MAKNA DAN HAKEKAT DEMOKRASI
MAKNA :demos ~ rakyat; cratos ~ kedaulatan
Demokrasi : keadaan negara yang dalam sistem
pemerintahaannya kedaulatan berada di tangan rakyat,
kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat,
rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh
rakyat.
HAKEKAT : pemerintah dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat,
pemerintahan untuk rakyat.
Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokratis :
 Pentingnya kesadaran akan pluralisme
 Musyawarah
 Pertimbangan moral
 Pemufakatan yang jujur dan sehat
 Pemenuhan segi-segi ekonomi
 Kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai
itikad baik masing-masing
 Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang
menyatu dengan sistem pendidikan.

UNSUR – UNSUR PENEGAK DEMOKRASI - 1
NEGARA HUKUM
 Adanya perlindungan HAM
 Adanya pemisahan dan

pembagian kekuasaan pada
lembaga untuk menjamin perlindungan HAM
 Pemerintahan berdasarkan peraturan
 Adanya peradilan administrasi
 Istilah negara hukum dapat ditemukan dalam penjelasan
UUD 1945: “Indonesia adalah negara yg berdasarkan atas
hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka”.

MASYARAKAT MADANI, dicirikan dengan masyarakat
terbuka, bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara,
kritis dan berpartisipasi aktif, serta egaliter (kesetaraan).
Syarat penting demokrasi : terciptanya partisipasi masyarakat
dalam proses pegambilan keputusan yang dilakukan oleh
negara/pemerintah.

UNSUR – UNSUR PENEGAK DEMOKRASI - 2







INFRASTRUKTUR, tdr dr parpol, kel gerakan & kel penekan.
Parpol : struktur kelembagaan politik yg anggotanya
mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yg sama, yaitu
memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan
politik dalam mewujudkan kebijakannya.
Kelompok gerakan : organisasi masyarakat : sekumpulan
orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang
berorientasi pada pemberdayaan warganya.
Kelompok penekan = kelompok kepentingan : sekelompok
orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan
pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu, seperti :
KADIN, AIPI, ICMI, LIPI, dsb.
Fungsi parpol sebagai :
(a) Sarana komunikaso politik;
(b) Sarana sosialisasi politik;
(c) Sarana rekrutmen kader dan anggota politik
(d) Sarana pengatur konflik
PERS YANG BEBAS & BERTANGGUNG JAWAB

MODEL - MODEL DEMOKRASI
DEMOKRASI LIBERAL : pemerintahan dibatasi oleh UU dan Pemilu
bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang sesuai.
DEMOKRASI TERPIMPIN : semua tindakan pemimpin dipercaya
rakyat, tetapi menolak Pemilu yang bersaing sbg kendaraan untuk
menduduki kekuasaan.
DEMOKRASI SOSIAL : demokrasi yang menaruh kepedulian pada
keadilan sosial dan egaliterisme bagi persyaratan untuk memperoleh
kepercayaan.
DEMOKRASI PARTISIPASI : menekankan hubungan timbal balik
antara penguasa dan yang dikuasai.
DEMOKRASI CONSOCIATIONAL : menekankan proteksi khusus
bagi kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit
yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.
DEMOKRASI LANGSUNG : rakyat mewujudkan kedaulatannya pada
suatu negara dilakukan secara langsung. Legislatif sebagai lembaga
pengawas, pemilihan pejabat eksekutif oleh rakyat melalui pemilu.
DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG : mewujudkan kedaulatan rakyat
tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, tetapi melalui
lembaga perwakilan. Lembaga parlemen dituntut peka terhadap berbagai
hal berkaitan dg hubungan kehidupan masyarakat dg pemerintah/negara.

PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI
Masykuri Abdillah (1999) - PRINSIP DEMOKRASI, terdiri dari :
persamaan, kebebasan, dan pluralisme
Robert A. Dahl - PRINSIP DEMOKRASI, terdiri dari :

• Kontrol atas keputusan pemerintah, Pemilihan yang teliti dan jujur, Hak

memilih dan dipilih, Kebebasan menyatakan pendapatan tanpa ancaman,
Kebebasan mengakses informasi, dan Kebebasan berserikat

•
•
•

Parameter Negara Demokratis:
Masalah Pembentukan Negara : menentukan kualitas, watak
dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilu dipercaya
sbg salah satu instrumen penting.
Dasar Kekuasaan : konsep legitiminasi kekuasaan &
pertanggungjawaban langsung kepada rakyat.
Susunan Kekuasaan Negara : Kekuasaan negara dijalankan
secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan
dalam satu tangan/wilayah. Penyelenggaraan negara harus
diatur dalam suatu tata aturan yg membatasi dan sekaligus
memberikan koridor dalam pelaksanaannya, yaitu
desentaralisasi & kekuasaan tidak menjadi tidak terbatas.

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI PARLEMENTER (1945 - 1959): persatuan yang
telah digalang selama menghadapi musuh, ternyata tidak
dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah
kemerdekaan dicapai  peluang DOMINASI PARPOL & DPR
DEMOKRASI TERPIMPIN (1959 – 1965): dominasi presiden,
terbatasnya peranan parpol, berkembangnya pengaruh
komunis, dan meluasnya peranan ABRI sbg unsur sospol.
DEMOKRASI PANCASILA (1965 – 1998): upaya meluruskan
kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 pada masa
demokrasi terpimpin, a.l :jabatan seumur hidup presiden
Soekarno diubah menjadi jabatan elektif setiap 5 tahun.
DEMOKRASI DALAM ORDE REFORMASI (1998 –
SEKARANG): tahap transisi demokrasi Indonesia,
menentukan ke arah mana demokrasi akan dibangun. 4 faktor
kunsi sukses/gagalnya demokrasi di Indonesia : Komposisi elit
politik; desain institusi politik; kultur politik atau perubahan
sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit; dan peran
masyarakat madani.

