
 
Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi 2012 

 62 

 
 

DEMOKRASI, DAN PANCASILA 
(DALAM PIDATO SOEKARNO PADA 1 JUNI 1945) 

SEBAGAI CARA PANDANG BANGSA 
 
 
 

Agnes Sri Poerbasari 
PMU, Universitas Indonesia 
purbasari_fils@yahoo.com 

 
 
 

Abstract 

The Reformation in 1998 has transformed Indonesian’s political life, and the best way to 
indicate is in practicing democracy that it works well than before. We witness the citizens has 
greater chances to practice their freedom of speech, freedom of press, and freedom of assembly. 
However, in Indonesia, democracy should be seen in the framework of Pancasila. A state 
ideology which consists 5 principles: believe in God, humanity, unity, democracy, and social 
justice. The problem arises when the conduct of democracy put aside Pancasila. Democracy and 
Pancasila has run separately and people tend to forget that to run democracy, it requires the 
virtues of Pancasila. Without having enough understanding of Pancasila, it is hard to solve the 
problem of democracy, which the will of majority can deny the right of minority. Practicing 
democracy without respecting the law in the society will also generate mass amuck as seen  in 
large parts of this country. So, the purpose of this paper is to search a new meaning of Pancasila 
in the  era of democratic  society. The method of this study is the interpretation of Soekarno’ 
speech on Pancasila, June 1st, 1945 and from the investigation of the text shows that Pancasila is 
not against democracy. Democracy is a part of Pancasila. Understanding democracy in the 
framework  of Pancasila means that democracy will not merely  preoccupied with civic 
participation or protecting the right of individual or groups, but also has responsibility to 
generate social solidarity to aim social justice. 
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Saat ini, hampir semua negara telah menyatakan diri sebagai negara yang 
demokratis. Bila klaim negara-negara ini benar, tentu sulit bagi kita untuk 
membayangkan adanya pemerintahan yang otoriter, tanpa pemilu, atau tersumbatnya 
partisipasi rakyat. CF. Strong (dalam Budiarjo, 2008: 316) merumuskan 3 (tiga) unsur 
dalam negara demokrasi, yaitu: representasi, partisipasi, dan tanggung jawab politik 
(akuntabalitas). Ketiga unsur ini dapat dikatakan sebagai unsur penanda proses politik 
yang demokratis di suatu negara. 

Namun demikian, ada satu pertanyaan mendasar terkait dengan demokrasi, 
apakah demokrasi merupakan ide yang bercorak universal? Pertanyaan ini tentu 
melahirkan permasalahan-permasalahan seperti apakah setiap jaman dan bangsa 
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memiliki interpretasi tersendiri tentang demokrasi? Terkait dengan realitas Indonesia, 
bagaimana demokrasi dapat dimaknai dalam cara pandang Pancasila? Untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan tersebut, makalah ini disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: A. Demokrasi; Perjalanan Sebuah Ide Politik, B. Pancasila Dalam Pidato 1 Juni 
1945, Sebuah Cara Pandang Demokrasi Pancasila, C. Sistem Perwakilan: Realitas 
Demokrasi Pancasila, D Kesimpulan. 

A.  Demokrasi: Perjalanan Sebuah Ide Politik 

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang secara etimologis 
terdiri dari dua kata: demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Demokrasi, dengan 
demikian merupakan bentuk pemerintahan yang berbeda dengan monarki dan 
aristokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, yang mengharuskan adanya 
bentuk-bentuk kesetaraan politik pada rakyat sehingga rakyat dapat memerintah. Istilah 
demokrasi ini kemudian dipergunakan secara meluas di Perancis dan kemudian Inggris 
pada abad ke-16.  

Demokrasi lahir di tengah-tengah bangsa Yunani Kuno pada abad 5 SM. Pada 
masa ini, bentuk komunitas politik yang ada adalah polis (negara kota) dengan 
penduduk sebesar 30 ribu – 45 ribu jiwa (David Held, 2000: 12). 

Athena misalnya, telah menampilkan diri sebagai komunitas politik yang kuat. 
Warga negara telah menumbuhkan komitmen terhadap prinsip kebajikan kewarga-
negeraan (civic virtue), yaitu dedikasi terhadap polis yang bercorak republikan. 

Warga juga mensubordinasikan kehidupan pribadinya terhadap kehidupan 
publik serta kebaikan bersama. Dengan perspektif ini, warga Athena melihat bahwa 
kebajikan individu adalah sama dengan kebajikan sebagai warga negara, warga negara 
sudah menyadari bahwa dirinya sebagai individu hanya dapat menjadi penuh dan 
terhormat bila ia hidup di dalam dan melalui polis. Oleh karena dalam polis, warga 
mendapatkan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban tersebut tidak diberikan begitu 
saja oleh negara, melainkan mengikuti eksistensi individu sebagai warga negara, 
sehingga konsep hak-hak kewajiban merupakan hak dan kewajiban publik. 

Assembly (sekarang setara dengan badan legislatif) merupakan badan 
berkedaulatan di dalam polis. Badan ini bertemu 40 kali dalam setahun. Dalam proses 
mencapai keputusan dibutuhkan kesepakatan dari 6 ribu warga negara. Adapun 
keputusan yang dibuat menyangkut isu hukum untuk tertib masyarakat, keuangan, 
pajak, dan masalah luar negeri (seperti menyatakan perang, membuat aliansi dengan 
negara lain, membentuk angkatan perang, dll). Bila dalam proses pengambilan 
keputusan menghadapi perbedaan tajam, biasanya dilakukan pemungutan suara dengan 
suara mayoritas. 

Menyorot kehidupan demokrasi pada masa ini, Aristoteles berpendapat bahwa 
kebebasan dan kesetaraan merupakan dua ide yang melekat dalam demokrasi itu sendiri. 
Kebebasan di sini, diartikan pertama, sebagai kebebasan untuk memerintah dan 
sebaliknya, menjadi pihak yang diperintah. Kedua, sebagai kebebasan memilih bentuk-
bentuk kehidupan yang diinginkan. 

Untuk mendapatkan kebebasan-kebebasan tersebut, diperlukan kesetaraan, 
seperti kesempatan yang sama untuk dapat memerintah. Kesempatan-kesempatan ini 
akan terbuka lebar jika terdapat kondisi-kondisi umum seperti: 1). Partisipasi warga 
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negara; 2). Warga negara memiliki kekuatan voting; 3). Adanya prinsip kesetaraan 
untuk duduk dalam pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
kesetaraan adalah basis kebebasan. 

