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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

dalam kaitannya kewarganegaraan, pancasila, moral dan akhlak kini telah merosot dikalangan 

masyarakat dewasa ini. Pancasila sebagai dasar Negara telah jauh ditinggalkan dan dilupakan. 

Padahal dengan susah payah pendiri bangsa ini ,menyusun dan membuat konsep dari pancasila 

ini agar dapat difahami dan diambil butir-butirnya sehingga dapat diamalkan. 

Sering kaitannya pancasila di hubungkan dengan islam dan demokrasi. Sebagai dasar Negara 

pancasila kerap kali dijadikan tombak untuk menegakkan demokrasi. Di Negara kita ini sebagai 

Negara demokrasi sangat mengedepankan yang namanya hak asasi untuk menyampaikan 

inspirasi. 

Oleh sebab itu makalah ini dibuat untuk memberikan persepsi dan ilmu tambahan untuk dapat 

memahami pancasila, islam dan demokrasi 

 

I.2. Tujuan  

Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah  

Sebagai tugas penyusunan makalah dari mata kuliah kewarganegaraan 

Memberikan penghargaan dalam memperingati hari kelahiran pancasila 

Memberikan ilmu dan pengalaman kepada pembaca akan hal pancasila dan demokrasi. 

 

I.3. Sitematika  

Dalam penyusunan makalah ini dilakukan pengambilan data dan fakta melalui internet, buku dan 

Koran. Serta sebagainya. 
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I.4. Ruang Lingkup 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab 2 Pancasila dan Demokrasi 

Daftar Pusataka 
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BAB II 

PANCASILA  DAN DEMOKRASI 

 

II.7.  PENGERTIAN PANCASILA 

Untuk memahami Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusan maupun 

peristilahannya, pengertian Pancasila dapat dibahas secara etimologis, historis, dan terminologis. 

 

1. Pengertian Pancasila secara Etimologis : 

 

a. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta (kasta Brahmana) : 

Panca = Lima 

Syila (vokal i pendek) = Batu sendi, alas, dasar. 

Syiila (vokal i panjang) = Peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, yang senonoh. 

Pancasyila = Berbatu sendi/alas/dasar yang lima. 

Pancasyiila = Lima urutan tingkah laku yang baik. 

b. Pancasyiila menurut ajaran Budha yang bersumber dari kitab suci ”Tripitaka” yang 

terdiri dari tiga buku besar (Suttha Pitaka, Abhidama Pitaka, Vinaya Pitaka) berupa lima 

larangan (Five Moral Principles), yaitu : 

1) Panatipada veramani sikhapadam samadiyani. 

 (Jangan mencabut nyawa mahluk hidup = dilarang membunuh). 

2) Dinna dana veramani sikhapadam samadiyani. 

 (Jangan mengambil barang yang tidak diberikan = dilarang mencuri). 

3) Kameshu miccharaca veramani sikhapadam samadiyani. 

 (Jangan berhubungan kelamin = dilarang berzina). 

4) Musawada veramani sikhapadam samadiyani. 

 (Jangan berkata palsu = dilarang berbohong). 

5) Sura meraya masjja pamada tikana veramani. 

(Jangan minum minumam yang menghilangkan pikiran = dilarang minum minuman 

keras atau mabuk-mabukan). 
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c. Dengan masuknya ajaran Budha di Indonesia, pada zaman Majapahit di bawah Raja 

Hayam Wuruk dibantu Mahapatih Gajah Mada, ditemukan dalam keropak 

”Negarakertagama” berupa kekawin (syair pujian) oleh Mpu Prapanca, pada sarga 53 bait 2 : 

”Yatnaggegwani pancasyiila kertasangskarbhisekaka krama” (Raja menjalankan dengan setia ke 

lima pantangan, yaitu mateni, maling, madon, madat, main). Dalam bahasa Jawa disebut Mo 

Limo (maksudnya lima m). 

