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BAB II 

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP 

ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) 

 

Pembangunan sebuah bangsa memiliki tujuan untuk 

menyatukan orang-orang atau kelompok agar tetap stabil secara 

politik dan hidup berkepanjangan. Rasa aman dan tentram adalah 

harapan masyarakat dalam sebuah negara.  Demi mewujudkan 

negara yang kuat dan kokoh perlu adanya kesadaran dari 

rakyatnya akan pentingnya menjaga dan dan merawat sebuah 

bangsa, baik dilakukan individu maupun secara kelompok dan 

tentu sesuai dengan aturan-aturan dalam bangsa tersebut. 

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dilahirkan atas dasar 

kesamaan ide maupun gagasan dalam lingkungan masyarakat. 

Ormas juga merupakan bentuk kesamaan tujuan, fungsi, kegiatan 

profesi dan lain sebagainya. Kehadiran Ormas di tengah 

masyarakat merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam 

mewujudkan pembangunan bangsa. 

Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas 

tunggal organisasi massa, Undang Undang no 8 tahun 1985 

mengatur tentang kebebasan berserikat sebagai undang-undang 

berserikat yang berlaku pada masa itu. Wadah asas tunggal 

merupakan tanggung jawab di bawah Kementrian Dalam Negeri 

(Kemendagri) dalam menagatur berbagai oramas, terutama ormas 

yang tidak sesuai dengan asas tunggal yakni Pancasila 

Keberadaan UU Nomor 8 tahun 1985 juga dimaksudkan 

sebagai alat untuk memperkuat kontrol negara terhadap 
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kehidupan berserikat dan berkumpul bagi warga negara 

Indonesia. Dalam menjalankan roda pemerintahan, peran negara 

sangat diperlukan untuk mendorong berkembangnya aktivitas 

Ormas dengan memberikan fasilitas ataupun dana hibah yang 

sifatnya untuk memperdayakan Ormas yang merupakan mitra 

pemerintah dalam pembangunan bangsa dan negara. Khususnya 

Ormas-Ormas yang berbasis profesi seperti, Persatuan Wartawan 

Indonesia (PWI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesi (HKTI), 

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (SPSI) yang pada umumnya mengarah pada 

organisasi tunggal. 12  Pada dasarnya Ormas diarahkan untuk 

menjadi wadah dalam partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan, sesuai dengan kondisi politik dam hukum pada 

masa tersebut.  

 

A. DEFINISI ORMAS 

Pada dasarnya Manusia cenderung ingin hidup berkumpul 

dalam lingkungan masyarakat, serta mengatur dan 

mengorganisasi kegiatannya dalam mencapai suatu tujuan 

tertentu. Karakter dasar manusia tersebut merupakan hak alami 

natural right yang dimiliki oleh setiap individu. Kebebasan 

berserikat dan berkumpul bagi masayarakat Indonesia 

dimplementasikan dalam beragam bentuk, seiring dengan 

kompleksitas dan dinamika dalam masyarakat itu sendiri. 

Ormas adalah sebuah lembaga atau perkumpulan dalam 

masyarakat yang berbentuk organisasi dengan memiliki karakter, 

ciri dan strukturnya secara teratur. Struktur dalam sebuah 

                                                           
12 Naskah Akademis RUU Organisasi Masyarakat 
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organisasi masyarakat biasanya dari tingkat pusat hingga ke 

tingkat pimpinan atau cabang dalam daerah kabupaten atau 

bahkan Rukun Warga (RW). Kemudian ciri lain dari organisasi 

adalah pertama, adanya sekelompok orang. Kedua, antar 

hubungan yang terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis. 

Ketiga, kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau 

tanggungjawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.13 

Secara eksplisit definisi Ormas juga sudah tertuang dalam 

Konstitusi yaitu Undang-Undang tentang keormasan mulai dari 

Orde Baru hingga masa Reformasi. 

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan bangsa 

dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-

masing individu masyarakat. Pola perjuangan yang dilakukan 

Ormas dalam dalam melawan kebijakan yang tidak 

mementingkan kepentingan rakyat yakni melalui berbagai cara 

seperti demonstrasi maupun audiensi dengan pemerintah sebagai 

pemangku kebijakan. Karena salah satu fungsi dari masyarakat 

adalah ikut peran serta dalam pembangunan bangsa sebagaimana 

telah diatur dalam Konstitusi NKRI yaitu pasal 28 UUD 1945.14 

Setelah amandemen yang merupakan ruh kedaulatan rakyat 

sebagai warga negara. Namun dalam menyampaikan aspirasi 

ataupun mengemukakan pendapat di muka umum tersebut tetap 

berada pada koridor aturan-aturan yang berlaku dan tidak 

disalahgunakan untuk melakukan perusakan terhadap fasilitas 

umum, Menyampaiakan pendapat dengan santun merupakan 

karakter anak bangsa yang yang baik.  
                                                           
13 Badudu-zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia Pustaka Sinar Harapan 

Jakarta 
14 Pasal 28 UUD 1945 
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B. KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA 

TERHADAP ORMAS 

Kehadiran Ormas di tengah masyarakat merupakan 

manifestasi dari gerakan sosial di Indonesia. Secara empirik 

organisasi masyarakat terbentuk atas kebutuhan untuk 

mengorganisir diri dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang 

dirancang dan disepakati oleh pendiri oragnisasi dimaksud 

menentukan corak dan bentuk organisasi yang dibentuk. 

Kompleksitas perkembangan budaya masyarakat dalam 

realitasnya telah menigkatkan kesadaran untuk berorganisasi dan 

menghimpun diri, sehingga dalam perkembngannya beragam 

organisasi yang muncul sebgai wadah perjungan masyarakat. 

Dalam konteks Indonesia salah satu bentuk oragnisasi yang 

ada dan berkembang adalah organisasi sosial kemasyarakatan. 

