
, 

" 

I 
!". 

: , 

! 
I 

i 
I 

I 
I 

Refleksi Utama 

MUNGKINKAH YANG SALAH DEMOKRASI? 

;~ 
i ;,,-~ Arie! Heryanto 

Abstrak: ]ika kenyataan sejarah di lapangan berka/i-kali tidak memuaskan 
tuntutan sebuah konsep, barangkali yang perlu ditilik-ulang adalah konsep 
itu sendiri. Tulisan ini meninjau ulang pemahaman yang berlaku umum atas 
"demohasi", kaitannya dengan "liberalisme" dan pengalaman Indonesia 
dalam memperjuangkan proses demokratisasi. 

Kata ku~ci: demokrasi, liberalisme, pemilihan umum, kesejahteraan, ratu adil 

Demakrasi merupakan salah satu gagasan paling terharmat di dunia 
dalam seteng:lh abad belakangan. Statusnya mirip sebuah mitos. Sejum
!ah negara yang berpuluh tahun anti-demokrasi telah berganti wajah dan 
mencoba tampi! sedemokratis mungkin di depan mata dunia. Di berb
agai negara komunis maupun yang lebih Islami seperti di Afrika Utara 
dan Timur Tengah, gerakan raleyat yang bergolak di tahun 2011 sama
sarna memilih demokrasi s~bagai acuan dan slogan. Di negara .. negara 
demokratis-liberal Eropa Barat, Amerika Utara, dan Australia, demokrasi 
sudah memiliki status nyaris sud religius. Di masyarakat seperti ini, tet .. 
sedia toleransi besar bagi penghujatan dan cad-maki kepala negara, atau 
bahkan kepada agama dan Tuhan. Tetapi nyaris tidak terdengar gugatan 
terhadap demokrasi. Karena sudah diterima sebagai barang yang keramat 

t, dan sud, demokrasi sebagai gagasan dasar tidak lagi dipertanyakan. Yang 
" dipersoalkan hanya kapan dan bagaimana demokrasi bisa diwujudkan 
,': secara menyeluruh di seluruh muka bumi. Diasumsikan berbagai masa
, lah sosial menjadi beres, bila demokrasi dilaksanakan. Kalau utopia itu 

belum tercapai, dicari kambing hitamnya diantara manusia yang terlibat 
atau kondisi sasial yang kurang mendukung. 
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Karangan ini dimaksudkan sebagai sebuah tinjauan ulang terhadap 
gagasan dasar mengenai demokrasi, sebagaimana terlanjur dikenal umum, 
termasuk di Indonesia. Ini juga merupakan kritik terhadap pemujaan 
demokrasi secara sentimental dan· romantik. Agar tidak disalah~pahami, 
perlu ditegaskan sejak awal bahwa kritik ini tidak dimaksudkan sebagai 
penolakan terhadap demokrasi secara mentah~mentah. Menurut penulis , 

- dengan berbagai kekurangannya, demokrasi masih merupakan pilihan 
terbaik dari berbagai bentuk pemerintahan yang kita kenai pada masa 
ini. Yang kita perlukan adalah kedewasaan secara moral, intelektual, dan 
politis untuk merawat dan sekaligus mendewasakan proses demokratisasi 
dengan berbagai resika dan cacatnya. Kedewasaan itu tidak mudah, 
karena menuntut sikap terbuka dan kerja sama untuk mengolah sebuah 
gagasan yang abstrak menjadi sebuah bagian dari kehidupan sasial 
palitik keseharian yang nyata. Di ujung jerih-payah itu bisa diharapkan 
pahalanya, tetapi tidak ada jaminan bahwa ·usaha itu akan berhasil, 
pahala itu .akan datang, apalagi dalam waktu dekat dan untuk semua 
pihak secara merata. 

