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ABSTRAK 

Salah satu hak yang dianggap sebagai hak fundamental bagi 

manusia adalah kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi 

(freedom of association Di dalam Organisasi Masyarakat terkandung 

nilai-nilai demokrasi yang termuat dalam Undang-Undang Nomer 16 

tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Undang-Undang ini hadir 

karena pertimbangan melindungi kedaulatan NKRI berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan 

karena Perppu Nomer 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomer 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 

pada tanggal 10 Juli 2017. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembubaran 

Organisasi Masyarakat di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2017 dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap 

pembubaran Organisasi Masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2017. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembubaran 

Organisasi Masyarakat di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2017 dan untuk mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap 

pembubaran Organisasi Masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 

(library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, catatan, 

maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Dan 

kesimpulan dari penelitian ini adalah Mekanisme pembubaran suatu 

ormas berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

organisasi masyarakat yaitu apabila ormas melanggar larangan yang 

telah ditetapkan, maka ormas tersebut akan diberikan sanksi 

administratif yang berupa, peringatan tertulis, pengentian kegiatan dan 

pencabutan status badan hukum. Seperti yang termuat  dalam Pasal 

80A menjelaskan bahwa pencabutan status badan hukum ormas 

tersebut dinyatakan bubar. Dalam fiqh siyasah pembubaran organisasi 

masyarakat merupakan tugas lembaga yudikatif sebagai lembaga yang 

berwenang dalam mengadili organisasi masyarakat dengan menilai 

materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ormas tersebut. 

Dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan menurut Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan, 

al-Hisbah merupakan kekuasaan kehakiman yang paling tepat 

digunakan karena memiliki tujuan serta fungsi yang sama yaitu amar 

ma’ruf nahi mungkar. 
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MOTTO 

 

َك َخلِيفَٗة فِي ٱۡۡلَۡرِض فَٱۡحُكن بَۡيَه ٱلىَّاِس بِٱۡلَحقِّ َوََل  َداوُۥُد إِوَّا َجَعۡلىََٰ تَتَّبِِع يََٰ

ِ لَهُۡن َعَذاٞب  ِِۚ إِنَّ ٱلَِّذيَه يَِضلُّىَن َعه َسبِيِل ٱّللَّ ٱۡلهََىيَٰ فَيُِضلََّك َعه َسبِيِل ٱّللَّ

 بَِما وَُسىْا يَۡىَم ٱۡلِحَسابِ 
 َشِديُدُۢ

Allah berfirman, “Wahai Dawud ! Sesungguhnya engkau Kami 

jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan 

(perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau 

mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan 

Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka mereka 

melupakan hari perhitungan”. ( Q.S Sad ayat : 26 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG 

PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT DI INDONESIA 

STUDI TERHADAP UU NO 16 TAHUN 2017”. Sebelum penulis 

menguraikan pembahasan lebih lanjut, telebih dahulu akan dijelaskan 

istilah dalam proposal ini untuk menghindari kekeliruan bagi 

pembaca. Adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam proposal 

ini dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang 

di maksud. 

Analisis Fiqh Siyasah, Analisis adalah penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan 

antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman 

arti keseluruhan.
1
 Sedangkan Fiqh Siyasah adalah salah satu hukum 

Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia 

itu sendiri.
2
 Jadi dapat disimpulkan Analisis Fiqh Siyasah adalah 

penguraian dan penelaahan hukum Islam yang membicarakan 

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam berbangsa dan 

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 

Pembubaran Organisasi Masyarakt, Pembubaran yaitu proses, cara, 

perbuatan membubarkan.
3
Organisasi masyarakat merupakan 

organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela 

yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau 

kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan 

finansial.
4
Jadi pembubaran organisasi masyarakat adalah proses 

                                                             
1
 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Semarang: 

Widya Karya,2011), 7. 
2
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam ( 

Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 4. 
3
Kamus Besar Bahasa Indonesia tersedia di https://jagokata.com/arti-

kata/Pembubaran.html diakses pada tanggal 24 November 2020 Pukul 09.21 wib 
4
Ari Ganjar Hardiansyah, “Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia” 
Jurnal pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1, No. 1 (2016): 50, 

https://jurnal.unpad.ac.id. 
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perbuatan membubarkan individu atau kelompok atau yang disebut 

juga organisasi masyarakat yang mendukung dan menopang 

kepentingan publik.  

Indonesia adalah nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang 

terletak di benua Asia dan Australia.
5
 

UU No 16 Tahun 2017 yaitu undang-undang tentang organisasi 

kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang 

didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan 

kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan 

tujuan untuk berpartisipasi dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6
 

Jadi dengan demikian, maksud dari judul ini adalah upaya untuk 

mengetahui lebih dalam tentang Analisis Fiqh Siyasah tentang 

Pembububaran Organisasi Masyarakat di Indonesia Studi terhahadap 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi 

Masyarakat. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Asal mulanya konsep kebebasan (al-hurriyyah atau liberty) 

dalam Islam adalah konsep ikhtiyar dan taqdir. Kebebasan dapat 

diartikan dengan terbebasnya seseorang dari dominasi dan jebakan 

materi sampai kebendaan. Dalam Islam, kebebasan berpendapat 

dalam makna yang seperti ini merupakan hak jaminan dan ketetapan 

bagi setiap muslim. Islam memberikan toleransi dan kebebasan 

berpendapat dalam segala ruang lingkup perkara dunia, baik dalam 

urusan umum maupun kelompok.  

Di dalam Islam kebebasan berpendapat sangat di hargai. Hal ini 

dapat dilihat dari perjalanan sejarah Islam dapat ditemukan bukti-

bukti yang menunjukkan bahwa Nabi memberi kebebasan kepada 

pada sahabatnya untuk berbicara dan mengemukakan pendapat 

                                                             
5
Alya Qonita, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pendidikan Dasar, (Jakarta: 

PT. Indah Jaya Adi Pratama, 2009), 282. 
6
Undang-Undang Nomer 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan 

Pasal 1 ayat1 
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mereka. Hal ini tampak dalam musyawarah yang beliau laksanakan 

untuk membicarakan berbagai masalah. Kebebasan berpendapat 

harus sesuai dengan prinsip kaidah umum hukum Islam, yaitu 

kewajiban setiap manusia supaya menegakkan dan melaksanakan 

yang benar, menghapus dan menghindari yang salah. 
 