Organisasi sosial kemasyarakatan merupakan organisasi sosial 

(non-profit) yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas 

dasar kesamaan visi dan misi. Adapaun peran dari Ormas 

merupakan pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat sebagai 

Ham. Kehidupan berserikat dan berkumpul merupakan hak yang 

menjadi sifat dasar manusia. Ketergantungan satu dengan yang 

lainnya dalam membangun mutualis simbiosis baik secara sosial, 

ekonomi, politik dihasilkan melalui ikhtiar berserikat dan juga 

berkumpul secara berkala, dan telah menjadi hak dasar bagi 

manusia dalam mempertahankan hidupnya sampai sekarang. 

Keberadaan Ormas merupakan bagian dari sejarah 

perjalanan bangsa, yang ikut serta dalam memperjuangkan NKRI. 

beberapa diantarnya adalah Boedi Utomo (1908), Syarikat 
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Dagang Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Nahdatul Ulama 

(1926), dan organisasi yang lainnya seperti organisasi pemuda 

kedaerahan, organisasi pendidikan, dan sebagainya. Semuanya 

berperan penting terhadap kemerdekaan Indonesia. Walaupun 

dalam pemerintahan Orde Baru keberdaan Ormas tersebut 

mengalami kemunduran dikarenakan menguatnya pemerintahan 

yang dipimpim Soeharto pada saat itu dan cendrung bersikap 

represif dalam perbedaan ide dan gagasan, serta sikap kritis 

terhadap pemerintahan yang ada. 

Dalam mengatur keberadaan Ormas tersebut, pemerintah 

membuat regulasi sebagai pedoman untuk memanajemen 

kebebasan berserikat di Indonesia, yakni Undang-Undang 1945. 

Seperti yang tertuang dalam pasal 28 UUD 1942 menyatakan 

bahwa, kebebasan berserikat dan berkumpul, mengelurakan 

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan 

dengan Undang-Undang.15 Mengandung makna bahwa kebebasan 

berserikat adalah pemeberian negara melalui Undang-Undang.  

Sedangkan Pasca amandemen terhadap UUD 1945 ketentuan 

pasal 28 tersebut dipertegas dan sekaligus memperluas makna 

kebebasan berserikat. Makna kebebasan berserikat bukan lagi 

sebagain pemberian negara, tetapi sebagai bagian dari hak asasi 

manusia yang melekat pada warga dan dihargai oleh negara. 

 

1. Kebijakan Di Era Orde Baru 

 Lahirnya Orde Baru didasari dengan fenomena 

runtuhnya Orde Lama yang di pimpin oleh Soekarno. Atas 

dasar kondisirelatif tidak kondusif, salah satunya adalah 

                                                           
15Lihat UUD 1945 pasal 28 
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peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI atau 

disebut G30S PKI. Dari keadaan ini kemudian presiden 

yang terpimpin saat itu yaitu Soekarno memberikan 

mandatnya kepada jendral Soeharto, untuk melakukan 

beberapa tindakan demi menstabilisasi kondisi negara 

Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya 

Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Melalui 

Supersemar tersebut kemudian Soeharto langsung 

mengambil langkah dengan melakukan pembubaran 

terhadap PKI. Petaka dimulai dari sini yang kemudian 

membuat PKI dikategorikan sebagai organisasi terlarang. 

Kemudian pada 7 Maret 1967, MPRS melakukan sidang 

Istimewa untuk menunjukan kepada Soeharto sebagai 

Presiden. Pada 12 Maret 1967 Soeharto resmi dilantik 

menjadi presiden Indonesia dan sekaligus awal mula 

munculnya Orde Baru. 

Lahirnya Orde Baru ditandai dengan peristiwa-

peristiwa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Adapun 

tuntutan dari mahasiswa tersebut yaitu menyerukan untuk 

mengadili kepada seluruh pelaku yang ikut dalam gerakan 

30 September seadil-adilnya. Aksi tersebut dipelopori oleh 

beberapa organisasi seperti, Kesatuan Aksi Mahasiswa 

Indonesia (KAMI), kemudian Kesatuan Aksi Pemuda 

Pelajar Indonesia yang terhimpun dalam (KAPPI) juga 

pelajar (KAPI) dan KABI (Buruh). Semuanya terhimpun 

dalam satu front yaitu Pancasila. Adapun tuntutannya yaitu 

disebut Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA). Pertama, 

pembubaran terhadap PKI. Kedua, retool kabinet Dwikora. 
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Ketiga, perbaikan ekonomi dengan menurunkan harga 

barang. Demonstrasi tersebut dilakukan besar-besaran 

bahkan sampai memakan korban jiwa. Dari peristiwa 

tersebut kemudian Soekarno memilih untuk membubarkan 

organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). 

Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Presiden 

Soeharto pada pemerintahan Orde Baru diantaranya 

mendaftarkan kembali Indonesia untuk menjadi anggota 

PBB, memerintahkan melakukan perbaikan di bidang 

ekonomi dan pembangunan, pengeksploitasian kekayaan 

alam Indonesia secara menyeluruh, membuat kebijakan 

transmigrasi dan keluarga berencana. Soeharto juga 

memerintahan untuk memerangi buta huruf, swasembada 

pangan, wajib belajar dengan gerakan nasional orang tua 

asuh, dan yang terakhir membuka kembali peluang bagi 

investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. 

Sedangkan kebijakan di bidang politik pemerintahan 

yaitu, segala bentuk kebijakan pemerintah harus 

berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, kemudian 

menghapus UUD produk lama dan menggantikannya 

dengan yang baru, juga menjadikan MPR sebagai lembaga 

tertinggi negara (presiden bertanggung jawab terhadap 

MPR), melaksanakan pemilihan umum dan 

penyederhanaan pada setiap partai politk.    