Demokrasi Dan liberalisme 
Tidak mungkin dan tidak perlu ada satu definisi "demokrasi". Hal ini 
sudah banyak dibahas arang dan tidak perlu diulang di sini. Pengulangan 
seperti itu juga tidak dibutuhkan karena yimg tampil tidak lebih banyak 
ketimbang serangkaian rumusan forma:!, ab~trakJ saling turripang ti~dih, 
-d~~ p~~~h dengan catatan perk~~,;;;[r;.:;".T)ntUk kepetlum ulas,,-ud; 
sini, akan lebih berguna jika disorot rigaperkara: (1) gagasan pokok yang 
tersirat atau pun tei-surat dati berbagai raga~ 'definisi tentang demokrasi; 
(2) kaitannya dengan apa yang dapat disebut sebagai liberalisme; dan (3) 

penilaian berlebihan pada demakrasi yang nyaris dapat disebut sebagai 
utopia. 

Di balik berbagai definisi tentang d~.mokrasi terbesit sep'asang unsur 
pokak. Secara sangat sederhana, keduanya dapat digambarka~ .kurang 
lebih sebagai berikut. Pertama, kedaulatan tertinggi sebuah bangs .. 
neg-ara moderen berada di tangan warganegara yang setara, terlepas ~ 
dari perbedaan,latar belakang mereka dati segi warna kulit, pandangan 
ideologi,.agama, etnisitas, bahasa ibu, tempat tingga1, tingkat pendidikan 
dah'kelas.sosial, atau punjenis kelamin. Ada beberapa konsekuensi logis 
dari gagasan pertama itu: pemerintahan dalam negara yang demokratis 
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mendapatkan mandat atau· "~urat~kuasa" yang berlaku dalam lingkup 
dan masa terbatas. Penerima mandat bertanggung~jawab atas kinerjanya 
kepada rakyat (secara langsung maupun lewat perwakilan), dan mandat 
itu bis,: ditarik kembali bila dianggap perlu. 

Kedua, setiap warganegara dihargai sebagai mahluk yang sadar akan apa 
yang terbaik untuk dirinya sendiri _cJ,>n kelompoknya. Masing-masing 
berhak secara individual mempunyai kevakinan palitik yang berbeda, dan 
berhak menyatakan keyakinan palitiknya secara merdeka dalam berbagai 
forum yang batas-batasnya disepakati bersama, khususnya dalam prases 
politik yang disebut pemilihan umum. Dalam banyak bidang, ada lembaga 
perwakilan yang menyatakan dan memperjuangkan kepentingan warga. 
Namun para wakil rakyat itu sendiri dibentuk dari proses pemilihan 
umum yang menampung sua~a warga secara perorangan, dan perwakilan 
itu dapat diganti jika diinginkan pemilihnya. 

Tentu saja pembahasan tentang demokrasi selama ini jauh lebih rumit, 
dan melibatkan jauh lebih banyak fakror lain. Kita amati betapa sudah 
rumitnya persoalan demokrasi walau pembahasan ini dibatasi secara 
sangat sederhana pada dua hal paling mendasar tersebut. Apakah kedua 
unsur dasar itu harus hadir bersama~sama dalam demokrasi? Tentu saja 
tidak. Apakah demakn;si menjadi kurang ideal bila kedua unsur itu 
tidak hadir bersama-sama? J awabnya Iebih sulit ketimbang jawaban untuk 

._ pertanyaan pertama, sebagaimana akan dibahas di bawah ini. 

Betapa sulit menemukan sebuah masyarakat di'dunia ini yang bisa 
memenuhi kedua persyaratan "sederhana" seperti di atas untuk masa 

I!. yang relatif panjang. Di berbagai negara rnoderen di dunia, asas pertama 
tentang kedaiIlatan rakyat sangat sulit dieapai dan dihormati secara 
memadai. Dimana-mana ada sebagian warga yang haknya diabaikan 
karena dianggap tidak memenuhi sya~at menjadi bagian dari rakyat yang 

