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ABSTRAK 

 

Pemikiran Jimly Assyiddiqie Tentang Demokrasi dalam Persfektif Fiqh Siyasah 

 

Oleh : Evi Ardianti 

 

Demokrasi sebagai konsep ketatanegaraan dalam penggunaanya sebagai 

ideologi negara mempunyai banyak makna dan nama, hal ini disebabkan karena 

banyaknya implementasi nilai-nilai demokrasi yang seolah-olah menjadi obsesi 

masyarakat di dunia. Istilah demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa 

atau government by the people (kata yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein 

berarti kekuasaan/berkuasa)dan demokrasi hanyalah menjadi slogan pemerintah 

untuk menarik simpati rakyat saja. 

Secara etimologis, istilah “demokrasi” berarti pemerintahan oleh rakyat” (demos 

berarti rakyat; kratos berarti pemerintahan).Demokrasi juga dijelaskan sebagai 

bentuk pemerintahan di mana warga negara menggunakan hak yang sama tidak 

secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga Dewan 

Perwakilan Rakyat. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang 

mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam 

pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep 

kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada 

pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya 

menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan 

kehidupan kenegaraan. Tujuan demokrasi menurut Prof.Jimly yaitu 

mewujudkancita-cita membangunIndonesiabarudimasadepan.Dan berbeda hal 

nya dengan demokrasi berdasarkan Fiqh Siyasah yaitu suatu kekuasaan tertinggi 

yang pada pokoknya berasal dari Tuhan, kedaulatannya adalah ditangan syara‟, 

bukan ditangan rakyat. Dan yang menentukan arah itu adalah Tuhan. Umat Islam 

mengakui bahwasanya hanya Tuhan yang membuat aturan-aturan hukum tersebut. 

Dalam keyakinan umat Islam, tidak masuk akal untuk mengakui bahwa kekuasaan 

itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Jimly 

Asshiddiqie tentang demokrasi dan bagaimana pemikiran Jimly Asshiddiqie 

tentang demokrasi ditinjau dari Fiqh Siyasah. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pemikiran Jimly Assyidiqie tentang demokrasi dan untuk 

mengetahui pemikiran dari Jimly Assyidiqie tentang demokrasi jika ditinjau dari 

Fiqh Siyasah. Kegunaan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah di bidang politik 

ketatanegaraan dan untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran 

politik, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan akademis 

perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu hukum tata 

negara. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian “library 

research” (penelitian pustaka), yaitu suatu penelitian yang menelaah dari berbagai 

macam teori, data-data, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan 

dengan permasalahan yang akan diteliti yang dapat menjadi landasan teori bagi 

penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pengumpulan studi pustaka, mengingat 

penelitian ini merupakan bahan kepustakaan maka penelitian ini pengumpulan 



 

 
 

data yang digunakan hanya metode dokumentasi, yaitu alat untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variable yang berupa dokumen, catatan, transkip, dan lain-

lain yang berhubungan dengan demokrasi baik itu bahan primer maupun bahan 

sekunder. 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pemikiran Jimly 

Asshiddiqie mengenai demokrasi yaitu kekuasaan tertingginya dibentuk dari 

rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tetapi menurut Fiqh Siyasah atau dalam Islam 

demokrasi kekuasaan tertingginya di atur oleh Allah, demokrasi dalam Islam 

sama dengan Syura‟. 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

MOTTO 

                             

     

38. dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan 

kepada mereka.1 
 

 

  

                                                             
11Departemen Agama RI, Al-Qur‟an danTerjemahannya, Bogor: Syaamil 

Qur‟an, 2007, hlm. 789 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “Pemikiran Jimly Assyidiqie Tentang Demokrasi 

dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. Untuk lebih memahami maksud dari penulisan 

tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa permasalahan dalam judul 

tersebut yang berlandasan teori dengan sumber-sumber yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

Pemikiran adalah memikirkan suatu kebeneran yang sudah ada untuk 

mendapatkan kebenaran yang baru, jadi pemikiranberarti suatu pandangan atau 

pendapat seseorang atau kelompok untuk melahirkan suatu gagasan.
2
 

Jimly Asshiddiqie lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 17 April 1956, 

umur 59 tahun adalah akademisi Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan 

Pertimbangan Presiden sejak 25 Januari 2010. Sekarang ia dipercaya sebagai 

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak Juni 2012 dari 

lembaga yang sebelumnya bernama Dewan kehormatan KPU yang juga ia pimpin 

pada tahun 2009 dan 2010. DKPP ini ia perkenalkan sebagai lembaga peradilan 

etika pertama dalam sejarah, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. 

Sebelumnya ia merupakan pendiri dan menjabat sebagai Ketua Mahkamah 

Konstitusi pertama (2003–2008) dan diakui sebagai peletak dasar bagi 

perkembangan gagasan modernisasi peradilan di Indonesia. Ia meraih gelar 

sarjana hukum dari Universitas Indonesia (UI) pada 1982, kemudian 

                                                             
2
Husbullah Bakry,  Sistematika Filsafat, Wijaya, Jakarta, 1979, hlm. 38 



 

 
 

menyelesaikan jenjang pendidikan S2-nya di perguruan tinggi yang sama pada 

1987. Sebagai akademisi, ia dikenal sangat produktif. Sampai sekarang buku 

karya ilmiahnya yang diterbitkan sudah lebih dari 43 judul dan ratusan makalah 

yang tersebar di pelbagai media dan disampaikan di pelbagai forum. Banyak ide 

baru yang ia tuangkan dalam buku, seperti dalam buku "Green Constitution", 

"Konstitusi Ekonomi", "Konstitusi Sosial", "Peradilan Etik dan Etika Konstitusi", 

dan lain-lain.
3
 

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya 

memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup 

mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung 

atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan 

hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang 

memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.
4
 

Fiqh Siyasah, berasal dari dua kata  yaitu Fiqh dan Siyasah, Fiqh secara 

arti kata (الفقه) berarti: “paham yang mendalam”
5
. Fiqh mencakup berbagai aspek 

kehidupan. Disamping mencakup aspek pembahasan tentang hubungan antara 

manusia dengan Tuhannya (ibadah), Fiqh juga membicarakan aspek hubungan 

antara manusia secara luas. Dalam penelitian ini  yang dibahas adalah aspek 

Siyasah. Siyasah secara harfiyah berasal dari kata سياســة- ساس  yang artinya 

mengatur ( دبّر/أمر ), mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan
6
. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa Fiqh siyasah adalah hukum yang mengatur , mengurus 

                                                             
3
Http://Googleweblight.com/profil-jimly-asshiddiqie/, Di Akses Pada Tanggal 25 April 

2016, jam: 08:00
 

4
Peter Salim Dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern 

English, 1998, hlm. 61 
5
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, 

hlm. 4 
6
Djazuli, Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah, 

Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 40 



 

 
 

dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan atas 

sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.
7
 

Dari uraian istilah judul yang dikemukakan diatas maka yang dimaksud 

judul skripsi adalah suatu kajian yang mendalam mengenai pemikiran Jimly 

Asshiddiqie tentang Demokrasi dalam perspektif Fiqh Siyasah. 

B. Alasan Memilih Judul 

 Alasan penulis yang mendorong memilih judul proposal skripsi tersebut 

adalah : 

a. Alasan Obyektif 

Bahwa indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi yang 

kedudukan rakyatnya sangat penting, sehingga dikaji lebih baik lagi untuk 

mengenal tentang demokrasi. 

b. Alasan Subyektif 

Penelitian ini sesuai dengan jurusan yang penulis tekuni, yaitu Jurusan 

Siyasah atau Hukum Tata Negara, selain itu penulis didukung dengan 

berbagai literatur yang memadai sehingga penulis berkeyakinan bahwa 

penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. 

 

 

 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Demokrasi sebagai konsep ketatanegaraan dalam penggunaanya sebagai 

ideologi negara mempunyai banyak makna dan nama, hal ini disebabkan karena 

banyaknya implementasi nilai-nilai demokrasi yang seolah-olah menjadi obsesi 

                                                             
7
Dr

.
Muhammad

 
Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014, hlm. 3
 



 

 
 

masyarakat di dunia. Meluasnya minat untuk menegakan demokrasi terutama 

dikalangan negara-negara dunia ketiga sejak awal abad 20 menunjukan bahwa 

partisipasi rakyat yang besar dalam pengambilan keputusan politik adalah sesuatu 

hal yang sangat didambakan.8 

Hal ini dapat dilihat pada penggunaan kata demokrasi dalam system 

ketatanegaraan Uni Soviet yang disebutnya sebagai demokrasi soviet atau di 

Indonesia yang pada awal kemerdekaanya menggunakan istilah demokrasi 

terpimpin yang setelah itu pada masa “orde baru” berubah menjadi demokrasi 

pancasila. Padahal istilah demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa 

atau government by the people (kata yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein 

berarti kekuasaan/berkuasa)9 dan dari penggunaan istilah demokrasi pada kedua 

Negara tersebut berdasarkan catatan sejarah yang telah ada, di dua Negara 

tersebut sama sekali tidak menunjukan keterlibatan rakyat dalam pengambilan 

kebijakan yang dilakukan pemerintah dan demokrasi hanyalah menjadi slogan 

pemerintah untuk menarik simpati rakyat saja. 

Sehubungan dengan adanya hasil penelitian dari UNESCO pada tahun 1949 

yang menyatakan bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari 

kebanyakan Negara di dunia karena dianggap sebagai nama yang paling baik dan 

wajar untuk semua system organisasi politik dan social yang diperjuangkan oleh 

pendukungpendukung yang berpengaruh (probably for the first time in history 

democracy is claimed as the proper ideal description of all system of political and 

                                                             
8
Sumali, Reduksi kekuasaan Eksekutif, Malang: UMM Pres, 2002, hlm. 15 

9
Bagir Manan, Teori Dan Politik Konstitusi, Jakarta: Fh UII Press, 2003, hlm. 140 



 

 
 

social organizations advocated by influential proponents)
10

, maka adalah wajar 

jika Indonesiapun menjadikan demokrasi sebagai sistem ketatanegaraannya. 

Dalam system ketatanegaraan kita, beberapa nilai pokok dari demokrasi 

konstitusional tidaklah dapat disangkal lagi, dimana dalam Undang-Undang Dasar 

hasil amandemen hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa 

Indonesia adalah negara hukum dan bukan atas kekuasaan belaka dan 

menggunakan sistem konstitusional dimana pemerintahan berdasarkan atas sistem 

konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersifat absolut.
11

 

Bagir Manan berpendapat bahwa, demokrasi di Indonesia hanya bisa 

ditegakan dengan cara menerapkan secara konsisten pandangan negara hukum, 

yaitu dengan menerapkan pemerintahan yang konstitusional, dengan pembatasan 

terhadap pemerintah melalui sebuah konstitusi
12

, lebih lanjut mengenai 

konstitualisme ini dalam pernyataannya mengatakan bahwa “ sebuah konstitusi 

yang dirancang dengan baik akan membantu lembaga demokrasi tetap bertahan 

hidup, sedangkan konstitusi yang dirancang secara serampangan akan ikut 

menyebabkan runtuhnya lembaga demokrasi.” 

Catatan catatan sejarah klasik memuat dua perkataan yang berkaitan erat 

dengan pengertian konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno “politea” dan 

perkataan bahasa Latin “constitution” yang juga berkaitan dengan “jus”.
13

 

                                                             
10

S.I Benin Dan R.S. Peters, Principles Of Potical Thought, New York: Collier Books, 

1964, hlm. 393 
11

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008, hlm. 106 
12

Denny Indrayana, Amandemen UUD 1995: Antara Mitos Dan Pembongkaran, Bandung : 

Mizan Media Umum, 2007, hlm. 115 
13

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme, Jakarta, Sekertariat Jendral dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005, hlm. 3 



 

 
 

 Antara demokrasi dan Islam dari segi makna, sumber ajaran, dan 

hakikatnya, jelas berbeda. Lalu dari mana mereka itu mengatakan bahwa 

demokrasi sama dengan Islam.
14

 

                               

”Dan barang siapa mencari agama (ad-Dien/tuntunan hidup) selain Islam, 

maka tidak akan diterima. Dan di akhirat , dia termasuk orang yang rugi." (QS: 
Ali Imran (3) : 85).

15
 

 

Demokrasi adalah suatu istilah yang bersifat universal. Namun tidak ada 

satu sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa atau semua negara
16

. 

Istilah boleh sama, tetapi isi dan cara perwujudannya bisa berbeda-beda dari 

negara yang satu kenegara yang lain. Itu yang terjadi dengan istilah “demokrasi” 

dalam kehidupan masyarakat modern-kontemporer. 

Secara etimologis, istilah “demokrasi” berarti pemerintahan oleh rakyat” 

(demos berarti rakyat; kratos berarti pemerintahan). Jadi “demos, cratein” atau 

democratos” adalah keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan 

kekuasaan rakyat
17

. Menurut Meriam Boediarjo demokrasi adalah Goverment 

Ruled by the people atau ungkapan umum yang populer yaitu Goverment of the 

people, by the people and for the people atau pemerintahan dari rakyat oleh rakyat 

dan untuk rakyat
18

. Tetapi dalam sejarah pekembangannya, istilah  demokrasi itu 

mengandung pengertian yang berbeda-beda. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk 

pemerintahan di mana hak-hak untuk untuk membuat keputusan-keputusan politik 
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digunakan secara oleh setiap warga negara, yang di aktualisasikan melalui rosedur 

pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal sebutan demokrasi langsung. Sistem 

demokrasi langsung ini terkenal pada zaman Yunani kuno.  

Dalam demokrasi langsung semua warga negara, tanpa melalui pejabat yang 

dipilih atau diangkat, dapat ikut dalam perbuatan keputusan negara. Sistem seperti 

ini jelas hanya cocok untuk relatif sejumlah kecil orang – dalam organisasi 

kemasyarakatan atau dewan suku, misalnya, atau unit lokal serikat sekrja, dimana 

para anggotanya dapat bertemu di satu ruangan untuk membahas berbagai 

masalah dan mengambil keputusan melalui musyawarah atau suara terbanyak. 