Kebijakan pada Orde Baru didasari pada pancasila dan 

UUD 1945 sebagai pedoman menjalankan kekuasaan. 16 

                                                           
16 Sulastomo 2008. .Hari-Hari Yang Panjang Transisi Orde Lama Ke Orde 

Baru .Jakarta:  Kompas. Hal. 191  
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Akibat banyaknya paham dan organisasi pada saat itu, 

sehingga untuk mencapai tujuannya diperlukan kondisi 

negara yang stabil. Presiden Soeharto menyampaikan 

beberapa kebijakan agar teciptanya kelangsungan 

kehidupan berbangsa yang baik yaitu dengan menciptakan 

stabilitas politik yang baik, mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi, agar mempercepat pembangunan 

nasinal, kemudian melakukan pemerataan pembangunn 

sebagai bentuk prinsip keadilan sosial. 

Kebijakan ini dikenal dengan sebutan “trilogi” yaitu, 

Stabilitas, Pembangunan, dan pemerataan. Orde Baru 

menerapkan kebijakan ini sebagai upaya menciptakan 

stabilitas negara, untuk mencapai hal itu perlu adanya 

ideologi dalam segala bidang. Kemudian orientasi politik 

sebagai panglima digantikan dengan orientasi program. 

Orde Baru juga dikenal dengan “demokrasi Pancasila” 

yang didefinisikan sebagai sistem demokrasi berdasarkan 

semangat kekeluargaan dan gotongroyong untuk mencapai 

kesejahteraan sosial. Tidak hanya itu, demokrasi Pancasila 

juga mengandung rasa keagamaan dan menolak ateisme, 

pada saat yang bersamaan dituntut untuk memegang erat 

kebenaran dengan perilaku moral yang mulia serta 

membawa kepada keharmonisan antar individu dalam 

masyarakat.17 

Untuk menjalankan proses demokrasi Pancasila secara 

total, Presiden Soeharto mengambil kebijakan untuk 

                                                           
17 Faisal, Ismail. 1999. Ideologi Hegemoni Dan Otoritas Agama. Yogyakarta: 

Tiara Wanana Yogya Hal.107-108 
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memfokuskan pada pemurnian Pancasila dan 

meletakkannnya sebagai pilar ideologis kekuasaan. 

Pancasila sepenuhnya menjadi suatu pembenaran ideologis 

untuk kelompok yang berkuasa, tidak hanya di jadikan 

suatu platform bersama di mana semua ideologi 

dipertemukan. Orde Baru juga mengklaim dirinya sebagai 

kekuatan pengoreksi total terhadap rezim Orde Lama dan 

hendak melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara 

murni dan konsekuen. 

Kebijakan yang dilakukan oleh presiden Soeharto 

semasa jabatannya tidak semua berjalan mulus, dibawah ini 

adalah beberapa catatan buruk pemerintahan Soeharto 

yakni dilihat  dari segi kepemimpinan pada periode 

tersebut. Sebagai presiden dengan julukan tangan besi 

dalam menjalankan roda pemerintahannya, Soeharto tidak 

mentolerir segala bentuk tindakan yang mencoba membuat 

instabilitas politik, karena landasan lahirnya Orde Baru 

dibangun di atas kekerasan dan anti-komunisme.  

Beberapa tindakan rezim Soeharto dalam 

memberengus demokrasi diantaranya pembatasan rauang 

berekspresi pada media massa. Sebenarnya pada masa awal 

pemerintahannya media massa masih menjalin kedekatan 

dengan pemerintah, namun setelah itu sikap represif dari 

pemerintah mulai ditonjolkan seperti melakukan 

penggembosan kebebasan pers. Peristiwa lain yang disorot 

yaitu terkait dengan proses perealisasian proyek 

pembangunan. Jika ditelisik dari sejarahnya, tanah rakyat 

pada saat itu banyak yang diambil alih oleh pemerintah, 
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jadi bisa dikatakan rakyat melakukan hibah untuk negara. 

Dan juga diduduki semena-mena, baik oleh negara maupun 

oleh perusahaan-perusaan besar, termasuk misalnya 

menggusur tanah pertanian rakyat untuk dijadikan lapangan 

golf, karena lapangan golf diguanakan untuk sarana loby.18 

Selanjutnya adalah peistiwa Tanjung Priuk, di mana 

kejadian berdarah yang menimpa umat Islam, setelah 

berlangsungnya protes dari kaum muslimin terhadap 

perilaku tidak sopan dari pejabat militer lokal. Dan yang 

terakhir Penembakan misterius (Petrus), sekitar awal tahun 

1980-an serdadu dari Komando Pasukan Khusus (Kopasus) 

bergerak secara sistematis di kota-kota Indoensia sambil 

menembaki kelompok-kelompok diduga atau di identifikasi 

sebagai kelompok kejahatan Kota. Para serdadu 

menggunakan pakaian biasa, namun pemerintah 

menyangkal dan enggan bertanggung jawab atas kejadian 

itu. 

 

2. Undang-Undang Ormas Pada Masa Orde Baru 

a. Ormas Pada Masa Orde Baru 

 Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkumpul 

merupakan hak warga negara yang sudah diatur dalam 

UUD, Namun kondisi yang berbeda terjadi pada masa 

Orde Baru. Rezim Soeharto sangat alergi dengan 

persoalan yang mengganggu stabilitas negara, baik 

berupa kritik maupun penggerkan massa. Pada masa 
                                                           
18 Majalah Info Hak Asasi Manusia. 1998. Ketika sangkur bicara kejahatan 

rasial siapa yang harus bertanggung jawab. Artikel tentang pengambilan 

tanah r akyat di Majalengka. Hal 10 
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pemerintahannya Ormas tetap berdiri dan menjalankan 

roda keorganisasiannya sepertia biasa, tetapi Pembatasan 

dan larangan untuk kegiatan yang mengarah pada hal-hal 

politik harus tunduk dan patuh kepada pemerintah, 

sebagai upaya menjaga stabilitas nasional. Beberapa 

kebijakannya khusus untuk Ormas dan partai politik 

harus berpegang teguh terhadap asas tunggal, semua 

organisasi baik Ormas maupun parpol harus berasa 

tunggal yaitu “Pancasila”. 

