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Pertahanan Negara adalah segala usaha utk mempertahankan kedaulatan Negara,

keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan

thd keutuhan bangsa dan Negara.

UU NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG 

PERTAHANAN NEGARA

Sistem pertahanan Negara dalam hadapi ancaman militer menempatkan TNI sbg

komponen utama dgn didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Dlm hadapi ancaman nonmiliter, menempatkan lemb pemerintah di luar bid pertahanan

sbg unsur utama yg disesuaikan dgn bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh

unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Sistem pertahanan Negara libatkan seluruh komponen pertahanan Negara, yg terdiri

atas komp ut, komp cad, dan komp dukung. Hal ini berbeda dgn komp kekuatan

Pertahanan Kamneg yg diatur dlm UU No 20 Thn 1982 ttg Ketentuan Pokok Pertahanan

Kamneg RI, yg terdiri atas komp dasar, komp ut, komp sus, dan komp dukung.

Perbedaan lainnya adalah bhw dlm UU ini, hanya TNI saja yg ditetapkan sbg komp ut,

sedangkan cad TNI dimasukan sbg komp cad. Hal tsb dimaksudkan agar pelaksanaan

penyelenggaraan pertahanan Neg sesuai dgn aturan hukum internasional yg berkaitan

dgn prinsip pembedaan perlakuan thd kombatan dan nonkombatan, serta untuk

penyederhanaan pengorganisasian upaya bela Negara. Disamping itu, UU ini juga

mengatur mengenai SDA, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional,

baik sebagai komp cad maupun komp dukung.
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Hakikat Intel Neg merupakan lini pertama dalam sistem Kam Nas.

Yang dimaksud dgn “lini pertama” adalah terdepan dlm sistem Kamnas

dengan menyajikan Intel secara cepat, tepat, dan akurat dlm rangka jaga

dan pertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI.

UU NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG 

INTELIJEN NEGARA

Peran : Intel Neg berperan melakukan upaya, pekerjaan, giat, dan

tindak utk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka

cegah, tangkal, dan penanggulangan thd tiap hakikat

ancaman yg mungkin timbul dan ancam kepentingan dan

Kamnas.

Fungsi : Lid, Pam, Gal

Tugas : Pasal 30

Wewenang : Pasal 31, 32, 33, & 34
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BIN adalah koordinator penyelenggara Intel Neg

PERPRES NOMOR 67 TAHUN 2013
TENTANG 

KOORDINASI INTELIJEN NEGARA

Kominpus : Ketua : Ka BIN

Anggota : Ka BIK, As Intel Panglima TNI, Ka

BAIS, Jam Intel Kejagung, Pimpinan

K/L

Kominda : Ketua : Ka Binda

Anggota : Intel Kejaksaan di daerah, Ka

Kesbangpol, dan Pimpinan Intel K/L di

daerah
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