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ABSTRAK

Demokrasi berasal dari kata Yunani “demos” berarti rakyat dan
“kratos” atau “kratein” berarti kekuasaan atau berkuasa.
Demokrasi dapat diterjemahkan “rakyat berkuasa” atau government rule by the
people (pemerintahan oleh rakyat).
Demokrasi juga berarti seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi
juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah
panjang dan sering berliku-liku sehingga demorasi sering disebut suatu
Ipelambangan dari kebebasan.

KATA PENGANTAR

Assalamu„alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan HidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Makalah PANCASILA (DEMOKRASI
PANCASILA) dengan lancar.
Diucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan
bantuan apapun dalam penyusunan Makalah ini.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik
dan saran yang bersifat membangun, kami terima dengan senang hati demi
sempurnanya penyusunan Makalah ini. Serta berharap makalah ini bermanfaat
bagi kami khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu‟alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2011

BAB I

A. Latar Belakang Masalah
Apakah demokrasi itu? Apakah negara ini sudah demokrasi? Jika
kita melihat bentuk demokrasi dalam struktur pemerintahan kita dari level
negara, provinsi, kabupaten, hingga kecamatan hampir dapat dipastikan di level
ini hanya proses pembuatan kebijakan sementara kalau kita mencari demokrasi
yang berupa ciri khas yang dapat mewakili bahwa negara kita mempunyai diri
demokrasi tersendiri itu dapat dilihat di level desa. Bagaimana seperti ditulis
almarhum Moh. Hatta bahwa,”Di desa-desa sistem yang demokrasi masih kuat
dan hidup sehat sebagai bagian adat istiadat yang hakiki.” Dasarnya adalah
pemilikan setiap orang yang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan
persetujuan bersama. Struktur demokrasi yang hidup dalam diri bangsa
Indonesia harus berdasarkan demokrasi asli yang berlaku di desa. Gambaran
dari tulisan almarhum ini tidak lain dari pola-pola demokrasi tradisional yang
dilambangkan oleh musyawarah dalam pencapaian keputusan dan gotong
royong dalam pelaksanaan keputusannya tersebut. (Prijono Tjiptoherijanto dan
Yomiko M. Prijono, 1983 hal 17-19).
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa
dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur
Pancasila yang tidak mungkin terlepas dari rasa kekeluargaan. Akan tetapi
yang menjadi pandangan kita sekarang. Mengapa negara ini seperti mengalami
sebuah kesulitan besar dalam melahirkan demokrasi. Banyak para ahli
berpendapat bahwa demokrasi pancasila itu merupakan salah satu demokrasi
yang mampu menjawab tantangan jaman karena semua kehidupan berkaitan
erat dengan nilai luhur Pancasila.
B. Rumusan Masalah
1.

Apakah demokrasi itu?

2.

Bagaimana pemahaman demokrasi di Indonesia?

3.

Bagaiman pengertian demokrasi pancasila?

4.

Bagaimana prinsip dan fungsi demokrasi pancasila?

BAB II

A. Pendekatan Historis
Demokrasi telah tumbuh sejak zaman yunani kuno pada masa
Negara Kota (City State) Atena sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum
masehi. Dalam sejarah dikenal bahwa negara kota Athena Kuno sebagai negara
demokrasi pertama di dunia, mampu menjalankan demokrasi langsung dengan
majelis sekitar 5.000 sampai 6.000 orang berkumpul secara fisik menjalankan
demokrasi langsung .

B. Pembahasan
1. Pengertian demokrasi dan nilai-nilai demokrasi
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.

(Sejarah dan

Perkembangan

Demokrasi, http://www.wikipedia.org).
Menurut Alamudi (1991) demokrasi sesungguhnya adalah
seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup
seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang
dan sering berrliku-liku sehingga demokrasi sering disebut pelambangan
dari kebebasan.
Sedangkan, menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan
arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat
didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep
maupun praktek, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukanlah
rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang

berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumbersumber kekuasaan dann bisa mengklaim atas hak-hak prerogratif dalam
proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan uurusan publik atau
pemerintahan.Tidak semua warga negara dapat terlibat langsung dalam
perwakilan. Hanya mereka yang karena sebab tertentu seperti kemampuan
membangun pengaruh dan menguasai suara politik yang terpilih s ebagai
wakil.

Sementar

sebagian

besar

rakyat

hanya

dapat

puas

jika

kepentingannya terwakili. Mereka tidak memiliki kemampuan dan
kesempatan yng sama untuk mengefektifkan hak-hak mereka sebagai
warga negara.(Sumarsono, S., hal:20)
Setap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan
rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah, kebudayaan,
pandangan hidup negara yang bersangkutan. Ada beberapa bentuk
demokrasi dalam sistem pemerintahan negara, antara lain:
a. Pemerintahan

Monarki

:

monarki

mutlak

(absolut),

monarki

konstitusional, dan monarki parlementer.
b. Pemerintahan Republik : berasal dari bahasa Latin Res yang berarti
pemerintahan dan Publica

yang berarti rakyat.Dengan demikian

Pemerintahan Republik dapat diartikan sebagai pemerintahan yang
dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak (rakyat).
(Sumarsono, S., hal:20)
Menurut salah satu ahli Nasional Prof. Dardji Darmodihardjo,
S.H. beliau mempunyai Pandangan bahwa demokrasi Pancasila adalah
paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup
bangsa Indonesia yang terwujudnya seperti dalam ketentuan-ketentuan
pembukaan UUD 1945.
Lain hal lagi dengan Prof. dr. Drs. Notonegoro,S.H. mengatakan
demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
yang

berke-Tuhan-nan

Yang

Maha

Esa,

yang

Berkepribadian

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang mempersatukan Indonesia dan
yang berkedaulatan seluruh rakyat.

