dalam Peraturan DPR. 58 Di sisi lain, keperluan untuk menempatkan
berbagai persoalan tersebut setingkat UU adalah agar kewenangan tersebut tidak
mudah berubah seiring dengan dinamika instansi. Dalam arti, tentu tidak diharapkan
suatu kewenangan Timwas berubah sewaktu-waktu menjadi terlalu eksesif hingga
menciderai unsur kerahasiaan intelijen maupun kewenangan Timwas yang berubah
menjadi terlalu lemah hingga tidak dapat menelusuri penyimpangan dan
penyalahgunaan intelijen. Dengan penguatan kekuatan legal ini, diharapkan
persoalan inferiority complex anggota terhadap intelijen dapat diminimalisir.
Kedua adalah pembentukan mekanisme kerja yang jelas bagi pengawasan LNI
(sesuai mandat masing-masing) dalam melakukan deteksi masalah aktivitas intelijen.
Dalam kaitannya dengan pengawasan intelijen, terdapat dua jenis relasi yang
Diskusi kelompok terpumpun dengan anggota Komisi I DPR RI 2014-2019 via Daring Zoom pada
23 September 2020.
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dijalankan oleh LNI. Pertama adalah pengawas rutin terhadap pengelolaan
anggaran, yang mana hal ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kedua adalah menindaklanjuti aduan yang terkait intelijen, yang mana hal ini
dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman. Dalam praktiknya selama ini, peran LNI
masih menghadapi beberapa kendala seperti belum adanya kejelasan mekanisme
kerja serta kejelasan akses informasi rahasia dalam melakukan deteksi terhadap
dugaan masalah aktivitas intelijen.
Untuk mengatasinya, tim mengusulkan agar disusun suatu mekanisme kerja
komprehensif yang setidaknya perlu mencakup beberapa hal, seperti: seberapa
jauh kewenangan LNI dalam melakukan pemeriksaan keuangan aduan yang terkait
dengan pihak intelijen; serta seberapa jauh akses informasi yang dapat diakses oleh
masing-masing

LNI

dalam

menindaklanjuti

pemeriksaan

keuangan/

penindaklanjutan aduan terkait intelijen. Keberadaan mekanisme semacam ini tentu
perlu dijelaskan secara terang benderang agar LNI dapat menjalankan mandatnya
dengan baik maupun memastikan kerja-kerjanya dalam melakukan deteksi masalah
aktivitas intelijen tidak akan melanggar ketentuan rahasia intelijen.59
4.2.3. Penguatan Kapasitas Institusional dan Legal dalam Proses Investigasi
Sebagai kelanjutan dari proses deteksi, proses investigasi mencakup upaya
penyelidikan, penelusuran, dan pengujian kebenaran atau kesahihan bukti yang
telah terkumpul mengenai masalah intelijen negara. Serupa dengan proses deteksi,
proses investigasi ini hanya dimiliki oleh beberapa lembaga saja seperti Tim
Pengawas DPR (Timwas), aktor pengawas internal, lembaga yudisial, dan Lembaga
Negara Independen. Terkait hal ini, tim berpandangan bahwa kewenangan maupun
mekanisme kerja aktor pengawas internal dan lembaga yudisial untuk melakukan
investigasi masalah aktivitas intelijen sudah cukup baik atau cukup jelas. Namun tim

Diskusi kelompok terpumpun dengan salah satu pejabat tinggi Lembaga Negara Independen via
Daring Zoom pada 18 Agustus 2021.; dan diskusi kelompok terpumpun dengan salah satu pejabat
tinggi Lembaga Negara Independen via Daring Zoom pada 1 September 2021.
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memiliki sedikit catatan terkait kapasitas institusional dan legal dari Timwas DPR dan
LNI, yang bisa diperkuat, diantaranya:
Pertama adalah penguatan mekanisme kerja Timwas DPR dalam hal investigasi.
Pada dasarnya kewenangan dan mekanisme kerja Timwas DPR telah diatur dengan
cukup baik pada Peraturan DPR No.2/2014 tentang Timwas DPR. Meski demikian,
berdasarkan tinjauan tim atas pengalaman pengawasan parlemen di berbagai
negara lain, komisi legislatif yang memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi
penyimpangan seringkali tidak dapat bekerja maksimal karena ketergantungan
informasi dari pihak intelijen itu sendiri ataupun kekhawatiran akan adanya tekanan
balik

dari

dinas-dinas

intelijen

terhadap

individu

ataupun

partai

yang

bersangkutan.60
Dalam kerangka logika itu, tim memandang bahwa kewenangan Timwas dalam
melakukan investigasi kasus penyimpangan dan penyalahgunaan intelijen dapat
ditambah dengan kewenangan untuk mengundang/melibatkan pihak eksternal
dalam suatu rapat atau beberapa rapat -dalam hal ini bisa berupa pejabat dari suatu
komisi negara hingga para ahli intelijen.61 Syaratnya adalah pihak-pihak yang terlibat
ini perlu bersifat non-partisan (tidak terlibat dalam partai politik) dan tentu akan
terikat

dengan

sumpah

menjaga

kerahasiaan

intelijen

(apabila

terbukti

membocorkan rahasia, dapat dikenakan sanksi hukum). Keterlibatan pihak eksternal
ini diharapkan dapat menunjang kerja Timwas untuk menganalisis kasus secara
objektif serta memberikan perspektif dan informasi lain disamping informasi yang
berasal dari badan intelijen.
Kedua adalah pembentukan mekanisme kerja yang jelas bagi pengawasan LNI
(sesuai mandat masing-masing) dalam melakukan investigasi masalah aktivitas
intelijen. Hampir seluruh Lembaga Negara Independen memiliki kewenangan
investigasi dalam menelisik masalah penyimpangan intelijen. Dalam konteks itu, tim

