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KELOMPOK B UUD NRI 1945



PENDAHULUAN



• UUD NRI 1945 mengandung 3 nilai
kebangsaan: nilai demokrasi, nilai
kesamaan derajat, dan nilai ketaatan
hukum. 

• Perumusan Strategi Raya Nasional 
(National Grand Strategy) dilakukan
melalui proses tata kelola pemerintahan
yang bersih dengan pengambilan
keputusan yang berbasis strategik.  

• Pancasila dan UUD 1945  merupakan
pedoman atau landasan proses 
pengambilan keputusan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 



IDI 2019 → 74.92 (sedang), ada
kenaikan 2,53 poin pada tahun 2018, 
namun perlu peningkatan pada aspek
HAK-HAK POLITIK 

EIU 2020 → Indonesia posisi ke-64 dari
167 negara dengan skor total 6,3. Dengan
skor: proses pemilu dan pluralisme 7,92; 
fungsi dan kinerja pemerintah 7,50; 
partisipasi politik 6,11; budaya politik
4,38; dan kebebasan sipil 5,59.



PEMILU 2019 → Terbanyak adalah PEMILIH MILLENIAL yang perlu
mendapat EDUKASI KELUARGA 
PEMILU 2019 → Untuk PEMILIH DISABILITAS  perlu mendapat
EDUKASI KELUARGA/MASYARAKAT



• Keputusan politik negara harus dilandasi oleh 
demokrasi, kesamaan derajat, dan 
ketaatan hukum melalui proses pemilihan
umum yang jujur dan adil. 

• Penting untuk dapat memberikan edukasi
bagi setiap masyarakat agar partisipasi dalam
penyelenggaraan pemilu menjadi lebih baik. 

• Dalam melaksanakan hak politiknya, pemilih
millenial dan penyandang disabilitas perlu
mendapat perhatian pemerintah dan 
masyarakat . 

• Era digital menjadi tantangan bagi
penerapan partisipasi masyarakat dalam
politik. 

• Kunci utama pelaksanaan edukasi dapat
dimulai dari lingkup terkecil sebuah
masyarakat yakni melalui pendidikan
keluarga. 



Permasalahan yang dibahas dalam kajian ini adalah pentingnya
edukasi bagi setiap masyarakat agar partisipasi dalam

penyelenggaraan Pemilu menjadi lebih baik. 

Peran edukasi melalui keluarga menjadi sangat penting karena
secara langsung interaksi terjadi secara intens dilakukan melalui

hubungan keluarga.

Penanaman nilai demokrasi, kesamaan derajat dan ketaatan hukum
penting dilakukan agar setiap masyarakat secara sadar mengetahui peran, 

hak, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilu.

Rumusan Masalah



PEMBAHASAN



• Pemilu merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem
pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat.

• Pemerintahan Negara yang dibentuk melalui pemilu adalah
yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai kehendak rakyat dan
diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.

• Bentuk perwujudan demokrasi di Indonesia adalah
penyelenggaraan Pemilu, baik yang dilakukan di tingkat
nasional maupun ditingkat daerah.

• Peran serta dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan
dalam menyukseskan penyelenggaraan negara.



Pemilu yang menjunjung Nilai Demokrasi

Terbangunnya
kepercayaan

masyarakat thd
pemilu yang 

menghasilkan
pemerintahan

yang legitimate

Terdapat
persaingan

yang adil dari
peserta
pemilu

Ada tidaknya
pengakuan, 

perlindungan, 
dan 

pemupukan
HAM



Pemilu yang Menerapkan Nilai Kesamaan Derajat

Setiap warga negara memiliki kesempatan dan kedudukan yang 
sama di mata hukum dalam proses pelaksanaan pemilu

Negara menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga
negara terlibat dalam penyelenggaran pemilu. 

Pemilu berdampak untuk meningkatkan citra pelaksanaan
demokrasi di Indonesia pada dunia internasional.



Pemilu yang Menerapkan Nilai Ketaatan Hukum

Penegakan supremasi
hukum dalam
penyelenggaraan pemilu
adalah upaya
masyarakat untuk
menggapai keteraturan
atau ketertiban

Mensinergikan ketiga
pilar hukum negara: 
perundang-undangan, 
aparat penegak hukum, 
dan budaya hukum
masyarakat

Norma-norma hukum
yang berlaku sebagai
landasan hukum
penyelenggaraan pemilu
harus ditaati oleh 
semua pihak



• Pemilu merupakan ajang bagi pencerdasan pendidikan politik
masyarakat dengan terlibat secara langsung pada pesta
demokrasi.

• Penyelenggaraan pemilu yang lancar terdapat peran serta
masyarakat dan keluarga yang tercermin pada partisipasi aktif
dalam kegiatan itu.

• Untuk menjamin terlaksananya pemilu yang jujur dan adil di
tengah-tengah pluralisme dan keberagaman masyarakat
Indonesia, maka perlu diciptakan tatanan kehidupan
masyarakat yang harmonis.



• Terciptanya keharmonisan dalam masyarakat di mulai dari
pendidikan dan pembinaan keluarga untuk saling
menghormati satu sama lain, menghormati atas perbedaan
pandangan dan pilihan politik, serta tanggung jawab yang
tinggi dari individu.

• Untuk menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang
harmonis perlu juga memperkuat struktur pengamalan nilai-
nilai luhur bangsa yang terangkum dalam sila-sila Pancasila
sehingga pedoman dalam penghayatan dan pengamalan
Pancasila tersebut mudah diaplikasikan.



Penerapan Budaya Demokrasi di Keluarga

Kesediaan untuk 
menerima kehadiran 

sanak saudara/kerabat

Menghargai pendapat
anggota keluarga

lainnya

Senantiasa 
bermusyawarah untuk 

pembagian kerja

Terbuka terhadap
suatu masalah yang 

dihadapi



Penerapan Budaya Demokrasi di Masyarakat

Bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya

Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa
diskriminasi

Menghormati pendapat orang lain yang berbeda

Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan
musyawarah untuk mufakat



PENUTUP



• Pemilu dengan proses yang elegan, bersih, jujur serta bermartabat
tinggi akan menjadikan Pemilu sebagai wadah aspirasi politik yang efektif
untuk seluruh rakyat Indonesia.

• Pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil hanya dapat diwujudkan jika
nilai demokrasi, kesamaan derajat dan ketaatan hukum dapat dijalankan
dengan baik.

• Prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat
(demokratis) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam
proses Pemilu, termasuk didalamnya penyandang disabilitas.

• Pemerintah dapat mengoptimalkan peran pembinaan keluarga sebagai
manifestasi edukasi yang pertama dengan pendekatan yang lebih
humanis.

• Digitalisasi harus disambut dengan kesiapan oleh segenap pihak
(pemerintah dan masyarakat) untuk mengimplementasikan nilai-nilai
demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Simpulan



• Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai
pilar utama penyangga demokrasi serta manifestasi
penyelenggaraan pemerintahan melalui mekanisme Pemilu.

• Diperlukan pemahaman yang baik pada seluruh lapisan
masyarakat agar proses penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan
Luber dan Jurdil.

• Peran pembinaan keluarga menjadi sangat penting agar semua
aspek dan nilai-nilai demokrasi dapat dipahami oleh seluruh
anggota keluarga demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia.

Saran
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