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Demokrasi di Indonesia mempunyai persyaratan
Khusus yaitu di lepaskanya semacam “bias”
dan ethnosentrisme.
Ethnosenrtisme membuat kita tidak meampu
menata diri kita dengan objktif dan membuat
segala yang kita miliki sekarang ini adalah yang
terbaik, yang terjadi di tempat lain adalah
sebagai berikut.

Demokrasi bukan berarti kekuasaan di tangan
penguasa, akan tetapi kekuasaan penuh di
tanganrakyat

Demokrasi normatif dan demokrasi empirik
 Demokrasi normatif adalah sesuatau ang secara idiil hendak dilakukan
atau diselenggarakan oleh sebuah negara, misal: pemerintahan darirakyat
dan untuk rakyat.
 Demokrasi empirik (G. Bingtom Powell) memersyaratkan beberapa kriteria
untu melihat apakah demokrasi betul-betul terwujud dalam suatu negara,
kriteria tersebut :
1.
2.

3.
4.
5.

The legitimacy of the government rest on a claim to represent the desires of
its citizens. That is, the claim the government to obedience to its laws is
based on the goverments’s assertion to be doing the it to do.
The organized arrangement the regulates this bargain of the legitimacu is
the competitive political election. Leader are electied at regular intervalas,
voters at least two political parties that have a change of winning are
needed to make such choice meaningful.
Most aduls can participate in the electoral process, both as volters and as
candidates for important political office
Citizens votes are secret and coerced
Citizens and leaders enjoy basic freedom of spech, press,assembly, and
organization. Both establized.

1.

2.

3.
4.
5.

Legitimasi sisanya pemerintah tentang klaim untuk mewakili keinginan warganya.
Artinya, klaim pemerintah untuk ketaatan kepada hukum-hukumnya didasarkan
pada pernyataan pemerintah dalam untuk melakukan itu untuk melakukan.
Susunan menyelenggarakan mengatur tawar-menawar dari legitimacu adalah
pemilu politik kompetitif. Pemimpin yang electied di intervalas reguler, pemilih
setidaknya dua partai politik yang memiliki perubahan pemenang yang
diperlukan untuk membuat pilihan tersebut bermakna.
Kebanyakan orang dewasa bisa berpartisipasi dalam proses pemilu, baik sebagai
volters dan sebagai calon untuk jabatan politik penting
Warga suara yang rahasia dan dipaksa
Warga dan pemimpin menikmati kebebasan dasar berbicara, pers, perakitan,
dan organisasi. Keduanya establized.

Afan Gaffar
Sejumlah prasarat untuk mengamati apakah sebuah political order
merupakan sistem yang demokratis atau tidak yaitu:
1. Akuntabilitas
2. Rotasi kekuasaan
3. Rekruitmen politik yang terbuka
4. Pemilihan umum
5. Menikmati hak-hak dasar

Dalam demokrasi yg sebenarnya berkuasa adalah rakyat atau
demos, populus. Oleh karena itu selalu ditekankan peranan
demos yg menyatanya dlm proses politik yg berjalan. Paling
tidak dlm 2 tahap:
1. Agenda setting, tahap u/ memilih masalah apa yg hendak
di bahas dan diputuskan
2. Deciding of outcome, tahap pengambilan keputusan

Robert Dahl
Mengajukan 7 indikator dari demokrasi secara empirik:
1. Control over govermental dicisions abaout is constitutionally vested in elected
afficials
2. Elected officials are chose and peacefully removed in relativety frequent, fair and
free elections in whice coercion in quite limited
3. Practically all adults have the right to vote in these elections
4. Most adults have the right to run for public offices for whice candidaties run in
these elections
5.
citizen have an effectively enforcced right to freedom for expanssions,
particularly political expression, including criticiism of the official, the conduct of
the government, the preveling political, economic, and social system, and
dominant ideology
6. They also have acces to alternative sources of information that are not
monopolize by the government or any other single group
7. Finall the have an effective unforced right to form and join autonomos associons,
incliding political associations, such as political parties and interesy groups, that
attempt to influence government by competing in elections and by other
peacefeul means.

1. Kontrol atas keputusan pemerintah tentang secara konstitusional diberikan pada
afficials dipilih
2. Pejabat terpilih dipilih dan damai dihapus dalam relativitas sering, pemilihan yang
adil dan bebas dalam pemaksaan whice dalam cukup terbatas
3. Hampir semua orang dewasa memiliki hak untuk memilih dalam pemilu
4. Kebanyakan orang dewasa memiliki hak untuk menjalankan untuk kantor publik
untuk candidaties whice dijalankan dalam pemilu
5. warga negara memiliki hak efektif enforcced menuju kebebasan expanssions,
terutama ekspresi politik, termasuk criticiism resmi, tindakan pemerintah, ideologi
preveling sistem politik, ekonomi, dan sosial, dan dominan
6. Mereka juga memiliki akses pada alternatif sumber informasi yang tidak
memonopoli oleh pemerintah atau kelompok tunggal lainnya
7. Finall memiliki hak unforced yang efektif untuk membentuk dan bergabung
associons autonomos, incliding asosiasi politik, seperti partai politik dan kelompok
interesy, yang berusaha untuk mempengaruhi pemerintah dengan bersaing dalam
pemilihan umum dan dengan cara peacefeul lainnya

Demokrasi Indonesia

Demokrasi Indonesia
1.