" berdaulat, entah karena faktor usia, kesehatan, jenis kelamin. tingkat 
t pendidikan, atau bahkan idealogi palitiknya. Tidak perlu disebutkan 
,: lagi betapa luas dan banyak lubang-Iubang yang menjegal kansekuensi 

lanjutan dari gagasan paling dasar tadi. Berbagai cara -dati yang 
, s,mgat canggih dan legalhingga yang sangat kasar atau kriminal- telah 
,';: digunakan para polirlkus untuk mempermainkan proses mendapatkan 

mandat kekuasaan dari rakyat, memperpanjang masa berlakunya, atau 
menalak kritik .terhadap penyelewengan mandat itu. Hal ini bukan 

. I 
; 
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serri~cam penyakit atau cacat yang ~husus melanda negara~negara miskin 
bekas terjajah di sekitar katulistiwa, tetapi juga berbagai negara hesar, 
kaya, yang sudah lama mendukung gagasan demokrasi liberal' (lihat 
ulasan Paley 2002). ' 

Asas kedua, hak perorangan untuk menyatakan pandangan politik, 'sedikit 
banyak merupakan sebuab komitmen berbagai bangsa modern pada salah 
satu asas liberalisme. Gagasan demokrasi mengglobal dalam satu paket 
dengan liberalisme. Kenyataan ini perlu disebutkan sejak awal, karena 
pada saat ini hanyak pihak memuja~muji demokrasi sambil mengecam 
(neo)~liberalisme. Wawasan liberalisme pada dasarnya memberikan 
penghormatan kepada setiap individu sebagai mahluk yang mandiri, 
punya kemerdekaan berpikir dan berpendapat, dan sederajat dengan 
sesamanya di depan hukum. Maka diberlakukan hukum satu suara untuk 
satu pemilih dalam pemUihan umurn. Dalam pemikiran liberalis, bukan 
saja kemerdekaan untuk berpikir dan berpendapat secara perorangan 
dihargai setinggHingginya, tetapi hak demikian berlaku uluh tanpa 
memperdulikan berapa orang yang setuju atau tidak setuju dengannya. 
Dengan kata lain, kaum minoritas aiberi penghormatan yang sarna 
dengan kelompok mayoritas, karena diasumsikan tidak semua pemikiran 
yang didukung orang banyak lebih benar atau lebih baik unnlk seluruh 
masyarakat ketimbang yang dimiliki sedikit orang. Kadang-kadang 
malahan sebaliknya. Pandangan liberalis menolak pendapat yang sering 
muncul dalam perdebatan dan kira-kira berbunyi, "ah cuma segelintir 
orang yang berpikir' demikian". 

Dalam kenyataannya, di berbagai masyarakat yang sudah berpuluh
puluh tahun menjunjung tinggi nilai liberalisme, apa yang terjadi tidak 
seindah yang dicita-citakan. Bukan saja berbagai 'kondisi nyata dan 
historis yang menyulitkan penjelmaan cita-cita liheralisme tersebut secata 
tituh, tetapi juga karena sifatnya yang bertolak-belakang dengan gagasan 
demokrasi (kuasa mayoritas). Paling tidak bisa diandaikan sebuah 
proses pemungutan suara yang dij:i1ankan secara jujur 9.an damai dan 
menghasilkan keputusan yang didukung mayoritas untuk nienghabisi 
hak minoritas (lihat Emmerson 2003). Bagaimana jadinya bila sebuali: ; 
pemungutan suara yang herlangsung secara demokratis, menghasilkan 
tu~tutan mayoritas untuk menolak politik dan nilai .. nilai demokrasi iw 
sendiri? Mungkin aneh dan tidak pernah terjadi, tetapi sebagai hipotesa 
btikanlah mustahi!' Patut diingat tokoh-tokoh kontroversial seperti Hitler 
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juga tampil sebagai pemimpin karisrnatik lewat sebuah pemilihan umum 
yang demokratis. 

