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Demokrasi membutuhkan bentuk subjektivitas dan model ke -

aktoran yang sesuai dengan norma dan desain institusionalnya.

Berdasarkan keperluan itu, pemikiran mengenai siapa dan

bagaimana peran warga negara merupakan hal yang sangat
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Pendahuluan

Teori Sosiologi dan Kewarganegaraan
1

latar belakang

Sekitar akhir 1970an, konsep kewarganegaraan sempat dinya -

takan mati dan usang oleh para ilmuwan sosial dan politik. Na -

mun konsep ini muncul kembali kurang lebih lima belas tahun

se sudahnya. Ilmuwan sosial Will Kymlicka bahkan menyebut

era 1990an itu sebagai era “the return of  the citizen” untuk me -

nandai kembali nya minat besar ilmuwan sosial pada soal ke -

warganegaraan.1 Menurut Kymlicka, munculnya kembali gairah

untuk mempelajari teori-teori kewarganegaraan itu dipicu oleh

 gerakan dalam ilmu sosial untuk membahas kembali soal-soal

etis mengenai keadilan, persamaan, dan kebebasan.

Sementara itu, Bryan S. Turner mengemukakan bahwa

perubahan struktur sosial terutama dalam masyarakat Eropa

telah mengangkat kembali persoalan kewarganegaraan ke da -

lam debat ilmu sosial dan politik. Turner bahkan berpendapat

bahwa meskipun konsep kewarganegaraan ini sudah pernah

muncul demikian kuat pada masa-masa pasca-Perang Dunia II,

terkait isu negara kesejahteraan Eropa, namun kemunculannya

1. Will Kimlycka dan Wayne Norman, “Return of  the Citizen: A Survey of
Recent Work on Citizenship Theory,” Ethics, Vol. 104 No. 2, Januari 1994,
hlm. 352. lihat juga Engin F. Isin dan Bryan S. Turner, Handbook of  Citizenship

Studies (london: Sage, 2002), hlm. 1.



2. Bryan S. Turner, “Contemporary Problems in the Theory of  Citizenship,”
dalam Turner (ed.), Citizenship and Social Theory (london: Sage, 1993), hlm. 1.

3. Simon Susen, “The Transformation of  Citizenship in Complex Societies,”
Journal of  Classical Sociology, Vol. 10 No. 3, 2010, hlm. 261.
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kini memiliki akibat yang lebih serius dan mendalam terhadap

khazanah ilmu-ilmu sosial. Kebangkitan kembali konsep ke -

warganegaraan dalam ilmu sosial dan politik dipicu terutama

oleh perkembangan terbaru di Eropa Timur dan negara-negara

bekas Uni Soviet yang telah membangkitkan berbagai perta -

nyaan menyangkut nasionalisme, identitas politik, dan partisi-

pasi. Selain itu, persoalan pengungsian di berbagai kawasan

yang dilanda krisis mencuatkan soal mengenai status “stateless

person” atau orang-orang tanpa kewarganegaraan. Persoalan ke -

warganegaraan juga muncul terkait dengan isu kaum migran.2

Simon Susen mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga

faktor eksternal yang mendorong kemunculan kembali perde-

batan mengenai kewarganegaraan.3 Pertama, konsolidasi neo -

liberalisme sebagai sebuah ideologi hegemonik dalam masya -

rakat kontemporer. Kedigdayaan model neoliberal terkait erat

dengan krisis negara kesejahteraan, yang dampak nyatanya ter-

hadap kewarganegaraan adalah ketegangan antara perlindung -

an domestik terhadap hak-hak kaum miskin dan terpinggirkan

berhadap-hadapan dengan kepentingan global terhadap hak-

hak perluasan kapital dalam perdagangan dan investasi. Selain

proteksi terhadap kapital, perluasan neoliberalisme juga men-

dorong berbagai bentuk homogenisasi dalam ekspresi kehi -

dupan. Akibatnya, ia memicu ketegangan serta respons “lokal”

dengan pengentalan identitas. Homogenisasi kapital, perluasan

pasar dan investasi bagaimanapun mengambil negara sebagai

medium politiknya, dalam kerangka tertentu pemihakan terha -

dap satu faksi kapital akan berimplikasi pada peminggiran hak-

hak warga yang lain. Di titik inilah pertanyaan mengenai ke -

warganegaraan muncul. 
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Kedua, kondisi pasca-sosialisme atau pasca-komunisme.

Semenjak runtuhnya Tembok Berlin dan berakhirnya Perang

Dingin, umat manusia hidup dalam ketiadaan ideologi alter-

natif  terhadap kapitalisme. Dalam konteks pasca-komunisme

itu, liberalisme, pandangan diri liberal (liberal self) mengenai hak

dan kewajiban tampil dan mengukuhkan dirinya sebagai kon-

sep yang universal dan global. lebih dari itu, kondisi pasca-

komunisme juga makin mengukuhkan demokrasi sebagai satu-

satunya kerangka atau model politik yang pas untuk beragam

masyarakat dengan beragam kebudayaan. Kondisi ini mendo -

rong berbagai proses yang unik dan khas di bidang kewarga -

negaraan. Demokratisasi di negara-negara Balkan pasca-

runtuh nya komunisme misalnya, memunculkan pertanyaan

substansial mengenai kewarganegaraan terutama karena ia juga

dipicu oleh rontoknya model negara-bangsa yang lama. Perta -

nyaan mengenai identitas kewarganegaraan muncul paralel

diiringi dengan kemunculan negara-negara baru dan demo -

kratisasi di dalamnya.

Ketiga, munculnya politik multikulturalisme. Demokrati -

sasi, globalisasi, konflik, dan perang telah mendorong proses

berpindahnya orang secara masif. Globalisasi dan demokrasi

mendorong keterbukaan yang memungkinkan negara-negara

menjadi lebih terbuka sehingga lebih memberikan peluang bagi

perpindahan warga. Sementara konflik dan perang mendorong

secara paksa perpindahan orang untuk mencari tempat yang

lebih aman dan lebih baik. 

Migrasi yang intensif  ini memicu proses hibridisasi kebu-

dayaan yang kompleks dan mentransfromasi tradisi serta kon-

sep kewarganegaraan di banyak negara. Perubahan yang diaki-

batkan oleh migrasi yang intensif  telah mendorong meningkat-

nya tuntutan kewarganegaraan oleh kaum imigran dan peng -

ungsi. Percampuran berbagai etnis dalam suatu negara men-

dorong pemerintahan-pemerintahan negara bersangkutan un -



4. Frase “political principle of  democracy” sengaja kami terjemahkan sebagai “prin-
sip politik berdemokrasi” ketimbang “prinsip politik demokrasi” untuk mem-
berikan nuansa tindakan aktif  dalam kata demokrasi.

5. Jean l. Cohen, “Changing Paradigms of  Citizenship and Exclusiveness of  the
Demos,” International Sociology Vol. 14 No. 3, 1994, hlm. 248-251.
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tuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar seputar persamaan

dan kesetaraan hak-hak kaum minoritas; ekspresi kebudayaan

dan politik kebudayaan yang variatif  dalam satu negara. Proses

hibridisasi kebudayaan dan politik ini menantang basis homo -

genitas lama yang dianut oleh negara. 

tiga Arena kewarganegaraan

Secara ringkas, prinsip dan konsep dasar kewarganegaraan da -

pat diterangkan dalam tiga arena yang luas, yakni: pertama,

kewarganegaraan sebagai prinsip politik berdemokrasi (citizen-

ship as political principle of  democracy);4 kedua, kewarganegaraan

sebagai status yuridis individu sebagai subjek hukum berikut

berbagai privilese hak-hak serta kewajiban di dalamnya (juridi-

cal status of  legal personhood); ketiga, kewarganegaraan sebagai

bentuk keberanggotaan dalam suatu komunitas yang ekslusif

dengan basis ikatan sosial yang khas.5

Kewarganegaraan sebagai prinsip berdemokrasi dikemuka -

kan pertama-tama oleh Aristoteles dan kemudian dikembang -

kan oleh pemikir republikanisme J.G.A. Pocock. Dalam kon-

sepsi ini, kewarganegaraan dikonstruksi sebagai aktivitas atau

tindakan untuk terlibat dalam proses diperintah dan memerin-

tah secara setara. Warga aktif  dalam kehidupan publik, berpar-

tisipasi dalam pengambilan keputusan serta yang utama, mem-

perjuangkan keutamaan (common good) sebagai kerangka ber -

sama. Pandangan kewarganegaraan sebagai prinsip berdemo -

krasi menekankan kesetaraan politik dan partisipasi sebagai pu -

sat dan karakter dasar kewarganegaraan.
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Kewarganegaraan sebagai status yuridis individu dikemu -

kakan pertama kali atau diturunkan secara konseptual dari tra-

disi hukum Romawi. Dalam konsepsi ini, warga dipandang bu -

kan sebagai aktor politik melainkan lebih dilihat sebagai subjek

hukum dengan kebebasan yang diberikan oleh hukum dan di -

lindungi oleh hukum. Pocock menyebut bahwa apabila dalam

konsepsi kewarganegaraan politik Aristotelian warga dilihat se -

bagai zoon politikon, maka dalam konsepsi hukum Romawi

pengertian warga menjadi homo legalis.

Sementara kewarganegaraan sebagai keberanggotaan da -

lam suatu komunitas memberikan dimensi eksklusif  bagi kon-

sep mengenai warga. Dalam perspektif  ini, kewarganegaraan

membentuk identitas dan ikatan khusus yang bersifat lebih ter-

tutup. 

Sejumlah pemikir menempatkan ketiga konsep kewargane-

garaan di atas secara terpisah.6 Jean Cohen misalnya meman-

dang bahwa kewarganegaraan politik terpisah dengan kewarga -

negaraan sebagai status yuridis dan terpisah juga dengan ke -

warganegaraan sebagai keberanggotaan. Apabila dilihat se -

mata-mata dari segi kronologis, barangkali benar bahwa ketiga

konsep itu muncul secara terpisah dan sendiri-sendiri. Namun

demikian, dalam konteks perdebatan kontemporer, konsensus

pemaham an mengenai kewarganegaraan umumnya menerima

bahwa kewarganegaraan memang memiliki tiga basis konsep-

tual di atas secara integral. Membicarakan kewarganegaraan

dengan demikian membicarakan tiga komponen dasarnya seba-

gai satu kesatuan, yakni: modus tindakan berpartisipasi dalam

politik; hukum dan hak; serta modus keberanggotaan individu

dalam suatu komunitas tertentu (negara). 

Dengan mempertimbangkan tiga komponen dasar kewar-

ganegaran di atas, Isin dan Wood kemudian memformulasikan

6. Dalam hal ini misalnya Cohen, ibid., hlm 250.



7. Engin F. Isin dan Patricia K. Wood, Citizenship and Identity (london: Sage,
1999), hlm.4.

8. Bryan S. Turner, “Contemporary Problems in the Theory of  Citizenship,”
op.cit., hlm. 3.
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kewarganegaraan sebagai kombinasi dari seperangkat tindakan

(budaya, simbolik, ekonomi) dengan hak-hak dan kewajiban (sosial,

sipil, politik) yang menentukan keberangotaan dalam suatu komunitas

politik.7 Dengan formulasi ini maka Isin dan Wood memulai

suatu rumusan yang memadukan sosiologi, hukum, dan politik

sekaligus. Dalam kewarganegaraan, aspek sosiologis dan di -

mensi legal-politis senantiasa muncul secara mutual-inklusif.

teori sosiologi dan kewarganegaraan

Turner berpendapat bahwa kewarganegaraan sebagai modus

keberanggotaan sosial sesungguhnya adalah persoalan yang sa -

ngat sosiologis, tapi kurang disentuh oleh sosiologi klasik.8

Pandangan ini untuk sebagian ada benarnya, tetapi kurang te -

pat apabila disimpulkan bahwa sosiologi klasik sama sekali ti -

dak menyentuh persoalan kewarganegaraan.

Sosiologi klasik tetap memberikan berbagai penjelasan me -

madai mengenai kewarganegaraan meski tidak secara langsung

menyebutnya sebagai persoalan kewarganegaraan. Sosiologi

Marx misalnya, menolak konsep mengenai hak. Hak bagi Marx

adalah identitas legal yang dibuat untuk mengaburkan identitas

ekonomi seseorang sebagai bagian dari kelas. Dengan itu, seba-

gian teoretisi menafsirkan bahwa Marx juga sudah pasti meno-

lak konsep mengenai “keadilan”, karena dalam sistem pemi -

kiran Marx keadilan bukanlah isu pokok. Yang pokok adalah

penghapusan kelas dalam masyarakat. Apabila kelas sosial hi -

lang, maka masyarakat tanpa kelas tumbuh dan dengan sendi -

rinya keadilan muncul. Dengan cara berpikir ini, sosiologi Marx

memandang kewarganegaraan sebagai identitas yang meng -
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halangi pertumbuhan universalitas kesadaran kelas. Di sini

Marx memandang kewarganegaraan sebagai eksklusivitas yang

negatif. 

Bila Marx tidak pernah menyebut konsep kewarganegara -

an secara langsung dalam seluruh teorinya, Max Weber me -

nyinggung persoalan kewarganegaraan pada sebuah subbab ke -

cil dalam bukunya mengenai sejarah ekonomi. Berbeda dengan

Marx yang membasiskan pandangan kewarganegaraanya di

bawah hipotesa tentang kelas, Weber mendasarkan konsep ke -

warganegaraanya melalui penelusuran empiris. Menurutnya,

kewarganegaraan muncul di sekitar abad pertengahan akibat

per tumbuhan kota, gereja di kota-kota, dan tradisi militer.

Warga pertama-tama selalu merupakan warga dari sebuah

kota, kata Weber. Sementara gereja adalah simbol dari kota.

