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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia yang merupakan negara Hukum sebagaimana yang di gagas oleh founding 

father yang dirumuskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 (disingkat UUD 1945) bahwa Indonesia adalah negara Hukum (Rechtstaat)
1
. Bukan 

negara yang berdasarkan atas kekuasaan (matchstaat)  semata
2
. dan Indonesia adalah Negara 

hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan 

tiap-tiap warga negaranya. 

Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika perkembangan ketatanegaraan di 

Indonesia, Rumusan Negara Hukum dipertegas pasca Undang-undang Dasar 1945 

diamandemen sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu tahun 1999-2002 , sebagai salah 

satu dari tuntutan reformasi 1998 yang merupakan kehendak rakyat yang menghendaki 

adanya perubahan total, fundamental, menyeluruh, dan sinergis dalam semua aspek kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3
 dan adanya pengaturan mengenai hak-hak asasi 

manusia (HAM) dan beberapa perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang telah 

diratifikasi  serta adanya undang-undang yang mengatur tentang HAM. Sebagaimana didalam 

                                                             
1
  Istilah rechtstaat  pertama kali digunakan oleh Rudolf  van Gnes (1816-1895), seorang guru besar di 

Berlin-Jerman pada awal abad ke 19 sebagai konsepsi baru  dari ide rule of  law. Istilah ini terdapat dalam bukunya 

yang berjudul “Englishce verwaltunngerechte” pada tahun 1857 dimana ia menggunakan istilah Rechtstaat  untuk 

pemerintah negara Ingris. 

 
2
  dalam konsepsi  Negara Hukum (rechtstaat)  utuh yang established  penulis lebih memilih sepakat 

dengan pernyataan  mantan hakim konstitusi kita yaitu  prof. A.Mukhtie fadjar, SH, MSI) yang mengutip pendapat 

dari Satjipto Rahardjo bahwa Indonesia memang belum secara utuh menjadi negara hukum yang artinya adalah 

negara Hukum Indonesia merupkan suatu bangunan  yang belum  selesai dan  masih dalam  proses pembentukan 

yang  intensif. Lihat tulisan beliau dalam  tipe negara hukum. Bayu Media, malang 2004 dan Reformasi Konstitusi 

dalam masa transisi paradigmatik, In-TRANS, Malang 2003. Hal .56. 
3
 A.Mukhtie Fadjar, 2003, Reformasi Konstitusi dalam masa transisi paradigmatik, In-TRANS, 

Malang,hal.33. 
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rumusan UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah 

negara hukum”
4
.  

Penegasan ini sekaligus memberikan sebuah bentuk komitmen negara bahwa dalam 

segala proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan negara di seluruh aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum. Sebagaimana satjipto Raharjo yang 

menyatakan bahwa bangunan yang kemudian bernama “Negara Hukum” merupakan salah 

satu prestasi peradaban manusia yang pantas untuk dicatat. Secara subtantif beliau 

mengemukakan esensinya terletak pada memanusiakan proses-proses penyelesaian persoalan 

dalam masyarakat
5
. 

Seperti diuraikan dalam penjelasan autenteik naskah Undang-undang Dasar 1945, 

kandungan pemikiran yang terdapat didalam pembukaan UUD 1945 itu mencakup empat 

empat pokok pikiran, yaitu: pertama, Negara Indonesia adalah negara yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala faham 

golongan dan paham perseorangan. Kedua,  bahwa Negara Indonesia hendak mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Ketiga, bahwa Negara Indonesia menganut paham 

kedaulatan rakyat. Keempat, bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang 

maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
6
. 

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 12 tahun tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-

Undangan, materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang adalah: 

a.  pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar   Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

                                                             
 
4
 Amandemen UUD 1945 ketiga pada tahun 2001 

 
5
 Lihat tulisan satjipto raharjo dalam tulisan lain negara hukum,lain Negara Peraturan, di www.indo-

News.com/suara pembaruan daily . 

