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The Peoples Participation Initiative, and Partnerships Strengthening Foundation 
(YAPPIKA - a member of ActionAid International (hereinafter referred to as YAA)) is 
a non-profit organisation that standing and working together with some communities 
in Indonesia since 1991 in order to encourage government policies to improve public 
services in between the fields of education and health, and advocate for better enabling 
environment for civil society. Sejak tahun 2010 hingga saat ini, YAA merupakan 
sekretariat dari Koalisi Kebebasan Berserikat yang memiliki fokus untuk mendorong 
terciptanya lingkungan pendukung yang kondusif bagi organisasi masyarakat sipil di 
Indonesia. YAA Website: http://yappika-actionaid.or.id/ 
 
 
A. Situasi Umum 
 

1. Dalam dua tahun terakhir, YAPPIKA-ActionAid melakukan pendokumentasian 
kasus-kasus pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas kebebasan berkumpul 
dan Berorganisasi di Indonesia. Kami mencatat, setidaknya terdapat 289 
peristiwa pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas kebebasan berkumpul 
yang kami temukan sepanjang Juli 2018 hingga Juli 2020. Sejumlah 133 peristiwa 
terjadi pada medio 2018 - 2019. Peningkatan jumlah peristiwa terjadi sejumlah 
14,28% menjadi 156 peristiwa pada 2019 - 2020.1 

2. Berbagai peristiwa pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas kebebasan 
berkumpul tersebut, telah berdampak sedikitnya terhadap 60.397 orang, di mana 
863 orang di antaranya merupakan anak di bawah umur, 537 orang perempuan 
serta 194 orang transgender/transpuan.2 

 
1 Sejumlah peristiwa dan/atau pembatasan hak atas kebebasan berkumpul tersebut terjadi dalam 
beberapa bentuk, serta dalam beberapa kasus juga berdampak pada penikmatan hak lainnya, di 
antaranya: 1. Pelarangan kegiatan berkumpul; 2. Kewajiban untuk mengajukan izin kepada pihak 
kepolisian; 3. Pembubaran paksa kegiatan berkumpul; 4. Tindak kekerasan terdapat peserta kegiatan 
berkumpul, seperti penganiayaan, pengerusakan, hingga penyiksaan serta tindakan tidak manusiawi 
lainnya; 5. Penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta kegiatan berkumpul; 6. Penggunaan 
kekuatan berlebih oleh aparat keamanan, seperti penembakan gas air mata hingga penggunaan senjata 
api yang menyebabkan kematian; 7. Intimidasi terhadap peserta dan/atau panitia kegiatan berkumpul 
dalam bentuk ancaman, teror serta upaya lainnya; 8. Kriminalisasi dan/atau upaya pemidanaan yang 
dipaksakan terhadap peserta kegiatan berkumpul. 
2 Pelajar dan mahasiswa menjadi korban yang paling sering mengalami pelanggaran hak atas kebebasan 
berkumpul. Kelompok lainnya yang juga rentan terhadap pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas 
kebebasan berkumpul di Indonesia, di antaranya: Kelompok keberagaman gender dan seksual, kelompok 
agama maupun penghayat kepercayaan, kelompok yang aktif menyuarakan isu masyarakat Papua, serta 
beberapa kelompok lainnya. Dalam beberapa kurun waktu tertentu pelanggaran dan/atau pembatasan 
hal atas kebebasan berkumpul juga sering kali menyasar terhadap kelompok simpatisan yang terafiliasi 
dengan partai politik tertentu. 



3. Polisi menjadi kategori pelaku dengan tingkat pelanggaran paling tinggi.3 Ini 
sendiri merujuk pada keterlibatan, baik individu maupun satuan kerja dari 
institusi Kepolisian Republik Indonesia, dalam peristiwa pelanggaran hak atas 
kebebasan berkumpul yang terjadi. Kategori pelaku yang dominan lainnya 
antara lain; Kelompok Intoleran, warga, pemerintah provinsi maupun 
kabupaten/kota, hingga anggota TNI. 