Dengan demikian keanggotaan dalam sebuah kota juga terma -

nifestasi dalam keanggotaan gereja. Pada saat yang sama, tum-

buhnya militer –terutama infantri—memberinya gestur kebuda -

yaan, karakter, dan sistem ikatan keanggotaan yang lebih kuat.9

Dalam khazanah teori sosiologi kontemporer, banyak pe -

mikir mengatakan bahwa teori sosiologi kewarganegaraan ber -

utang kepada konsep dualitas Anthony Giddens. Kewarganega -

raan mencerminkan kebersatuan lokus dimensi struktural dan

dimensi tindakan. Dengan itu kewarganegaraan mengukuhkan

posisi individu sekaligus mengonfirmasi konteks sosial tempat

individu itu bertindak. Di dalam kewarganegaraan, analisa ter-

hadap struktur dan aktor lebur tak terpisahkan. Kewarganega -

raan menghapus dikotomi dan dualisme aktor versus struktur.10

Giddens juga menyumbang pembahasan kewarganegara -

an melalui pandangannya mengenai diri sebagai proyek. Menu -

9. Max Weber, “Citizenship in Ancient and Medieval Cities,” dalam Gershon
Shafir (ed.), The Citizenship Debate (Minneapolis: Minnesota University Press,
1998), hlm. 43-52.

10. Keith Faulks, Citizenship (london: Routledge, 2000), hlm. 5.
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rutnya, identitas-diri dibentuk melalui kemampuan untuk mem -

pertahankan narasi mengenai diri. Individu berupaya memba -

ngun sebuah narasi identitas yang koheren dan membentuk se -

buah trajektori dari masa lalu untuk mengantisipasi masa de -

pan. Menurut Giddens, self  as reflexively understood by the person

in terms of  her or his biography.11 oleh karena itu identitas diri

bukanlah konsep yang final. Ia bukan tujuan me lainkan gerak

kepada sesuatu di depan, yang selalu terbuka dan dinamis. Itu

sebabnya bagi Giddens, identitas adalah proyek. Dan pandang -

an individu mengenai identitasnya pasti berpengaruh terhadap

pemahaman kewarganegaraannya.

Cara pandang yang komprehensif  dalam melihat kompo-

nen kewarganegaraan sendiri sebenarnya telah diajukan oleh

teori sosiologi masa kini. Teori sosiologi pada mulanya dapat

dilihat sebagai upaya pengetahuan untuk memahami relasi dari

dikotomi alam/kebudayaan; pikiran/tubuh dan dikotomi indi-

vidu/masyarakat. Di masa lalu teori sosiologi memandang dan

memperlakukan ketiga relasi itu dalam model pemikiran yang

dualistis. Bryan S. Turner mengatakan bahwa teori sosiologi

masa kini telah berkembang sedemikian rupa hingga tiga relasi

dasar dalam kajian sosiologi di atas sudah tidak dapat lagi di -

pandang secara dikotomis. Turner, lebih jauh lagi menekankan

bahwa tiga relasi dalam sosiologi itu dapat dikonvergensikan ke

dalam satu konsep yang ia sebut sebagai “embodied personhood”.

Dengan dasar itu, maka setiap kali kita membicarakan kewar-

ganegaraan maka kita membicarakan suatu model subjek atau

individu yang melekat dengan kenyataan serta relasi-relasi eks -

ternal di luar dirinya.12

11. Anthony Giddens, Modernity and Self-Identity (Cambridge: Polity Press, 1991),
hlm. 53.

12. Bryan S. Turner, “Personhood and Citizenship,” Theory, Culture and Society Vol.
3, No. 1, 1986, hlm. 1-16.
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Turner kemudian mendefinisikan kewarganegaraan seba-

gai berikut:

Kewarganegaraan dapat dirumuskan sebagai seperangkat tin -
dakan (yuridis, politis, ekonomis, kebudayaan) yang men -
definisikan seseorang sebagai anggota kompeten dari suatu
masyarakat, yang sebagai akibatnya turut membentuk aliran
sumber daya ke individu ke kelompok-kelompok sosial.13

Dengan definisi di atas, Turner menekankan: Pertama, ke -

warganegaraan adalah seperangkat tindakan, bukan semata-

mata kumpulan hak-hak dan kewajiban yang pasif. Konsep ke -

warganegaraan sebagai tindakan akan membantu kita mema-

hami kewarganegaraa sebagai konstruksi sosial yang bergerak

dan berubah dalam sejarah. Dengan itu Turner menegaskan

kewarganegaraan sebagai bidang kajian sosiologi yang berbeda

dengan kewarganegaraan sebagai konsep legal. Kedua, dengan

menekankan implikasi aliran sumber daya dari individu ke ke -

lompok, Turner juga memperluas konsep persoalan kewarga -

negaraan ke arah persoalan distribusi kekuasaan, ketaksetara -

an, dan perbedaaan dalam kelas-kelas sosial di masyarakat.

Untuk memahami lebih jauh kompleksitas, perbedaaan,

serta variasi dalam proses struktural setiap masyarakat, Turner

kemudian mengajukan empat dimensi pokok dalam studi me -

ngenai kewarganegaraan,14 yaitu: Pertama, content of  citizenship

atau isi dari kewarganegaraan, yang berfokus pada hak-hak dan

kewajiban yang muncul dari keberanggotaan individu dalam

komunitas politiknya. Persoalan pokok yang perlu diperiksa da -

lam content of  citizenship adalah soal “asal-usul hak dan kewajib -

an yang mendefinisikan individu sebagai warga.” Kedua, type of

citizenship atau tipe kewarganegaraan. Dimensi ini mengacu

13. Bryan S. Turner, “Contemporary Problems in the Theory of  Citizenship,”
op.cit., hlm. 2.

14. Ibid., hlm. 1-18.



pada bentuk-bentuk spesifik apa saja yang menata partisipasi

sosial dan politik. Ketiga, conditions of  citizenship atau kondisi-

kondisi kewarganegaraan. Turner mendefinisikan kondisi ke -

warganegaraan sebagai aneka relasi dan kekuatan sosial yang

memproduksi dan mereproduksi partisipasi warga dalam ber -

bagai bentuk tindakan politik. Keempat, arrangements of  citizen-

ship atau modus penataan kewarganegaraan menyangkut per-

soalan bagaimana atau melalui mekanisme serta prosedur apa -

kah konsep kewarganegaraan dicocoktanamkan atau diinstitu-

sionalkan ke dalam masyarakat.

tipologi kewarganegaraan

Barrington Moore menyatakan bahwa “rute yang berbeda da -

lam membentuk kepolitikan modern akan memiliki implikasi

yang distingtif  dalam pembentukan karakter kewarganega -

raan.”15 Secara historis, suskes revolusi borjuis dalam memba -

ngun sistem, lembaga, dan praktik politik modern merupakan

elemen penting dalam pendirian demokrasi dan hak-hak sipil.

Perjuangan menentang eksklusivitas dan dominasi kaum bang-

sawan dalam Revolusi Inggris 1688 dan Revolusi Perancis 1789

mengukuhkan pentingnya pendirian konsep kedaulatan dan

kewarganegaraan, perwakilan, kontrak sosial, serta kepublikan

dalam kehidupan politik. Sementara pada arah sebaliknya,

sebagaimana dikemukakan oleh Dahrendorf, kegagalan revo-

lusi borjuis di Jerman menghasilkan bentuk kepolitikan dan

tipe kewarganegaraan yang juga berbeda.16 Kegagalan perjuang -

an kaum borjuis liberal di Jerman sekitar 1848 malah menum-

buhkan kekuatan birokrasi serta karakter kepolitikan yang oto -

ritarian di bawah dominasi kaum bangsawan Prusia. 
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Dilihat dari sejarah perubahan sosial dan kepolitikannya,

Turner kemudian membedakan dua dimensi kewarganegaraan.

Dimensi pertama adalah tipologi pasif-aktif  yang ditentukan

melalui cara bagaimana kewarganegaraan tumbuh: dari bawah

atau dari atas.

Dalam tradisi Jerman, kewarganegaraan tumbuh dalam

suatu relasi yang pasif  terhadap negara akibat kuatnya peran

negara. Sementara dalam tradisi negara-kota di Italia, hukum

Romawi memfasilitasi adopsi konsep yang lebih populis me -

ngenai kewarganegaraan. Adopsi tersebut membuat populo di -

terima sebagai “warga” dengan kedaulatan dan oto nomi.

Dimensi kedua menurut Turner adalah ketegangan antara

arena privat (dalam hal ini individu/keluarga) dengan publik

(dalam hal ini dunia politik). Dalam kasus Jerman, terdapat pe -

nekanan kuat terhadap dunia privat (keluarga, agama, dan etika

individual) yang dipadukan dengan pandangan mengenai ne -

gara sebagai satu-satunya otoritas kehidupan publik. Hasil nya

adalah sebuah model pandangan atas warga dan negara yang

cenderung “integral”. Berkebalikan dengan tradisi Jerman, di

Inggris perjuangan melawan negara absolutis menghasilkan pe -

minggiran raja, perluasan otoritas parlemen, penguatan tradisi

hukum, dan perluasan hak-hak individu. 

Mengikuti Weber yang melihat pentingnya militer dalam

pembentukan kewarganegaraan, Turner –dengan memakai

data sejarah dari Perry Anderson—mengemukakan bahwa hal

lain yang juga sangat penting dalam perkembangan konsep

kewarganegaraan di Inggris adalah absennya angkatan darat

dan adanya ketergantungan negara terhadap angkatan laut. Di -

tambah dengan demilitarisasi kaum aristokrat, hasil jangka

panjang yang ditimbulkannya adalah kaum monarki tidak me -

miliki lagi kemampuan untuk mengintimidasi parlemen. Selain

itu, penetapan konstitusi pada 1688 telah menciptakan “subjek

Britania” yakni warga dengan perlindungan hukum dan hak-
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17. Turner, “outline of  A Theory of  Citizenship,” hlm. 207-208.

hak sosial yang diakui bahkan oleh kaum monarki yang duduk

di parlemen. Konsep “citizen-as-subject” atau “warga sebagai

subjek” mengindikasikan terjadinya perluasan hak-hak sosial

sekaligus sifat pasif  dari berbagai institusi sipil. Kalahnya kaum

absolutis pada 1688 meruntuhkan dominasi “institusi inti

lama” (kerajaan, gereja, kaum tradisionalis) dan menandai

orien tasi politik yang lebih menekankan peran kepublikan.17

Berbeda dengan tradisi Jerman dan Inggris, konsepsi

Perancis mengenai kewarganegaraan merupakan hasil dari se -

jarah panjang perjuangan mematahkan monopoli politik dan

hukum kaum bangsawan. Aspek paling dramatis dari perjuang -

an itu termanifestasikan secara kuat dalam konsep kewargane-

garaan hasil revolusi abad ke-18. Mitos lama bahwa raja mewu-

jud dan manunggal dalam berbagai tatanan berhasil dipatah -

kan. Kombinasi antara teori politik revolusioner melawan raja,

konsep kedaulatan, pengaruh pemikiran Rousseau mengenai

“kehendak umum” melalui parlemen, mengarahkan kemuncul -

an pandangan baru mengenai warga. orang Perancis mema -

hami bahwa apa yang mempersatukan mereka sebagai komu-

nitas politik adalah fungsi dan konsep kewarganegaraan mere-

ka. Dengan itu, dalam pengalaman Perancis, terjadi transfor-

masi ganda di mana aspirasi mengenai negara berubah menja-

di aspirasi mengenai bangsa, berbarengan dengan transformasi

subjek menjadi warga. 

Turner juga mengemukakan tradisi Amerika yang menu-

rutnya mewakili suatu varian yang khas dalam sejarah pem-

bentukan kewarganegaraan di negara-negara Barat. Menurut

Turner, tradisi Amerika memiliki kesamaan dengan Perancis

terutama dalam soal penolakan terhadap pemusatan kekua -

saan, adopsi konsep hak-hak dan independensi warga. Amerika

dianggap memiliki “radical nature” bagi tumbuhnya revolusi
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demokratis. Turner mengutip Tocqueville yang menekankan

bahwa eksperimen makro demokrasi dan kewarganegaran di

Amerika dapat dijelaskan melalui absennya kaum aristokrasi

dan eksklusi terhadap kemapanan agama (gereja), serta tradisi

radikal kewarganegaraan yang terbentuk dalam ide milisi inde-

penden. Namun demikian, di sisi lain, salah satu kekhasan kon-

sepsi kewarganegaraan di Amerika adalah dominannya indivi -

dualisme dan nilai-nilai suskes pribadi. Akibat penonjolan indi-

vidualisme ini, “ruang publik” lebih dimaknai sebagai keterli-

batan sukarela (charity) individu dalam asosiasi-asosiasi lokal.

Ini berbeda dengan pemaknaan “ruang publik” di Eropa yang

lebih menekankan pada perjuangan “common good”. Akibatnya,

meski kuat dalam soal hak-hak pribadi, konsepsi kewarganega -

raan di Amerika lemah dalam urusan kesejahteraan sosial. Ke -

warganegaraan Amerika lebih banyak menekankan pada segi

“lokalisme versus sentralisme” dan mereduksi pembahasan

mengenai kesejahteraan menjadi soal “contract or charity”.18

Kuatnya dimensi individualisme dalam sistem kewarga -

negaraan Amerika ini secara khusus dibahas oleh Nancy Fraser

dan linda Gordon yang menegaskan kembali penilaian banyak

pihak bahwa kewarganegaran sosial sulit tumbuh di Amerika.19

Fraser dan Gordon kemudian menelisik apa yang menjadi

penyebabnya. Salah satunya adalah apa yang mereka sebut se -

bagai “mitos hak-hak sipil T.H. Marshall”. Sebagaimana dike-

tahui, T.H. Marshall dalam teorinya mengatakan bahwa hak

sosial tumbuh setelah atau dengan basis evolusi hak-hak sipil.

Pandangan Marshall ini menurut Fraser dan Gordon telanjur

dianggap sebagai model, padahal secara empirik tidak pernah

terjadi di Amerika. Tumbuhnya hak-hak sipil (hak kepemilikan
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pribadi, kebebasan personal) di Amerika tidak dengan serta

merta memperluas kebebasan yang lain, termasuk memperluas

hak-hak sosial. Akibatnya, ketika muncul keperluan untuk

membicarakan tentang “keadilan dan kesejahteraan”, di Ame -

rika yang muncul kemudian adalah ide mengenai kontrak: dari

hak sipil ke kontrak! Dengan ini pembicaran mengenai kesejah -

teraan di Amerika kemudian terbelenggu pada dikotomi antara

contract versus charity dan tidak pernah bisa keluar untuk men-

jangkau konsepsi yang lebih komprehensif  dan spesifik menge-

nai kesejahteraan. 

