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MAKNA KATA DEMOKRASI 
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari 
kata Demokratia yang berarti “Pemerintahan  rakyat”. 
Demokratia sendiri terdiri dari dua kata yakni  

demos yang mempunyai arti “rakyat”  

kratos yang mempunyai arti “Pemerintahan”. 



PENGERTIAN DEMOKRASI 
 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
demokrasi merupakan istilah politik yang berarti 
pemerintahan rakyat. Hal tersebut bisa diartikan 
bahwa dalam sebuah negara demokrasi kekuasaan 
tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan 
langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka 
pilih di bawah sistem pemilihan bebas. 



PENGERTIAN DEMOKRASI 
MENURUT PARA AHLI 
 Abraham Lincoln mengartikan demokrasi itu ialah 

pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

 

 Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi ialah 
suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah 
kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap 
warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam 
negaranya. 

 

 



PENGERTIAN DEMOKRASI 
MENURUT PARA AHLI 
 Koentjoro Poerbopranoto mengartikan bahwa 

demokrasi ialah suatu sistem dimana rakyat harus ikut 
berpartisipasi dalam suatu pemerintahan negara 
secara aktif. 

 Prof. Mr. Muhammad Yamin mengemukakan bahwa 
demokrasi merupakan suatu dasar dalam 
pembentukan pemerintahan dan yang ada didalamnya 
(masyarakat) dalam kekuasaan mengatur dan 
memerintah dikendalikan secara sah oleh seluruh 
anggota masyarakat. 

 



Kriteria Negara yang Berdemokrasi 
suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki 
Ciri-Ciri sebagai berikut: 
 a. Kedaulatan rakyat. 
 b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 
 c. Kekuasaan mayoritas. 
 d. Hak-hak minoritas. 
 e. Jaminan hak-hak asasi manusia. 
 f. Pemilihan yang bebas dan jujur. 
 g. Persamaan di depan hukum. 
 h. Proses hukum yang wajar. 
 i. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 
 j. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 
 k. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat 



TRIAS POLITICA 
Pengertian Trias Politica adalah teori yang di 
kemukakan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan 
pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, 
yaitu : 

 legislatif,  

 eksekutif  

 yudikatif.  



 



DEMOKRASI DALAM PANCASILA 
Penerapan demokrasi di Indonesia didasari oleh sila 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijiwai oleh 
sila: 

Ketuhanan Yang Maha Esa 

Kemanusian yang Adil dan Beradab 

Persatuan Indonesia 

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 



Klasifikasi Demokrasi 
a)Berdasarkan titik berat perhatiannya: 

1. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang 
menjunjung tinggi persamaan dalam bidang 
politik. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-
negara liberal. 

2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang 
dititikberatkan pada upaya menghilangkan 
perbedaan dalam bidang ekonomi, Bentuk 
demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis 



Klasifikasi Demokrasi 
Berdasarkan titik berat perhatiannya: 

3) Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang 
mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari 
bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk 
demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. 



Klasifikasi Demokrasi 
b) Berdasarkan ideologi: 

1) Demokrasi konstitusional atau demokrasi 
liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada 
kebebasan atau individualisme. Ciri khas 
pemerintahan demokrasi konstitusional adalah 
kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak 
diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan 
bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. 
Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. 



Klasifikasi Demokrasi 
b) Berdasarkan ideologi: 

2) Demokrasi rakyat atau demokrasi 
proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan 
pada paham marxisme-komunisme. 
Demokrasi rakyat mencitacitakan kehidupan 
yang tidak mengenal kelas sosial.  



Klasifikasi Demokrasi 
c) Berdasarkan proses penyaluran kehendak 
rakyat: 

1). Demokrasi langsung, yaitu paham 
demokrasi yang mengikutsertakan setiap 
warga negaranya dalam permusyawaratan 
untuk menentukan kebijaksanaan umum 
negara atau undang-undang secara langsung. 



Klasifikasi Demokrasi 
c) Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat: 

2)Demokrasi tidak langsung, yaitu paham 
demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem 
perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini 
berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang 
jumlah penduduknya semakin banyak, 
wilayahnya semakin luas, dan permasalahan 
yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. 
Demokrasi tidak langsung atau demokrasi 
perwakilan biasanya dilaksanakan melalui 
pemilihan umum. 



Prinsip Demokrasi 
Dasar-dasar Ilmu Politik mengungkapkan prinsip dari 
demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang 
demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain 
adalah : 
 a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara 

melembaga. 
 b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai 

dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 
 c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 
 d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 
 e. Mengakui serta menganggap wajar adanya 

keanekaragaman. 
 f. Menjamin tegaknya keadilan. 