Secara umum, warga Athena telah mendirikan basis demokrasi melalui 
mekanisme politik dalam polis. Polis dicirikan oleh kesatuan, solidaritas warga negara, 
partisipasi, dan kewarganegaraan (dengan cakupan yang masih terbatas). Kelemahan 
demokrasi masa ini adalah eksklusivitas kewarganegaraan yang hanya meliputi laki-laki 
berusia 20 tahun ke atas, sedangkan kaum perempuan dan budak belum dapat 
menikmati hak sebagai warga negara (David Held, 2000: hal. 15-23). 

Beralih ke masa Romawi (± 1M), Kerajaan Romawi telah mengembangkan 
model pemerintahan yang menghubungkan kebebasan, kebajikan, kemuliaan kewarga 
negaraan dan kekuatan militer. 

Partisipasi politik didorong untuk meningkatkan martabat warga negara, dan 
akhirnya untuk menaklukan wilayah-wilayah di luar Roma.Partisipasi politik begitu 
penting untuk melindungi tujuan dan kepentingan warga negara. Adapun  yang tercakup 
sebagai warga negara adalah orang yang lahir dan atau tinggal di kota kelahiran mereka 
dalam kurun waktu tertentu. Mereka juga dikenai pajak. Di luar ketentuan-ketentuan itu, 
seseorang tidak dapat disebut sebagai warga negara Kerajaan Romawi. 

Partisipasi politik warga negara, tepatnya kewarganegaraan merupakan sarana 
untuk terjun dalam realisasi kebaikan bersama. Cicero, filsuf besar masa ini menyatakan 
bahwa “commonwealth (res publica) adalah masalah rakyat. …rakyat adalah orang-
orang yang berkumpul bersama, bersatu karena persetujuan bersama untuk membahas 
masalah hukum dan hak-hak, serta oleh dorongan untuk berpartisipasi, yang saling 
menguntungkan”. 

Pada masa Romawi, demokrasi – seperti halnya masa Yunani Kuno – berarti 
memberi/mendorong partisipasi politik. Partisipasi itu tampil dalam pemilihan konsul 
dan badan-badan perwakilan. Kelemahannya, demokrasi hanya dapat dijalankan di 
wilayah-wilayah terbatas dan belum memperhatikan wanita dan budak sebagai warga 
negara. Demokrasi juga masih dilangsungkan dalam pemerintahan dibawah sistem 
monarki dan aristokrasi (Held, 2000: hal. 43-49). 

Menginjak abad ke-18, J.J. Rousseau dalam bukunya “The Social Contract”, 
mengembangkan ide republikanisme yang telah ada di masa Yunani Kuno dan Romawi. 
Ia juga mendorong demokrasi dengan prinsip bahwa warga negara harus menikmati 
kesetaraan politik dan ekonomi agar tidak terjadi penindasan satu sama lain. Baginya, 
setiap orang harus dapat menikmati kebebasan yang setara dan mengembangkannya 
dalam proses self-determination untuk kebaikan bersama. 

Rousseau juga mengembangkan pembagian fungsi legislatif dan eksekutif. 
Sumbangan lain yang diberikan Rousseau adalah mendorong partisipasi warga negara 
secara langsung dalam rapat-rapat umum guna mengkonstitusi undang-undang. Isu-isu 
publik diusahakan dibicarakan dengan menempuh mekanisme kesepakatan, tapi 
pemungutan suara dengan suara mayoritas dapat digunakan jika mengalami kebuntuan. 
Demokrasi ala Rousseau dapat berjalan baik di tengah masyarakat nonindustri, dan 
dalam masyarakat yang mengakui kepemilikan harta milik.  

Secara umum, Rousseau telah meletakkan dasar pemerintahan yang demokratis 
dengan memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta mengembangkan 
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pemikiran tentang kehendak bersama (general will). Namun, ia belum memasukkan 
kaum perempuan dan kaum miskin dalam cakupan kata rakyat atau warga negara, 
karena kualifikasi sebagai warga negara adalah kepemilikan tanah (harta milik) (Held, 
2000: hal 57-60). Pemikiran Rousseau kemudian dipertajam oleh Montesqieu dalam 
konsep Trias Politica. 

Memasuki era industrialisasi, demokrasi sebagai ide maupun realitas politik juga 
mengalami perkembangan yang tentunya disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang 
melingkupinya. Di era awal industrialisasi, lahirlah pemikiran demokrasi liberal yang 
dikembangkan oleh J. Locke, J. Bentham, JohnS. Mill, dll. 

Masyarakat industri tumbuh dengan kebutuhan akan kebebasan, baik itu 
kebebasan dari kekuasaan yang absolut maupun tradisi-tradisi yang membelenggu, serta 
pengakuan adanya individu-individu yang memiliki keinginan tak terbatas. Ciri-ciri ini 
yang mendorong kebutuhan akan tumbuhnya sistem pemerintahan yang didedikasikan 
untuk memaksimalkan kepuasan individu, dan demokrasi merupakan sarana untuk 
mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan bukan menjadi tujuan itu sendiri. Demokrasi 
dalam masyarakat industriyang dikembangkan dalam bentuk demokrasi liberal adalah 
demokrasi yang menjamin kebebasan individu dari pihak yang memerintah, sekaligus 
dalam hubungan antarwarga negara. 

Prinsip-prinsip demokrasi liberal dapat dilihat, antara lain dari pemikiran J.S. 
Mill. Mill mengembangkan arti penting partisipasi politik untuk melindungi 
kepentingan individu dan menumbuhkan sikap-sikap kewarganegaraan guna memper-
besar kapasitas individu. Partisipasi individu inilah yang mendasari kedaulatan rakyat, 
dan nantinya direfleksikan dalam pemilu (Held, 2000: hal. 116). 

Dalam pemikiran Mill partisipasi warga negara tidak hanya melalui pemilu, 
tetapi juga dalam bentuk: partisipasi di pemerinathan lokal, debat publik, dan menjadi 
juri di pengadilan. Partisipasi politik yang mencerminkan kedaulatan rakyat ini semakin 
dikokohkan dalam konstitusi. Konstitusi merupakan acuan untuk membatasi kekuasaan 
negara dengan membagi kekuasaan itu sendiri, serta memastikan hak-hak individu. 
Adapun hak-hak individu yang dijunjung meliputi kebebasan untuk berpikir, berdiskusi, 
publikasi, berserikat, dan mencapai tujuan hidupnya. Selanjutnya Mill juga mengem-
bangkan model demokrasi perwakilan untuk memilih pemimpin dan melakukan pemilu 
secara reguler yang berlangsung secara rahasia. 