Dengan melihat empat latar belakang sejarah yang berbe-

da-beda itu, dan juga berdasarkan dimensi posisi atas-bawah

serta ketegangan privat-publik, Turner kemudian mengajukan

diagram tipologi kewarganegaraan sebagai berikut:

Di Perancis, konsepsi revolusioner mengenai kewarganegaraan

yang aktif  muncul dari bawah dan dikombinasikan dengan

pengikisan institusi privat semacam keluarga, agama, kepen -

tingan pribadi dalam dunia publik. Dalam pengalaman Inggris,

konsepsi kewarganegaraan muncul dari atas. Dalam tradisi li -

beral Amerika, demokrasi menekankan pentingnya partisipasi,

namun sering diikuti dengan kuatnya pengutamaan privasi dan

individualisme. Sementara dalam pengalaman demokrasi ple -
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bisit di Jerman, warga individu muncul tetapi ada di bawah

sakralitas negara.20

kewarganegaraan, identitas, subjektivitas

Dalam sudut pandang sosiologi, kewarganegaraan juga dapat

disorot dalam kerangka pembentukan subjektivitas dan identi-

tas (atau “subjektifikasi” apabila kita meminjam istilah Michel

Foucault). Pertanyaan pokoknya di sini adalah apakah subjek

itu sesuatu yang terberi atau terbentuk secara sosial? Apakah

subjek itu memiliki ciri yang tetap dan stabil ataukah ia terus

berubah dan bergeser? Apakah seorang dengan kewargaan A

muncul secara terberi, dengan sistem identas yang tetap dan

 stabil ataukah ia terus bergeser dan berubah?

Menjawab persoalan ini, teori-teori strukturalisme dan

pasca strukturalisme memberikan uraian-uraian yang memper -

kaya pandangan mengenai kewarganegaraan. Strukturalisme

Marxis sebagaimana ditampilkan dalam pemikiran louis

Althusser tentu menjawabnya dengan determinasi kelas. De -

ngan itu ia mengembalikan lagi posisi kewarganegaraan ke

dalam pemikiran Marx terutama yang lebih berciri ekonomis -

tik. Sementara pascastrukturalis seperti Foucault memandang

bahwa subjek adalah subjektivisasi. Subjek dideterminasi oleh

proses diskursif, tubuh dibentuk dan dibengkokkan oleh kuasa/

pengetahuan, sehingga akibatnya ia senantiasa lentur, berubah,

dan bergeser seiring dengan pergeseran kuasa dan pe ngetahuan

dalam masyarakat. oleh karenanya dalam pandang an Foucault,
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privat melalui ekstremitas sakralitas negara.



kewarganegaraan harus dipandang sebagai politik kewargane-

garaan ketimbang sebagai kewarganegaraan semata. Hukum,

politik, dan administrasi dalam kewarganegaraan me rupakan

jalinan relasi kuasa yang membentuk dan membelah individu.

Warga sebagai Aktor Perubahan

Dimensi aktif  dan peran keaktoran dalam kewarganegaraan

muncul berkaitan dengan kritik terhadap liberalisme. liberal -

isme –dalam hal ini demokrasi liberal—senantiasa menekankan

peran keseimbangan atau checks and balance dari berbagai insti-

tusi demokrasi. Dengan itu, demokrasi liberal lebih menekan -

kan dimensi normatif  dan penataan kelembagaan hukum serta

politik. Peran warga kurang diberi perhatian.

Sementara dalam perkembangan teori demokrasi kontem-

porer, terutama yang dipelopori oleh republikanisme, mulai

diakui bahwa kelestarian demokrasi selain sangat bergantung

pada keberadaan desain institusional yang tepat dan cocok juga

memerlukan kultur wargawi yang aktif. Demokrasi hanya

mungkin kuat apabila disertai dengan partisipasi aktif  warga.

Dengan ini warga ditempatkan bukan hanya konsumen atau

penonton dalam demokrasi. Kualitas demokrasi, berikut kebi-

jakan pemerintahan yang berdiri di dalamnya, hanya bisa diper-

tahankan dan diuji apabila ada kesadaran dan keterlibatan

warga. Di titik ini, selain institusi-institusi politik, warga mesti

mulai dikokohkan sebagai pusat dari politik demokratis.
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1. lihat Keith Faulks, Citizenship (london: Routledge, 2000), hlm. 2.
2. Ibid.

Kewargaanegaraan dalam Pemikiran 
Karl Marx

2

Pengantar

Masalah kewarganegaraan sebenarnya bukan sentral dalam pe -

mikiran Karl Marx dan kaum kiri pada umumnya. Bahkan ada

kesan negatif  atau kecurigaan terhadap konsep kewarganegara -

an (citizenship).1 Kewarganegaraan dianggap sebagai bagian dari

problem kapitalisme, yang memberikan legitimasi bagi kepemi-

likan pribadi dan menyembunyikan ketidaksetaraan dalam ma -

syarakat di balik konsep abstrak mengenai kesetaraan.2

Kesan negatif  tersebut awalnya muncul dalam tulisan Marx

“on the Jewish Question” (ditulis pada 1843 dan terbit pertama

kali di Paris setahun berikutnya pada majalah Deutsch–

Französische Jahrbücher dengan judul “Zur Judenfrage”). Tulisan

ini menanggapi tulisan Bruno Bauer tentang gerakan kaum

Yahudi Jerman untuk mendapatkan kewarganegaraan Jerman.

Dengan tekanannya pada kepemimpinan kelas buruh dalam

transformasi menuju masyarakat komunis, serta seruannya

agar kelas buruh sedunia bersatu, timbul kesan bahwa Marx

tidak menganggap penting soal kewarganegaraan yang diang-

gap membatasi relasi kelas buruh antar negara.



Kesan tersebut mungkin ada benarnya, tetapi bila pemikir -

annya tentang (hakikat) manusia ditelusuri lebih jauh, Marx se -

benarnya mempunyai pandangan yang ideal mengenai manu-

sia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial, di mana di

dalamnya citizenship menjadi salah satu dimensi sosial manusia. 

Marx memulai perhatiannya terhadap soal kewarganegara -

an dari situasi khusus, yaitu adanya gerakan kaum Yahudi Jer -

man untuk menuntut hak penuh sebagai warga negara Jerman,

sebagaimana sesama Yahudi di Perancis yang telah memper-

oleh pengakuan sebagai warga negara pasca Revolusi Perancis.

Dari situasi khusus ini, Marx beranjak ke soal yang lebih uni-

versal mengenai hakikat kemanusiaan yang telah tergerus oleh

kapitalisme. 

Kritik tajamnya terhadap kapitalisme mendorong Marx

untuk memproyeksikan relasi manusia dengan sesamanya dan

dengan masyarakat dalam suatu relasi yang lebih humanis.

Menurut Marx, relasi manusia yang lebih humanis bisa terwu-

jud dalam suatu masyarakat humanis yang disebut komunis.

Proyeksi relasi manusia yang lebih humanis dalam komunisme

ini tentunya mengagetkan banyak pihak yang selama ini mem-

punyai pandangan negatif  terhadap komunis. Pandangan ne -

gatif  ini telah terbentuk lama sejak terjadinya sejumlah gerakan

komunis yang diikuti dengan aksi-aksi kekerasan sehingga se -

ringkali menutupi pandangan-pandangan Marx yang sangat

humanis mengenai manusia, baik dalam dimensi individualnya

maupun dimensi sosial, termasuk konsep manusia dalam

kewarganegaraan.

debat kewarganegaraan kaum Yahudi

Seperti telah disebutkan tadi, tulisan Marx “on the Jewish

Question” dibuat untuk menanggapi tulisan Bruno Bauer ten-

tang keinginan kaum Yahudi Jerman mendapatkan hak penuh
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sebagai warga negara. Bauer menulis dua artikel yang berjudul

“Die Judenfrage” (“The Jewish Question”) dan “Die Fähigkeit

der heutigen Juden and Christian, Frei zu Werden” (“The

Capacity of  Present Day Jews and Christians to Become Free”).

Polemik antara Marx dan Bauer terus berlanjut dalam pelbagai

tulisan lanjutannya.3

Marx dan Bauer sebenarnya bersahabat dan sama-sama

aktif  dalam gerakan intelektual dan politik kelompok

“Hegelian Muda” di Universitas Berlin.4 Hegelian Muda ingin

menyelamatkan dan menyegarkan gagasan-gagasan Hegel dari

tangan kaum Hegelian Tua yang konservatif. Menurut kelom-

pok Hegelian Muda, kaum Hegelian Tua telah menyalahguna -

kan pemikiran Hegel untuk memberikan legitimasi bagi otoritas

politik Prusia dan mensubordinasi filsafat di bawah agama. 

Sejak awal, kelompok Hegelian Muda (termasuk Bauer

dan Marx) telah menentang dominasi agama atas filsafat dan

politik di Prusia atau Jerman. Serangan terhadap agama, khu -

susnya Kristen, dimulai dari tulisan David Strauss berjudul

“The life of  Jesus Critically Examined” pada 1835, kemudian

diikuti oleh tulisan ludwig Feuerbach berjudul “The Essence

of  Christianity” pada 1841, dan tulisan Bauer pada tahun yang

sama dengan judul “Posaune des tungsten Gerichts uber Hegel,

den Atheisten und Antichristen” (“The Trumpet of  the last
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3. lihat Zvi Rosen, Bruno Bauer and Karl Marx: The Influence of  Bruno Bauer on

Marx’s Though (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1977), khususnya bagian polemik
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Gabler (yang diangkat oleh universitas untuk menduduki posisi yang sebelum-
nya dipegang Hegel), Carl Friedrich Goschel, dan sejumlah dosen lain yang
berkedudukan mapan di Universitas Berlin. lihat Nathan W. Bjorge, The

Inverted Essence: The Young Hegelian Critique of  Religion 1835-1845, tesis di
Graduate Theological Union, Berkeley, California, 2009, hlm. 2-3.



Judgment Against Hegel the Atheist and Antichrist”). 

Sikap bermusuhan yang begitu keras terhadap agama

membuat Bauer dijuluki “Robespierre di bidang teologi” oleh

Arnold Ruge.5 Sebenarnya Bauer pada awalnya adalah seorang

pembela teologi Kristen, ia bahkan berada paling depan dalam

membela agama saat berpolemik dengan David Strauss.6

Namun dia berubah setelah menjalin persahabatan intelektual

dengan Karl Marx. Semangat anti-agama inilah yang menda -

sari pemikiran Bauer ketika menulis “Die Judenfrage” dan

“Die Fähigkeit der heutigen Juden and Christian, Frei zu

Werden” sebagai reaksi terhadap gerakan kaum Yahudi Jerman

yang ingin memperoleh hak penuh sebagai warga negara

Jerman. 

Pasca Revolusi Perancis, kaum Yahudi yang telah berdias-

pora selama berabad-abad di Eropa menuntut pengakuan akan

status kewarganegaraan mereka. Gerakan tersebut meluas di se -

jumlah negara Eropa. Di Perancis, pemerintahan Napoleon

mengeluarkan kebijakan untuk memberikan asimilasi secara

penuh kepada orang Yahudi.7

Menurut Bauer, gerakan kaum Yahudi Jerman untuk men-

dapatkan status kewarganegaraan penuh tak punya fondasi

yang kuat dan tak cukup radikal.8 Ada tiga pokok permasalah -

an yang disorot Bauer mengenai tuntutan tersebut: Pertama, me -

ngenai hubungan antara negara dan agama. Kedua, menyang -

kut pengaruh agama terhadap alienasi manusia. Ketiga, berkait -

an dengan aspek partikular dan universal dalam gerakan kaum

Yahudi Jerman. 
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5. Ibid., hlm. 55. Robespierre adalah tokoh Revolusi Perancis yang mempimpin
operasi teror terhadap sejumlah kaum konservatif.

6. Ibid., hlm. 57. lihat juga Rosen, op.cit., khususnya hlm. 36-44.
7. lihat Abram leon, The Jewish Question: A Marxist Intepretation (Mexico City:

Ediciones Pioneras, 1950), hlm. 88.
8. lihat Marcel H. van Herpen, “Marx and Human Rights: Analysis of  an

Ambivalent Relationship,” Cicero Foundation Great Debate, Paper No.12/07,
September 2012, hlm. 8.



Soal hubungan antara negara dan agama, bagi Bauer,

negara Prussia (Jerman) adalah negara yang didominasi oleh

agama Kristen. Padahal, menurut Bauer, negara harusnya ter-

pisah dari agama dan superior berhadapan dengan agama.9

Negara Prusia adalah negara Kristen yang feodal dan absolut,

de ngan ciri-ciri negara melakukan negasi terhadap kebebasan

berekspresi dan berpikir, sementara sebaliknya, agama Kristen

diberi privilese sebagai agama negara.10 Dengan demi kian,

bagaimana bisa kaum Yahudi bisa melakukan emansipasi guna

mendapatkan status kewarganegaraan, padahal negara Prusia

sendiri tak lepas dari belenggu kekuasaan agama. 

Soal kedua menyangkut peranan agama terhadap alienasi

manusia. Bagi Bauer, agama adalah faktor utama yang menye-

babkan manusia menjadi teralienasi sepanjang sejarahnya.

Seorang individu yang beragama adalah contoh konkret dari

manusia yang teralienasi dalam sejarah.11 Selama seseorang

masih beragama, maka sulit diharapkan mereka bisa melaku -

kan emansipasi dalam hidupnya.

Soal ketiga berkait dengan aspek partikular dan universal

dari gerakan. Menurut Bauer, tuntutan kaum Yahudi Jerman

itu sangat partikular. Mereka hanya ingin mendapatkan kepen -

tingan mereka sendiri tanpa memikirkan kepentingan yang

lebih luas, yaitu kepentingan rakyat Jerman yang juga terbe-

lenggu dalam negara Kristen Jerman.12 Bauer menolak kepen -

tingan kaum Yahudi sebagai basis untuk pembebasan.13
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9. Bjorge, op.cit., hlm. 68.
10. Rosen, op.cit., hlm.172.
11. Ibid., hlm. 85.
12. Bauer mengatakan: “Tak seorang pun di Jerman ini telah teremansipasi secara

politik. Kami sendiri tidaklah bebas. Bagaimana kami bisa membebaskan ka -
lian? Kalian Yahudi-yahudi egois kalau menuntut empansipasi khusus bagi diri
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dalam Early Writings (Harmondsworth: Penguin Books, 1975), hlm. 212.