Persoalan seputar demokrasi bukanlah sesuatu yang bersifat 

alamiah dan dapat tumbuh dengan sendirinya dalam kehidupan 

bangsa. Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi 

pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari  

tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang 

sama di hukum. Dalam praktek plaksanaannya, demokrasi yang 

memposisikan rakyat dalam penentuan kebijakan negara, sering 

bergeser ketika peranan negara yang terwujud dalam pemerintahan 

melakukan langkah-langkah yang berusaha membatasi hakekat 

kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara.
7
 

Demokrasi sebagai nilai dibangun di atas tiga pilar. Pertama, 

kebebasan. Pilar kedua adalah pluratisme. Pilar ketiga adalah simpul 

pengikat atau toleransi. 

Di dalam Organisasi Masyarakat terkandung nilai-nilai demokrasi 

yang termuat dalam Undang-Undang Nomer 16 tahun 2017 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 

Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 17 

Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang 

ini hadir karena pertimbangan melindungi kedaulatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib 

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan karena Perppu Nomer 2 

tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 17 Tahun 

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017.
8
 

Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada ratusan ribu 

organisasi masyarakat (Ormas) yang berdiri di Indonesia. Jumlah itu 

                                                             
7 Benny Bambang Irawan, “Perkembangan Demokrasi Di Indonesia,” Jurnal 

Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 5, No. 1, (2016): 54, 

https://journal.untagsmg.ic.id. 
8 Joglo Abang, “UU 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perrpu Ormas Menjadi 

UU,” Joglo Abang, 2020, https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-perppu-ormas-

uu?amp 
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merupakan catatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum 

Kemendagri per 22 November 2019. Jumlah Ormas yang ada di 

Indonesia sekarang ini sudah mencapai 431.465 Ormas. Dan terdiri 

atas berdasarkan surat keterangan terdaftar (SKT) itu ada 27.015, 

dimana di Kemendagri itu terdaftar sebanyak  1.891 ormas, di provinsi 

8.170 ormas, di kabupaten/kota 16.954. Kemudian 71 ormas lainnya 

terdaftar di Kemenlu. Sementara 404.379 ormas lainnya telah 

berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham.
9
 

Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih 

jauh tentang “ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG 

PPEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT DI INDONESIA 

STUDI TERHADAP UU NO 16 TAHUN 2017”. 

C. Fokus Penelitian 

Subtansi dalam melakukan penelitian menjadi sebuah keharusan 

dan kepastian untuk setiap peneliti menentukan fokus penelitiannya 

agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu panjang dan melebar maka 

yang menjadi fokus penelitian ini yaitu analisis fiqh siyasah tentang 

pembubaran organisasi masyarakat di Indonesia Studi terhadap 

Undang-Undang Nomer 16 tahun 2017 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pembubaran Organisasi Masyarakat di Indonesia 

menurut Undang-Undang  Nomer 16 Tahun 2017  tentang 

Organisasi Kemasyarakatan? 

2. Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap pembubaran 

Oraganisasi Masyarakat menurut Undang-Undang Nomer 16 

Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ? 

  

                                                             
9 Adhi Wicaksono, “Kemendagri Sebut Jumlah Ormas Capai 431 Ribu,” 

2019, https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191125111227-32-451172/kemendagri-

sebut-jumlah-ormas-capai-431-ribu. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan pembuatan karya ilmiah ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pembubaran Organisasi Masyarakat di 

Indonesia menurut Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2017 

tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

2. Dan untuk mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap pembubaran 

Organisasi Masyarakat menurut Undang-Undang Nomer 16 

Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

Adapun manfaat pembuatan karya ilmiah ini adalah : 

1. Dari apsek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khazanah kajian tenang Pembubaran Organisasi 

Masyarakat di Indonesia, serta sebagai bahan pembahasan bagi 

ilmu pengetahuan Fakultas Syai’ah pada umumnya dan pada 

penulis khususnya. 

2. Dari aspek praktis, memberikan jawaban atas masalah yang 

diteliti, kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran 

dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penelitia hukum. 

 

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan 

Guna pembahasan yang lebih komprehensif , peneliti juga 

melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang terdahulu 

ditulis, baik berupa skripsi maupun tesis yang masih ada hubungan 

dan relevansinya dengan penelitian ini.  

Pertama adalah Skripsi yang ditulis oleh Riandy Aryani yang 

berjudul “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif  

Hak Asasi Manusia”. Hasil dari skripsi ini ialah dalam keadaan 

terdapat Ormas yang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang, maka perlu sebuah upaya negara untuk melakukan 

pengawasan, pembinaan, bahkan pencabutan status badan hukum 

atau pembubaran untuk menjamin kebebasan orang lain dan 

keamanan negara.
10

 

Skripsi diatas berbeda dengan skripsi saya karena skripsi tersebut 

membahas pembubaran organisasi masyarakat dalam perspektif Hak 

                                                             
10 Riandi Aryani, “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif  

Hak Asasi Manusia”, (Skripsi, UIN Sunan Kali Jaga, 2018), 12. 
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Asasi Manusia sedangkan skripsi saya membahas dalam perspektif 

Hukum Islam. 

Kedua adalah skripsi yang di tulis oleh Meila Iskatrilia yang 

berjudul “Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam 

Perspektif Siyasah”. Hasil dari skripsi ini yakni HTI dipandang sangat 

berbahaya bagi eksistensi keutuhan NKRI. Dalam pandangan siyasah, 

segala kebijakan pemimpin harus bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan 

mudharat harus dijauhi dan dihindari.
11

 

Skripsi diatas berbeda dengan skripsi saya karena objek penelitian 

kami berbeda, saya memfokuskan penelitian pada organisasi 

masyarakat secara menyeluruh sedangkan skripsi diatas mengambil 

objek ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam penelitiannya. 

Ketiga adalah skripsi yang di tulis oleh Moh. Mansyur yang 

berjudul “ Politik Hukum Pembubaran Ormas di Indoesia “Studi 

Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia”. Hasil dari skripsi ini 

ialah pemerintah dapat membubarkan Ormas dengan cepat tanpa 

proses peradilan dahulu, baru selesai dicabut status badan hukumnya, 

Ormas yang merasa keberatan bisa mengajukan keberatan ke 

pengadilan.
12

 

Sama dengan skripsi yang diatas Skripsi ini pun mengambil objek 

penelitian kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dalam 

penelitiannya yang berbeda dengan skripsi saya. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 

kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, catatan, maupun laoran 

hasil penelitian dari peneliti terdahulu.
13

 

 

                                                             
11 Meila Iskatrilia, “Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 

dalam Perspektif Siyasah”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung), 77. 
12

 Moh.Mansyur, “Politik Hukum Pembubaran Ormas di Indoesia (Studi 

Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 
2019), 78. 