Thomas C. Bruneau dan Kenneth R. Dombroski, Reforming Intelligence..op.cit.
Diskusi kelompok terpumpun dengan salah satu pengamat senior keamanan dan intelijen via
Daring Zoom pada 18 September 2021.
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memandang bahwa hal ini perlu ditopang oleh kejelasan mekanisme investigasi
masalah penyimpangan intelijen. Misalnya, mekanisme perlu mencakup seberapa
jauh kewenangan LNI dalam melakukan investigasi masalah yang terkait dengan
aktivitas intelijen; dalam kondisi apa LNI dapat melakukan investigasi mandiri; dalam
kondisi apa LNI dapat mengajukan permohonan deklasifikasi/akses informasi; dan
lain sebagainya.
4.2.4. Penguatan Kapasitas Institusional dan Legal dalam Proses Evaluasi
Proses evaluasi merupakan proses akhir dalam rangkaian sistem pengawasan INDIE
yang mencakup suatu upaya perumusan komprehensif atas sebab akibat masalah
intelijen negara serta penyusunan rekomendasi guna mencegah terulangnya
problem tersebut. Dalam proses ini, pada dasarnya seluruh aktor pengawas dapat
terlibat untuk memberikan masukan perbaikan.
Kunci dari keberhasilan proses evaluasi ini sesungguhnya terletak pada, pertama,
kodifikasi atau proses pencatatan seluruh proses, temuan, dan rekomendasi aktoraktor pengawas terhadap suatu masalah aktivitas intelijen. Dalam konteks itu, tim
mengusulkan agar setiap aktor pengawas yang terlibat dapat memiliki catatan utuh
mengenai hasil pengawasan mereka sebagai bagian dari memori institusi. Sebagai
contoh, lembaga kepresidenan dapat menyimpan dokumen hasil pengawasannya
agar dapat diakses oleh Presiden ataupun unit pembantu yang bertugas pada
periode selanjutnya. Begitu pula bagi Dewan Perwakilan Rakyat, pengawas internal,
dan LNI. Apabila terdapat unsur-unsur kerahasiaan dari dokumen evaluasi tersebut,
maka unsur-unsur atau dokumen tersebut dapat dikategorikan sebagai rahasia dan
hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang (sesuai tingkat clearance),
atau baru dapat diakses publik ketika unsur-unsur kerahasiaan atau dokumen
tersebut telah dideklasifikasi. Dalam hal ini, pokok yang penting diperhatikan adalah
hasil evaluasi pengawasan tersebut dapat tercatat sebagai memori institusi,
sehingga hal ini memungkinkan para aktor pengawas di masa depan dapat
melakukan pengawasan secara lebih baik.
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Kedua adalah pembentukan mekanisme mengenai distribusi hasil laporan
investigasi dari masalah aktivitas intelijen. Sudah tentu hasil laporan investigasi tidak
hanya berguna bagi memori institusi dari aktor pengawas. Sesuai dengan tingkat
klirens masing-masing aktor, laporan hasil pengawasan beserta rekomendasinya
setidaknya perlu diserahkan kepada Badan Intelijen yang bersangkutan, Aktor
Pengawas Internal, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini memiliki dua
tujuan. Pertama adalah untuk mendorong Badan Intelijen melakukan perbaikan
sesuai dengan hasil rekomendasi tersebut. Kedua adalah untuk memberikan
informasi yang cukup bagi para aktor pengawas terkait agar bersama-sama dapat
mendorong agenda perbaikan yang dilakukan oleh Badan Intelijen.
Ketiga, khusus terkait fungsi evaluasi lembaga yudisial, terdapat catatan
pembenahan khusus dari tim yaitu terkait skema pemberian kompensasi bagi
korban pelangaran intelijen. Pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran
intelijen bisa dikatakan sebagai suatu proses evaluasi mengingat putusan semacam
ini akan menjadi pembelajaran bagi intelijen agar persoalan serupa tidak muncul di
masa depan. Permasalahannya adalah selama ini kewenangan pemberian
kompensasi bagi korban dimiliki oleh Ka.BIN (sebagaimana yang ditetapkan UU
Intelijen No.17/2011). Dalam konteks itu, tim memandang bahwa kewenangan
semacam ini baiknya diberikan kepada lembaga Yudisial, dimana putusannya bisa
didasarkan pada suatu proses hukum. Dengan skema semacam ini, diharapkan juga
putusan akan menimilaisir konflik kepentingan dan memiliki dasar hukum yang kuat.
Lebih jauh, untuk memastikan pihak korban ataupun pihak ketiga yang dirugikan
mendapatkan kompensasi yang telah ditetapkan, Ketua Pengadilan Negeri juga
dapat mengadopsi skema hakim pengawas.
**
Meski berbagai upaya penguatan kapasitas dan institusional dan legal ini tampak
lebih menitikberatkan kepada aspek kelembagaan/institusional, faktor politik di
antara berbagai lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) tentu juga akan
memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan ataupun kegagalan sistem
pengawasan integratif. Secara normatif, pengawasan intelijen hanya dapat berjalan
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jika telah tercipta konsensus di antara semua aktor formal yang disebut sebelumnya
–serta publik secara umum- bahwa pengawasan merupakan proses nonpartisan
demi terpenuhinya transparansi dan akuntabilitas.62 Dengan kata lain, pengawasan
intelijen semestinya menjadi area yang steril dari kepentingan elektoral, pencarian
profit dan pengaruh, serta pencitraan elite, sehingga semua pihak dapat
berkonsentrasi kepada terpenuhinya tata kelola pengawasan yang baik serta ajek.
Adapun ringkasan penguatan kapasitas institusional dan legal dapat dilihat sbb:

Elizabeth R. Rindskopf, “Intelligence Oversight in A Democracy,” Houston Journal of International
Law 11, No. 21 (1988), hlm. 29.
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Tabel 12. Ringkasan Penguatan Institusional dan Legal
Aktor
Pengawas
DPR
(Komisi I /
Timwas)

Identifikasi
Membangun pengetahuan/pemahaman institusi DPR secara
berkesinambungan mengenai persoalan intelijen. → Meningkatkan
kapasitas, pengetahuan dan kemampuan tenaga ahli permanen (Badan
Keahlian DPR)
Membangun kerangka pelaksanaan pengawasan intelijen bagi Komisi I
DPR. → Membuat petunjuk pelaksanaan pengawasan intelijen, yang
salah satunya isinya merekomendasikan pertemuan rutin dengan pihak
publik (ahli intelijen).

Presiden

Memperkuat kerja-kerja pengawasan DPR dalam pemilihan Kepala
Badan Intelijen Negara. → Membuat juklak khusus pelaksanaan uji
kelayakan calon Ka.BIN, yang salah satunya isinya merekomendasikan
pertemuan dengan pihak publik (ahli intelijen) untuk memberikan
tinjauan objektif
Pembentukan/penugasan unit khusus yang membantu kerja-kerja
Presiden dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap intelijen.

Deteksi

Investigasi

Evaluasi

Memperkuat mekanisme kerja
dan kekuatan legal Tim Pengawas
DPR. → Pendefinisian
peyimpangan dan
penyalahgunaan intelijen secara
rigid (definisi, jenis pelanggaran,
hingga sanksi), sebagai dasar
kerja Timwas.

Memberikan kewenangan Timwas untuk
melibatkan pihak ketiga (yang bersifat non
partisan) dalam seluruh/sebagian rapat untuk
memberikan pandangan/penilaian objektif
terhadap kasus yang tengah ditangani
Timwas.

Membentuk
sistem
kodifikasi dan
pencatatan
hasil evaluasi
pengawasan
terhadap
intelijen,
sebagai
memori
institusi
(dengan tetap
memperhatian
unsur
kerahasiaan
dokumen).

Mengatur kewenangan,
mekanisme kerja dan hak akses
informasi Timwas dalam UU
Intelijen Negara.

---

---

Perbaikan mekanisme pengawasan operasi penggalangan rahasia dalam
dan luar negeri.

Pengawas
Internal

Memberikan laporan sedini mungkin dan berkala kepada Presiden dan
unit yang membantu Presiden dalam mengawasi intelijen.
Membenahi kerangka dan substansi kode etik intelijen yang berorientasi
terhadap profesionalisme intelijen dan memberikan batasan rigid
terhadap aktivitas intelijen dalam negeri sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.

Pengaturan saat ini sudah cukup
baik.

Pengaturan saat ini sudah cukup baik.