13. lihat Douglas Moggach, The Philosophy and the Politics of  Bruno Bauer (New
York: Cambridge University Press, 2003), hlm. 51.



Solusi Bauer adalah jika kaum Yahudi Jerman ingin ber -

hasil memperoleh hak penuh sebagai warga negara, mereka

harus menanggalkan agamanya dan menjadi ateis. Demikian

juga negara atau politik harus membebaskan diri dari agama.

Dengan demikian, menurut Bauer, ada dua pihak yang melaku -

kan emansipasi dari agama, yaitu manusia dan negara. Gerak -

an kaum Yahudi juga harus melibatkan orang-orang Jerman se -

hingga menjadi gerakan yang universal.

Kritik Bauer ini ditanggapi oleh Marx dengan tulisan ber -

judul sama. Menurut Marx, Bauer benar menganggap agama

sebagai sumber alienasi manusia, tetapi alienasi manusia tak

hanya disebabkan oleh agama. Bauer luput mempertanyakan

jenis emansipasi mana yang ingin diperjuangkan, juga kondisi-

kondisi esensial apa yang dibutuhkan dalam emansipasi.14 Bauer

gagal mengenali kontradiksi-kontradiksi yang ada dalam ma -

syarakat. Keterbatasan kritik Bauer adalah karena menyasar

konsep negera Kristen Prussia, bukan konsep negara itu sen -

diri.15 Marx mengambil contoh Amerika Serikat yang bukan

negara agama, dan tidak ada agama yang menjadi agama resmi

negara. Namun rakyatnya banyak yang tetap ber agama. Perta -

nyaannya adalah bagaimana jika ditemukan suatu negara yang

telah komplit emansipasi politiknya tetapi rakyatnya beragama

(seperti dalam kasus Amerika Serikat). Ini mungkin membuk-

tikan bahwa agama tak selalu berkontradiksi dengan negara.16

Kritik utama Marx terhadap Bauer adalah bahwa faktor

agama bukanlah faktor paling penting yang menghambat

emansipasi manusia secara keseluruhan. Manusia dan negara

bisa saja membebaskan diri dari agama, tetapi bukan berarti

bahwa manusia akan menjadi bebas sepenuhnya. Ham batan

terhadap emansipasi manusia secara keseluruhan harus dilihat
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14. Karl Marx, “on the Jewish Question,” hlm. 215.
15. Ibid., hlm. 216.
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pada konteks kapitalisme yang telah menyebabkan terjadinya

alienasi dan penindasan manusia terhadap manusia yang lain.

kewarganegaraan liberal sebagai universalisme Palsu

Titik pijak materialisme lama adalah masyarakat “sipil”,

sementara titik pijak materialisme baru adalah masyarakat

manusia, atau kemanusiaan yang berhimpun.

— Karl Marx, Theses on Feuerbach

Setelah menemui kekurangan dalam tulisan Bauer, Marx me -

lancarkan kritik yang lebih radikal terhadap kapitalisme. Menu -

rut Marx, dalam masyarakat kapitalis, manusia hidup dalam dua

wilayah, yaitu political community dan civil society. Dalam political

community, manusia adalah makhluk komunal, sedang kan da -

lam civil society, manusia adalah makhluk privat.17 Dalam politi-

cal community, manusia melihat manusia lain sebagai ma nusia,

sederajat sebagai sesama warga negara. Tetapi dalam civil society,

manusia melihat manusia lain sebagai alat, manusia me ren -

dahkan dirinya sebagai alat dan bahkan menjadi alat dari keku-

atan asing.18 Dalam civil society, kaum  borjuis adalah makhluk

yang selalu meraup keuntungan bagi dirinya sendiri, menggu-

nakan buruh sebagai alat untuk mencapai kepentingan mereka. 

Marx membuat analogi antara relasi political community de -

ngan civil society dengan relasi surga dan bumi. Political commu-

nity adalah surga dan civil society adalah bumi:

... in the heaven of  the state, human beings were valued as citizens,

as communal being as species beings and were imaginary partici-

pants in an imaginary sovereignty. In earthly civil society, they were

atomised individuals whose separate economic interest resulted in a

war of  all against all.19
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17. Ibid., hlm. 220.
18. Ibid. Yang dimaksud dengan kekuatan asing adalah kapital.
19. Diambil dari David Mclelllan, Marxism and Religion: A Description and
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Marx membuat pembedaan kehidupan manusia dengan

tujuan untuk memperlihatkan kontradiksi kehidupan manusia

sebagai makhluk komunal dalam political community dan makh -

luk privat dalam civil society. Buat Marx, doktrin liberal tentang

kesetaraan itu penting tapi terbatas. Ini karena dalam negara

liberal, individu hanya dipandang setara dalam wilayah publik,

ketika mereka berpartisipasi secara politik sebagai citizen. Da -

lam kehidupan privat meraka, sebagai pekerja atau kapitalis,

individu adalah objek dari hukum permintaan dan penawaran.

Interaksi inilah yang mengakibatkan ketidaksetaraan dan me -

ngurangi pentingnya hak-hak formal. Bagi Marx, kewargane-

garaan dalam bentuk liberal adalah suatu universalisme palsu,

yang menjadi topeng dari sumber utama dominasi mereka.20

Dalam kasus kaum Yahudi Jerman, bagi Marx, tuntutan

mereka ha nya terpusat di wilayah political community, belum di

wilayah civil society.21 Padahal, manusia hidup dalam kehidupan

nyata di bumi, bukan di surga. Perubahan atau emansipasi yang

sesungguhnya harus terjadi di bumi, di civil society. Kaum Yahu -

di Jerman ha rusnya menuntut kesetaraan di wilayah civil society,

tak sekadar mendapat hak penuh sebagai warga negara yang

berada di wilayah political community.

Marx melangkah lebih jauh dalam mengkritik fondasi uta -

ma masyarakat kapitalis, yaitu konsep kesetaraan, kebebasan,

keamanan, dan kepemilikan pribadi. Konsep-konsep tersebut

adalah inti dari Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga

Negara yang termuat dalam Konstitusi Perancis 1793 (pasca

Revolusi Perancis). Pasal 2 konstitusi tersebut menyebutkan:

“These rights, etc. (the natural and imprescriptible rights) are: equality,

liberty, security, property.” 22 Menurut Marx, konsep kebebasan
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1987), hlm. 11-12. 
20. lihat Keith Faulks, Citizenship, hlm. 62.
21. Karl Marx, “on the Jewish Question,” hlm. 220-221.
22. Ibid., hlm. 229.



yang diatur pada pasal 6 tidak didasarkan pada relasi antara

manusia dengan manusia tetapi lebih pada pemisahan antar-

manusia.23 Konsep kepemilikan pribadi (pasal 16) didasarkan

pada pandangan yang melihat orang lain sebagai penghalang

bagi kebebasan dirinya. Kepemilikan pribadi adalah hak untuk

kepentingan diri sendiri dan menjadi basis bagi civil society.24

Konsep kesetaraan (pasal 3) menekankan kesetaraan di depan

hukum, tetapi argumentasi di baliknya juga serupa de ngan kon-

sep kebebasan. Sedangkan konsep keamanan (pasal 8) adalah

konsep utama dari civil society yang berfungsi sebagai pen jamin

dari konsep kebebasan dan kepemilikan pribadi. Marx menye-

butkan: “The concept of  security doesn’t enable civil society to rise

above its egoism. Security is the guarantee of  its egoism.” 25

Konsep-konsep tersebut dikritisi oleh Marx karena me -

nyembunyikan realitas penindasan dan menciptakan apa yang

disebut sebagai “the egoistic man” yang hanya mengejar kepen -

tingan dan keuntungan diri sendiri, menjauhkan individu de -

ngan individu yang lain dan individu dengan komunitas.26 Di

sinilah menurut Marx, citizen dalam negara liberal hanya mem-

punyai kesamaan kepentingan dalam urusan publik. Tetapi

dalam urusan privat, ada kepen tingan yang saling bertabrakan

antara kelas borjuis dengan kelas buruh.

komunisme sebagai ideal kewarganegaraan

Pandangan suram Marx terhadap konsep kewarganegaraan li -

beral ini menimbulkan kesan bahwa Marx anti terhadap konsep

kewarganegaraan secara umum. Tetapi, kalau kita menyimak

sejumlah tulisan Marx lebih lanjut, kita akan melihat sebenar -

nya Marx punya konsep ideal yang khusus mengenai manusia
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23. Ibid. 25.  Ibid., hlm. 230.
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termasuk kewarganegaraan. 

Menurut Rosen, pemikiran Marx tentang manusia punya

dimensi vorbereitungsgeschichte, yaitu suatu persiapan menuju

kebebasan dan penghapusan alienasi manusia.27 Kritik tajam

Marx tidak hanya berhenti sebagai kritik, tetapi berupaya di -

proyeksikannya sebagai konsep manusia yang bebas dari aliena -

si dan penindasan. Proyeksi dimensi sosial manusia (termasuk

kewarganegaraan) tercermin dalam sejumlah tulisan dan keter-

libatannya dalam gerakan revolusioner buruh. 

Gagasan Marx tentang Masyarakat Komunis

Komunisme adalah penghapusan positif  atas kepemilikan

pribadi dan dengan demikian atas alienasi diri manusia

dan karenanya merupakan perebutan kembali yang sejati

hakikat manusia oleh dan untuk manusia. Inilah komu-

nisme sebagai kembalinya secara sadar dan utuh manusia

itu sebagai sebagai makhluk sosial (artinya: manusiawi).

Komunisme sebagai naturalisme yang rampung adalah

humanisme dan sebagai humanisme yang rampung adalah

naturalisme. Inilah solusi definitif  atas antagonisme antara

manusia dan alam serta antara manusia dan sesamanya.

Inilah solusi sejati antara eksistensi dan esensi, antara objek-

tifikasi dan afirmasi-diri, antara kebebasan dan kebutuhan,

antara individual dan spesies. Inilah solusi atas teka-teki

sejarah dan tahu bahwa dirinya adalah solusi ini.

— Karl Marx, Manuscripts of  1844

Menurut Marx, kita selama ini menerima begitu saja ba hasa

dan hukum dari ekonomi-politik (kapitalisme), yakni ke pemi -

likan pribadi, pembagian kerja, modal, upah, kompe tisi, pertu -

karan nilai, dsb.28 Bahasa dan hukum itulah yang menyembunyi -
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kan sekaligus melegitimasi terjadinya aliena si, eksploitasi dan

penindasan terhadap kelas buruh oleh kelas borjuasi.

Situasi kemanusiaan yang tidak humanis di masyarakat

kapitalis bukanlah sesuatu yang alami dan tak bisa berubah.

Dalam The Holy Family (1845), Marx menulis perjalanan se -

jarah manusia dalam lima tahap utama perkembangan masya -

rakat. Dimulai dari masyarakat komunisme purba, yang kemu-

dian diganti oleh masyarakat perbudakan. Masyarakat feodal

menggantikan masyarakat perbudakan. Dan kapitalisme meng-

ganti masyarakat feodal. Setelah itu, komunis merupakan tahap

tertinggi perkembangan manusia mengganti kapitalisme. 

Setiap pergantian masyarakat selalu disertai dengan ada -

nya penindasan antar kelas dan berujung pada konflik kelas, di

mana suatu kelas digantikan dengan kelas lainnya. Beralihnya

masyarakat komunisme purba ke masyarakat perbudakan di -

tandai dengan dominasi dari kaum pemilik budak yang me -

nguasai seluruh kehidupan para budak yang dimilikinya. De -

ngan semakin majunya peradaban bercocok tanam, kelas tuan

tanah dan aristokrat menggeser dominasi kelas pemilik budak.

Kaum feodal menindas kelas serf  (mereka yang tak memiliki

tanah dan bekerja menggarap tanah milik kelas tuan tanah dan

para aristokrat). 

Tumbuhnya revolusi industri di sebagian besar negara

Eropa, dan pecahnya Revolusi Perancis, membuat kelas borjuis

berhasil menjatuhkan kekuasaan kelas pemilik tanah dan kelas

aristokrat. Bila pada masa feodal tanah menjadi alat produksi

utama, maka di era kapitalis, kapital atau modallah yang men-

jadi alat produksi utama. Pada masyarakat kapitalis, ada dua

kelas utama yang saling berkontradiksi, yaitu kelas borjuis de -

ngan kelas buruh. 

Dengan semakin majunya industri, kelas buruh bertambah

banyak. Mereka membentuk kombinasi-kombinasi (serikat-

serikat buruh) untuk memperjuangkan kepentingannya, seperti
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tuntutan kenaikan upah, dan pada akhirnya benturan antar

kelas pun tak terhindarkan.29 Menurut Marx, hasil perjuangan

kelas buruh bukan terletak pada hasil sementara, misalnya ada -

nya kenaikan upah, tetapi pada tujuan jangka panjang, yaitu

tercapainya masyarakat komunis. Agar semakin kuat gerakan

kelas buruh, mereka harus meningkatkan perjuangan buruh di

tingkat lokal menjadi suatu perjuangan nasional antarkelas.30

Adapun pokok-pokok pemikiran Marx mengenai komu-

nisme adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan kepemilikan pribadi

Konsep kepemilikan pribadi telanjur diterima begitu

saja da lam masyarakat sebagai sesuatu yang dianggap

alami dan final. Marx menggugatnya karena konsep

tersebut menyembunyikan dan sekaligus melegitimasi

penindasan oleh manusia terhadap manusia lain, yang

dalam masyarakat kapitalis, kelas borjuis melalui

modal yang dimilikinya menindas kelas buruh. Kepe -

milikan pribadi harus dihapus agar tidak ada orang

yang memiliki privilese tertentu atas diri orang lain dan

setiap orang bisa sama dan sederajat. Seperti ditegaskan

dalam kutipan Marx di atas, “Komunisme adalah peng-

hapusan positif  atas kepemilikan pribadi dan dengan

demikian atas alienasi diri manusia dan karenanya me -

rupakan perebutan kembali yang sejati hakikat manusia

oleh dan untuk manusia.” 

