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Apakah Sistem Demokrasi Pancasila Itu? 
Tatkala konsep demokrasi diungkapkan, setiap orang, setidaknya ahli politik 

dan hukum tata negara, tentu memiliki pemahaman yang selaras bahwa demokrasi 

secara sederhana adalah pemerintahan rakyat yang ditujukan untuk kebaikan 

masyarakat. Namun ketika demokrasi diberi predikat “Pancasila” pasti memunculkan 

konsepsi yang berbeda-beda.  Satu jawaban yang sama adalah pada tataran prinsip 

dasar dari salah satu sila Pancasila itu sendiri, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Namun ketika sampai 

pada tataran metode mewujudkan nilai dasar itu, perbedaan mulai bermunculan 

yang tidak dapat begitu saja dikatakan bahwa satu pendapat lebih Pancasilais 

dibanding pendapat lain. 

Menemukan apa itu demokrasi Pancasila dari sisi epistemologi berupa sistem 

politik dapat juga dilakukan dengan menelusuri sejarah demokrasi Indonesia, baik 

secara normatif maupun dalam praktik politik. Bangsa Indonesia memiliki 

pengalaman yang bervariasi dan mendapatkan kritik dari generasi yang 

mengembangkan sistem baru. UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945 tidak 

dapat diklaim sebagai sistem  yang paling sesuai dengan konsep Demokrasi 

Pancasila karena Soekarno sendiri pun menyatakan bahwa UUD 1945 itu belum 

sempurna dan merupakan UUD kilat, suatu revolutie grondwet. Praktik 

pemerintahan di awal kemerdekaan juga dikatakan bukan merupakan bentuk 

Demokrasi Pancasila karena menggunakan sistem parlementer  apalagi pernah 

menjadi negara federal. Demokrasi terpimpin dikritik sebagai system yang sama 

sekali tidak demokratis, apalagi menyatukan konsepsi Nasionalis, Agamis, dan 

Komunis.  

Konsep demokrasi Pancasila banyak digunakan pada masa Orde Baru yang 

isinya adalah sesuai dengan UUD 1945 menurut penafsiran rejim Orde Baru. UUD 

1945 dengan sistem MPR yang berbeda dengan berbagai sistem lain ditasbihkan 
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sebagai demokrasi Pancasila yang khas Indonesia, berbeda dengan sistem negara-

negara liberal. Namun substansi UUD 1945 itu pula yang telah memberikan 

legitimasi pada kekuasaan Orde Baru sehingga menjadi sasaran kritik pada masa 

awal reformasi yang kemudian melahirkan perubahan terhadap UUD 1945 dengan 

argumentasi untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 

sebelum perubahan. 

Di pertengahan dekade kedua era reformasi, kritik terhadap praktik demokrasi 

mulai bermunculan, baik yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang ada 

maupun yang lalu berujung pada sikap untuk kembali kepada UUD 1945 sebelum 

perubahan. Demokrasi di era reformasi banyak disebut “kebablasan” atau sudah 

bertentangan dengan Demokrasi Pancasila. 

Lalu apakah yang disebut dengan Demokrasi Pancasila? Menjawab dengan 

demokrasi berdasarkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawarat/perwakilan” tentu tidak cukup. Secara historis, bangsa ini juga 

baru bisa mengidentifikasi secara negatif, yaitu menentukan apakah perkembangan 

politik yang terjadi sudah terlalu liberal atau sudah terlalu otoriter, yang keduanya 

menjauh dari demokrasi Pancasila. Kondisi ini sesungguhnya sudah dapat 

dijelaskan dengan menggunakan perspektif lapisan nilai, yaitu nilai dasar, nilai 

instrumental, dan nilai praksis. Pancasila adalah nilai dasar yang semua bersetuju 

dan tidak dapat diubah. UUD 1945 adalah nilai instrumental yang bersifat pilihan 

sistem sesuai dengan nafas zaman. Praktik politik adalah nilai praksis yang sangat 

dinamis. 

Oleh karena itu, penguatan sistem Demokrasi Pancasila dalam tulisan ini 

tidak bermaksud mengklaim bahwa pikiran yang ditawarkan adalah yang paling 

Pancasilais. Pemikiran institusionalisasi partai politik ditujukkan untuk 

mengembangkan demokrasi sesuai dengan hakikat demokrasi itu sendiri, yaitu 

suatu pemerintahan yang  mendapatkan legitimasi dari rakyat demi kepentingan 

rakyat secara keseluruhan. Legitimasi rakyat tentu didasarkan atas pemahaman 

individu warga negara sebagai manusia yang selalu cenderung kepada kebaikan, 

bertanggungjawab, dan memiliki kebebasan untuk memilih atas dasar nurani dan 

rasionalitas. Nurani dan rasionalitas inilah yang menjadi dasar dari adanya hikmat 

dan kebijaksanaan. Mudah-mudahan hal ini selaras dengan prinsip “kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. 
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Hal lain yang perlu menjadi catatan adalah suatu sistem politik tidak hanya 

bergantung pada sistem norma yang mengatur mekanisme dan perilaku politik. 

Tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya yang berkembang dalam praktik politik 

oleh para pelaku politik. Pada titik ini terkadang dijumpai kontradiksi saat para 

pelaku politik (anggota DPR dan MPR) merasa sistem yang berkembang sudah 

sangat liberal dan menuntut perubahan sistem padahal liberalisasi itu adalah karya 

dan himpunan dari perilaku mereka sendiri. 

Oleh karena itu penguatan institusionalisasi partai politik yang demokratis 

hanya dapat menguatkan demokrasi (Pancasila) pada saat dibarengi dengan 

perubahan budaya politik. Pengaturan partai politik agar demokratis memang 

merupakan syarat yang diperlukan, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi penentu 

(necessary but not sufficient). 

 

Partai Politik Sebagai Badan Hukum Publik 
Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (UU Parpol) menyatakan bahwa 

partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok 

warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-

cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, 

bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Pengertian ini lahir dari pemahaman keberadaan partai 

politik sebagai perwujudan hak berserikat warga negara berdasarkan keyakinan dan 

kepentingan politik yang menjadi sarana penting dalam penyelenggaraan kehidupan 

bernegara secara demokratis. 

Pengertian tersebut memberikan dua karakter berbeda terhadap partai politik 

yaitu sebagai badan hukum privat jika dilihat dari pembentuknya adalah perorangan 

warga Negara, dan juga memiliki karakter sebagai badan hukum publik jika melihat 

pada wilayah dan jenis aktivitas yang dilakukan oleh partai politik. Namun karena 

keberadaan partai politik dibutuhkan sebagai instrument bernegara, dengan hak dan 

kewenangan tertentu yang bersifat eksklusif menjembatani infrastruktur dan 

suprastruktur politik (hak mengikuti pemilu, merekrut calon anggota lembaga 

perwakilan dan calon Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah), maka 
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partai politik sesungguhnya adalah badan hukum publik. Karater sebagai badan 

hukum publik semakin kuat pada saat partai politik menjalankan sebagian fungsi 

Negara, antara lain melakukan pendidikan politik, dan atas aktivitas tersebut 

mendapatkan alokasi anggaran dari Negara. Bahkan, secara konstitusional partai 

politik dapat disebut sebagai organ konstitusi karena memiliki hak dan kewenangan 

tertentu yang diatur oleh UUD 1945. 

Salah satu konsekuensi dari status partai politik sebagai badan hukum  publik 

adalah adanya hak Negara untuk membuat pengaturan dan melakukan pengawasan 

terhadap partai politik. Kewenangan Negara ini sesungguhnya juga ada pada bentuk 

badan hukum lain sebagai konsekuensi status Negara sebagai total legal order yang 

memberikan status badan hukum (legal person) kepada partai politik agar sesuai 

dengan kerangka kehidupan bernegara. Tentu saja bentuk pengaturan dan 

pengawasan harus dilakukan secara proporsional sehingga partai politik tetap dapat 

menjalankan fungsinya dalam kerangka kehidupan bernegara yang demokratis, 

bukan menjelma menjadi partai Negara yang bertentangan dengan demokrasi itu 

sendiri. 

 

Doktrin Militant Democracy 
Doktrin militant democracy yang lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi 

Jerman dalam kasus pembubaran Partai Sosialis Jerman yang dinilai 

membahayakan demokrasi karena merupakan manifestasi dari Partai Nazi. Doktrin 

ini berisi prinsip Negara tidak hanya berhak melainkan memiliki kewajiban untuk 

menjamin kelestarian demokrasi. Berdasarkan prinsip ini, Negara wajib bertindak 

ketika ada organisasi tertentu yang mengancam demokrasi, karena hilangnya 

demokrasi dengan sendirinya akan menghilangkan hak asasi manusia. 

Doktrin ini dapat digunakan sebagai kerangka pengaturan negara terhadap 

partai politik di Indonesia. Partai politik sebagai instrumen demokrasi sudah 

seharusnya memiliki watak demokratis karena hanya dengan demikian partai politik 

dapat mendukung proses pematangan dan pelestarian demokrasi di Indonesia. 

Sebaliknya, ketika partai politik secara internal tidak bersifat demokratis tentu akan 

mengurangi kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan Negara. Beberapa 

“penyakit” partai politik yang perlu diantisipasi melalui pengaturan dan pengawasan 

antara lain adalah: 
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1. Kecenderungan hubungan patrimonial oligaskis di dalam elit partai politik; 

2. Politik uang internal partai politik; 

3. Penyelesaian konflik internal tidak dilakukan melalui mekanisme aturan 

internal. 

 

Dalam hal ini Negara memiliki kewenangan untuk membuat pengaturan yang 

mewajibkan partai politik untuk menerapkan ketentuan-ketentuan tertentu yang 

menjamin demokratisasi internal partai politik. Selain itu pengaturan partai politik 

juga harus mengarah kepada desain ketatanegaraan Indonesia yang ada di dalam 

UUD 1945, terutama mengarah kepada terbentuknya sistem multipartai sederhana 

yang sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial. 