 

2. Pengertian Pancasila secara Historis : 

 

Dapat dilihat sejak proses perumusan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Setelah Ketua dr. K.R.T. Radjiman 

Wedyodiningrat mengajukan pertanyaan di depan sidang tentang rencana dasar negara 

Indonesia yang akan dibentuk : 

a. Tanggal 29 Mei 1945 : Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya mengajukan lima 

asas/dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu : 

1) Peri Kebangsaan; 

2) Peri Kemanusiaan; 

3) Peri Ketuhanan; 

4) Peri Kerakyatan; 

5) Kesejahteraan Rakyat. 

Sedangkan dalam usul tertulis, beliau mengajukan rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 dengan dasar negara : 

1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 

2) Kebangsaan Persatuan Indonesia; 

3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab; 

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 

perwakilan; 

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

b. Tanggal 31 Mei 1945 Mr. R. Soepomo dalam pidatonya menguraikan tentang teori 

negara secara yuridis, politis, dan sosiologis, syarat-syarat berdirinya negara, bentuk negara dan 

bentuk pemerintahan, serta hubungan antara negara dan agama. Pada tanggal ini pun kembali 
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Mr. Muh. Yamin berpidato yang menguraikan tentang daerah negara, kebangsaan Indonesia 

atas dasar tinjauan yuridis, historis, politis, sosiologis, geografis dan konstitusional yang meliputi 

seluruh Nusantara Raya. 

c. Tanggal 1 Juni 1945 : Ir. Soekarno dalam pidatonya mengajukan lima asas sebagai dasar 

negara Indonesia yang akan dibentuk, yang berdasarkan bisikan salah seorang ahli bahasa, 

diberinya nama ”Pancasila,” yaitu : 

1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia; 

2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan; 

3) Mufakat atau Demokrasi; 

4) Kesejahteraan Sosial; 

5) Ketuhanan yang berkebudayaan. 

Menurut beliau, ke lima sila Pancasila itu dapat diperas menjadi ”Trisila,” yaitu : 

1) Sosio Nasionalisme, ialah Nasionalisme dan Internasionalisme; 

2) Sosio Demokrasi, ialah Demokrasi dengan Kesejahteraan Sosial; 

3) Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Trisila pun masih dapat diperas lagi menjadi ”Ekasila” atau satu sila, yaitu ”Gotong Royong.” 

d. Tanggal 22 Juni 1945 : ”Panitia Sembilan” dalam BPUPKI yang ditugasi merumuskan 

lebih lanjut rancangan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, berhasil menyusun naskah 

yang dikenal dengan ”Piagam Jakarta” (Jakarta Charter) yang pertama kali disepakati sidang. 

Isi Piagam Jakarta yang berkaitan dengan dasar Negara tersebut adalah : 

1) Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya; 

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 

3) Persatuan Indonesia; 

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 

perwakilan; 

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Susunan BPUPKI dan anggota Panitia Sembilan adalah : 

BPUPKI : 

Ketua (Kaicoo)    : Dr. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat ; 

Ketua Muda (Fuku Kaicoo)   : Ichibangase; 
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Ketua Muda (Fuku Kaicoo/Zimukyoku) : Rd. Randji Soeroso. 

Adapun anggota Panitia Sembilan dalam BPUPKI adalah : 

1) Ir. Soekarno 

2) Drs. Mohamad Hatta 

3) Mr. Muhammad Yamin 

4) Mr. A.A. Maramis 

5) K.H. Wahid Hasyim 

6) Mr. A. Soebardjo 

7) K.H. Abdul Kahar Moezakkir 

8) Abikoesno Tjokrosoejoso 

9) H. Agoes Salim 

 

3. Pengertian Pancasila secara Terminologis : 

 

a. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 : 

Sehari setelah merdeka, untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara, yaitu tanggal 18 

Agustus 1945, sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah berhasil 

menetapkan/mengesahkan UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri 

dari XVI BAB, 37 Pasal, 1 Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 Pasal, dan 1 Aturan Tambahan 

yang terdiri atas 2 Ayat, serta Penjelasannya. 