Lembaga
Yudisial

Menyusun ketentuan yang memungkin publik untuk menyampaikan
aduan & meminta informasi terkait intelijen (melalui skema tertentu).
Pembenahan skema izin penyadapan melalui pengadopsian skema
hakim pengawas untuk memastikan penyadapan berakhir sesuai dengan
izin waktu yang diberikan dan sesuai dengan terget yang telah diberikan
izin.

Pengaturan saat ini sudah cukup
baik.

Mengadopsi skema hakim pengawas untuk
memastikan kompensasi dilakukan sesuai
dengan ketetapan.

Membentuk mekanisme kerja
yang jelas bagi pengawasan LNI
terhadap intelijen yang memuat

Membentuk mekanisme kerja yang jelas bagi
pengawasan LNI terhadap intelijen yang
memuat ketentuan kapan investigasi mandiri

Pembenahan mekanisme perpanjangan penyadapan. Hal ini perlu
kembali ditetapkan oleh Kepala Pengadilan Negeri.
LNI

Peningkatan kapasitas dan pemahaman sumber daya manusia pada LNI.
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Menyusun
skema
distribusi
laporan hasil
pengawasan
terhadap
Badan
Intelijen yang
bersangkutan
dan beberapa
aktor
pengawas
terkait.
Khusus
lembaga
yudisial, perlu
diberikan
kewenangan
penetapan
kompensasi
bagi korban.

ketentuan sejauh mana
kewenangan LNI untuk tindak
lanjut dan akses informasi yang
dimiliki LNI.
Publik

Penguatan kapasitas dan konsolidasi masyarakat sipil.
Peningkatan engagement dengan aktor pengawas lain.

--Sumber: diolah tim riset
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bisa dilakukan serta ketentuan permohonan
akses informasi/deklasifikasi informasi; hingga
skema pelaporan.

---

4.3. Sistem Klirens Informasi Rahasia Intelijen
Dimensi ketiga dari model pengawasan integratif adalah sistem klirens informasi
rahasia intelijen. Pengaturan sistem klirens informasi rahasia ini pada dasarnya
dimaksudkan untuk menopang kerja-kerja aktor pengawas dalam melaksanakan
mandatnya pada sistem pengawasan INDIE. Terkait hal tersebut, mungkin akan
muncul pertanyaan mengapa dimensi sistem klirens informasi rahasia intelijen perlu
dibedakan dengan dimensi penguatan kapasitas institusional dan legal?

Meski

pembenahan pada sistem klirens informasi rahasia akan secara otomatis
berpengaruh terhadap penguatan kapasitas institusional dan legal, tim memandang
bahwa sistem klirens informasi rahasia ini juga memiliki keterkaitan erat dengan
sistem yang lebih besar, yaitu sistem atau tata kelola mengenai rahasia negara. Atas
dasar itu, maka tim memisahkan pembahasan antara keduanya.
Pembenahan pada sistem klirens informasi rahasia dalam model pengawasan
integratif ini akan difokuskan untuk mengurai persoalan akses aktor pengawas
intelijen terhadap berbagai kerja, produk dan aktivitas intelijen yang secara umum
dilingkupi oleh ruang kerahasiaan. Dalam konteks itu, tim mengusulkan agar
dibentuk skema klirens dari aktor pengawas diatur berdasarkan kebutuhan akses
dan frekuensi, alih-alih berdasarkan forum (sebagaimana yang diatur dalam UU
Intelijen Negara No.17/2011). Pembagian semacam ini (berdasarkan akses dan
frekuensi) diharapkan dapat lebih menunjang kinerja dan peran masing-masing
aktor pengawas dalam melaksanakan fungsi identifikasi, deteksi, investigasi, dan
evaluasi.
Dalam hal akses, tim penelitian membaginya dalam dua kategori, yaitu akses penuh
(full access) dan akses terbatas (limited access). Akses penuh adalah bentuk akses
terhadap informasi aktivitas intelijen utuh tanpa ada yang dikecualikan, ditutupi, atau
dihilangkan. Sementara akses terbatas adalah bentuk akses terhadap informasi
aktivitas intelijen yang tidak utuh, atau dengan beberapa pengecualian, penutupan,
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atau penghilangan, sesuai diskresi Kepala Intelijen Negara dengan pertimbangan
terhadap keamanan nasional.63
Sementara dalam hal frekuensi, tim penelitian membagi menjadi dua kategori, yaitu:
reguler/rutin dan sesuai permintaan (by request). Kategori reguler atau rutin adalah
informasi terkait aktivitas intelijen yang bisa didapatkan oleh aktor pengawas secara
berkala, tanpa ada permintaan dan tanpa menunggu adanya dugaan pelanggaran.
Dengan kata lain, informasi-informasi tersebut menjadi kewajiban dari badan-badan
intelijen untuk melaporkannya kepada aktor pengawas tertentu. Sedangkan kategori
sesuai permintaan adalah informasi aktivitas intelijen yang hanya diberikan jika ada
permintaan, melalui mekanisme khusus yang telah diatur di bawah regulasi.
Atas dasar pertimbangan tersebut, lantas bagaimana cara kerjanya skema klirens
pada model pengawasan integratif ini? Tim penelitian telah meninjau mandat
masing-masing aktor pengawas berdasarkan sistem pengawasan INDIE dan
kemudian meletakkannya dalam beberapa lapisan berdasarkan hak akses dan cara
kerja. Hal ini kemudian menghasilkan empat lapisan klirens keamanan, sebagai
berikut:
•

Lapisan pertama adalah lingkaran paling dalam, yang diisi oleh aktor-aktor
pengawas yang secara langsung intens berinteraksi dengan aktivitas, produk,
dan organisasi intelijen secara day-to-day. Mereka adalah yang paling
bertanggungjawab dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, otorisasi,
pertanggungjawaban, dan evaluasi kerja intelijen. Lapisan pertama ini terdiri
atas aktor Presiden, internal (Kepala BIN dan Dewan Etik), dan Presidential
Intelligence Advisory Board (PIAB) atau unit yang ditugaskan untuk membantu
kerja Presiden dalam melakukan pengawasan atau kontrol terhadap intelijen.

•

Lapisan kedua adalah aktor-aktor pengawas yang tidak secara langsung
berinteraksi secara day-to-day namun memiliki mandat untuk menginvestigasi
kasus-kasus dugaan pelanggaran intelijen, khususnya yang terkait dengan

UU Intelijen No.17/2011 pasal 40 huruf d memberikan kewenangan untuk menetapkan klasifikasi
rahasia intelijen kepada Badan Intelijen Negara.
63
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pelanggaran HAM. Lapisan ini terdiri atas Komisi Intelijen (Tim Pengawas
Komisi I DPR RI), lembaga yudisial, dan lembaga negara independen.
•

Lapisan ketiga adalah aktor-aktor pengawas yang berinteraksi secara rutin—
namun tidak day-to-day—serta memiliki mandat pengawasan organisasi
intelijen sebagai bagian dari birokrasi pemerintah. Lapisan ketiga terdiri atas
Komisi I DPR RI dan lembaga negara independen (dalam hal ini BPK).

•

Lapisan keempat adalah aktor pengawas publik yang dapat meminta suatu
informasi berdasarkan kebutuhan need-to-know yang jelas.

