
i

KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MEMBUBARKAN 
ORMAS DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DI INDONESIA

JURNAL ILMIAH 

Oleh :

MIFTAHURRAHMAN

D1A011226

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2018



ii

KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MEMBUBARKAN 
ORMAS DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DI INDONESIA

JURNAL ILMIAH 

Oleh :

MIFTAHURRAHMAN

D1A011226

Menyetujui, 

Pembimbing pertama 



iii

ABSTRAK 

KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MEMBUBARKAN 
ORMAS DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

DI INDONESIA

MIFTAHURRAHMAN 

D1A011226

Tujuan dari pembahasan ini adalah   Untuk mengetahui perlindungan  
hukum yang terdapat dalam  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2013  tentang  
Organisasi Kemasyarakatan terhadap hak dan kebebasan berserikat, berkumpul,  
dan  mengeluarkan  pendapat  yang sesungguhnya telah dijamin  oleh  Undang-
undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengkaji apa 
sajakah yang dapat menjadi parameter suatu Organisasi kemasyarakatan (ormas) 
dapat di bubarkan. Metode pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute 
approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Kesimpulan dari 
penelitian ini yakni, Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi 
Kemasyarakatan Atas Hak dan Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan 
Pendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur melalui 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tepatnya pada Pasal 
28E ayat (3) serta undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. Dasar dan tolak ukur untuk membubarkan organisai kemasyrakatan
telah diatur sebelumnya melalui Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan. Kemudian yang terbaru dalam Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2017 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Kata kunci : Pembubaran, Organisasi Kemasyarakatan.
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ABSTRACT

JURIDICAL STUDY ON AUTHORITY TO DISCUSS ORMAS REVIEWED 
FROM LAW REGULATIONS IN INDONESIA

The purpose of this study is to find out the contents of the law which 
contains Law Number 17 of 2013 concerning Society Organizations concerning 
the rights and freedom of association, assembly, and issuing money which has 
actually been guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 
What can be a parameter of a Community Organization can be disbanded. A 
method that is similar to Legislation (statute approach), and conceptual approach 
(conceptual approach). Sustainable factors to maintain differences and improve 
law management that apply in the examination of the republic of indonesia 1945 
in paragraph 28E paragraph (3) and law number 39 of 1999 concerning Human 
Rights. Basis and benchmarks to dissolve community organizations that have 
been carried out previously through Law Number 17 of 2013 concerning 
Community Organizations. Then the new one in Law Number 16 of 2017 
Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 
concerning Amendment to Law Number 17 of 2013 concerning Community 
Organizations into Law.

Keywords : Dissolution, Community Organization.
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I. PENDAHULUAN

Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) telah memperkuat / memperkokoh 

landasan dan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa serta bernegara sesuai 

dengan ideologi Pancasila. Sasaran perubahan Undang-Undang Dasar Kesatuan 

Republik Indonesia pada dasarnya menuntut konsistensi dalam penerapan sistem 

checks and balances, supremasi hukum, penghormatan HAM. Supremasi hukum 

dan penghormatan hak asasi manusia merupakan bagian dari penjabaran prinsip-

prinsip demokrasi untuk diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, dan akan memberikan jaminan adanya ruang kebebasan sebagai hak 

bagi setiap warga Negara untuk melakukan aktifitas dalam berserikat dan 

berkumpul sebagimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) yaitu : 

“Setiap orang berhak atas kegiatan, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 

pendapat”. Belum lama ini Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang 

Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan niat untuk membubarkan 

organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sesuai jalur 

hukum. Niat pembubaran ini dikarenakan aktivitas HTI dinilai mengancam 

kedaulatan politik negara. HTI mengusung ideologi khilafah yang secara garis 

besar bersifat transnasional, yang berorientasi meniadakan nation state (negara 

bangsa). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di 

angkat untuk diteliti lebih lanjut dalam pelitian ini, adalah : 1) Bagaimanakah  

pengaturan perlindungan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan atas hak dan 
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kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat berdasarkan peraturan 

perundang-undangan ? 2) Apa yang menjadi dasar atau tolak ukur untuk 

membubarkan organisai kemasyarakatan ?. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah : 1) Untuk mengetahui perlindungan  hukum yang terdapat dalam  Undang-

Undang Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan terhadap 

hak dan kebebasan berserikat, berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat  yang 

sesungguhnya telah dijamin  oleh  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 1945. 2) Untuk mengkaji apa sajakah yang dapat menjadi 

parameter suatu Organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat di bubarkan. Adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah : 1) Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menerapkan  serta  

mengembangkan  ilmu pengetahuan  hukum tata negara  yang  telah diperoleh  

selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat. 2) 