13
 Susiadi, “Metodologi Penelitian”, edisi 1, (Lampung : Fakultas Syariah 

IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 9 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status 

suatu gejala pada saat penelitian dilakukan.
14

 Sifat penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode 

penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, 

dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian disimpulkan 

mendeskripsikannya.
15

 

3. Sumber Data 

a. Data Primer adalah sumber data utama penelitian yaitu 

Al-Qur’an, Hadist, Undang-Undang No 16 Tahun 2017 

tentang Organisasi Masyarakat, buku-buku tentang 

organisasi masyarakat, dan buku-buku fiqh siyasah. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis untuk 

memperkuat data-data primer yaitu, jurnal-jurnal, 

artikel internet,  skripsi terdahulu serta sumber-sumber 

yang berkenaan dengan penelitian ini. 

c. Data tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder seperti, kamus, ensiklopedia, dan indeks 

kumulatif. 

4. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik dokumentasi yaitu, penelitian kepustakaan 

yang dilaksanakan dengan cara membaca  menelaah dan 

mencatat berbagai literatur atau  bahan bacaan yang sesuai 

dan berkaitan dengan judul. 

5. Pengolahan Data 

a. Editing 

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang 

telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk 

(raw data) atau terkumpul atau tidak logis dan meragukan. 

Jadi untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat 

                                                             
14 Suharsimi Ari Kunto, Management Penelitian.,(Jakarta:PT: Rieneka Cipta, 

(cetakan kedua), 1993,) 309. 
15 Zainudin Ali,. Metode Penelitian Hukum,.( Jakarta: Grafika, (cetakan 

ketiga),2011) 105. 
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pada pencatatan di pustaka dan bersifat koreksi, sehingga 

kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.
16

 

b. Pendataan Data 

Pendataan data adalah memberi catatan data yang menyatakan 

jenis dan sumber data, baik itu sumber buku-buku literatur 

yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 

c. Rekontruksi Data 

Rekontruksi Data adalah menyusun ulang data secara teratur  

berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan 

kemudian di tarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam 

penelitian.
17

 

6. Analisis Data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang 

telah terkumpul. Dalam menganalisa data-data hasil penelitian 

ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk memahami 

fenomena sosial yang akan diteliti. Artinya, dalam penelitian 

ini terdapat usaha menambah informasi kualitatif, dapat 

diperoleh pula pencederaan yang sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta yang diteliti. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini 

terdiri dari: Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisikan tentang 

Penegasan Judul,  Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian 

terdahulu yang relavan, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penelitian. 

Bab II yaittu landasan teori tentang kajian fiqh siyasah dan 

Kebijakan Organiasai Masyarakat. Dalam bab ini terdiri dari dua sub 

bab yaitu kajian fiqh siyasah dan Kebijakan Organiasai Masyarakat. 

Sub bab tentang Fiqh Siyasah terdiri dari Pengertian Pengertian Fiqh 

Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, dan Siyasah Dusturiyah. 

                                                             
16

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

122-123 
17

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, ( 

Jakarta: Balai Pustaka, 2006),107 
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Sedangkan sub bab tentang Fiqh Siyasah terdiri dari Pengertian 

Ornas, Syarat terbentuknya suatu Ormas,Tujuan,Fungsi dan Lingkup 

Ormas, Hak dan kewajiban Ormas, dan Prosedur Pembubaran Ormas 

menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. 

Bab III yaitu Kajian terhadap Pembubaran Ormas menurut 

Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2017 yang memuat tentang 

Sejarah terbentuknya Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2017, 

Subtansi pembahasan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2017 , 

Syarat-syarat Pembubaran Organisasi Masyarakat menurut Undang-

Undang Nomer 16 Tahun 2017 dan Sanksi yang diberikan terhadap 

ormas yang melakukan pelanggaran. 

Bab IV tentang analisis penelitian. Peneliti akan menganalisa 

Pembubaran Organisasi Masyarakat di Indonesia Studi Undang-

Undang Nomer 16 Tahun 2017 dan serta di analisis  juga menuurut 

Fiqh Siyasah..  

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini. Peneliti akan 

menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab 

sebelumnya, pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok 

permasalahan penelitian. Bab V ini ditutup dengan saran-saran. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Kata fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara 

bahasa pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam". Imam Al-

Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebut "fiqh tentang 

sesuatu" berarti kurang mengetahui batinnya sampai kepada 

kedalamannya. Kata "Faqaha" diungkapkan dalam Al-Quran 

sebanyak 20 kali. 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian 

"kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya". Berbeda 

dari ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath'i), fiqh merupakan 

"ilmu" tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). 

Menurut istilah fiqh adalah "ilmu atau pemahaman tentang 

hukum-hukumm syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari 

dalil-dalilnya yang rinci". Dari definisi ini dapat dipahami bahwa 

fiqh adalah upaya sungguh sungguh dari para ulama (mujtahidin) 

untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan 

oleh umat Islam. Fiqih disebut juga dengan hukum Islam. Karna 

beraifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara tersebut 

pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi 

manusia itu sendiri. iqh mencakup bebagai aspek kehidupan 

manusia. Disamping mencangkup pembahasan tentang hubungan 

manusia dengan tuhannya (ibadahnya), fiqh juga membicarkan 

aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). 

Aspek muamalah ini pun dapat dibagi menjadi jinayah (pidana), 

munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), mura'faat (hukum 

acara), siyasah (politik/ ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dualiyah 

(hubungan internasional). Dari gambaran diatas jelaslah bahwa 

fìqh siyadah adalah bagian dari pemahamam ulama mujtahid 

tentang hukum syariat yang berhubungan demgan permasalahan 

kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan 

dirumuskan baik secara etimologis dan tetminologis konsep fiqh 

siyasah tersebut. 
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Kata Syariah atau siyasah yang merupakan bentuk Masdar 

atau kata benda dari kata sasa, yang memiliki banyak sekali makna 

antara lain mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara 

pengendalian, mengatur (regelen), mengurus (besturen), dan 

memerintah (sturen). Seperti penguasa mengatur dan mengurus 

rakyat untuk mewujudkan kemalsahatan, dan juga mengatur 

kehidupan masyarakat Siyasah juga dapet diartikan administrasi 

dan menejemen
1
. 