Masyarakat Atena Kuno mampu menjalankan demokrasi langsung dengan suatu 

majelis yang mungkin terdiri dari 5.000 – 6.000 orang. Barangkali itulah itulah 

jumlah maksimum orang yang dapat dapat berkumpul secara fisik di satu tempat 

dan menjalankan demokrasi langsung.
19

 

Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan di mana warga 

negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil 

yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil-wakil itu dipilih oleh 

rakyat dan bertangung jawab terhadap rakyat. Ini yang disebut demokrasi 

perwakilan. Atas nama rakyat, pejabat-pejabat itu dapat berunding mengenai 

berbagai isu masyarakat yang rumit lewat cara bijaksana dan siste-matis, 

membutuhkan waktu dan tenaga. Masyarakat modern dengan jumlah penduduk 

yang besar dan kompleksitas permasalahan yang dihadapinya, sukar untuk 

mewujudkan demokrasi langsung. 
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Selain itu, demokrasi pun dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan, biasanya 

suatu demokrasi perwakilan, dimana kekuatan kekuatan mayoritas digunakan 

untuk menjamin terpenuhinya keuntungan atau kemakmuran bagi semua warga 

negara. Di sini di jamin hak-hak individual maupun hak-hak kolektif, seperti 

kebebasan berbicara dan beragama. Ini yang disebut demokrasi liberal atau 

demokrasi konstitusional. 

Sementara itu demokrasi pun hanya menemukan bentuknya yang khas bila 

dijiwai dengan prinsip-prinsip ham. Karena itu kedua isu itu pun layak 

dibicarakan dalam satu paket diskusi, seperti yang dilakukan dalam bab ini. 

Namun membahas semuan aspek yang terkait dengan demokrasi dan ham 

bukanlah maksud utama bab ini. Didalam bab ini kita hanya melihat beberapa hal 

yang menurut saya penting untuk diperhatikan sebelum pembaca. Khususnya para 

mahasiswa, meneruskan penjajajahan lebih jauh kedalam bidang demokrasi dan 

ham. 

Konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme 

kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi 

menempatkan manusia dengan pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan 

prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi 

hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara 

indidual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi 

tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa 

yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan 

perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut 

diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi disuatu negara (the 



 

 
 

supreme law pf the land), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam 

hukum dan kebijakan negara. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur 

pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.
20

 

Selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran 

serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan 

perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan 

perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya 

untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. 

Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang 

yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. 

Dengan demikian, negara hukum yang dikembangkan hukum absolute 

rechtsstaat, melainkan democratishe rechtsstaat
21

 

 

. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pemikiran Jimly Asshiddiqie tentang Demokrasi ? 

2. Bagaimana pemikiran Jimly Asshiddiqie tentang Demokrasi ditinjau dari 

Fiqh Siyasah ? 

 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
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1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

a. Untuk mengetahui pemikiran Jimly Assyidiqie tentang Demokrasi. 

b. Untuk mengetahui pemikiran dari Jimly Assyidiqie tentang Demokrasi 

jika ditinjau dari Fiqh Siyasah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Secara Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hazanah 

pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan, 

khususnya yang berkaitan dengan Demokrasi. 

2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik, 

khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan 

akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka 

dalam ilmu hukum tata negara. 

 

b. Kegunaan Secara Praktis 

1) Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya. 

2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan 

pemerintah di bidang politik ketatanegaraan. 

3) Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih 

gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Institut Agama Negeri 

Raden Intan Lampung. 

 

F. Metode Penelitian 



 

 
 

 Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam 

mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk 

memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan
22

. Dan membahas dalam 

penelitian penulis menngunakan metode-metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a) Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini 

termasuk kedalam penelitian kepustakaan (library research), yaitu 

penelitian dengan metode sejarah untuk mencari, menganalisis, 

membuat, Interprestasi dalam suatu masalah yang berhubungan dengan 

sistem Demokrasi seperti buku, majalah, jurnal dan lain-lain
23

. 

 

 

b) Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitin yang 

menggunakan metode deskriftif analitis, yaitu suatu metode penelitian 

yang menggambarkan atau mendiskripsikan pemikiran seorang tokoh 

Jimly Asshiddiqie mengenai demokrasi secara komperhensif untuk 

kemudian dianalisa secara logis
24

, sehingga mendapatkan suatu 

kesimpulan terhadap pemikiran Jimly Ashiddiqie tentang demokrasi 

perspektif Fiqh Siyasah. 
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2. Data dan Sumber Data 

Pengumpulan data penelitian skripsi ini adalah dilakukan dengan 

menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian sumber 

data sekunder. Sumber data sekunder sebagai sumber data utama yaitu segala 

sumber yang memuat informasi tentang obyek penelitian di atas baik berupa yaitu 

mengumpulkan dokumen, arsip, naskah, surat kabar maupun buku-buku referensi 

lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam demokrasi tersebut. 

Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan 

bermacam-macam rupa materiil yang berhubungan dengan kepustakaan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau 

variabel tertentu yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, artikel dan lain 

sebagainya
25

. Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik 

studi kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, 

mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang 

berupa bahan-bahan pustaka. 

4. Metode Pengolahan Data 

Dalam metode pengolahan data, pendekatan yang digunakan adalah 

dengan menggunakan pendekatan sosio-historis, pendekatan yang menggunakan 

kondisi sosial, politik dan kultural yang melatar belakangi adanya pemkiran 

Demokrasi menurut Jimly Asshidqie.  

5. Analisis Data 
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Melalui penelusuran dan penelaahan yang mendalam terhadap literatur 

primer dan sekunder dalam penelitian sebagaimana skripsi ini. Diharapkan 

mendapatkan data yang jelas dan akurat. Penelitian ini menggunakan metode 

berfikir, yaitu: 

a) Analisa Kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif tentang kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati
26

. 

b) Deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang umum di nilai dengan 

kejadian yang khusus
27

. 

c) Content-analysis, yaitu metode yang menggunakan pikiran orang lain 

sehingga kita bisa menelusuri pemikirannya dengan baik
28

. Penelitian ini 

digunakan untuk melihat struktur isi pemikiran Jimly Assyidiqie tentang 

demokrasi.  

d) Historis¸ metode ini penulis gunakan untuk mengetahui akar sejarah 

sejarah Demokrasi di Indonesia
29

. 
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BAB II 

PANDANGAN UMUM TENTANG DEMOKRASI 

 

A. Pengertian Demokrasi dan Tujuan Demokrasi 

1. Pengertian Demokrasi 

Demokrasi adalah prinsip dasar tata kehidupan bermasyarakat, baik dalam 

interaksi sesama komponen masyarakat maupun antara masyarakat dengan 

pemerintahan/negara. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil atau 

masyarakat madani, demokrasi adalah prasyarat mutlak. Sejak lengsernya 

pemerintahan orde baru di tahun 1998, demokrasi menjadi kosakata umum bagi 

siapa saja untuk menyatakan pendapat. Dari kalangan Cendikiawan hingga 

kalangan awam. Secara Etimologis "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal 

dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, 

dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, jadi kata 

demokrasi memiliki arti suatu system pemerintahan dari, oleh , dan untuk rakyat. 

Secara terminologi para ahli memiliki beberapa pengertian diantaranya: Joseph A. 

Schumeter mengatakan bahwa, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusi 

untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh 

kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat
30

. 

Sedangkan Sidney Hook berpendapat bahwa Demokrasi adalah bentuk 

pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara 

langsung dan tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang 
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diberikan secara bebas dari rakyat dewasa
31

. Dan Hendri B. Mayo juga 

menyatakan demokrasi adalah sebagai sistem politik merupakan suatu sistem 

yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas 

rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip 

kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan 

politik
32

. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat 

demokrasi adalah rakyat sebagai peran utamanya dalam proses sosial dan politik, 

dengan kata lain pemerintahan berada di tangan rakyat yang mengandung 

pengertian tiga hal: pemerintah dari rakyat (goverment of the people); dan 

pemerintahan oleh rakyat (goverment by the people); danpemerintahan untuk 

rakyat (goverment for the people) yang ketiganya dijelaskan sebagai berikut : 

a) Pertama, pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu 

pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan 

dan dukungan oleh mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi . 

pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, 

karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda 

birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan 

oleh rakyat kepadanya. 

b) Kedua, pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu 

pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas 

dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini, unsur 

kedua ini mengandung pengertian bahwa bahwa dalam menjalankan 
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kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (social control). 

Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak 

langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan 

para wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara 

dapat dihindari. 

c) Ketiga, pemerintah untuk rakyat mengandung pengertian bahwa 

kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerimtahan harus dijadikan 

untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan 

sebagai landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis
33

. 

2. Tujuan Demokrasi 

 Suatu sistem menganut paham demokrasi apabila para pemimpin atau 

wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat dewasa melalui pemilihan umum yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, berdasarkan nilai-nilai 

keadilan dan kejujuran. Yang mana dalam pelaksanaannya para calon bebas 

bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk yang telah memiliki hak 

pilih berhak memberikan suaranya dan dijamin oleh negara melalui undang-

undang yang dijalankan secara adil.
34

 

Prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi yang sebaiknya kita 

kembangkan dalam rangka mewujudkan cita-cita membangun Indonesia baru 

dimasa depan. Untuk hal itu, ada 3 hal yang akan kita diskusikan, yakni 

Demokrasi, Nomokrasi dan Indonesia Baru. Demokrasi pertama-tama merupakan 

gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk 

rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut 
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sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, 

kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah 

yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya 

menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan 

negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. 

Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama 

dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-

luasnya. 

 

B. Sejarah Kemunculan Demokrasi Di Dunia dan Di Indonesia 

Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani kuno tentang 

hubungan Negara dan hukum, yang dipraktikan antara abad ke-6 SM sampai abad 

ke-4 M. demokrasi pada waktu itu berbentuk demokrasi langsung, yaitu hak 

rakyat untuk membuat keputusan politik di jalankan secara langsung oleh seluruh 

warga Negara berdasarkan prosedur mayoritas. 

Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena berlangsung 

dalam kondisi sederhana dan dilaksanakan dalam wilayah yang terbatas, serta 

jumlah penduduk sedikit, yaitu dengan jumlah tidak lebih dari 300.000 orang. lagi 

pula ketentuaan-ketentuan demokrasi dilaksanakan oleh kalangan kalangan 

tertentu (Warga Negara Resmi) yang hanya merupakan bagian kecil dari jumlah 

penduduk, sedangkan untuk mayoritas penduduk yang terdiri dari budak belian 

dan pedagang asing, demokrasi tidak berlaku
35
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Gagasan Demokrasi Yunani kuno boleh dikatakan hilang dari muka dunia 

Barat ketika bangsa-bangsa Romawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat 

dan benua Eropa. Memasuki abad pertengahan (600-1400) Masyarakat abad ini 

berubah menjadi masyarakat feodal; kehidupan  sosial dan spiritualnya dikuasai 

oleh Paus dan pejabat-pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya diwarnai 

dengan perebutan kekuasaan dikalangan para bangsawan dengan demikian 

masyarakat abad pertengahan terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan 

pemimpin-pemimpin agama, sehingga tenggelam dengan apa yang disebut 

sebagai masa kegelapan
36

. Kendati begitu pada abad pertengahan ada sesuatu 

yang penting berkenaan dengan demokrasi, yaitu lahirnya dokumen Magnacharta 

(piagam besar), suatu piagam yang berisikan semacam perjanjian antara beberapa 

bangsawan dan raja Jhon Locke land, dengan salah satunya berisikan bahwa raja 

harus mengakui hak-hak bangsawan dan bangsawan memberikan dana untuk 

kepentingan biaya pemerintahan dan perang
37

. Dengan lahirnya piagam ini dapat 

dikatakan sebagai lahirnya tonggak baru bagi perkembangan demokrasi, kendati 

tidak berlaku bagi rakyat jelata, sebab dari piagam tersebut terlihat adanya dua 

prinsip dasar ; 

pertama kekuasaan raja harus dibatasi; kedua, hak asasi manusia lebih 

penting dari pada kedaulatan raja
38

. Momentum lainnya yang menandai 

kemunculan demokrasi di Negara-negara eropa adalah adanya gerakan 

pencerahan (renaissance) dan reformasi. Renessaince adalah aliran yang 

menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan yunani kuno 
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yang selama abad pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian 

yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan kearah 

soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru. 

Gerakan reformasi merupakan penyebab lain kembalinya tradisi demokrasi 

di Barat, yang sempat tenggelam pada abad pertengahan. Gerakan reformasi 

adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke- 16. tujuan dari gerakan ini 

merupakan gerakan perbaikan keadaaan terhadap kebekuan doktrin gereja
39

, atau 

aliran yang melahirkan kebebasan beragama, dan pemisahan tegas antara gereja 

dengan Negara. Gerakan ini mendapat banyak pengikut di eropa barat, seperti 

Jerman, Swiss dan lain-lainnya.kedua aliran inilah yang mengantarkan Eropa 

Barat untuk mengalami masa aufklarung (abad pemikiran) dan liberalisme atau 

rasionalisme pada 1650-1800. 

Dalam masa-masa itu, gagasan dan gerakan demokrasi merupakan suatu 

ciri yang penting, sekalipun bukan yang utama, dari Inggris. Pada 14 januari 1638, 

warga kota Hartford dan kota-kota tetangga dekat menyetujui the fundamental 

orders of Connecticut sebuah konstitusi tertulis pertama dari demokrasi modern. 

Dan, pada 1689, terbentuk bill ofright, (undang-undang hak). Dalam undang 

undang ini raja Inggris mengakui hak-hak politik rakyat secara umum, yang 

meliputi hak atas kebebasan, kebersamaan, dan hak menyatakan pendapat. 

