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Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya 
disebut 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. 
Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas 

ORMAS 



 Wujud kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari HAM 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin 
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 Wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, 
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi 
kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan 
untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila; 

ORMAS/LSM SEBAGAI: 



 penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota 
dan/atau tujuan organisasi; 

 pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan 
tujuan organisasi; 

 penyalur aspirasi masyarakat; 

 pemberdayaan masyarakat; 

 pemenuhan pelayanan sosial; 

 partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan 
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau 

 pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Fungsi ORMAS  
(Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas) 



melakukan kerja sama dengan 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
swasta, Ormas lain, dan pihak lain 
dalam rangka pengembangan dan 
keberlanjutan organisasi. 

berpartisipasi dalam pencapaian 
tujuan negara. 

Hak&Kewajiban ORMAS  
(Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas) 



ORMAS/LSM memiliki peranan penting 
dan strategis dalam pencapaian tujuan 
negara 

ORMAS /LSM memiliki independensi yang 
“lebih” 

ORMAS/LSM memiliki sejarah yang 
panjang dan sukses dalam perjalanan 
negara Indonesia 

ORMAS/LSM terlalu penting untuk 
“diabaikan” 





BERSIFAT ASPIRASI 
HARAPAN DAN TUJUAN 

UNTUK KEBERHASILAN PADA 
MASA YANG AKAN DATANG  

ILHAM YANG TIMBUL DALAM 
MENCIPTA; 

BERCITA-CITA; 
BERKEINGINAN; BERHASRAT 

 http://kbbi.web.id/aspirasi 

ASPIRATIF 



MUTUALISME POSITIF 

RESPECT 

SATU VISI MISI UNTUK 
KEJAYAAN NKRI 

TRUST 

KEIKHLASAN 
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