Karena pada masa ini banyak orang mencaci liheralisme, mungkin layak 
ditanyakan apakah demokrasi akan lebih baik bila dijalankan tanpa 
liberalisme? Di banyak negeri Asia, pemilihan umum diselenggarakan 
secara berkala untuk memberikaIi'; sebentuk komitrnen formal pada 
kedaulatan rakyat, tanpa menghorhlati hak sipil warganegara secara 
perorangan yang diagungkan liberalisme. Ada yang menyebut negara 
seperti {tu bercorak "demokrasi illiberal". Generasi tua di Indonesia sudah 
terlalu kenyang dan muak dengan jenis demokrasi semacam itu selama di 
bawah pemerintaban Orde Baru maupun Demokrasi Terpimpin. Tidak 
kalah sulitnya menemukan masyarakat libetal yang siap mengabaikan 
kedaulatan takyatnya secara kolektif dan kuantitatif. Jumlah dan angka 
statistik masih dianggap sangat penting, walau tidak selalu terpenting. 
Karena itu di banyak negara liberal, keikut-sertaan dalam pemilihan 
umum dijadikan kewajiban dan bukan hak warga-negara, dengan saksi 
hukum bagi pelanggarnya. 

Demokrasi: Siapa Suka? 
Sejak masa kolonial hingga jatuh bangunnya sejumlah pemerintahan 
otoriter Indonesia sesudah merdeka, tidak sedikit orang yang menolak 
demokrasi karena dianggap barang asing yang tidak cocok dengan 
sifat, watak, budaya, atau jatidiri bangsa Indonesia. Belakangan, ketika 
pemerintaban di Indonesia lebih pantas disebut bingung-linglung 
ketimhang ototiter, penolakan semacam itu datang dati heberapa 
pemuka agama dati aliran yang militan yang anti .. Barat. Para aktivis pro .. 
demokrasi bercuriga pandangan semacam itu bukan saja J.<eliru, tetapi 
berbabaya. Sikap anti-demokrasi yang datang dari pejabat pemerintab 
dicurigai sebagai siasat pejabat negara untuk menyangkal kedaulatan 
rakyat, menolak kemerdekaan berpendapat yang dilinduIjgi Undang
undang, serta pembenaran bagi penindasan pemerintahan atas rakyatnya 
,endiri (lihat uraian Bourchier 1997). Jika pendapat yang sama datang 
dari orang kecil dan sipil, mereka ditemehkan sebagai pandangan picik 
akibat propaganda dan pembodohan yang dilancarkan pemerintah 
otoriter selama bertahun-tahun. Jika datang dari pemuka agama yang 
radikal, sikap anti-demokrasi dicurigai bersumber dari rasa dengki dan 
dendam berlebihan terhadap Barat, kbususnya Amerika, ketimbang hasil 

01AARrfJH5tit." 
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-
penal~ran yang jernih dan bijak. Cukup banyak warga Indonesia, sejak" 
perjuangan kemerdekaan nasional, yang )lleyakini nilai luhur demokrasi 
sebagai hal yang bedaku universal. 

. Pandangan saya agak berbeda dari semua itu, Persoalannya bukan 
darimana asal .. usul demokrasi, atau apakah ia cocok untuk Indonesia. 
Saya tidak yakin akan ke .. universal .. an nilai apa pun, juga demokrasi, 
walau saya sadar sebagian besar para pendukung demokrasi adalah kaum 
universalis, dala:m pengertian mereka menghormati kesederajatan harkat 
manusia secara global. Yang saya yakini, semua bangsa dan budaYa yang 
kita kenai saat ini merupakan hasil pertemuan berbagai ragam budaya 
dari berbagai ·sumber. Namun percampuran itu tidak terjadi secara I 

merata, tidak melibatkan unsur yang persis sarna, tidak melewati proses 
yang seragam, dan tidak menghasilkan buah yang secorak, Gagasan 
dan nilai demokrasi (seperti juga istil~hnya) datang dari luar Indonesia, 
Hal ini sama sekali tidak mengurangi nilainya untuk dipertimbangkan, 
diterima, dan diolah oleh bangsa ini. Indonesia tidak pernah, tidak pedu 
dan tidak pernah bisa menutup diri dari arus masuknya berbagai warisan 
peradaban dari berbagai bagian dunia yang lain: India, Cina, Arab, Eropa. 
Bahkan untuk menyebut namanya 'sendiri ("Republik Indonesia"), kita 
meminjam istUah yang digunakan bangsa Eropa. Diterimanya nilai .. 
nilai demokrasi di dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi pilihan 
sadar dan sah sejak masa perjuangan kemerdekaan republik lni. Tetapi 
keputusan itu menyatakan sebuah komitmen untuk proses kerja yang 
pa-njang, mahal, dan tidak imidah, dan' tidiik' seiagam-aengan--apa yafiir 
terjadi di bagian dunia yang lain. Bukan sesuatu yang sudah hadir secara 
otomatis atau universal clalam setiap masyarakat. 