 
6
 Jimly Assiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, jakarta, hal.52 
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b.    perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; 

c.    pengesahan perjanjian internasional tertentu; 

d.    tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 

e.    pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 

Hak asasi manusia adalah hak-hak kodrati yang dimiliki manusia semata-mata karena ia 

manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau 

berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai 

manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit , jenis 

kelamin , bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang beda, ia tetap mempunyai hak-hak 

tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga 

tidak dapat dicabut (inalianable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh 

seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap meiliki hak-hak 

tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani
7
 

Setiap orang/individu memiliki sikap dasar dan kecenderungan untuk selalu hidup 

berkelompok, karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial,
8
 Sebagai makhluk 

sosial, manusia mustahil dapat hidup sendiri tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. 

Karakter dasar sebagai makhluk sosial akan mendorong setiap manusia selalu memilik ikatan 

atau terhimpun dalam suatu organisasi atau perkumpulan, baik yang dibentuk secara teratur 

ataupun perkumpulan yang yang bersifat terbuka dan longgar. Melalui ikatan dalam suatu 

oragnisasi, individu akan dapat mengekpresikan dirinya dan menjalin hubungan timbal balik 

                                                             
7
 Rhona K.M.Smith (et.al.,).2008, hukum hak asasi manusia, PUSHAM UII , yogyakarta, hal. 39 

8
 Soerjono Soekanto, 1977,  Sosiologi Suatu Pengantar, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta,. 
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ataupun bersama-sama melakukan upaya melakukan berbagai kegiatan dan mencapai tujuan 

yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga masyarakat
9
. 

Pada mulanya, prinsip kebebasan atau kemerdekaan berserikat ditentukan dalam Pasal 28 

Undang-Undang Dasar 1945 (pra reformasi) yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 

undang-undang”. Pasal 28 asli ini sama sekali belum memberikan jaminan konstitusional 

secara tegas dan langsung, melainkan hanya menyatakan akan ditetapkan dengan undang-

undang. Namun, setelah reformasi, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 

pada tahun 2000, jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) 

UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, 

dan mengeluarkan pendapat”. Dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas 

memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (freedom of association), 

kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom 

of expression), tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang 

yang artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia. 

Dinamika hubungan Organisasi kemasyarakatan dengan negara mengalami pasang surut, 

terkadang harmonis tetapi tidak jarang Organisasi kemasyarakatan dikekang kebebasannya 

dan diintervensikan oleh kekuasaan, sebagaimana yang terjadi pada masa orde baru. Di sisi 

lain, kemunculan Organisasi Kemasyarakatan yang begitu semarak saat ini di tengah 

masyarakat dengan segala kompleksitas menyangkut legalitas pendirian, pengelolaan 

organisasi dan keuangan, hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan lain maupun dengan 

negara, serta semakin banyaknya organisasi kemasyarakatan asing di Indonesia menuntut 

                                                             
9
 DPR R.I .  2011, Naskah akademis Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi kemasyarakatan 

tahun, Bab I pendahuluan. 
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adanya aturan hukum yang lebih baik. Sebenarnya konstitusi negara telah menjamin 

kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, melakukan kegiatan bersama untuk 

menyampaikan aspirasi yang tetap dalam tertib hukum negara melalui berbagai wadah 

keorganisasian atau perkumpulan ataupun ikatan
10

. 

Adapun yang menjadi dasar pemikiran dan legislasi keberadaan Organisasi 

Kemasyarakatan seperti tersebut diatas diatur dalam pasal 28, pasal 28C ayat (2), dan pasal 

28E ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang No 8 tahun 1985 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan dan peraturan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 

1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan dalam 

perundang-undangan lain yang terkait seperti Staatsblad 1870-64 Tentang Perkumpulan, 

Undang-Undang 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. Undang-Undang No 28 Tahun 2004 

Tentang perubahan Undang-Undang 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, Undang-Undang No 40 

Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Akan tetapi, kondisi lapangan yang terjadi kebebasan 

tanpa batas yang menimbulkan fenomena anarkisme dalam masyarakat selama 10 tahun 

terakhir ini. Anarkisme ini sering dibiarkan oleh aparat kepolisian atau setidaknya karena 

kelemahan yang bersifat melembaga yang dalam menghadapi berbagai demonstrasi atau aksi 

yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan untuk menolak kebijakan pemerintah. Hal 

tersebut dinilai banyak pihak karena Undang-Undang tentang organisasi kemasyarakatan ( 

lembar negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 44) yang ada saat ini dianggap tidak 

mampu menutup celah dinamika organisasi kemasyarakatan yang begitu intens tersebut. Selan 

itu, banyaknya Lembaga Swadaya masyarakat (disingkat LSM) asing yang beroperasi secara 

                                                             
10

 Komisi hukum nasional (KHN), arah pembangunan Hukum nasional, dalam kajian legislasi & opini 

tahun 2012. 
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illegal di Indonesia, dari sekitar 150 LSM asing yang ada di Indonesia , sekitar 50 

bermasalah
11

 

Organisasi Kemasyarakatan asing yang merupakan salah satu dari sekian kelemahan dari 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang tidak 

menyinggung sama sekali mengenai hal terebut, pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

kemudian menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Kemasyarakatan 

berdasarkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 

02B/DPR RI/II/2010-2011 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang 

Tahun 2011. RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Organisasi 

Kemasyarakatan terdaftar dalam no urut 29 ( duapuluh sembilan) dan pada tanggal 2 juli 2013 

telah disahkan melalu mekanisme pemungutan suara (votting)
12

. 

Penyempurnaan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Organisasi 

Kemasyarakatan sangat diperlukan demi kepentingan umum dan memberikan perlindungan 

bagi Organisasi Kemasyarakatan itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan Leon E. Irush, undang-

undang perlu ada didalam masyarakat yang terbuka untuk menjamin dan melindungi 

kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat dan berkumpul secara damai bagi seluruh 

warga negara. Pada saat yang bersamaan, juga harus ada hukum yang melindungi publik dari 

kemungkinan penyalahgunaan organisasi kemasyarakatan. Pengaturan organisasi 

                                                             
11

 Zulkarmedi Siregar,”Pro kontra RUU organisasi kemasyarakatan”, suatu tulisan yang terdapat didalam 

majalah forum keadilan Edisi No.33 tahun XX/19-25 desember 2011. 

   
12

 Pengambilan keputusan dengan jalan voting dilakukan karena pengambilan keputusan dengan cara 

musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 272 Tata Tertib DPR-RI, ditentukan bahwa 

pengambilan keputusan dalam rapat DPR-RI pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, 

namun dalam hal cara pengambilan keputusan musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka keputusan diambil 

berdasarkan suara terbanyak. 
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kemasyarakatan harus mencerminkan keseimbangan antara hak-hak individual untuk 

melaksanakan kebebasan dan kebutuhan perlindungan kepentingan umum.
13

 

 Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah bagi masyarakat untuk berseikat dan 

berkumpul merupakan salah satu hak asasi manusia yang terdapat didalam instrument-

instrument Hak asasi Manusia (HAM), dimana kebebasan untuk berserikat dan berkumpul 

serta mengeluarkan pendapat dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian 

dari konsep hak-hak asasi manusia, dalam rumpun hak sipil dan politik.
14

  

Organisasi kemasyarakatan menjadi sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi 

anggota masyarakat Warga negara Republik Indonesia dan dinilai memiliki peranan yang 

sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat 

dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam 

rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan 

pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya 

tujuan nasional. 

Akan tetapi keberadaan organisasi masyarakat dengan Undang-Undang tentang 

Organisasi kemasyarakatan yang diterbitkan oleh rezim Orde Baru pada tahun 1985 melalui 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Paling kurang 

ada tiga substansi pengaturan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam Undang-Undang No 

8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pertama, kewajiban bagi setiap ormas 

berideologikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kedua, kewenangan pembinaan atas 

setiap ormas yang menjadi otoritas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. 

Ketiga, adanya kewenangan pemerintah membekukan kepengurusan, dan bahkan 

                                                             
13

 Leon E. Irish, Robert kushen and karla W.Simon, 2004, Guidelines for laws affecting civic organization. 