Dengan adanya dokumen politik tersebut. Yaitu magna charta dan bill of right, 

maka jalan menuju demokrasi barat semakin terbuka.  

Apalagi, dalam masa itu, pemikiran-pemikiran demokratis juga semakin 

bermunculan. Tokoh- tokohnya antara lain, Jhon Locke (1632-1704) dari Inggris 
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mengemukakan ide tentang konstitusi Negara, liberalisme, dan dan pemisahan 

kekuasaan legislative, eksekutif, dan lembaga federal, hak-hak politik yang 

mencakup tentang hak atas hidup, atas kebebasan untuk mempunyai milik (life, 

liberty and property). Ide-ide ini disempurnakan oleh baron de montes quiene 

(1689-1755) yang mengemukakan idenya tentang pemisahan kekuasaan secara 

tegas antara legislatif ,eksekutif, dan yudikatif.yang konsepnya dirumuskan dalam 

trias politica. Ide ide kedua tokoh ini kemudian ditambah ide Jean-Jacques 

Reouseu (1712-1778) yang memperkenalkan tentang kedaulatan rakyat
40

. 

Kebebasan berfikir dan liberalisme ini membuka jalan untuk memperluas gagasan 

di bidang politik, yang menghasilkan teori kontrak social (social contract). Ada 

beberapa gagasan yang mendasari kontrak social yang dikemukakan oleh para 

tokoh abad pencerahan. Pertama, pertama, kedaulatan bukan sesuatu yang taken 

for granted dan berasal dari Tuhan. Kedaulatan atau kekuasaan adalah produk 

proses perjanjian social antara individu dengan penguasa, karena itu sepenuhnya 

bersifat secular. Kedua bahwa dunia dikuasai oleh hukum dari alam, (nature) 

yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal, yang berlaku untuk 

semua waktu dan semua manusia, baik raja, bangsawan, maupun rakyat. Ketiga, 

karena kedaulatan negara berasal dari individu (rakyat), maka hak-hak mereka 

harus mendapat jaminan yang meliputi hak-hak sipil (civilright) dan hak-hak 

politik (political right). Dan, keempat, perlunya control kekuasaan, agar penguasa 

negara tidak menyalahgunakan kekuasaanya yang berasal dari rakyat. 

Ide-ide dan pemikir-pemikir politik, khususnya mengenai demokrasi, yang 

dikemukakan oleh para tokoh pemikir di atas mendorong dan mempengaruhi 
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percepatan lahirnya revolusi Amerika (1774-1783) dan revolusi Prancis (1786). 

Pemikiran politik John Locke misalnya, menjadi acuan dan panduan bagi rakyat 

Amerika pada saat mereka melakukan pemberontakan terhadap penguasa Inggris, 

Amerika Serikat pun merdeka pada 4 juli 1776. adapun pemikir Jean-Jascques 

Rouseau menjadi inspirasi rakyat prancis untuk memulai revolusi dan merekapun 

berhasil merdeka. 

Sebagai akibat dari pergolakan yang tersebut diatas tadi, maka pada akhir 

abad ka-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang kongkrit sebagai 

program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis 

dan mendasarkan dirinya atas asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak 

(equal right) serta hak pilih untuk semua warga Negara (universal suffrige)
41

. 

Dalam masa-masa itu, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi 

demokrasi berdasarkan perwakilan (representative democracy). Yang dimaksud 

Demokrasi perwakilan adalah suatu bentuk pemerintahan, yang hak-hak 

membentuk keputusan-keputusan politik tidak dijalankan secara langsung oleh 

selurah rakyat, tapi diwakilkan kepada para wakilnya dilembaga-lembaga politik, 

yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Gagasan dan praktik demokrasi 

bersifat keterwakilan ini tidak pernah berlangsung di Negara kota, seperti di 

Yunani Kuno, tapi berkembang pesat di Negara-bangsa (nation-state) yang 

sekalanya jauh lebih luas. 

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat di bagi empat periode yaitu; 

periode 1945-1959, periode 1959-1965, periode1965-1998, dan periode pasca 

Orde Baru. Demokrasi pada periode 1945-1959 dikenal dengan sebutan 
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parlementer, sistem ini berlaku sebulan setelah kemerdekaan di proklamasikan. 

Namun demikian, model demokrasi ini di anggap kurang cocok untuk Indonesia. 

Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikan demokrasi model barat ini 

telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi 

kehidupan sosial politik. Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem 

demokrasi parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan 

afiliasi kesukuan dan agama. Akibatnya pemerintahan yang berbasis pada koalisi 

politik pada masa ini jarang dapat bertahan lama. 

Hal ini mengakibatkan destabilitas politik nasional yang mengancam 

integrasi nasional yang sedang dibangun, demokrasi pada periode 1959-1965 

adalah “Demokrasi Terpimpin”. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominan politik 

presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) 

dalam panggung politik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan 

politik melalui kepemimpinan personal yang kuat.
42

  

Demokrasi pada periode 1965-1998 ini merupakan masa pemerintahan 

presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Orde baru merupakan kritik terhadap 

periode sebelumnya, Orde lama. Seiring pergantian kepemimpinan nasional, 

demokrasi Presiden Soekarno telah diganti oleh elite Orde Baru Demokrasi 

Pancasila. Demokrasi pasca Orde Baru sering disebut dengan era reformasi 

sampai dengan sekarang. Periode ini erat hubunganya dengan gerakan reformasi 

rakyat yang menuntut pelaksaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. 

Tuntunan ini di tandai oleh lengsernya Presiden Sueharto tampuk kekeuasaan 
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Orde Baru pada Mei 1998, setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan 

demokrasi pancasilanya. Penyelewengan atas dasar Negara Pancasila oleh 

penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap 

dasar Negara atau Pancasila.  

Demokrasi di Negara Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 

sehingga sering di sebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan 

musyawarah untuk mufakat, dengan berpangkal tolak pada paham kekeluargaan 

dan Gotong royong yang ditujukan kepada kesejateraan yang mengandung unsur-

unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti 

luhur. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersikap mutlak, 

tetapi harus dengan tanggung jawab sosial. Pemerintahan demokrasi merupakan 

pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat, maka persoalan 

tentang sistem pemerintahan demokrasi itu langsung mengenai soal-soal rakyat 

sebagai penduduk dan warga dalam hak dan kewajibannya.
43

  

Dengan kata lain paham tersebut memiliki makna bahwa suatu 

pemerintahan yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Artinya dalam 

setiap pemerintah akan mengambil keputusan yang akan dijadikan kebijakan 

maka rakyat selalu diikutsertakan dalam agenda tersebut melalalui perwakilan 

yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi pada masa lalu dipahami 

hanya sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi adalah salah satu bentuk 

pemerintah. Akan tetapi, sekarang ini demokrasi di pahami lebih luas lagi sebagai 

sistem pemerintahan atau politik. Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintah 
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berasal dari filsup Yunani. Dalam pandangan ini demokrasi merupakan salah satu 

bentuk pemerintah. 

 

C. Prinsip-Prinsip Demokrasi 

Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang 

kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi"
44

. Menurutnya, prinsip-

prinsip demokrasi adalah sebagai berikut : 

a) Kedaulatan rakyat. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Dalam 

Negara demokrasi, pemilik kedaulatan adalah rakyat bukan 

penguasa. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kekuasaan yang 

dimiliki oleh  penguasa berasal dari rakyat. 

b) Pemerintahan didasarkan pada persetujuan rakyat. Prinsip ini 

menghendaki adanya pengawasan rakyat terhadap pemerintahan. 

Dalam hal ini, penguasa Negara tidak bisa dan tidak boleh 

menjalankan kehidupan Negara berdasarkan kemauannya sendiri. 

c) Pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas. Prinsip 

ini menghendaki adanya keadilan dalam keputusan.Keputusan yang 

sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam kenyataan, kehendak rakyat 

bisa berbeda-beda, tidak sama. Dalam hal demikian, berlaku prinsip 

majorityrule. Maksudnya keputusan diambil sesuai kehendak 

mayoritas rakyat. Namun, keputusan tersebut harus menghormati 

hak-hak minoritas (minority rights). 

d) Jaminan hak-hak asasi manusia. Prinsip ini menghendaki adanya 
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jaminan hak-hak asasi. Jaminan tersebut dinyatakan dalam konstitusi. 

Jaminan hak asasi itu sekurang-kurangnya meliputi hak-hak dasar. 

Hak-hak tersebut meliputi: hak mengemukakan pendapat, 

berekspresi, dan pers bebas, hak beragama, hak hidup, hak berserikat 

dan berkumpul, hak persamaan perlindungan hukum, hak atas proses 

peradilan yang bebas. Namun demikian disini berlaku prinsip, hak 

asasi manusia harus senantiasa dikembangkan (diperbaiki, 

dipertajam, dan ditambah hak-hak lainnya). 

e) Pemilu yang bebas dan adil. Prinsip ini menghendaki adanya 

pergantian pimpinan pemerintahan secara damai dan teratur. Hal ini 

penting untuk menjaga agar kedaulatan rakyat tidak diselewengkan. 

Untuk itu diselenggarakan pemilihan umum (pemilu). 

f) Persamaan didepan hukum. Prinsip ini menghendaki adaanya 

persamaan politik. Maksudnya, secara hukum (didepan hukum) 

setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Jadi, siapa 

saja memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Itu berarti 

tidak boleh ada sikap membeda-bedakan (diskriminasi), entah 

berdasarkan suku, ras, agama, antar golongan maupun jenis kelamin. 

g) Perlindungan hukum
45

. Prinsip in imenghendaki adanya 

perlindungan hukum warga Negara dari tindakan sewenang-wenang 

oleh Negara. Misalnya warga Negara tidak boleh ditangkap tanpa 

alasan hukum yang jelas, warga Negara tidak boleh dipenjarakan 
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tanpa melalui proses hukum yang terbuka. 

h) Pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Prinsip ini menghendaki 

adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum. 

Pembatasan itu dituangkan dalam konstitusi. Selanjutnya konstitusi 

itu menjadi dasar penyelenggaraan Negara yang harus dipatuhi oleh 

pemerintah. Itulah sebabnya pemerintahan demokrasi sering disebut 

“demokrasi konstitusional” dengan demikian, pemerintahan 

demokrasi dijalankan sesuai prinsip supremasi hukum (rule of law). 

Itu berarti kebijakan Negara harus didasarkan pada hukum. 

i) Penghargaan pada keberagaman. Prinsip ini menghendaki agar tiap-

tiap kelompok sosial-budaya, ekonomi, ataupun politik diakui dan 

dijamin keberadaannya. Masing-masing kelompok memiliki hak dan 

kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

kehidupan Negara. 

j) Penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi
46

. Prinsip ini 

menghendaki agar kehidupan Negara senantiasa diwarnai oleh 

toleransi, kemanfaatan, kerjasama dan konsesus. Toleransi berarti 

kesediaan untuk  menahan diri, bersikap sabar, membiarkan dan 

berhati lapang terhadap orang-orang yang berpandangan berbeda. 

Kemanfaatan berarti demokrasi haruslah mendatangkan manfaat 

konkret, yaitu perbaikan kehidupan rakyat. Kerjasama berarti semua 

pihak bersedia untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya dalam 

mewujudkan cita-cita bersama. Kompromi berarti ada komitmen 
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untuk mencari titik temu diantara berbagai macam pandangan dan 

perbedaan pendapat guna mencari pemecahan untuk kebaikan 

bersama. 

 

D. Macam-Macam Demokrasi Di Indonesia 

Macam-macam demokrasi yang oleh Negara-negara di dunia yaitu:
47

 

1. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan 

kedudukan dalam legeslatif lebih tinggi dari pada eksekutif. Kepala 

pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri dan 

menteri-menteri dalam Kabinet diangkat dan diberrhentikan oleh 

parlemen. Dalam demokrasi parlementer presiden menjabat sebagai kepala 

Negara. 

2.  Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut sepenuhnya oleh 

Amerika Serikat. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif dipegang oleh 

konggres, kekuasaan ekskutif dipegang oleh Presiden, dan kekuasaan 

yudikatif di pegang oleh Mahkamah Agung. 

3. Demokrasi melalui referendum, yang paling mencolok dari sistem 

demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat 

dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukan suatu sistem 

pengawasan langsung oleh rakyat.  

 Secara umum, dalam sejarah perkembangannya ada dua model demokrasi: 

demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi perwakilan (representative 

democracy). Dalam demokrasi langsung, keputusan politik di tentukan oleh warga 
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negara dalam suati pertemuan bersama. Ini hanya di mungkinkan bila 

penduduknya kecil. Demokrasi model ini sebagaimana yang pernah di terapkan 

dalam negara kota Yunani Kuno sedikit pengaruhnya terhadap demokrasi modern. 

Demokrasi perwakilam mulai berkembang abad ke-18 dan 19 M di Eropa dan 

Amerika di mana keputuan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pemilihan 

umum secara teratur, hak pilih bagi orang dewasa, kebebasan mendirikan 

organisasi/partai politik, oposisi, kebebasan berbicara, supermasi hukum, hak-hak 

sipil dan minoritas mutlak merupakan bagian dari demokrasi perwakilan.
48

 

Jeff Hayness dalam Winarno (2000:112) membagi pemberlakuan 

demokrasi ke dalam tiga model berdasarkan penerapannya, yaitu:  

a) Demokrasi formal ditandai dengan adanya kesempatan untuk memilih 

pemerintahanya dengan interval yang teratur yang ada aturan yang 

mengatur pemilu. Peran pemerintah adalah mengatur pemilu dengan 

memperhatikan proses hukumnya.  

b) Demokrasi permukaan (façade) merupakan segala yang umum didunia 

ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak 

memiliki subtansi demokrasi. Pemilu demokrasi diadakan sekadar para os 

inglesses ver, artinya “supaya dilihat oleh orang-orang inggris” hasilnya 

adalah demokrasi dengan intensitas yang dalam banyak hal tidak jauh dari 

sekadar polesan pernis demokrasi yang melapisi struktur politik. 

c) Demokrasi subtantif menempati rangking paling tinggi dalam penerapan 

demokrasi. Demokrasi subtantif memberi tempat kepada rakyat jelata, 
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kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas kegamaan dan 

kaum etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingan dalam 

agenda politik diatu Negara. Dengan kata lain, demokrasi subtantif 

menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekedar 

agenda demokrasi atau agenda politik partai semata.  