4. Kami menemukan 804 peristiwa implementasi UU Ormas dengan 1.115 jenis 
tindakan yang melanggar dan/atau membatasi hak atas kebebasan 
berorganisasi. Temuan YAA menunjukkan bahwa 33% (324 tindakan) 
implementasi UU Ormas merupakan tindakan yang mewajibkan OMS untuk 
mendaftarkan diri dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)4, termasuk 
memperpanjang SKT bagi yang telah kedaluwarsa. Kewajiban pendaftaran 
melalui kepemilikan SKT juga bertentangan dengan Putusan MK No. 82/PUU-
XI/2013 yang menyatakan bahwa pendaftaran OMS bersifat sukarela.5 
Pemerintah Indonesia telah menjadikan UU Ormas sebagai instrumen 
pembatasan dan menciptakan lanskap pengawasan yang jauh lebih ketat 
terhadap OMS di Indonesia. 

5. Dari 804 peristiwa, kategori korban dari implementasi UU Ormas adalah sebagai 
berikut: 1) organisasi yang tidak memiliki SKT atau SKT-nya kedaluwarsa; 2) 
organisasi yang pendaftarannya ditolak; 3) organisasi yang dianggap anti-
Pancasila, anti-NKRI, dan radikal; 4) organisasi yang menerima dan memberikan 
sumbangan kepada masyarakat yang berisiko tinggi tindak pidana pendanaan 
teroris; 5) organisasi yang dianggap terlarang, sesat, menistakan agama, dan 
intoleran; 6) organisasi yang dianggap meresahkan, berbuat onar, mengganggu 
ketertiban umum dan keamanan, serta menyalahgunakan izin demi kepentingan 
pribadi; dan 7) organisasi asing. 

6. Temuan YAA juga menunjukkan bahwa 5 pelaku terbanyak implementasi UU 
Ormas adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah Kabupaten/Kota; 2) Pemerintah 
Provinsi; 3) Pimpinan OMS; 4) Kementerian Dalam negeri; dan 5) Aparat 
penegak hukum. Pelaku yang merupakan ujung tombak dari implementasi UU 
ormas yang melanggar dan/atau membatasi hak atas kebebasan berorganisasi 
adalah pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, khususnya Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat lokal. 

 

 
3 Tingginya angka peristiwa pelanggaran yang melibatkan anggota Polisi tersebut dapat dimengerti 
dalam 2 hal; pertama, bahwa kerja-kerja Kepolisian memang sangat berdekatan dengan ruang-ruang 
masyarakat sipil pada umunya; dan kedua, disisi lainya hal tersebut juga menggambarkan gagalnya 
reformasi disektor Kepolisian untuk mengubah wajah Polri menjadi Polisi yang humanis dan 
menghormati hak asasi manusia. 
4 SKT is the registration letter issued by Directorate General Nation Unity and Politics of Ministry of Home  
5 Bentuk tindakan lainnya dari implementasi UU Ormas adalah sebagai berikut: 1) pendaftaran untuk 
mendapatkan SKT yang dipersulit; 2) pengawasan yang berlebihan; 3) diberikan stigma sebagai 
organisasi ilegal/liar karena tidak memiliki SKT; 4) pembatasan akses ke sumber daya pembatasan akses 
ke sumber daya (mengakses dana hibah, pemanfaatan fasilitas publik, permohonan informasi publik, 
permohonan penelitian, pelaksanaan penyampaian pendapat (demonstrasi), hingga pelayanan publik; 5) 
pelarangan aktivitas; 6) pelarangan organisasi dan pembubaran atau pencabutan badan hukum 
organisasi; 7) penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi terhadap anggota atau simpatisan OMS; 
8) penyederhanaan sanksi dalam UU Ormas; dan 9) pembentukan aturan turunan dan/atau aturan yang 
berkaitan dengan UU Ormas.  