Demokrasi pemerintahan masa Revolusi kemerdekaan.
demokrasi tdk hanya terbatas pada komitmen akan tetpi jg merupakan sesuatu
yg perlu diwujudkan. Tdk terlalu byk membicaraka demokrasi pda masa ini, akn
tetapi lebih pda peletakan dasar bagi demokrasi indonesia pada msa
selanjutnya.
a. political Franchise yang menyeluruh
b. presiden yang secara kontitusional menentukan ia menjadi seorang diktator
kemudian dibatasi kekuasannya ketika KNIP dibentuk untuk menggantikan
parlement
c. maklumat wakil presisen maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah parpol
yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian indonesia.
Partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat dan fungsi yang paling utama
adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan
kesadaran untuk bernegara serta semangat anti inperialisme dam kolonialisme.
`

2. Demokrasi parlementer
masa kejayaan dari demokrasi indonesia, karena
hampir sam element demokrasi dapat kitatemukan
perwujudan dalam kehidupan politik di indonesia.
a. lembaga perwakilan Rakyat memainkan peranan
yang sam tinggi dalam proses politik
b. akuntabilitas memegang jabatan dan politisi pada
umumnya sam tinggi
c. kehidupan kepartaian booleh dikatakan memperoleh
peluang yang besar untuk berkembang maksimal
d. pemilu dilaksanakan menggunkana prinsip
demokrasi
e. masyarakat dapat merasakan hak dasar terpenuhi

Sebab Demokrasi gagal menurut:
Herbert Feith (1962), adanya dua gaya
kepemimpinan yang sangat berbeda
dikalangan elit undonesia pada masa
pasca kemerekaan yaitu di satu pihak
oleh Feith disebut Solidarity Makers
dan dipihak lain di dalam katagori
administrator atau problem sorver.
Adnan Buyung Nasution (1993),
disebabkan adanya persamaan
kepentingan antara soekarno dan
angakata darat yang sam-sama tidak
senang dengan proses politik yang
sedang berjalan.
Afam gaffar (1997), dominannya poltik
aliran sehingga membangun
konsekuensi terhadap pengelolaan
konflik, basis sosial ekonomi yang
sengat lemah.

C. Demokrasi Terpimpin(1959-1965)
Soekarno mengajukan usulan yang dikenal
sebagai Konsepsi Presiden, kemudian
terbentuklah dewan nasional yang melibatkan
semua parpol dan organisasi sosial
kemasyarakatan.
Konsepsi presiden dan terbentukna dewan
nasional mendapatkan tantangan yang sangat
kuat dari sejumlah parpol, terutama
MASYUMI dan PSI.

Adapun karakteristik yang utama dari
perpolitikan pada era Demokrasi
terpimpin adalah:
1. Mengarnya sistem kepartaian
2. Dengan terbentunya DPRGR maka
peranan lembaga legislatif dalam
sistem politik nasional menjadi
sedemikian lemah
3. Basic human right menjadi sangat
lemah
4. Pada masa demokrasi terpimpin
merupakan masa puncak dari
semangat anti kebebasab pers
5. Sentralisasi kekuasaan semaki
dominan dalam proses hubungan
antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah.

D. Demokrasi dalam pemerintahan
orde baru
Terjadinya pemberontakan G30/S/PKI merupakan titik kulminasi
dari pertarungan atau tarik tambang politik antara
soekarno, amgkatan darat.
Era baru pemerintahan antara tahun 1965-1986 ketika soeharto
menjadi pejabat presiden RI kemudian dikenal sebagai orde
baru.
Kekuasan lembaga kepresisenan dikatakan sangat besar
soeharto mampu mengontrol rekitmen politik, memiliki
simber daya keuangan yang tidak terbatas dengan melalui
budgetary prosess yang ketat yang tidak memungkinkan
DPR mengontrolnya, disamping itu ternyata memiliki
sejumlah legalitas yang tidak dimiliki siapapun seprti super
semar, mandataris MPR, bapak pembangunan serta
panglima tertinggi ABRI.
Rotasi kekuasan eksekitif hampir tidak pernah terjadi kecuali
dalam tataran rendah misal: gubernur, Bupati/Walikota,
Camat dan Kepala Desa.
Rekitmen politik tertutup dan sepenuhnya dikontrol oleh
lembaga kepresidenan.
Pemilihan umum selalu dimenagkan oleh golkar.
Basic Human right.

Sistem Politik Indonesia dan
Perkembangan Demokrasi
• Di Indonesia sudah cukup lama di sepakati
untuk memakai demokrasi pancasila yang cara
dan teknis pelaksanaannya secara umum dan
formil sudah dilukiskan dalam UUD 1945.

• Tingakah laku yang dapat menghambat
Demokrasi tergantung pada bebrapa faktor
salahsatunya adalah keadaan sosial budaya
masyarakat Indonesia yang prularisme atau
majemuk.
• Di Masyarakat Barat kemajemukan masyarakat
di dalam suatu masyarakat mempunyai
pengaruh positif terhadap kelangsungan hidup
suatu sistem politik yang demokratis.

• Di indonesia pluralisme selama ini lebih
banyak mendatangkan ketegangan politik,
pertentangan
idiologi,
rasa
sentimen
kedaerahan, atau perselisihan agama.
• Salah satu faktor yang mempengaruhi proses
perkembangan Demokrasi adalah perbedaan
yang sering mencolok antara harapan yang
tinggi dengan kenyataan yang ada dan bisa di
capai.

• Demokrasi kurang atau tidaknya sesuai
dengan kebudayaan politik yang di hayati oleh
mayoritas anggota masyarakat dalam
kehidupan politik mereka sehari - hari