Mill, merupakan salah satu tokoh yang mengembangkan demokrasi liberal. Ia 
dan banyak tokoh lainnya yang sejaman berhasil mengembangkan demokasi dengan 
mnekankan kedaulatan rakyat, yang dipangku oleh wakil-wakil rakyat yang memiliki 
legitimasi untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Demokrasi liberal juga 
memberi dasar bagi pelaksanaan pemilu secara reguler. Kompetisi antarfraksi diakui, 
dan yang terpenting, pemerintah mayoritas merupakan basis institusional untuk 
menetapkan akuntabilitas pemimpin.  

Kekuasaan negara dibagi menjadi kekuasaan eksekutif , legislatif, dan yudikatif. 
Ketiganya diatur secara hukum, sehingga bersifat impersonal. Kedudukan hukum 
sebagai pembatas kekuasaan ini tercermin dalam konstitusi. Konstitusi dalam pemikiran 
demokrasi liberal, memiliki arti penting sebagai pusat kehidupan bernegara. Di dalam 
konstitusilah, kedaulatan rakyat dijabarkan sekaligus dilindungi. Dalam konstitusi pula, 
kebebasan individu dan kekuasaan negara diatur, serta kesetaraan di hadapan hukum 
dijamin. 
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Demokrasi liberal, dalam sejarah berhasil mendorong keterlibatan minimal 
negara dan memajukan masyarakat sipil yang independen. Adapun kelemahannya 
adalah sangat menjunjung tinggi kepemilikan pribadi, mendorong ekonomi pasar yang 
kompetitif dan emansipasi perempuan hanya secara terbatas diakui. Kelemahan-
kelemahan ini yang kemudian melahirkan eksploitasi ekonomi kelas buruh, dan 
kemudian dikritik oleh Karl Marx dan F. Engels. 

Karl Marx (1818-1883) dan F. Engels (1820-1895) adalah dua tokoh yang 
berusaha melakukan kritik terhadap ekses kapitalisme di era industrialisasi. Pemikiran 
Marx dan Engels difokuskan pada perjuangan menuju sosialisme, yaitu ide tentang 
masyarakat dimana kaum buruh secara penuh berpartisipasi dalam institusi-institusi 
publik. 

Masyarakat baru yang disebut masyarakat pascakapitalis tersebut dicirikan 
dengan kesetaraan dan kebebasan dari seluruh bentuk eksploitasi. Puncaknya, di dalam 
masyarakat akan tercipta kesetaraan politik dan ekonomi,karena dominasi korporasi 
besar dalam produksi dan distribusi lenyap, kelas borjuis kalah, donibasi kelas berakhir, 
peran serikat buruh meningkat, dan negara akan layu. Adapun pemanfaatan sumber-
sumber diatur secara terencana dan efisien. 

Dalam pemikiran Marx dan Engels, hanya kesetaraan-kesetaraan tersebut yang 
dapat menyediakan kondisi-kondisi yang dapat merealisasikan potensi-potensi manusia, 
sehingga manusia dapat memberikan kemampuannya dan menerima apa yang 
dibutuhkan. 

Secara aktual, dalam sosialisme, masalah-masalah publik akan diregulasi oleh 
komune atau dewan yang terorganisasi secara piramidal. Pejabat-pejabat pemerintahan 
dipilih secara berkala. Mereka mendapat mandat dan di-recall oleh komunitasnya. 
Pendapatan atau gaji pejabat publik ini tidak lebih dari upah buruh (Held, 2000: hal. 
147-152). 

Dari sisi demokrasi sebagai gagasan politik, terlihat bahwa konsep negara layu 
dalam Marxisme telah mendelegitimasi politik dari tubuh warga negara. Namun 
demikian, Marx dan Engels memberikan sumbangan pemikiran yang besar dalam 
konteks demokrasi, yaitu demokrasi secara ideal.Mereka mengintegrasikan ide 
kesetaraan dan kebebasan dalam perjuangan menuju sosialisme, suatu bentuk 
masyarakat tanpa penindasan. Dengan demikian, menggabungkan aspek ekonomi dalam 
aktivitas politik, suatu pemikiran yang tidak tersentuh oleh tokoh-tokoh demokrasi 
liberal. 

Pada abad ke-20, demokrasi – seperti dikaji oleh Robert Dahl (1985: hal. 10-11) 
menggambarkan sebuah gagasan yang mencakup kriteria-kriteria sbb : 

1. Persamaan hak pilih dalam pembuatan keputusan kolektif. Di sini, peran tiap-tiap 
warga negara dalam menentukan keputusan akhir harus diperhatikan secara 
berimbang. 

2. Partisipasi efektif: dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif 
(termasuk tahap penentuan agenda kerja, tiap warga negara harus mempunyai 
kesempatan yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewanya dalam 
mengambil kesimpulan terakhir. 

3. Pengungkapan kebenaran: tiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk 
menilai suatu keputusan secara logis untuk mencapai hasil yang terbaik. 
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4. Kontrol terakhir terhadap agenda: masyarakat memiliki kekuasaan eksekutif untuk 
menentukan soal-soal mana yang harus dan tidak harus diputuskan, sesuai dengan 
ketiga kriteria di atas. Dengan kata lain, demkrasi tidak memisahkan masyarakat 
dari hak kontrolnya terhadap agenda kerja dan dapat mendelegasikan kekuasaan dan 
kewenangan kepada pihak lain. 

5. Cakupan: Masyarakat harus meliputi seluruh orang dewasa, perkecualian adalah 
pendatang sementara. 

Dahl, dalam paparannya sangat menekankan arti penting self-determinationdan 
pluralitas kekuasaan dalam pembuatan keputusan. Hal ini tentu sesuai dengan kondisi 
masyarakat di negara maju seperti AS. 

Uraian Dahl di atas melengkapirangkaian sejarah perkembangan demokrasi 
semenjak masa Yunani Kuno hingga abad ke-20. Dari rangkaian itu sendiri dapat ditarik 
satu benang merah bahwa demokrasi, secara prinsip menolak konsep-konsep politik 
yang tidak dilahirkan oleh rakyat itu sendiri. 