Manfaat Praktis a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

berbagai pihak, Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hak asasi manusia  

khususnya  mengenai  hak  dan  kebebasan berserikat  dan  berkumpul  yang  telah  

dijamin  dalam Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945 

terutama  dalam  Undang-Undang  Organisasi kemasyarakatan yang baru, yakni 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. a)

Untuk mengetahui dan memahami peran Undang-undang Nomor  17  Tahun  2013  

tentang  Organisasi Kemasyarakatan  sebagai  salah  satu  sarana  bagi pemerintah  

dalam  melindungi  hak  asasi  masyarakat Indonesia  dari  tindakan  anarkis  yang  

telah  dilakukan beberapa organisasi masyarakat yang ada. Ruang Lingkup 
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Penelitian, untuk menghindari penyimpangan serta pembiasan dari pokok 

permasalahan, maka perlu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup 

permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan 

penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas sehingga apa yang menjadi tujuan 

dapat terwujud dan substansi dari permasalahan ini dapat dimengerti oleh semua 

pihak, serta masyarakat dan praktisi hukum. Adapun ruang lingkup penelitian ini 

adalah mengenai pengaturan hak asasi manusia  khususnya  mengenai  hak  dan  

kebebasan berserikat  dan  berkumpul  yang  telah  dijamin  dalam Undang-

Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun  1945 dan  dalam  Undang-

Undang  Organisasi Kemasyarakat yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2013 dan peran Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2013  tentang 

Organisasi Kemasyarakatan. Selain berbicara tentang pengaturan, tulisan ini juga 

memiliki ruang lingkup mengenai tolak ukur suatu organisasi kemasyarakatan 

dapat dibubarkan tentunya menurut atau berdasarkan Undang-Undang yang 

mengataur tentang organisasi kemasyarakatan yakni Undang-undang Nomor 16 

tahun 2017. Metode penelitian 1) Jenis Penelitian, Jenis  penelitian  yang  

digunakan  adalah  yuridis  normatif  (legalresearch), 2) Metode Pendekatan, 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan pendekatan undang-

undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  

Sumber dan Jenis Bahan Hukum, Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  

adalah: 1) Bahan Hukum Primer, 2) Bahan Hukum Sekunder, 3) Bahan Hukum 

Tersier. 
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II. PEMBAHASAN 

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan 
Atas Hak dan Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat 
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan 

terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik itu perlindungan 

hukum yang bersifat preventif maupun perlindungan hukum yang bersifat represif, 

bahkan berbentuk tertulis atau yang tidak tertulis. Dibawah ini akan diterangkan 

sebenarnya yang dimaksud dengan perlindungan hukum.

Pengertian Perlindungan Hukum 

Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, 

yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut 

Black’s Law Dictionary, protection adalah the act of protecting. Secara umum, 

perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu 

bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan 

juga mengandung makna pengayoman yang diberikanoleh seseorang terhadap 

orang yang lebih lemah. 

Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas menunjukkan betapa pokok dari 

perlindungan hukum adalah bagaimana hukum dapat menjadi sarana atau alat 

untuk melindungi masyarakat dalam pergaulan sosialnya agar tidak terjadi atau 

setidak-tidaknya meminimalisir perselisihan kepentingan antara masyarakat 

bahkan masyarakat dengan penguasa.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.
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Secara umum dikenal dua bentuk atau konsep daripada perlindungan hukum

sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang membagi bentuk perlindungan 

hukum menjadi 2 (dua) yakni perlindungan hukum yang bersifat Preventif dan 

perlindungan hukum yang bersifat Represif. Adapun penjelasan mengenai kedua 

bentuk atau konsep perlindungan hukum ini adalah sebagai berikut :

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk

mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah

mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan

untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak

pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. 

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. 

Bentuk daripada perlindungan hukum dapat diartikan yakni pada saat sebelum 

dan sesudah, adapun sebelum dimaksudkan agar terjadinya sengketa dapat 

dicegah atau mencegah terjadinya suatu sengketa, sedangkan sesudah 

dimaksudkan agar sengketa yang sudah terjadi dapat diselesaikan sekaligus 

sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat lainnya.

Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan

Kebebasan atau hak untuk berserikat dan berkumpul bagi masyarakat 

merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM), yakni banyak diatur secara 

umum dan universal seperti dalam Universal Declaration of Human Right’s

(UDHR) dan International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR). Selain 



x

dijamin melalui instrumen-instrumen internasional yang berlaku secara universal, 

kebebasan berserikat dan berkumpul juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Diatur dalam Pasal 28E 

ayat (3) bahwa : "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat." Sebagai pemegang kewajiban pemenuhan Hak Asasi 

Manusia (HAM), Negara mengemban tiga bentuk tugas. Ketiga tugas tersebut, 

antara lain adalah :1

Negara harus menghormati (to respect) Hak Asasi Manusia (HAM)

Kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melakukan penghormatan

(obligation to respect) merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur 

untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya.

Negara harus melindungi (to protect) Hak Asasi Manusia (HAM)

Kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan

(obligation to protect) merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk 

memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya.

Negara harus memenuhi (to fullfil) Hak Asasi Manusia (HAM).

Kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melakukan pemenuhan

(obligation to fulfill) hak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk 

bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. 

Atas dasar kesemua uraian di atas maka penyusun menyimpulkan bahwa, 

pemerintah memiliki perhatian yang cukup besar terhadap organisasi 

kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang paling 

                                                            
1 Ibid.
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penting adalah agar organisasi kemasyarakatan yang ada tidak tersesat keluar dari 

falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila serta konstitusi dasar Negara Indonesia 

yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu 

perhatian pemerintah atau Negara yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk lisan 

atau wacana saja, namun telah dituangkan dalam suatu peraturan perundang-

undangan yang bersifat tertulis, positif, konkrit, dan tentunya mengikat.    

Dasar atau Tolak Ukur Untuk Membubarkan Organisai Kemasyrakatan.

Terkait uraian di atas penyusun tidak akan menguaraikan kembali tentang 

pengertian dan bagaimana sebenarnya sejarah mengenai organisasi di Indonesia, 

sebab pada bagian atas penulisan ini telah cukup lengkap diuraikan. Ada banyak 

hal yang harus kita ketahui mengenai organisasi selain pengertian dan sejarahnya, 

hal-hal tersebut akan diuraikan dibawah ini, antara lain yaitu.

Hak dan kewajiban organisasi kemasyarakatan 

Hak dan kewajiban serta larangan organisasi kemasyarakatan diatur dalam 

Undang-undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi 

Undang-Undang , yakni : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 51, Pasal. 52, Pasal 59

Bagi organisasi kemasyarakatan yang tidak melaksanakan atau melanggar 

sebagaimana yang diuraikan di atas maka terhadap organisasi kemasyarakatan 

tersebut dapat dikenakan sanksi. Mengenai sanksi bagi organisasi kemasyarakatan 

tersebut akan di uraikan dibawah ini.

Syarat dan Alasan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan 
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Berkenaan dengan pembahasan syarat dan alasan pembubaran organisasi 

kemasyarakatan, maka ada beberapa tahap yang harus terlaksana, yaitu langkah-

langkah penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparatur administrasi Negara

dalam tahapan sebagai berikut :

Pengawasan 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. 

Melalui pengawsan diharapkan dapat membantu melaksanakan yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan 

efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat 

dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah 

dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan 

pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam 

pelaksanaan kerja tersebut. Pengawasan yang dimaksud sesuai dengan yang 

tertulis dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-

Undang.  

Penerapan sanksi 

Organisasi kemasyarakatan atau disingkat ormas tentunya tidak luput dari 

sanksi yang diberikan oleh negara atau pemerintah, karena ormas tidak beda 

halnya dengan subyek hukum lain seperti perseorangan ataupun badan hukum. 

Adapun ormas dapat diberikan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 



xiii

ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang  Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut : 1) Sanksi 

administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf a, b, c, sampai huruf f, 

Pasal 51  huruf a, b, c, sampai huruf f, Pasal 59 ayat (1) dan (2). 2) Sanksi 

pidana, Selain sanksi administratif, organisasi kemasyarakatan juga dapat 

dierikan berupa sanksi pidana. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, b, 

c, sampai dengan huruf h, Pasal 59 ayat (3) dan (4).

Dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diatur mengenai proses pembubaran 

organisasi kemasyarakatan yang dinilai melanggar ketentuan sebagaimana bunyi 

undang-undang harus melalui proses peradilan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 

70 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan. Namun dalam perkembangannya berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Menjadi Undang-Undang Pasal-pasal yang mengatur mengenai proses peradilan 

tersebut dihapuskan mulai dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 80, sehingga sanksi 

berupa pencabutan izin atau pembubaran bagi Organisasi Kemasyarakatan yang 

dinilai melanggar ketentuan secara mutatis mutandis bubar semenjak Perturan 

Pengganti Undang-undang tersebut ditetapkan. 
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Kewenangan Membubarkan atau Mencabut Izin Organisasi 

Kewenangan mencabut izin

Pada dasarnya pembubaran organisasi tidaklah dapat dilakukan serta merta, 

karena ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelumnya, sebagaimana bunyi 

Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang  Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Thun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan. Secara teoritis pemerintah yang mengeluarkan izin terhadap 

pembentukan suatu ormas menurut asas contrario actus mempunyai hak untuk 

mencabut suatu izin ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh suatu ormas 

tertentu. Ridwan HR dalam bukunya juga mengungkapkan tentang Teori 

Kewenangan yang digagas oleh F.P.C.L Tonner dimana beliau berpendapat bahwa 

Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk 

melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan 

hukum antara pemerintahan dengan warga negara.2

Kewenangan membubarkan

Berdasarkan penjelasan tentang teori contrario actus diatas maka, wewenang 

mencabut izin bagi suatu organisasi kemasyarakatan yang dinilai melangar 

ketentuan ada di tangangan pemerintah, namun apakah pemerintah berwenang 

untuk membubarkan ?. jika mengacu pada penjelasan mengenai teori diatas sudah 

jelas pula seharusnya pemerintah tidak boleh melakukan pembubaran organisasi 

kemasyarakatan, sebab yang membuat atau mendirikan suatu organisasi 

                                                            
2 https://media.neliti.com/media/publications/217525-wewenang-pemerintah-dalam-

pembubaran-org.pdf diunduh pada 13 Juli 2018
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kemasyarakatan adalah masyarakat itu sendiri. Pencabutan izin terhadap 

organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah, dapat dikatakan 

mengandung sekaligus pembubaran. Karena tentunya ketika sebuah organisasi 

kemasyarkatan yang ada tanpa izin dari pemerintah yakni, maka segala hal yang 

dilakukan organisasi tersebut jadi illegal dan tentunya akan berdampak besar bagi 

hidup matinya organisasi kemasyarakatan tersebut. Jadi antara pencabutan izin 

dengan pembubaran adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pemerintah yang berwenang mencabut izin bagi organisasi kemasyarakatan 

yang dimaksud adalah kementrian hukum dan hak asasi manusia. Hal tersebut 

sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) juncto Pasal 61dan Pasal 62   Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

menjadi Undang-Undang. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan terkait kewenangan pencabutan 

izin atau kewenangan pembubaran organisasi kemasyarakatan yang dinilai 

melanggar Undang-Undang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia.     

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Hizbut Tahrir Indonesia atau sering disebut HTI merupakan organisasi atau 

kelompok yang pada saat pembubarannya begitu menyedot perhatian dari setiap 

masyarakat Indonesia. Awal HTI akan dibubarkan pada saat tanggal 8 Mei 2018 

yakni Menko polhukam Wiranto menyatakan bahwa pemerinta perlu mengambil 
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langkah-langkah tegas untuk membubarkan HTI, kemudian disusul dengan 

pernyataan Mendagri Tjahyo Kumolo pada tanggal 10 Mei 2018 mengatakan 

Pemerintah takkan membubarkan organisasi lain selain HTI dalam waktu dekat. 

Dari pernyataan Mendagri tersebut tersirat makna bahwa ada organisasi 

kemasyarakatan lainnya yang terancam akan dibubarkan oleh pemerintah namun 

dalam waktu dekat ini hanya HTI terlebih dahulu. Kemudian pada tanggal 11 Mei 

kembali Mendagri memberikan pernyataan tentang perevisian Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk 

menyederhanakan tahap pembubaran organisasi yang dipandang bertentangan 

dengan Pancasila dan UUD 1945. Lalu tanggal 12 Juli 2018 Menko Polhukam 

mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perppu 

Pembubaran Ormas, setelah itu pada tanggal 19 Juli 2018 Pemerintah telah secara 

resmi mencabut izin status badan hukum HTI.
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III.PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penyusun uraikan di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang telah 

diuraikan dalam bab pembahasan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai 

berikut :1) Perlindungan hukum atas hak kebebasan berserikat dan 

menyampaikan pendapat bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) telah 

mengalami perubahan, yaitu dalam undang-undang yang lama pembubaran suatu 

organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat dilakukan melalui proses dan 

berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan undang-undang yang 

baru pemerintah melalui menteri hukum dan hak asasi manusia, dapat secara 

langsung atau sepihak untuk mencabut atau membubarkan status hukum dari 

organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu. Dengan demikian, dapat dimaknai 

secara yuridis pengaturan diantara kedua undang-undang tersebut (Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017) mengenai kewenangan pembubaran suatu organisasi 

kemasyarakatan (ormas) terdapat atau mengandung unsure pertentangan atau 

konflik norma ditinjau dari aspek prinsip perlindungan hukum yang telah dijamin 

dalam konstitusi yaitu ketentuan Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Dasar kewenangan institusi untuk 

pembubaran suatu organisasi kemasyarakatan (ormas) harus berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara substansi yang telah 

mengatur perihal hak dan kewajiban yang mesti dipatuhi serta ditaati secara 
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hukum oleh setiap subyek hukum. Sedangkan tolak ukurnya, adalah terjadi suatu 

tindakan pelanggaran hukum oleh subyek yang dituju dan menjadi alasan 

pembenar untuk melakukan pembubaran.    

SARAN 

Sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat 

diajukan saran sebagai berikut : 1) Pemerintah seyogianya memberikan ruang 

keleluasaan atau kemerdekaan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas)untuk 

berekspresi dan beraktifitas sesuai dengan kebutuhan organisasi, karena 

merupakan hak asasi setiap warga Negara yang telah dijamin dalam konstitusi 

untuk menikmati hak berserikat, berpendapat dengan lisan dan tulisan selama 

tidak bertentangan atau melanggar sesuai dengan hukum yang berlaku. 2) Adanya 

pengawasan secara kontinyu oleh pemerintah atas aktifitas organisasi 

kemasyarakatan (ormas) harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, agar hasil 

temuan yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran oleh organisasi 

kemasyarakatan (ormas) merupakan dasar atau alasan yang obyektif agar dalam 

penegakan hukum yang berkenaan dengan pengenaan sanksi dijamin dengan asas 

kebenaran atau keadilan.     
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KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MEMBUBARKAN ORMAS DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

DI INDONESIA

MIFTAHURRAHMAN 
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Tujuan dari pembahasan ini adalah   Untuk mengetahui perlindungan  hukum yang terdapat dalam  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan terhadap hak dan kebebasan berserikat, berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat  yang sesungguhnya telah dijamin  oleh  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengkaji apa sajakah yang dapat menjadi parameter suatu Organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat di bubarkan. Metode pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini yakni, Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Atas Hak dan Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur melalui Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tepatnya pada Pasal 28E ayat (3) serta undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dasar dan tolak ukur untuk membubarkan organisai kemasyrakatan telah diatur sebelumnya melalui Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kemudian yang terbaru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.


Kata kunci : Pembubaran, Organisasi Kemasyarakatan.


ABSTRACT

JURIDICAL STUDY ON AUTHORITY TO DISCUSS ORMAS REVIEWED 

FROM LAW REGULATIONS IN INDONESIA


The purpose of this study is to find out the contents of the law which contains Law Number 17 of 2013 concerning Society Organizations concerning the rights and freedom of association, assembly, and issuing money which has actually been guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. What can be a parameter of a Community Organization can be disbanded. A method that is similar to Legislation (statute approach), and conceptual approach (conceptual approach). Sustainable factors to maintain differences and improve law management that apply in the examination of the republic of indonesia 1945 in paragraph 28E paragraph (3) and law number 39 of 1999 concerning Human Rights. Basis and benchmarks to dissolve community organizations that have been carried out previously through Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations. Then the new one in Law Number 16 of 2017 Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 concerning Amendment to Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations into Law.

Keywords : Dissolution, Community Organization.