Keempat lapis aktor sesuai kewenangannya akan membedakan bagaimana cara dan
frekuensi akses terhadap informasi aktivitas intelijen, sesuai porsi masing-masing.
Adapun ilustrasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Ilustrasi Skema Klirens Model Pengawasan Integratif
Akses penuh

Akses penuh

& reguler

& melalui

Akses terbatas Akses terbatas
& reguler

permintaan
Sangat

Presiden,

Rahasia

PIAB, Ka.BIN,

& melalui
permintaan

Timwas DPR

Dewan Etik
Rahasia

Presiden,

Timwas DPR,

Komisi I DPR,

PIAB, Ka.BIN,

Yudisial, LNI

LNI

Dewan Etik

Publik

(khususnya
BPK)

Terbatas

Presiden,

Timwas DPR,

Komisi I DPR,

PIAB, Ka.BIN,

Yudisial, LNI

LNI

Dewan Etik

(khususnya
BPK)
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Publik

Aktor lapisan pertama, yaitu Presiden, internal (kepala BIN dan Dewan Etik), dan
PIAB diberikan akses penuh secara rutin (full access-regular). Mereka adalah aktor
pengawas yang bertanggungjawab atas seluruh aktivitas intelijen, mulai dari
perencanaan hingga evaluasi, termasuk jika terdapat dugaan-dugaan pelanggaran
intelijen. Ketiga aktor ini memiliki klirens keamanan Sangat Rahasia sehingga mereka
dapat mengakses ketiga bentuk informasi rahasia (Sangat Rahasia, Rahasia, dan
Terbatas). Mereka pun berhak mendapatkan informasi secara reguler dengan
harapan dapat memantau aktivitas, metode, dan kerja intelijen secara intensif secara
day-to-day, bahkan sebelum terjadi dugaan pelanggaran. Secara spesifik, Presiden
sebagai pengguna-akhir juga turut memegang mandat sebagai aktor pengawas
yang melakukan kontrol terhadap seluruh aktivitas intelijen, serta menjaga efektivitas
kerja intelijen dalam waktu bersamaan. Presiden dan unit-unit yang membantunya
dalam urusan intelijen tidak hanya memegang kekuasaan dan kontrol, namun juga
sebagai sumber akuntabilitas demokratis dari cabang eksekutif. 64 Dengan posisi
unik ini, selayaknya Presiden dengan unit yang membantunya diberikan tingkat
klirens penuh dan didapatkan secara reguler. Sama halnya dengan internal, dalam
hal ini adalah Kepala BIN dan Dewan Etik, yang tidak hanya mengawasi kerja intelijen
sebagai sebuah birokrasi, namun juga seluruh aktivitas di bawahnya, termasuk jika
ada dugaan pelanggaran Kode Etik. Pimpinan badan intelijen memiliki
tanggungjawab untuk memastikan tindakan dan kinerja (operasi, langkah, dan
keputusan) bawahannya telah sesuai dengan koridor kontrol dan kepatuhan
internal. 65 Atas pentingnya peran tersebut, internal memerlukan tingkat klirens
penuh dan reguler.
Aktor lapisan kedua, yaitu Tim Pengawas DPR, yudisial, dan lembaga negara
independen, diberikan akses penuh dengan permintaan (full access-by request).
Dalam konteks itu, tim peneliti mengusulkan hanya Tim Pengawas Intelijen saja yang
memiliki klirens Sangat Rahasia atau klasifikasi informasi di bawahnya, sementara

Samuel J. Rascoff, “Presidential Intelligence,” Harvard Law Review 129, no. 3 (2016), hlm 634–717.
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), “Internal Control in
Intelligence Services” (Geneva, 2022).
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lembaga yudisial dan lembaga negara independen memegang klirens Rahasia atau
klasifikasi informasi di bawahnya.
Kebutuhan Tim Pengawas Intelijen DPR untuk mengakses informasi sangat rahasia
atau klasifikasi dibawahnya ini didasarkan atas mandat yang diterima Timwas pada
UU Intelijen Negara No.17/2011. Terlebih ketika efektifitas pengawasan parlemen
bergantung kepada kemampuannya mengakses informasi-informasi rahasia dan
relevan. 66 Berbeda dengan Komisi I DPR, Timwas memang diberikan derajat
kewenangan lebih tinggi serta bekerja di bawah sumpah. Hal ini sejalan dengan
ketentuan bahwa akses terhadap informasi rahasia yang dimiliki oleh seluruh
anggota parlemen, pada hakikatnya, tidak sama.67 Timwas bekerja secara ad-hoc
untuk melakukan deteksi dan investigasi ketika terjadi pelanggaran intelijen. Dalam
praktiknya selama ini, perlu diakui bahwa Timwas belum pernah melakukan kerjakerja secara spesifik untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran intelijen.68 Fakta ini
tentu tidak serta merta mengarah pada simpulan bahwa selama ini tidak ada dugaan
pelanggaran, namun skema pengawasan yang diharapkan tidak berjalan secara
semestinya (lihat problem pengawasan oleh aktor DPR). Oleh karena itu, dengan
klirens akses terhadap informasi secara utuh tanpa ada yang ditutupi, dihilangkan,
atau dikecualikan, diharapkan kerja Timwas dapat semakin responsif.
Selanjutnya, pemberian klirens penuh terhadap akses informasi rahasia atau
klasifikasi dibawahnya juga relevan diberikan kepada lembaga yudisial dan lembaga
negara independen. Hal ini didasarkan atas kebutuhan fungsi investigasi lembagalembaga ini dalam menangani kasus-kasus serius yang melibatkan intelijen, seperti
pelanggaran HAM, korupsi, pelanggaran administrasi, dan lain-lain.
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Karena

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), “Vetting of Members of
Parliament” (Geneva, 2021).
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Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF).
68
Diskusi kelompok terpumpun dengan anggota Komisi I DPR RI 2014-2019 dan 2019-2024 via
Daring Zoom pada 16 September 2020.
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Adapun terkait lembaga negara independen, ilustrasinya sebagai berikut. Komnas HAM akan dapat
mengakses informasi intelijen secara utuh jika sedang melakukan investigasi terhadap dugaan
pelanggaran HAM berat oleh intelijen; KPK akan dapat mengakses informasi intelijen secara utuh
ketika sedang melakukan investigasi dugaan terhadap tindak pidana korupsi; BPK akan dapat
mengakses informasi intelijen secara utuh ketika ada investigasi lanjutan yang dibutuhkan (di luar
pemeriksaan rutin); dan Ombudsman ketika melakukan investigasi pelanggaran administratif.
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potensi kerja intelijen yang intrusif ini, umumnya otorisasi pengadilan diperlukan
sebelum aktivitas intersepsi—seperti penyadapan—dilakukan. Dalam mengeluarkan
otorisasi bentuk ini, intelijen harus memberikan justifikasi menyadap yang kuat
kepada lembaga yudisial: sebagai last resort dan langkah non-intrusif sudah tidak
memadai dalam pengumpulan data. 70 Kemudian, lembaga negara independen
seperti Ombudsman cenderung memiliki sifat independensi dan kekuatan hukum
yang diperlukan untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan penyelidikan
mereka.
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Dalam melaksanakan kerja-kerjanya, lembaga-lembaga negara ini