2. Pengembalian manusia sebagai makhluk sosial 

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Me -

nurut van Herpen, kritik Marx terhadap kondisi kema -

29. Karl Marx dan Friedrich Engels, “Manifesto of  the Communist Party,” dalam
Tucker (ed.), ibid., hlm. 480.

30. Ibid., hlm. 481.



31. Van Herpen, “Marx and Human Rights,” hlm. 8.
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nusiaan dilatarbelakangi oleh pandangan antropologis-

nya yang menganggap manusia secara esensial adalah

makhluk sosial. Manusia secara natural terkait dalam

relasi sosial. Manusia adalah Gattungswesen, yaitu makh -

luk yang bukan hanya ingin memenuhi kebutuhan bio -

logisnya, tetapi juga secara moral bersifat altruis, yang

selalu ingin membantu dan berkorban bagi orang lain.31

Menurut Marx, kapitalisme telah menjauhkan ma -

nusia dari dimensi sosial manusia. Kapitalisme menja -

dikan nilai-nilai sosial sebagai sesuatu yang ganjil di

tengah deru sifat mementingkan diri sendiri. Kapitalis -

me menjadikan manusia “the egoistic man” yang hanya

mengejar kepentingan dan keuntungan diri sendiri de -

ngan mengeksploitasi orang lain. 

Dimensi humanis dari manusia akan terus tergerus

jika tidak ada gerakan revolusioner untuk mengubah

masyarakat kapitalis. Jalan keluarnya tak lain adalah

masyarakat komunis, seperti diungkap Marx bahwa

komunisme itu adalah jalan untuk mengembali kan dan

melengkapi manusia sebagai makhluk sosial. 

3. kerja yang lebih humanis dan produktif

Dalam masyarakat kapitalis, kerja bagi kaum buruh bu -

kanlah sesuatu yang menyenangkan. Malah sebaliknya,

buruh menjadi teralienasi dalam kerjanya. Ia teralienasi

dari hasil kerja itu sendiri sekaligus teralienasi dari

orang lain. Terhadap hasil kerjanya, Marx menganalo -

gikannya dengan kisah Frankestein, suatu makh luk

yang diciptakan oleh manusia, tetapi makhluk itu tum-

buh menjadi sesuatu yang asing bagi penciptanya dan

malah menguasai penciptanya. Demikian juga de ngan
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hasil kerja sang buruh. Dia menjadi terasing dari hasil

kerja dan kerja itu sendiri yang bukan miliknya. Akibat

alienasi tersebut, sang buruh menjadi teralienasi dari

hakikatnya sebagai makhluk sosial.32

Situasi ini harus diubah agar manusia dapat me -

nikmati kerja yang menjadi esensi dari kemanusiaan-

nya. Dalam masyarakat komunis, kaum buruh meng -

atur dan mengelola pekerjaannya sendiri, dengan demi -

kian kerja itu menjadi bagian tak terpisahkan dari diri

mereka. Mereka juga bisa menjadi lebih produktif  da -

lam arti komunal, bukan hanya produktif  karena uang.

Dengan kerja yang lebih produktif, penggunaan waktu

bisa lebih direncanakan sehingga setiap individu dapat

menikmati waktu senggang untuk mengembangkan diri

mereka masing-masing.33

4. kepemimpinan kelas buruh

Sebagai kelas paling revolusioner dalam masyarakat ka -

pitalis, kelas buruh menjadi pemimpin transformasi ke

komunisme. Dalam masyarakat komunis, kelas bu ruh

menjadi pemimpin dari kelas-kelas lainnya dalam ma -

syarakat. Pemerintah diselenggarakan oleh asosiasi be -

sar (terdiri dari perwakilan sejumlah kelas, dan didomi -

nasi oleh perwakilan kelas buruh) menggantikan biro -

krat yang telah menjadi mesin kepentingan borjuis.34

Komune Paris: Praktik Masyarakat Komunis

Proyeksi Marx atas masyarakat ideal dalam komunisme tidak

didasarkan pada gagasan atau teori saja, tetapi juga ada sejum-
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lah peristiwa yang menebalkan keyakinan Marx atas tercapai -

nya masyarakat komunis. Di Eropa, gerakan kelas buruh mulai

berkembang. Pada 1831-1834, terjadi sejumlah pemberontakan

buruh di lyon, Perancis. Di Norwegia, serikat buruh berang-

gotakan hingga 20 ribu orang.35

Pada 1836, kaum buruh radikal asal Jerman yang tinggal di

Perancis membentuk sebuah perkumpulan rahasia yang dina-

makan “league of  the Just” (liga Keadilan). organisasi ini

mengembangkan sayapnya ke berbagai negara industri di

Eropa. Pada 1847, liga Keadilan berkongres di london dan

mengganti nama organisasi menjadi “Communist league”

atau liga Komunis.36 Marx dan Engels diajak bergabung dan

diminta menuliskan rancangan program liga Komunis.

Keduanya lantas menulis pamflet politik yang sangat terkenal

yakni Manifesto Komunis.

Pemberontakan pecah di Perancis setahun sesudah itu.

Kaum buruh berupaya merebut kekuasaan negara yang di -

kuasai oleh kelompok konservatif  dan religius. Pemberontakan

ini awalnya bisa dibilang cukup berhasil, sampai kemudian ter-

jadi arus balik ketika kaum konservatif  berhasil membangun

aliansi dengan sejumlah elemen dari kelas borjuis. Kelompok-

kelompok tersebut menggunakan tentara untuk menghancur -

kan perlawanan rakyat.37

Peristiwa politik lainnya yang sangat memengaruhi Marx

adalah pendirian Komune Paris 1871. Pada 18 Maret 1871,

kaum buruh di Paris berhasil merebut kekuasaan dari tangan

kaum borjuis. Pada 28 Maret 1871, kaum buruh mendirikan

Komune Paris, suatu bentuk pemerintahan proletariat pertama

35. Bjorge, op.cit., hlm. 17.
36. Marx dan Engels, “Manifesto of  the Communist Party,” hlm. 469. 
37. Di Perancis, louis Napoleon berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan ke -

diktatoran pada 1851. Penerusnya, Napoleon III juga memulihkan kekuasaan
Paus yang sebelumnya telah dibatalkan oleh para pemberontak. Bjorge, op.cit.,
hlm. 21-22.
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di dunia.38

Komune Paris hanya berlangsung selama 72 hari. Pasukan

bersenjata dari Versailles menindas brutal kaum buruh dan me -

nguasai kembali kota Paris. Atas kejadian tersebut, gelombang

protes kaum buruh merebak di Inggris, Jerman, Belgia,

Amerika Serikat dan negara-negara lain. Belajar dari pengalam -

an Komune Paris mendorong Marx menuliskan evaluasi. Ia

menyarankan agar revolusi sosialis membebaskan negara dari

mesin negara borjuis dan mendirikan suatu negara tipe baru.39

Marx menolak pandangan yang menyatakan Komune

Paris adalah hasil dari kebebasan otonomi kota dan federalisme

komunal. Menurut Marx, Komune Paris telah menghasilkan

suatu bentuk persatuan nasional yang asli dan membuktikan

pentingnya suatu negara sentral di bawah diktatur proletariat.40

Beberapa perubahan yang telah dilahirkan oleh Komune

Paris dalam usianya yang sangat singkat adalah:

1. Tentara nasional Perancis diganti menjadi tentara rakyat.

Perubahan ini adalah dekrit pertama dari komune.

2. Komune adalah suatu badan kerja yang merupakan badan

eksekutif  dan legislatif  sekaligus.

3. Komune dipimpin oleh kanselir-kanselir kota yang dipilih

melalui pemilu, bertanggung jawab kepada kaum buruh.

Mereka bertugas dalam jangka pendek dan mayoritasnya

berasal dari kaum buruh.

4. Membatasi peranan kekuasaan agama. Kaum agamawan

dibatasi pada urusan privat.

5. Akses pendidikan dibuka untuk semua orang dan bebas

dari campur tangan Gereja.

6. Mesin negara yang parasitik, yang menyebabkan terjadi -

38. Karl Marx dan Friedrich Engels, On the Paris Commune (Moskow: Progress
Publishers, 1980), hlm. 9.

39. Ibid., hlm. 12.
40. Ibid., hlm. 12-13.
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nya korupsi dibenahi melalui administrasi yang baik.

7. Reformasi dalam pekerjaan, dengan membuat kerja yang

lebih humanis dan produktif.

8. Komune selain merepresentasikan kepentingan kelas bu -

ruh, juga melibatkan kepentingan kelas menengah kecil

(petty middle class) dan petani. Komune tidak merepresen-

tasikan kepentingan kelas borjuis (kaum kapitalis yang pa -

ling makmur), kelas pemilik tanah yang kaya dan aparat

negara yang parasit.

Penutup

Perhatian Marx terhadap masalah kewarganegaraan dipicu oleh

peristiwa riil yang dihadapi oleh diaspora minoritas Yahudi di

Eropa, yang tak selalu diterima oleh masyarakat tempat mere-

ka tinggal. Revolusi Perancis yang menyuarakan persamaan

hak untuk semua manusia mendorong kaum Yahudi memba -

ngun gerakan untuk menuntut pengakuan akan status kewarga -

negaraan mereka. 

Gerakan inilah –dalam kasus Jerman—yang menjadi sum-

ber polemik antara Marx dengan Bruno Bauer. Bagi Bauer, ge -

rakan kaum Yahudi Jerman punya kelemahan mendasar, yaitu

masih mendasarkan diri pada agama, padahal agamalah yang

menjadi sumber alienasi manusia. Gerakan itu juga hanya ber -

sifat partikular karena terbatas pada tuntutan etnis dan agama

mereka. Padahal menurut Bauer, suatu gerakan haruslah ber -

sifat universal. Solusi Bauer adalah agar kaum Yahudi Jerman

menanggalkan agama mereka, dan membuat gerakan mereka

menjadi gerakan universal melampaui etnis dan agama. 

Marx menyetujui pandangan Bauer mengenai agama seba-

gai sumber alienasi manusia. Tetapi Marx tidak setuju dengan

solusi Bauer. Bagi Marx, sumber alienasi manusia bukan hanya

agama, tetapi hal-hal lain yang lebih fundamental, yaitu kapi-
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talisme. Menanggalkan agama tak serta merta membuat kaum

Yahudi Jerman bebas dari alienasi dan penindasan. Kritik ha -

rus diarahkan pada kapitalisme itu sendiri.

Menurut Marx, dalam masyarakat kapitalis manusia hidup

di dua wilayah, yaitu political community dan civil society. Dalam

political community, manusia adalah makhluk komunal, sedang -

kan dalam civil society, manusia adalah makhluk privat. Dalam

political community, manusia melihat manusia lain sederajat se -

bagai sesama warga negara. Tetapi dalam civil society, manusia

melihat manusia lain sebagai alat. Dalam civil society, kaum bor-

juis selalu mengejar keuntungan diri sendiri dengan mengguna -

kan buruh sebagai alat untuk mencapai kepentingan mereka.

Dengan ini, konsep kesetaraan yang selama ini dibela oleh

kaum liberal adalah universalisme palsu. Seakan-akan sebagai

citizen, setiap orang itu setara, tetapi ternyata dalam kehidupan

sehari-hari, terjadi alienasi, eksploitasi, dan penindasan oleh

manusia terhadap manusia yang lain. 

Bagi Marx, konsep idealnya tentang manusia, termasuk

dimensi kewarganegaraannya, adalah suatu masyarakat komu-

nis yang humanis. Melalui tulisan-tulisannya, Marx mempro -

yeksikan bahwa semua hal yang menyebabkan keterpurukan

manusia akan dihapuskan. Kepemilikan pribadi yang selama

ini menjadi legitimasi kelas borjuis untuk mengeksploitasi kelas

buruh akan dihapuskan. Menurut Marx, masyarakat komunis

akan mengembalikan manusia pada hakikat aslinya yaitu seba-

gai makhluk sosial. Dalam masyarakat kapitalis, manusia telah

tergerus hakikatnya karena hanya sibuk mengejar kepentingan

dan keuntungan diri sendiri. Dalam komunisme, kerja manusia

akan menjadi lebih manusiawi dan produktif, dan memungkin -

kan manusia mengembangkan dimensi individual dan sosial-

nya dengan lebih baik. Dengan itulah konsepsi kewarganegara -

an Marx disimpulkan.



Pengantar

Persoalan kewarganegaraan dibahas oleh Max Weber dalam

bukunya yang berjudul Wirtschaftsgeschichte (1923). Perlu di catat

bahwa buku itu sendiri berisi seri kuliah Weber yang di kum -

pulkan oleh para muridnya tak lama sesudah sang guru wafat

pada 1920. Pada 1927 edisi Inggrisnya terbit dengan judul

General Economic History, hasil terjemahan ekonom Frank H.

Knight, salah satu perintis mazhab neoklasik Chicago yang ba -

nyak dipengaruhi oleh karya ini. Dengan membahas persoalan

kewargaan sepaket dalam paparan mengenai ekonomi,1 maka

jelas bahwa bagi Weber sejarah perkembangan ekonomi ber kait

erat dengan masalah kewarganegaraan. Weber secara khusus

mem bahas sejarah ekonomi Eropa sebagai buah dari rasionali -

sasi yang hanya terdapat di masyarakat Eropa. Bersamaan de -

ngan itu, Weber membandingkan masyarakat Eropa dengan

masya rakat Timur yang tidak mencapai kemajuan seperti yang

di alami oleh masyarakat Barat. 

Menurut Weber, secara umum ada tiga kategori kewarga -

an. Pertama, kewargaan sebagai kategori ekonomi. Dalam kate-

1. lihat Max Weber, General Economic History (New York: Collier Books, 1961),
khususnya Bab 28 “Citizenship.”

Kewargaanegaraan, Kota, dan Prajurit
Menurut Max Weber

3



gori pertama ini, kewargaan dilihat dari kepentingan ekonomi

dari masing-masing kelas. Kedua, kewargaan sebagai kategori

politik. Kewargaan menggolongkan seseorang dalam suatu ne -

gara. Ketiga, kewargaan sebagai kategori sosial. 