I. PENDAHULUAN

Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) telah memperkuat / memperkokoh landasan dan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa serta bernegara sesuai dengan ideologi Pancasila. Sasaran perubahan Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya menuntut konsistensi dalam penerapan sistem checks and balances, supremasi hukum, penghormatan HAM. Supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia merupakan bagian dari penjabaran prinsip-prinsip demokrasi untuk diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan akan memberikan jaminan adanya ruang kebebasan sebagai hak bagi setiap warga Negara untuk melakukan aktifitas dalam berserikat dan berkumpul sebagimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) yaitu : “Setiap orang berhak atas kegiatan, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Belum lama ini Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan niat untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sesuai jalur hukum. Niat pembubaran ini dikarenakan aktivitas HTI dinilai mengancam kedaulatan politik negara. HTI mengusung ideologi khilafah yang secara garis besar bersifat transnasional, yang berorientasi meniadakan nation state (negara bangsa). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di angkat untuk diteliti lebih lanjut dalam pelitian ini, adalah : 1) Bagaimanakah  pengaturan perlindungan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan atas hak dan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat berdasarkan peraturan perundang-undangan ? 2) Apa yang menjadi dasar atau tolak ukur untuk membubarkan organisai kemasyarakatan ?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui perlindungan  hukum yang terdapat dalam  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan terhadap hak dan kebebasan berserikat, berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat  yang sesungguhnya telah dijamin  oleh  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Untuk mengkaji apa sajakah yang dapat menjadi parameter suatu Organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat di bubarkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1) Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menerapkan  serta  mengembangkan  ilmu pengetahuan  hukum tata negara  yang  telah  diperoleh  selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat. 2) Manfaat Praktis a)  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak, Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hak asasi manusia  khususnya  mengenai  hak  dan  kebebasan berserikat  dan  berkumpul  yang  telah  dijamin  dalam Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945 terutama  dalam  Undang-Undang  Organisasi kemasyarakatan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. a)  Untuk mengetahui dan memahami peran Undang-undang Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan  sebagai  salah  satu  sarana  bagi pemerintah  dalam  melindungi  hak  asasi  masyarakat Indonesia  dari  tindakan  anarkis  yang  telah  dilakukan beberapa organisasi masyarakat yang ada. Ruang Lingkup Penelitian, untuk menghindari penyimpangan serta pembiasan dari pokok permasalahan, maka perlu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas sehingga apa yang menjadi tujuan dapat terwujud dan substansi dari permasalahan ini dapat dimengerti oleh semua pihak, serta masyarakat dan praktisi hukum. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai pengaturan hak asasi manusia  khususnya  mengenai  hak  dan  kebebasan berserikat  dan  berkumpul  yang  telah  dijamin  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945 dan  dalam  Undang-Undang  Organisasi Kemasyarakat yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan peran Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2013  tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selain berbicara tentang pengaturan, tulisan ini juga memiliki ruang lingkup mengenai tolak ukur suatu organisasi kemasyarakatan dapat dibubarkan tentunya menurut atau berdasarkan Undang-Undang yang mengataur tentang organisasi kemasyarakatan yakni Undang-undang Nomor 16 tahun 2017. Metode penelitian 1) Jenis Penelitian, Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  (legalresearch), 2) Metode Pendekatan, Pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  Sumber dan Jenis Bahan Hukum, Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah: 1) Bahan Hukum Primer, 2) Bahan Hukum Sekunder, 3) Bahan Hukum Tersier. 

II. PEMBAHASAN 

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Atas Hak dan Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Perlindungan Hukum 


Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik itu perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun perlindungan hukum yang bersifat represif, bahkan berbentuk tertulis atau yang tidak tertulis. Dibawah ini akan diterangkan sebenarnya yang dimaksud dengan perlindungan hukum.


Pengertian Perlindungan Hukum 

Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, protection adalah the act of protecting. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikanoleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. 

Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas menunjukkan betapa pokok dari perlindungan hukum adalah bagaimana hukum dapat menjadi sarana atau alat untuk melindungi masyarakat dalam pergaulan sosialnya agar tidak terjadi atau setidak-tidaknya meminimalisir perselisihan kepentingan antara masyarakat bahkan masyarakat dengan penguasa.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.

Secara umum dikenal dua bentuk atau konsep daripada perlindungan hukum sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) yakni perlindungan hukum yang bersifat Preventif dan perlindungan hukum yang bersifat Represif. Adapun penjelasan mengenai kedua bentuk atau konsep perlindungan hukum ini adalah sebagai berikut :


Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. 

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. 

Bentuk daripada perlindungan hukum dapat diartikan yakni pada saat sebelum dan sesudah, adapun sebelum dimaksudkan agar terjadinya sengketa dapat dicegah atau mencegah terjadinya suatu sengketa, sedangkan sesudah dimaksudkan agar sengketa yang sudah terjadi dapat diselesaikan sekaligus sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat lainnya. 

Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan

Kebebasan atau hak untuk berserikat dan berkumpul bagi masyarakat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM), yakni banyak diatur secara umum dan universal seperti dalam Universal Declaration of Human Right’s (UDHR) dan International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR). Selain dijamin melalui instrumen-instrumen internasional yang berlaku secara universal, kebebasan berserikat dan berkumpul juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Diatur dalam Pasal 28E ayat (3) bahwa : "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Sebagai pemegang kewajiban pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), Negara mengemban tiga bentuk tugas. Ketiga tugas tersebut, antara lain adalah :


Negara harus menghormati (to respect) Hak Asasi Manusia (HAM)

Kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melakukan penghormatan (obligation to respect) merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. 

