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DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI 
 
 
 
 
 

emokrasi adalah gagasan yang berkembang dalam 
dunia politik dianut sebagai sitem politik di sebagian 
besar negara di dunia. Demokrasi berasal dari kata 

demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan).  
3.1. Demokrasi 

Secara sederhana demokrasi bisa dipahami sebagai 
pemerintahan oleh rakyat. Tentu saja dalam prakteknya rakyat tak 
memerintah secara langsung tapi oleh pemimpin dan melalui lembaga 
perwakilan yang dipilih adalam pemilu.  

Stepan and Linz (2001:26) menyampaikan bahwa kriteria 
demokrasi adalah  

“Kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung 
akternatif-alternatif politik dengan hak yang sesuai 
untuk bebas berserikat, bebas berbicara, dan 
kebebasan-kebebasan dasar  lain bagi setiap orang; 
persaingan yang bebas dan antikekerasan diantara 
para pemimpin dengan keabsahan periodik bagi 
mereka untuk memegang pemerintahan; dimasukannya 
seluruh jabatan politik yang efektif di dalam proses 
demokrasi; dan hak untuk berperan serta bagi semua 
anggota masyarakat politik, apapun pilihan politik 
mereka. Secara praktis, ini berarti kebebasan untuk 
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mendirikan partai-partai politik dan 
menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan 
jujur pada jangka waktu tertentu tanpa menyingkirkan 
jabatan politis efektif apapun dari akuntabilitas 
pemilihan yang dilakukan secara langsung maupun 
tidak langsung”. 
 
Menurut Austin Ranney (1993:100) sistem politik yang 

demokratis ialah dimana kebijaksanaan 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 siselenggarakan dalam suasana terjaminnya 
kebebasan politik”.  
Ada empat prinsip dasar demokrasi menurut Ranney (1993): 
1. Popular Sovereignty (kedaulatan Rakyat) 
Popular sovereigny didefinisikan sebagai situasi dimana kekuasaan 
tertinggi untuk membuat keputusan politik dipegang teguh pada 
semua orang dan bukan pada sebagian dari mereka atau salah satunya. 
(The ultimate power to make political decisions is vested in all the 
people rather than in some of them or one of them) 
2. Political Equality (Kesetaraan politik) 
Political equality adalah Setiap warga negara dewasa memiliki 
kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses 
pengambilan keputusan politik. (Each adult citizen has the same to 
participate in the political decision making process.) Di Indoensia ini 
dimaknai sebagai persamaan di muka hukum dan pemerintahan. 
Sebuah konsep dimana semua warga negara yang memenuhi syarat 
perundangan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dan 
memilih, serta memiliki hak yang sama di muka hukum.  
3. Popular Consultation (Konsultasi dengan Masyarakat) 
Popular consultation adalah mekanisme pelibatan masyarakat dalam 
pembuatan secara terlembaga. Popular consultation memastikan 
bahwa rakyat terlibat dalam membuat keputusan politik. Popular 
consultation memiliki dua persyaratan. Pertama, pemerintah harus 
memiliki semacam mekanisme kelembagaan di mana pejabat publik 
mempelajari kebijakan publik yang ingin diadopsi dan diberlakukan 
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oleh rakyat. Kedua, setelah memastikan preferensi rakyat, pejabat 
publik kemudian harus memasukkan preferensi tersebut ke dalam 
undang-undang, baik  yang disetujui atau tidak. 
4. Majority Rule (Mayoritas Berkuasa) 
Dalam demokrasi tentu saja pihak yang berkuasa adalah yang 
memenangkan pemilihan umum. Mereka yang mendapatkan suara 
terbanyak disebut sebagai majority dan berhak untuk memerintah. 
Dalam konteks pembuatan keputusan atau kebijakan, tentu saja 
kehendak mayoritas yang terwakili dalam pemerintahan atau 
parlemen menjadi pertimbangan utama. Ranney (1993) mengatakan: 
When the people disagree on an issue, the government should act 
according to the wishes of the larger rather than the smaller number.  
Namun demikian majority rule selalu diiringi oleh penghormatan dan 
perlindungan terhadap hak-hak minoritas.  