Secara terminologi siyasah berarti : Pertama : hukum-hukum 

syara’ yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan 

dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik 

yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah swt., maupun 

yang berkaitan dengan hak-hak manusia.
2
 

Kedua : sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa 

ijtihad dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat 

pada maslahat dan jauh dari mafsadat, kendati tidak terdapat 

padanya nash-nash syar’i (Al Qur‟an dan as- Sunnah), selama ia 

sejalan dengan perwujudan almaqasid as-syari’ah dan tidak 

bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Dan 

ketiga: ta’dzir, ancaman dan hukuman.  

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah 

pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu 

Taimiyah turut mendefinisikan siyasah sebagai ilmu yang dapat 

mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.28 

Sementara Louis Ma‟luf memberikan batasan bahwa siyasah 

adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing 

mereka ke jalan keselamatan. 

Definisi siyasah dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang 

merumuskan siyasah syar‟iyyah sebagai hukum-hukum yang 

mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat 

sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang 

                                                             
1
 Ridwan., Fiqh Politik. Gagasan, Harapan dan Kenyataan. (Jakarta: 

Amzah, 2019), 61. 
2
 Rapung Samuddin, Fiqh Demokrasi, (Jakarta: Gozian Press, 2013), 49. 
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bersifat universal demi terciptanya tujuan masyarakat. 
3
siyasah 

diartikan sebagai politik dan juga ilmu tata pemerintahan 

(statrcraf).4 Bahansi merumuskan bahwa siyasah syar;iyyah adalah 

pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan 

syara‟.  

Sementara para fuqaha sebagaimana dikutip Khallaf, 

mendefinisikan siyasah syar‟iyyah sebagai kewenangan pejabat 

atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik 

mengacu pada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak 

bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat 

dalil-dalil yang khusus untuk itu. 

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli 

diatas 

dapat ditemukan hakikat siyasah, yaitu: 

1) Bahwa siyasah berhubungan dengan kepengurusan dan 

pengaturan kehidupan manusia. 

2) Pengurusan dan pengaturan dilakukan oleh pemegang 

kekuasaan (ulu al-amr). 

3) Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan 

kemaslahatan dan menolak kemudaratan (jalb al-

mashalih wa daf al-masafid). 

4) Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan 

roh atau semangat syariat islam yang universal. 

 

Berdasarkan hakikat siyasah dapat disimpulkan bahwa sumber-

sumber pokok siayasah adalah wahyu Al-Quran dan Al- Sunnah. 

Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang kekuasaan 

untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan 

mengatur kehidupan bernegara. Namun karna kedua sumber tersebut 

sangat terbatas, sedangkan perkembangan masyarakat selalu dimanis, 

maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan 

terdapat pada manusia dan lingkungannya itu sendiri. Sumber-sumber 

                                                             
3
 Abd al-Rahman Taj, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

( Jakarta:Pramedia Grup Edisi Pertama: 2014), 5-6. 
4
 Kamaruzamman, Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan 

Fundamentalis, (Magelang: Yayasan Indonesiatera Anggota AKAPI, 2001), 29. 
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ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat 

masyarakat yang bersangkutan, pengalaman, dan warisan budaya. 

Siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, 

karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur 

mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, 

melaksanakan administrasi, dan membuat kebijakan dalam 

hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Pada kenyataanya 

kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan ini ada yang diatur dengan hukum-hukum yang 

bersumber dari Alquran dan Hadist-Hadist dan ada yang diatur 

berdasarkan dari Alquran dan Hadist Nabi dikenal dengan ajaran 

agama atau politik sekuler. 

Siyasah yang didasarkan dari Al-quran dan Hadis disebut 

dengan Siyasah Syar‟iyyah, yaitu siyasah yang dihasilkan oleh 

pemikiran manusia yang berdasarkan etika,agama, dan moral dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup 

manusia bermasyarakat dan bernegara.
5
Siyasah yang tidak ada 

relevansinya dengan agama dikenal dengan istilah siyasah wadliyyah 

yaitu siyasah yang berdasarkan kepada pengalaman sejarah, adat 

istiadat, masyarakat dan merupakan hasil pemikiran dalam mengatur 

hidup manusia bermasyarakat dan bernegara.
6
 

Tetapi sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut 

(yang disebut denga siyasah wadh‟iyah) harus diseleksi dan diukur 

dengan kerangka wahyu. Jika bertentangan atau tidak sejalan dengan 

semangat wahyu, maka kebijaksanaan politik yang dibuat tersebut 

tidak dapat dikatakan sebagai siyasah syar‟iyyah dan tidak boleh 

diikuti. 

Objek kajian fiqh siyasah meliputi beberapa aspek seperti: 

pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, 

hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan 

antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang 

bersifat intern disuatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern 

diantar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman 

                                                             
5
 Ibid 62-63 

6
 J. Sayuti Pulungan, Mutoha, Fiqh Siyasah, Doktrin, Sejarah, dan 

Pemikiran Islam Tentang Hukum Tata Negara, ( Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 

1998), 20. 
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seperti itu, bahwa kajian  siyasah memusatkan perhatian pada aspek 

pengaturan. 

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al 

Shiddieqy yang menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan 

mukallaf dan urusan mereka dari jurusan penafsirannya, dengan 

mengingat persesuaian penafsiran itu dan jiwa syariah, yang kita tidak 

peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu 

nash dari nash-nash yang merupakan syariah „amah yang tetap. Hal 

yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf 

bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan 

perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari 

segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan 

realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
7
 

Secara etimologis, syariat (atau bisa juga disebut syariah) berasal 

dari kata Arab yang mempunyai arti tempat yang banyak air. 

Dan secara terminologis, syariat itu mempunyai dua pengertian; 

luas dan sempit. Secara luas, syariah ialah segala hukum dan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya demi 

maslahat mereka di dunia dan akhirat. Jika syariat tersebut ditambahi 

sifat Islam, maka itu berarti segala hukum yang ditetapkan oleh Allah 

untuk hamba-Nya, baik ketetapannya itu dengan Al-Qur‟an maupun 

dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW. yang berupa perkataan, 

perbuatan, dan ketetapan beliau.  

Sementara pengertian secara sempit, syariat berarti segala 

hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang ditetapkan oleh 

Allah untuk hamba-hambaNya demi maslahat mereka di dunia 

dan akhirat. Dari pengertian sempit ini hukum-hukum yang 

dicukupi hanya terbatas pada hukum yang berkaitan dengan 

perbuatan mukallaf ( orang yang suddah aqil baligh ) saja seperti 

shalat, zakat, puasa, haji, jual beli, menikah, dan lainnya.  