membutuhkan akses penuh karena memerlukan informasi yang komprehensif pula
dalam menginvestigasi

atau

menindaklanjuti

aduan

pelanggaran. Namun

mengingat sifatnya yang insidentil (ketika muncul dugaan), maka akses tersebut bisa
didapatkan melalui permintaan. Dengan kata lain, aktor-aktor pengawas akan
mengajukan permintaan informasi untuk mendukung proses-proses investigasi,
yang bergantung kepada ada atau tidaknya dugaan pelanggaran intelijen.
Aktor lapisan ketiga, yaitu Komisi I DPR RI dan lembaga negara independen
(khususnya BPK), diberikan akses terbatas secara rutin (limited access-regular).
Kedua aktor memegang klirens informasi rahasia atau klasifikasi dibawahnya. Oleh
karena natur kerja lebih bersifat birokratis dalam menjaga keseimbangan antara
rahasia intelijen dan akuntabilitas, tim penelitian memandang kedua aktor ini perlu
diberikan akses terbatas yang lebih bersifat rutin atau reguler.
Komisi I DPR memiliki mandat mengawasi lembaga intelijen sebagai sebuah
birokrasi eksekutif yang memerlukan pertanggungjawaban birokratis pula. Dari
rapat atau pertemuan rutin antara Komisi I DPR RI dengan badan intelijen, DPR
berwenang mengawasi anggaran (budgeting) dan pelaksanaan undang-undang.
Meskipun demikian, Komisi I tetap memiliki akses terbatas karena tidak memegang
kewenangan investigasi serta tidak di bawah sumpah—tidak seperti Timwas. Apabila
ditemukan hal-hal

yang

membutuhkan investigasi lebih

mendalam serta

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Overseeing Intelligence
Services: A Toolkit, ed. Hans Born and Aidan Wills (Geneva: DCAF, 2012).
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membutuhkan tingkatan klirens yang lebih tinggi, Komisi I dapat melimpahkan kasus
tersebut ke Timwas. Begitu pula dengan mekanisme kerja lembaga negara
independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)—sebagai supreme audit
institution (SAI)—yang lebih bersifat birokratis rutin memeriksa kepatuhan
(compliance) organisasi dalam hal legalitas, efisiensi, dan efektifitas penggunaan
dana publik. 72 Meskipun bersifat independen dan eksternal, pemeriksaan yang
dilakukan BPK pun relatif terbatas untuk mendeteksi informasi awal dugaan
pelanggaran. Dalam hal akses informasi rahasia, SAI membutuhkan akses informasi
yang tidak terbatas, baik sebagai prasyarat untuk audit berkualitas tinggi dan
sebagai penjamin independensi. 73 Jika ditemukan kejanggalan dari pemeriksaan
reguler, BPK dapat mengajukan investigasi lanjutan, yang mana BPK dapat
mengakses informasi secara utuh.
Aktor lapisan keempat adalah publik (untuk jenis informasi Rahasia dan Terbatas)
dan sesuai permintaan (limited access-by request). Publik dapat mengakses
informasi Rahasia dan Terbatas melalui dua hal, yaitu: skema atau mekanisme klirens
informasi (seperti prinsip need-to-know yang terdapat pada klirens keamanan US)
dan deklasifikasi/downgrading yang perlu diatur lebih lanjut dalam regulasi terpisah.
Sementara itu, skema deklasifikasi dan downgrading menjadi satu pembahasan
khusus. Sebagian pihak dapat mengakses ketika dilakukan downgrading informasi
ataupun publik baru bisa mengakses ketika informasi yang terkandung telah
dideklasifikasi. Karena alasan inilah penting bagi pemerintah untuk menentukan
skema downgrading dan deklasifikasi tak hanya untuk informasi rahasia intelijen,
tetapi juga menyangkut kepada dokumen pengawasan terhadap intelijen. Oleh
karena itu, penting untuk para pemangku kepentingan untuk melihat masalah
pengawasan ini sebagai satu ekosistem yang perlu didukung oleh regulasi dan
dukungan yang memadai.
Dengan skema klirens sebagaimana yang diusulkan dalam model pengawasan
integratif ini, diharapkan para aktor pengawas dapat melaksanakan fungsi-fungsinya
72
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secara maksimal (baik dari fungsi identifikasi, deteksi, investigasi, hingga evaluasi).
Adapun sedikit catatatan tim, skema klirens ini akan berjalan semakin baik apabila
ditopang oleh beberapa perangkat regulasi terkait.
Pertama adalah adanya ketentuan yang rigid dalam menentukan klasifikasi informasi
rahasia. Pada dasarnya, tim memandang bahwa ketentuan klasifikasi informasi
rahasia yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu terbagi dari kategori sangat rahasia,
rahasia, dan terbatas, sudah cukup baik. Namun hal ini akan semakin baik bila
dilengkapi dengan kejelasan acuan dalam klasifikasi informasi rahasia tersebut. 74
Merujuk kepada ketentuan mengenai klasifikasi informasi rahasia di Amerika Serikat,
tim penelitian mengusulkan agar acuan klasifikasi diatur sebagai berikut:
•

Sangat Rahasia adalah jika terjadi pengungkapan atau kebocoran, informasi
ini dapat menyebabkan kerusakan fatal terhadap keamanan nasional.

•

Rahasia adalah jika terjadi pengungkapan atau kebocoran, informasi ini dapat
menyebabkan kerusakan serius terhadap keamanan nasional.

•

Terbatas adalah jika terjadi pengungkapan atau kebocoran, informasi ini
dapat menyebabkan kerusakan terhadap keamanan nasional.

Pembagian

semacam

ini

pada

dasarnya

diperlukan

untuk

menghindari

kecenderungan over-classification dimana klasifikasi rahasia diberikan kepada
informasi yang seharusnya bisa dibuka untuk beberapa pihak; ataupun menghindari
kecenderungan under-classification dimana informasi dibuka kepada beberapa
pihak padahal hal tersebut bisa membahayakan. Kedua kecenderungan itu tentu
berbahaya dan perlu dihindari karena bisa menghambat kerja pengawasan ataupun
mengancam keamanan negara.
Kedua adalah pengaturan terkait dengan kewenangan penentuan klasifikasi
informasi. Dalam praktiknya selama ini, kewenangan penentuan klasifikasi informasi
diberikan kepada Badan Intelijen Negara (UU Intelijen No.17/2011 pasal 40 huruf d).
Hal ini sebaiknya diatur secara lebih rinci. Misalnya siapakah pejabat di Badan
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Acuan terhadap klasifikasi informasi rahasia ini, sebaiknya ditetapkan melalui regulasi.
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Intelijen Negara yang berwenang menentukan informasi “sangat rahasia”? siapakah
pejabat yang berwenang untuk menetapkan informasi “rahasia” dan “terbatas”?
Ketiga adalah pengaturan terkait downgrading informasi, dan deklasifikasi informasi.
Selama ini, UU Intelijen Negara No.17/2011 (pasal 25) baru mengatur masa retensi
25 tahun untuk segala klasifikasi informasi rahasia, namun belum menyediakan
mekanisme downgrading atau deklasifikasi rahasia intelijen sebelum habisnya masa
retensi, serta siapa pejabat yang memiliki kewenangan tersebut. Dengan aturan
yang demikian, seluruh informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia intelijen, baru
bisa diakses publik sedininya pada tahun 2036. 75 Apabila dibiarkan, tentu hal
semacam ini dapat memperlemah kerja-kerja aktor pengawas. Oleh karenanya, tim
mengusukan agar diatur mekanisme lebih lanjut mengenai downgrading informasi
dan deklasifikasi informasi, termasuk siapa yang memiliki kewenangan di dalam
menentukannya.