Hal ini terlihat dari definisi demokrasi oleh Payne and Nassar 
(2006: 206) yaitu a system of Government in which the majority rules 
but minority rights are protected. (Sistem pemerintahan dimana 
mayoritas berkuasa tapi hak minoritas dilindungi) 
5. Constitutionalism (Pembatasan oleh Konstitusi) 
Constitutionalism adalah pembatasan kekuasaan oleh konstitusi untuk 
melindungi hak asasi manusia. Hal ini merupakan prinsip dasar 
demokrasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan 
(abuse of power). Konstitusi sendiri dapat didefinisikan sebagai the 
legal framework or basic law of a society. (Payne and Nassar: 2006) 
 Menurut Henri Mayo (1960) ada beberapa nilai khusus  dalam 
demokrasi: 

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara 
melembaga  

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam 
suatu masyarakat yang sedang berubah  

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur  
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum 
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman  
6. Menjamin tegaknya keadilan  
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Tidak jauh berbeda, Payne and Nassar (2006: 208) menerangkan 
kriteria demokrasi: 

1. Inclusive citizenship (Kewarganegaraan Inklusif) 
Kewarganegaraan harus terbuka untuk semua penduduk 
negara.  

2. The Rule of Law (Aturan berdasarkan hukum) 
Pemerintah beroperasi berdasarkan hukum dan individu dan 
minoritas dilindungi dari "tirani" mayoritas. 

3. Freedom of Expression (Kebebasan berekspresi) 
Terdapat kebebasan beragama, kebebasan berbicara dan 
kebebasan pers sebagai komponen vital masyarakat 
demokratis.  
 
 
 

 

Gambar 3.1 
Peta Negara Berdasarkan Survey Freedom 

House 

Setiap tahun Freedom House melakukan survey kebebasan ke hampir 
semua negara. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk peta yang membagi 
negara-negara ke dalam kategori free, partially free, dan not free. 
Sumber https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FIW2017_WorldMap_900px.jpg 
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4. Free and fair elections (Pemilu bebas dan adil) 
Semua warga negara berhak bersaing untuk jabatan elektif 
dan pejabat pemerintah dipilih dalam pemilihan yang berkala 
dan adil. 

5. Equality and Voting (Kesetaraan dalam Pemilu) 
Semua suara setara. Equality memiliki beberapa kriteria 
(Sargent, 1986), yaitu (1) setiap individu harus mempunyai 
akses yang mudah dan pantas ke tempat pemilihan, (2) setiap 
orang harus bebas untuk menentukan pilihannya sesuai 
dengan keinginannya, dan (3) setiap suara harus diberi nilai 
yang sama pada saat perhitungan.  

6. Citizen control of the agenda (Warganegara mengontrol 
Agenda) 
Warganegara terlibat memutuskan kebijakan negara.  

7. Freedom of Association (Bebas Berorganisasi) 
Warga negara memiliki hak untuk membentuk dan bergabung 
dengan organisasi, termasuk partai politik dan kelompok 
kepentingan khusus 

8. Civilian control over the security forces (Supermasi Sipil) 
Militer termasuk Polisi harus netral dalam politik dan 
dikontrol oleh otoritas sipil.  

 
 

3.2. Demokratisasi 
Menurut Samuel Huntington (1995), demokratisasi pada 

tingkatan yang sederhana mencakup berakhirnya sebuah rezim yang 
otoriter, dibangunnya sebuah rezim demokratis dan konsolidasi rezim 
demokratis. Secara konjungtural terdapat empat tahapan dalam 
demokratisasi: 
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1. Tahap Pratransisi  
Di tahap ini terjadi kombinasi di antara beberapa hal, yaitu kritisisme 
dan perlawanan dari luar rejim; rejim mengalami perpecahan internal; 
angkatan bersenjata mengalami perpecahan atau perubahan orientasi 
politik; rejim menghadapi krisis ekonomi dan/atau politik yang 
semakin sulit dikelola; dan tuntutan-tuntutan perubahan semakin kuat. 
2. Tahap Liberalisasi Awal 
Menurut O’Donel, dkk (1993:7) Liberalisasi adalah pengefektifan 
hak-hak politik yang melindungi individu dan kelompok-kelompok 
sosial dari tindakan sewenang-wenang atau tidak sah yang dilakukan 
oleh negara atau pihak ketiga.  
Dalam tahap ini terjadi jatuh atau berubahnya rejim lama; meluasnya 
hak-hak politik rakyat; terjadinya kesetaraan pemerintahan; dan 
terjadinya ledakan partisipasi politik, di antaranya dilaksanakan 
pemilu yang demokratis dan pergantian pemerintahan sebagai 
konsekuensi dari pemilu. 
3. Transisi; 
Dalam tahap ini berlangsung pemerintahan pemimpin baru yang 
bekerja dengan legitimasi     baru Berakhirnya sebuah rezim otoriter 
dan dimasukinya sebuah rezim yang demokratis adalah proses transisi. 
Transisi adalah interval antara rezim otoritarian dengan rezim 
demokratis. Transisi dimulai dengan keruntuhan rezim otoritarian 
lama dan kemudian diikuti dengan instalasi atau pelembagaan nilai-
nilai demokrasi.  
Menurut Samuel Huntington, terdapat empat jalur menuju transisi 
demokrasi. 
a. Transformation 