 
B. Question 1: Gap dan Kerangka Hukum Hak atas Kebebasan Berkumpul dan 

Berorganisasi di Indonesia 
 

a. Kebebasan Berkumpul 
7. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Selain itu Pasal 28C ayat (2) UUD 
1945 menentukan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 
bangsa, dan negaranya. Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 
menentukan bahwa setiap orang berhak untuk berorganisasi dan berkumpul. 

8. Dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU KMP), negara mengakui setiap 
warga negara, baik secara individu maupun kelompok memiliki hak atas 
kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun secara normatif, 
UU KMP memiliki rumusan pasal-pasal yang kontradiktif dan diskriminatif; 
serta memberi pengaturan yang tidak perlu: terlalu birokratis dan berparadigma 
pengamanan semata.  

9. Pasal 10 Angka (1), (2) dan (3) UU KMP misalnya mengatur tentang mekanisme 
pemberitahuan wajib tertulis yang disampaikan oleh panitia atau penanggung 
jawab kegiatan berkumpul kepada aparat kepolisian. Dalam Pasal 15 selanjutnya 
menyebutkan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat 
dibubarkan apabila tidak ada ‘pemberitahuan.’6  

10. UU KMP juga memiliki beberapa kekosongan hukum, semisal: pertama, tidak 
adanya pengaturan tentang kegiatan spontaneous assembly yang dapat saja 
terjadi guna merespon tindakan atau kebijakan negara yang memerlukan respon 
cepat dari masyarakat sipil; kedua, kekosongan pengaturan terkait kegiatan 
counter assembly yang merupakan hak individu dan kelompok untuk 
menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap pesan yang disampaikan oleh 
kegiatan berkumpul yang lain. 

11. Selain itu, Pasal 9 Ayat (2) memberi pengaturan tentang pembatasan 
tempat/ruang untuk berkumpul yang dianggap sebagai obyek vital negara, 
semisal lingkungan istana kepresidenan dan juga tempat umum strategis seperti 
rumah sakit, instalasi militer, kawasan industri, pelabuhan dan bandara.    

 
b. Kebebasan Berorganisasi 
12. Pada 2 Desember 2016, Pemerintah Indonesia menerbitkan dua aturan turunan 

dari UU 17/2013, yaitu 1) PP 58/2016 tentang Pelaksanaan UU Ormas dan 2) PP 
59/2016 tentang Ormas yang Didirikan oleh Warga Negara Asing. Pengaturan 
pendaftaran ormas pada PP 58/2016 memperluas skala pengaturan tentang 
pendaftaran bagi ormas yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum 

 
6 Pemberitahuan tertulis selambatnya diterima 3 hari sebelum kegiatan berkumpul dimulai. Peraturan 
pemberitahuan wajib tertulis tersebut terkesan paradoks karena esensi dari ‘pemberitahuan’ ditafsirkan 
sebagai ‘perizinan’ oleh pemerintah. 



dengan kepengurusan berjenjang melalui aturan “melaporkan” keberadaan 
ormas yang bersangkutan secara berjenjang7.  

13. Dalam PP 59/2016, terdapat diskresi tanpa batasan rentang waktu atau 
penjadwalan atas pemenuhan rentetan prosedur izin prinsip dan izin operasional 
bagi ormas asing. Proses verifikasi dokumen pendaftaran8 tidak dilengkapi 
dengan alokasi waktu yang terukur. Dengan kata lain, diskresi tanpa batasan ini 
dapat menjadi alat birokrasi untuk mengulur-ulur waktu yang dapat 
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memperoleh izin prinsip dan izin 
operasional bagi ormas asing. 