Dalam Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea, pada alinea keempat tercantum 

rumusan Pancasila, yaitu : ”Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 

persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia.” 

b. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (29 Desember1949 - 17 Agustus 1950) 

tercantum rumusan Pancasila : 

1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 

2) Peri Kemanusiaan; 

3) Kebangsaan; 

4) Kerakyatan; 
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5) Keadilan Sosial. 

c. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959) : 

1) Ketuhanan YME; 

2) Peri Kemanusiaan; 

3) Kebangsaan; 

4) Kerakyatan; 

5) Keadilan Sosial. 

d. Dalam Masyarakat : 

Beraneka ragam rumusan Pancasila yang berkembang di masyarakat, di antaranya yang paling 

populer : 

1) Ketuhanan YME; 

2) Peri Kemanusiaan; 

3) Kebangsaan; 

4) Kedaulatan Rakyat; 

5) Keadilan Sosial. 

Mulai tanggal 5 Juli 1959 setelah Dekrit Presiden menyatakan kembali ke UUD 1945, maka 

rumusan Pancasila yang benar dan sah serta mengikat negara dan seluruh warga negara sampai 

saat ini adalah yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pada saat ini (era reformasi) UUD 

1945 telah mengalami empat kali perubahan (amandemen), akan tetapi Pembukaannya tetap 

tidak (dan tidak akan) diubah. 

 

II.8.  NILAI DASAR PANCASILA 

 

Sebagai etika, moral, norma, dan etika pilitik, Pancasila mempunyai nilai dasar 

fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai nilai dasar dimaksud : 

1. Bersifat universal. 

2. Mempunyai nafas humanisme, karena dapat diterima dengan mudah oleh siapa saja. 

3. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah, karena nilai-nilai Pancasila dirangkai dan secara 

resmi disahkan menjadi kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral 

bangsa Indonesia. 
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Pancasila sebagai nilai dasar adalah seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Nilai-nilai dasar Pancasila itu adalah : 

1. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa. 

a. Memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai sumber dan pencipta 

universum; 

b. Memperlihatkan relasi esensial antara pencipta dan yang diciptakan, menunjukkan 

ketergantungan yang diciptakan kepada yang mencipta. 

2. Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 

a. Refleksi lebih lanjut dari sila pertama; 

b. Memperlihatkan secara mendasar dari negara atas harkat dan martabat manusia sekaligus 

komitmen untuk melindunginya; 

c. Manusia karena kedudukannya yang khusus di antara ciptaan Tuhan mempunyai hak dan 

kewajiban untuk mengembangkan kesempatan dirinya menjadi orang yang bernilai. 

3. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia. 

Meminta perhatian setiap manusia Indonesia sebagai warga Negara akan hak, kewajiban, 

dan tanggung jawabnya kepada negara, khususnya dalam menjaga eksistensi bangsa dan 

negara. 

4. Sila Keempat : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan. 

a. Pengakuan negara serta perlindungan atas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam 

suasana musyawarah dan mufakat; 

b. Keterbukaan untuk saling mendengar, mempertimbangkan satu sama lain, menerima dan 

memberi; 

c. Setiap orang diakui dan dilindungi haknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. 

5. Sila Kelima : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

a. Menekankan keseimbangan antara hak dengan kewajiban; 

b. Setiap warga negara harus dapat menikmati keadilan secara nyata; 

c. Keadilan sosil menuntut formasi struktur-struktur soaial, ekonomi, politik, budaya, dan 

ideologi ke arah yang lebih akomodatif terhadap kepentingan masyarakat. 
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II.9.  PENGERTIAN DEMOKRASI 

 

1. Harris Soche : 

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan 

melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak 

untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang 

lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. 

2. Henry B. Mayo : 

Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum 

ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam 

pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan 

dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. 

3. C.F. Strong : 

Suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat 

politik ikutserta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya 

mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. 

4. Samuel P. Huntington : 

Sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling 

kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang jujur, adil, dan berkala, dan di dalam 

sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk 

dewasa berhak memberikan suara. 

5. International Commission for Jurist : 

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-

keputusan politik diselenggarakan oleh warga melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan 

bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. 