C. Demokrasi Menurut Fiqh Siyasah 

Sistem demokrasi dinilai tidak efektif dengan prinsip-prinsip yang ada 

dalam al-Qur‟an dan hadits. Seperti pengangkatan anggota MPR (majelis syuro‟) 

yang bukan beragama Islam hal ini dinilai tidak sesuai dengan hukum Islam, 

karena yang berhak menjadi majelis syuro‟ adalah para pemuka agama 

masyarakat, ulama dan ilmuan. Timbulnya masalah agama dan politik negara ini, 

bila di telusuri secara historis berakar pada peristiwa Jawi Hisworo. Panitia 

Nasionalisme Jawa (Committe vor Het Javansche Nationalisme) yang di dirikan 

karena terjadinya peristiwa Jawi Hisworo, mengecam kalangan Sarekat Islam agar 

tidak “mencampuradukkan antara agama dan politik”. Pertikaian mengenai soal 

ini kemudian dilanjutkan dikalangan Marxis radikal seperti Alimin P. sebagai 

seorang Marxis radikal yang antiagama, ia mengajak anggota-anggota Sarekat 

Islam agar jangan mencampuradukkan agama dengan perserikatan dan 

menghendaki supaya Sarekat Islam di ganti namanya menjadi Sarekat Hindia.
49

 

Bila di tinjau dari peristiwa di atas, di Indonesia maupun di negara muslim 

lainnya menghendaki adanya sebuah negara Islam yang benar-benar berlandaskan 

pada al-qur‟an dan sunnah dalam masalah kenegaraan. Roma tidak dibangun 

dalam sehari begitu juga negara Islam, mendirikan negara Islam bukanlah hal 
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yang mudah mencari bentuk negara Islam pun sampai kini masih menjadi 

perdebatan di kalangan pemikir politik Islam. Akibatnya sering terjadi 

kesimpangsiuran dalam memahami bentuk negara Islam. Sebagian pemikir politik 

Islam ada yang beranggapan bahwa negara Islam itu merupakan negara teokrasi, 

sedangkan yang lainnya menganggap negara Islam sebagai demokrasi dan 

antinegara diktator.
50

 

Dikalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang 

komprehensif, lengkap dan sempurna sebagai sebuah system kehidupan, Islam 

tidak hanya berisikan tuntutan moral, tetapi juga system politik termasuk bentuk 

dan ciri-cirinya
51

. Pendapat ini antara lain di anut oleh: 

Abu A‟La Al Maududi menganggap demokrasi adalah syirik karena 

mengansumsikan kedaulatan dan kekuasaan itu datang dari rakyat semata. Hal ini 

berarti demokrasi menafikan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Menurut Al-

Maududi khalifah berarti orang yang menikmati hak-hak dan kekuasaan tertentu 

yang bukan merupakan haknya sendiri melainkan hak sebagai wakil atas kuasa 

Tuhannya, kekuasaan dan kedaulatan hukum tertinggi sepenuhnya milik Allah. 

Untuk menegakkan dan penerapannya diserahkan kepada al-hall wal-aqd secara 

kolektif. Karena itu bagi Al-Maududi tidak ada tempat demokrasi dalam Islam.
52

 

Madjid Khadduri dan Muhammad Tahir Azhary memakai istilah 

“nomokrasi” karena bagi mereka nama nomokrasi lebih cocok dibanding dengan 
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demokrasi karena kekuasaan negara itu didasarkan kepada hukum-hukum yang 

berasal dari Allah. 

Taqiyyudin Al-Nabhani menggunakan istilah kedaulatan syara‟ yang 

artinya yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syara‟ bukan 

individu dengan sesuka hatinya. Oleh karena itu tidak ada tempat bagi demokrasi 

yang lepas dari ruh syariat atau demokrasi yang tidak dikendalikan berdasarkan 

petunjuk-petunjuk hukumnya.
53

 

Menurut Al-Hasjimy konsep syura memang dapat ditafsirkan sebagai 

demokrasi, tetapi konsep syura‟ disini belum tentu identik dengan demokrasi. 

Suatu bentuk pemerintahan republik yang demokratis memang dapat dianggap 

telah meneladani para sahabat Khulafa‟ ar-Rasyidin, namun teladan yang 

dimaksud mengandung banyak variasi dalam penerapannya. 

Yusuf al-Qardhawi substansi demokrasi sejalan dengan islam karena 

kebanyakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan ajaran islam. Salim Ali al-

Bahnasawi pun mengatakan demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak 

bertentangan dengan islam. Sisi baiknya adalah adanya kedaulatan rakyat selama 

tidak bertentangan dengan islam. Sementara, sisi buruknya adalah penggunaan 

hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang 

haram dan mengharamkan yang halal.
54

 

Demokrasi bagi sebagian umat Islam sampai dengan saat ini masih 

diperselisihkan. Ada yang menerima maupun menolaknya secara tegas tentang 
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pemakaian sistem demokrasi tersebut. Ada tiga pandangan Islam terhadap 

Demokrasi yaitu :
55

 

1. Antara agama dan demokrasi tidak bisa dipertemukan bahkan saling 

berlawanan ibaratnya agama vs demokrasi. Dalam masyarakat Islam 

terdapat petunjuk yang cukup kuat bahwa sebagian para ulama dan para 

penguasa politik memandang bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang 

layak bagi paham demokrasi. Secara harfiah demokrasi berarti kekuasaan 

berada dalam genggaman rakyat, sedangkan doktrin Islam mengatakan 

bahwa hanya Tuhan yang memiliki  kekuasaan. Oleh karenanya demokrasi 

yang memiliki dalil bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari mayoritas 

rakyat tidk diberlakukan. Justru sejarah menunjukkan bahwa para Rasul 

rasul Allah selalu merupakan kekuatan minoritas yang melawan satu 

mayoritas.
56

 

Ada tiga pendapat yang mengatakan mengapa agama bertentangan dengan 

prinsip-prinsip demokrasi yaitu secara historis-sosiologis yang 

menjelaskan bahwa sejarah agama memberikan gambaran peran agama 

tidak jarang hanya digunakan oleh penguasa politik dan pimpinan 

organisasi keagamaan untuk mendukung kepentingan kelompok. Secara 

filosofis mengatakan bahwa keterkaitan pada doktrin agama akan 

menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia, yang berarti juga 

menggeser prinsip-prinsip demokrasi. Adapun secara teologis dikatakan 

karena agama bersifat deduktif, metafisis, dan selalu menjadi rujukannya 
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pada Tuhan, padahal Tuhan tidak hadir secara empiris, konkrit, dan 

bersifat dinamis, maka agama tidak memiliki kompetensi berbicara dan 

menyelesaikan persoalan demokrasi. Hanya ketika agama disingkirkan 

maka manusia akan lebih leluasa, dan jernih berbicara soal demokrasi
57

. 

2.  Antara agama dan demokrasi bersifat netral dimana keduanya berjalan 

sendiri-sendiri atau lebih populer dengan istilah sekulerisasi politik. Ciri 

pokok dari kehidupan sekuler ini, yaitu adanya penekanan pada prinsip 

rasionalitas dan efisiensi yang diberlakukan dalam bidan kehidupan faktual 

empiris sehingga pada gilirannya agama semakin tersisih menjadi urusan 

pribadi. Jadi, dalam pandangan kedua ini antara agama dan demokrasi 

tidak terdapat titik singgung dimana ajaran agama tidak mengurus masalah 

agama. 

3.  Agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian. Agama 

secara teologis maupun sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi 

politik, keberadaan agama dapat menjauh roh sekaligus inspirasi bagi 

demokrasi. Banyak ajaran agama yang sangat relevan dengan ajaran 

demokrasi. Kehadiran agama senantiasa membawa imbas pada 

perombakan struktur masyarakat yang dicekam oleh kekuasaan yang zalim 

dan otoriter menuju terwujudnya struktur dan tatanan masyarakat yang 

demokratis. Di Indonesia sendiri lebih dominan menggunakan pendapat 

yang ketiga ini.
58

  

Adapun sistem pemerintahan yang pernah di praktekkan dalam Islam 

sangat terkait dengan kondisi konstektual yang di alami oleh masing-masing 
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umat. Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke 7 Masehi hingga 

sekarang, umat Islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang 

meliputi sistem pemerintahan khilafah (khilafah berdasarkan syuro dan khilafah 

monarki), imamah, monarki dan demokrasi.  

a.         Sistem Pemerintahan Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi 

oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. 

b.         Khilafah Berdasarkan Syuro, sistem pemerintahan khilafah Islamiyah 

berdasarkan Syuro pernah dipraktekkan pada masa khulafa‟ Ar Rasyidin ketika 

mereka memimpin umat Islam di beberapa kawasan yang didasarkan pada sistem 

musyawarah sebagai paradigma dasar kekuasaannya.  

c.         Khilafah Monarki merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan raja 

sebagai sentral kekuasaan. Seorang raja berhak menetapkan peraturan bagi 

rakyatnya.  

d.         Imamah adalah suatu istilah yang netral untuk menyebut sebuah negara. 

Dalam literatur klasik, istilah imamah dan khilafah disandingkan secara 

bersamaan untuk menunjuk pada pengertian yang sama yakni negara dalam 

sejarah Islam. tetapi dalam perkembangannya imamah kemudian menjadi istilah 

khusus yang dipergunakan di kalangan syi‟ah yang dikonstektualisasikan dalam 

bentuk wilayah al faqih.
59

 

e.         Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan 

penting pemerintah di belakang keputusan-keputusan tersebut secara langsung 

atau tidak langsung, hanya dapat berlangsung jika disetujui secara bebas oleh 

mayoritas masyarakat dewasa yang berada dalam posisi diperintah. 
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f.           Monarki adalah sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan, dimana yang 

berhak menggantikan sang raja adalah keturunannya. Rakyat tidak memiliki hak 

untuk menggantikan kekuasaan.
60

 

 

Adapun dasar hukum demokrasi menurut hukum Islam yaitu: 

a) Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah 

betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW 

dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur‟an dapat dibuktikan dari 

kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan 

dikumpulkan. Begitupula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan 

memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur‟an berada 

dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau 

melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur‟an disebarluaskan secara 

periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta. 

Berikut adalah fungsi turunnya Al-Qur‟an kepada umat manusia
61

, antara lain: 

1. Sebagai هًُدى atau petunjuk bagi kehidupan manusia 

2. Sebagai رحمة atau keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk 

kasih sayangNya. 

3. Sebagai فرقان atau pembeda antara yang baik dengan yang buruk, 

yang halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang 

indah dengan yang jelek, yang dapat dilakukan dan yang terlarang 

dilakukan. 

4. Sebagai موعظة atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing 

manusia dalam kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia 

dan akhirat. 

5. Sebagai بشرى atau berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik 

kepada Allah dan sesama manusia. 
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6. Sebagai تبيان atau مبيه yang berarti penjelasan terhadap segala sesuatu 

yang disampaikan Allah. 

7. Sebagai مصدق atau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. 

Ini berarti Al-Qur‟an memberikan pengakuan terhadap kebenaran 

Taurat, Zabur, Injil berasal dari Allah. 

8. Sebagai وور atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia 

dalam menempuh jalan menuju keselamatan. 

9. Sebagai تفصيل yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga 

dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. 

10. Sebagai شفاءالصدور atau obat bagi rohani yang sakit. 

11. Sebagai حكيم yaitu sumber kebijaksanaan. 

 

Al-Qur‟an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam 

menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun 

dasar hukum demokrasi (musyawarah) yang disyariatkan dalam Islam yang 

bersumber dari Al-Qur‟an adalah firman Allah Surat Ali-‟Imraan ayat 159: 

                        

                                 

     

159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. 

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya.
62

 

Maksud dari ayat ini adalah  dalam menghadapi semua masalah harus 

dengan lemah lembut melalui jalur musyawarah untuk mufakat, tidak boleh 

dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan.  Mengutamakan musyawarah 

untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan.  Apabila telah dicapai suatu 
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kesepakatan, maka semua pihak harus menerima dan bertawakal (menyerahkan 

diri dan segala urusan) kepada Allah.  Allah mencintai hamba-hambanya yang 

bertawakkal. 

b) Al-Hadist 

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur‟an. Secara etimologi, 

hadits berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan al-„Arab (mengutip 

pendapat Syammar) hadits pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang 

dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. 

Menurut ahli usul fiqh, Hadits adalah sabda Nabi Muhammad saw yang bukan 

berasal dari Al-Qur‟an, pekerjaan, atau ketetapannya.63 Hadits sering disebut 

sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi 

Muhammad SAW. Fungsi hadits adalah: 

1. Menguatkan dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam 

Al-Qur‟an atau disebut fungsi ta‟kid dan takrir. 

2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-

Qur‟an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-

apa yang ada dalam Al-Qur‟an disebutkan dalam garis besar, 

membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur‟an dijelaskan secara umum, 

serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur‟an. 

3. Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur‟an. 

 

                                                             
63

M.M. Azami, Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, Pejanten Barat: Pustaka 

Firdaus, 2000, Hlm.13-14. 



