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 DEMOKRASI

 

Konsep dasar 

- Demos = people 

- Kratos = rule 

- Rule by the people; One (monarchy) or Many (oligarchy). 

Tidak ada definisi pasti/ideal tentang demokrasi sesungguhnya. 

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan 

pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) 

atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa 

Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata 

δῆ μος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem 

politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota 

Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM. 

Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu 

bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan 

berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato 

Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh 

rakyat, dan untuk rakyat". Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem 

demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara 

yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, 

keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.  

Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara 

demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan 

membentuk masyarakat sosialis. 

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 
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Bentuk-bentuk demokrasi 

Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan 

demokrasi perwakilan. 

Demokrasi langsung 

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat 

memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam 

sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan 

sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang 

terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya 

demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus 

diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern 

sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup 

besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang 

sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan 

rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua 

permasalahan politik negara. 

Demokrasi perwakilan 

Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui 

pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi 

mereka.  

Prinsip-prinsip demokrasi 

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah 

terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-

prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal 

dengan "soko guru demokrasi". Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:  

1. Kedaulatan rakyat; 

2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; 

3. Kekuasaan mayoritas; 

4. Hak-hak minoritas; 

5. Jaminan hak asasi manusia; 

6. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur; 

7. Persamaan di depan hukum; 

8. Proses hukum yang wajar; 

9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional; 

10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; 

11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. 
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Asas pokok demokrasi 

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah 

pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai 

kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar 

tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:  

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan 

wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, 

umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan 

2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan 

pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan 

bersama. 

Ciri-ciri pemerintahan demokratis 

Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan 

dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan 

demokrasi adalah sebagai berikut:  

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan 

politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). 

2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi rakyat (warga negara). 

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

4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen 

sebagai alat penegakan hukum 

5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. 

6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi 

dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. 

7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di 

lembaga perwakilan rakyat. 

8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan 

(memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga 

perwakilan rakyat. 

9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, 

golongan, dan sebagainya). 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hakikat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Umum
http://id.wikipedia.org/wiki/Bebas
http://id.wikipedia.org/wiki/Rahasia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Martabat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Dunia
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_hak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemerdekaan


4 
 

Beberapa acuan : 

Pandangan Henry B. Mayo (Budiardjo, 2003): 

 Penyelesaian perselisihan dengan damai dan melembaga 

 Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai di tengah masyarakat 

yang terus berubah 

 Pergantian pimpinan/pejabat secara teratur 

 Membatasi penggunaan kekerasan 

 Mengakui dan menganggap wajar keanekaragaman 

 Menjamin tegaknya keadilan 

Menurut Morlino (2004): 

 Demokrasi yang baik paling tidak harus memenuhi 3 kualitas: 

 Kualitas hasil 

 Pemerintahan yang memiliki legitimasi yang dapat memuaskan warga 

negaranya.   

 Kualitas isi/substansi 

 Warga negara memiliki kebebasan dan kesetaraan 

 Kualitas prosedur 

Warga negara memiliki kebebasan untuk memeriksa dan mengevaluasi bagaimana 

pemerintahnya mencapai tujuan-tujuan kebebasan dan kesetaraan sesuai dengan 

hukum yang berlaku. 

 

 Momentum-momentum : 

 Runtuhnya tembok Berlin 

 Hancurnya komunisme, kecuali Cina 

 Kegagalan diktatoral di Amerika Latin 

 Berakhirnya apartheid 

Mendorong perkembangan demokrasi secara global. 

(Weale, 2007) 

 

Mengapa demokrasi? 

  Membuka kesempatan partisipasi publik secara luas. 

  Menentukan tujuan  

  Memilih pemimpin 

  Mengawasi pemerintahan  

  Meminta pertanggungjawaban 

Jadi secara tidak langsung masyarakat ikut serta di dalam proses pemerintahan 

melalui serangkaian kegiatan-kegiatan. 
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