J"ngankan di Indonesia, bahkan di dalam masyarakat Eropa sendiri, 
demokrasi tidak bedaku universal! Demokrasi tidak diterima bulat
bulat dalam sepanjang sejarah bangsa-bangsa yang sek~rang kita sebut 
"Barat", Menurut Arblaster (1994: 7), dalam sebagian besar sejarahnya, 
hi.~gga sekit;,r satu abad lalu, demokrasi dianggap sebagai ;alah sa~ 
bentuk pemerintahan dan tata masyarakat yang paling buruk oleh kaum 
terpelajar dan cendekia di Barat. Bagi mereka "demohasi kurang lebih 
sarna ar~nya dengan pemerintahan y~ng dipimpin oleh gerombolan massa 
dalam ju,mlah besar". Paley (2002) berbieara tentang "defisit demokrasi" 
d! Arnerika Serikat dan Uni Eropa pada masa kini. Di tanah air sendiri 
ba"yak pejuang reformasi 1998 yang kaget ketika beberapa kali pemilihan 
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umum yang berjalan lancar dan ~amai menghasilkan sejumlah pemenang 
.- yang tidak terhayarigkan sebelumnya: mantan preman, mantan terdakwii, 
'j mantan pejahat rezim otoriter yang baru digulingkan, mantan ~engusaha 

besar, atau mantan artis filem dan pelawak: . 

Di banyak negara yang jauh dari negara-negara demokrasi-liberal, 
demokrasi cenderung dibayangkan ja'0'4 lebih indah dari kenyataannya 
oleh mereka yang tertindas di bawal-('pemerintahan otoriter. Ketika 
mahasiswa RRC turunjalan dan berdemonstrasi di lapangan Tiananmen, 
mereka mengarak tiruan patung kemerdekaan Amerika Serikat. Karena 
ditabukan, demokrasi menjadi barang seksi di negara yang non
demokratis, mirip dengan seksinya gambar ikon Mao di kaos qblong atau 
tas analc-anak muda di negeri kapitalis. Akankah para mahasiswa akrivis 
dari Tiananmen akan terus memuja demokrasi seandainya gerakan 
mereka tidak ditumpas negara, dan seandainya demokrasi diterima resmi 
oleh negara? Sulit dipastikan. 

Di negeri yang sering dianggap sebagai salah satu lahan utama 
berkembangnya demokrasi, selama beberapa dekade terakhir abad ke-
20 Amerika Serikat dilanda ketidak-perdulian dan perasaan talc-berdaya 
masyarakat terhadap politik dan proses demokrasi. Tingkat kepercayaan 
mereka pada lembaga politik kenegaraan sedemikian rendah, sehingga 
dalam beberapa kali pemilihan umum, nyaris separoh darijumlah pemilih 
yang berhak tidak hadir di bilik pemungutan suara, walau tidak pernah 
adaseruan pemogokan, Apakah mereka layak dituduh tidak paham atau 
tidak sadar akan penringnya demokrasi? Atau mereka berbuat demikian 
justru karena sudah sangat sadar seluk-beluk demokrasi, sehingga merasa 

: jenuh dan kecewa? Di Indonesia sendiri tampaknya minat pada politik 
, dat:t demokrasi merosot pada saat ini, ketika demokrasi menikmati 

puncak-puncak pertumbuhannya, walau masih dengan sejumlah cacat. 