Negara harus melindungi (to protect) Hak Asasi Manusia (HAM)

Kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan (obligation to protect) merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. 

Negara harus memenuhi (to fullfil) Hak Asasi Manusia (HAM).

Kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melakukan pemenuhan (obligation to fulfill) hak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. 

Atas dasar kesemua uraian di atas maka penyusun menyimpulkan bahwa, pemerintah memiliki perhatian yang cukup besar terhadap organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang paling penting adalah agar organisasi kemasyarakatan yang ada tidak tersesat keluar dari falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila serta konstitusi dasar Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu perhatian pemerintah atau Negara yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk lisan atau wacana saja, namun telah dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis, positif, konkrit, dan tentunya mengikat.     

Dasar atau Tolak Ukur Untuk Membubarkan Organisai Kemasyrakatan.

Terkait uraian di atas penyusun tidak akan menguaraikan kembali tentang pengertian dan bagaimana sebenarnya sejarah mengenai organisasi di Indonesia, sebab pada bagian atas penulisan ini telah cukup lengkap diuraikan. Ada banyak hal yang harus kita ketahui mengenai organisasi selain pengertian dan sejarahnya, hal-hal tersebut akan diuraikan dibawah ini, antara lain yaitu.

Hak dan kewajiban organisasi kemasyarakatan 

Hak dan kewajiban serta larangan organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang , yakni : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 51, Pasal. 52, Pasal 59

Bagi organisasi kemasyarakatan yang tidak melaksanakan atau melanggar sebagaimana yang diuraikan di atas maka terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut dapat dikenakan sanksi. Mengenai sanksi bagi organisasi kemasyarakatan tersebut akan di uraikan dibawah ini.

Syarat dan Alasan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan 

Berkenaan dengan pembahasan syarat dan alasan pembubaran organisasi kemasyarakatan, maka ada beberapa tahap yang harus terlaksana, yaitu langkah-langkah penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparatur administrasi Negara dalam tahapan sebagai berikut :


Pengawasan 


Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawsan diharapkan dapat membantu melaksanakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Pengawasan yang dimaksud sesuai dengan yang tertulis dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.   


Penerapan sanksi 


Organisasi kemasyarakatan atau disingkat ormas tentunya tidak luput dari sanksi yang diberikan oleh negara atau pemerintah, karena ormas tidak beda halnya dengan subyek hukum lain seperti perseorangan ataupun badan hukum. Adapun ormas dapat diberikan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut : 1) Sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf a, b, c, sampai huruf f, Pasal 51  huruf a, b, c, sampai huruf f, Pasal 59 ayat (1) dan (2). 2) Sanksi pidana, Selain sanksi administratif, organisasi kemasyarakatan juga dapat dierikan berupa sanksi pidana. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, b, c, sampai dengan huruf h, Pasal 59 ayat (3) dan (4).


Dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diatur mengenai proses pembubaran organisasi kemasyarakatan yang dinilai melanggar ketentuan sebagaimana bunyi undang-undang harus melalui proses peradilan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Pasal-pasal yang mengatur mengenai proses peradilan tersebut dihapuskan mulai dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 80, sehingga sanksi berupa pencabutan izin atau pembubaran bagi Organisasi Kemasyarakatan yang dinilai melanggar ketentuan secara mutatis mutandis bubar semenjak Perturan Pengganti Undang-undang tersebut ditetapkan. 

Kewenangan Membubarkan atau Mencabut Izin Organisasi 

Kewenangan mencabut izin


Pada dasarnya pembubaran organisasi tidaklah dapat dilakukan serta merta, karena ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelumnya, sebagaimana bunyi Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Thun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Secara teoritis pemerintah yang mengeluarkan izin terhadap pembentukan suatu ormas menurut asas contrario actus mempunyai hak untuk mencabut suatu izin ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh suatu ormas tertentu. Ridwan HR dalam bukunya juga mengungkapkan tentang Teori Kewenangan yang digagas oleh F.P.C.L Tonner dimana beliau berpendapat bahwa Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.
 

