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Setelah demokrasi direbut kembali di Indonesia melalui Reformasi 1998, penerapannya
kemudian ternyata meminta banyak kesabaran dan menuntut lebih banyak keberanian.
Kesabaran harus ada karena penerapan demokrasi memerlukan waktu yang relatif panjang.
Tak ada titik final saat kita dapat berkata: demokrasi sudah mantap serta mencapai bentuk dan
isi yang diidamkan. Keberanian amat dibutuhkan karena penerapan demokrasi berhadapan
dengan banyak halangan, yang dapat menimbulkan keraguan apakah demokrasi adalah sistem
politik yang tepat.

Dalam keadaan sekarang, menjelang Pemilu 2014, tantangan terhadap demokrasi tampil dalam
berbagai bentuk. Kerisauan pertama muncul karena kebebasan yang tak disertai disiplin dan
pengawasan yang efektif menyebabkan meluasnya praktik korupsi di kalangan eksekutif,
legislatif, yudikatif, dan partai politik, dengan besaran yang terus meningkat. Sejalan dengan itu,
pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan langsung kepala daerah (bupati/wali kota dan
gubernur) yang memakai dana tidak kecil telah melahirkan politik uang dengan sumber-sumber
pendanaan yang tak pernah transparan. Modal yang dihimpun dari berbagai pihak serta
digunakan oleh calon anggota legislatif dan eksekutif untuk membiayai pemilihan mereka
kemudian harus dikembalikan. Pengembalian modal ini sering menggiring para politisi dan
pejabat untuk memperoleh uang secara ilegal.

Sementara itu, kita tahu bahwa demokrasi tak akan berkembang kalau tidak ada para demokrat
yang mendukungnya. Seorang demokrat adalah warga negara yang memiliki pengetahuan
dasar tentang demokrasi, mengenal nilai-nilai demokrasi, punya komitmen terhadap nilai-nilai
tersebut, dan memiliki keterampilan menerapkannya dalam kehidupan politik dan kehidupannya
sehari-hari.

Beruntunglah generasi sekarang yang mempunyai dan membaca sejarah politik Tanah Air.
Dalam pidato lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945, Bung Karno membahas isu kesiapan ini.
Terhadap undangan Panitia Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai
Radjiman, yang meminta para undangan menyiapkan segala sesuatu secara rapi dan rinci
hingga hal yang sekecil-kecilnya, Bung Karno berkata: seandainya segala sesuatu harus
disiapkan terlebih dahulu sebelum Indonesia merdeka, tak seorang pun yang hadir di
pertemuan ini akan mengalami kemerdekaan sampai mereka mati.
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Teori tentang kesiapan itu dibalikkan oleh Soekarno secara dialektis: bukan bangsa Indonesia
harus siap supaya bisa merdeka, melainkan bangsa ini harus merdeka agar dapat menyiapkan
segala sesuatunya untuk kehidupan yang layak dan sejahtera. Kemerdekaan adalah
keberanian untuk merdeka, bukan kesiapan untuk merdeka. Tampaknya hingga kini tak
seorang pun warga Indonesia menyesali bangsanya sudah merdeka meski dengan
menanggung banyak risiko dan pengorbanan.

Ternyata masalah kesiapan itu muncul juga dalam politik Indonesia hari ini. Apakah tak terlalu
pagi menerapkan demokrasi di Indonesia? Apakah tak terburu-buru menerapkan otonomi
daerah? Bukankah rakyat kita belum siap memilih pemimpinnya? Tidakkah lebih baik
diserahkan saja kepada DPRD? Tidakkah kebebasan pers sebaiknya diatur dengan beberapa
pembatasan agar tak kebablasan?

Pada akhirnya kemerdekaan adalah keberanian untuk merdeka dan demokrasi adalah
keberanian berdemokrasi. Kesulitan dan kegagalan dalam menerapkan demokrasi tak patut jadi
alasan demokrasi tak sesuai atau belum waktunya diterapkan sebagai sistem politik. Jalan
pikiran ini mengandung fallacy yang dapat berimplikasi luas, tatkala kegagalan menghentikan
korupsi dianggap sebagai bukti belum waktunya menerapkan pemerintahan yang bersih atau
kesulitan menurunkan tingkat kemiskinan menimbulkan anggapan bahwa kesejahteraan rakyat
merupakan cita-cita yang terlalu tinggi untuk Indonesia. Demokrasi barangkali bukan sistem
yang terbaik, tetapi pastilah sistem dengan keburukan yang paling sedikit.
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