  Ormas yang hidup dan tumbuh pada masa 

pemerintahan Orde Baru baik yang berafiliasi dengan 

pemerintah maupun diluar pemerintah diantaranya: 

1. Ormas Kemahasisaan, Himpunan Mahasiswa 

Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam 

Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa 

Katolik Repoblik Indonesia (PMKRI), dan 

Gerakan Mahasiwa Nasional Indonesia (GMNI)  

2. Ormas SOKSI 

3. Kosgoro  

4. Ormas kepemudaan, Pemuda Pancasila, AMPI, 

FK-PPI. 

 Sejak dikeluarkannya kebijakan kontroversial oleh 

Soeharto tentang aturan-aturan kepada Ormas dan partai 

politik untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal 

organisasi. Hal ini membuat beberapa organisasi tersebut 

di atas yang tidak sesuai dengan aturan tersebut mencoba 

untuk memutar otak mencari keselamatan agar 
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eksistensinya tidak terancam. Karena sebagian dari 

Ormas tersebut terbentuk sebagai representasi dari 

beberapa aliran politk yang berkembang di Indonesia 

yaitu Islam. Sebagian besar Ormas dan partai politik 

bergegas meggantikan asas partainya karena 

bertentangan dengan Pancasila. Situasi yang berbeda 

dialami oleh HMI, organisasi mahasiswa dan pemuda ini 

sebelumnya berasaskan Islam, karena adanya aturan baru 

tersebut terjadinya pergolakan di tubuh HMI yang 

mengakibatkan pecahnya organisasi tersebut. Sehingga 

lahirlah Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) dan tetap 

mempertahankan asas Islam sedang HMI yang dikenal 

dengan diponegoro (dikarenakan basisnya dijalan 

diponegoro) untuk tetap mengikuti pemerintah dan 

menjadikan pancasila sebagai asas organisasi.19 

b. Undang- Udang Ormas Pada Masa Orde Baru 

Landasan Utama pembentukan Ormas pada masa 

Orde Baru adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 

pasal 1 “organisasi kemasyarakatan adalah organisasi 

yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara 

republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 

kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan keperayaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam 

wadah negara kesatuan repoblik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila”dan penjelasan selanjutnya bahwa 

salah satu ciri penting dari organisasi masyarakat adalah 

kesukarelaan dalam pembentukan keanggotaannya. 

                                                           
19 www.viva.co.id. Diakses  tanggal 26 maret 2018 

http://www.viva.co.id/
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Kontrol Ormas yang dilakukan oleh negara pada 

masa Orde Baru menjadi pengahambat tumbuhnya 

organisasi masyarakat. Bahkan negara secara ketat 

mengontrol ideologi Ormas sebagaimana negara 

mengatur partai politik. Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan di mana di 

dalamnya secara eksplisit dominasi negara. Dalam 

penjelasan UUD tersebut, didominasi dengan penjelasan 

kata Pancasila sebagai penekanan terhadap Ormas agar 

wajib menganut paham ideologi negara tersebut. Bahkan 

negara menggunakan Konstitusninya bisa membubarkan 

Ormas jika tidak menganut ideoligi Pencasila. Selain 

dari itu, penjelasan lainnya adalah negara juga bisa atau 

memperbolehkan lebih dari satu jenis oragnisasi dalam 

satu jenis profesi.20 

Orde Baru juga menjadikan Ormas hanya sebagai 

objek politik, di mana negara dapat menekan kekuatan 

Ormas dominan, baik di kancah nasional maupun 

regional. Walaupun begitu, masih ada Ormas pada Orde 

Baru yang tidak mematuhi regulasi tersebut dilihat dari 

masih banyak Ormas yang tidak menjadikan Pancasila 

sebagai ideologi tunggal. 

 Ketika Undang-Undang Ormas tesebut bergulir di 

masyarakat, muncul pengamat kritis baik di perguruan 

tinggi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

kelompok petisi 50 ini mengomentari lahirnya undang-

undang kehidupan politik nasional lantaran diindikasi 

                                                           
20 www.bphn.go.id 
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dapat melahirkan corak politik nasional yang tidak 

demokratis. Menurut kelompok Petisi 50, Orde Baru 

dapat meluruskan kembali perjalanan kehidupan yang 

selama ini menyimpang. Solusinya adalah dengan 

memulihkan kembali kedaulatan rakyat, atau dengan 

kata lain mendemokratisasi kehidupan politik nasional. 

Kelompok petisi 50 tersebut menuangkan 

pikirannya tentang organisasi Kemasyarakatan 

diantaranya: 

1. Salah satu syarat adanya kehidupan kemasyarakatan 

dan kenegaraan yang demokratis ialah hidup dan 

bertumbuhnya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) 

2. Ormas merupakan manifestasi pelaksanaan hak-hak 

asasi manusia dan hak-hak dasar warga negara, 

yaitu hak-hak demokratis, yang di tegaskan pada 

pasal 28 UUD 1945 “Kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 

tulisan dan sebagainya, di tetapkan dengan Undang-

Undang” 

3. Ormas berfungsi untuk menampung dan 

menyalurkan aspirasi anggota-anggota atau 

kelompok masyarakat serta dapat mendorong 

berlangsungnya proses demokrasi termasuk kontrol 

sosial 

4. Ormas bersifat independen dalam arti tidak 

memiliki hubungan kepentingan dengan kekuasaan 

politik baik dengan pemerintahan politik maupun 

dengan kekuatan sosial poilitik yang berlangsung 
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dalam proses “power sharing”. Ormas tidak 

memiliki hubungan struktural dengan organisasi 

sosial politik. 