Perjuangan untuk mewujudkan demokrasi adalah perjuangan untuk mereali-
sasikan kedaulatan rakyat, seperti ketika warga negara Yunani Kuno dan Romawi 
mewujudkan ide demokrasi dan republikan (prinsip self-determination). Baru pada abad 
ke- 18-19 berkembang ke arah perjuangan untuk memisahkan kekuasaan, dan mencapai 
prosedur pemilu, dan kemudian pada abad ke-20, pemilu diberlakukan secara 
menyeluruh (pria, perempuan, dan kelompok-kelompok minoritas). Perkembangan 
terakhir, ide demokrasi juga melibatkan pluralitas pengambilan keputusan dan 
akuntabilitas publik sebagai sarana untuk mengontrol keputusan politik. 

Dari perkembangan sejarah juga diketahui bahwa demokrasi bergerak dari ide 
yang secara aktual diterapkan di lingkungan terbatas yaitu negara kota, kemudian 
berkembang ke lingkungan yang luas dan kompleks yakni negara bangsa. Pemaknaan 
juga secara terus menerus dilakukan para tokoh sepanjang jaman seperti terhadap ide 
kebebasan dan kesetaraan. Hal ini akan terus mendorong rakyat mengejar demokrasi 
sebagai gagasan universal untuk diterapkan di negara mereka. 

B.  Pancasila dalam Pidato 1 Juni 1945: Sebuah Cara Pandang 
Demokrasi di Indonesia 

Memahami sebuah cara pandang, merupakan sarana untuk memahami nilai- 
nilai yang menjadi latar belakangnya.  

Nilai sendiri dapat diartikan sebagai konsep-konsep tentang apa yang diingin-
kan, atau asumsi-asumsi tentang apa itu dan apa yang seharusnya mereka bangun dalan 
kehidupan masyarakat. Keseluruhan nilai-nilai budaya yang digunakan masyarakat 
tersebut, selanjutnya, membentuk world view  (pandangan dunia atau cara pandang) 
yang bersifat menyeluruh, yang memberikan konsep terintegrasi tentang realitas 
(Francis L.K. Hsu, 1973: 361). Oleh karena terkait dengan nilai, maka cara pandang  
akan bermakna bila dikaitkan dengan nilai-nilai dalam konteks budaya tertentu. 

Dalam praktek, bisa terjadi ada satu nilai yang menjadi sentral dalam sebuah 
cara pandang, sehingga mempengaruhi nilai-nilai lain namun orang jarang menyadari 
pengaruh tersebut. Nilai-nilai juga sering dinyatakan secara eksplisit. Namun ada juga 
yang tersembunyi bahkan disangkal karena nilai-nilai tersebut berbenturan dengan nilai-
nilai lain. 
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Nilai-nilai juga berfungsi untuk mengintegrasikan masyarakat, dalam arti sistem 
politik, hukum, ekonomi, atau institusi keluarga dapat berbenturan satu sama lain jika 
tidak ada seperangkat landasan nilai-nilai yang dihayati bersama oleh tiap-tiap institusi. 
Di sisi lain, nilai juga bisa menciptakan konflik dalam masyarakat, hal ini dapat terjadi 
bila berbagai sektor dalam budaya masyarakat berubah dengan kecepatan yang berbeda 
(Hsu, 1973: 362). Bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak hanya lima sila semata, namun 
juga mengandung  nilai-nilai yang merupakan cara pandang terhadap realitas. Pancasila 
diyakini mengandung seperangkat nilai untuk mempersatukan bangsa.  

Terkait dengan demokrasi sebagai proses dan mekanisme politik,maka harus 
dapat disorot dari Pancasila. Dalam Risalah Sidang BPUPKI, babpembahasan tentang 
dasar negara, para pendiri bangsa telah banyak mengemukakan bagaimana demokrasi 
seharusnya dijalankan. 

Dalam sidang pembahasan dasar negara itu, tercatat tiga tokoh yang berbicara 
tentang prinsip kerakyatan (demokrasi) yaitu: Muh. Yamin pada 29 Mei 1945, Soepomo 
pada 31 Mei 1945, dan Soekarno pada 1 Juni 1945. Dalam makalah ini, pendapat Muh. 
Yamin dan Soepomo akan dipaparkan terlebih dahulu sebelum pendapat Soekarno, agar 
pemahaman demokrasi di Indonesia, khususnya apa yang dimaksud dengan demokrasi 
Pancasila  bersifat menyeluruh. 

1. Muh. Yamin Tentang Peri Kerakyatan 

Pada awal  pidatonya, Yamin menekankan arti permusyawaratan yang telah ada 
sejak jaman praHindu dan Buddha. Ia juga mendasari keyakinannya pada Surat 
Asyssura Ayat 38, yang berbunyi: “segala urusan mereka dimusyawaratkan”. 
Musyawarah diyakini mendorong umat atau wakilnya terlibat dalam penyusunan dan 
pelaksanaan negara karena mengandung aspek-aspek sbb: a) mendorong seseorang 
bekerja dan berjuang diatas jalan ke-Tuhanan, karena membuka pikiran dalam 
permusyawaratan sesama manusia; b) mendorong negara untuk tidak berada dibawah 
tanggung jawab seseorang, tetapi ditanggung bersama (segala golongan). Dengan kata 
lain, negara menjadi batang tubuh (kesatuan), dimana bagian-bagiannya dikerjakan 
berdasarkan kewajiban atas dasar pemufakatan. Konsekuensinya, terjadi perbedaan 
kerja, tetapi tetap untuk seluruh negara; c) permusyawaratan akan membantu negara 
pada tindakan yang benar dan menghilangkan kesesatan. 

Merujuk pada praktik musyawarah, Yamin menyimpulkan bahwa 
permusyawaratan adalah peradaban asli Indonesia, seperti pelaksanaanyadi desa-desa 
dan dalam penyusunan hak atas tanah. Di kedua bidang tersebut, keputusan-keputusan 
selalu bersandar pada keputusan bersama yang dinamakan kebulatan bersama. Dasar 
mufakat akan mengenyampingkan dasar perseorangan, sehingga kehidupan masyarakat 
akan teratur. 

