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Demokrasi

Merupakan bentuk atau mekanisme sistem

pemerintahan suatu negara sebagai upaya

mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan

warga negara) atas negara untuk dijalankan

oleh pemerintah negara tersebut.



 Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu
demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang 
berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan
sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita
kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi
menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang
ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab
demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator
perkembangan politik suatu negara.



 Pada dasarnya, Soekarno tidak setuju kalau Indonesia 

disebut negara demokrasi dan Soekarno ingin

mengubah Indonesia sebagai negara sosialis.Karena

Menurutnya,Demokrasi itu berasal dari kata Demok dan

Krasi yang berarti " Sing gede di mok-mok,Sing Kecil di

krasi " atau "yang besar di pegang-pegang yang kecil

diinjak-injak". Maksudnya, Demokrasi menurut

Soekarno itu tidak mementingkan rakyat secara

keseluruhan,tetapi hanya rakyat yang besar saja yang 

diperhatikan,oleh karena itu Soekarno tidak setuju.



 Para ahli hanya dapat memberikan batasan-
batasan atau kriteria-kriteria mengenai
demokrasi, misalnya Robert A. Dahl (1998)
yang memberikan 6 kriteria:

 Pejabat-pejabat yang dipilih oleh rakyat
 Pemilu yang bebas, adil dan

berkesinambungan
 Kebebasan berekspresi
 Akses informasi yang terbuka luas
 Kebebasan berasosiasi
 Kewarganegaraan yang inklusif
Sumber ; Wood, 2004



1. Kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul,

berorganisasi, kebebasan pers (kebebasan individu/

kelompok juga mengakibatkan keterbatasan individu/

kelompok yang di wujudkan dalam rambu-rambu etika dan

moral kehidupan).

2. Kesederajatan, hak dan kewajiban yang sama, kedudukan

yang sama didepan hukum.

3. Keterbukaan, Kepemerintahan Dan Langkah-langkah

Pengelolaan Keputusan Harus Diketahui Dan Disetujui

Rakyat  (transparancy).

4. Etika dan norma kehidupan, harus dijunjung tinggi.



1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) 
dalam pengambilan keputusan politik, baik
langsung maupun tidak langsung
(perwakilan).

2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga
negara dalam segala bidang.

3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi
seluruh warga negara.

4. Adanya pemilihan umum untuk memilih
wakil rakyat yang duduk di lembaga
perwakilan rakyat.



 Alasan demokrasi sulit dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tidak ada tempat yang menampung seluruh warga
yang jumlahnya cukup banyak.

2. Untuk melaksanakan musyawarah dengan baik
dengan jumlah yang banyak sulit di lakukan.

3. Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit
tercapai, karena sulitnyamemungut suara dari
peserta yang hadir

4. Masalah yang di hadapi negara semakin kompleks
dan rumit sehinggamembutuhkan orang-orang
yang secara khusus berkecimpung
dalam penyelesaian masalah tersebut.



 Maka untuk menghindari kesulitan seperti
di atas dan agar rakyat tetap memegang
kedaulatan tertinggi, di bentuklah badan
perwakilan rakyat. Badan inilah yang 
menjalankan demokrasi. Namun pada
prinsipnya rakyat tetap merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi sehingga
mulailah dikenal “demokrasi tidak
langsung” atau “demokrasi perwakilan”



 1.Demokrasi Desa
Menurut Mohammad Hatta dalam Padma

Wahyono (1990), desa-desa di Indonesia sudah
menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan
kepala desa dan adanya rembug desa. Itulah yang
disebut “demokrasi asli”.

Demokrasi desa memiliki lima unsur atau anasir,
yaitu :
a. Rapat
b. Mufakat
c. Gotong-royong
d. Hak mengadakan proses bersama
e. Hak menyingkirkan dari kekuasaan raja absolut



Demokrasi Pancasila

Sebagai ideologi nasional, pancasila berfungsi
sebagai :

1. cita-cita masyarakat yang selanjutnya
menjadi pedoman dalam mebuat dan

menilai keputusan politik

2. alat pemersatu masyarakat yang mampu
menjadi sumber nilai bagi produser
penyelesaian konflikyang terjadi



 Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-
nilai Pancasila tersebut adalah sebagai
berikut.

a.Kedaulatan Rakyat

b.Republik

c.Negara Berdasarkan atas Hukum

d.Permintaan yang Kontitusional

e.Sistem Perwakilan



 Demokrasi pancasila dapat diartikan secara
luas maupun sempit, sebagai berikut.

1. Secara luas demokrasi pancasila berarti
kedaulatan rakyat yangdidasarkan pada
nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, 
ekonomidan sosial.

2. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti
kedaulatan rakyat yangdilaksanakan
menurut hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakialan



 adalah Menjamin adanya keikutsertaan rakyat
dalam kehidupan bernegara. Menjamin tetap
tegaknya negara RI. Menjamin tetap tegaknya
negara kesatuan RI yang mempergunakan
sistem konstitusional. Menjamin tetap
tegaknya hukum yang bersumber pada
Pancasila, Menjamin adanya hubungan yang 
selaras, serasi dan seimbang antara lembaga
negara. Dan menjamin adanya pemerintahan
yang bertanggung jawab



 Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu
demokrasi berdasarkan Pancasila. secara
eksplisit ada 2 prinsip alam penjelasan mengenai
Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas

hukum (Rechstaat)
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum
(Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan
belaka (Machstaat).

2. Sistem Konstitusionil
Pemerintahan berdasarkan atas Sistem
Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat
Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 



 Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan sistem
konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi
yang menjadi dasar dari Undang-Undang
Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. 
Di samping itu corak khas demokrasi
Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilana, dimuat dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar.



 Kedaulatan ada di tangan rakyat.

 Selalu berdasarkan kekeluargaan dan
gotong-royong.

 Cara pengambilan keputusan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat.

 Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan
partai oposisi.

 Diakui adanya keselarasan antara hak dan
kewajiban.

 Menghargai hak asasi manusia.



 Ketidak setujuan terhadap kebijaksanaan
pemerintah dinyatakan dan di salurkan melalui
wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya
demonstrasi dan pemogokan karena merugikan
semua pihak.

 Tidak menganut sistem monopartai.

 Pemilu dilaksanakan secara luber.  

 Mengandung sistem mengambang. 

 Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani
minoritas. 

 Mendahulukan kepentingan rakyat atau
kepentingan umum.



1. Indonesia adalah negara berdasar hukum. 

2. Indonesia menganut sistem konstitusional. 

3. MPR sebagai pemegang kekuasaan negara
tertinggi. 

4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah
tertinggi di bawah MPR. 

5. Pengawasan DPR. 

6. Menteri negara adalah pembantu presiden, dan
tidak bertanggung jawab terhadap DPR. 

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.



 Persamaan : 
Contoh Bersedia menghargai orang lain
Bersedia diajak berdialog dengan siapa saja
Bersedia memperhatikan mempertimbangkan
dan menerima usul,saran,serta pendapat orang
lain.
1. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban
2. Kebebasan yang bertanggung jawab
3. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
4. Kebebasan mengeluarkan pendapat
5. Bermusyawarah
6. Keadilan Sosial
7. Kekeluargaan dan Persatuan
8. Cita-Cita Nasional