Beberapa ketentuan yang dapat dilakukan untuk institusionalisasi partai politik 

yang demokratis, antara lain 

1. Partai politik wajib menyelenggarakan forum tertinggi dengan agenda 

pembahasan AD ART dan pergantian kepengurusan paling sedikit lima tahun 

sekali. 

2. Menentukan persyaratan ketua umum partai politik yang dapat mendorong 

demokratisasi internal. 

3. Menentukan batasan seseorang dapat menjabat ketua umum partai politik, 

misalnya paling lama 2 periode. 

4. Menentukan struktur minimal yang ada dalam kepengurusan partai politik, 

termasuk adanya Mahkamah Partai atau nama lain yang berwenang 

memutus perselisihan internal. 

5. Pengaturan pendanaan partai politik dan pertanggungjawabannya. Partai 

politik tentu tidak dapat membuat badan usaha karena akan menimbulkan 

konflik kepentingan. Demikian pula partai politik sebaiknya tidak 

menggunakan anggaran negara karena akan lebih menguntungkan partai 

besar. Partai politik harus mendapat pendanaan dari anggota partai dan 

sumbangan. Sumbangan dapat dibuka dalam jumlah yang besar dengan 

catatan hal itu harus diumumkan kepada masyarakat sehingga penyumbang 

dan jumlahnyapun akan menjadi bagian dari hal yang dipertimbangkan 

pemilih. 
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Multi Partai Sederhana 

Keberadaan sistem multipartai sesungguhnya beriringan dengan pluralitas 

bangsa Indonesia. Hal itu juga terbukti dari banyaknya jumlah parpol sebelum 

kemerdekaan dan di awal kemerdekaan sebelum dilakukan penyederhaan secara 

paksa oleh Soekarno sebagai bagian dari upaya menegakkan demokrasi terpimpin. 

Namun demikian, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa sistem multipartai yang 

tidak terkontrol mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan baik dalam sistem 

parlementer, pada masa Presiden Soekarno, maupun sistem presidensiil, di era 

reformasi. Hal itulah yang mendasari penyederhanaan partai politik baik di masa 

Orde Lama, Orde Baru, maupun era reformasi. 

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, penyederhaan dilakukan melalui 

kebijakan negara yang represif dengan ukuran yang secara sepihak ditentukan oleh 

pemerintah walaupun dengan legitimasi ideologis. Dapat dikatakan bahwa proses 

penyederhanaan pada dua periode tersebut dilakukan melalui mekanisme yang 

bertentangan dengan demokrasi, apalagi pada masa Orde Baru yang menutup 

kesempatan pembentukan parpol baru. Pilihan ideologi adalah hak partai politik, 

tidak dapat ditentukan oleh negara. Partai ideologis juga cenderung terkikis karena 

realitas politik dan masyarakat yang membuat partai tidak mungkin berdiri di atas 

ideology tertentu untuk dapat menjadi partai besar. 

Pada era reformasi penyederhanaan dilakukan secara lebih sistemik sesuai 

dengan prinsip-prinsip demokrasi agar tidak melanggar kebebasan berserikat. Hal itu 

dilakukan melalui penentuan syarat pembentukan (political engineering by legal 

process), mekanisme verifikasi administrasi dan faktual (political engineering by 

administrative process), besaran wakil dan daerah pemilihan (distric magnitude) 

serta ketentuan electoral treshold atau parliamentary treshold (political engineering 

by electoral process). 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu mengadopsi 

ketentuan parliamentary treshold menggantikan ketentuan electoral treshold yang 

dianut pada UU Pemilu sebelumnya. Perubahan tersebut mengakibatkan 

penyederhanaan yang sudah mulai berhasil dilakukan kembali ke titik awal karena 

adanya ketentuan peralihan yang memberikan hak pada semua parpol yang memiliki 
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kursi di DPR dan putusan MK yang memberikan hak pada semua parpol yang lolos 

verifikasi untuk mengikuti Pemilu 2009. 

Hal itu berarti terhadap parpol yang gagal eksis di dunia politik, yaitu gagal 

memperoleh kursi DPR, tetap dapat mengikuti Pemilu berikutnya. Ketentuan ini tidak 

sejalan dengan keinginan untuk menciptakan sistem multipartai sederhana karena 

parpol peserta Pemilu kemungkinan besar tidak akan berkurang pada Pemilu 

berikutnya, tetapi akan semakin bertambah. 

Untuk mendukung langkah penyederhaan kepartaian menuju sistem 

multipartai sederhana, dapat diterapkan mekanisme pembubaran terhadap parpol 

yang gagal tersebut. Organisasi partai politik dibentuk untuk menjembatani antara 

rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan organisasi negara dan pemerintahan. 

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik, dukungan pemilih terhadap 

partai yang ditransformasikan menjadi jumlah wakil rakyat adalah kekuatan utama 

yang harus dimiliki. Tanpa kekuatan itu, partai tidak dapat berperan dalam 

pembuatan keputusan-keputusan penting kenegaraan. Partai yang gagal tersebut 

hanya dapat berperan di sektor pinggiran seperti halnya kelompok masyarakat lain 

yang pendapatnya dapat dilihat sebagai bagian dari aspirasi masyarakat 

(representation in ideas). 

 

	  


