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Pengertian Demokrasi (Inu Kencana Syafiie. 
Hlm 129)

 Jadi “Demos-Cratein” atau demokrasi adalah keadaan
negara dimana dalam sistem pemerintahannya,
kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi
berada dalam keputusan bersama rakyat. (Inu Kencana
Syafiie. Hlm 129)



Ada beberapa hal yang bisa diartikan dalam
mendefinisikan demokrasi antara lain (Abdul Aziz
Hakim. Hlm 174-175) :

1. Sumber kekuatan dan keabsahan kekuasaan para
penyelenggara negara yang berasal dari kehendak
rakyat.

2. Sejumlah orang kecil yang tampil sebagai
penyelenggara negara patut menyadari bahwa mereka
berasal dari kalangan rakyat dan mendapat
kepercayaan dari rakyat untuk menyelenggarakan
kekuasaan dari negara yang bersumber dari
keinginan/aspirasi rakyat banyak (dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat)

3. Partisipasi aktif dari rakyat dalam penyelenggaraan
negara secara langsung ataupun tidak langsung,



sesungguhnya merupakan modal utama bagi
keberhasilan pelaksanaan kekuasaan negara (oleh
rakyat)

4. Lembaga perwakilan hasil pilihan rakyat merupakan
sarana penyalur aspirasi/keinginan rakyat disamping
sebagai sarana pengontrol bagi pemerintah dalam
menyelenggarakan kepentingan negara/kepentingan
rakyat

5. Media massa juga harus dipandang sebagai sarana
rakyat untuk menyalurkan kehendak kepada
penyelenggara negara dengan selalu berpegang
kepada kode etik jurnalistik yang berlaku

NEXT ….



Robert Dahl mensyaratkan paling tidak ada
delapan hal cermin demokrasi (Abdul Aziz 
Hakim. Hlm 176-177), antara lain :

1. Kebebasan membentuk dan bergabung
dalam organisasi (berserikat dan
berkumpul)

2. Kebebasan berekspresi (mengeluarkan
pendapat)

3. Hak memilih dan dipilih

4. Kesempatan yang relatif terbuka untuk
menduduki jabatan-jabatan publik



5. Hak bagi pemimpin politik untuk
berkompetisi mendapatkan dukungan
atau memberi dukungan

6. Alternatif sumber-sumber informasi

7. Pemilu yang bebas dan adil

8. Pelembagaan pembuatan kebijakan
pemerintah yang merujuk atau tergantung
suara rakyat lewat pemungutan suara
maupun cara-cara lain yang sejenis

NEXT ….



Prinsip – Prinsip Demokrasi

Adanya pemilihan umum yang bebas

Adanya pembagian kekuasaan

Adanya manajemen yang terbuka

Adanya kebebasan individu

Adanya peradilan yang bebas

Adanya pengakuan hak minoritas

Adanya pemerintahan yang berdasakan hukum

Adanya pers yang bebas

Adanya beberapa partai politik

Adanya musyawarah

Adanya pemerintahan yang berrkonstitusi

Adanya persetujuan

Adanya ketentuan tentang pendemokrasian

Adanya pengawasan terhadap administrasi negara

Adanya perlindungan hak asasi

Adanya pemerintahan mayoritas

Adanya persaingan keahlian

Adanya mekanisme politik

Adanya kebebasan kebijakan negara

Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah



 Henry B. Mayo dalam buku Introduction to Democratic

Theory memberi definisi sebagai berikut : “Sistem politik

yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum

ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang

diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-

pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan

politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya

kebebasan politik. (Miriam Budiardjo. Hlm 61)

 Uraian diatas menonjolkan azas-azas demokrasi sebagai

sistem politik. Di samping itu dianggap bahwa demokrasi

tidak hanya merupakan suatu sitem pemerintahan, tetapi

juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu,

yang karena itu, juga mengandung unsur-unsur moril.

(Miriam Budiardjo. Hlm 62)



 Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi

didasari oleh beberapa nilai (value). Henry B. Mayo

telah mencoba untuk memperinci nilai-nilai ini, dengan

catatan bahwa perincian ini tidak berarti bahwa setiap

masyarakat demokratis menganut semua nilai yang

diperinci itu, bergantung kepada perkembangan sejarah

serta budaya politik masing-masing. (Miriam Budiardjo.

Hlm 62)



Beberapa nilai demokrasi yang 
dirumuskan oleh Henry B. Mayo 

(Budiardjo, Miriam. Hlm 62-63 

Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
(institutionalized peaceful settlement of conflict)

Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu
masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a changing society)

Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession
of rulers)

Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion)

Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity)
dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat,
kepentingan serta tingkah laku

Menjamin tegaknya keadilan



Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu

diselnggarakan beberapa lembaga sebagai berikut : 

(Miriam Budiardjo. Hlm 62-63)

Pemerintahan yang bertanggungjawab

Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-

golongan dan kepentingan-kepentingan dalam

masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum

yang bebasa dan rahasia dan atas dasar sekurang-

kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan

perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol),

memungkinkan oposisi yang konstruktif dan

memungkinkan penilain terhadap kebijaksanaan

pemerintah secara kontinu

Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau

lebih partai politik (sistim dwi-partai, multi-partai).

Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan

pendapat

Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-

hak azas dan mempertahankan keadilan



Masa Republik
Indonesia

Masa Demokrasi
(Konstitusional)

Masa Demokrasi
Terpimpin

Masa Demokrasi
Pancasila



 Masa Republik Indonesia I yaitu masa demokrasi 
(konstitusional) yang menonjilkan peranan 
parlemen serta partai-partai dan yang karena itu 
dapat dinamakan demokrasi parlementer

 Masa Republik Indonesia II, yaitu masa 
Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek 
telah menyimpang dari demokrasi konstitusional 
yang secara formil merupakan landasannya, dan 
menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat

 Masa Republik Indonesia III yaitu masa 
demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi 
konstitusionil yang menonjolkan sistem 
presidensiil

(Miriam Budiardjo. Hlm 68)



Sistem
Demokrasi

Demokrasi Langsung

(direct democracy)

Demokrasi Perwakilan

(indirect democracy)



 Sistem pemilu secara 
langsung (direct 
democracy) artinya 
hak rakyat untuk 
membuat keputusan-
keputusan politik 
dijalankan secara 
langsung oleh 
seluruh warga 
negara berdasarkan 
prosedur mayoritas

 Sitem pemilihan demokrasi 
secara tak langsung 
(indirect democration). 
Sistem ini juga populer 
diistilahkan dengan sistem 
perwakilan atau sitem 
repsrsentatif artinya sistim 
ini tidak mensyaratkan 
rakyat secara langsung 
terlibat dalam pemilihan, 
jadi hanya diwakilkan 
kepada sekelompok orang 
saja di dalam suatu badan 
atau lembaga. 

(Abdul Aziz Hakim. Hlm 210)



PRAKTEK DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN 
POLITIK

RAKYAT 
TERLIBAT 
DALAM 

PEMILIHAN 
UMUM



RAKYAT MELALUI 
WAKILNYA 

TERLIBAT DALAM 
PENYUSUNAN 

UNDANG - UNDANG

RAKYAT 
MELAKSAAKAN 
PENGAWASAN 

TERHADAP WAKIL  
RAKYAT ATAU 
PEMERINTAH



ARISTOTELES MENGENALKAN BENTUK 

DEMOKRASI

Bentuk pemerintah

Bentuk-bentuk biasa
dalam mana penguasa-

penguasa berusaha
mewujudkan

kesejahteraan umum

Bentuk merosot dalam
mana penguasa

berusaha mewujudkan
kepentingan dirinya

sendiri

Pemerintah seorang Monarkhi Tirani

Pemerintah beberapa
orang

Aristokrasi Oligarki

Pemerintah semua
warga negara

Polity Demokrasi

Sebagaimana nampak dalam klasifikasi tersebut, Aristoteles menggap “demokrasi” sebagai
bentuk pemerintah yang buruk, pemerosotan bentuk pemerintahan “polity”. Aristoteles
memandang “demokrasi “ sebagai bentuk pemerintah yang merosot, karena dalam negara yang
berbentuk demokratis yang berkuasa ialah orang-orang miskin, serakah dan tidak beradab.
Mereka ini pertama-tama berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri dengan tidak
mengindahkan kesejahteraan umum. (F. Isjwara. H lm 188)



Syarat-syarat dasar terselenggaranya
pemerintah yang demokratis di bawah Rule 

of Law (Miriam Budiardjo. Hlm 60)

Perlindungan konstitusional

Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
(independent and impartial tribunals)

Pemilihan umum yang bebas

Kebebasan untuk menyatakan pendapat

Kebebasan untuk berserikat/berorganissi
dan beroposisi

Pendidikan
kewarganegaraan



Mengapa demokrasi harus dijunjung tinggi ?
(David Beetham & Kevin Boyle, hlm 21-24)

Kesetaraan 

sebagai 

warga negara

Pluralisme 

dan 

Kompromi

Memenuhi 

kebutuhan-

kebutuhan 

umum

Pembahuruan 

kehidupan 

sosial

Menjamin 

hak-hak 

dasar

Memperlaku-

kan semua

orang sama

dan sederajat

Semakin

besar suara

rakyat dalam

memenuhi

kebijakan, 

semakin

besar pula 

kemungkinan

kebijakan itu

mencermin-

kan

keinginan

dan aspirasi-

aspirasi

mereka

Demokrasi

mengisyaratkan

kebhinekaan dan

kemajemukan

dalam

masyarakat

maupun

kesamaan

kedudukan di

antara para

warga negara. 

Metode

demokratis, 

untuk mengatasi

perbedaan

adalah lewat

diskusi, persuasi

dan kompromi, 

bukan dengan

pemaksaan

Demokrasi

menjamin

kebebasan

dasar. 

Diskusi

terbuka, hak

kebebasan

berbicara

dan

berekspresi, 

hak

berserikat

dan

berkumpul , 

dll

Penghapusan

kebijakan-

kebijakan yang 

telah usang

secara rutin

dan

penyingkiran

para politisi

yang gagal

dengan cara

yang santun

dan damai, dll
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