Yaitu transisi menuju demokrasi yang diprakarsai oleh rezim. 
Terdapat beberapa negara yang menempuh jalur ini, antara lain 
Taiwan, Meksiko, India Chile, Turki, Brazil, Peru, Ekuador, 
Guatemala, Nigeria, Pakistan, serta Sudan. 
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b. Transplacement 
demokratisasi berlangsung sebagai akibat negoisasi dan bargaining 
antara pemerintah dan kelompok oposisi 

c. Replacement 
kelompok oposisi memimpin perjuangan menuju demokratisasi 

d. Intervention 
lembaga demokrasi dibentuk dan dipaksakan berlakunya oleh 
aktor dari luar. 
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4. Konsolidasi 
Tahap ini membutuhkan waktu yang lama karena harus menghasilkan 
perubahan yang ditandai dengan telah terlihatnya perubahan cara 
berfikir (paradigma), pola perilaku, tabiat dan kebudayaan dalam 

Gambar 3.2 
Poster Sarkasme Menolak Intervensi Atas Nama Demokrasi 

Sumber: https://cencio4.files.wordpress.com/2012/09/if-you-dont-come-to-
democracy.jpg 
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masyarakat Konsolidasi merupakan proses dimana struktur dan 
prosedur politik yang berlangsung selama proses transisi akan 
dimantapkan, diinternalisasikan dan bahkan diabsahkan. Akhirnya 
proses konsolidasi akan membuahkan penetapan sistem demokrasi 
secara operasional dan ia akan memperoleh kredibilitas di hadapan 
masyarakat-negara. 

Konsolidasi demokrasi tidak hanya merupakan proses politik 
yang terjadi pada level prosedural dan lembaga-lembaga politik tetapi 
juga pada level masyarakat. Konsolidasi demokrasi menurut Laurence 
Whitehead dalam Eko (2003;13) mencakup peningkatan secara 
prinsipil komitmen seluruh elemen masyarakat pada aturan main 
demokrasi. Demokrasi terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, partai, 
kelompok kepentingan, dan lainnya menganggap tindakan demokratis 
sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan, dan tidak ada aktor 
atau kelompok yang mempunyai klaim veto terhadap tindakan 
pembuat keputusan yang sudah terpilih secara demokratis. 

Stepan dan Linz (2001:41) menyampaikan lima syarat agar 
demokrasi bisa dikonsolidasikan. Pertama, harus diciptakan kondisi 
bagi berkembangnya masyarakat sipil (civil society) yang bebas dan 
aktif. Kedua, harus ada masyarakat politik yang relatif otonom. Ketiga, 
di seluruh wilayah negara, semua tokoh politik utama, terutama 
pemerintah dan aparat negara, harus benar-benar tunduk pada aturan 
hukum yang melindungi kebebasan individu dan kehidupan 
bermasyarakat. Keempat, harus ada birokrasi negara yang dapat 
dimanfaatkan oleh pemerintah demokratis yang baru. Kelima, harus 
ada masyarakat ekonomi yang dilembagakan.  

Namun sebuah negara demokrasi tentu bisa berubah menjadi 
negara otoriter. Ada beberapa sebab hal ini bisa terjadi (Roskin, Cord, 
Medeiros dan Jones, 2012): 

1. Kemiskinan 
2. Ketidaksetaraan yang besar (Major inequality) 
3. Tidak ada kelas menengah 
4. Rendahnya tingkat pendidikan 
5. Konflik karena minyak 
6. Kesukuan 
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7. Sedikitnya Civil Society 
8. Tidak ada pengalaman demokrasi sebelumnya 
9. Tidak ada negara demokrasi di sekitarnya.  

  
 
  