14. Pada 10 Juli 2017, pemerintah Indonesia menerbitkan Perppu 2/2017 tentang 
Perubahan atas UU 17/2013 yang kemudian disahkan menjadi UU 16/2017. Di 
dalam UU 16/2017, pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan 
ormas tanpa melalui proses peradilan dengan menggunakan asas contrarius 
actus.9  

15. UU 16/2017 juga memberlakukan ketentuan pidana sehingga memungkinkan 
negara untuk menghukum orang bukan karena tindakan pidananya, melainkan 
karena status keanggotaan di dalam suatu OMS. Bahkan, di dalam UU 16/2017 
diatur mengenai pidana yang berkaitan dengan “penistaan agama”10. Dengan 
kata lain, pengaturan penjatuhan sanksi bagi OMS dan adanya pemidanaan yang 
tidak proporsional akan membangkitkan sifat represif negara. 
 

 
C. Question 2: Kelompok Minoritas dan Hak atas Kebebasan Berkumpul serta 

Berorganisasi 
 

16. Berbagai kasus pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi 
juga memperlihatkan semakin rentannya posisi kelompok minoritas di ruang 
publik.11,12 Hal ini menunjukkan bahwa ruang publik tidak lagi menjadi ruang 
yang aman bagi kelompok-kelompok rentan ini untuk mengorganisasi diri dan 
terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 

 
7 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 9 PP 58/2016 tentang Pelaksanaan UU Ormas. Aturan ini 
menambah panjang birokrasi pendaftaran ormas dan secara tidak langsung mengonfirmasi bahwasanya 
norma pendaftaran ormas menjadi sebuah keharusan dan bukan sukarela. 
8 Pasal 9 hingga Pasal 24 PP 59/2016 tentang Ormas yang Didirikan oleh Warga Negara Asing 
9 Penerapan asas contrarius actus tidak dapat dibenarkan secara hukum karena pemberian status badan 
hukum tidak sekadar berhubungan dengan keabsahan administratif, tetapi juga membentuk subjek 
hukum baru. Selain itu, pembubaran organisasi tanpa melalui proses peradilan telah mengabaikan 
prinsip due process of law dan mekanisme check and balances sehingga berpotensi menyebabkan abuse 
of power karena menjadi otoritas subjektif pemerintah. Proses dan mekanisme hukum untuk 
membubarkan organisasi seharusnya dilakukan sejak awal dan oleh lembaga yudikatif karena hal ini 
berkaitan dengan prinsip due process of law dan asas presumption of innocence. 
10 Istilah yang sebelumnya tidak dikenal, baik dalam pasal 156a KUHP maupun UU 1/PNPS/1965 yang 
menjadi asal usul penodaan agama dalam pasal 156a KUHP. UU 16/2017 telah melanggengkan pasal 
karet warisan zaman revolusi, yaitu penodaan terhadap agama yang telah menimbulkan banyak korban 
dengan tindakan yang berbeda-beda karena memang tidak jelas definisi dari ketentuan ini. 
11 Dari kasus yang berhasil diidentifikasi, mayoritas korban pelanggaran adalah anak-anak, perempuan, 
dan kelompok transgender/transpuan. 
12 Tidak hanya golongan minoritas, golongan rentan semisal pekerja/buruh pun masih banyak 
mengalami tekanan, ancaman dan intimidasi dari perusahaan dan aparat keamanan. 



17. Kelompok minoritas keagamaan dan LGBT paling  banyak mengalami intimidasi 
dan serangan fisik dalam berkumpul.13 Dalam konteks kegiatan berkumpul 
kelompok minoritas, aktor pelanggar tidak hanya aparat kepolisian tapi 
komunitas warga (mayoritas) dan OMS intoleran yang memaksa kegiatan 
berkumpul untuk dibubarkan. Diamnya aparat kepolisian dalam kasus-kasus ini 
menandakan aparat kepolisian juga terlibat sebagai pelanggar secara pasif atau 
pelanggaran by omission.  