TJika demokrasi memang sesuatu yang jelas-jelas baik dan berguna, apalagi 
!: secara universal, mengapa di banyak negara yang sudah 100 tahun atau 
'.' lebih berdemokrasi masih pedu ada hukum yang mem~ksa warganya 
': ~ktif ambi~bagian dalam pemilihan umum? Mengapa ada sanksi hukum 

,,';, terhadap m~reka yang menolak ikut ritual demikian? Hal seperti ini 
,: ~edaku misalnya di Australia yang relatif sangat liberal. Bukankah 
'fr pandangan liberalisme menyatakan setiap individu yang dewasa dianggap 

mahluk yang sadar akan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri dan 
! kelompok yang didukungnya? 
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Demokrasi tetap merupakan pilihan terbaik bernegara. Namun proses 
demokratisasi menuntut tenaga, waktu, pengabdian, kerja.-sama dalam 
jangka-panjang. Semua itu tidak mudah, bahkan sering menuntut'kerja 
birokratis bertele-tele, mahal, dah meletihkan. Pilihan demokrasi bisa 
menjadi sebuah pertaruhan yang tidak selalu memberikan jaminan hasil 
yang diharapkan, dan kapan hasil itu tersedia untuk siapa saja. Berbagai 
bagian yang kurangnyaman dari d,emokrasi'seperti ini biasanya terabaikan 
dalam berbagai u.raian tentang demokrasi, apalagi di negara~negara bekas 
terjajah yang baru demam jatuh dnta pada demokrasi. 

Pengalaman Indonesia 
Pemahaman atas "demokrasi" di Indonesia tidak berbeda jauh dari 
yang terjadi di banyak negara lain yang baru memperjuangkan proses 
demokratisasi sebagai sebuah cita·dta di awang~awang. Di berbagai 
masyarakat ini, demokrasi dianggap semacam ratu adil yang bisa 

menyelesaikan semua kesulitan hidup, termasuk hak asasi, kesejahteraan 
sandang-pangan, hak-hak sipil warga yang rentan dan sebagainya. Padahal 
tidak ada kaitan yang langsung dan mudah di antara demokrasi dengan 
hal~hal semacam itu. Kalau sekedar menginginkan kehidupan sejahtera, 

. rasa aman di tempat publik, kita bisa belajar dari Singapura yang tidak 
pernah bersemangatmenjadi sebuah negara demokratis. Di tanah air kita, 
demokrasi menjadi semacam mimpi atau mitos yang dirindukan beramai~ 
ramai, padahal demokrasi sudah hadir sehari-hari dolam bentuknya yang 
tidak sempurna.Tetapi kehadirannya ridak dikenali, maka juga tidak 
cukup dihargai, karena sosoknya tidak seindah yang terlanjur dipahami 
banyak orang, khususnya kaum terpelajar kelas menengah kota. 

Di berbagai negara Asia, apalagi pada masa pemerintahan o.toriter, juga 
bisa dijumpai pengertian "demokrasi" yang lebih sederhana, merakyat 
dan tidak muluk-muluk. Istilah demokrasi dipakai sebagai slogan dalam 
pidato dan demonsttasi di jalanan, ditulis dalam spanduk perjuangan, 
atau dijadikan nama kelompok. Rakyat kedl yang meraung-raung karena 
tertindas, meneriakkan slogan demokrasi dengan pengertian sempit" 
konkrit dan berjangka--pendek: "jangan rampok tanah kami", "jangan 
culik an'ak kami", "fangan temhak bapak kami", atau "jangan perkosa 

putti dan ibu kami". Artinya, bila tanah mereka tidak jadi dirampok 
penguasa, atau sanak keluarga yang diculik sudah pulang kembali, 
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I: masyarakat segera sibuk dengan kehidupan sehari-hari dan tidak terlalu 
I. perduli amat dengan proyek yang panjarig dan berbelit yang disebut 

demokratisasi. Di Indonesia, jutaan rakyat turun ke jalan menuntut 
mundurnya Presiden Suharto. Segera setelah tuntutan itu terpenuhi 
(1998), berakhirlah gelombang kekuatan massa yang disebut reformasi. 
Mereka kembali disibukkan oleh tuntutan hidup sehari-hari, dan tidak 

~ 

J 

akan siap melanjutkan perjuangan merombak politik negara secara besar~ 
besaran berjangka-panjang. Hal yang sama terjadi di Filipina dengan 
jatuhnya kekuasaan Ferdinand Marcos (1986). Tidak mustahil peristiwa 
ini akan berulang di Afrika Utara dan Timur Tengah dalam beberapa 
tahun mendatang. 