Open society Institute, internasional center for Not-for- profit law, new york  , hal.10 
14

  Komisi hukum nasional (KHN), op cit., hal. 77 
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membubarkan ormas, jika dinilai tidak berasaskan Pancasila dan dianggap tidak turut 

memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dan Secara substansi, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1985 tidak mungkin dipertahankan karena Undang-Undang tersebut didesain sebagai 

instrumen rezim otoriter Soeharto untuk membungkam kebebasan berserikat dan mengontrol 

kehidupan masyarakat, termasuk cara pandang dan ideologi suatu kelompok masyarakat. 

Melalui Undang-Undang yang sama, rezim Soeharto bahkan dapat membungkam musuh-

musuh politiknya yang dianggap mengancam kelangsungan kekuasaan Orde Baru.  

  Berdasarkan hasil penelitian Mod.Mahfud M.D yang memberi kesimpulan bahwa suatu 

proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap 

suatu produk hukum yang kemudian dilahirkan. Dalam negara yang konfigurasi politiknya 

demokratis, produk hukumnya berkarakter responsif atau populistik, sedangkan di negara 

yang konfigurasi politiknya otoriter makaproduk hukumnya berkarakter ortodoks atau 

konservatif atau elistis
15

. 

Naskah Akademik Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan mengkonfirmasi 

kerancuan pengertian ormas yang ternyata bersumber dari ketidakjelasan norma, sebagaimana 

termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

Definisi Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang tersebut mencakup semua 

organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat, baik berdasarkan keanggotaan ataupun 

tanpa anggota. Akan tetapi karena tidak diikuti kejelasan norma, maka seringkali ditafsirkan 

hanya mengatur organisasi berdasarkan keanggotaan. Tetapi konstruksi Organisasi 

kemasyarakatan yang diformulasikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan masih digunakan bahkan nyaris sama dengan apa yang termuat 

                                                             
15

 Imam syaukani, 2004, dasar-dasar politik hukum, jakarta, hal 6. 
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dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2013 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan .
16

 

Pembuatan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang merupakan produk politik 

yang sehingga karakter isi setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh 

imbangan yang melahirkannya,
17

 sehingga dari segi akademis sangat lemah dan minimal 

dalam pertimbangan hukumnya, maka dari itu perlu dirancang dengan baik naskah akademis 

yang melatar belakangi suatu Undang-undang. 

Undang-Undang no 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan  yang 

menempatkan yayasan dan perkumpulan dalam satu kelompok pengertian (Pasal 9, Pasal 10, 

dan Pasal 11)
18

, maka akan timbul kerancuan. Yayasan merupakan bentuk organisasi 

(berbadan hukum) yang tidak berbasiskan anggota dan sudah diatur dalam undang-undang 

tersendiri (UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah oleh Undang-

Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 

tentang Yayasan ). Tentu tidak tepat jika koridor pengaturannya diletakkan secara bersamaan 

dan dinaungi oleh Undang-Undang Ormas yang menyertakan juga organisasi (berbadan 

hukum) yang berbasiskan anggota, dalam hal ini Perkumpulan yang juga (masih) diatur dalam 

aturan khusus (yaitu Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan 

Hukum). Dengan kata lain, sesungguhnya organisasi yang berbadan hukum telah diatur dalam 

                                                             
16 Pengertian Ormas berdasarkan Pasal 1 UU 8/1985 yaitu organisasi yang dibentuk oleh anggota 

masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, 

dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai 

tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 
17

 Moh mahfud M.D,2011, Membangun Poltik Hukum Menegakkan Konstitusi, jakarta  
18

 Pasal 9 mengatur tentang pendirian ormas yaitu oleh 3 orang warga Negara Indonesia atau lebi, kecuali 

ormas yang berbadan Hukum Yayasan “Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, 

kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.”. pasal 10 mengatur tentang bentuk organisasi kemasyarakatan yaitu 

dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum baik berbasis anggota ataupun tidak berbasis anggota. 

Pasal 11 mengatur tentang ormas yang berbadan hukum dapat berbentuk yayasan dan perkumpulan. 
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undang-undang tersendiri. Keberadaan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 justru menyempitkan 

amanat UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul hanya menjadi “ormas”. 