Dalam

praktik

negara-negara

demokrasi

secara

umum,

kewenangan semacam itu biasanya diemban oleh Presiden.
Keempat adalah pengaturan terkait mekanisme klasifikasi dokumen/laporan dari
kerja-kerja aktor pengawas terhadap intelijen. Meski aktor pengawas memiliki akses
utuh ataupun sebagian terhadap intelijen, bukan berarti mereka memiliki hak untuk
membuka hasil temuan tersebut kepada publik. Dalam konteks itu, diperlukan
pengaturan lebih jauh mengenai sejauh mana dokumen/laporan dari aktor
pengawas dapat diakses publik. Salah satu contoh dokumen laporan kinerja intelijen
tanpa mengorbankan kepentingan keamanan nasional adalah dari General
Intelligence

and

Security

Service

Belanda

(Algemene

Inlichtingen

en

Veiligheidsdienst, AIVD). Laporan kinerja intelijen perlu melingkupi masalah terkait
(tanpa memberikan informasi sensitif): tujuan dan prioritas tahunan intelijen;
penilaian terhadap ancaman keamanan; perubahan kebijakan, sistem, dan operasi
intelijen; akuntabilitas kinerja; dan tanggapan atas permintaan informasi.76 Terkait

Dari penjelasan pasal 25 ayat 3, masa retensi 25 tahun dihitung sejak Undang-Undang ini
diberlakukan. Sehingga, sedininya, proses deklasifikasi baru bisa dilakukan pada tahun 2036.
76
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Overseeing Intelligence
Services: A Toolkit.
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hal ini, setidaknya tim mengidentifikasi ada dua opsi mekansime klasifikasi
dokumen/laporan kerja-kerja aktor pengawas: dokumen dapat diakses publik secara
umum dengan menghilangkan beberapa informasi yang masih dikategorikan
sangat rahasia/rahasia/terbatas, atau dengan menyediakan mekanisme bagi aktor
pengawas untuk mengajukan deklasifikasi atau downgrading informasi sehingga
dokumen dapat diaskes secara utuh oleh publik.
**
Berpijak dari penjelasan sebelumnya, model pengawasan integratif akan
menawarkan upaya pembenahan model pengawasan intelijen melalui 1)
pembenahan sistem pengawasan; 2) penguatan kapasitas instusional dan legal; 3)
pembenahan sistem klirens informasi rahasia intelijen. Melalui pembenahan pada
tiga dimensi terdebut, harapannya model integratif dapat menjembatani antara
kebutuhan akuntabilitas dan kebutuhan kerahasiaan intelijen secara lebih baik.
Adapun perbandingan antara model pengawasan intelijen Indonesia dengan model
pengawasan integratif, secara sederhana dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 14. Model Pengawasan Saat ini & Model Pengawasan Integratif
Model Pengawasan Saat Ini

Model Pengawasan Integratif

(UU Intelijen Negara
No.17/2011)
Sistem

Kerja

Pengawasan

cenderung

pengawasan

Menata

ulang

mandat

setiap

aktor

terfragmentasi

berdasarkan tinjauan aktivitas pengawasan

berdasarkan mandat setiap

(Identifikasi, Deteksi, Investigasi & Evaluasi /

aktor.

INDIE) agar sistem pengawasan dapat
berjalan berkesinambungan.

Kapasitas

Aktor pengawas cenderung

Menyediakan

Institusional &

belum mendapat dukungan

infrastruktur yang diperlukan oleh aktor

Legal

institusional & legal yang

pengawas untuk melaksanakan mandat

memadai.

pengawasan masing-masing berdasarkan
sistem

berbagai

pengawasan

INDIE.

kerangka

Hal

ini

mencakup pembentukan/ penguatan unit
pendukung, pembenahan regulasi, kode
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etik, dan mekanisme kerja, mendorong
engagement antar aktor pengawas, dll
Sistem

Klirens

Pengaturan

tata

kelola

Menyediakan skema klirens informasi bagi

intelijen

masih

aktor pengawas yang cukup rigid, sehingga

Rahasia

rahasia

Intelijen

bersifat parsial dan terbatas.

dapat menopang masing-masing aktor
pengawas dalam menjalankan mandatnya
sesuai dengan sistem pengawasan INDIE.

Pembenahan

pada

sistem

pengawasan

bermaksud

untuk

mendorong

kesinambungan dari seluruh kegiatan pengawasan. Dalam arti, ketika terjadi suatu
kasus kelemahan intelijen (politisasi, kegagalan intelijen, ataupun penyalahgunaan
intelijen), penanganan kasus tersebut didorong agar bisa ditindaklanjuti hingga
tahap evaluasi. Mekanisme semacam ini diharapkan dapat menstimulasi proses
perbaikan pada tata kelola intelijen secara terus-menerus, sehingga dapat
meminimalisir kemungkinan terjadinya kasus kelemahan intelijen serupa di masa
depan.
Sementara pembenahan pada kapasitas institusional dan legal ditujukan untuk
mendorong tingkat responsivitas para aktor pengawas terhadap berbagai kasus
kelemahan intelijen. Melalui penguatan ini, diharapkan para aktor pengawas dapat
memaksimalkan perannya dalam menjalankan aktivitas pengawasan (INDIE) sesuai
mandat masing-masing, yang pada akhirnya bisa menjadi katalisator bagi proses
reformasi intelijen.
Terakhir, pembenahan pada sistem klirens rahasia intelijen bermaksud untuk
menyediakan suatu mekanisme yang ajek yang bisa memungkinkan aktor pengawas
mendapatkan informasi yang cukup dalam melakukan kerja-kerja pengawasan
(sesuai mandatnya dalam sistem pengawasan INDIE), sekaligus menjaga
kerahasiaan informasi intelijen yang diperlukan untuk bekerja efektif.
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5. URGENSI MEMBANGUN PENGAWASAN INTEGRATIF
Membangun kontrol demokratis terhadap intelijen dapat dikatakan sebagai isu yang
paling problematis bagi negara-negara demokrasi. Hal ini timbul dari dilema antara
kerahasiaan dan keterbukaan yang inheren antara relasi keduanya. Pada satu sisi,
intelijen membutuhkan derajat kerahasiaan tertentu agar dapat bekerja secara
efektif. Di sisi lain, sistem politik demokrasi menuntut adanya transparansi dan
akuntabilitas dari seluruh lini pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah intelijen.77
Kedua prinsip tersebut (kerahasiaan dan keterbukaan) bukanlah suatu pilihan bagi
negara demokrasi. Dalam arti, keduanya perlu dipenuhi secara bersamaan. Apabila
prinsip kerahasiaan dipenuhi tanpa mempertimbangkan prinsip akuntabilitas dan
keterbukaan, maka hal ini beresiko tinggi terhadap kemungkinan politisasi dan
penyalahgunaan. Begitu pula apabila prinsip akuntabilitas dan keterbukaan
dipenuhi tanpa mempertimbangkan prinsip kerahasiaan, maka hal ini beresiko
tinggi menghambat kerja-kerja intelijen, bahkan dapat membahayakan aparat
intelijen yang bekerja di lapangan. Dalam konteks itu, pemerintah pada negara
demokrasi menghadapi tantangan berat untuk mengatur suatu skema yang dapat
menyeimbangkan kebutuhan kerahasiaan dan keterbukaan dalam melakukan
pengawasan terhadap intelijen.
Sejak skema pengawasan terhadap intelijen marak diadopsi negara-negara
demokrasi pada tahun 1970-an, perlu diakui bahwa belum ada model pengawasan
terhadap intelijen yang sempurna – dalam arti bisa menihilkan praktik politisasi dan
penyalahgunaan intelijen. Dalam prosesnya, banyak negara kemudian melakukan
pembenahan secara terus menerus terhadap model pengawasannya. Hal ini banyak
dilakukan melalui mekanisme pembelajaran atas kelemahan respon, kapasitas dan
kapabilitas aktor pengawas dalam mengevaluasi kasus-kasus kelemahan intelijen
(politisasi, penyalahgunaan, dan kegagalan intelijen) yang terjadi pada masingmasing negara. Sebagai contoh, pemerintah Norwegia melakukan pengembangan
model pengawasan intelijennya melalui pembentukan komisi independen pada
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Thomas C. Bruneau dan Kenneth R. Dombroski, “Reforming Intelligence:….” .op.cit.
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tahun 1996, menyusul terungkapnya berbagai operasi intelijen yang berada di luar
hukum.
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Begitu pula pemerintah Inggris yang terus berupaya memperkuat