Dilihat dari segi ilmu hukum, syari‟at merupan norma hukum 

dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam 

berdasarkan iman yang berkaitan dengan ahlak, baik hubungannya 

                                                             
7
 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam ( 

Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997), 30. 
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dengan Allah mapun dengan sesama manusia dan benda dalam 

masyarakat.
8
  

Adapun pengertian fiqh ( fikih dalam bahasa Indonesia ) 

secara etimologis artinya paham, pengertian dan pengetahuan.
9
 

Sedangkan fiqh secara terminologi, fiqh berarti ilmu pengetahuan 

tentang hukum-hukum syar‟i yang amali/praktis yang digali dari 

dalil-dalilnya yang rinci.
10

  

Yang dimaksud dengan “hukum-hukum” di dalam pengertian 

fiqh di atas adalah hukum-hukum yang tetap bagi para mukallaf 

seperti wajib, sunnah, halal, makruh, haram, sah, dan batal. 

Dengan demikian pengetahuan tentang hukum-hukum tersebut 

disebut fiqh.  

Kalau fiqh dihubungkan dengan perkataan ilmu sehingga 

menjadi ilmu fiqh. Ilmu fiqh  adalah ilmu yang bertugas untuk 

menentukan dan menguraikan norma dasar dan ketentuan yang 

terdapat dalam Al-Qura‟an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. 

yang direkam di dalam kitab-kitab hadis. Dari pengertian di atas 

menunjukkan bahwa syariah dan fiqh mempunyai hubungan yang 

sangat erat, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat 

diceraipisahkan. Kedua istilah yang dimaksud, yaitu (1) syariat 

Islam dan (2) fiqh Islam.
11

 Di dalam kepustakaan hukum Islam 

berbahasa Inggris, syariat Islam diterjemahkan dengan Islamic 

Law, sedangkan fiqih Islam diterjemahkan dengan istilah Islamic 

Jurisprudence. Antara syariat dan fiqh, terdapat perbedaan, yang 

apabila tidak di pahami dapat menimbulkan kerancauan yang dapat 

menimbulkan sikap salah kaprah terhadap fiqh. Fiqh diidentik 

dengan syariat. 

  

                                                             
8
 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata 

Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 41. 
9 Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 4 
10

 Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), 5. 
11
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Adapun perbedaan antara syariat dan fiqh adalah sebagai berikut : 

1. Syariat itu adalah dasar fiqh. Jika tidak ada syariat maka 

fiqh itu pasti juga tidak akan ada. 

2. Syariat itu mencakup hukum-hukum yang berkaitan 

dengan aqidah, akhlaq dan perbuatan mukallaf. 

Sementara fiqh itu hanya mencakup hukum-hukum yang 

berkaitan dengan perbuatan saja. Jadi fiqh itu merupakan 

ilmu yang mempelajari sebagian dari syariat. 

3. Hukum syariat itu ada di dalam al-Qur‟an dan 

Sunnah/hadits Nabi SAW. Sementara hukum fiqh itu ada 

dalam kitab-kitab fiqh yang dikarang oleh fuqaha (para 

pakar fiqh) dalam berbagai madzhab. Dengan demikian 

fiqh itu adalah pemahaman para ulama ahli ijtihad 

mengenai hukum amali/ teknis yang terdapat dalam al-

Qur‟an dan Sunnah. 

4. Syariat Islam hanya satu, yaitu yang berasal dari Allah dan 

RasulNya dan terdapat di dalam al-Qur‟an  dan Sunnah. 

Sedang fiqh itu bisa lebih dari satu seperti dilihat pada 

madzhab-mdzhab fiqh. Hal ini karena pemahaman pakar 

fiqh terhadap suatu ayat atau hadist bisa berbeda antara 

satu dengan yang lain.  

5. Syariat itu merupakan ketentuan Allah dan RasulNya 

sehingga berlaku hingga akhir zaman. Sementara fiqh itu 

adalah karya manusia yang bisa berbeda dan berubah dari 

suatu waktu ke waktu yang lain, dari suatu tempat 

ketempat yang lain. 

6. Syariat itu mutlak benar karena datang dari Allah dan 

RasulNya. Akibatnya, semua orang harus tunduk dan patuh 

serta tidak boleh menentangnya. Sedang fiqh itu nilai 

kebenaran relatif. Artinya, bisa benar bisa salah, karena 

datang dari manusia. Oleh karena itu, seseorang boleh 

berbeda pendapat dengan fiqh atau pemahaman orang lain 

dengan syarat pendapatnya itu berdasar dalil.  

 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyebutan 

“hukum Islam” itu merupakan  terjemahan dari syariat Islam atau 

fiqh Islam. Oleh karena itu, orang yang mempelajari hukum Islam 
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harus bisa membedakan antara hukum Islam yang diambil dari 

terjemahan syariat Islam dalam pengertiannya yang sempit dan 

hukum Islam dalam pengertian yang di ambil dari fiqh Islam.
12

 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Setiap ilmu  mempunyai objek dan metode, maka jika kita 

membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya. Fiqh 

Siyasah adalah ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. 

Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqi mengungkapkan bahwa bahasan 

ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi 

bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, 

warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan 

hukum-hukum internasional, seperti perang damai dan traktat. 

Objek Fiqh Siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-

bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga 

negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam 

dengan Islam, Islam dengan non Islam ataupun peraturan-peraturan 

lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang 

lingkup serta kebutuhan negara tersebut. 

Menurut Imam Al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul al-

ahkam alsulthaniyyah, ruang lingkup kajian fiqh siyasah 

mencangkup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah 

dusturiiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliiyyah 

(ekonomi dan moneter), siyasah qodha'iyyah (peradilan), siyasah 

harbiyyah (hukum perang) dan siyasah idariyyah (administrasi 

negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah meringkasnya menjadi 

empat bidang kajian, yaitu siyasah qodha'iyyah (peradilan), siyasah 

idariyyah (administrasi negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan 

moneter), dan siyasah dauliyyah/ kharijiyyah (hubungan 

internasional). Sementara Abd Al-Wahab Khallaf didalam kitabnya 

yang berjudul al-Siyasah al-Syar'iyah lebih memperkecilnya 

menjadi tiga bagian bidang kajian saja, yaitu peradilan, huhungan 

internasional dan keuangan negara. 
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Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di 

Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddienqy membagi ruang lingkup fiqh 

siyasah menjadi delapan bidang, yaitu : 

1. Siyasah Dusturiyyah (Politik Pembuatan Perundang-

Undangan) 

2. Siyasah Tasyriiyyah (Politik Hukum) 

3. Siyasah Qodha'iyyah (Politik Peradilan) 

4. Siyasah Maliyyah (Politik Ekonomi dan Moneter) 

5. Siyasah Idariyyah (Politik Administrasi Negara) 

6. Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah (Politik 

Hubungan Internasional ) 