18. Hal ini juga didorong oleh permasalahan normatif dalam UU KMP terkait 
pembatasan hak yang termanifestasi dalam treatment aparat kepolisian terhadap 
kegiatan berkumpul. Pasal 6 huruf (b) misalnya menyatakan bahwa 
penyampaian pendapat di muka umum harus menghormati aturan-aturan moral 
yang diakui umum. Partikularisme nilai-nilai moral yang merupakan konstruksi 
sosial tersebut dapat berpotensi mengurangi esensi kebebasan berkumpul secara 
tidak proporsional.14  

19. Selain itu diksi ‘diterima secara umum’ juga bernuansa mayoritarian, sehingga 
dapat berpotensi aparat kepolisian tunduk dan menjadi bias/subyektif terhadap 
desakan/kepentingan mayoritas. Hal ini berdampak pada banyaknya praktik 
pelarangan, pembubaran aktivitas dan kriminalisasi terhadap kelompok-
kelompok minoritas etnis Papua di Jawa Timur, kelompok LGBT dan Buruh.15  

20. Situasi yang tidak jauh berbeda juga dialami kelompok minoritas dalam 
penikmatan hak atas kebebasan organisasi. Pada Januari 2016 misalnya, 
Kemendagri dan Bakesbangpol di sejumlah daerah melarang keberadaan 
organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) berdasarkan aturan dari 
Mendagri.16 Aturan ini memperlihatkan bahwa UU 17/2013 pada akhirnya juga 
mempersempit dan menghambat pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan 
berkeyakinan, khususnya kelompok minoritas agama. 

21. Pada Mei 2016, terdapat aturan dari Mendagri17 yang berpotensi untuk 
membungkam sikap kritis dan kontrol warga negara hanya karena pemerintah 
tidak sependapat dengan kegiatan mereka sehingga pada akhirnya sering 
disematkan sebagai organisasi yang anti-Pancasila. Selain itu, aturan ini 
menjadikan pemerintah memiliki ruang untuk melakukan pembatasan secara 
sewenang-wenang dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi, 
berkumpul dan berorganisasi, serta beragama dan berkeyakinan. 

 
13 Berdasarkan pendokumentasian yang kami lakukan, dalam kurun waktu 2 tahun terkahir (2018 – 2020), 
kami mencatat sedikitnya terdapat 49 kasus pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas kebebasan 
berkumpul yang menyasar kelompok keberagaman gender dan seksual (LGBT) serta 43 kasus menyasar 
kelompok minoritas agama dan keyakinan di Indonesia. 
14 Diksi ‘nilai moral’ sangat sumir karena tidak memiliki ukuran yang jelas pasti tentang apa yang 
dianggap bermoral di suatu konteks wilayah tertentu, belum tentu sama dengan wilayah lain. 
15 Aksi pelarangan aktivitas pemutaran film ‘Kucumbu Tubuh Indahmu” yang diduga memiliki muatan 
pro LGBT merupakan contoh aktualisasi masa atas bias mayoritarian tanpa ada ikhtiar melakukan 
klarifikasi terhadap obyek. Lebih sialnya, aparat penegak hukum yang seharusnya memberi penilaian 
netral dan obyektif malah terkesan ‘merestui’ pelarangan dengan alasan ‘keamanan dan ketertiban 
umum’.    
16 Mendagri mengeluarkan SE No. 220/115/POLPUM tertanggal 14 Januari 2016 tentang Pengawasan 
Ormas ke seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia untuk mendeteksi dan mengawasi 
aktivitas ormas, termasuk Gafatar. 
17 Surat Edaran Mendagri No. 220/2065/POLPUM tertanggal 12 Mei 2016 tentang Teguran dan 
Penanganan terhadap Ormas yang Bertentangan dengan Pancasila sebagai usaha pemerintah untuk 
memperkuat nilai-nilai dan paham ideologi Pancasila. 



22. Pada 2 Mei 2016, aksi demo damai yang dilakukan pendukung Gerakan 
Pembebasan Papua Barat atau yang dikenal dengan ULMWP di Jayapura 
terpaksa dibubarkan oleh kepolisian karena organisasi ULMWP ini tidak 
terdaftar di Kesbangpol Jayapura dan tidak mendapatkan izin demonstrasi. 
Selain membubarkan aksi demonstrasi, ratusan pendukung ULMWP ini 
ditangkap dan dibawa ke Mako Brimob Polda Papua.18  

23. Pada 1 Juli 2016, Kapolda Papua menerbitkan Maklumat tentang Penyampaian 
Pendapat di Muka Umum. Maklumat ini berisi larangan aksi, penutupan akses 
izin, hingga tindakan hukum dari kepolisian kepada kelompok separatisme 
(pendukung kemerdekaan Papua dan Papua Barat)19. 

