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Sejarah Demokrasi

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena 
kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai 
contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum 
demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan 
dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, 
bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak 
negara.

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 sbagai indikator perkembangan politik suatu negara.



Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam 
suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan 
kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan 
ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu 
besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan 
beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan 
pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya 
kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk 
gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, 
tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi 
harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga 
negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) 
membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.



2. Konsep demokrasi
Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, 

oleh, dan untuk rakyat (demos). 
Menurut konsepnya, demokrasi menyiratkan kekuasaan 

politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga 
masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. 

Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat 
keseluruhan, tetapi hanya populasi tertentu, yaitu mereka 
yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal 
mengontrol akses ke sumber–sumber kekuasaan dan bisa 
mengklaim kepemilikan atas hak–hak prerogratif dalam 
proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 
urusan publik atau pemerintahan.



Kriteria penting Demokrasi 
(Pericles, Athena 430 SM) :
Pericles, Athena 430 SM;

1) Pemerintah suatu negara dibangun dari dukungan dan partisipasi yang mayoritas 
secara langsung.

2) Adanya kesamaan warga negara di bawah hukum.

3) Adanya penghargaan dan perlindungan terhadap pemenuhan HAM.

Tiga prinsip dasar dalam sistem politik yang demokratis, yaitu:

1) Ditegakkannya etika dan moralitas dalam politik sebagai landasan kerja sistem 
politik, ekonomi, sosial di dalam negara.

2) Dipakainya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam pelaksanaannya serta 
adanya kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku.

3) Pemberlakuan akuntabilitas publik. 



Prinsip dan konsep demokrasi (Inu Kencana 
Syafiie)
1) diberlakukannya pembagian 

kekuasaan
2) pemilihan umum yang bebas, 

manajemen yang terbuka,
3) kebebasan individu,
4) peradilan yang bebas,
5) pengakuan hak minoritas,
6) pemerintahan yang berdasarkan 

hukum
7) pers yang bebas,
8) adanya berbagai macam partai 

politik,
9) konsensus

10) persetujuan,

11) pemerintahan yang konstitusional,

12) ketentuan tentang pendemokrasian,

13) pengawasan terhadap administrasi negara,

14) perlindungan HAM,

15) pemerintahan yang mayoritas,

16) persaingan keahlian,

17) terbentuknya mekanisme politik,

18) kebebasan kebijaksanaan negara, 

19) dan mengutamakan musyawarah.



Konsep Demokrasi di Indonesia

Konsep demokrasi RI  sangat mendewakan kebebasan 
sehingga pada akhirnya nanti tidak mustahil dapat 
menimbulkan anarki. 

Oleh sebab itu, yang diperlukan di sini adalah bagaimana 
mekanisme yang paling tepat untuk mengontrol konsep 
demokrasi yang sangat bebas ini.

Dalam penerapannya, konsep demokrasi di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dapat dipandang sebagai sebuah 
mekanisme dan cita-cita untuk mewujudkan suatu 
kehidupan berkelompok yang sesuai dengan apa yang 
terdapat dalam UUD 1945 yang disebut kerakyatan.



Lanjutan . . . .

Selain itu, konsep demokrasi juga dapat dipandang 
sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi 
negara yang sesuai dengan kehendak orang-orang yang 
hidup dalam kelompok tersebut (demos).

Sementara itu, kehendak dan keinginan orang-orang yang 
ada dalam kelompok sangat ditentukan oleh 
pandangan hidupnya (weltanschaung), falsafah 
hidupnya (filosofiche gronslag) dan ideologi bangsa 
yang bersangkutan.



Kesimpulan umum Demokrasi RI

1) Nilai-nilai falsafah pancasila atau pemerintahan dari, 
oleh dan untuk rakyat harus berdasarkan sila-sila 
pancasila.

2) Transformasi nilai-nilai pancasila pada bentuk dan 
sistem pemerintahan.

3) Konsekuen dan komitmen terhadap nilai-nilai 
pancasila dan UUD 1945.



3. Demokrasi Konstitusionil
Sistem pemerintahan Indonesia sendiri dapat kita telusuri melalui 

UUD 1945, dimana secara jelas dalam Bab I Pasal 1 (3) disebutkan 
bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 

Pasca reformasi 1998, Indonesia telah memasuki tahap baru dalam 
demokrasinya. Setelah sekitar 32 tahun di bawah bayang-bayang 
demokrasi semu, warga negara Indonesia dapat mengecap 
indahnya ”fasilitas premium” demokrasi yaitu kebebasan 
berpendapat serta pemilihan umum langsung (sejak 2004).

Demokrasi yang merujuk pada hukum sendiri merupakan bentuk 
dari demokrasi konstitusional. Indonesia merupakan 
sebuah Rechtstaat (negara hukum), bukan Machtstaat yang 
merupakan negara dengan berdasarkan kekuasaan saja.



Ciri Demokrasi Konstitusional 

1) Terbatasnya  kekuasaan pemerintah serta 
2) Tidak  dibenarkannya tindakan sewenang-wenang pemerintah 

kepada masyarakat.
Kedua hal itu termaktub secara gamblang dalam konstitusi, yang 

menjadi acuan bagi pemerintah.
Senada dengan pernyataan Lord Acton, “power tends to corrupt, 

absolute power corrupts absolutely” 
Pemisahan dan/ pembagian kekuasaan mutlak dilakukan, yaitu 

eksekutif (presiden), 
legislatif (DPR dan MPR) serta 
yudikatif (MA/MK).



Syarat-syarat bagi penyelenggaraan demokrasi 
konstitusional

1) Perlindungan  konstitusionil, yang mencakup 
perlindungan terhadap hak-hak individu serta prosedur 
untuk memperoleh perlindung tersebut

2) Badan  kehakiman yang bebas dan tidak memihak

3) Pemilihan  umum yang bebas

4) Kebebasan  untuk menyatakan pendapat

5) Kebebasan  untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi

6) Pendidikan  kewarganegaraan (civic education).



4. Perkembangan demokrasi
Semenjak dikeluarkannya maklumat wakil presiden No. X 3 Nov 1945, yang 

menganjurkan pembentukan partai-partai politik, perkembangan demokrasi 
dalam masa revolusi dan demokrasi pearlementer dicirikan oleh distribusi 
kekuasaan yang khas. 

Presiden Soekarno ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan simbolik dan ceremonial, 
sementara kekuasaan pemerintah yang riil dimiliki oleh Perdana Menteri, Kabinet 
dan, Parlemen. 

Partai politik memainkan peranan sentral dalam kehidupan politik dan proses 
pemerintahan. 

Kompetisi antar kekuatan dan kepentingan politik mengalami masa keleluasaan 
yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka. 

Pergulatan politik ditandai oleh tarik menarik antara partai di dalam lingkaran 
kekuasaan dengan kekuatan politik di luar lingkungan kekuasaan, pihak kedua 
mncoba menarik pihak pertama ke luar dari lingkungan kekuasaan.



Simpulan 

Adakah Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Liberal, 
Demokrasi Parlementer, Demokrasi Pancasila?

Demokrasi itu di BENCI tetapi di CARI.

Demokrasi itu PALSU tapi PERLU.

Demokrasi hanya PANACEA politik.



Tanya Jawab