6. Abraham Lincon (AS, 1863) : 

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government 

of the people, by the people, and for the people). Sementara itu secara substantif, prinsip utama 

dalam demokrasi menurut Maswadi Rauf (1997) ada dua, yaitu : 

1. Kebebasan/persamaan (freedom/equality). 

2. Kedaulatan rakyat (people’s sovereignity). 
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Kebebasan dan persamaan adalah pondasi demokrasi, dan sarana penting untuk mencapai 

kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari 

penguasa. Demokrasi karenanya merupakan pelembagaan dari kebebasan. Sementara itu 

kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan kebijakan yang dibuat atas kehendak rakyat untuk 

kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal, yaitu pertama, kecil 

kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, dan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat 

dalam tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan rakyat adalah pengawasan 

oleh rakyat. 

 

II.10. KONSEP DEMOKRASI 

 

Konsep demokrasi pada masa sekarang ini tidak saja difahami sebagai bentuk 

pemerintahan, tetapi juga sebagai sistem politik, dan sebagai sikap hidup. 

 

1) Demokrasi sebagai Sistem Politik : 

 

Sistem politik cakupannya lebih luas dari sekedar bentuk pemerintahan. Hal ini terlihat dari 

definisi demokrasi yang diberikan Henry B. Mayo dan S.P. Huntington. Menurut S.P. 

Huntington (2001), sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu sistem politik demokrasi, dan 

sistem politik nondemokrasi. Sistem politik demokrasi adalah sistem pemerintahan dalam suatu 

negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Sedangkan sistem politik nondemokrasi 

adalah sistem pemerintahan yang tidak menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, misalnya 

otoriter, totaliter, diktator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, dan sistem komunis. 

Akan tetapi dalam kenyataannya, bisa saja bentuk pemerintahan monarki (kerajaan) dan republik 

pun merupakan negara demokrasi, atau diktator, bergantung pada prinsip-prinsip yang 

dijalankannya. Dengan demikian, ada Negara kerajaan yang demokratis, dan ada yang 

diktator/otoriter, demikian juga ada negara republik yang demokratis dan ada yang 

diktator/otoriter. 

 

Unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan, 

pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik menurut A. Ubaedillah dan Abdul Rozak dkk. dari 
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ICCE-UIN Jakarta, sangat bergantung pada keberadaan dan peran yang dijalankan oleh unsur-

unsur penopang tegaknya demokrasi, yaitu : 

a. Negara Hukum (Rechstaats atau The Rule of Law) yang memberikan perlindungan hukum 

bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta 

penjaminan hak asasi manusia; 

b. Masyarakat Madani (Civil Society), yaitu masyarakat yang ciri-cirinya terbuka, egaliter, 

bebas dari dominasi dan tekanan negara;  

c. Aliansi Kelompok Strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan 

kelompok penekan (pressure group) atau kelompok-kelompok kepentingan termasuk di 

dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. 

 

Demokrasi tidak sekedar wacana yang mengandung prinsip-prinsip demokrasi, akan 

tetapi mempunyai ukuran atau parameter sehingga suatu negara dapat dikatakan demokratis atau 

tidak. Dalam hal ini ada tiga aspek yang dapat dijadikan parameter sejauh mana demokrasi itu 

berjalan, yaitu : 

a. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintahan. Hingga saat ini diyakini banyak 

kalangan bahwa pemilu sebagai salah satu instrumen penting dalam proses pergantian 

pemerintahan; 

b. Susunan kekuasaan negara yang dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan 

kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah; 

c. Pengawasan rakyat, yakni suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki 

sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan 

(check and balance) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif. 

Untuk mendukung terlaksananya demokrasi, perlu didukung oleh enam norma/ kaidah pokok 

yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat pluralis, yaitu : 

a. Kesadaran akan adanya pluralisme;’ 

b. Musyawarah; 

c. Sejalan dengan tujuan; 

d. Ada norma kejujuran dan mufakat; 

e. Kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban; 

f. Percobaan dan salah (trial and error). 
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2) Demokrasi sebagai Sikap Hidup : 

 

Pemerintahan atau sistem politik tidak datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya. 

Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk 

berperilaku mendukung pemerintahan dan system politik demokrasi. Perilaku demokrasi sebagai 

sikap atau pola/pandangan hidup dikemukakan pula oleh : 

a. John Dewey, bahwa demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dari perlunya 

partisipasi warga negara dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama; 

b. Padmo Wahyono (BP-7 Pusat), bahwa demokrasi adalah pola kehidupan berkelompok 

yang sesuai dengan keinginan dan pandangan hidup orang-orang yang berkelompok tersebut; 

c. Tim ICCE-UIN Jakarta (2003), bahwa demokrasi sebagai way of life dalam seluk-beluk 

sendi kehidupan bernegara, baik oleh rakyat (masyarakat) maupun pemerintah. 

 

II.11. DEMOKRASI PANCASILA : 

 

Semenjak negara Republik Indonesia berdiri tahun 1945, telah dianut dan dilaksanakan 

demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan sejak tahun 1966 demokrasi Pancasila. Sesuai 

dengan UUD 1945, memang seharusnya yang dianut dan dilaksanakan adalah demokrasi 

Pancasila. Nilai-nilai yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana tertuang dalam 

Pembukaan UUD 1945 adalah : 

a. Kedaulatan rakyat. Perhatikan bunyi kalimat pada elinea keempat, ”...yang terbentuk dalam 

suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...” 

b. Republik. Perhatikan kalimat tersebut di atas pada kata Republik Indonesia; 

c. Negara berdasar atas hukum. Perhatikan kalimat pada alinea keempat selanjutnya, ”... 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 

sosial.” 

Perhatikan pula Penjelasan UUD 1945 dalam sistem pemerintahan negara, ”I. Indonesia ialah 

negara yang berdasar atas Hukum (Rechtsstaat); 1. Negara Indonesia berdasar atas Hukum 

(rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat).” 
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d. Pemerintahan yang konstitusional. Perhatikan kalimat, ”... maka disusunlah 

Kemerdekaan Kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...” UUD 

1945 adalah konstitusi negara! 

e. Sistem perwakilan. Perhatikan kalimat, ”... dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ...” yang adalah juga sila keempat Pancasila. 

f. Prinsip musyawarah. Perhatikan kalimat yang sama tersebut di atas; 

g. Prinsip Ketuhanan. Perhatikan kalimat, ”...dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia 

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, ...” yang tidak 

lain adalah sila pertama Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat juga diartikan secara luas maupun 

sempit : 

a. Dalam arti luas, berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam 

berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara (epoleksosbudhankamag); 

b. Dalam arti sempat, berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (sila keempat Pancasila). 

 

II.12. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA : 

 

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Lahirnya konsep 

demokrasi dapat ditelusuri mulai pada sidang BPUPKI (1945) yang pada umumnya para 

founding father menghendaki bahwa negara Indonesia merdeka haruslah negara demokrasi. 

Perbedaan yang terjadi adalah mengenai hak-hak demokrasi warga negara. Pandangan pertama 

yang diwakili Mr. R. Soepomo dan Ir. Soekarno, menentang dimasukkannya hak-hak tersebut 

dalam konstitusi, sementara pandangan kedua yang diwakili Drs. Moh. Hatta dan Mr. Muh. 

Yamin, memandang perlu pencantuman hak-hak warga negara dalam undangundang dasar. 

Periodisasi pelaksanaan demokrasi Indonesia menurut Miriam Budiardjo (1997) adalah : 

a. Masa Republik I, disebut Demokrasi Parlementer; 

b. Masa Republik II, disebut Demokrasi Terpimpin; 

c. Masa Republik III, disebut Demokrasi Pancasila, yang menonjolkan system presidensial. 