Berikutnya, setelah dasar permusyawaratan, Yamin menampilkan dasar 
perwakilan. Ia kembali menggali sejarah bentuk persekutuan-persekutuan di wilayah 
Nusantara, seperti di Minang, Bugis, Ambon, Minahasa, dll. Hukum adat yang lahir dari 
persekutuan tersebut adalah menonjolnya norma perwakilan. Perwakilan terdiri dari 
orang-orang yang dipilih untuk memegang kekuasaan. Perwakilan pula yang menjadi 
dasar susunan desa, negeri, marga, dll. Namun demikian, Yamin juga tidak menampik 
adanya despotisme, dan feodalisme dalam sejarah bangsa. 
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Selain dasar perwakilan, dasar kebijaksanaan (rasionalisme), juga menjadi aspek 
dalam peri kerakyatan. Dasar kebijaksanaan merupakan dasar untuk melengkapi 
permusyawaratan dan perwakilan. Dalam arti, permusyawaratan dan perwakilan 
haruslah berada dibawah pimpinan hikmat kebijaksanaan orang yang berkumpul dalam 
persidangan. 

Tekanan pada aspek hikmat kebijaksanaan ditampilkan, karena Yamin 
memahami bahwa rasionalisme dan prelogisme berakar kuat dalam pemikiran bangsa 
sebagai akibat feodalisme Belanda dan kerusakan-kerusakan dalam adat sendiri. Dengan 
demikian, hikmah kebijaksanaan yang menjadi pemimpin kerakyatan Indonesia adalah 
rasionalisme yang sehat. Suatu rasionalisme yang lepas dari anarki, liberalisme, dan 
semangat penjajahan. Secara khusus, Yamin juga memerinci enam (6) pandangan yang 
bertolak belakang dengan kedaulatan yaitu: a) pelanggaran terhadap dasar 
permusyawaratan, perwakilan, dan pikiran; b) feodalisme, monarki, liberalism, otokrasi 
dan birokrasi, demokrasi Barat; c) semangat penjajahan; d) paham pemerintahan 
Istibdadi seperti pemerintahan Fir’aun dan Namrudz, paham pemerintahan khila’ah, 
yaitu kekuasaan kerakyatan atas golongan yang berilmu dan berhikmat; serta paham 
pemerintahan filsafatiyah, yaitu pemerintahan kekuasaan cerdik pandai atas rakyat 
jelata; e) dasar kolonialisme sebagai dasar pembentukan negara; f) menjalankan negara 
boneka. 

2. Soepomo dan Ide Integralistik 

Pemikiran Soepomo tentang demokrasi, terkait erat dengan ide negara 
integralistik atau negara totaliter yang merupakan prinsip persatuan antara pimpinan dan 
rakyat, serta prinsip persatuan dalam negara seluruhnya. 

Prinsip ini wajib dipegang teguh oleh pejabat negara. Kepala negara harus mem-
perhatikan segala gerak-gerik dalam masyarakat, untuk itu, ia senantiasa bermusya-
warah dengan rakyat agar pertalian batin antara pimpinan dan rakyat terpelihara. 
Semangat gotong royong dan kekeluargaan merupakan semangat yang harus dipelihara 
dalam persatuan rakyat dan pemimpin serta antargolongan rakyat. 

Negara integralistik juga ditandai dengan tidak adanya dualisme antara negara 
dan individu, karena individu adalah bagian organik negara dan ia memiliki kedudukan 
serta kewajiban untuk menyelenggarakan kemuliaan negara. Sebaliknya, negara bukan 
suatu badan kekuasaan yang berdiri di luar lingkungan kemerdekaan seseorang. Negara 
pun tidak bersikap sebagai seorang yang maha kuasa. 

Negara akan mengakui dan menghormati adanya golongan dalam masyarakat, 
tetapi setiap orang dan golongan harus sadar akan kedudukannya sebagai bagian 
organik dan negara seluruhnya, wajib meneguhkan persatuan dan harmoni antara segala 
bagian tersebut. 

Soepomo juga menganjurkan adanya negara nasional dimana urusan agama 
diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan. Selain itu, badan 
permusyawaratan didirikan agar pimpinan negara, yaitu kepala negara dan badan 
pemusyawaratan senantiasa mengetahui dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita 
rakyat. Pembentukan badan ini hendaknya tidak memakai sistem individualisme. 

Negara integralistik atau negarar totaliter juga berakibat pada lapangan ekonomi, 
yaitu negara merupakan penyelenggara keadilan rakyat seluruhnya (Sekretariat Negara 
Republik Indonesia, 1992: hal. 28-30). 
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3. Soekarno Tentang Sila Mufakat atau Demokrasi 

Dalam uraian awal tentang dasar ketiga Pancasila, Soekarno menyebut tiga hal 
yakni dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Ketiga hal ini dikaitkan 
dengan sila pertama dalam pemikirannya, yakni sila kebangsaan atau tepatnya  negara 
kebangsaan. Negara, menurut Soekarno bukan negara untuk satu orang atau satu 
golongan, tetapi negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”, 
sehingga ia berkeyakinan bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia 
adalah permusyawaratan, perwakilan (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992: 
hal. 66). 

Selanjutnya, ia menyebut badan perwakilan rakyat sebagai badan musyawarah. 
Badan inilah yang merupakan ruang untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan. Dalam 
teks pula, terlihat bahwa istilah permusyawaratan selalu berdampingan dengan 
perwakilan, dan dalam perwakilan terkandung perjuangan kepentingan rakyat, seperti 
pernyataan berikut : 

….marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan 
yang duduk dalam perwakilan rakyat ini, orang Islam, pemuka-pemuka Islam. 
dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat, 
hukum Islam pula” 

Selanjutnya,  

“…. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter dalam peraturan-
peraturan Negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian, agar 
supaya sebagian besar dari pada utusan-utusan yang masuk Badan Perwakilan 
Indonesia ialah orang Kristen….” 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa golongan-golongan mendapat tempat 
dalam badan perwakilan. Namun satu hal yang menarik, sila demokrasi ini, oleh 
Soekarno tidak hanya dikaitkan dengan sila kebangsaan, namun juga dengan 
kesejahteraan sosial (sila keempat dalam pidato 1 Juni 1945). 