Beri kut uraian Max Weber mengenai perkembangan ke -

wargaan dari zaman ke zaman.

kewarganegaraan di Zaman Antik

Organisasi Pertahanan Kota

“The basis of  democratization is everywhere purely military

in character.” — Max Weber, General Economic History

Konsep Max Weber tentang kewargaan berkait sangat erat de -

ngan sejarah perkembangan kota, khususnya kota-kota di

Barat. Dalam buku The City,2 Weber menggambarkan sejarah

berdiri nya kota di masa lalu sebagai perpaduan antara benteng

dan pasar.3 Para penghuni kota mempunyai tugas membangun

dan memperbaiki benteng, menjalankan kewajiban berjaga dan

tugas-tugas militer lainnya. Burger (warga) menjadi anggota the

estate karena dia berpartisipasi dalam tugas-tugas kemiliteran. 

Pada zaman antik, kota-kota di Yunani Kuno, terutama

Sparta dan Athena, terancam oleh bangsa Persia yang dipimpin

oleh raja Xerxes. Ancaman tersebut menyebabkan kota-kota itu

harus mempersiapkan diri agar tidak dihancurkan oleh bangsa

Persia. Sejak usia dini semua warga kota dilatih dalam keteram -

pilan militer. 

Kekhasan organisasi pertahanan yang ada di kota-kota

Yunani Kuno –khususnya Sparta—adalah mereka tidak mem-

bangun tembok-tembok pertahanan untuk melindungi kota. Ini

2. Max Weber, The City (New York: Free Press, 1966).
3. Ibid., hlm. 77.
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berbeda dengan pertahanan kota-kota di Timur yang keba -

nyakan membangun tembok sebagai sarana pertahan an kota,

misalnya tembok raksasa di Cina. Karena tidak membangun

tembok pertahanan, organisasi pertahanan kota-kota di Yunani

menerapkan suatu model pertahanan kamp mi liter terbuka

yang dikenal sebagai kota-garnisun atau “garrison-town.”4

Karakter “garrison-town” sebagai model organisasi perta-

hanan diri menuntut kewaspadaan dan kedisiplinan tinggi. Se -

tiap saat warga yang terlatih melakukan patroli dan mengawasi

pergerakan musuh secara terus menerus. Hal ini terbukti de -

ngan peristiwa perang di Thermophylae pada 480 SM.

Thermophylae adalah celah sempit di antara gunung-gunung

yang menjadi lokasi pertempuran Sparta melawan Persia. Da -

lam perang itu, 300 prajurit Sparta bertempur melawan ribuan

pasukan Persia,5 sehingga dikenal juga dengan nama perang

300. Menurut Weber, kewargaan pada masa antik berpusat

pada urusan warga kota di Yunani Kuno dalam melatih diri

dan berperang untuk mempertahankan kota dari ancaman luar. 

organisasi pertahanan kota sangat penting mengingat ber -

bagai kemajuan yang telah dicapai oleh peradab an Yunani

kuno akan terancam binasa oleh serangan-serangan dari

bangsa-bangsa lain yang dipandang “tak beradab”. Pada masa

itu, kota-kota di Yunani Kuno telah mashyur ke sepenjuru

dunia berkat kemajuan ekonomi, filsafat dan ilmu pengetahu -

an, seni dan budaya, agama, dan politik demokrasi. 

Karena pentingnya pertahanan kota, maka otomatis para

pahlawan perang mempunyai status kewargaan yang terhormat

di masyarakat. Dalam sejarah dan mitologi Yunani Kuno, kita

bisa temukan nama-nama pahlawan perang yang begitu dihor-
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4. Ibid., hlm. 75.
5. lihat Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-

Politik dari Zaman Kuno hingga Sekarang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),
hlm. 132. 



6. Weber, General Economic History, hlm. 54.
7. John R. love, Antiquity and Capitalism: Max Weber and the Sociological

Foundations of  Roman Civilization (london: Routledge, 1991), hlm. 130.
8. Weber, The City, hlm. 66.

mati oleh seluruh warga kota seperti Achilles, Ajax, Pericles dll.

Menurut Weber, dari fungsi militer yang dijalankan oleh

seluruh warga kota, perlahan-lahan terbentuk militer profesio -

nal akibat perkembangan teknik militer dan peningkatan kuali-

tas alat-alat perang.6

Militer profesional ini bisa didapati kemudian pada orga -

nisasi pertahanan Romawi Kuno. Berbeda dengan organisasi

pertahanan Sparta, pertahanan Romawi Kuno tidak melibat -

kan semua warga, tetapi pada pembentukan pasukan militer

yang dibiayai oleh negara melalui pajak. Ada ungkapan yang

terkenal saat itu, “Perdamaian tidak bisa dijamin tanpa tentara;

tentara tidak bisa ada tanpa upah; dan upah tidak bisa tersedia

tanpa pajak.”7

Tak sekadar bertahan diri, pasukan Romawi Kuno mela -

kukan aneksasi ke berbagai wilayah dan membentuk imperium

hingga ke Afrika dan Asia. Panglima-panglima perang yang

berhasil merebut atau menganeksasi wilayah musuh seperti

Julius Caesar, Pompeius, dll, mempunyai status kewargaan

yang tinggi dan bahkan bisa menjadi penguasa politik.

“Oikos” dan Pasar

Setelah membahas fungsi benteng atau organisasi pertahanan

dari kota, maka sesuai konsepsi Weber, kita perlu membahas

fungsi pasarnya. Secara ekonomi, kota adalah tempat tinggal

penduduk yang bekerja di bidang perdagangan dan perniagaan

alih-alih pertanian.8 Pada masa antik, perekonomian terpusat

pada ekonomi rumah tangga (oikos) dan pasar. Berbagai barang

kebutuhan masyarakat diproduksi dari oikos. Barang-barang

dari oikos ini kemudian dibeli para pedagang untuk kemudian
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dijual di pasar kota. 

Di pasar, pedagang adalah kelas terpenting dalam meng -

hubungkan proses produksi dan konsumsi. Ada juga ke lompok-

kelompok lain yang terlibat dalam pasar selain para pedagang.

Kelompok-kelompok tersebut tidak memiliki barang dagangan

tetapi mereka mendapatkan persekot dari transaksi di pasar.

Kelompok-kelompok itu seperti broker, agen-agen komisi, agen

asuransi, dll. Tetapi fungsi mereka tidak cukup signifikan kare-

na orientasi pasar pada saat itu terbatas.10

Transaksi dagang tidak saja terbatas di wilayah Eropa kon-

tinental, perdagangan keluar kontinental juga punya peranan

penting dalam perekonomian zaman antik. Pada masa Romawi

Kuno, perdagangan samudera adalah salah sumber penting

perekonomian kota.11 Mengingat tingginya pembajakan di laut,

maka pengawalan keamanan terhadap para pedagang dan pe -

milik kapal sangat diperhatikan. Selain itu, teknik perkapalan

juga terus ditingkatkan. Persaingan dalam perdagangan samu -

dera antara Romawi Kuno dan Kartago menjadi penyebab

Perang Punisia yang berlangsung cukup lama.

Selain perdagangan dan oikos, pada zaman antik berkem-

bang cikal bakal industri yaitu bengkel-bengkel kerja.11 Perkem -

bangan bengkel kerja ini merupakan tuntutan dari kebutuhan

perang dan dagang saat itu. Seringnya perang antar kota me -

nyebabkan kebutuhan terus menerus atas peralatan perang.

Karena itu para pengrajin harus dikumpulkan di suatu tempat

untuk bekerja bersama-bersama membuat senjata dalam jum-

lah banyak dan waktu yang cepat. 

Berkembangnya perdagangan juga menuntut bengkel-

bengkel kerja berproduksi lebih aktif  untuk memenuhi permin -
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9. love, op.cit., hlm. 121.
10. Weber, General Economic History, hlm. 156.
11. Ada tiga model produksi bengkel atau shop production ini, yaitu isolated small

shop, ergasterion, dan unfree shop industry on a large scale. Ibid., hlm. 128.



taan pasar. Jenis-jenis produksi yang dihasilkan oleh bengkel-

bengkel ini meliputi berbagai jenis penggilingan (misalnya

penggilingan tepung), tempat masak, perhiasan, besi, dll.12

Meski telah berdiri sejumlah bengkel kerja, tetapi kedu -

dukan para pengrajin dalam kewargaan belum mendapat tem-

pat yang tinggi karena bengkel pada zaman antik bukanlah

suatu organisasi kerja yang otonom, tetapi dimiliki oleh para

bangsawan. Skala kerja mereka yang masih kecil dan terbatas

menjadi hambatan bagi para pengrajin bengkel untuk menaik -

kan posisi tawar mereka di masyarakat.

Demokrasi dan Perwakilan Politik dari Kelas-kelas

Demokrasi lahir di Yunani Kuno. Demokrasi membuka ruang

bagi warga kota di Yunani untuk membicarakan dan mengam-

bil keputusan bersama mengenai kehidupan publik mereka.

Mengingat jumlah warga kota tersebut tidaklah terlalu banyak,

demokrasi bisa terjadi secara langsung. Namun demikian,

demokrasi hanya berlaku bagi mereka yang dianggap sebagai

warga, tidak berlaku bagi para budak dan perempuan.

Pada awalnya demokrasi langsung bisa berjalan dengan

baik terbukti dengan banyaknya warga yang berhimpun di agora

untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut kehidupan pub-

lik. Biasanya dalam pertemuan itu, yang mendominasi pembi -

caraan adalah para demagog –dalam pengertian asli kata ini—

yaitu mereka yang mempunyai keahlian berbicara dan mampu

menarik simpati dan dukungan warga. 

Seiring dengan makin majunya perekonomian, kebanyak -

an warga jadi lebih konsentrasi dalam bidang ekonomi dan

mengurangi kehadiran mereka di forum-forum politik. Perla -

han-lahan warga mendelegasikan kepada sejumlah orang untuk

mewakili aspirasi mereka. Di Sparta, warga biasa mendelegasi -

12. Ibid., hlm. 130-132.
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kan kepentingannya kepada para ephor, berhadapan dengan ke -

kuasaan raja dan para bangsawan.13

Sementara di Romawi Kuno, terbentuk parlámento atau

perwakilan politik menurut kelas-kelas yang ada di masyarakat

saat itu.14 Mereka yang terlibat dalam politik perwakilan adalah

mereka yang punya banyak waktu luang dari aktivitas ekonomi

mereka.15 Warga dari kelas bangsawan merupakan pihak yang

paling aktif  terlibat dalam kegiatan-kegiatan di parlámento kare-

na mereka tidak terjun langsung dalam aktivitas perekonomian,

dan mendapatkan penghasilannya dari pajak yang dibayarkan

oleh kelas-kelas lain yang terlibat aktif  dalam perekonomian

kota. Meski kehidupan politik lebih didominasi oleh suara kaum

bangsawan, tetapi kaum miskin Roma punya tribun yang menja-

di wadah aspirasi mereka berhadapan dengan kaum bang sawan.

Selain itu, ada popolo yang mewadahi aspirasi war ga biasa,

khususnya para pedagang dan pelaku ekonomi lainnya.

kewarganegaraan di Abad Pertengahan

Tuan Bangsawan dan Pasukan Reguler 

Pentingnya organisasi pertahanan diri dalam konsep kewarga -

negaraan berlanjut pada Abad Pertengahan. Yang khas dari

masa ini adalah tidak adanya suatu pasukan militer yang ter-

pusat. Ada banyak penguasa wilayah di suatu kerajaan yang

mempunyai pasukannya masing-masing. Hal ini bisa terjadi

karena situasi keamanan pada masa itu menuntut biaya perang

yang besar. 

Pada abad ke-9, Eropa Barat diserang oleh berbagai bangsa

dari luar. Bangsa Arab yang telah menguasai Medi terania mulai

13. Ibid., hlm. 240.
14. Weber, The City, hlm. 121. Parlámento adalah cikal bakal dari parlemen seperti

yang kita kenal saat ini.
15. Ibid.
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mengancam menyerang Eropa. Bangsa dari Hongaria juga

menyerang Jerman dan Italia Utara. Bangsa Viking juga mulai

merangsek dari arah utara.16 Akibatnya, para raja tak sanggup

sendirian mempertahankan kekuasaanya. Mereka ha rus berba-

gi dengan kelas-kelas lainnya terutama para adipati (lord).

Raja memberikan sebagian lahan milik kerajaan dalam

bentuk fief  (semacam tanah perdikan) kepada tokoh militer ter -

kemuka, yang biasanya adalah seorang adipati atau petani

bebas. Si pengelola fief  menjadi majikan dari para petani yang

tinggal dalam fief  tersebut, memiliki hak untuk menarik pajak

sendiri.17 Sang adipati diperkenankan memiliki organisasi per-

tahanan untuk melindungi fief  miliknya. Timbal baliknya, adi-

pati harus ikut menjaga wilayah kerajaan dari ancaman musuh.

Keseluruhan sistem yang menyangkut perekonomian fief  dan

model pertahanan militer yang independen inilah yang menja-

di basis sistem feodalisme yang berlangsung di Eropa saat itu.

Feodalisme itu sendiri berasal dari kata feodum atau fief.

Di Inggris, dikenal sistem burgh, yaitu suatu wilayah luas

yang dikuasai oleh seorang penguasa lokal. Penguasa lokal

mengupah sejumlah orang untuk menjalankan fungsi-fungsi ke -

militeran seperti membangun dan memperbaiki benteng, tugas

penjagaan dan ronda, tugas-tugas pertahanan diri, dan sejum-

lah tugas yang mendukung militer seperti komunikasi, suplai

peralatan senjata.18

Menurut Weber, organisasi pertahanan diri pada Abad

Pertengahan punya makna penting dalam menjaga properti se -

perti tanah (estate) dan keseluruhan perekonomian kota yang

sedang menggeliat pada masa itu.

16. lihat Hans Fink, Filsafat Sosial: dari Feodalisme hingga Pasar Bebas (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 9-10. 