24. Pada November 2017, Kepala Kesbangpol Kabupaten Batang Provinsi Jawa 
Tengah menyatakan bahwa hanya aliran kepercayaan yang sudah terdaftar 
(memiliki SKT) dan berbadan hukum saja yang dapat dituliskan dalam kolom 
agama di KTP. Hal yang sama juga dikatakan oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran 
Kependudukan, Dispencukcapil Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, bahwa 
nantinya kepercayaan itu harus terdata dan memiliki SKT. Permasalahan utama 
dalam hal ini adalah negara telah mencampuradukkan rezim pengaturan 
administrasi kependudukan dengan rezim pengaturan ormas. Dengan kata lain, 
negara menjadikan SKT sebagai alat instrumen pengakuan (rekognisi) bagi 
kelompok penghayat kepercayaan. Kebijakan ini juga telah mencampuradukkan 
antara rezim hak untuk berserikat dan berkumpul dengan hak untuk 
berkeyakinan dan beragama. 

25. Salah satu tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dari Putusan MK 
Nomor 97/PUU-XIV/2016 atas UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) 
adalah dengan mengeluarkan SE Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil 
Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL tentang Penerbitan Kartu keluarga (KK) bagi 
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tertanggal 25 Juni 2018. 
SE ini memberikan ruang untuk terjadinya diskriminasi lain bagi penghayat 
kepercayaan. Hal ini karena terdapat keharusan mengisi organisasi bagi 
penghayat kepercayaan dari berbagai formulir di dalam lampiran SE tersebut. 
Pemerintah menjadikan syarat keharusan berorganisasi sebagai alat instrumen 
pengakuan (rekognisi) bagi penghayat kepercayaan. Hal ini juga menunjukkan 
bahwa pemerintah telah mencampuradukkan rezim pengaturan administrasi 
kependudukan dengan rezim pengaturan berorganisasi, baik melalui 
kepemilikan Tanda Inventarisasi maupun SKT. 

 
D. Question 3a: Langkah Alternatif Perlindungan Hak atas Kebebasan Berkumpul 
 

 
18 Padahal, Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013 tentang UU Ormas menyatakan bahwa pendaftaran 
organisasi bersifat sukarela dan organisasi yang tidak mendaftar tetap harus diakui dan dilindungi 
eksistensinya. Tidak hanya itu, perlindungan hak atas kebebasan berkumpul secara damai diwujudkan 
antara lain melalui bentuk atau mekanisme pemberitahuan di muka dan bukan dalam bentuk izin 
kegiatan. Bentuk dan mekanisme ini tidak menimbulkan wewenang otoritas negara untuk memberikan 
persetujuan sejalan dengan prinsip praduga baik. 
19 Salah satu isi maklumat ini adalah “bahwa organisasi/kelompok KNPB, PRD, NRFPB, PNWP, OPM, 
TPN dan ULMWP adalah organisasi/kelompok yang keberadaannya tidak diakui secara resmi oleh 
pemerintah karena tidak tercatat sebagai organisasi kemasyarakatan yang sah sesuai Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan bersifat separatisme karena mengusung 
ide pemisahan diri Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 



26. Secara umum tafsir atas penikmatan hak asasi manusia masih  kuat dipengaruhi 
oleh karakter rezim otoritarian Orde Baru yang mengedepankan pendekatan 
keamanan. Penikmatan hak atas kebebasan berkumpul misalnya, seringkali 
dibenturkan dengan persoalan ketertiban-umum yang kemudian dijadikan basis 
legitimasi bagi aparat keamanan untuk membubarkan acara berkumpul dengan 
alasan tidak menyampaikan pemberitahuan, tidak memiliki izin keramaian, atau 
bakal mengganggu ketertiban umum.  