7. Siyasah Tanfidziyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-

Undangan) 

8. Siyasah Harbiyyah (Politik Peperangan) 

 

Berdasarkan perbedaan pendapat terkait pembagian fiqh siyasah 

dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik 

perundang-undangan (siyasah dusturiyyah) bagian ini meliputi kajian 

tentang penetapam hukum (tasyri'iyyah) oleh lembaga legislatif, 

peradilan (qodha'iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi 

pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik 

luar negeri (siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah) bagian ini 

mencangkup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim 

dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (al-

siyasah alduali al-khashsh) atau disebut juga hukum perdata 

internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dengan 

negara non-Muslim (al-siyasah al-duali al-amm)atau disebut juga 

dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional 

menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang 

piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara 

lain. Apapun hubungan internasional mengatur antara lain politik 

kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. 

 

3. Siyasah Dusturiyah  

Dalam ruang lingkup Fiqh Siyasah yang membahas mengenai 

perundang-undangan, politik maupun tata peraturan pemerintah baik 
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terkait kekuasaan maupun penetapan hukum yaitu Siyasah 

Dusturiyah. 

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini 

dibahas antara lain konsep konsep konstitusi (Undang-Undang dasar 

negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), 

legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga 

demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang 

undangan tersebut.
13

 Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fiqh siyasah 

dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan 

rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di 

dalam masyarakatnya. 

Oleh karena itu, peninjauan yang berkenaan dengan peraturan 

mengenai mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan 

ditinjau dengan menggunakan sudut ilmu Tata Negara Islam (fiqh 

siyasah). Kewenangan pemerintah dalam peraturan terbaru mengenai 

pengawasan terhadap ormas dan pembubaran ormas apabila ormas 

tersebut melakukan larangan-larangan yang sudah ditentukan dalam 

perundang-undangan, merupakan permasalahan yang berkaitan 

dengan konstitusi, lembaga negara dengan kewenangannya, dan 

berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek 

kajian ilmu Hukum TataaNegara. Dengan demikian diselaraskan 

dengan menggunakan tinjauan fiqh siyasah khususnya siyasah 

dusturiyyah. 

Siyasah dusturiyah di syari‟atkan Allah dalam firmannya QS. Shaad 

Ayat 26 dan Al-Maidah ayat 49 : 

 

ٍَ ٱنَُّاِس بِٱۡنَحقِّ َوََل تَتَّبِِع ٱۡنهََىيَٰ  َك َخهِيفَٗة فِي ٱۡۡلَۡزِض فَٱۡحُكى بَۡي َداوُۥُد إََِّا َجَعۡهََُٰ يََٰ

ٍَ يَِضه   ٌَّ ٱنَِّري ِِۚ إِ ا فَيُِضهََّك َعٍ َسبِيِم ٱّللَّ ًَ  بِ
ِ نَهُۡى َعَراٞب َشِديُدُۢ ٌَ َعٍ َسبِيِم ٱّللَّ ى

 ََُسىاْ يَۡىَو ٱۡنِحَساِب  
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“ Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah 

(penguassa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara 

manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, 

karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-

orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, 

karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Shaad Ayat 26) 

 

 

ُ َوََل  آ أَََزَل ٱّللَّ ًَ ٌِ ٱۡحُكى بَۡيَُهُى بِ ٍُۢ بَۡعِط َيآ َوأَ ََ َع ُۡۡى َوٱۡحَرۡزُۡۡى أٌَ يَۡفتُُِى ََ َىآ ۡۡ  تَتَّبِۡع أَ

ٌَّ كَ  ُ أٌَ يُِصيبَهُى بِبَۡعِط ُذَُىبِِهۡىۗۡ َوإِ ا يُِسيُد ٱّللَّ ًَ ُ إِنَۡيَكَۖ فَإٌِ تََىنَّۡىْا فَٱۡعهَۡى أَََّ ٍَ أَََزَل ٱّللَّ ِثِيٗسا يِّ

 ٌَ ِسقُى  ٱنَُّاِس نَفََٰ

 

“ Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara 

mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah 

engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap 

mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau 

terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. 

Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan 

Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 

berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan 

sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan 

manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Al-Maidah Ayat 49) 

 

Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya 

dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang 

dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan 

prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia 

serta memenuhi kebutuhannya.
14

 

Abul A‟la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: “Suatu 

dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan 

pengaturan suatu negara”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa 

Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-
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kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil 

berasal dari kata dustur tersebut di atas. 

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu 

ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, 

karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip 

pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai 

dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-

aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

dustur tersebut. Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan 

“dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah 

“seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun 

agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk 

menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster 

(Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata 

dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau 

pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang 

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota 

masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) 

maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam 

bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar 

suatu negara. 

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang 

diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah 

jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan 

persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-

bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. 

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-

sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber 

material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber 

penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan 

materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber 

konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah 

dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik 

masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, 

materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa 

masyarakat dalam negara tersebut. 
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Siyasah Dusturiyah merupakan siyasah yang menyangkut 

masalah hubungan timbal-balik antara rakyat dan pemimpin maupun 

lembaga-lembaga didalamnya, yang kemudian diatur dalam 

perundang-undangan terkait persoalan kenegaraan. Kekuasaan 

(Sultah) dalam konsep negara Islam, oleh Abdul Wahab khallaf dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu : 

a. Lembaga legislatif  (Sultah tashri’iyyah), lembaga ini 

merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan 

untuk membuat Undang-Undang; 

b. Lembaga eksekutif (Sultah tanfidhiyyah), lembaga ini adalah 

lembaga yang berfungsi menjalankan Undang-Undang; 

c. Lembaga yudikatif (Sultah qada’iyyah), lembaga negara yang 

menjalankan kekuasaan kehakiman, yang termasuk 

didalamnya terkait masalah-masalah peradilan. 

 

Pentingnya kekuasaan adalah untuk menyelesaikan perkara-

perkara baik perselisihan maupun permusuhan, pidana dan 

penganiayaan, melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, 

mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada 

yang mempunyai hak, serta mengawasi harta wakaf dan lain 

sebagainya.  