5. Ormas bebas dari campur tangan dan pengaruh 

pemerintah sepanjang tidak menggangu ketentraman 

umum.21 

Melihat poin pikiran dalam  Petisi 50 di atas, dapat 

dicermati bahwa kelompok ini ingin meluruskan cita-cita 

awal berdirinya Orde Baru, tetapi pikiran-pikiran itu 

tidak di tanggapi oleh pemerintah pada saat itu. Malah 

kelompok petisi 50 mendapatkan tekanan. Di sini bisa 

diamati bahwa periode kepemimpin Soeharto dengan 

latar belakang militernya, menggunkan kekuatan 

otoritasnya sebagai presiden dalam mengatasi persoalan 

bangsa yang berakibat terhadap kelangsungan hidup 

masyarakat Indonesia. 

C. KEBIJAKAN DI ERA REFORMASI 

Runtuhnya Orde Baru dari panggung kekuasaan, dimulai 

dengan perubahan sosio-politik yang sangat menentukan terhadap 

masa depan bangsa dan negara Indonesia. Rezim Orde Baru 

tahun 1998 memberikan angin segar bagi dunia perpolitikan dan 

penyelenggaraan pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah. 

Memasuki era Reformasi kran demokrasi begitu terbuka sehinnga 

melahirkan pemerintah yang efesien dan efektif. Dalam khazanah 

                                                           
21Abdullah, Taufik, dkk, 2003.  Krisis masa kini dan Orde Baru (kerjasama 

antara pusat penelitian kemasyarakatan dan kebudayaan (PMB) dan lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan PT. Ngrumat Bondo Utomo). Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia. Hal.201-202  
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politik Indonesia, masa reformasi merujuk pada pemberhentian 

presiden Soeharto sebagai presiden repoblik Indonesia pada 

tanggal 21 Mei 1998. Berhentinya Soeharto diakibatkan adanya 

protes yang bertubi-tubi dilakukan oleh masyarakat Indonesia 

pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya. Di tengah 

merosotnya keadaan sosial tersebut, wakil preside B.J Habibie 

kemudian dilantik menggantikan presiden Soeharto. 

 

1. Pemerintahan B.J Habibie (1998-1999) 

Pada awal kepemipinan B.J beberapa tuntutanpun 

kemudian disuarakan oleh masyarakat Indonesia untuk 

memperbaiki kondisi dan struktur ketatanegaraan pasca 

runtuhnya Orde Baru tuntutan tersebut antara lain: 

1. Amandemen UUD 1945 

2. Penghapusan dwifungsi ABRI 

3. Penegakan supermasi hukum, Peghormatan hak asasi 

manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi kolusi dan 

nepotisme (KKN) 

4. Disentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan 

daerah (otonom daerah) 

5. Mewujudkan kebebasan pers  

6. Mwujudkan kehidupan demokrasi.22 

B.J Habibie merupakan presiden dengan masa jabatan 

paling singkat dalam sejarah jabatan kepresidenan 

Indonesia yakni 512 hari atau sekitar 17 bulan. Selama 

menjabat, ia di dorong pelaksanaan demokrasi melalui 

                                                           
22Budianto,Azis. 1998. Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi Di 

Indonesia, Makalah. Hal.431 
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proses politik dan hukum secara Konstitusional, melakukan 

reformasi politik dan hukum. Sejak dicabutnya status 

darurat militer Aceh, kemudian reformasi juga dilakukan di 

tubuh ABRI (TNI dan POLRI). Pada bulan oktober 1998 

resmi diumumkan pemisahan Institusi ABRI kemudian 

menjadi TNI. Tidak hanya sifatnya profesionalisme 

melainkan sebagai arti penting dalam meninjau kembali 

peranan militer dalam pentas politik nasional. 

Masa reformasi sering disebutkan dengan era 

keterbukaan, di mana kebebasan berpolitik telah 

menciptakan kondisi yang sangat mendukung terhadap 

bangkitnya kembali politik Islam dan tumbunya gagasan 

dan ide tentang formalisasi syari’at Islam di Indonesia.23 

Adapun beberapa indikator bangkitnya politik Islam di 

masa Pemeritahan B.J Habibie pada era reformasi yaitu: 

1. Munculnya Ormas Islam pendukung gerakan 

formalisasi syari’at Islam  

2. Berdirnya partai-partai Islam 

3. Adanya tuntutan pemberlakuan piagam Jakarta dalam 

kosntitusi  

4. Munculnya gerakan penegakan syari’at Islam di 

daerah.24 

Dari keempat poin diatas menunjukkan bahwa telah 

terjadi fenomena kebangkitan agama Islam secara formal 

                                                           
23 Alhamdi, Ridho, 2013. Partai politik Islam: teori Dan politik di Indoensia. 

Yoggyakarta: Graha Ilmu. Hal. 93 
24 Sertiawan, Z.2008. Dinamaika Pergulatan Politik dan pemikiran 

Formalisasi syari’ah pada masa reformasi. Jurnal Ilmu Politic Hubungan 

Internasional, Spectrum Vol.5, No 2  
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maupun simbolik di dalam kancah perpolitikan Indonesia, 

hususnya pada masa reformasi. Bisa dilihat juga dengan 

munculnya reformasi diikuti dengan menjamurnya 

organisasi Islam pada saat itu. Hal ini terjadi karena saat itu 

adanya fenomena angin segar bagi seluruh masyarakat 

Indonesia khusus bagi mereka yang ingin mendirikan 

Ormas. Ormas dengan berbagai latar belakang muncul dan 

ingin menjadi bagaian dari demokrasi yang sebelumnya 

dibelenggu oleh rezim Soeharto. 