Pasca pengesahan dan sebelum di sahkan dinilai kurang memiliki keurgenan oleh banyak 

organisasi-organisasi, karena undang-undang ini  merupakan instrumen negara merasuk ke 

wilayah yang paling privat dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi, karena 

dalam UU tersebut, negara menjadi penentu dapat tidaknya seseorang untuk berserikat. 

Termasuk penentu keberlangsungan organisasi dengan penyeragaman ideologi, kontrol, 

kewajiban pelaporan, dll. Negara dimungkinkan mengatur pada batas-batas yang tidak 

mengurangi hakikat jaminan kebebasan berserikat tersebut, misalnya hanya pada soal 

administrasi badan hukum, sehingga kepentingan publik juga dapat dilindungi. Pada saat yang 

bersamaan, negara juga dapat menyusun kebijakan kriminal untuk mengkriminalisasi 

organisasi yang melakukan tindak kejahatan.
19

 

 

 

 

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana paparan penulis di atas. Maka Penulis 

mencoba mengangkatnya dalam bentuk satu kajian penelitian dengan judul, “ASPEK 

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2013 TENTANG 

ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP HAK KEBEBASAN 

BERPENDAPAT, BERSERIKAT DAN BERKUMPUL” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, maka Penulis 

menegaskan akan perlunya penelitian ini dengan mengangkat rumusan permasalahan sebagai 

berikut: 

                                                             
19

 Lihat tulisan Syamsuddin Haris (Profesor Riset LIPI) dalam tulisan “ urgensi Undang-undang Organisasi 

kemasyarakatan, kompas 13 Maret 2013.   
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1. Bagaimana aspek Politik Hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang 

Organisasi Kemasyarakatan? 

2. Bagaimana Implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan terhadap hak kebebasan berpendapat,berserikat dan berkumpul?   

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai aspek politik hukum terkait 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan. 

2. Mengkaji implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan sebagai wadah hak kebebasan berpendapat,berkumpul dan berserikat. 

D. Manfaat Penelitian 

Sementara manfaat dari penelitian ini, secara sederhana dapat diklasifikasikan 

sebagaimana berikut ini: 

a. Bagi mahasiswa memberikan tambahan pengetahuan dalam politik hukum khususnya 

kaitannya antara politik hukum dengan UU organisasi kemasyarakatan dalam 

menjamin dan sebagai wadah hak kebebasan berpendapat,berkumpul dan berserikat. 

b. Bagi masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan mapu meningkatkan pengetahuan 

dan memberikan wacana baru bagi masyarakat terkait hukum positif yang mengatur 

tentang organisasi kemasyarakatan agar masyarakat dapat pula berpartisipasi dalam 

pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara kesatuan 

republik Indonesia. 

c. Bagi penulis, Penelitian ini selain dapat memberikan wawasan penulis terkait politik 

hukum dan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan serta hubungan keduanya, 
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juga sebagai penulisan tugas akhir yang merupakan syarat agar dapat memperoleh 

gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Kegunaan 

Penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi teoritis tentang Hukum Tata Negara 

terhadap diskursus Undang-Undang organisasi kemasyarakatan khususnya yang berkaitan 

dengan politik hukum dan hak asasi manusia, mengingat kajian mengenai politik hukum 

selama ini masih sangat minim dilakukan oleh peneliti-peneliti hukum. 

 

 

F. Metode Penulisan 

Metode penelitian adalah usaha untuk menghimpun,menganalisa, serta mengadakan 

konstruksi baik secara metodologis, sistematis dan konsisten guna untuk menemukan fakta-

rakta yang diamatinya. Sementara itu menurut C.F.G.Sunaryati Hartono,
20

 mengemukakan 

bahwa metode penelitian ialah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan 

yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (Logika), berdasarkan 

dalil-dalil,rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu(atau beberapa cabang ilmu) tertentu. 