Prinsip kesejahteraan adalah bahwa berdirinya negara Indonesia haruslah 
berpijak pada dasar kesejahteraan yang tidak membiarkan adanya kemiskinan di 
Indonesia. Bagi Soekarno, terbentuknya badan perwakilan rakyat belum menjamin 
tercapainya kesejahteraan. Ia mencontohkan bahwa di Eropa yang menerapkan 
demokrasi parlementer, kaum kapitalis merajalela. Pernyataan ini dipertegas dengan 
mengutip pernyataan dari Jean Jaures, “… di dalam Demokrasi Parlementer, tiap-tiap 
orang memiliki hak yang sama, namun adakah kenyataan kesejahteraan di kalangan 
rakyat?” 

Berdasarkan pengalaman negara-negara di Eropa dan Amerika tersebut, 
Soekarno menandaskan bahwa demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi 
permusyawaratan yang memberi hidup, yaitu demokrasi ekonomi dan politik yang dapat 
melahirkan kesejahteraan sosial. Suatu social rechtraardigheid yang disamakan dengan 
Ratu Adil. Dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, dibawah pimpinan Ratu Adil. 
Dengan demikian badan perwakilan rakyat yang dibentuk bukan badan perwakilan 
demokrasi politik saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat 
mewujudkan dua prinsip, persamaan politik dan kesejahteraan sosial (Sekretariat 
Negara Republik Indonesia, 1992: hal. 66-68). 
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Dari pendapat tiga tokoh yakni, Muh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno, terlihat 
adanya persamaan dan perbedaan pandangan tentang demokrasi yang akan dibangun di 
Indonesia. Persamaannya adalah bahwa ketiga tokoh sepakat untuk tidak menjadikan 
demokrasi liberal sebagai model untuk Indonesia. Namun, secara hakikat ketiganya 
sependapat tentang arti penting permusyawaratan dan perwakilan untuk mencapai 
mufakat. Dengan demikian sistem pemungutan suara dan voting sulit diterima dalam 
pandangan ketiga tokoh tersebut. 

Ketiganya juga dicirikan oleh dekatnya kepemimpinan dengan rakyat. Suatu 
proses yang asing tentunya dalam konsep demokrasi liberal, yang menerapkan konsep 
negara minimal. Dalam demokrasi Barat, kekuasaan negara (pemerintah) harus dibatasi 
untuk memastikan kebebasan individu. Sebaliknya, dalam pemikiran Muh. Yamin, 
Soepomo maupun Soekarno, rakyat tidak boleh dijauhkan dari pemimpinnya, demikian 
pula sebaliknya, pemimpin tidak boleh jauh dari rakyat. Dalam kaitan dengan hubungan 
antara pemimpin dan rakyat inilah badan perwakilan rakyat didirikan, yakni sebagai 
ruang bagi pemimpin untuk berhubungan dengan rakyat. 

Soekarno, secara khusus memeberi warna tentang demokrasi yang harus 
dibangun di Indonesia. Pidatonya pada 1 Juni 1945 melahirkan lima (5) prinsip dasar 
negara, yang diikat dengan istilah Pancasila, dengan urutan: 1). Kebangsaan Indonesia; 
2). Internasionalisme atau peri kemanusiaan; 3). Mufakat atau demokrasi; 4). 
Kesejahteraan sosial; 5). Ketuhanan. 

Pancasila, dengan lima prinsip di atas, melahirkan nilai-nilai yang kemudian 
menjadi cara pandang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara khusus tentang 
prinsip mufakat atau demokrasi, maka demokrasi Pancasila ini tentunya menjadi cara 
pandang pelembagaan politik di Indonesia, yakni demokrasi yang terkait dengan konsep 
negara kebangsaan – negara untuk semua, dan negara yang menghormati kemanusiaan. 
Selain itu demokrasi yang dibangun juga harus mengacu pada penciptaan kesejahteraan 
sosial. Demokrasi tidak hanya mengembangkan kesetaraan politik bagi semua golongan 
di Indonesia, tetapi juga harus melahirkan kesetaraan sosial sebagai acuan tingkah laku. 

C.  Sistem Perwakilan dalam Badan Legislatif : Pengalaman 
Demokrasi di Indonesia 

Sistem perwakilan di suatu negara dapat menjadi salah satu tolak ukur proses 
demokrasi yang dijalankan. Mengutip pendapat Strong (dalam Budiardjo, 2008: 316), 
tentang tiga unsur dalam negara demokrasi, yakni representasi (perwakilan), partisipasi, 
dan tanggung jawab politik, paparan berikut bertujuan untuk menyorot sistem 
perwakilan dalam badan legislatif di Indonesia. Sistem perwakilan disorot, mengingat 
dari pandangan tokoh bangsa yang dikemukakan dalam pembahasan dasar negara pada 
Sidang BPUPKI, perwakilan terkait dengan unsur musyawarah untuk mufakat. 

Sistem perwakilan di Indonesia, selaras dengan cara pandang Pancasila, 
tentunya tidak lepas dari tantangan jaman. Baik itu perubahan politik, ekonomi, budaya 
(kemajemukan bangsa) sekaligus dan faktor eksternal, yakni peristiwa-peristiwa di 
dunia internasional. Bagaimana demokrasi Pancasila harus diwujudkan di tengah-tengah 
situasi dan kondisi yang selalu berubah tersebut, secara khusus dapat dilihat dari 
komposisi keanggotaan badan legislatif. 
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Badan legislatif atau assembly (untuk menyatukan unsur berkumpul guna 
membicarakan masalah-masalah publik), sering pula disebut parliament (untuk 
menekankan unsur parler atau bicara (Budiardjo, 2008: 315). Sedangkan kata legislatif 
atau legislative digunakan untuk mencerminkan salah satu fungsi badan ini yakni 
membuat undang-undang (legislate). Badan legslatif, juga disebut dewan perwakilan. 
Dari berbagai istilah ini, sebenarnya terdapat satu hakekatnya yakni sebagai simbol 
rakyat yang berdaulat. 

Dewasa ini, badan legislatif di negara-negara demokratis diisusun sedemikian 
rupa, sehingga dapat mewakili mayoritas rakyat dan pemerintah bertanggung jawab 
terhadapnya. Sistem perwakilan, dibedakan menjadi dua kategori, yaitu : 1). Perwakilan 
politik, bila anggota badan legislatif mewakili rakyat melalui partai politik dan; 2). 
Perwakilan fungsional, bila anggota mewakili berbagai macam kepentingan, terutama 
dibidang ekonomi atau profesi, yang tidak terwakili dalam partai politik (Budiardjo, 
2008: 317). 