Salah satu Kebijakan kontoversial yang diinisiasi oleh 

pemerintahan B.J Habibie adalah mengadakan referendum 

di Timor-Timur yang mengakibatkan boomerang bagi karir 

politiknya. Akibat keputusannaya tersebut mengakibatkan 

ditolaknya laporan pertanggungjawaban presiden tersebut 

dihadapan anggota MPR/DPR. Karna Laporannya di 

dakwah melanngar Konstitusi yaitu tentang menjaga 

keutuhan wilayah NKRI. Atas penolakan tersebut semangat 

B.J Habibie untuk ikut Kembali dalam kontestasi pemilihan 

presiden megalami kemunduran bahkan menolak untuk 

mencalonkan diri Kembali mendampingi Megawati 

Soekarno Putri. 

 

2. Undang-Undang Ormas Pada Era Reformasi 

Undang undang Ormas memiliki tujuan untuk 

menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, juga 

memperjuangkan hak-hak bagi masyarakat baik secara 

individu maupun secara kolektif. Ormas yang merupakan 

wadah utama dalam kemerdekaan NKRI seperti Boedi 



 

44 
 

Oetomo, Muhammadiyah Nahdatul Ulama (NU) dan juga 

Ormas lainnya yang merupakan bagian dari kemerdekaan 

NKRI. Ormas ini didrikan sebelum kemerdekaan Indonesia, 

peran dan rekam jejak Ormas ini yang berjuang dengan 

ikhlas dan suakrela dalam memperjuangkan bangsa dan 

negara. Dengan Undang-undang Ormas yang berlaku pada 

masa Orde Baru, perlu dilakukan pergantian karna sudah 

tidak relevan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan 

bernegara pada era reformasi.  Respon masyarakat terhadap 

UU No 8 tahun 1985 sangat beragam di Departemen Dalam 

Negeri (Depdagri), melihat hal itu kemudian pemerintah 

melalui Deirektur Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Dirjen Kesbangpol) Depdagri Sudarsono Hardjosoekarto 

mengatakan, RUU Ormas dalam proses penjadwalan dari 

DPR untuk di bahas di Badan Legislatif.25 

Perjalanan undang Ormas Undang-Undang Ormas 

Nomor 8 Tahun 1985 yang di gantikan dengan Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2015 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan di era Reformasi tidak berjalan mulus. 

Muhammadiyah dan Koalisi Kebebasan Beserikat (KKB) 

menolak UU tersebut dan mengajukan permhonan judical 

review kepada Mahkamah Konstitusi (MK), dari upaya 

tersebut mengalami perkembangan ditandai dengan dua 

perkara yang diajukan pemohon di kabulkan dan 

membatalkan 10 pasal, kemudian memberi tafsir 

kosntitusional bersyarat atas dua pasal. Dengan diterimnaya 

permohonan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, 

                                                           
25 Hukum Online.com, di akses 23 november 2017 
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pemerintah berharap agar bisa diterapkannnya di daerah, 

agar terciptanya kodusivitas di lingkungan masyarakat.26 

Sejak bergulirnya undang-Undang No 17 tahun 2013, 

peneliti dari Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia, 

Eryanto Nugroho mengatakan undang-Undang No 17 tahun 

2013 ini akan membawa dampak, di lihat dari “Aspek 

substansi” diantaranya: Pertama, Kerancuan kerangka 

hukum, Eriyanto mengatakan, apakah semua yayasan, 

perkumpulan, serta semua perkumpulan yang tidak 

berbadan hukum akan di sebut Ormas?. Kedua, Pengaturan 

berlebihan dan multi tafsir bagi organisasi yang tidak 

berbadan hukum, sebagai contoh, terdapat 47 LSM yang di 

anggap illegal di Lombok tengah karena tidak memiliki 

surat keterangan terdaftar. Ketiga, pengaturan lingkup 

organisasi yang multi tafsir. Keempat, dampak dari UU 

tersebut adalah pengaturan larangan yang multi tafsir, yang 

di khawatirkan akan bangkit kembali konsep Ormas yang 

mengedepankan pendekatan politik.27 

Itulah bentuk penilaian dari dampak atau efek dari 

undang-undnag Ormas yang di kemukakan oleh Pusat Studi 

Hukum Dan Kebijakan Indonesai, Eryanto Nugroho. 

Termasuk penolakan yang lainnya yaitu dari 

Muhammadiyah dan KKB, sperti yang dijelaskan 

sebelumnya. 

 

                                                           
26 Biky, Uthbek Mubarok. 2015. Skripsi Problematika Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2013Tentang Organisasi Kemasyarakata (Studi Kasus di 

Kabupaten Sleman)  Hal 42 
27 Ibid Hal 6 



 

46 
 

D. KEBIJAKAN DI ERA JOKO WIDODO 

Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf kalla 

ketika sebelum dilantik menjadi Presiden periode 2014-2019, 

mengusung program Nawacita. Program ini diagung-agungkan 

pada masa kampanyenya, walaupun sebagaian masyarakat 

menilai mampukah Nawa Cita ini bisa menjadi realitas, ataukah 

hanya janji-janji semata. Konsep ini sebenarnya disebutkan oleh 

Jokowi merupakan pedoman kepada trisakti Bungkarno, berkaca 

pada sejarah linear, Nawacita bisa di artikan sebagai 

perpanjangan tangan dari Soekarno yang macet di tengah jalan, 

pertanyaanya apa sebenarnya Nawacita yang di maksudkan 

Jokowi?. Jika diartikan dalam kamus bahasa, Nawa berasal dari 

bahasa sansekerta yang artinya Sembilan dan cita adalah tujuan. 