 

 
 

Al-Hadits merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum 

Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hadits yang 

menerangkan tentang demokrasi atau bermusyawarah adalah: 

( رواه أحمد) اْختَهَْفتُُكَما َمانَِو اْجتََمْعتَُما فِْى َمُشْوَرٍة : قال رسول هللا صّم هللا عهيه و سهم ِِل بى بكر و عمر  

 

Artinya : Rasulullah SAW. berkata kepada Abu Bakar dan Umar, “Apabila 

kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan 

menyalahi kamu berdua.
64

 

 

Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwa harus bermula dengan 

musyawarah dan bermusyawarah juga harus dengan kesepakatan bersama dengan 

kaum-kaum beragama yang taat akan perintah Allah dengan ibadahnya yang 

sempurna atau para ahli yang pandai menyampaikan pendapat dan sesuai dengan 

keadaan maka Allah tidak akan menyalahkan kaum-kaum yang taat kepada-Nya. 
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BAB III 

BIOGRAFI JIMLY ASSHIDDIQIE 

A. Profil Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie 

Dilahirkan diPelembang sekitar 51 tahun yang lalu, atau tepatnya 17 April 

1956. Darah Melayu menjadikannya mengikuti salah satu tipologi masyarakat 

Melayu yang berani untuk mengembara. Dan ia pun mengembara untuk mengejari 

ilmu. Ia mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (1982) di Fakultas Hukum UI. 

Kemudian meraih S2 (1987) di Fakultas Hukum UI mencapai gelar Doktor Ilmu 

Hukum di Fakultas Pasca Sarjana UI ,Sandwich Program kerjasama dengan 

Rechtss faculte it Rijks Universite it dan Van Voolen hoven Institute, Leiden 

(1990). Atas hasil mengejari ilmu tersebut, dianugerahi Guru Besar Penuh Ilmu 

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI (2000). Bapak empat orang anak ini juga 

menjadi Guru Besar Luar Biasa Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya (Palembang), Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Islam 

Asy-Syafi‟iyah (Jakarta), Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), dan 

Universitas Islam Riau. Selain mengembara secara keilmuan, ia juga telah 

„mengembara‟ keberbagai negara
65

. Baik sebagai peserta sebuah pelatihan, 

pembicara, delegasi negara, maupun dalam rangka penelitian. Mulai dari 

mengikuti pelatihan On „Peach Research‟ diUnited Nations University, Tokyo 

(1985), delegasi Indonesia keSidang UNESCO, Paris (1994), hingga mendapat 

undangan dari Department of States, USA, untuk melakukan studi komparatif 

tentang “Education in the United States”. Kemudian berderet, menjadi anggota 
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delegasi Indonesia keSidang SEAMEC (South east Asian Ministry of Education 

Conference, Cambodia) (1995), peserta Visiting Researcher School of Law, 

University of Washington, Seattle, USA (1989), delegasi Indonesia keSidang 

SEAMEC (Kuala Lumpur 1996). Juga peserta Post-Graduate Summer 

Refreshment Course on Legal Theories and Legal Philosophy Program of 

Instruction for Lawyers, Harvard Law School, Cambridge Massachussett (1994), 

anggota delegasi Indonesia ke Sidang COMSTECH (Committe on Science and 

Technology), the Organization of Islamic Conference (OIC), Islam abad, Pakistan 

(2002), visiting Research Kyoto University, Kyoto, Jepang (akhir 2003), dan 

anggota delegasi Indonesia ke Sidang “Development 8th, Teheran, Iran (1998).
66

 

Ia melengkapi pengembaraannya dengan berbagai jabatan. Ia pernah 

menjadi staf ahli Dewan Perwakilan Rakyat (1988-1993), Dewan Pertahanan dan 

Keamanan Nasional (1985-1995), Senior Scientist bidang hukum BPP Teknologi 

(1990-1997), dan Dewan Riset Nasional Menristek (1996-1998). Ia juga banyak 

membantu Depdikbud, diantaranya dalam Bidang Hukum dan Administrasi 

Pendidikan Depdikbud (1993-1998), Kelompok Kerja Pengembangan Kebijakan 

Pendidikan Nasional (1994-1998), dan Tim Pengarah Pembangunan Kebijakan 

Linkand Match di Perguruan Tinggi (1995). Ketua Dewan Pakar Ikatan 

Cendikiawan Muslimse-Indonesia (2002-sekarang). Asisten Wakil Presiden RI 

bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (1998-1999). Wakil 

Ketua Dewan Pembina Bidang Kerja Sama the Habibie Center (2000-sekarang) 

ini diserahi tanggung jawab sebagai Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan 

Sistem Hukum Nasional RI (1998-1999) yang diketuai oleh Presiden B.J.  
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Habibie
67

.  Pria yang ikut membidangi reformasi UUD 1945 RI ini pernah 

menjadi anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc I dan II Badan Pekerja MPR RI (2001-

2002), Ketua Tim Pengkajian Akademik atas Perubahan UUD 1945 Babinkumnas 

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001), dan Ketua Tim Reformasi 

Hukum Nasional Menuju Masyarakat Madani dan menjadi Penanggung jawab 

Panel Ahli Pembaruan Konstitusi di Sekretariat Negara RI (1998-199). Ketua 

Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum 

Adminstrasi Negara (2000-sekarang) ini pernah menjadi Penasihat Ahli Sekretariat 

Jenderal MPR RI (2003). Dan kini sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI. Hasil 

dari semua pengembaraannya itu dituliskannya dalam berbagai buku. Sampai 

sekarang buku karya ilmiahnya yang diterbitkan sudah lebih dari 43 judul dan 

ratusan makalah yang tersebar di berbagai media dan disampaikan di berbagai 

forum. Diantaranya; Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi (Balai 

Pustaka 1997), Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan 

Pelaksanaannya di Indonesia (Ichtia Baru-van Hoeve, 1994),  Konsolidasi 

Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat (PSHTN UI, 2002), 

Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah 

Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara (UI Press, 1996), Mahkamah 

Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi UU dan Peraturan di 78 Negara 

(PSHTN- Asosiasi Pengajar HTN & HAN, 2002), dan Konstitusi dan 

Konstitusionalisme Indonesia  (PSHTN-MKRI). 
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B. Karya-Karya Monumental Jimly Asshiddiqie 

Jimly Asshiddiqie dapat digolongkan sebagai seorang cendikiawan yang 

produktif. Dalam perjalanan hidupnya sekitar 60 tahun sudah banyak karya-karya 

ilmiah baik berupa artikel, makalah maupun artikel yang dibukukan, dan lain-lain. 

Sampai sekarang buku karya ilmiahnya yang diterbitkan sudah lebih dari 43 judul 

dan ratusan makalah yang tersebar di berbagai media dan disampaikan di berbagai 

forum. 

Karyanya yang kini telah beredar dalam bentuk buku dipasaran Indonesia 

antara lain : 

1. Konstitusional dan Konstitusionalisme Indonesia (2011). Buku ini ditulis 

oleh penulisnya untuk mempelajari wacana tentang ilmu hukum dengan 

gambaran pergulatan dalam teori dan praktik ilmu hukum. Konstitusi 

adalah hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi dan paling 

fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber 

legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum dan peraturan 

perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang 

universal, peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang 

Dasar dapat berlaku dn diberlakukan dan tidak boleh bertentangan dengan 

hukum yang lebih tinggi. Prinsip Konstitusionalme modern pada pokoknya 

menyangkut pembatasan kekuasaan (limited goverment). 

Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu 

sama lainnya, yakni hubungan antara pemerintahan dengan warga negara 

dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga 

pemerintahan lainnya. 



 

 
 

2. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi (2004). Buku ini 

mengemukakan serangkaian dan gagasan penting dan berharga serta 

visioner mengenai hukum tata negara dan konstitusi yang secara signifikan 

memengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ketika peta 

gambaran Hukum Tata Negara, media, dan HAM terlihat, ia kemudian 

merespon dalam bentuk butir-butir pemikiran dan terkumpul dalam pilar-

pilar demokrasi yang dapat ditegakkan seiring dengan penegakan hukum, 

dan secara resiprokal, penegakan hukum yang baik mendorong ke arah 

terwujudnya negara yang demokratis. 

3. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis (2009). Buku ini memuat 

berbagai pemikiran dan pandangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., 

mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, tentang isu-isu konstitusi, hukum, 

dan ketatanegaraan, serta masalah-masalah kebangsaan dan keislaman 

yang ditulis secara kritis, komprehensif, kontekstual, dan visioner. Salah 

satu visi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., tergambar jelas bahwasanya 

sebagai sumbangsihnya dalam ikhtiar membangun sistem penyelenggaraan 

negara dan format kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan kita yang 

bermuara kepada terwujudnya negara hukum yang demokratis. 

Pelaksanaan UUD 1945, sebagai konstitusi bangsa Indonesia, tidak hanya 

menjadi tanggung jawab negara ataupun pemerintah, tetapi juga segenap 

warga negara dan seluruh kompenen bangsa. Untuk itu UUD 1945 harus 

menjadi wacana publik dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara
68
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4. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (2013). Buku ini merupakan 

pengantar Hukum Tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata 

Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif. Penjelasan dimulai secara 

komprehensif dari sisi definisi, metode hingga pada pergeseran orientasi 

yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam 

perkembangannya di Indonesia
69

. 

5. Perihal Undang-Undang di Indonesia (2014). Buku ini menguraikan 

secara lengkap dan kritis delapan isu mengenai undang-undang, yaitu yang 

berisikan tentang norma hukum dan keputusan hukum; tentang undang-

undang; bentuk undang-undang; materi undang-undang; bahasa undang-

undang prosedur pembentukan undang-undang; administrasi pembentukan 

undang-undang; dan kewenangan legislasi limpahan. Buku ini juga 

memaparkan secara ilmiah dan komprehensif berbagai aspek tentang 

undang-undang serta mendorong munculnya inspirasi dan gagasan baru 

untuk meningkatkan kualitas undang-undang demi kemajuan bangsa dan 

negara
70

. 

6. Hukum Tata Negara Darurat (2008). Buku ini ditulis oleh penulisnya 

dimaksudkan untuk menguraikan secara komprehensif, tajam dan visioner 

berbagai hal mengenai keadaan darurat dari perspektif hukum tata negara 

yang sangat penting dipahami oleh para penyelenggaraan negara, 

akademisi, praktik hukum dan warga negara. Dalam praktik bernegara, 

disamping kondisi negara dalam keadaan yang tidak normal (darurat) yang 
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memerlukan pengaturan tersendiri agar fungsi-fungsi negara dapat tetap 

bekerja secara efektif di tengah keadaan darurat tersebut. Dengan 

demikian, walaupun terjadi keadaan darurat, tetap dapat diatasi tanpa 

merusak prinsip demokrasi dan cita negara hukum
71

. 

7. Green Constitution (2010). Buku ini ditulis agar paham akan dasar-dasar 

konseptual persoalan lingkungan hidup dan subtainanble development. 

Disamping itu, akan kita temukan relevansi Undang-Undang Dasar 1945 

sebagai the supreme law of the land yang menggagas kedaulatan 

lingkungan dengan konsep demokrasi dan nomokrasi
72

. 

8. Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (2009). Dalam buku ini penulis menggambarkan tentang beberapa 

komentar penulis mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan sebagai penjelasan komprensif terhadap wacana 

yang berkembang dimasyarakat mengenai berbagai cara pandang terhadap 

konstitusi. Dan Undang-Undang Dasar ini tidak dapat dipahami hanya 

dengan teks saja, untuk lebih mengerti lagi harus memahami konteks 

filosofis, sosio-historis, sosio-politis, sosio-yuridis, dan bahkan sosio-

ekonomis yang mempengaruhi perumusannya
73

. 

9. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara (2010). 

Karya dari seorang guru Besar Fakutas Hukum Universitas Indonesia ini 

merupakan catatan eksploratif tentang perkembangan teori dan praktik 

gagasan pengujian konstitusioanal (constitutional review) di berbagai 

                                                             
71

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. V 
72

Jimly Asshiddiqie, Green Constitution, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010 
73

Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945,  Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. Vii 



 

 
 

negara di dunia. Pembahasannya meliputi berbagai catatan sejarah 

perkembangan pemikiran dan penerapan mekanisme pengujian 

konstitusional. Pola-pola atau model-model pelembagaan atau 

pengorganisasian fungsi pengujian di dalam sistem kelembagaan negara
74

. 

10. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah; Telaah 

Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara (1996). Dalam buku ini 

menggambarkan seiring berjalannya waktu dengan dipersoalkan mengenai 

kurang digunakannya hak-hak DPR dalam berhadapan dengan pemerintah. 

Dan kurangnya penggunaan hak inisiatif DPR dalam proses legislasi 

nasional lazim dianggap sebagai penyebab utama lemahnya kedudukan 

DPR di bawah pengaruh pemerintah. Anggapan umum semacam ini dapat 

diketahui tidak seluruhnya tepat, karena kurang mempertimbangkan 

dinamika perkembangan peran kedua lembaga tersebut dalam sejarah. 

Lagipula, dengan melakukan telaah perbandingan mengenai pergeseran 

peran kedua lembaga itu dalam dalam sejarah konstitusional berbagai 

negara, akan dapat pula diketahui betapa tidak sederhananya persoalan 

hubungan antara lembaga pemerintah dan parlemen itu dalam praktek. 

Karena itu pembahasan akan dilakukan dengan cara perbandingan, dalam 

arti tidak hanya parlemen pada umumnya
75

. 