otoritas/kewenangan pengawasan intelijen di parlemen (Intelligence and Security
Committee/ISC)
pengawasannya.

melalui
79

berbagai

regulasi,

untuk

mendorong

efektivitas

Berbagai upaya pembenahan pada sektor pengawasan

semacam ini tentu pada akhirnya bertujuan untuk mendorong kontribusi aktor-aktor
pengawas secara lebih baik dalam memastikan akuntabilitas intelijen dan menjaga
profesionalisme intelijen.
Di Indonesia sendiri, model pengawasan intelijen sudah terbentuk sejak
disahkannya UU Intelijen Negara No.17/2011. Model ini pada dasarnya telah
memberikan suatu kerangka yang baik untuk menempatkan intelijen pada suatu
kerangka negara demokrasi. Dalam arti, model ini menyediakan skema pengawasan
yang

melibatkan

berbagai

aktor

untuk

memastikan

akuntabilitas

dan

profesionalisme intelijen. Namun, setelah berjalan kurang lebih selama satu dekade,
model ini masih memiliki beberapa kelemahan. Hal ini dapat terlihat dari minimnya
respon aktor-aktor pengawas terhadap berbagai kasus kelemahan intelijen yang
terjadi di Indonesia. Lebih jauh, tim juga menemukan 55 problem pengawasan yang
menghambat aktor pengawas dalam melakukan kerja-kerjanya.
Seiring dengan semangat untuk terus melakukan pembenahan dan mendorong
kerja-kerja aktor pengawas dalam menopang proses reformasi intelijen di Indonesia,
tim kemudian merumuskan suatu perbaikan model pengawasan intelijen yang
kemudian dinamakan model pengawasan integratif. Model ini dirancang untuk
membenahi persoalan empiris pengawasan yang muncul di Indonesia dalam satu

Lihat 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).
79
ISC di Inggris pertama kali dibentuk pada tahun 1994 melalui Intelligence Service Act, namun kerjakerjanya dipandang belum maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap komunitas intelijen.
Otoritas ISC kemudian diperkuat pada tahun 2013 melalui Justice and Security Act. Lihat Hugh
Bochel, Andrew Defty dan Jane Kirkpatrick, Watching the Watchers: Parliament and the Intelligence
Services, (London: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 48-74.
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dekade terakhir. Terdapat tiga upaya pembenahan yang ditawarkan oleh model
pengawasan integratif.
Pertama adalah upaya pembenahan sistem pengawasan. Selama ini sistem
pengawasan intelijen yang diadopsi oleh UU Intelijen Negara No.17/2011 masih
cenderung terfragmentasi. Setiap aktor hanya mengawasi intelijen sesuai dengan
tugas dan mandat yang diembannya sehingga mengakibatkan intensitas koordinasi
yang rendah serta, dan dalam banyak kasus, menajamkan ego sektoral masingmasing aktor. Situasi itulah yang mendorong tim untuk melakukan pembenahan
sistem pengawasan dalam model pengawasan integratif. Dalam hal ini, tim
menawarkan suatu upaya reformulasi mandat setiap aktor berdasarkan pendekatan
aktivitas pengawasan atau proses Identifikasi, Deteksi, Investigasi, Evaluasi (INDIE).
Hal ini ditujukan agar kerja-kerja setiap aktor dapat berlangsung secara
berkesinambungan, saling menopang, meminimalisasi celah politisasi, dan yang
terpenting adalah membuahkan suatu pelajaran di masa depan (proses evaluasi)
agar kasus serupa tidak terulang lagi.
Kedua adalah upaya penguatan institusional dan legal dalam melakukan mandatnya.
Model pengawasan intelijen yang diadopsi oleh UU Intelijen Negara No.17/2011
dapat dikatakan belum cukup sensitif dengan kapasitas dan kapabilitas yang
diperlukan aktor pengawas dalam menjalankan mandatnya. Dengan kata lain,
terdapat beberapa aktor yang telah memiliki mandat yang cukup jelas, namun
belum memiliki dukungan legal dan institusional yang memadai dalam menjalankan
tugasnya. Hal ini seringkali berdampak pada kerja-kerja pengawasan yang normatif
dan rawan dipengaruhi oleh dinamika politik. Dalam konteks itu, model pengawasan
intergaratif bermaksud untuk memperkuat kapasitas institusional dan legal
berdasarkan aktor, yang mencakup pembentukan atau penguatan unit pendukung
pengawasan, membangun memori institusi, pembenahan regulasi, kode etik,
mekanisme kerja, hingga pembentukan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan
(juklak), mendorong enangement antar aktor pengawas, dan lain sebagainya.
Dengan penguatan ini, tentu diharapkan kerja-kerja aktor pengawas dapat semakin
responsif, efektif, dan dapat menopang berlangsungnya sistem pengawasan INDIE.
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Ketiga adalah pembenahan sistem klirens informasi rahasia intelijen. Pengaturan
mengenai rahasia intelijen yang diatur dalam UU Intelijen Negara No.17/2011 dapat
dikatakan bersifat parsial dan memiliki beberapa kelemahan. Situasi ini seringkali
berimplikasi kepada ketidakjelasan akses informasi yang bisa dimiliki aktor
pengawas dalam melakukan kerja-kerjanya. Dalam konteks itu, model pengawasan
intergatif menawarkan pembenahan sistem klirens informasi rahasia. 80 Melalui
skema ini, diharapkan aktor pengawas bisa mendapatkan informasi yang cukup
dalam melakukan kerja-kerjanya sesuai dengan mandat masing-masing pada sistem
pengawasan INDIE, namun hal tersebut tidak menciderai kebutuhan kerahasiaan
bagi intelijen.
Sehingga pada akhirnya, melalui model pengawasan integratif ini, diharapkan aktoraktor pengawas dapat semakin berkontribusi dalam mendorong proses reformasi
intelijen di Indonesia, baik dalam sisi akuntabilitasnya maupun mendorong
profesionalisme intelijen.
Apabila konsep model pengawasan integratif ini hendak diadopsi di Indonesia,
terdapat beberapa catatan dari tim yang bisa dipertimbangkan di masa depan:
1. Revisi UU Intelijen No.17/2011
a. Menyebutkan seluruh aktor pengawas intelijen secara eksplisit, yaitu
Presiden (dan unit pembantunya), Komisi I DPR dan Tim Pengawas
DPR, Pengadilan Negeri, Pimpinan masing-masing Badan Intelijen dan
Dewan Etik, dan masing-masing lembaga negara independen
(Komnas HAM, KPK, BPK, Ombudsman).81