Secara harafian adalah Sembilan tujuan yang akan menjadi 

rujukan dari kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.28 

Program Nawacita ini bentuk dari keprihatinan presiden 

Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menunjukkan prioritas jalan 

perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara pilitik, serta 

mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam 

kebudayaan. Dari Sembilan program Nawacita tersebut yang 

pertama, Jokowi-JK ingin Menghadirkan kembali negara untuk 

melindungi segenap bangsa dan member rasa aman pada seluruh 

warga negara, melalui pilitik luar negeri bebas aktif, keamanan 

nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara 

Tri Marta terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan 

memperkuat jati diri sebagai negara maritime. Jokowi-JK 

                                                           
28 https:/wildansena.wordpress.com/2014/09/16/nawacita-dan-trisakti/, di 

askes 8 November 2017 pukul 08.00. 



 

47 
 

menginginkan adanya stabilitas politik agar terciptanya situasi 

yang kondusif dan memberi rasa aman terhadap warga negara. 

Kemudian di poin yang ke-9 Memperteguh kbhinekaan dan 

mempertkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan 

memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-

ruang dialog antarwarga. 29 Poin tentang kebhinekaan dalam 

Nawacita yang ke-9 ini menunjukkan bahwa, masyarakat 

Indonesia di anjurkan untuk selalu merawat bangsa dengan 

menjaga kebhinekaan demi terciptanya persatuam dan kesatuan 

bangsa. 

Di awal pemerintahannya Jokowi dinilai mengeluarkan 

kebijakan kontroversial yang mengakibatkan adanya persepsi 

negatif dengan kepemimpinannya. Karena sebagaian kebijakan 

tersebut sangat merugikan masyarakat khsusnya masyarakat yang 

masih kurang mampu. Adapun beberapa kebijakan tersebut 

diantaranya:  

Pertama, pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Pada awal masa pemerintahan, Presiden Joko Widodo 

menerapkan metode baru terkait dengan penentuan harga bahan 

bakar minyak (BBM), yakni tentang penyediaan, pendistribusian, 

dan harga eceran bahan bakar minyak (BBM). Harga jual 

premium (kecuali untuk di distribusikan di wilayah penugasan) 

tak lagi disubsidi. Alasannya kerena anggaran yang semula untuk 

dialokasikan ke BBM kemudian dialihkan untuk pembangunan 

sektor produktif. 

                                                           
29 http:/nasional.kompas.com. Dalam “Nawacita” 9 agenda prioritas jokowi-

jk. Di akses Tanggal 9 November 2017  
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Kedua, peluncuran 4 paket kebijakan ekonomi. Di awal 

pemerintahan Joko Widodo, keadaan ekonomi tidak menentu, 

karena dipicu oleh manufer Amerika Serikat dan Tiongkok. Di 

mana nilai tukar rupiah menurun terhadap dolar AS, yang 

menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan 

berkurangnya kepercayaan konsumen dan investor. Melihat 

situasi tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan empat paket 

kebijakan ekonomi. Salah satu contohnya yaitu dengan memberi 

kemudahan dan intensif kepada invesotor agar investasi 

meningkat. 

Ketiga, mendorong pembangunan infrastruktur. Sebagai 

bagaian dari janji kampanye, pembangunan infrastruktur besar-

besaran menjadi perhatian utama untuk mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi. Yaitu dengan mengalokasikan anggaran 

sebesar Rp 290 triliun untuk pembangunan infrastrukrur atau 

40% lebih besar dari anggaran sebelumnya. 

Keempat, sikap tegas terhadap pelaku penangkapan ikan 

illegal. Melalui Kementrian Kelautan Susi Pujiastuti, menindak 

tegas terhadap penangkapan ikan secara illegal yang sudah 

merugikan negara secara ekonomi sebesar dua hingga lima miliar 

dolar Amerika Serikat per tahun. Angka ini belum termasuk 

kerusakan ekosistem biota laut. Sikap tegas tersebut yaitu bekerja 

sama dengan Tentara Angkatan Laut (TNI AL) meledakkan kapal 

asing yang melakukan penangkapan ikan illegal di wilayah laut 

Indonesia.30 

                                                           
30Wisanggeni, Haryo, 2015. dalam Rapper, Setahun Jokowi-Jk: 5 Catatan 

Positif 
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Presiden Joko Widodo di awal masa kampanyenya juga 

mempopulerkan jargon politik yakni “Revolusi mental” dan juga 

Nawa Cita namun kebijakan-kebijakannya dinilai kontra-

produktif. Beberapa kebijakan Jokowi yang menjadi sorotan dari 

masyarakat adalah: 

Pertama, Penunjukan calon tunggal kapolri. Keputusan 

yang dilakukan Jokowi terkait dengan Pencalonan tunggal kapolri 

Budi Gunawan menjadi konsumsi hangat di media. sebelum 

penunjukan oleh jokowi, Budi Gunwan sebelumnya mengkuti 

sebagai bakal calon menteri di Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) namun, Budi Gunawan tidak lolos dalam tes tersebut. 

pada prosesi pemilihan selanjutnya yaitu posisi Kapolri, Jokowi 

kembali mencalonkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal 

kapolri, dan uniknya pencalonan ini tidak melibatkan KPK 

sebagai pemeberi tes potensi korupsi, dari sinilah kemudian 

masyarakat mempertanyakan eksistensi presiden dalam 

menjalankan kekuasaanya. 

Kedua, Naik turun harga Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Minyak adalah kebutuhan pokok bagi manusia dan implikasinya 

sangat besar tehadap kehidupan manusia. Harga BBM juga 

menentukan naik turunnya harga barang, ketika pemerintah 

menaikkan harga BBM maka hal ini menjadi perhatian bagi 

masyarakat, karna masyarakat sangat bergantung pada BBM, 

seperti pemerintahan sebelumnya ketika pemerintah menaikkan 

BBM, selalu mendapatkan respon yang negatif dari masyarakat, 

begitu juga yang terjadi pada pemerintahan Joko Widodo. 

