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with something mind of democration)

Demokrasi , HAM dan Masyarakat 
Madani 



History

• Setelah Lebih tiga dasawarsa berada 
dibawah Represif. Indonesia 
mengalami Liberalisasi politik dan 
demokratisasi .

• Third largest democracy in the world

Civic democrations (1957-1962) and Demcration of solution (freedom.com)

Hal 4



Demokrasi
• Demokrasi 

menurut kata yaitu 
rakyat berkuasa 
atau goverment by 
the people (kata 
yunani demos 
berarti rakyat , 
kratos / kratein 
berarti kekuasaan / 
berkuasa.

Thirth Wave of democracy ( hal IX)
Dan dasar dasar ilmu politik (bab IV)



2 Unsur dan Sedikit Tentang 

Demokrasi
• Formil : hanya sekedar mengandung pengakuan bhw

faktor yg menentukan dalam negara adalah kehendak
rakyat (yg kemudian menjadi sebagian besar dari
rakyat, volonte generale : Rouseau)

Demokrasi formil : demokrasi yg menjunjung tinggi
persamaan dibidang politik tanpa
mengurangi/menghilangkan perbedaan2 dlm bidang
lainnya (ekonomi)

– Disebut juga sbg demokrasi liberal

– Disebut juga sbg demokrasi umum

Thirth Wave of democracy ( hal IX)
Dan dasar dasar ilmu politik (bab IV)



lanjutan

• Materiil : inti dari demokrasi terletak pada

jaminan yg diberikan thd hak - hak yang 

berdasar pd pengakuan kemerdekaan tiap

orang yang menjadi warga negara

Demokrasi materiil : titik berat pada usaha

penghilangan perbedaan di bidang ekonomi, 

persamaan dlm bidang politik kurang

diperhatikan

–Disebut juga demokrasi timur
Thirth Wave of democracy ( hal IX)

Dan dasar dasar ilmu politik (bab IV)



Lanjutan

• Kombinasi antara formil dan materiil :

–Unsur formil ditandai dengan adanya sistem

pemungutan suara “setengah tambah satu”

–Unsur materiil ditandai dengan keharusan

adanya fair play dalam pembentukan

kekuasaan dan pimpinan negara

Thirth Wave of democracy ( hal IX)

Dan dasar dasar ilmu politik (bab IV)



lanjutan

• Demokrasi bermakna variatif karena sangat 
interpretatif

• Karena sifatnya yang interpretatif itu, kita 
mengenal berbagai tipologi demokrasi seperti 
demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi 
proletar, demokrasi komunis, demokrasi 
terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi 
parlementer dan lain-lain

Demokrasi , HAM dan Masyarakat Madani  (34)



Lanjutan

• Demokrasi konsep yang evolutif dan dinamis, 
bukan konsep yang statis. Artinya, konsep 
demokrasi selalu mengalami perubahan, baik 
bentuk formalnya maupun substansialnya 
sesuai dengan konteks dan dinamika sosio 
histories dimana konsep demokrasi lahir dan 
berkembang.

Demokrasi Of Power

Hal 5 



Lanjutan

• Hasil akomodasi pendefinisian demokrasi 
terhadap tingkat perkembangan masyarakat 
adalah semakin tergesernya kriteria  partisipasi 
langsung rakyat dalam formulasi kebijakan –
yang menjadi kriteria pertama Pericles – oleh 
model perwakilan.

Demokrasi Of Power

And tempo 2009 (IV2)

Hal 5 



lanjutan

• Demokrasi adalah sebuah paradoks, di satu pihak 

mensyaratkan adanya jaminan kebebasan serta 

peluang berkompetisi dan berkonflik, namun di 

lain pihak juga mensyaratkan adanya keteraturan, 

kestabilan dan konsensus. Kunci untuk 

menyelaraskan paradoks ini adalah terletak pada 

bagaimana demokrasi diperlakukan

Sumber ; Wood, 2004





Pengertian Demokrasi:

Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata (bhs
Yunani), yi “Demos”yg berarti rakyat atau pddk suatu tempat
& “Cratein” atau “cratos”yg berarti kekuasaan atau
kedaulatan.

Scr bhs “Demos-Cratein” atau “Demos-Cratos” adl keadaan
negara dimana dlm sistem pemerintahannya kedaulatan ada di
tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada berada dlm keputusan
bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat,dan
kekuasaan oleh rakyat.

Scr istilah (terminologi) pengertian demokrasi menurut para
ahli sbb:

• Merupakan suatu perencanaan institusional, utk mencapai
keputusan politik dimana individu-2 memperoleh kekuasaan
utk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat
(Joseph A Schmeter)

Demos ( prof azyumardi azra) 15 ,  Paradigma Demokrasi (miriam budiarjo ) 65



Lanjutan ....

• Bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan
pemerintahan yg penting scr langsung atau tidak
langsung didasarkan pd kesepakatan mayoritas yg
diberikan scr bebas dr rakyat dewasa (Sidney Hook)

• Suatu sistem pemerintahan dimana pemerintahan
dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka di
wilayah publik oleh warga negara yg bertindak secara
tidak langsung melalui kompetensi & kerjasama
dengan para wakil mereka yg telah terpilih (Philippe C 
Schmitter & Terry Lynn Karl)

Sumber ; Wood, 2004 and politik dan piramida demokrasi (IV)



Hakikat demokrasi mengandung

pengertian :

1. Pemerintahan dari rakyat

2. Pemerintahan oleh rakyat

3. Pemerintahan untuk rakyat

Hakikat demokrasi ( Dr azyumardi azra M.A) 43

Democracy liberality 43



Ciri - Ciri demokrasi :
Negara hukum (rechtsstaat and the rule of law)

Ciri-ciri konsep “Rechtsstaat”

• Adanya perlindungan terhadap HAM

• Adanya pemisahan & pembagian kekuasaan pada lembaga
negara untuk menjamin perlindungan HAM

• Pemerintahan berdasarkan peraturan

• dAdanya peradilan administrasi

Ciri-ciri konsep “The rule of law”

• Adanya supremasi hukum

• Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum

• Adanya jaminan perlindungan HAM

• Adanya lembaga peradilan bebas & mandiri

(dasar ilmu politik IV (343)



Dlm konferensi internal commission of jurists 

di Bangkok yg dikutip Moh. Mahfud MD, bahwa

ciri-2 negara hukum sbb :

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin

hak individu, konstitusi hrs pula menentukan cara

prosedural utk memperoleh atas hak yg dijamin

2. Adanya badan kehakiman yg bebas dan tdk memihak

3. Adanya pemilu yg bebas

4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat

5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi

6. Adanya penduduk kewarganegaraan

Kompas 12 maret 2011 ( Konfresi  comunicatiion  of jurists Mahfud MD  -KY- )



Menciptakan & menegakkan demokrasi dalam 
tata kehidupan kenegaraan & pemerintahan, 

Partai Politik berfungsi :

• Sebagai sarana komunikasi politik

• Sebagai sosialisasi politik

• Sebagai rekruitment kader & anggota

• Sebagai pengatur konflik

• Fungsi tsb merupakan pengejawantahan dari nilai
demokrasi, yaitu adanya partisipasi kontrol rakyat
terhadap kehidupan kenegaraan & pemerintahan serta
adanya pelatihan penyelesaian konflik secara damai.

Demokrasi dalam kenegaraan (prof Asyumardi Azra M. A ) , 131

Demokrasi dalam pemerintahan (prof Asyumardi Azra M. A ) , 131

Demokrasi dalam Partai politik (prof Asyumardi Azra M. A ) , 131



Model-Model Demokrasi :
1. Demokrasi Liberal : pemerintahan yg dibatasi oleh

UU & pemilu bebas yang diselenggarakan dalam 
waktu yg sesuai.

2. Demokrasi Terpimpin : para pemimpin percaya
bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat, tapi 
menolak pemilu yg bersaing bebas sebagai sesuatu
untuk menduduki kekuasaan

3. Demokrasi Sosial : demokrasi yg menaruh
kepedulian pada keadilan sosial & egalitas bagi
persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik

4. Demokrasi Partisipasi : yang menekankan hubungan
timbal balik antara penguasa & yang dikuasai

5. Demokrasi consociational : yg menekankan proteksi
khusus bagi kelompok budaya yg menekankan
kerjasama yg erat diantara elit yg mewakili bagi
budaya masyarakat utama.



Dari Segi Pelaksanaan Pembagian

Demokrasi ada 2 model :

• Demokrasi Langsung : terjadi bila rakyat mewujudkan

kedaulatannya pd suatu negara dilakukan secara

langsung. Lembaga Legislatif hanya berfungsi sebagai

pengawas jalannya pemerintahan saja.

• Demokrasi Tdk Langsung : terjadi bila utk mewujudkan

kedaulatan rakyat tdk secara langsung berhadapan dg 

pihak eksekutif, tapi milik lembaga perwakilan sehingga

disebut juga demokrasi perwakilan.
(prof Asyumardi azra 137)



Prinsip dan Parameter Demokrasi :

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila
dlm mekanisme pemerintahan mewujudkan
prinsip-prinsip demokrasi.

Prinsip demokrasi menurutAzyumardi terdiri
dari Prinsip persamaan, kebebasan dan
pluralisme.



Prinsip pemikiran Dahl

Prinsip demokrasi menurut Robert A Dahl ada 7 :

1. Kontrol atas kepentingan pemerintah
2. Pemilihan yg teliti dan jujur
3. Hak memilih dan dipilih
4. Kebebasan menyatakan pendpt tanpa

ancaman
5. Kebebasan mengakses informasi
6. Kebebasan berserikat
7. Kebebasan membentuk asosiasi

Dasar – dasar ilmu politik  IV (344) (democracy)



Prinsip pemikiran Amin Rais

1. Adanya partisipasi dlm pembuatan
keputusan
2. Distribusi pendapatan secara adil
3. Kesempatan memperoleh pendidikan
4. Ketersediaan & keterbukaan informasi
5. Kebebasan individu
6. Semangat kerjasama
7. Hak untuk protes
8. Mengindahkan fatsoen politik

Paradigma democracy (paradigma politik > amin rais )



Momentum – momentum 

Bersejarah dalam Demokrasi

• Runtuhnya tembok Berlin

• Peristiwa trisakti / 98’ Indonesia

• Hancurnya komunisme, kecuali Cina

• Kegagalan diktatoral di Amerika Latin

• Berakhirnya apartheid

Mendorong perkembangan demokrasi secara
global.

(Weale, 2007 dan Tempo 2009IV)