Pengaturan sistem klirens informasi ini akan semakin baik apabila dibarengi dengan pengaturan
yang rigid mengenai klasifikasi informasi rahasia, penetapan kewenangan klasifikasi, downgrading,
dan deklasifikasi, penetapan skema akses informasi bagi aktor pengawas dan skema klasifikasi
dokumen pengawasan.
81
Pada pasal 43 UU Intelijen No.17/2011 hanya menyebutkan pengawasan internal yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing Badan Intelijen dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi
di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen dan Tim
Pengawas yang dibentuk oleh Komisi tersebut. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Presiden
maupun Pengadilan Negeri (Yudisial) hanya dibahas secara implisit.
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b. Menyebutkan secara eksplisit mengenai mandat pengawasan yang
dimiliki oleh setiap aktor. Dalam hal ini, tim mengusulkan agar mandat
dan kewenangan para aktor pengawas disusun berdasarkan sistem
pengawasan INDIE yang tertuang di dalam model pengawasan
integratif. (lihat tabel 11.)
c. Mengatur skema kerja yang rigid bagi masing-masing aktor pengawas
dalam melakukan pengawasan terhadap intelijen. Hal ini termasuk
skema kerja pengawasan bersifat terbuka, dan skema kerja
pengawasan yang bersifat tertutup. Khusus terkait skema kerja
pengawasan tertutup, perlu ada batasan yang rigid mengenai kapan
dan dalam konteks apa hal ini bisa dilakukan.
d. Menyebutkan secara eksplisit mengenai definisi penyimpangan dan
penyalahgunaan intelijen secara rigid. Hal ini termasuk definisi, jenis
pelanggaran, dan sanksi. Hal ini penting sebagai acuan dari kerja-kerja
pengawasan ad-hoc.
e. Mengatur kewenangan, mekanisme kerja dan hak akses atas informasi
Timwas DPR di dalam UU Intelijen Negara. Sebelumnya hal ini hanya
diatur di dalam Peraturan DPR, yang memiliki sifat untuk mengatur
pada internal instansi saja. Pengaturan pada tingkat UU tentu akan
lebih kuat, karena bisa mengikat pada instansi lain.
f. Memberikan kewenangan tambahan pada Timwas DPR untuk
melibatkan pihak ketiga (non-partisan) dalam seluruh/sebagian rapat
investigasi penyalahgunaan/kelemahan intelijen untuk mendapatkan
pandangan lain (diharapkan bersifat objektif) di luar komunitas
intelijen.
g. Mengakomodasi ide pembentukan/unit khusus yang bisa membantu
kerja-kerja Presiden dalam melakukan kontrol dan pengawasan
terhadap intelijen.82 Unit ini kemudian bertugas membantu Presiden
untuk meninjau dokumen pembacaan keamanan nasional yang
menjadi acuan kerja intelijen setiap tahun, meninjau subtansi kerjaKetentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit pembantu Presiden dalam melakukan
pengawasan terhadap intelijen bisa diatur di dalam Peraturan Presiden.
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kerja intelijen, dan memastikan tata kelola anggaran intelijen berjalan
secara memadai.
h. Mengatur skema pengawasan operasi rahasia intelijen di dalam dan
luar negeri, khsusnya terkait laporan kepada Presiden maupun unit
yang membantu Presiden.
i. Mengatur skema izin penyadapan secara lebih rigid, yaitu terkait
persoalan

pengecekan

melalui

hakim

pengawas

dan

skema

perpanjangan penyadapan melalui Kepala Pengadilan Negeri.
j. Mengatur skema pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran
intelijen, perlu ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan
pengecekan melalui hakim pengawas.
2. Pengaturan mengenai rahasia intelijen
a. Khusus terkait rahasia intelijen, tim lebih merekomendasikan agar
persoalan ini diatur secara komprehensif dalam UU Rahasia Negara
dimana persoalan tata kelola rahasia intelijen menjadi bagian di
dalamnya.
b. Menjelaskan acuan dasar yang digunakan dalam klasifikasi rahasia
intelijen
c. Menetapkan aktor yang berwenang untuk menetapkan klasifikasi,
downgrading, dan deklasifikasi.
d. Mengadopsi

skema

klirens

keamanan

bagi

aktor

pengawas

sebagaimana yang diusulkan oleh model pengawasan integratif. (Lihat
tabel 13)
e. Menetapkan skema klasifikasi dan deklasifikasi dokumen hasil evaluasi
atau dokumen pengawasan yang memuat rahasia intelijen.
3. Pembenahan Kode Etik Pengawasan Intelijen
a. Menyusun kode etik intelijen yang berorientasi terhadap upaya
pemenuhan profesionalisme intelijen dan memberikan batasan yang
rigid terhadap aktivitas intelijen di dalam negeri, sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
b. Menyusun ketentuan dan skema tertentu yang memungkin publik
untuk menyampaikan aduan dan meminta informasi terkait intelijen.
84

4. Pembenahan mekanisme kerja aktor pengawas.
a. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan intelijen bagi
Komisi I DPR, baik dalam melakukan pengawasan rutin maupun dalam
melaksanakan uji leyakan calon Ka.BIN.
b. Mendorong agar aktor pengawas memiliki memori institusi. Hal ini
dapat

dilakukan

melalui

pembentukan

sistem

kodifikasi

dan

pencatatan hasil evaluasi pengawasan terhadap intelijen secara rapih
pada

masing-masing

institusi

pengawasan

(dengan

tetap

memperhatikan unsur kerahasiaan dokumen).
5. Meningkatkan pengetahuan/pemahaman aktor pengawas maupun sistem
pendukung terhadap persoalan intelijen secara berkesinambungan. Hal ini
dapat dilakukan melalui diskusi, pelatihan, hingga penelitian.
6. Mendorong engagement antar aktor pengawas intelijen. Hal ini dapat
dilakukan melalui diskusi ataupun penelitian bersama untuk menghindari
kecenderungan inferiority complex yang seringkali muncul dari kalangan
aktor pengawas.
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