Oleh karena ini secara umum dapat diartikan bahwa Demokrasi
adalah sistem politik yang memungkinkan semua warga bangsa
mempunyai kesempatan mewujudkan aspirasinya. Dalam sejarah umat
manusia tampak bahwa demokrasi berkembang sesuai dengan kondisi
bangsa yang bersangkutan, termasuk nilai budayanya, pandangan
hidupnya

serta

adat-istiadatnya.

Dengan

begitu

tiap-tiap

bangsa

mempunyai caranya sendiri mewujudkan demokrasi.
Setelah kita memahami pengertian demokrasi, kemudian kita juga
harus memahami nilai nila dalam berdemokrasi, antara lain:
a. Adanya kebebasan yang harus disertai tanggungjawab terhadap
masyarakat, bangsa dan Tuhan.
b. Menjunjung tinggi, harkat dan martabat kemanusiaan.
c. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup
bersama.
d. Mengakui perrbedaan.
e. Mengakui persamaan hak yang melekat pada setiap individu.
f. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang
adil dan beradab.
g. Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang
beradab.
h. Mewujudkan dan mendasarkan keadilan dalam kehidupan sosial agar
tercapai tujuan bersama.

2. Pemahaman demokrasi di Indonesia
a. Dalam sistem kepartaian dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu
sistem multi partai (polyparty system), sistem dua partai (biparty
system) dan sistem satu partai (monoparty system).
b. Sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara.
c. Hubungan antar pemegang kakuasaan negara, terutama antara
eksekutiif dan legislatif.
Mengenal model sistem-sistem pemerintahan negara, ada empat
macam sistem-sistem pemerintahan negara, yaitu: sistem pemerintah

diktator (diktator borjuis dan

proletar); sistem pemerintahan

parlementer; sistem pemerintahan presidentil; dan sistem pemerintah
campuran. (Sumarsono, S.)
3. Pengertian Demokrasi Pancasila
Hakekatnya negara adalah sifat kodrat manusia sebagai mahkluk
individu dan mahkluk sosial. Rakyat merupakan subjek pemdukung pokok
negara. Negara adalah dari/oleh/untuk rakyat. Oleh karena itu rakyat adalah
asal mula kekuasaan negara sehingga berdasarkan sila kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
demokrasi mutlak dilakukan.
Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi
bidang-bidang politik sosial ekonomi, serta yang dalam penyelesaian
masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan
permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di
samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang
memberikan

pedoman

tingkah

laku

manusia

Indonesia

dalam

hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat,
usaha dan krida manusia dalam mengolah lingkungan hidup. Pengertian
lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan

perwakilan,

yang

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan
Beradab, Persatuan Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (demokrasi pancasila). Pengertian
tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan
presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi suatu
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, berarti pula
demokrasi adalah suatu bentuk kekuasaan dari oleh untuk rakyat. Menurut
konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan,
sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga

negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktik, demos
menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat keseluruhan,
tetapi populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau
kesepakatan formal memiliki hak preogratif forarytif dalam proses
pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau
menjadi wakil terpilih, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi
yang memilihnya. (Idris Israil, 2005:51)
Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa
pengertian sebagai berikut:
a.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan
kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan
rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius,
berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur,
berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.

b.

Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara
dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.

c.

Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak,
tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.

d.

Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi
dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh
semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau
minoritas.

4. Prinsip dan fungsi Demokrasi Pancasila
Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir,
bertindak dan lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip
demokrasi secara umum, terdapat 2 landasan pokok yang menjadi dasar
yang merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui oleh setiap orang
yang

menjadi

negara/rakyat/masyarakat/organisasi/partai/keluarga, yaitu:

pemimpin

a.

Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik
perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan
bukan pula milik penguasa negara.

b.

Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya
adalah selaku pengurusa rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan
bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku
pelayana rakyat, yaitu tidak boleh/bisa bertindak zalim terhadap
tuannyaa, yakni rakyat.

Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
a. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945
dikatakan:
1) Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak
berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat),
2) Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak
bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas),
3) Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.
b. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
c. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,
d. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman)
merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR,
DPA atau lainnya,
e. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi
Untuk menyalurkan aspirasi rakyat,
f. Pelaksanaan Pemilihan Umum;
g. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh
MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945),
h. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
i.

Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada
Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,

j.

Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.

Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
a. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
Contohnya:
1) Ikut menyukseskan Pemilu
2) Ikut menyukseskan Pembangunan.
3) Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.
4) Menjamin tetap tegaknya negara RI.
5) Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang
mempergunakan sistem konstitusional.
6) Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila.
7) Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang
antara lembaga negara.
8) Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.

BAB III

A. Kesimpulan dan Saran
Dengan demikian telah kita lihat bahwa demokrasi di Indonesia
telah berjalan dari waktu ke waktu. Namun kita harus mengetahui bahwa
pengertian Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh
bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilainilai luhur Pancasila. Adapun aspek dari Demokrasi Pancasila antara lain
di bidang aspek Aspek Material (Segi Isi/Subsrtansi), Aspek Formal,
Aspek Normatif, Aspek Optatif, Aspek Organisasi, Aspek Kejiwaan.
Namun hal tersebut juga harus didasari dengan prinsip pancasila dan
dengan tujuan nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kita
dapat merasakan demokrasi dalam istilah yang sebenarnya.
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