Ketiga, Pemblokiran situs-situs Islam. Keriuhan situasi 

politik di masa pemerintahan Jokowi, menyebabkan pemerintah 
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melakukan beberapa tindakan salah satunya adalah dengan 

memblokir situs-situs yang dianggap mengancam stabilitas 

negara. Situs-situs tersebut sebagaian besar dianggap sebagai 

situs Islam diantaranya: panjimas.com, thoriquna.com, 

eramuslim.com, Hidayatullah.com, muslimdaily.net.31 

Keempat, Pembubaran Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia 

(HTI). Pada tanggal 8 mei 2017 pemerintah melalui Menteri 

Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkumham), 

Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto mengumumkan terkait dengan 

pembubaran Ormas HTI, kemudian pada tanggal 11 Mei 

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah akan merevisi 

UU No 17 Tahun 2013 tetang Ormas untuk menyederhanakan 

pembubaran HTI, dan pada tanggal 19 juli 2017, pemerintah 

secara resmi mencabut status badan hukum HTI 32 . Dengan 

demikian, secara kelembagaan HTI dibubarkan oleh pemerintah 

dan dilarang melakukan aktfitas atau atribut menggunakan nama 

HTI. Kebijakan inipun mendapat respon pro dan kontra di 

masyarakat, yang kontra dengan mengatakan kebijakan tersebut 

sebagai bentuk otoriter presiden sedangkan yang pro terhadap 

kebijakan beranggapan bahwa ini bentuk dari cara pemerintah 

merawat NKRI. 

 

Undang-Undang Ormas di Era Jokowi 

Secara umum regulasi tentang organisasi masyarakat 

pada era Jokowi sudah diatur dalam UU No 17 Tahun 2013 

                                                           
31 KMFH UGM, Catatan Satu Tahun Jokowi-Jk Di akses 11 november 2017 

pukul 10.00 
32 http:/m.cnnindonesia.Kronologi pembubaran HTI-CNN. Di akses 11 

November 2017 pukul 11.00 
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tentang Organisasi Kemasyarakatan. Titik tolak dari UU ini 

sebenarnya mendorong semangat kebebasan organisasi 

massa sebagai bagian dari komponen masyarakat dalam 

memajukan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dilihat dari sejarahnya UU No 17 Tahun 2013 merupakan 

produk Reformasi yang merupakan revisi dari UU No 8 

tahun 1985 prodak Orde Baru, yang merupakan proses 

penyesuaian dengan kebutuhan terkait dengan aturan-aturan 

tentang organisasi Kemasyarakatan. 

Periode pemerintahan jokowi dihebohkan dengan 

wacana dari pemerintah tentang pembubaran organisasi 

masyarakat (Ormas) yang dianggap bertentangan dengan 

Pancasila melalui revisi UU No 17 Tahun 2013 untuk 

mempermudah pemberian sanksi kepada Ormas yang 

bertentangan dengan pamcasila. Langkah yang dilakukan 

oleh pemerintah ini tentu mempunyai alasan yang kuat. 

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen 

Polpum) kemendagri Soedarmo, wacana revisi UU No 17 

Tahun 2013 ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan 

zaman dalam mengantisipasi menjamurnya Ormas yang 

bertentangan dengan pancasila.33Persoalannya adalah UU 

ini tidak bisa secara cepat dijadikan instrument untuk 

menangani Ormas-ormas yang membahayakan landasan 

negara. 

Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum tersebut 

pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo 

menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

                                                           
33 http:/tirto.id/HUKUM/5/des/2016  di akses  pada 15 november 2017 
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Undang (PERPU). Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 

22 ayat (1) yaitu: 

Dalam hal ikhwal yang memaksa, presiden 

berhak menetapkan  

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang34 

Salah satu implikasi diterbitkannya Perpu ini adalah 

organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).  Atas dasar itu, 

Sehingga Berbagai upaya yang dilakukan oleh HTI untuk 

merespon pernyataan pembubaran yang dilontarkan 

pemerintah yang dinilai HTI sebagai keputusan sepihak. 

Upaya yang dilakukanpun beragam seperti demonstrasi, 

menggunakan jalur hukum berupa uji materi tentang Perpu 

yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga agar keberadaanya tetap eksis dan 

tidak menjadi boomerang bagi negara Indonesia. 

Pada saat mengumumkan Perpu tentang pembubaran 

HTI itu tidak dilakukan sendiri oleh Jokowi melainkan 

melalu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan 

(Menkopolhukam) Wiranto. Pembuatan Perpu tersebut 

bukan yang pertama kali dalam keputusan yang dikeluarkan 

oleh presiden dalam perjalanan sejarah bangsa.  Presiden 

sebelumnnya sudah pernah melakukan hal yang sama 

dalam mengatasi kekosongan hukum yang ada di Indonesia. 

Susilo Bambang Yudhoyono presiden (Sby) ke-6 Indoensia 

sudah pernah mengeluarkan Perpu dalam beberapa hal 

regulasi yang masih memiliki kekurangan. 

                                                           
34 Lihat UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) 
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Beberapa perpu yang pernah di keluarkan oleh Sby 

diantaranya:  Pertama, Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perpu tersebut 

dikeluarkan karena adanya kekosongan anggota KPK. 

Kedua, Perpu Nomor Tahun 2009 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. 

Karena keadaan mendesak untuk penerbitan Paspor jamaah 

haji tahun 1430 H. Ketiga, Perpu Nomor 1 Tahun 2009 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD). 35 

Semua Perpu yang dikelurkan tersebut atas dasar 

kegentingan berupa kekosongan hukum yang 

menyebabakan seorang pemimpin mengeluarkan Perpu 

yang menjadi hak Presiden dan sudah diatur dalam 

Konstitusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 http://m.hukumonline.com 