Tugas peradilan dalam Islam yaitu untuk dijadikan tujuan 

utama dalam menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan 

benar dan yang salah dinyatakan salah. Lembaga yang menangani 

bentuk pelanggaran-pelanggaran yaitu lembaga peradilan dalam 

konsep Hukum Tata Negara Islam.
15

 

Lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam 

didalam Perkembangannya dapat dibedakan menurut jenis perkara 

yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut yaitu, wilayah al-Qada’; 

wilayah al-Mazalim, dan wilayah al-Hisbah. Wilayah al-Qada’ 

merupakan lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara 

awam sesama, baik perdata maupun pidana. Wilayah al-Mazalim 

adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman 

para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.
16
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24 

Wilayah al-Hisbah, menurut al-Mawardi yaitu wewenang untuk 

menyerukan amr ma’ruf ketika yang ma’ruf mulai ditinggalkan orang 

atau apabila terjadi sesuatu penyelewengan terhadap kebenaran, dan 

mencegah yang mungkar ketika mulai ditinggalkan orang atau apabila 

terjadi sesuatu penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah 

yang mungkar ketika mulai dikerjakan orang, Jadi wilayah al-Hisbah 

adalah suatu kekuasaan peradilan yang lebih luas dari wilayah al-

Qoda; dan wewenang wilayah al-Hisbah ialah menekan ajakan untuk 

berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan 

tujuan mendapat pahala dan ridho Allah SWT.
17

  

Wilayah al-Hisbah, Menurut al-Mawardi mengartikan sebagai 

suatu perintah terhadap menyerukan kebaikan (ma’ruf) dan mencegah 

kemungkaran bila muncul hal kemungkaran. Kriteria kebaikan 

(ma’ruf) yaitu segala perkataan, perbuatan atau niat yang baik yang 

diperintahkanndalam syariat. Sedangkan kriteria munkar yaitu suatu 

perkataan, perbuatan atau niat yang buruk yang dilarang oleh syariat. 

Wilayah al-Hisbah merupakan lembaga atau badan yang 

berwenang rnengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan 

yang ada dan harus diikuti, cara menggunakan dan menaatinperaturan 

serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan 

peraturan.
18

 Al-Hisbah juga merupakan sebuah fungsi danntugas 

keagamaan yang menjadi kewajiban bagi orang yang memegang 

urusan-urusan kaum muslimin dengan menunjuk orang yang 

memegang menurutnya memiliki kapasitas dankkapabilitas untuk 

rnenjalankan tugas tersebut sehingga hukum amar ma’ruf nahi 

munkar bagi orang yang ditunjuk tersebut berubah menjadi fardhu 

„ain.
19

 

Tujuan dan tugas al-Hisbah yaitu sama seperti maksud dan 

tujuan semua institusi atau jabatan (al-Wilayah) dalam Islam, yaitu 

bertujuan supaya semua agama adalah semata-mataahanya untuk 

Allah SWT dan kalimat-Nya itulah yang tertinggi, dengan 
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mewujudkanppenghambaan kepada-Nya dan melaksanakan kewajiban 

ibadah kepada-Nya.
20

 

Wilayah al-Hisbah sendiri memiliki tugas dan wewenang yang 

harus di lakukan, tugas tersebut adalah melakukan tugas pengawasan 

bagi berlakunya peraturan dan ketentuan agama serta memberikan 

bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya 

tanpa bantuan dari petugas al-Hisbah. Tugas hakim yaitu memutuskan 

perkara terhadap pertengkaran-pertengkaranayang dikemukakan 

kepadanya dan mengharuskan orang yang kalah mengembalikan 

kepada hak orang yang menang, sedangkan tugas muhtasib adalah 

mengawasi berlaku tidaknya Undang-Undang dan adab-adab 

kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun serta 

menghukum orang yang mempermainkan hukum syariat.
21

 

Wewenang wilayah al-Hisbah meliputi seluruh pelanggaran 

terhadap prinsip amar ma’ruf dan nahi munkar yang berada di luar 

wewenang wilayah al-Qada‟ dan wilayah al-Mazalim,nbaik yang 

berkaitan dengan pelanggaran sosial maupun pelaksanaan ibadah. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa al-Hisbah memiliki 

tugas memerangi segala bentuk kejahatan dan menangkap para pelaku 

kejahatan tanpa butuh adanya laporan perkara dari seseorang, serta al-

Hisbah memainkan peran preventif dan proteksimdari kemungkaran 

atau kejahatan sebelum terjadi, dengan menyerukan kebaikan (ma‟ruf 

) dan mencegah dari tindakan melakukan perbuatan-perbuatan keji 

dan munkar. Serta menjaga hal-hal yang melanggar syariat yang telah 

ditentukan. 

 

B. Kebijakan Organisasi Masyarakat 

1. Pengertian Organisasi Masyarakat 

Ormas secara konkret merupakan organisasi yang sifat dan 

strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi atau pusat 

sampai tingkat terendah atau pimpinan di tingkat daerah atau 

bahkan rukun warga. Sebelum membahas lebih jauh tentang ormas, 

maka alangkah baiknya kita ketahui dulu tentang pengertian 

organisasi dan ormas itu sendiri, sehingga diharapkan setelah 
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mengetahui pengertiannya, akan dengan mudah membawa dan 

memberikan pemahaman kepada kita secara utuh tentang ruang 

lingkup dan kiprah ormas secara keseluruhan. 

Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “organon” dan 

istilah Latin, yaitu “organum” yang berarti: alat, bagian, anggota 

atau badan. Menurut Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, 

aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan 

dasar ideology (cita-cita) yang sama. Selanjutnya, James D 

Mooney mengatakan bahwa “organisasi adalah bentuk setiap 

perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut, 

ada tiga ciri suatu organisasi, yaitu : 

1. Adanya sekelompok orang;  

2. Antar hubungan yang terjadi dalam suatu kerja sama yang 

harmonis, dan;  

3. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung 

jawab masingmasing orang untuk mencapai tujuan. 

Secara hakiki organisasi merupakan upaya atau proses 

terpeliharanya kesatuan, persatuan, dalam rangka mempertahankan 

keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam 

konteks ini, Logeman mengemukakan, tidak ada suatu kelompok 

yang keutuhannya dipertahankan oleh kekuatan masyarakat 

tertentu dan yang memperteguh serta memperkokoh pertalian 

batinnya karena organisasi.Yang ada ialah suatu organisasi yang 

mempertahankan keutuhan daripada suatu kelompok tertentu 

karena kegiatan organisasi itu.Sejalan dengan itu Sondang P. 