27. Dalam konteks kebebasan berorganisasi, keberadaan dan menempatkan UU 
Ormas sebagai “UU payung” yang memiliki paradigma keamanan dan 
pengendalian menambah rantai birokrasi, perizinan, dan mekanisme yang 
semakin rumit bagi operasionalisasi hak atas kebebasan berorganisasi di 
Indonesia. Di sisi lain, terdapat kekosongan hukum yang diakibatkan oleh 
ketertinggalan Staatsblad 1870-64 dengan dinamika sosial kemasyarakatan di 
Indonesia saat ini. 

28. Permasalahan utama implementasi UU Ormas adalah kewajiban bagi ormas 
untuk mendaftarkan diri dan memiliki SKT. Hasil riset Koalisi Kebebasan 
Berserikat (KKB) tahun 2018 menunjukkan bahwa kebijakan pendaftaran ormas 
(yang disertai kepemilikan SKT) memiliki 3 dimensi kepentingan, yaitu 
kepentingan pendataan; kepentingan pengawasan; dan kepentingan pemberian 
akses terhadap sumber daya. YAA telah menyusun panduan untuk 
merekonstruksi SKT dalam UU Ormas dengan merumuskan kebijakan yang 
terpisah antara pendataan OMS dengan pemberian akses sumber daya. Panduan 
ini berusaha memformulasikan relasi dan keseimbangan antara kepentingan 
birokrasi dengan tata kelola OMS. 

29. Atas kebutuhan untuk memberikan penafsiran secara lebih tepat terhadap 
kerangka perlindungan hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi, 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama dengan 
YAPPIKA-ActionAid dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya 
berinisiatif untuk menginisiasi penyusunan Standar Norma dan Pengaturan20 
tentang hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi. 

30. Dalam proses penyusunannya kajian tematik, laporan serta publikasi Pelapor 
Khusus PBB menjadi salah satu sumber rujukan yang mampu memperkaya 
Standar Norma dan Pengaturan hak atas kebebasan berkumpul dan 
berorganisasi dengan memberikan penafsiran yang lebih tepat serta sesuai 
dengan perkembangan dinamika operasionalisasi hak atas kebebasan 
berkumpul dan berorganisasi pada saat ini. 

 
 
E. Question B dan C: Pentingnya Peran Pengacara Publik dalam Upaya Mendorong 

Akuntabilitas atas Pelanggaran Hak atas Kebebasan Berkumpul 
 

a. Kebebasan Berkumpul 

 
20 Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak Asasi Manusia adalah dokumen yang merupakan 
penjabaran secara implementatif  atas  berbagai  instrumen  HAM  baik  internasional  dan  nasional serta  
norma-norma  HAM  yang  terus berkembang  secara  dinamis,  agar  sesuai dengan konteks  dan  
peristiwa khususnya di Indonesia.  Dengan  demikian,  standar  norma  HAM  mampu  dipahami  dan 
diimplementasikan secara baik, oleh pemangku hak, pengemban kewajiban, maupun aktor- aktor terkait. 



31. Tinggi serta meningkatnya angka pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas 
kebebasan berkumpul yang terjadi dalam kurun 2 (dua) tahun terkahir setidanya 
menunjukan 2 hal: pertama, berulangnya peristiwa-peritsiwa pelanggaran 
dan/atau pembatasan hak atas kebebebasan berkumpul; serta kedua, minimnya 
akuntabilitas aparat keamanan atas peristiwa pelanggaran dan/atau pembatasan 
hak atas kebebasan berkumpul.21 

32. Dalam kasus pembubaran paksa terhadap aksi demonstrasi penolakan UU Cipta 
Kerja pada Oktober 2020 lalu misalnya, Tim Adovaksi untuk Demokrasi22 telah 
menerima 507 laporan kehilangan rekan pedemo tolak Omnibus Law baik dari 
kalangan buruh, mahasiswa, hingga jurnalis yang meliput aksi demonstrasi 
tersebut. Kepolisian sendiri tidak memberi akses terbuka terkait identitas hingga 
berapa banyak massa yang ditangkap dan ditahan dalam peristiwa tersebut. 