Kewenangan membubarkan


Berdasarkan penjelasan tentang teori contrario actus diatas maka, wewenang mencabut izin bagi suatu organisasi kemasyarakatan yang dinilai melangar ketentuan ada di tangangan pemerintah, namun apakah pemerintah berwenang untuk membubarkan ?. jika mengacu pada penjelasan mengenai teori diatas sudah jelas pula seharusnya pemerintah tidak boleh melakukan pembubaran organisasi kemasyarakatan, sebab yang membuat atau mendirikan suatu organisasi kemasyarakatan adalah masyarakat itu sendiri. Pencabutan izin terhadap organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah, dapat dikatakan mengandung sekaligus pembubaran. Karena tentunya ketika sebuah organisasi kemasyarkatan yang ada tanpa izin dari pemerintah yakni, maka segala hal yang dilakukan organisasi tersebut jadi illegal dan tentunya akan berdampak besar bagi hidup matinya organisasi kemasyarakatan tersebut. Jadi antara pencabutan izin dengan pembubaran adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.


Pemerintah yang berwenang mencabut izin bagi organisasi kemasyarakatan yang dimaksud adalah kementrian hukum dan hak asasi manusia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) juncto Pasal 61dan Pasal 62   Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. 


Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan terkait kewenangan pencabutan izin atau kewenangan pembubaran organisasi kemasyarakatan yang dinilai melanggar Undang-Undang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.        

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)


Hizbut Tahrir Indonesia atau sering disebut HTI merupakan organisasi atau kelompok yang pada saat pembubarannya begitu menyedot perhatian dari setiap masyarakat Indonesia. Awal HTI akan dibubarkan pada saat tanggal 8 Mei 2018 yakni Menko polhukam Wiranto menyatakan bahwa pemerinta perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk membubarkan HTI, kemudian disusul dengan pernyataan Mendagri Tjahyo Kumolo pada tanggal 10 Mei 2018 mengatakan Pemerintah takkan membubarkan organisasi lain selain HTI dalam waktu dekat. Dari pernyataan Mendagri tersebut tersirat makna bahwa ada organisasi kemasyarakatan lainnya yang terancam akan dibubarkan oleh pemerintah namun dalam waktu dekat ini hanya HTI terlebih dahulu. Kemudian pada tanggal 11 Mei kembali Mendagri memberikan pernyataan tentang perevisian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk menyederhanakan tahap pembubaran organisasi yang dipandang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Lalu tanggal 12 Juli 2018 Menko Polhukam mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perppu Pembubaran Ormas, setelah itu pada tanggal 19 Juli 2018 Pemerintah telah secara resmi mencabut izin status badan hukum HTI.


III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penyusun uraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang telah diuraikan dalam bab pembahasan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :1) Perlindungan hukum atas hak kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) telah mengalami perubahan, yaitu dalam undang-undang yang lama pembubaran suatu organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat dilakukan melalui proses dan berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan undang-undang yang baru pemerintah melalui menteri hukum dan hak asasi manusia, dapat secara langsung atau sepihak untuk mencabut atau membubarkan status hukum dari organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu. Dengan demikian, dapat dimaknai secara yuridis pengaturan diantara kedua undang-undang tersebut (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017) mengenai kewenangan pembubaran suatu organisasi kemasyarakatan (ormas) terdapat atau mengandung unsure pertentangan atau konflik norma ditinjau dari aspek prinsip perlindungan hukum yang telah dijamin dalam konstitusi yaitu ketentuan Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Dasar kewenangan institusi untuk pembubaran suatu organisasi kemasyarakatan (ormas) harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara substansi yang telah mengatur perihal hak dan kewajiban yang mesti dipatuhi serta ditaati secara hukum oleh setiap subyek hukum. Sedangkan tolak ukurnya, adalah terjadi suatu tindakan pelanggaran hukum oleh subyek yang dituju dan menjadi alasan pembenar untuk melakukan pembubaran.    


SARAN 

Sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat diajukan saran sebagai berikut : 1) Pemerintah seyogianya memberikan ruang keleluasaan atau kemerdekaan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas)untuk berekspresi dan beraktifitas sesuai dengan kebutuhan organisasi, karena merupakan hak asasi setiap warga Negara yang telah dijamin dalam konstitusi untuk menikmati hak berserikat, berpendapat dengan lisan dan tulisan selama tidak bertentangan atau melanggar sesuai dengan hukum yang berlaku. 2) Adanya pengawasan secara kontinyu oleh pemerintah atas aktifitas organisasi kemasyarakatan (ormas) harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, agar hasil temuan yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan dasar atau alasan yang obyektif agar dalam penegakan hukum yang berkenaan dengan pengenaan sanksi dijamin dengan asas kebenaran atau keadilan.     
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