11. Islam dan Kedaulatan Rakyat (1997). Dalam Buku ini mengkaji 

pandangan Islam mengenai kedaulatan rakyat merupakan pekerjaan sangat 

penting dan alasan, karena gagasan tersebut memiliki akar filosofi dan 
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historis yang nyata dan kuat dalam tradisi peradaban Islam. Kajian ini 

menjadi lebih menarik ketika diperbandingkan dengan konsep kekuasaan 

Barat. Dalam hal ini sering terjadinya berbeda penafsiran. Ada yang 

melihat kedaulatan dengan penekanan pada konsep kekuasaan hukum 

(nomokrasi), dan ada pula yang lebih condong kepada konsep Islam 

mengenai negara sebagai „divine demokracy‟. Namun, terlepas dari 

perbedan ini, masyarakat umumnya sepakat dalam hal pemahaman 

mengenai sumber kekuasaan, yakni bahwa kekuasaan bersumber dari 

Tuhan. Dengan kata lain, kedaualatan itu mutlak di tangan Allah, bukan 

ditangan manusia, buku ini juga secara ringkas membahas konsep 

kedaulatan dalam Islam yang dibandingkan dengan konsep barat: dari 

mulai terminologi, definisi, nomokrasi, demokrasi, konsep khilafah, ulil 

amri, hingga UUD 1945.
76

 

12. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2006). Buku ini berisi 

kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-

undang terhadap UUD, tentu saja selain kewenangan untuk memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh UUD; memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan 

hasil pemilihan umum (pasal 24C UUD-1995). Hukum acara di 

Mahkamah Konstitusi mempunyai corak dan tata beracara serta sistem 

pembuktian dan ragam alat buktinya yang berbeda dibandingkan dengan 

hukum acara di pengadilan lain seperti Hukum Acara Pidana dan Perdata. 

Karena pada hakikatnya, perkara pengujian undang-undang ini tidaklah 
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bersifat „confentious‟ yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling 

bertabrakan kepentingannya satu sama lain, tetapi menyangkut 

kepentingan kolektif semua orang dalam kehidupan bersama sebagai 

bangsa.
77

 

Secara garis besar bahwa Buku dan Artikel yang ditulisnya tersebut 

merupakan suatu kerangka pikir dari seorang Jimly yang berkenaan dengan 

negara, demokrasi maupun politik. Melihat begitu banyaknya karya-karya ilmiah 

yang dihasilkan oleh Jimly Asshiddiqie sebagaimana yang sebagiannya berhasil 

penulis himpun, menunjukkan suatu kenyataan bahwa Jimly merupakan 

intelektual muslim yang produktif. Pemikirannya dalam berbagai  bidang telah 

diakui. Lebih dari itu pemikirannya senantiasa menarik untuk didiskusikan, 

bahkan tak jarang menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Inilah kemudian 

yang membedakan sosok Jimly begitu berbeda dengan sosok-sosok intelektual 

tokoh lainnya. 

C. Pemikiran Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie Tentang Demokrasi 

Prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi yang sebaiknya kita 

kembangkan dalam rangka mewujudkan cita-cita membangun Indonesia baru di 

masa depan. Untuk hal itu, ada 3 hal yang akan kita diskusikan, yakni Demokrasi, 

Nomokrasi dan Indonesia Baru. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan 

yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. 

Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai 

konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat
78

. Artinya, kekuasaan itu 

pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang 
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sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya 

menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan 

negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. 

Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama 

dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-

luasnya. 

Keempat ciri itulah yang tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, 

yaitu bahwa kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, diselenggarakan untuk rakyat 

dan oleh rakyat sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas 

mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara. Dalam praktek 

pelaksanaan gagasan demokrasi itu memang sering timbul persoalan antara “das 

sollen dan dassein”, antara yang diidealkan dengan kenyataan di lapangan
79

. 

Oleh karena itu, konsep kedaulatan haruslah dipahami sebagai konsep 

kekuasaan tertinggi yang mutlak dan tidak dapat dibagi-bagi. Untuk mengetahui 

yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ada didalam negara maka ada macam-

macam teori kedaulatan : 

Pertama, Kedaulatan Tuhan ; Dalam ide Kedaulatan Tuhan, kekuasaan 

tertinggi di anggap ada tangan Tuhan. Tuhanlah yang dipandang sebagai sumber 

dari segala sumber kekuasaan manusia di dunia. Manusia hanya lah pelaksana 

belaka dari kehendak Tuhan. Dapat dikatakan bahwa pengertian demikian ini 

dikenal ada dalam atau oleh semua agama besar dunia dalam sejarah. Agama 

Hindu, agama Yahudi,  Kristen maupun Islam mempunyai pengalaman yang sama 

dalam berhubungan dengan ide-ide tentang kekuasaan bernegara. Tuhan lah yang 
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pertama-tama dipandang sebagai sumber dari segala kekuasaan manusia, termasuk 

dalam urusan bernegara.
80

 

Ini terakomodir pada pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “negara berdasarkan 

ketuhanan yang maha esa. Dan juga di tegaskan lagi pada pasal selanjutnya pasal 

(2) yakni “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamnya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaanya masing-masing. Namun pandangan terakhir menurut Prof. Jimly 

pandangan terakhirnya dapat terjebak dalam logika sekularisme yang berusaha 

memisahkan secara tegas persoalan-persoalan kenegaraan dari persoalan 

keagamaan.
81

 

Kedua, Kedaulatan Hukum/Cita Negara Hukum dan “The Rule Of Law”; 

bentuk pemerintahan Indonesia  adalah „Republik‟. Disebut Republik dan bukan 

kerajaan (monarchi), karena pengalaman bangsa Indonesia dimasa sebelum 

kemerdekaan penuh diliputi oleh sejarah kerajaan-kerajaan. Falsafah dan kultur 

politik yang bersifat „kerajaan‟ yang didasarkan atas sistem feodalisme dan 

paternalisme, tidaklah dikehendaki oleh bangsa Indonesia modern. Bangsa 

Indonesia menghendaki negara modern dengan pemerintahan „res publica‟. 

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum 

(Rechtsstaat), bukan Negara Kekuasaan (Machtsstaat). Di dalamnya terkandung 

pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, 

dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem 

konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan 

hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang 
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bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam 

hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap 

penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Prinsip Negara Hukum 

tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang 

diatur dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa 

kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang 

Dasar (constitutional democracy) yang haruslah diimbangi dengan penegasan 

bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berkedaulatan rakyat 

atau demokratis (democratische rechtsstaat).
82

 

Cita-cita ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “negara 

indonesia adalah negara hukum. Didalamnya terkandung pengertian adanya 

pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi. 

Ketiga, Teori ini di pelopori oleh Jean Jacques Rousseau, yang 

mengemukakan teori bahwasanya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada 

ditangan rakyat. Raja atau kepala negara itu hanya merupakan pelaksana dari apa 

yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini 

antara lain juga diikuti oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa tujuan 

negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan mengatakan bahwa tujuan negara 

itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dari pada warga 

negaranya. Dalam pengertian kebebasan adalah kebebasan dalam batas-batas 

perundang-undangan, sedangkan undang-undang yang berhak membuat adalah 

rakyat itu sendiri. Dengan demikian undang-undang merupakan penjelmaan 
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daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan 

tertinggi atau kedaulatan.
83

 

Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Pemilik kekuasaan tertinggi yang 

sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari 

berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat . Bahkan kekuasaan hendaklah 

diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional yang 

berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat haruslah 

disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan 

dalam hukum dan konstitusi ( constitutional democracy ). Perwujudan gagasan 

demokrasi memerlukan instrumen hukum, efektifitas dan keteladanan 

kepemimpinan, dukungan sistem pendidikan masyarakat, serta basis kesejahteraan 

sosial ekonomi yang berkembang makin merata dan berkeadilan. Karena itu, 

prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan kedaulatan hukum (nomocratie) 

hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang 

sama. Untuk itulah, maka Undang-Undang Dasar Republik Indonesia hendaklah 

menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum 

yang demokratis (democratische rechtsstaat) dan sekaligus adalah Negara 

Demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy) yang tidak 

terpisahkan satu sama lain.
84

 

Paham kedaulatan rakyat dan demokrasi tidak cukup tersirat dalam 

undang-undang dasar akan tetapi pasal 1 ayat (2) bisa mewakili kepentingan 

rakyat indonesia. Dalam pasal itu berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat 

dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Bisa dibilang kedaulatan rakyat 

                                                             
83

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Lingkungan, Op.,Cit, hlm. 5-6 
84 

Jimly Asshiddiqie, Islam dan Kedaulatan Rakyat, Ibid. 



 

 
 

masih dibatasi oleh batasan-batasan yang di atur dalam UUD. Seperti. Hak-hak 

yang diberikan oleh negara, seperti hak politik, hak ekonomi, dan hak-hak 

lainnya.
85

 

Demokrasi itu sebagaimana terlihat dalam kenyataan beragamnya cara 

orang mempraktekkannya, seringkali ditafsirkan secara sepihak oleh pihak yang 

berkuasa. Bahkan di sepanjang sejarah, corak penerapannya juga terus 

berkembang dari waktu ke waktu. Karena itu, konsepsi demokrasi itu terus 

menerus mendapatkan atribut tambahan dari waktu kewaktu seperti “welfare 

democracy”, “people‟s democracy”, “social democracy”, “participatory 

democracy”, dan sebagainya. Puncak perkembangan gagasan demokrasi itu yang 

paling diidealkan di zaman modern sekarang ini adalah gagasan demokrasi yang 

berdasar atas hukum yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan perkataan 

„”constitutional democracy”
86

. 

Dalam bentuk luarnya, ide demokrasi itu terwujud (secara formal dalam 

mekanisme kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan kenegaraan). 

Namun, dalam cakupan isinya, gagasan demokrasi itu menyangkut nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip dasar yang terwujud dalam perilaku budaya masyarakat pendukung 

gagasan demokrasi itu. Karena itu, pada pokoknya, dalam gagasan demokrasi itu 

tercakup dua persoalan sekaligus, yaitu institusi dan tradisi. Perwujudan 

demokrasi di satu pihak memerlukan pelembagaan, tetapi di pihak lain 

memerlukan tradisi yang sesuai untuk mendukungnya. Jika masyarakat yang 

berusaha mengadopsi gagasan demokrasi itu tidak memiliki tradisi berdemokrasi 

sama sekali, niscaya pelembagaan demokrasi itu dalam kenyataan tidak akan 
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berhasil melahirkan perbaikan dalam peri kehidupan bersama dalam masyarakat 

yang bersangkutan. Oleh karena itu, perwujudan gagasan demokrasi memerlukan 

penataan-penataan yang bersifat kelembagaan (Institutional reform) dan sekaligus 

revitalisasi, reorientasi, dan bahkan reformasi kebudayaan politik secara lebih 

substantif
87

. 

Dalam suatu negara yang percaya pada hukum dan bahkan menjadikan 

gagasan demokrasi itu sejalan dengan gagasan negara hukum, lazim di yakini 

bahwa proses reformasi kelembagaan dan reformasi budaya politik tersebut di 

atas dapat di percayakan pada hukum sebagai instrumen pembaruan yang efektif. 

Akan tetapi, karena hukum itu sendiri dapat pula di buat dan di tafsir kan secara 

sepihak oleh golongan yang berkuasa, diyakini pula bahwa hukum harus di 

kembangkan dan di tegakkan mengikuti norma-norma dan prosedur-prosedur 

tertentu yang benar-benar menjamin terwujudnya proses demokratisasi yang 

sejati. Karena itu, agenda reformasi instituional (Institutional reform), reformasi 

budaya (cultural reform), dan reformasi hukum atau law reform (instrumental 

reform) haruslah dilakukan secara “sinergis dan simultan”. Dengan perkataan lain, 

dalam gagasan demokrasi modern itu, hukum menempati posisi yang sangat 

sentral. Demokrasi yang diidealkan haruslah diletakkan dalam koridor hukum. 

Tanpa hukum, demokrasi justru dapat berkembang ke arah yang keliru karena 

hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi. 

Karena itulah berkembang konsepsi men genai demokrasi yang berdasar atas 

hukum yang dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan istilah “constitutional 

democracy” yang lazim dipakai dalam perbincangan mengenai konsep modern 
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tentang “constitutional state” yang dianggap ideal di masa depan sekarang. 

Bersamaan dengan perkembangan pemikiran tentang negara 

demokrasi, sejarah pemikiran kenegaraan juga mengembangkan gagasan 

mengenai negara hukum yang terkait dengan gagasan kedaulatan hukum. Istilah 

yang terkait dengan ini adalah “nomokrasi” yang berasal dari perkataan nomos 

dan cratos atau cratien. Nomos berarti nilai atau norma yang diandaikan sebagai 

konsep yang mengakui bahwa yang berkuasa sebenarnya bukanlah orang melainkan 

hukum itu sendiri. Dalam istilah yang kemudian dikenal menurut tradisi Amerika 

Serikat, (the Rule of Law, and notof Man), pemerintahan oleh hukum, bukan oleh 

manusia. Artinya, pemimpin negara yang sesungguhnya bukanlah orang, tetapi 

sistem aturan yang harus dijadikan pegangan oleh siapa saja yang kebetulan 

menduduki jabatan kepemimpinan. Inilah hakikat dari pengertian kedaulatan 

hukum dan prinsip negara hukum atau rechtsstaat menurut tradisi Eropa 

Kontinental. Namun, dalam perkembangan pemikiran dan praktek mengenai 

prinsip negara hukum (rechtsstaat) ini, diakui pula adanya kelemahan dalam 

sistem negara hukum itu, yaitu bahwa hukum bisa saja hanya dijadikan alat bagi 

orang berkuasa. Karena itu, dalam perkembangan mutakhir mengenai hal ini 

dikenal pula istilah (democratische rechtsstaat), yang mempersyaratkan bahwa 

prinsip negara hukum itu sendiri haruslah dijalankan menurut prosedur demokrasi 

yang disepakati bersama. Kedua konsep (constitutional democracy) dan 

(democratische rechtsstaat) tersebut pada pokoknya mengidealkan mekanisme 

yang serupa, dan karena itu sebenarnya keduanya hanyalah dua sisi dari mata uang 

yang sama
88

. Disatu pihak, negara hukum itu haruslah demokratis, dan di pihak 
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lain negara demokrasi itu haruslah didasarkan atas hukum. Dalam perspektif yang 

bersifat horizontal, gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum (”constitutional 

democracy”) mengandung empat prinsip pokok, yaitu: (i) adanya jaminan 

persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama, (ii) pengakuan dan 

penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas, (iii) adanya aturan yang 

mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama, dan (iv) adanya mekanisme 

penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama itu. 