Sementara itu menurut Afan Gaffar (1999), periodisasi dimaksud adalah : 

a. Periode masa Revolusi Kemerdekaan; 

b. Periode masa Demokrasi Perlementer (representative democracy); 
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c. Periode masa Demokrasi Terpimpin (guided democracy); 

d. Periode masa Pemerintahan Orde Baru (Pancasila democracy). Perkembangan sampai saat 

sekarang dapat juga dibagi ke dalam periodisasi sebagai berikut (Dwi Winarno , 2006) : 

a. Pelaksanaan demokrasi masa Revolusi (1945-1950); 

b. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Lama : 

1) Demokrasi Liberal (1950-1959); 

2) Demokrasi Terpimpin (1959-1965). 

c. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru (1966-1998); 

d. Pelaksaan demokrasi masa Transisi (1998-1999); 

e. Pelaksaan demokrasi masa Reformasi (1999-sekarang). 

 

Catatan : 

Pada masa transisi dan reformasi banyak terjadi perbedaan pendapat dan  Pertentangan 

yang kerap menimbulkan konflik dan kerusuhan, a.l. Aceh, Papua, Timor Timur, Ambon 

(Maluku), Poso (Sulawesi), Kalimantan Tengah, dll. (Timtim malah setelah dilakukan 

referendum pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie akhirnya lepas dari NKRI). 

Sekarang ini rakyat memiliki kesempatan yang luas dan bebas untuk melaksanakan demokrasi di 

berbagai bidang. Harapan banyak orang akan demokrasi itu sehingga sering disebut ”eforia 

demokrasi.” Pada masa ini pun banyak terjadi pertentangan terutama menyangkut reaksi 

masyarakat atas kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan atau tidak berpihak kepada 

rakyat. 

 

Mekanisme Sistem Politik Demokrasi Indonesia : 

 

Pokok-pokok dalam sistem demokrasi politik Indonesia dapat dikemukakan sebagai 

berikut : 

a. Merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi luas kepada daerah; 

b. Bentuk pemerintahan republik dengan sistem presidensial; 

c. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden 

dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun. Presiden tidak bertanggung 

jawab kepada MPR maupun DPR; 
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d. Kabinet (dewan menteri) sebagai pembantu presiden diangkat dan diberhentikan oleh 

presiden dan bertanggung jawab kepada presiden; 

e. Parlemen terdiri dari dua kamar, yaitu DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang 

tergabung dalam MPR. DPR terdiri atas para wakil rakyat yang dipilih dalam Pemilu melalui 

jalur Parpol, yang berpedoman pada asas : 

1) Mandiri; 

2) Jujur; 

3) Adil; 

4) Kepastian hukum; 

5) Tertib penyelenggara Pemilu; 

6) Kepentingan umum; 

7) Keterbukaan; 

8) Proporsionalitas; 

9) Profesionalitas; 

10) Akuntabilitas; 

11) Efisiensi; 

12) Efektivitas. 

DPR mempunyai kekuasaan legislasi, anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan. 

Terdapat juga DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan DPD dipilih secara perseorangan 

melalui Pemilu bersamaan dengan pemilihan anggota DPR/DPRD (tidak melalui Parpol) dan 

merupakan wakil dari provinsi (tiap provinsi empat orang); 

f. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres); 

g. Sistem multi partai. (Pada masa Orla banyak partai, masa Orba dari 10 diciutkan menjadi 3, 

masa reformasi tahun 1999 ada 48 partai, tahun 2004 ada 24 partai, dan tahun 2009 ada 38 partai 

ditambah partai lokal di Aceh 6 partai, jadi 44 partai). 

h. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan 

yang ada di bawahnya (PN, PT, PTUN, PA, PM, termasuk Pengadilann HAM dan Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi), serta ada Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY); 

i. Lembaga negara lainnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
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Wujud Demokrasi dalam Penyelenggaraan Negara RI : 

 

Merupakan proses lima tahunan, yaitu saat pergantian kepemimpinan nasional yang 

dimulai dengan kegiatan Pemilu untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan Presiden. 