17. Ibid., hal. 11.
18. Weber, The City, hlm. 78.
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Ekonomi Kota 

Aktivitas perekonomian masyarakat berkembang pesat pada

Abad Pertengahan. Mobilisasi kaum pedagang telah mening -

katkan perniagaan, kemajuan navigasi dan pelayaran lintas

samudera telah meningkatkan perdagangan antar pulau, gilda-

gilda juga makin bertambah seiring dengan semakin majunya

teknik dan teknologi. Selain kelas petani, pedagang, dan bang-

sawan, muncul juga kelas-kelas lain seperti pengecer, pedagang

lintas samudera, pemilik gilda, dll. Kemajuan perekonomian

saat itu terpusat di kota-kota, khususnya Eropa Barat. Max

Weber menyebut perekonomian Abad Pertengahan ini sebagai

town-economy.19

Bengkel-bengkel kerja yang telah muncul sejak zaman

antik kini berkembang menjadi gilda. Gilda adalah organisasi

kerja dari kelompok pengrajin tertentu sesuai bidangnya.20 Se -

makin majunya perekonomian membuat gilda bertumbuh di

kota-kota. Naiknya permintaan barang dagangan mendorong

para pemilik untuk meningkatkan intensitas kerja. 

Salah satu solusi yang diambil oleh para pemilik gilda ada -

lah mencari dan merekrut tenaga kerja tambahan. Tenaga kerja

tambahan ini sebagian berasal dari para hamba (serf) dan petani

penyewa (tenant) yang semula bekerja untuk para adipati yang

juga adalah pemilik fief. Dengan semakin banyaknya serf  dan

tenant yang berubah profesi menjadi pekerja di gilda, muncul

gesekan baru antara para pemilik gilda dengan para adipati

yang dibantu oleh para komandan pasukan (wardship).21 Bentur -

an kepentingan itu berkembang menjadi perang yang kemudian

dimenangkan oleh para pemilik gilda. 

Setelah menang perang, kedudukan para pemilik gilda

menjadi semakin penting dalam kewarganegaraan di kota-kota.

19. Weber, General Economy History, hlm. 242.
20. Ibid., hlm. 110.
21. Ibid., hlm. 119.
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Di kota Cologne, Jerman, para pemilik gilda yang kaya (the

Richezeche) membiayai revolusi warga kota melawan kekuasaan

uskup dan kaum adipati.22

Menjelang akhir Abad Pertengahan, peran gilda yang se -

belumnya begitu dominan mulai menurun seiring dengan kom-

petisi yang begitu hebat antara gilda yang satu dengan gilda

yang lain. Harga bahan-bahan mentah makin meroket menye-

babkan tingkat keuntungan gilda juga menurun.

Setelah era gilda berakhir, muncul sistem kerja baru yaitu

sistem produksi domestik atau putting out system. Tekstil adalah

produk utama dari sistem domestik. Jenis-jenis tekstil yang di -

hasilkan meliputi wol, linen, katun. Sesuai dengan permintaan

pasar saat itu, wol adalah produk yang paling diminati kon-

sumen. Awalnya wol sering dipakai di daerah pedesaan, tetapi

kemudian juga menjadi simbol kemakmuran warga kota.23 Wol

juga menentukan perkembangan sejarah industri di Inggris. 

Kekuasaan Politik Feodal

Pada masa feodal, kehidupan warga didominasi oleh kaum

bangsawan dan Gereja Katolik. Para serf  dan tenant penggarap

fief sepenuhnya tunduk pada otoritas adipati penguasa fief-fief

tersebut. Di kota, meski warga cenderung agak lebih bebas di -

bandingkan serf  dan tenant, tetapi tetap berada dalam pengaruh

kekuasaan bangsawan dan Gereja. Gereja selain memberikan

legitimasi religius atas kekuasaan politik para bangsawan, juga

menjadi penguasa politik faktual di beberapa tempat. 

Pesatnya perkembangan ekonomi akhirnya menimbulkan

gesekan kepentingan antar kelas, khususnya antara para peda-

gang dan industriawan (yang mulai berpengaruh pada masa

akhir feodalisme) melawan para bangsawan dan pemimpin

Gereja. Perang antara pemilik gilda melawan kaum adipati

22. Ibid., hlm. 177-178. 23.  Ibid., hlm. 123.
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pemilik fief  karena memperebutkan tenaga kerja adalah contoh

dari pertarungan antar kelas. 

Sejarah menunjukkan kekuasaan bangsawan dan Gereja

atas kehidupan warga akhirnya berakhir. Revolusi Perancis

adalah akhir tragis dari kekuasaan para bangsawan di Perancis.

Di tempat-tempat lain, kekuasaan kaum bangsawan dan Gereja

digulingkan baik dengan kekerasan maupun secara damai.

kewarganegaraan Modern

Monopoli Kekerasan oleh Negara

Pada masa modern, ketika negara-bangsa berdiri, fungsi perta-

hanan diri diambil oleh negara. Berbeda dengan organisasi per-

tahanan pada Abad Pertengahan yang terdesentralisasi, organi -

sasi pertahanan pada masa modern tersentralisasi di tangan

negara. Menurut Weber, monopoli pertahanan diri atau mono -

poli penggunaan kekerasan adalah hal yang esensial dalam

politik. Tanpa monopoli penggunaan kekerasan, maka suatu

negara akan terancam lenyap oleh anarki.24

Monopoli negara untuk menggunakan kekerasan dan

mempertahankan negaranya tak lepas dari perkembangan di

Eropa Barat. Revolusi Perancis membongkar model negara

lama yang didominasi oleh kelas bangsawan menjadi ne gara

yang memperlakukan kesetaraan pada semua warga. Selain itu,

sejumlah negara di Eropa berhasil menyatukan wilayah-wila -

yah yang tadinya dikuasa oleh penguasa-penguasa militer lokal,

sekaligus menetapkan batas yang jelas antara suatu negara de -

ngan negara yang lain. 

Dengan hilangnya kekuasaan para penguasa lokal, negara

menjadi satu-satunya pemegang otoritas kekerasan. Selain itu,

hanya negara yang berhak memberikan kewenangan kepada

24. Max Weber, “Politics as a Vacation,” dalam From Max Weber: Essays in Socio -

logy, eds. H.H. Gerth dan C. Wright Mills (london: Routledge, 1970).
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institusi atau individu-individu pihak lain untuk menggunakan

kekerasan.25

Perihal monopoli kekerasan ini juga berkait dengan pan-

dangan Weber mengenai otoritas. Menurut Weber, ada tiga

bentuk otoritas, yaitu otoritas rasional, tradisional, dan karis-

matik. otoritas rasional bersumber pada aturan legal formal.

Warga tunduk pada otoritas karena percaya bahwa aturan legal

formal bisa mengatur hidup mereka. otoritas tradisional ber -

sumber pada kebenaran tradisi yang sudah lampau. Warga tun-

duk pada otoritas karena berpandangan bahwa tradisi lama

harus diikuti agar hidup mereka lebih baik. Sedangkan otoritas

karismatik bersumber pada faktor karakter yang “luar biasa”

dari seorang pemimpin. Warga percaya pada seorang pemim -

pin yang mempesona mereka karena sang pemimpin mempu -

nyai kelebihan-kelebihan khusus. 

Weber menaruh perhatian pada birokrasi, yang merupakan

subjek otoritas rasional yang paling berperan dalam mengatur

kehidupan warga. Birokrasi yang telah muncul sejak zaman

antik, tumbuh makin besar pada zaman modern dan semakin

menguasai kehidupan warga. Weber mengibaratkan birokrasi

sebagai kandang besi tempat warga tinggal di dalamnya. 

Kesetaraan dalam Hak Pilih

Menurut Weber, kewarganegaraan pada zaman modern tidak

punya ikatan kelas yang sekuat seperti kewarganegaraan pada

masa antik dan Abad Pertengahan. Peran politik seorang warga

tidak terikat pada afiliasi kelasnya. Misalnya, seseorang yang

berasal dari kelas buruh tidak serta merta harus memainkan

peran politik kelas buruh. 

Weber secara khusus menyoroti hak pilih sebagai salah

satu contoh adanya kebebasan politik bagi setiap warga. Hak

25. Ibid.
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yang sama bagi warga untuk memilih diperkenalkan di seluruh

Jerman pada 1919. Pada tahun itu pemilu diselenggarakan se -

cara rahasia, universal, dan setara.26 Setiap warga punya hak

yang sama untuk memilih, tanpa terikat pada afiliasi kerja atau

latar belakang keluarganya.27 Tidak juga terikat pada perbedaan

situasi-situasi material dan sosialnya, tetapi secara murni dan

sederhana sebagai warga.

Menurut Barbalet, hak memilih itu memberikan warga

suatu kesatuan politik dari satu bangsa. Hak memilih dipan-

dang sebagai imbangan bagi ketidaksetaraan sosial. Dalam hal

ini, Weber berbeda dengan Marx. Menurut Marx, kesetaraan

dalam memilih bagi warga menyembunyikan ketidaksetaraan

manusia karena kepemilikan. Sedangkan menurut Weber, kese-

taraan dalam hak pilih justru mengatasi ketidaksetaraan sosial.

Padangan Weber mengenai kesetaraan hak pilih yang me -

lampaui ketidaksetaraan sosial berlatar belakang dari pemikir -

annya mengenai apa itu politik. Bagi Weber, politik adalah

usaha untuk mencapai ketidakmungkinan.28 Dengan berpolitik,

seseorang bisa keluar dari rutinitas yang memperbudak kehi -

dupan mereka.29 Karena itu, bagi Weber, lewat kesetaraan hak

pilih, setiap warga negara bisa menentang otoritas yang ada,

yang mereka rasakan tidak memenuhi keinginan mereka. 

Industrialisasi dan Kapitalisme

Sistem kerja pabrik sudah mulai tampak dalam putting out sys-

tem pada akhir zaman feodalisme. Sistem kerja pabrik ditandai

dengan buruh bebas yang melakukan pekerjaan yang terspesia -

26. J.M. Barbalet, Citizenship: Rights, Struggle, and Class Inequality (london: open
University Press, 1988), hlm. 209.

27. Ibid., hlm. 207.
28. “... politics is as striving to attain the impossible.” lihat Weber, “The Meaning of

‘Ethical Neutrality’ in Sociology and Economics,” dalam Weber, Methodology

of  Social Sciences, eds. Edward A. Shils dan Henry A. Finch (Glencoe: Free
Press, 1949), hlm. 24.

29. Ibid., hlm. 17.
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lisasi dan terkoordinasi, adanya kepemilikan alat produksi oleh

pengusaha, dan sistem pembukuan kapitalisme. 

Pabrik pertama yang berdiri adalah pabrik sutera di

Derwent, Inggris, pada 1719. Kemudian berdiri pabrik manu-

faktur wol pada 1738. Pabrik manufaktur kertas dimulai pada

permulaan abad ke-18, yang merupakan basis bagi pengem -

bangan koran dan dokumen-dokumen.30

Karakter dari kapitalisme menurut Weber31 adalah sebagai

berikut: Pertama, kepemilikan alat-alat produksi (seperti tanah,

aparatus, mesin-mesin, alat-alat, dll). Kedua, adanya kebebasan

pasar. Ketiga, akuntansi kapitalistik yang mendukung teknolo-

gi yang rasional. Keempat, adanya hukum yang bisa dikalkula -

si. Kelima, adanya buruh bebas. Keenam, komersialisasi kehi -

dupan ekonomi. 

Menurut Weber, kapitalisme adalah situasi yang tak tere-

lakkan dalam sejarah umat manusia. Tidak seperti Marx yang

berupaya untuk melawan kapitalisme, bagi Weber manusia ha -

rus bersiasat untuk menjalani hidup di zaman kapitalisme.

Etika Protestan

Dalam karyanya yang mungkin paling terkenal The Protestant

Ethic and the Spirit of  Capitalism, Weber membahas peranan nilai

agama bagi perkembangan kapitalisme. Weber tidak puas de -

ngan penjelasan kondisi material sebagai pendorong utama

lahirnya kapitalisme, sebagaimana misalnya penjelasan Marx

dalam Das Kapital. Menurut Weber, kondisi material yang men-

jadi ciri-ciri kapitalisme sebenarnya telah ada pada zaman-

zaman sebelumnya. Toh kondisi material tersebut tak cukup

menjadi faktor utama bagi munculnya kapitalisme di zaman-

zaman sebelumnya.32

30. Weber, General Economic History, hlm. 225.
31. Ibid., hlm. 208-209.
32. Weber menguraikan unsur-unsur kapitalisme yang telah muncul sejak zaman-
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Weber tertarik dengan etos ekonomi yang dimiliki oleh

para pelaku pasar yang menjadi spirit mereka untuk terus me -

ngembangkan aktivitas ekonomi. Adapun etos yang dilihat oleh

Weber adalah semangat kerja keras untuk meraih kekayaan,

tidak menghamburkan uang dan lebih banyak berhemat, dan

semangat-semangat positif  lainnya yang dilihat oleh Weber

sesuai dengan spirit kapitalisme. 

Menurut Weber, etos itu datang dari nilai-nilai agama yang

dianut oleh para pelaku pasar saat itu, dan nilai-nilai agama itu

adalah nilai-nilai agama Kristen Protestan, khususnya aliran

Calvinis. Aliran Calvinis mulai berkembang pada abad ke-16 di

Jenewa dan Skotlandia, lalu di sebagian besar wilayah Belanda

pada abad ke-16 hingga ke-17, dan abad ke-19 di New England.

Negara-negara tersebut adalah negara-negara yang maju pesat

perekonomiannya.33 Pada saat itu, kelas-kelas borjuasi yang ada

di wilayah tersebut banyak menganut Calvinisme.

Menurut ajaran Calvinis, manusia sudah ditentukan tuju -

an hidupnya atau pradestinasi. Seseorang sudah ditentukan apa -

kah ia diberkati atau dikutuk. Untuk mencapai kejayaan, orang

harus bergantung pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain,

bukan pada otoritas. orang akan gagal mencapai kejayaan bila

kurang percaya diri, dan itu berakar dari kurangnya iman yang

dimilikinya.34 Kaum Calvinis juga percaya bahwa Tuhan hanya

akan menolong seseorang apabila orang tersebut juga meno-

long dirinya sendiri. Atau manusia sendirilah yang mencipta -

kan keselamatan bagi dirinya sendiri.35

Calvin yang menjadi pendiri ajaran Calvinis menyatakan

bahwa tidak ada halangan bagi manusia untuk memperoleh

zaman sebelumnya, misalnya unsur kapitalisme dalam sistem manor, sistem
gilda, perdagangan,dll. 