Dalam konteks kehidupan bernegara, dimana terkait pula dimensi-dimensi 

kekuasaan yang bersifat vertikal antara institusi negara dengan warganegara, 

keempat prinsip pokok tersebut lazimnya dilembagakan dengan menambahkan 

prinsip-prinsip negara hukum (nomokrasi): (v) pengakuan dan penghormatan 

terhadap hak asasi manusia, (vi) pembatasan kekuasaan melalui mekanisme 

pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa 

ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal, (vii) 

adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (independent and 

impartial) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan 

kebenaran, (viii) dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin 

keadilan bagi warganegara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan 

pemerintahan (pejabat administrasi negara), dll. Dalam prinsip-prinsip tersebut 

terkandung pengertian-pengertian demokrasi dan sekaligus nomokrasi 

sebagaimana diuraikan diatas. Kesemuanya menjadi prasyarat penting bagi 

bangsa dan negara kita untuk membangun masa depan yang lebih baik. 

Demikianlah uraian singkat ini disampaikan kepada semua peserta dan hadirin, 

semoga bermanfaat adanya dalam rangka  pertukar-pikiran untuk kepentingan 



 

 
 

negara dan bangsa kita di masa depan. 

D. Kontribusi Pemikiran Jimly Asshiddiqie Terhadap Tumbuh 

Kembangnya Demokrasi di Indonesia 

Jimly Assyiddiqie selalu memilik peranan penting dengan memberikan ide 

dan gagasannya untuk membenahi sistem ketatanegaraan Indonesia ke arah 

Indonesia yang lebih demokratis. Peran jimly Asshiddiqie dapat juga dilihat 

ketika beliau menjadi hakim Mahkamah Konstitusi tidak jarang Prof. Jimly juga 

memutuskan judicial review yang akhirnya merubah konstelasi dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia, seperti pada saat dilakukannya judial review 

terhadap undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Prof. 

Jimly memutuskan bahwa calon independen dapat ikutserta dalam pemilihan 

kepala daerah, putusan ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia karena 

dipandang membuka ruang demokrasi yang lebih luas. Peranan Prof. Jimly di 

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa “sebagai sebuah negara hukum 

dalam membangun sebuah sistem bernegara yang accountable, crible dan 

demokratis. Menurut Prof. Jimly paham kedaulatan rakyat, yang berdaulat dari 

segi politik bukanlah rakyat itu sendiri, melainkan proses kehidupan kenegaraan 

sebagai keseluruhan.
89

 Indonesia merupakan negara demokrasi yang ketiga di 

dunia sudah saatnya bangkit dan menyiapkan semua sumber daya kekuatan yang 

ada untuk memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan peradaban di 

dunia. Demokrasi mengalami rotasi besar-besaran setelah beberapa negara 

mengalami transformasi pemikiran politik terkait sistem pemerintahan yang ideal. 
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BAB IV 

ANALISA DATA 

A. Pemikiran Jimly Assyiddiqie Tentang Demokrasi 

Demokrasi pertamakali datang dari Barat, dan tentu saja bukan suatu hal 

yang mutlak maupun sempurna. Demokrasi merupakan pilihan yang sangat 

penting untuk negara yang berdasarkan Republik Presidensial, dengan ini 

masyarakat bisa mengeluarkan aspirasinya terhadap kepemerintahan maupun 

kenegaraan. Demokrasi juga bisa dikatakan sebuah sistem dimana rakyat ikut 

berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara. Demokrasi merupakan 

salah satu konsep musyawarah rakyat untuk kemajuan negara menuju Indonesia 

baru dalam melakukan penilaian terhadap kenegaraan.  

Jimly Asshiddiqie beranggapan bahwa hukum demokrasi itu bersifat 

demokratif yakni bentuk negara yang sangat dominan atau sangat penting bagi 

rakyat. Menurutnya demokrasi merupakan konsep kekuasaan dari,oleh, untuk dan 

bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat 

itu sendiri, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi 

arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Dimana 

rakyat juga memiliki hak kebebasan untuk berbicara, berekspresi, kebebasan pers, 

maupun kebebasan untuk mengadakan perkumpulan disuatu tempat. Dan dengan 

adanya demokrasi politik, diharapkan hak-hak rakyat itu terpenuhi segala 

keinginan sesuai dengan adanya nilai-nilai ataupun kaedah-kaedah hukum yang 

berlaku disuatu negara. 

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul 

“Konstitusi dan Konstitusionalisme” Demokrasi dibedakan dalam dua bentuk 



 

 
 

pada tahapan praktiknya, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. 

Menjabarkan kedua demokrasi ini dengan mencontohkan praktik demokrasi yang 

diselenggarakan di Indonesia, namun beliau dalam istilah demokrasi tidak 

langsung menggunakan istilah demokrasi perwakilan. Kedaulatan rakyat 

(democratie) Indonesia diselenggarakan secara langsung. Secara langsung, 

kedaulatan rakyat diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dalam 

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas Dewan Permusyawaratan 

Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai pemegang kekuasaan legislatif, 

Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dan 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan 

kehakiman. Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur 

ketentuan-ketentuan hukum berupa Undang-Undang Dasar dan Undang-undang 

(fungsi legislatif), serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (fungsi kontrol) 

terhadap jalannya pemerintahan, pelembagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan 

melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Daerah. Di daerah-daerah provinsi kabupaten/kota, pelembagaan 

kedaulatan rakyat juga disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Dari uraian pendapat ini, dapat diketahui bahwa yang 

dimaksud dengan Demokrasi langsung ialah keterlibatan rakyat secara langsung 

dalam menjalankan roda pemerintahan dalam sebuah negara, namun perlu juga 

dipahami bahwa tidak semua rakyat ikut terlibat secara langsung dalam 

menjalankan roda pemerintahan, melainkan sebagian dari rakyat yang menjadi 

wakil atau legitimasi dari rakyat secara keseluruhan, hal ini disebut dengan 

demokrasi tidak langsung atau sistem perwakilan.  



 

 
 

Keterlibatan rakyat secara langsung melalui sistem perwakilan dalam 

negara yang demokratis, Prof. Jimly juga menambahkan bahwa penyaluran 

kedaulatan rakyat secara langsung (Direct Democracy) dilakukan melalui 

pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pelaksanaan referendum untuk 

menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan atas pasal-

pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Disamping itu, kedaulatan rakyat 

dapat pula disalurkan setiap waktu melalui pelaksanaan Hak atas kebebasan 

berpendapat, hak atas kebebasan Pers, Hak atas kebebasan informasi, hak atas 

kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi lainnya yang dijamin 

dalam Undang-Undang Dasar. Namun demikian, prinsip kedaulatan rakyat yang 

bersifat langsung hendaklah dilakukan melalui saluran-saluran yang sah sesuai 

dengan prinsip demokrasi perwakilan.  

1. Kekuatan Pemikiran Jimly Assyiddiqie Tentang Demokrasi 

Berdasarkan pemaparan diatas Pemikiran Jimly Assyiddiqie Tentang 

Demokrasi memiliki Kekuatan dalam kenegaraan. Dimana dalam pemerintahan 

semua warga negara memiliki hak yang setara untuk mengambil kebijakan. 

Berdasarkan kekuatan pemikiran Jimly Asshiddiqie demokrasi memberikan izin 

secara langsung maupun melalui perwakilan dalam rancangan, pengembangan 

serta pembuatan aturan hukum yang ada dinegara Indonesia. Konsep demokrasi 

juga menjunjung kebebasan politik secara bebas dan setara.Untuk menjalankan 

demokrasi, sudah pasti harus ada jaminan kebebasan berkeyakinan, kebebasan 

berpendapat, dan kebebasan berserikat. Jaminan atas hak dan kebebasan semakin 

berkembang seiring dengan perkembangan demokrasi itu sendiri. Bahwa 

demokrasi yang berslogan dari, oleh dan untuk rakyat yang diaplikasikan dalam 



 

 
 

sebuah negara baik itu melalui pemerintahan yang secara langsung melibatkan 

rakyat maupun dalam penyelenggaraan hak asasi manusia dalam bentuk apapun 

misalnya kebebasan bergerak, berpendapat dan lain sebagainya, harus pula 

dibarengi dengan ketentuan hukum. Sebab, demokrasi dan nomokrasi harus 

berjalan bersama-sama dalam sebuah negara untuk mewujudkan cita negara 

hukum yang demokratis sesuai harapan dari rakyat itu sendiri. Kemudian, sebagai 

negara hukum yang demokratis, negara tersebut melalui konstitusinya harus juga 

memuat ketentuan mengenai Hak asasi manusia, karena jika negara tersebut 

mengatakan bahwa ia adalah negara hukum yang demokratis, maka dapat 

diketahui dalam isi konstitusinya. 

Berdasarkan pemikiran Jimly Assyiddiqie pada bahasan-bahasan di atas  

dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi memberikan kekuatan yang berarti 

bagi masyarakat. Pertama, melindungi kepentingan rakyat yaitu demokrasi 

merupakan sistem yang melindungi kepentingan rakyat. Kekuasaan yang 

sesungguhnya terletak di tangan orang-orang yang mewakili rakyat banyak. Para 

wakil rakyat dipilih dan harus bertanggung jawab kepada rakyat yang 

memilihnya. Dengan cara ini, kepentingan sosial, ekonomi dan politik rakyat 

menjadi lebih terjamin di bawah demokrasi. Kedua, berdasarkan prinsip 

kesetaraan yaitu demokrasi didasarkan pada prinsip kesetaraan. Semua warga 

negara memiliki kedudukan sama di mata hukum. Semua rakyat memiliki hak 

sosial, politik dan ekonomi yang sama dan negara tidak boleh membedakan warga 

negara atas dasar kasta, agama, jenis kelamin, atau kepemilikan. Ketiga, stabilitas 

dan tanggung jawab dalam pemerintahan yaitu demokrasi dikenal sebagai 

sistem yang stabilitas dan efisien. Pemerintahan berjalan stabil karena didasarkan 



 

 
 

pada dukungan publik. Dalam demokrasi perwakilan, wakil rakyat mendiskusikan 

masalah negara secara menyeluruh dan mengambil keputusan berdasarkan 

aspirasi rakyat. Di bawah sistem monarki, elit kerajaan mengambil keputusan 

sesuai keinginannya sendiri. Sedangkan di bawah kediktatoran, diktator tidak 

melibatkan rakyat sama sekali dalam pengambilan keputusan. Keempat, 

pendidikan politik kepada rakyat yaitu demokrasi bisa berfungsi sebagai 

sekolahpendidikan politik bagi rakyat. Rakyat akan ikut terdorong untuk 

mengambil bagian dalam urusan negara. Pada saat pemilihan umum, partai politik 

mengusulkan kebijakan dan program untuk dinilai oleh rakyat. Hal ini pada 

akhirnya menciptakan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Kelima, sedikit 

peluang revolusi yaitukarena demokrasi didasarkan pada kehendak publik, 

terdapat kemungkinan kecil terjadi pemberontakan rakyat. Para wakil dipilih oleh 

rakyat untuk melakukan urusan negara dengan dukungan rakyat. Jika mereka 

tidak bekerja dengan baik atau tidak memenuhi harapan rakyat, para wakil bisa 

saja tidak dipilih lagi dalam pemilu berikutnya. Dengan cara ini, rakyat tidak perlu 

melakukan pemberontakan saat menginginkan perubahan. Keenam, 

pemerintahan stabil yaitu demokrasi didasarkan pada kehendak rakyat sehingga 

penyelenggaraan negara berjalan didasarkan atas dukungan rakyat. Oleh karena 

itu, demokrasi dianggap lebih stabil daripada bentuk pemerintahan lain. Ketujuh, 

membantu membentuk rakyat menjadi warga negara yang baik yaitu 

keberhasilan demokrasi terletak pada bertumbuhnya warga negara yang baik. 

Demokrasi menciptakan lingkungan yang tepat untuk pengembangan kepribadian 

dan menumbuhkan kebiasaan yang baik. Dalam demokrasi, rakyat dilatih untuk 

memahami hak dan kewajiban mereka. Kedelapan, berdasarkan opini 



 

 
 

publikyaitupemerintahan demokrasi didasarkan pada keinginan publik dan tidak 

didasarkan pada ketakutan pada penguasa. Demokrasi berdiri di atas konsensus, 

bukan pada kekuasaan karena warga negara memiliki kesempatan mengambil 

bagian aktif dalam pemerintahan.  

2. Kelemahan Pemikiran Jimly Assyiddiqie Tentang Demokrasi  

Pemikiran jimly assyiddiqie tentang demokrasi terdapat juga 

kelemahannya ialah dalam demokrasi sering terjadi kesulitan untuk mencapai 

kesepakatan umum tentang penyelenggaraan negara. Kelemahan demokrasi juga 

terlalu mengutamakan kuantitas suara mayoritas, bukan kualitas keadilan. 

