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Kajian Penafsiran Awal terhadap Peraturan Pemerintah Pelaksana  

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 

(PP UU Ormas) 

 

Disusun oleh: Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB] 

 

PENDAHULUAN 

Pada 2 Desember 2016, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) 

No. 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan dan PP No. 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan 

Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing. Kemunculan kedua PP ini mendapatkan 

pro-kontra dari banyak pihak, tidak terkecuali dari masyarakat sipil. 

Respon berbagai pihak di media menggambarkan kekhawatiran atas lahirnya PP ini, 

khususnya terkait pendirian organisasi asing yang akan menjadi lebih mudah dan 

bahkan difasilitasi oleh pemerintah. Beberapa pihak juga memunculkan keinginan 

untuk menguji PP ini ke Mahkamah Agung. Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Dalam Negeri menyatakan kehadiran PP ini justru akan memperketat 

proses pendirian dan perijinan bagi organisasi asing untuk bekerja di Indonesia. 

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) berpendapat kehadiran kedua PP ini justru akan 

melanjutkan kekeliruan UU Ormas terkait dengan pengaturan organisasi masyarakat. 

TUJUAN DAN SASARAN 

Kajian penafsiran Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disingkat PP UU Ormas) 

merupakan instrumen pelengkap dari Kajian Penafsiran UU Ormas yang telah disusun 

oleh KKB pada 2013. Kajian Penafsiran UU Ormas bertujuan untuk mengetahui dan 

mendalami konteks kelahiran dan substansi UU Ormas, serta menjadi bacaan dan 

rujukan bagi siapa pun yang ingin memahami UU Ormas secara objektif. Sebagai 

instrumen pelengkap, kajian penafsiran PP UU Ormas akan menyajikan analisis 

konsistensi secara vertikal dan horisontal terhadap peraturan-peraturan lain. 

Target dari penggunaan kajian penafsiran PP UU Ormas adalah sekelompok individu 

yang telah dan akan membentuk organisasi, baik berbadan hukum (yayasan maupun 

perkumpulan) atau tidak berbadan hukum, yang diperkirakan akan terkena dampak 

pengaturan UU Ormas. Kajian penafsiran ini dapat menjadi tambahan bekal atau 

pegangan tersendiri bagi para pihak yang ingin melakukan advokasi apabila 

pelaksanaan UU Ormas menimbulkan atau disertai tindakan sewenang-wenang dan 

penindasan. 

METODE 

Metode penafsiran yang akan digunakan dalam menyusun kajian penafsiran PP UU 

Ormas adalah komparatif (perbandingan): (i) harmonisasi atau pengecekan dengan 

peraturan-peraturan di atasnya secara hierarki (vertikal), termasuk mengecek apakah 

ada konflik norma; (ii) keterkaitan dengan peraturan-peraturan lainnya, misalnya 

pelaksanaan PP UU Yayasan (horizontal); dan (iii) potensi dampak dan persoalan 

implementasi PP UU Ormas. 
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TEMUAN AWAL 

PP Nomor 58 Tahun 2016 

Pasal-Pasal Bermasalah Penjelasan 

Pendaftaran Ormas 

Pasal 8 ayat (1): Pendaftaran Ormas 

yang memiliki struktur kepengurusan 

berjenjang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Pengurus 

Ormas di tingkat pusat. 

Pasal 8 ayat (2): Pengurus Ormas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melaporkan keberadaan kepengurusannya 

di daerah kepada Pemerintah Daerah 

setempat dengan melampirkan SKT dan 

kepengurusan di daerah. 

Pasal 9: Ormas yang telah mendapatkan 

pengesahan badan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), 

pengurus Ormas melaporkan keberadaan 

kepengurusannya di daerah kepada 

Pemerintah Daerah Setempat dengan 

melampirkan surat keputusan pengesahan 

status badan hukum dan susunan 

kepengurusan di daerah.  

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 

Nomor 82/PUU-XI/2013menyatakan 

Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, 

Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. tentang 

pendaftaran dan ruang lingkup ormas. 

Putusan ini memberikan konsekuensi 

baru: (i) norma pendaftaran adalah dapat, 

Ormas bisa mendaftar atau tidak, tetapi 

negara harus tetap mengakui 

keberadaannya dan (ii) tidak ada lagi 

ruang lingkup Ormas. 

Pasal-pasal ini memperluas aturan 

tentang pendaftaran bagi Ormastidak 

berbadan hukum maupun berbadan 

hukum dengan kepengurusan berjenjang 

dengan aturan ‘melaporkan’ keberadaan 

secara berjenjang. 

Pasal-pasal ini mengembalikan pula 

ketidakjelasan konstruksi norma 

pendaftaran, apakah dapat, wajib, atau 

harus. 

Pengawasan Eksternal 

Pasal 40: Pengawasan eksternal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 

ayat (2) dilakukan oleh masyarakat, 

Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah. 

Pasal 41 ayat (3): Pengaduan masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat disampaikan secara tertulis 

dan/atau tidak tertulis. 

Aturan ini membuka peluang terjadi 

campur tangan, diskriminasi, dan represi 

dari Aktor Pelaksana (pemerintah) 

maupun dari kelompok masyarakat lain 

yang berbeda pendapat/pandangan/kritis. 

Penyelesaian Sengketa Ormas 

Pasal 56 ayat (1): Jika mediasi 

penyelesaian sengketa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak 

tercapai kesepakatan, para pihak dapat 

menempuh penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan negeri. 

Pasal-pasal penyelesaian sengketa tidak 

membedakan Ormas tidak berbadan 

hukum dan berbadan hukum. Bagi Ormas 

tidak berbadan hukum akan menjadi 

pertanyaan terkait siapa yang mewakili 

mereka di pengadilan. 
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PP Nomor 59 Tahun 2016 

Pasal-Pasal Bermasalah Penjelasan 

Kualifikasi atau kriteria frasa “Ormas 

yang didirikan oleh warga negara 

Indonesia atas ijin Pemerintah” 

sebagaimana yang dimaksud Pasal 48 UU 

Ormas yang tidak diatur lebih detail 

dalam PP No. 59 Tahun 2016, khususnya 

Pasal 10 ayat (2) huruf m. 

Pasal 48 UU Ormas menimbulkan 

ketidakjelasan tafsir terhadap frasa ‘ijin 

Pemerintah’, apakah ijin adalah 

pengesahan badan hukum, Surat 

Keterangan Terdaftar (SKT), atau surat 

ijin lain yang secara khusus merujuk pada 

kerja sama dengan Ormas asing. Hal ini 

berpotensi menambah panjang rantai 

birokrasi perijinan bagi Ormas asing. 

Pasal 4-pasal 24 tentang perijinan.  Birokratisasi dan besarnya diskresi tanpa 

disertai batasan waktu dalam menerbitkan 

izin prinsip dan operasional, termasuk 

yang melibatkan kewenangan pemerintah 

daerah. 

 

POTENSI DAMPAK 

Dari pemantauan berita media pasca-penerbitan PP pelaksana UU Ormas: 

1. Tidak tampak perbedaan jenis tindakan aparat, yaitu tetap memberi labelisasi, 

mengeluarkan pernyataan akan membatasi akses, organisasi, kegiatan, wajib 

daftar. 

 

 

 


