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DEMOKRASI DAN HAM



 Dalam bahasa latin demokrasi berasal dari kata: Demos,
Craten/Logos

 Dalam bahasa inggris: Democracy

 Demokrasi merupakan konsep yang masih disalah pahami
dan disalahgunakan manakala rezim rataster dan diktator
militer berusaha memperoleh dukungan rakyat yang
menempelkan label demokrasi pada diri mereka sendiri.

KONSEP DAN NILAI DEMOKRASI
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KONSEP DASAR DEMOKRASI 
ABRAHAM LINCOLN



Robert A-Dahc dalam bukunya ‘’on democracy’’ 
mengemukakan 10 Proposisi:

Demokrasi mencegah sistem pemerintahan yang keji 
dan sewenang-wenang

Demokrasi menjamin hak-hak fundamental warga 
negaranya yang oleh sistem lain sering 
dikesampingkan

Mengapa Memilih Demokrasi?



Demokrasi memberikan kesempatan lebih luas bagi 
warganya untuk menentukan nasib sendiri, hidup 
sesuai pilihannya, dan berdasarkan hukum

Demokrasi melakukan tanggung jawab moral

Demokrasi menjamin perkembangan kemanusiaan

Demokrasi menjamin kesatuan politik yang tinggi 
atas warganya

Demokrasi suka menghindari ruang terhadap negara 
lain



 Demokrasi cenderung lebih makmur

 Demokrasi lebih menjamin kebebasan warganya

Demokrasi membantu warga negaranya melindungi 
kepentingan fundamentalnya



SYARAT-SYARAT NEGARA DEMOKRASI

 Perlindungan konstitusional

Badan kehakiman yang bebas dan tidak 
memihak

Pemilu yang bebas dan pendidikan 
kewarganegaraan

Kebebasan berserikat



PERKEMBANGAN DEMOKRASI 
INDONESIA



1. Demokrasi normatif/prosedural demokrasi:

Adalah sesuatu yang secara ideal hendak 
dilakukan atau diselenggarakan oleh suatu 
negara.

2. Demokrasi empirit:

Adalah sesuatu yang terjadi secara real

Macam-Macam Demokrasi



Indikator demokrasi empirit yaitu:

 Akuntabilitas

 Rotasi kekuasaan

 Rekrutmen politik yang terbuka

 Pemilihan umum

Menikmati hak-hak dasar



 Belum demokrasi karena pemerintah 
memutuskan untuk mempertahankan 
pemerintahan

1. Demokrasi pemerintahan revolusi 
kemerdekaan (1945-1949)



 Parlemen (DPR) Memainkan peranan yang sangat 
tinggi

 Akuntablitas

 Multyparty

 Menggunakan prinsip demokrasi

 Hak-hak dasar terpenuhi

2. Demokrasi parlementer (1950-1959)



Ada 2 gaya kepemimpinan:

- Solidarity maker

- Administrator/Problem solver (Hubert 
feith 1962)

 Sistem multiparty

Sikap mental partai yang belum demokratis

 Tidak ditemukan partai dominan sehingga koalisi 
menjadi rapuh

KEGAGALAN DEMOKRASI PARLEMENTER



Ditandai dengan dekrit presiden 5 Juli 1959 kembali 
ke UUD 1945

DEMOKRASI TERPIMPIN 
(1959-1965)



 Dominasi presiden

Terbatasnya peran partai

Berkembangnya kaum komunis

Meluasnya peran ABRI dengan Dwi fungsinya

KARAKTERISTIK DEMOKRASI TERPIMPIN



 Bersamaan dengan pemberontakan G 30 S/PKI 30 
September 1965 yang sekaligus menghancurkan 
kekuasaan Soekarno.

DEMOKRASI TERPIMPIN GAGAL



 Istilah ini ditemukan didalam Tap MPR No XXX 
VII/MPRS/1968

Demokrasi pancasila ada dalam demokrasi yang 
dijiwai, disemangati dan didasari oleh falsafah 
pancasila

DEMOKRASI PANCASILA 
(1965-1998)



 Sistem multiparty

Meningkatnya peran DPR

 Kuatnya lembaga presiden karena dipilih   
langsung

DEMOKRASI ORDE REFORMASI 
(1998-SEKARANG)



 Demokrasi diharapkan mampu menjembatani dan 
menjadi suatu medium yang membawa kemakmuran 
terhadap rakyatnya

 Diharapkan rakyat mampu berperan lebih dalam 
proses demokrasi

Dan demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat dan 
untuk rakyat.
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