Slagian, menerangkan apa itu organisasi dengan melihatnya dari 

sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditinjau dari 

tiga sudut pandang, yaitu
22

:  

1. Organisasi dipandang sebagai wadah;  

2. Organisasi dapat dipandang sebagai proses; 

3. Organisasi sebagai kumpulan orang. 
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Selanjutnya, yang dimaksud dengan “kemasyarakatan berasal 

dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin 

kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling 

membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai 

kelompok.
23

Sedangkan yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” 

adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat.
24

Sejalan dengan itu, 

yang dimaksud dengan “masyarakat” berarti sejumlah manusia dalam 

arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka 

anggap sama; sedangkan kata “kemasyarakatan” diartikan sebagai 

perihal (mengenai) masyarakat.
25

 

Organisasi kemasyarakatan adalah wadah yang dibentuk oleh 

sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan tujuan 

yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai anggota yang 

jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, 

kewenangan, dan tanggung jawabnya masing-masing, dalam rangka 

memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/ mengenai/ 

perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, 

kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluasluasnya.  

Sedangkan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Ormas 

adalah Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian disingkat Ormas 

adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara 

sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, 

kepentingan kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26
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2. Tujuan, Fungsi dan Lingkup Ormas 

a. Tujuan Ormas 

Berdasarkan dibentuknya ormas, maka adapun tujuan dari 

ormas menurut undang-undang yaitu : 

a) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; 

b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat; 

c) Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan 

yang Maha Esa; 

d) Melestarikan dan memelihara norma,nilai, moral, etika, 

dan budaya hidap dalam masyarakat; 

e) Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 

f) Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong 

royong, dan toleransi dalam kehidupan masyarakat; 

g) Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan 

kesatuan bangsa; dan 

h) Mewujudkan tujuan negara.
27

 

b. Fungsi Ormas 

Ormas berfungsi sebagai sarana : 

a) Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan 

anggota dan/atau tujuan organisasi; 

b) Pembinaan dan pengembangan anggota untuk 

mewujudkan tujuan organisasi; 

c) Penyalur aspirasi masyarakat; 

d) Pemberdayaan masyarakat; 

e) Pemenuhan pelayanan sosial; 

f) Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, 

dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; 

dan/atau 

g) Pemelihara dan pelestari norma, nilai dan etika 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara.
28
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c. Lingkup Ormas 

Ormas memiliki lingkup : 

a) Nasional; 

b) Provinsi; atau 

c) Kabupaten/kota.
29

 

 

3. Hak dan Kewajiban Ormas 

Adapun hak dan kewajiban ormas sebagaimana telah diatur 

dalam Undang-Undang ormas yakni : 

Ormas berhak: 

a) Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi 

secara mandiri dan terbuka; 

b) Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama 

dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan; 

c) Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi; 

d) Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan 

organisasi; 

e) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan 

dan kegiatan organisasi; dan 

f) Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, 

Swasta, Ormas Lain, dan pihak lain dalam rangka 

pengembangan dan keberlanjutan organisasi.
30

 

Ormas berkewajiban : 

a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan 

organisasi; 

b) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c) Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan 

norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk 

masyarakat; 

d) Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian 

dalam masyarakat; 
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e) Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan 

dan akuntabel; dan  

f) Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.
31

 

4. Syarat Pembentukan Suatu Organisasi Masyarakat 

Kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh pasal 

28 UUD 1945, merupakan hal pokok perlindungan yuridis yang 

diberikan negara kepada setiap warga negara. Berserikat dan 

berkumpul dalam konteks bahasan ini, bukan hanya sekadar 

berkumpul (kongko-kongko yang sifatnya sementara dalam bentuk 

diskusi, lalu kemudian bubar) tetapi berserikat dan berkumpul yang 

bersifat permanen, selama itu terus dikehendaki dan tetap 

bergabung dalam sebuah wadah organisasi yang dibentuk dan 

diikuti anggotanya. Organisasi dimaksud adalah organisasi 

kemasyarakatan. 

Undang-Undang no 16 tahun 2017 tentang organisasi 

kemasyarakatan menyebutkan syarat-syarat pendirian suatu Ormas, 

yaitu: 

a. Menjelaskan bahwa organisasi masyarakat di dirikan oleh 3 

(tiga) orang warga Indonesia atau lebih, kecuali organisasi 

masyarakat yang berbadan hukum yayasan.
32

 

b. Organisasi masyarakat berbentuk badan hukum atau tidak 

berbadan hukum, berbasis anggota atau tidak berbasis 

anggota.
33

 

c. Organisasi masyarakat yang memiliki badan hukum dapat 

berbentuk perkumpulan atau yayasan. Organisasi masyarakat 

berbadan hukum di dirikan dengan berbasis anggota atau tidak 

berbasis anggota.
34
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d. Badan hukum yang dimiliki oleh suatu organisasi masyarakat 

harus memiliki dan memenuhi pesrayaratan diantaranya.
35

 

 1). Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang  

      memuat AD dan ART.  

2), Program kerja.  

3). Sumber pendanaan. 

 4). Surat keterangan domisili.  

5). Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan  

6). Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa 

kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan. 

Pengesahan dari status badan hukum suatu 

perkumpulan dilakukan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum dan hak asasi manusia, dan meminta 

pertimbangan dari instansi terkait. 

e. Ormas yang sudah memiliki badan hukum dinyatakan 

terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum 

melalui instansi terkait, sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.
36

 

f. Pendaftaran organisasi masyarakat yang tidak memiliki status 

badan hukum harus memenuhi persyaratan agar mendapatkan 

surat keterangan terdaftar, yaitu:
37

 

1). Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat 

AD dan ART. 

2), Program kerja. 

3). Susunan pengurus. 

4). Surat keterangan domisili. 

5). Nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi  

     masyarakat. 

6). Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa 

kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan. 
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7). Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. 

Surat keterangan terdaftar dari suatu organisasi masyarakat 

diberikan oleh pejabat berwenang, contohnya jika organisasi 

tersebut memilik lingkup nasional maka diberikan oleh Menteri 

yang berwenang. 

 

5. Prosedur Pembubaran Ormas Menurut Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2017 

 

Sebuah Organisasi masyarakat dapat dibubarkan jika telah 

memenuhi syarat-syarat pembubaran Ormas menurut Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2017 sebagai berikut :  

a. Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, 

atau atribut yang sama dengan nama,lambang, bendera, 

atau atribut lembaga pemerintahan;
38

 

b. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera 

negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi 

nama, lambang, atau bendera ormas;
39

 

c. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda 

gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau 

tanda gambar ormas lain atau partai politik.
40

 

d. Ormas dilarang menerima dari atau memberikan  kepada 

pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan/atau
41

 mengumpulkan dana untuk partai 

politik.
42
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