Memang masih ada sebagian dari pendukung berat demokrasi di 
Indonesia yang tetap dan terus~menerus melanjutkan agenda reformasi 
dan demokratisasi di Indonesia, misc:l:lnya di kalangan jurnalisme, hak 
asasi, dan gerakan perempuan. Ju~lah, tenaga dan sarana ·mereka 
terbatas. Mundurnya Suharto meninggalkan ruang hampa kekuasaan yang 
terbengkalai. Ruang ini segera dilahap berbagai kroni arde Baru dalam 
perebutan kekuasaan pasca-1998 dengan baju baru, slogan baru, gaya 
berpolitik baru yang lebih cocok dengan pengertian formal demakrasi. 
Sementara beberapa bekas aktivis yang pernah dipenjara, disiksa, atau 
diculik memutuskan untuk bergabung dengan penguasa baru termasuk 
yang dulu pernah menculik atau menyiksanya. 

-Maka apa yang aneh, jika kemudian kesejahteraan, kemakmuran dan 
perdamaian akan datang berlimpah di tanah air ini? Sungguh aneh jika 
banyak yang kecewa atau heran mengapa korupsi di Indonesia saat ini 
masih merajalela, hak asasi tidak menjadi lebih baik, sementara fanatisme 
dan kanflik sasial menjadi brutal dimana-mana. Dalam kepanikan dan 
kekalutan berpikir itu, yang paling mudah adalah 'mencari kambing 

-" hitam, entah dari kalangan bangs a Indonesia sendiri mau pun dari 
kekuatan asing atau global. Padahal semua ini adalah hasil kegagalan 
kita bersama sebagai sebuah bangsa~negara, termas1.,lk kita yang sibuk di 
dalam perebutan kekuasaan maupun kita yang lebih banyak menantan 

; di luamya. Bahkan kita gagal memahami mengapa semua ini bisa terjadi. 
Kita hanya mampu menuntut "demokrasi" yang dirumuskan serba muluk 

. di awang:awang, memberikan yang terbaik, ibarat ratu adil yang akan 
melayani semua kebutuhan-kebutuhan kita secara gratis atau mukjizat. 
Kita tidak terlatih merumuskan dan menghayati "demokrasi" sebagai 
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agenda kerja keras untuk sebuah proyek berjangka-panjang yang sulit 
dan meletihkan. Proses ini tidak mudah karena melibatkan .sebanyak 
mungkin warga sebangsa setanab air yang sangat majemuk dan tidak 
selalu saling bersepakat dalam banyak hal. 

Di pihak lain, mengidolakan demokrasi secara muluk sebagai sebuah 
utopia juga telah membutakan kita atas berbagai prestasi yang 
s~dah tercapai sejak jatuhnya Orde Baru 1998. Karena tidak cukup 
memaharninya, kita gagal menghargamya. Dalarn sejumlah bidang, 
khususnya kemerdekaan berpendapat dan proses pemilihan umUffi, 

kita rnenyaksikan kernajuan y~ng layak dibanggakan. Masih sangat 
banyak kekurangan dan kemunduran dalam bidang ini rnau pun yang 
lain, khususnya kemerdekaah berserikat. Tetapi kapan pun dan dimana 
pun demokrasi akan selalu menderita cacat dan kekurangan. Tidak 
cukup ada alasan bagi kita untuk berkecil hati dan terjerumus dalaIll 
lernbah kekecewaan berat yang berlarut-larut. Tidak ada alasan untuk 
rnernpertahankan gagasan demokrasi yang muluk . 
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