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, sedangkan untuk memilih 

anggota DPD dilaksanakan dengan system distrik berwakil banyak. Penyelenggara Pemilu adalah 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pengawasan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota 

adalah Parpol. Persyaratan Parpol untuk menjadi peserta Pemilu 

adalah : 

a. Berstatus badan hukum sesuai dengan UU tentang Parpol (Untuk Pemilu 2009 adalah UU 

No. 2 Tahun 2008, karena ternyata tiap lima tahun UU Parpol, UU Susduk DPR, DPD, DPRD, 

dan UU Pemilu selalu diganti, padahal dalam UU sebelumnya ada ketentuan Electoral dan 

Parliamentary Treshold); 

b. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi; 

c. Memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; 

d. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan 

pada kepengurusan Parpol tingkat pusat; 

e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) 

dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Parpol sebagaimana dimaksud pada huruf b dan 

c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; 

f. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan c; 

g. Mengajukan nama dan tanda gambar Parpol kepada KPU. 

Jumlah kursi anggota DPR pada Pemilu 2009 ditetapkan 560 (lima ratus enam puluh) orang, 

sebelumnya (Pemilu 2004) 550 orang. Jumlah anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu 2009 paling 

sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang. Dan jumlah anggota 
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DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) 

orang. 

 

Syarat-syarat bagi Terselenggaranya Pemerintahan Demokratis : 

 

Menurut The International Commission of Jurist (organisasi ahli hukum internasional) 

tahun 1965, syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah 

” rule of law” adalah : 

a. Perlindungan konstitusional, artinya, selain menjamin hak-hak individu, juga harus  da cara 

prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; 

b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial tribunals); 

c. Pemilihan umum yang bebas; 

d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat; 

e. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi; 

f. Pendidikan kewarganegaraan (civic educatuon). 

Untuk mengarah ke syarat-syarat tersebut di atas, menurut David Beetham dan Kevin Boyle 

(2000) dalam Dwi Winarno (2006), diperlukan enam kondisi sebagai berikut : 

a. Penguatan struktur ekonomi yang berbasis keadilan sehingga memungkinkan terwujudnya 

prinsip kesederajatan; 

b. Tersedianya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kepentingan ketahanan hidup (survive) 

warga negara (sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan); 

c. Kemapanan kesatuan dan identitas nasional, sehingga tahan terhadap pembelahan dan 

perbedaan sosial politik warga negara; 

d. Pengetahuan yang luas, pendidikan, kedewasaan, sikap toleransi, dan rasa tanggung 

jawab kolektif warga negara khususnya masyarakat pemilih; 

e. Rezim yang terbuka dan bertanggung jawab dalam menggunakan sumber-sumber publik 

secara efisien; 

f. Pengakuan yang berkelanjutan dari negara-negara demokratis terhadap praktek 

demokrasi. 

Sementara itu menurut Soerensen (2003), terdapat lima kondisi yang dianggap dapat 

mendukung pembangunan demokrasi yang stabil, yaitu : 
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a. Para pemimpin tidak menggunakan instrumen kekerasan (polisi dan tentara) untuk 

mempertahankan kekuasaan; 

b. Terdapat organisasi masyarakat pluralis yang modern dan dinamis; 

c. Potensi konflik dalam pluralisme subkultural dipertahankan pada level yang masih dapat 

ditoleransi; 

d. Di antara penduduk negeri khususnya lapisan politik aktif, terdapat budaya politik dan 

sistem keyakinan yang mendukung ide dan lembaga demokrasi; 

e. Dampak dari pengaruh dan kontrol oleh negara asing dapat mendukung secara positif atau 

malah menghambat. 

 

 

  



22 |K E W A R G A N E G A R A A N  - - - -  A R  R A H M A N  R A H M A D A N  

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Lemhanas & Ditjen Dikti Depdikbud. 1991. Kewiraan untuk Mahasiswa. Jakarta : PT. 

Gramedia. 

Lemhanas. 1995. Ketahanan Nasional. Cetakan Pertama. Jakarta : Balai Pustaka. 

Sajidiman Djunaedi. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan Nasional). Cianjur : 

Universitas Suryakencana 

 