33. Pengacara Publik memainkan peran yang sangat penting  dalam operasionalisasi 
hak atas kebebasan berkumpul di Indonesia hari ini, tidak hanya agar dapat 
menggunakan hak seperti pengajuan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, 
namun juga untuk mendorong akuntabilitas terhadap pelanggaran dan/atau 
pembatasan hak atas kebebasan berkumpul yang terjadi serta memberikan 
pendampingan hukum bagi korban. 

34. Dalam beberapa peristiwa aparat keamanan justru menghalang-halangi 
pengacara publik untuk memberikan pendampingan bagi korban pelanggaran 
dan/atau pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul. Dalam kasus 
penangkapan peserta aksi penolakan UU Cipta Kerja pada Oktober 2020 
misalnya, tim pengacara publik tak diberikan akses oleh polisi untuk 
mendampingi para demonstran yang ditangkap saat mengikuti aksi menolak 
Omnibus Law Cipta Kerja.23 

 
b. Kebebasan Berorganisasi 
35. Pada tahun 2013, Koalisi Kebebasan Berserikat mengajukan judicial review 

terhadap UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Hal yang sama juga terjadi saat 
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas mengajukan judicial review 
Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu aktor penting dalam proses 
judicial review tersebut adalah pengacara publik dan asisten pengacara publik 
sebagai kuasa hukum. 

36. Peran pengacara publik lainnya adalah melakukan advokasi kebijakan 
(menyusun kertas posisi dan melakukan dialog multi pihak) saat terdapat aturan 
tentang ormas di tingkat daerah. Hal ini terjadi saat Koalisi Kebebasan Berserikat 

 
21 Dalam kasus tewasnya salah seorang peserta aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, atas nama 
Akbar Alamsyah, pada tahun 2019 lalu misalnya, pihak kepolisian terkesan menutup-tutupi penyebebab 
tewasnya korban, bahkan diketahui juga sempat menawarkan uang tunai kepada keluarga korban 
dengan syarat menandatangani sebuah dokumen yang diajukan oleh anggota kepolsian. 
22 Tim Advokasi untuk Demokrasi merupakan gabungan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, 
diantaranya: YLBHI, Kontras, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Muhammadiyah, LBH 
Anshor, Amar Law Firm, Kasbi, Paralegal Jalanan, Walhi, Jatam, ICJR dan Elsam. 
23 Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 
menyebutkan bahwa “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan 
hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat 
pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” 



melakukan advokasi penolakan terhadap aturan di Kota Bogor24, Kota Salatiga25, 
dan Kota Surabaya26. 

 
 
For more information please contact: 
1. M. Ananto Setiawan, Policy Advocacy Officer at YAPPIKA-ActionAid, 

ananto.setiawan@yappika-actionaid.or.id 
2. Riza Imaduddin Abdali, Programme Officer for Civic Space Issue at YAPPIKA-

Actionaid, riza.abdali@yappika-actionaid.or.id 
 

 
24 Peraturan Walikota Bogor Nomor 24 Tahun 2016 Seri E Nomor 16 tentang Pedoman Pendaftaran dan 
Prosedur Pemberian Surat Keterangan Terdaftar bagi Badan/Lembaga Kemasyarakatan yang Bersifat 
Nirlaba, Sukarela, dan Sosial di Kota Bogor 
25 Surat Keputusan Wali Kota Salatiga No. 220.05/33/504 tanggal 13 Januari 2017 tentang Tim Pelaksana 
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kemahasiswaan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, dan Seni Budaya Tahun 2017 
26 Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar 
bagi Organisasi Kemasyarakatan, Badan, dan Lembaga di Kota Surabaya 
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