Rangkaian dari kegiatan semua itu adalah untuk melakukan pengujian kebenaran (atau 

mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa 

alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu 

1. Metode pedekatan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute 

approach) untuk menganalisa permasalahan mengenai aspek politik hukum  Undang-

                                                             
        

20
 C.F.G.Sunaryati Hartono,1994, penelitin hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20, alumni,bandung 

,hal.105 
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Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah hak 

kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat. Yaitu pendekatan yang dilakukan 

untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumenasi 

untuk memecahkan isu yang dihadapi.
21

 

Selain itu, pendekatan dalam penulisan hukum disini didukung dengan pendekatan 

historis (historical approach). Yang dilakukkan dengan menelaah latar belakang apa yang 

dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
22

  

2. Jenis bahan hukum 

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan tiga bahan, yaitu: 

a. Bahan Hukum primer, dalam hal ini adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia 

1945, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan juga 

peraturan-peraturan lain yang terkait dengan fokus penulisan dalam skripsi ini. 

b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku/tekstual, 

artikel ilmiah internet, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta 

Simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan
23

 yakni tentang 

organisasi kemasyarakatan serta hak-hak kebebasan berpendapat,berserikat dan 

berkumpul. 

                                                             
21

  Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, kencana prenada media group , jakarta, hal 93 
22

 Ibid 
23

 Jhony Ibrahim, 2006, teori dan metodologi penelitian Hukum Normatif, bayumedia, malang, 

hal.392 
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c. Bahan Hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa 

Indonesia, kamus Hukum, ensiklopedia, dan lain-lain 

 

3. Teknik pengumpulan bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi kepustakaan 

(library research) dan studi internet, yang dimaksud adalah pengkajian informasi tertulis 

mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta 

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,
24

 yakni penulisan yang didasari pada data-

data yang dijadikan obyek penelitin, seperti buku-buku pustaka, artikel ilmiah internet, 

majalah, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang relevan dengan skripsi ini 

yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif. 

4. Analisa Bahan Hukum. 

Tahap analisa bahan hukum yaitu menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat 

yang terbaik dan benar, sedangkan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik content analisys  yaitu analisa kritis dari isi pasal yang merujuk pada segala aturan 

organisasi kemasyarakatan dan hak kebebasan bependapat, berkumpul dan berserikat 

dalam undang-undang Organisasi Kemasyarakatan yang akan penulis kaji sesuai pada 

judul yang bersangkutan dengan tema pembahasan dan juga menganalisa secara 

mendalam dan seksama literatur-literatur maupun data-data yang diperoleh sehingga 

penulisan skripsi ini terarah sesuai tujuan studi analisis yang dimaksud secara normatif. 

 

 

                                                             
         

24
 ibid 
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G. Rencana Sistematika Penulisan 

Penulisan Hukum ini dibagi dalam 4 (empat ) Bab, yang mana akan dibagi kembali 

menjadi sub bab di dalam Bab tersebut. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

permasalahan yang mendasari pemilihan judul penelitian, tujuan, manfaat penelitian, 

kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. Dalam subbab 

metode penelitian diuraikan tetang tipe penelitian, metode pendekatan yang dipilih 

penulis, jenis dan, teknik pengumpulan data serta analisa bahan hukum. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan 

Organisasi Kemasyarakatan serta permasalahan aspek Politik hukum Undang-Undang 

Nomor 17  Tahun 2013 terhadap hak kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, 

antara lain : Negara Hukum, konsep politik Hukum, Aspek Politik Hukum dalam 

pengambilan kebijakan hukum, Hak kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, 

dan Organisasi kemasyarakatan. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi pembahasan yang dilakukan tentang Aspek Politik Hukum 

Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan 

implikasi yuridis dari Nomor 17  Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan 

terhadap Hak kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. 
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BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab penutup ada 2(dua) subbab yang perlu dimasukkan didalamnya yaitu 

kesimpulan dan saran. Pada dasarnya yang disampakan penulis dalam bab ini 

merupakan hasil analissa Bab III. Kesimpulan/ringkasan jawaban harus sesuai dengan 

permasalahan yang telah dirumuskan. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari 

penulis terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atas permasalahan yang dikaji/ 

diteliti. 
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