Sebaliknya, prinsip negara hukum juga memiliki potensi untuk disalahgunakan 

oleh penguasa yang cenderung menggunakan hukum sekedar sebagai alat 

kekuasaan belaka. Tanpa demokrasi, hukum hanya berfungsi sebaga alat 

kekuasaan, sehingga kekuasaan negara tidak lagi dapat disebut „rule of law‟, 

tetapi berubah menjadi „rule by law‟, dimana hukum dimanfaatkan hanya sebagai 

alat kekuasaan belaka. Karena itu, demokrasi diperlukan untuk memastikan 

bahwa hukum yang dimaksudkan untuk mengikat public tidak dibuat secara 

sepihak oleh penguasa, melainkan dibuat secara demokratis oleh rakyat sendiri 

melalui para wakilnya di parlemen dan penerapannya dalam praktik juga 

dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip 

demokrasi
90

. Kesuksesan demokrasi juga mengakibatkan tantangan tersendiri di 

Negara yang menerapkan demokrasi tersebut. Misalnya, bertumbuhnya kelas 

menengah telah meningkatkan harapan dan aspirasi yang kerap memunculkan 
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reaksi tatkala tidak menemui pencapaiannya. Meluaskan partisipasi politik 

meningkatkan tuntutan terhadap pemerintah. Meningginya derajat ketidakpuasan 

warganegara dan ketidakpercayaan diri pemerintah, adalah efek dari kelemahan 

demokrasi itu sendiri. Ini misalnya kentara tatkala banyak kebijakan pemerintah 

yang “dicemooh” kalangan warganegara (khususnya kelas menengah) dan 

problematikan implementasi kebijakan. Salah satu hal yang mengakibatkan ini 

adalah ketiadaan “common purpose” atau tujuan bersama. Partai, warganegara, 

dan kelompok-kelompok warganegara memiliki visi dan tujuan sendiri dalam 

aktivitas politik.Ini akibat meluas dan bervariasi kepentingan akibat hal-hal yang 

sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Ketiadaan tujuan bersama berakibat 

pada berkurangnya legitimasi dan support yang seharusnya diberikan kepada 

pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelemahan demokrasi dalam 

pemikiran Jimly Assyiddiqie : Pertama, lebih menekankan pada kuantitas 

daripada kualitas yaitu demokrasi tidak didasarkan pada kualitas tetapi pada 

kuantitas. Partai mayoritas memiliki wewenang memegang pemerintahan. Selain 

itu, orang yang tidak memiliki kecerdasan, visi dan korup bisa saja terpilih 

menjadi penyelenggara negara. Kedua, pemerintahan oleh orang tidak 

kompeten yaitudemokrasi bisa saja dijalankan oleh orang-orang yang tidak 

kompeten. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk 

mengambil bagian, sedangkan tidak semua orang cocok dengan peran itu. 

Segerombolan manipulator yang dapat mengumpulkan suara bisa mendapatkan 

kekuasaan dalam demokrasi. Hasilnya, demokrasi dijalankan oleh orang bodoh 

dan tidak kompeten. Ketiga, berdasarkan kesetaraan yang tidak wajar yaitu 

konsep kesetaraan dalam demokrasi dianggap bertentangan dengan hukum alam. 



 

 
 

Alam memberi setiap individu dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang 

berbeda. Faktanya, kemampuan tiap orang berbeda. Sebagian orang berani, 

lainnya pengecut. Sebagian sehat, yang lain tidak begitu sehat. Sebagian cerdas, 

yang lain tidak. Kritik berpendapat bahwa akan bertentangan dengan hukum alam 

untuk memberikan status yang sama kepada semua orang. Keempat, pemilih 

tidak tertarik pada pemilu yaitu pemilih tidak selalu menunaikan hak pilihnya 

sebagaimana seharusnya. Umum ditemukan tingkat partisipasi pemilih hanya 

berada pada kisaran angka 50 sampai 60 persen saja. Kelima, menurunkan 

standar moral yaitu satu-satunya tujuan kandidat adalah memenangkan 

pemilihan. Mereka sering menggunakan politik uang dan praktik bawah tangan 

lainnya agar terpilih. Kekuatan otot dan uang bekerja bahu-membahu untuk 

memastikan kemenangan seorang kandidat.Dengan demikian, moralitas adalah 

korban pertama dalam pemilu. Apa yang bisa diharapkan setelah moralitas 

dikorbankan?. Keenam,demokrasi adalah pemerintahan orang kaya yaitupada 

kenyataannya adalah kapitalistik dimana pemilu dilakukan dengan uang. Para 

calon kaya membeli suara. Pada akhirnya, rakyat mendapatkan pemerintahan 

plutokrasi yang berbaju demokrasi. Pada kondisi ini, orang kaya menguasai media 

untuk keuntungan mereka sendiri. Kepentingan pemilik modal bisa saja 

mempengaruhi keputusan politik yang diambil pemerintah. Ketujuh, 

penyalahgunaan waktu dan dana publik yaitu demokrasi bisa terjerumus pada 

pemborosan waktu dan sumber daya. Dibutuhkan banyak waktu dalam perumusan 

undang-undang. Banyak uang yang dihabiskan selama pemilu. Kedelapan, tidak 

terjadi pemerintahan yang stabil yaitu ketika tidak ada partai yang manjadi 

mayoritas mutlak, pemerintahan koalisi harus dibentuk. Koalisi partai politik 



 

 
 

dengan pembagian kekuasaan hanya merupakan perkawinan semu. Setiap kali 

terjadi benturan kepentingan, koalisi hancur dan pemerintahan runtuh. Dengan 

demikian, pemerintah stabil di bawah demokrasi bisa sulit dicapai.  

B. Pemikiran Jimly Asshiddiqie tentang Demokrasi ditinjau dari Fiqh 

Siyasah 

Sejarah telah mencatat bahwa diantara persoalan-persoalan yang 

diperselisihkan pada hari-hari pertama sesudah wafatnya Rasulullah SAW, adalah 

persoalan kekuasaan politik atau yang juga disebut al-Imamat (Imamah). 

Meskipun masalah tersebut berhasil diselesaikan dengan diangkatnya Abu Bakar 

(w.23 H/634M) sebagai Khalifah, namun dalam waktu tidak lebih dari tiga dekade 

masalah serupa muncul kembali dalam lingkungan umat Islam.
91

 

Demokrasi berdasarkan Fiqh Siyasah yaitu suatu kekuasaan tertinggi yang 

pada pokoknya berasal dari Tuhan, kedaulatannya adalah ditangan syara‟, bukan 

ditangan rakyat. Dan yang menentukan arah itu adalah Tuhan. Umat Islam 

mengakui bahwasanya hanya Tuhan yang membuat aturan-aturan hukum tersebut. 

Dalam keyakinan umat Islam, tidak masuk akal untuk mengakui bahwa kekuasaan 

itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,dan bersama rakyat. Karena itulah 

pandangan umat Islam yang meyakini bahwa kekuasaan itu sesungguhnya berasal 

dari Tuhan, dan yang berdaulat sesungguhnya adalah Tuhan, bukan rakyat. 

Kedaulatan Tuhan itu terwujud dalam paham kedaulatan rakyat yang bersifat 

egaliter, sehingga demokrasi dipandang sebagai mekanisme kenegaraan yang 

niscaya dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip kehidupan yang bersumber 
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pada nilai-nilai Ketuhanan. Kedaulatan rakyat dalam Islam pada dasarnya 

merupakan penerapan kedaulatan Tuhan oleh semua rakyat, dimana Implementasi 

aturan Tuhan dalam kehidupan politik maupun sosial di Implementasikan oleh 

rakyat melalui wakil-wakilnya dan demokrasi dalam Islam sering disamakan 

dengan syura‟, tetapi pendapat itu salah, bahwasannya syura‟ dan demokrasi 

adalah dua arti yang berbeda. Syura‟ adalah produk Islam sedangkan demokrasi 

adalah produk Barat, dikatakan demikian karena syura‟ penetapan hukum yang 

mutlak berada ditangan Allah yang memiliki kuasa atas segala halnya dan dalam 

demokrasi itu sendiri kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) 

secara mutlak berada ditangan rakyat. Dalam hukum Islam wewenang manusia 

hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang 

digariskan Tuhan dengan berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan 

Allah.
92

 

Banyak orang Islam mempersoalkan bahwa Islam tidak menghendaki ide 

demokrasi yang bersifat liberal dan mengajarkan prinsip satu orang satu suara. 

Kesimpulan demikian jelas keliru. Orang mengkritik ide demokrasi karena 

kelemahan bawaan yang terdapat dalam prinsip satu orang satu suara tidak 

membayangkan bahwa kesimpulan mengenai kelemahan itu, sudah menjadi 

pembicaraan semua ahli sejak dulu sampai sekarang. Semua penganjur ide 

demokrasi tahu bahwa hal itulah salah satu kelemahan sistem demokrasi. Karena 

itu, sistem demokrasi disadari sebagai sistem yang mempunyai cacat bawaan. 

Akan tetapi, para ahli pada umumnya berpendapat bahwa sistem demokrasi 

dengan segala kelemahannya itu tetaplah merupakan sistem yang paling dapat 
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diandalkan di zaman sekarang. Karena itu, dalam praktik, sistem demokrasi itu 

harus diimbangi oleh prinsip-prinsip lain, yang secara umum diakui perlunya 

keseimbangan antara prinsip demokrasi dan negara hukum (democracy and the 

rule of law). Penerapan prinsip demokrasi mengandung banyak kelemahan, dan 

karena itu harus diiringi oleh penerapan prinsip negara hukum. Sebaliknya, 

prinsip negara hukum juga banyak mengandung kekuarangannya sehingga harus 

diimbangi dan diiringi dengan penerapan sistem demokrasi.
93

 

Demokrasi menurut fiqh siyasah termasuk dalam “siyasah dusturiyah”. 

Siyasah adalah mengatur atau mempimpin sesuatu dengan cara membawa kepada 

kemaslahatan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas 

dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik dalam negeri 

serta kemasyarakatn, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan 

istiqomah
94

. Sedangkan dusturiyah adaah prinsip-prinsip atau pokok-pokok bagi 

pemerintahan negara maupun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, 

peraturan-peraturan, maupun adat istiadat atau kebiasaan.
95

 Demokrasi menurut 

para ahli agama ada yang menolak dan ada pula yang menerima dalam hal-hal 

tertentu dan menerima secara penuh bahkan menyatakan bahwa demokrasi sesuai 

dengan prinsip-prinsip Islam selagi tidak bertentangan dengan kerangka syariat 

Islam atau ketentuan Tuhan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah dianalisa maka penelitian ini 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, demokrasi dibedakan dalam dua bentuk 

pada tahapan praktiknya, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak 

langsung. Menjabarkan kedua demokrasi ini dengan mencontohkan praktik 

demokrasi yang diselenggarakan di Indonesia, Dalam pengertian yang 

lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan 

dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada 

pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang 

sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya 

menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Ide demokrasi itu terwujud 

secara formal dalam mekanisme kelembagaan dan mekanisme 

pengambilan keputusan kenegaraan. Namun, dalam cakupan isinya, 

gagasan demokrasi itu menyangkut nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar 

yang terwujud dalam perilaku budaya masyarakat pendukung gagasan 

demokrasi itu. Karena itu, pada pokoknya, dalam gagasan demokrasi itu 

tercakup dua persoalan sekaligus, yaitu institusi dan tradisi. Perwujudan 

demokrasi di satu pihak memerlukan pelembagaan, tetapi dipihak lain 

memerlukan tradisi yang sesuai untuk mendukungnya. Jika masyarakat 

yang berusaha mengadopsi gagasan demokrasi itu tidak memiliki tradisi 

berdemokrasi sama sekali, niscaya pelembagaan demokrasi itu dalam 



 

 
 

kenyataan tidak akan berhasil melahirkan perbaikan dalam peri kehidupan 

bersama dalam masyarakat yang bersangkutan. 

2. Menurut perspektif Fiqh Siyasah bahwa setidaknya kajian mengenai 

demokrasi terdapat tiga pendapat yaitu :  Pertama, antara agama dan 

demokrasi tidak bisa dipertemukan bahkan saling berlawanan ibaratnya 

agama vs demokrasi, artinya dalam masyarakat Islam terdapat petunjuk 

yang cukup kuat bahwa sebagian para ulama dan para penguasa politik 

memandang bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi paham 

demokrasi. Secara harfiah demokrasi berarti kekuasaan berada dalam 

genggaman rakyat, sedangkan doktrin Islam mengatakan bahwa hanya 

Tuhan yang memiliki  kekuasaan. Oleh karenanya demokrasi yang 

memiliki dalil bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari mayoritas 

rakyat tidak diberlakukan. Kedua, antara agama dan demokrasi bersifat 

netral dimana keduanya berjalan sendiri-sendiri atau lebih populer dengan 

istilah sekulerisasi politik, artinya dalam pandangan kedua ini antara 

agama dan demokrasi tidak terdapat titik singgung dimana ajaran agama 

tidak termasuk dalam wilayah publik atau negara, begitu pula negara tidak 

mengurus masalah agama. Ketiga, agama dan demokrasi mempunyai 

kesejajaran dan kesesuaian, artinya Agama secara teologis maupun 

sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi politik, keberadaan 

agama dapat menjadi roh sekaligus inspirasi bagi demokrasi. Banyak 

ajaran agama yang sangat relevan dengan ajaran demokrasi. Kehadiran 

agama senantiasa membawa imbas pada perombakan struktur masyarakat 

yang dicekam oleh kekuasaan yang zalim dan otoriter menuju terwujudnya 



 

 
 

struktur dan tatanan masyarakat yang demokratis. Dalam konteks 

kekuasaan, Fiqh Siyasah berlandaskan bahwa kedaulatan maupun 

kekuasaan tertinggi di tangan Tuhan, artinya kekuasaan itu bersumber dari 

Alqur‟an dan Al-Hadist/ As-sunnah. Demokrasi menurut fiqh siyasah 

termasuk dalam “siyasah dusturiyah”. Demokrasi menurut para ahli agama 

ada yang menolak dan ada pula yang menerima dalam hal-hal tertentu dan 

menerima secara penuh bahkan menyatakan bahwa demokrasi sesuai 

dengan prinsip-prinsip Islam selagi tidak bertentangan dengan kerangka 

syariat Islam atau ketentuan Tuhan. 

 

B. SARAN 

1. Di Indonesia demokrasi bukan hanya sebagai sistem pemerintahan namun 

kini menjadi salah satu sistem politik. Oleh karena itu diharapkan 

mayarakat dapat ikutserta dalam mengontrol jalannya pemerintahan agar 

menuju Indonesia yang lebih maju lagi. 

2. Dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan musyawarah untuk menuju 

mufakat diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada 

dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah, sebagai suatu pedoman bagi umat 

manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur kekerasan dan 

tidak melanggar hukum yang telah ada. berdemokrasi juga harus meminta 

pendapat kepada para ahli, jangan hanya menggunakan pendapat atau 

keinginan diri sendiri saja agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. 
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