Pembentukan badan legislatifpertama di Indonesia tercatat pada tahun 1918, 
dengan nama Volksraad. Badan ini dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda, dan 
anggotanya diangkat. Setelah itu, terdapat 14 badan legislatif yang terbentuk semenjak 
kemerdekaan Indonesia. Untuk keperluan makalah, di sini akan dipaparkan komposisi 
keanggotaan dari badan legislatif mulai dari hasil Pemilu 1955 hingga tahun 2004 
berikut ini (Budiardjo, 2008: 333-343). 

1. Badan Legislatif Hasil Pemilu 1955 : 1956-1959 

Keanggotaan pada masa ini sebesar 272 orang. Dengan komposisi wakil 
Masyumi 60 orang, PNI 58 orang, NU 47 orang dan PKI 32 orang. selebihnya dari 
partai-partai kecil. Badan ini memiliki kewenangan dibidang legislatif dan kontrol.  

2. Badan Legislatif Pemilu Berlandaskan UUD 1945 (DPR Peralihan) : 1959-1960 

Melalui Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959, UUD 1945 diberlakukan 
kembali, dan DPR hasil Pemilu 1955 menjalankan tugasnya menurut UUD 1945. UUD 
’45 sendiri tidak merinci hak-hak DPR dibanding dengan UUD RIS 1945 dan UUDS 
1950. 

UUD 1945 menetapkan sistem presidensial, dan secara formal, kedudukan DPR 
terhadap badan eksekutif adalah sederajat. Akan tetapi dalam beberapa hal, kedudukan 
DPR terhadap presiden, kuat karena anggota DPR secara otomatis merupakan anggota 
MPR. DPR Peralihan terdiri dari 262 anggota sebagai berikut Wakil PNI 56 orang, 
Masyumi 53 orang, NU 45 orang, PKI 33 orang, selebihnya dari partai-partai kecil. 

3. Badan Legislatif Gotong Royong Demokrasi Terpimpin, 1960-1966 

Berbeda dengan anggota DPR masa Republik Indonesia Serikat dan masa 
Peralihan, yang dipilih melalui perwakilan politik, maka anggota DPR Gotong Royong 
Demokrasi Terpimpin memperkenalkan keanggotaan dari golongan karya yaitu, dari 
Angkatan Bersenjata, petani, buruh, alim ulama, pemuda, koperasi, perempuan, dan dari 
provinsi baru – Irian Barat. 

Seluruh anggota fungsional tidak dipilih tetapi ditunjuk oleh presiden dari daftar 
yang diajukan oleh golongan masing-masing. Sementara dari hasil Pemilu menampilkan 
wakil-wakil dari parpol, kecuali dari Masyumi dan PSI yang dibubarkan Soekarno pada 
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tahun 1960. Pimpinan DPR Gotong Royong diberi status menteri. Hal ini tentu 
bertentangan dengan asas Trias Politika. 

Pada masa Demokrasi Terpimpin sistem pemungutan suara diganti dengan 
sistem musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak terjadi mufakat, maka Presiden 
akan mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang dikemuka-
kan dalam musyawarah. Dengan demikian, kepala eksekutif diberi wewenang dalam 
proses pengambilan keputusan badan legislatif. Proses ini diberi tempat menurut 
Amanat Presiden Tahun 1959. Namun melalui penetapan presiden No. 3 Tahun 1960, 
DPR Peralihan dibubarkan setelah terjadi perselisihan antara Pemerintah dengan DPR 
mengenai penetapanm APBN.  

4. Badan Legislatif Gotong Royong Demokrasi Pancasila : Orde Baru 

a). Hasil Pemilu Tahun 1966-1971 

Setelah G30S/PKI, Orba menegakkan kehidupan politik dengan mengeluarkan 
PKI dari keanggotaan DPR, parpol-parpol lain diberi kewenangan untuk menggunakan 
hak recall untuk mengganti anggota yang dianggap bersimpati dengan PKI. 
Selanjutnya, susunan keanggotaan masa ini terdiri dari 242 orang dengan komposisi : 
PNI 44 orang, NU 36 orang, 140 orang dari Golongan Karya (termasuk ABRI), 
selebihnya dari partai-partai kecil. Adapun tata kerja badan legislatif disesuaikan 
dengan UUD ’45. Dalam pengambilan keputusan, DPR masih menggunakan sistem 
musyawarah dan mufakat, dengan ketentuan keputusan harus diambil oleh anggota DPR 
sendiri dan kemudian dikombinasikan dengan cara “suara terbanyak”. Dengan kata lain 
ada dua tahap yaitu : 1). Mengedepankan mufakat, namun jika tidak tercapai mufakat 
sementara hal yang dibicarakan menyangkut kepentingan nasional, maka 2). 
Pemungutan suara secara rahasia, diadakan secara terbatas dan penghitungan atas suara 
terbanyak. 

b). Hasil Pemilu Tahun 1971-1977 

Pemilu tahun 1971 menghasilkan 460 anggota DPR, dengan komposisi 360 
orang hasil pemilu dan 100 orang diangkat. Partai yang meloloskan anggotanya dari 
NU, parmusi, PSII, Perti, PNI, Parkindo, Partai Katolik. Dari golongan fungsional yang 
mengikuti pemilu adalah Golkar. Sedangkan ABRI terdiri dari 75 orang dan seluruhnya 
diangkat. Semua anggota DPR wajib menjadi anggota fraksi yang dibentuk sebagai 
berikut: 1). Fraksi ABRI; 2). Fraksi Karya Pembangunan; 3). Fraksi Demokrasi 
Pembangunan (terdiri dari PNI, Parkindo, dan Partai Katolik), yang kemudian berfusi 
menjadi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dan; 4). Fraksi Persatuan Pembangunan 
yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Keempatnya berfusi menjadi Fraksi 
Persatuan Pembangunan. Dalam pengambilan keputusan, sistem musyawarah masih 
digunakan dan bila tidak terjadi kesepakatan, maka digunakan pemungutan suara 
dengan sistem suara terbanyak. 

c). Hasil Pemilu Tahun 1971-1997 

Setelah Pemilu 1971, tepatnya tahun 1973, terjadi perubahan fundamental dalam 
sistem kepartaian di Indonesia. Pembentukan fraksi yang diuraikan sebelumnya, telah 
menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengajak 9 parpol dan Sekber Golkar (yang 
bertarung pada Pemilu 1971) untuk memfusikan diri atas dasar golongan spiritual, 
golongan nasionalis, dan golongan karya. Fusi ini menghasilkan tiga parpol: PPP, PDI, 



 
Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi 2012 

 74 

dan Golkar. Sejak 1977, Pemilu didominasi oleh Golkar, sementara prosentase suara 
PPP dan PDI semakin turun. 

5. Badan Legislatif Masa Reformasi Hasil Pemilu Tahun 1999 dan 2004 

Anggota DPR hasil Pemilu tahun 1999 dan 2004 merupakan anggota DPR 
pertama yang terpilih setelah era Reformasi. Pemilu dilaksanakan setelah terlebih 
dahulu mengubah UU tentang Parpol dan Pemilu, UU tentang susunan dan kedudukan 
MPR, DPR dan DPRD (UU Susduk). Perubahan ini bertujuan mengganti sistem Pemilu 
agar lebih demokratis. Pemilu tahun 1999 menghasilkan partai politik besar yaitu: 
PDIP, Golkar, PKB, PAN dan PBB. DPR hasil Pemilu tahun 1999 ini juga melakukan 
amandemen UUD ’45 sebanyak 4 kali yakni tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Adapun 
perubahan terbesar yang dihasilkan adalah terbentuknya: Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD), sistem pemilihan presiden secara langsung, dan lahirnya Mahkamah Konstitusi. 
Baik pada Pemilu tahun 1999 dan 2004, seluruh anggota DPR dipilih melalui Pemilu 
dan tidak ada lagi anggota TNI/Polri yang diangkat. Khusus pada tahun 2004, Pemilu 
menghasilkan parpol besar yakni: Golkar, PDIP, Demokrat, PKB, dan PAN. 

Dinamika keanggotaan badan legislatif di Indonesia, dari tahun 1955 hingga saat 
ini, seperti diuraikan di atas dapat dikatakan sebagai upaya bangsa Indonesia untuk 
memaknai demokrasi dari sudut bangsa Indonesia sendiri. Bagaimana demokrasi 
dimaknai sebagai proses dengan unsur musyawarah, mufakat, dan perwakilan itu,  
terlihat jelas ketika Soekarno naik ke panggung politik dengan mengubah sistem 
parlementer untuk kembali ke UUD ’45 yang menggariskan sistem presidensial. 
Peralihan ini memberinya keleluasaan untuk memaknai demokrasi sesuai Pidato tentang 
Pancasila pada 1 Juni 1945, yang menghubungkan demokrasi dengan ide negara 
kebangsaan, di mana negara untuk semua. Untuk itu ia memahami perwakilan sebagai 
forum yang harus mencerminkan keseluruhan bangsa dengan menambahkan unsur 
fungsional yang diangkat. Dalam pengambilan keputusan, ia mengutamakan permusya-
waratan untuk mufakat  ketimbang pemungutan suara. Demokrasi Pancasila seperti 
tercermin dari perwakilan parpol dan fungsional, telah memberi sumbangan berarti 
dalam hal luasnya cakupan wakil-wakil yang diangkat. Adapun diberlakukannya 
permusyawaratan untuk mufakat menjamin tidak adanya kepentingan minoritas yang 
diabaikan. Dengan demikian sesuai dengan prinsip negara untuk semua, semua untuk 
negara, tidak dikenal prinsip mayoritas dalam demokrasi Pancasila dalam pandangan 
Soekarno. 

D.  Kesimpulan 

Demokrasi, dari perspektif sejarah merupakan ide yang bersifat universal. 
Tumbangnya model-model kekuasaan yang otoriter untuk kemudian digantikan dengan 
kekuasaan rakyat yang berdaulat merupakan salah satu bukti, bahwa perjalanan sejarah 
suatu bangsa selalu menuju perjalanan kebebasan rakyat menuju bentuk-bentuk 
kekuasaan yang sesuai dengan kehendak mereka. Demokrasi menyediakan mekanisme 
yang dikehendaki rakyat, oleh karena itu tidaklah keliru, kalau dikatakan bahwa 
demokrasi dapat melandasi tertib politik sebuah negara. 

Sebagai ide yang mengandung ide kebebasan dan kesetaraan, demokrasi 
bercorak universal, namun sebagai sebuah proses, pelaksanaan demokrasi bercorak 
relatif. Keberadaannya sangat tergantung pada kondisi internal dan eksternal yang harus 
dihadapi sebuah negara–bangsa. Hal ini tercermin dari ide kebebasan dan kesetaraan 
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yang melahirkan ide kedaulatan rakyat dan self determination.Ide-ide tersebut dalam 
praktiknya menjadi beragam ketika dikaitkan dengan unsur-unsur demokrasi yaitu: 
partisipasi, representasi, dan akuntabilitas yang berbeda diantara negara-negara. 
Perbedaan ini dapat dilihat dari mekanisme demokrasi yang semakin kompleks saat ini. 

Kondisi-kondisi yang berbeda sebagai pendorong beragamnya varian demokrasi 
di berbagai belahan negara, juga mengakibatkan pemaknaanmekanisme yang berbeda 
pula di Indonesia. Demokrasi dalam bingkai Pancasila seperti dalam Pidato Soekarno 1 
Juni 1945, merupakan suatu cara pandang atau wawasan bagaimana bangsa Indonesia 
mencapai tujuannya melalui demokrasi. Demokrasi dalam pandangan Soekarno, 
haruslah mengacu pada dasar kebangsaan, sebuah prinsip tentang negara untuk semua. 
Oleh sebab itu, negara yang didiami bangsa yang plural ini, demokrasi seharusnya juga 
dicerminkan dalam badan perwakilan, sehingga perwakilan diperluas dengan 
mengangkat wakil-wakil golongan yang tidak dapat dicakup oleh partai politik. 

Demokrasi Pancasila dalam pandangan Soekarno juga tidak mengenal prinsip 
mayoritas dalam pengambilan keputusan, karena bila ini diberlakukan maka 
kepentingan golongan minoritas terpinggirkan. Hal ini tentunya mengancam ide 
kesatuan bangsa yang digagasnya. Dalam konteks ini, prinsip musyawarah untuk 
mufakat merupakan prinsip yang dapat merangkul semua golongan. 

Demokrasi, selain dikaitkan dengan dasar kebangsaan, juga dengan 
kesejahteraan sosial. Demokrasi tidak hanya ditujukan untuk membangun kesetaraan 
hak-hak politik tetapi juga menciptakan sistem masyarakat yang sejahtera. Dengan kata 
lain demokrasi politik dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. 
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