33. lihat Max Weber, The Protestan Ethic and The Spirit of  Capitalism (london:
Unwin University Books, 1971), hlm. 37.

34. Ibid., hlm. 111.
35. Ibid., hlm. 115.
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kekayaan. Dia juga membolehkan orang untuk terus memper -

kaya diri. Tetapi, etika ini tidak berarti bahwa manusia harus

memuja uang atau menikmati kekayaan (not leisure, not enjoy-

ment). Kekayaan hanyalah aktivitas pelayanan untuk memulia -

kan Tuhan.36

Menurut Weber, sikap-sikap etis beragama seperti digam-

barkan di atas itulah yang mendorong kapitalisme berkembang.

Etika otonomi dalam beragama mendorong seseorang hanya

mengandalkan dirinya sendiri. Dia akan bekerja keras, tidak

mengandalkan orang lain atau pemerintah. Etika yang tidak

mengutuk kekayaan (berkebalikan dengan etika sejumlah

agama yang mengutuk atau tidak bersahabat dengan kekayaan

atau uang) mendorong seseorang untuk terus mengakumulasi

modal sehingga kekayaan terus bertambah. Tapi juga, etika

yang tidak menghamba pada kekayaan mendorong seseorang

tidak menghambur-hamburkan kekayaannya hanya demi kese-

nangan semata. Dengan demikian, dia tetap bisa memperta-

hankan kekayaan yang dimilikinya.

Spirit Calvinis itu menurut Weber sangat sesuai dengan

spirit kapitalisme yang menghargai kerja keras, mendorong

orang untuk mempertahankan dan mengakumulasi modal. 

Penutup

Dalam pandangan Max Weber, persoalan kewarganegaraan

berkait erat dengan sejarah perkembangan ekonomi, khususnya

sejarah ekonomi Barat. Kewarganegaraan lahir seiring sejarah

kota di zaman antik. Dari fungsi kota sebagai benteng, setiap

orang yang di pandang sebagai warga harus terlibat dalam akti -

vitas pertahan an. Mereka melatih diri untuk bertempur, mem-

persiapkan alat-alat perang, dan berbagai kegiatan lain untuk

36. Ibid., hlm. 157.
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mempertahankan diri dari ancaman luar. Para pemimpin

perang atau pahlawan perang mempunyai kedudukan sangat

terhormat pada zaman ini. 

Dari fungsi kota sebagai pasar, kaum pedagang berperan

penting menjadi perantara antara para produsen dan konsu -

men. Warga lainnya terlibat dalam ekonomi dengan membuat

barang-barang di rumah tangganya masing-masing (oikos).

Bengkel-bengkel kerja mulai bermunculan, dimiliki oleh para

bangsawan yang mengumpulkan sejumlah tukang dan peng -

rajin untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan baik

untuk perang maupun dagangan di pasar.

Di bidang politik, para bangsawan mempunyai peran sa -

ngat besar. Meski demikian, kaum miskin juga punya perwakil -

an untuk menyuarakan kepentingan mereka. Parlámento di

Romawi Kuno terdiri dari perwakilan-perwakilan kelas yang

ada. Meski kaum bangsawan mendominasi parlámento, tetapi

kaum miskin mempunyai tribun sedangkan warga kota lainnya

(para pedagang) memiliki popolo sebagai wakil politik mereka.

Pada Abad Pertengahan atau yang lebih dikenal sebagai

zaman feodal, organisasi pertahanan diri terdesentralisasi ke

sejumlah adipati (lord) yang diberi kewenangan oleh para raja

untuk memiliki pasukan keamanannya masing-masing. De -

ngan oto nomi untuk memiliki pasukan, seorang adipati dengan

mudah mengontrol keamanan di wilayah yang dimilikinya (sis-

tem fief) sekaligus menguasai kehidupan para hamba (serf) dan

petani penyewa (tenant) yang berada dalam fief-nya.

Perekonomian Abad Pertengahan tumbuh pesat seiring de -

ngan pelbagai kemajuan di bidang navigasi dan teknik. Sistem

kerja gilda muncul sebagai perkembangkan sistem bengkel

kerja, dan akan menjadi cikal bakal industrialisasi. Dan pada

akhir zaman feodal, muncul sistem kerja domestik atau putting

out system.

Kekuasaan politik saat itu didominasi oleh kaum bangsa -
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wan dan Gereja Katolik yang menguasai kehidupan warga,

khususnya para serf  dan tenant. Tetapi pesatnya perkembangan

ekonomi menimbulkan ketegangan baru antara penguasa feo-

dal dengan para pelaku ekonomi. Perang perebutan tenaga

kerja antara para pemilik gilda dengan para adipati adalah sa -

lah satu contoh benturan kepentingan itu. Kekuasaan kaum

feodal akhirnya berguguran di berbagai negara Eropa pasca

Revolusi Perancis.

Pada era modern, seiring dengan terbentuknya negara-

bangsa, karakter kewarganegaraan juga berubah. Menurut

Weber, ikatan kewarganegaraan berubah dari ikatan kelas atau

profesi menjadi ikatan yang lebih abstrak, yaitu bangsa. Warga

tidak lagi terikat pada afiliasi kelasnya, dia bisa mengambil

peran yang tidak mewakili kepentingan kelasnya. 

Agar mendapatkan otoritas terhadap warganya, negara

memegang monopoli atas kekerasan. Tanpa monopoli kekeras -

an, negara takkan mendapatkan kepatuhan dari warga, dan ini

akan berpotensi mengarah ke anarki. Birokrasi adalah alat

negara yang mengatur kehidupan para warga negara. Kekuasa -

an birokrasi ini begitu besar, dan Weber menjulukinya sebagai

kerangkeng besi, dan para warga harus hidup dalam kerang -

keng besi tersebut.

Selain birokrasi, kapitalisme sebagai sistem perekonomian

juga mendominasi pada zaman modern. Keduanya bisa jadi

adalah belenggu bagi warga, tetapi bila kita mengikuti pandang -

an Weber mengenai politik, yaitu sebagai suatu seni untuk me -

lampaui ketidakmungkinan, maka setiap warga bisa melam-

paui berbagai kondisi yang membelenggu kehidupan mereka

melalui aktivitas politik yang bisa menentang otoritas yang tak

memihak pada mereka. Kesetaraan dalam hak pilih, misalnya,

merupakan solusi Weber untuk memberikan kepada warga

ruang dan sarana untuk mengkritisi sistem yang ada.
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Pengantar

Pemahaman terhadap tema kewarganegaraan liberal selalu di -

mulai dengan penelaahan terhadap nilai-nilai yang menjadi

tulang punggung pandangan liberalisme. Kajian terhadap

asumsi-asumsi umum atau posisi-posisi liberal dalam kewarga -

negaraan demikian penting dikedepankan, terutama untuk me -

mahami duduk perkara mengapa kewarganegaraan liberal

memberi penekanan demikian besar terhadap tiga hal: (1) oto -

nomi individu di dalam negara; (2) peran dan fungsi hak-hak

individual di dalam komunitas politik/negara; dan (3) pemba -

tasan peran dan tugas negara sebagai penjamin keamanan serta

kebebasan individu dalam konteks pengejaran kepentingan pri -

badi. oleh karena itu, bagian pertama tulisan ini akan bekerja

dalam keperluan untuk menunjukkan asumsi-asumsi liberal-

isme terhadap kewarganegaraan. 

Kewarganegaraan umumnya dipahami dalam konteks

relasi antara individu dengan negara. Definisi yang umum di -

terima saat mendefinisikan kewarganegaraan ialah apa yang

dikemukakan oleh T.H. Marshall, yaitu “keanggotaan penuh

dan setara dalam suatu komunitas politik”. Melalui definisi ini

kita menemukan dua konsep penting terkait dengan kewarga -

negaraan, yaitu (1) keanggotaan penuh dan (2) kedudukan se -
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tara di dalam komunitas politik. lantas apa itu kewarganegara -

an liberal?

Secara ringkas mengenai apa itu liberal citizenship, biasanya

orang akan menyebut lima pokok pikiran berikut ini: (1) ke -

warganegaraan merujuk pada keanggotaan penuh dan setara di

dalam komunitas politik; (2) kewarganegaraan mengacu kepa-

da hak dan kewajiban seseorang di dalam komunitas politik; (3)

kewarganegaraan merujuk kepada otonomi individu di dalam

komunitas politik/negara; (4) kewarganegaraan liberal pada da -

sarnya adalah satu set hak-hak individual, dan (5) dengan kem-

bali merujuk pada rumusan Marshall, maka kewarganegaraan

adalah “... status yang diberikan kepada mereka yang anggota

komunitas. Semua yang memiliki status ini setara kedudukan-

nya terkait hak dan kewajiban yang terkandung dalam status

tersebut.”1

Untuk memahami duduk perkara kelima jalan pikiran di

atas, maka bagian berikut akan menyajikan pembahasan posisi-

posisi liberalisme dalam kaitannya dengan kewarganegaraan,

asumsi antropologis khas liberalisme, asal usul negara dalam

perspektif  liberalisme, makna kebebasan sebagai non interfer-

ence, dan hak-hak individual. Terakhir, bab ini akan ditutup de -

ngan upaya menunjukkan kelemahan-kelemahan konsepsi

maupun praktik kewarganegaraan liberal. 

Antropologi Manusia dan Genealogi negara 

dalam liberalisme

liberalisme sebagai suatu tradisi pemikiran pertama-tama men-

dasarkan dirinya pada satu pandangan antropologi khas yang

menjelaskan siapa itu manusia. Secara umum liberalisme klasik

mengasumsikan manusia sebagai individu rasional, bebas, oto -

1. T. H. Marshall, “Citizenship and Social Class,” dalam Sociology at the Crossroads

and Other Essays (london: Heinemann, 1963), hlm. 87.
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nom, dan penentu nasibnya sendiri jauh sebelum terbentuknya

formasi negara. Secara teoretis, akar dari pandangan ini bisa

ditelusuri masing-masing ke dalam pemikiran Thomas Hobbes

(1588-1679) dan John locke (1632-1704). 

Hobbes adalah filsuf  berkebangsaan Inggris yang semasa

hidupnya turut menyaksikan prahara kemanusiaan akibat

perang saudara yang terjadi di Inggris antara 1642 hingga 1646.

Dalam keadaan perang dan anarki semacam ini, manusia bagi

Hobbes menjadi homo homini lupus—serigala bagi sesamanya.

Pengalaman hidup ini pada gilirannya sedikit banyak ikut me -

mengaruhi pandangannya mengenai siapa itu manusia. Perta -

ma, senada dengan Aristoteles, bagi Hobbes manusia adalah

mahluk rasional (rational animal).2 Kedua, dalam formulasi yang

sangat jelas Hobbes menyatakan setiap orang lahir dalam ke -

adaan bebas dan setara—“men are born free and equal”.3 Kebe -

basan dalam Hobbes dijelaskan sebagai ketiadaan halangan

dari pihak luar (the absence of  external impediments).4 Ketiga, di

dalam kondisi alamiahnya manusia mempunyai hak untuk me -

lakukan segala hal. Ukuran hak (ius) dalam state of  nature ialah

utilitas atau kepentingan diri.5 Keempat, manusia adalah makh -

luk yang di dalam dirinya inheren dorongan untuk memuaskan

kepentingan diri (self-concern).6 Pemuasan akan kepentingan diri

ini didasari motif  pemeliharaan diri yang bersifat asasi.7 Kelima,

2. Thomas Hobbes, On the Citizen, eds. Richard Tuck dan Michael Silverthorne
(Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. xxviii.

3. Ibid., hlm. xxxi. Di hlm. 26 buku yang sama Hobbes menulis: “Therefore all men

are equal to each other by nature.”

4. Thomas Hobbes, Leviathan or the Matter, Forme, & Power of  a Common-Wealth

Ecclesiasticall and Civill (london: Andrew Crooke, 1651), hlm. 79-80.
5. Hobbes, On The Citizen, hlm. 28: “Nature has given each man a right to all things.

That is, in the pure natural state, or before men bound themselves by any agreements

with each other, every man was permitted do anything to anybody, and to possess, use

and enjoy whatever he wanted and could get... in the state of  nature the Measure of  right

[ius] is Interest [Utilitas].”
6. Ibid., hlm. xxii.
7. Ibid., hlm. xxv.
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dengan karakteristik sedemikian Hobbes lebih jauh berpan -

dangan bahwa manusia secara mendasar bersifat antisosial.8

Sifat antisosial di sini merujuk pada kontestasi antar hasrat

individual yang tak terdamaikan, dalam arti hasrat individual

dalam hal pemuasan kepentingan diri secara mendasar dan da -

lam praktiknya selalu bertubrukan dengan pemuasan kepen -

tingan orang lain. Menurut Hobbes, jika manusia tetap memu-

tuskan bertahan hidup di dalam state of  nature, maka konse -

kuensi keputusan itu akan kontradiktif  dengan kepentingan

pemeliharaan dirinya.9 Pengandaian kodrat egoistis dan anti-

sosial manusia ini pulalah yang kemudian mengantarkan

Hobbes ke dalam pemikiran mengenai commonwealth atau pe -

merintahan sipil dan posisi individu di dalamnya. 

Hobbes biasanya menyebut pemerintahan sipil dalam

empat istilah yang digunakannya secara bergantian, yaitu com-

monwealth, civil estate, civil society, dan civil government. Istilah

pemerintahan sipil merujuk pada institusi politik di luar state of

nature, yang dibentuk individu melalui kontrak di antara mere-

ka sendiri. Kontrak sendiri didefinisikannya sebagai “the mutual

transferring of  right.” 10 Di dalam state of  nature, individu disebut

Hobbes memiliki hak untuk melakukan apapun, oleh karena itu

maka kontrak berarti menyerahkan segala macam hak akan se -

gala hal kepada satu orang yang ditunjuk dan disepakati ber -

sama-sama sebagai pemegang kedaulatan (the sovereign).11 Tuju -
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8. Helen Thornton, State of  Nature or Eden? Thomas Hobbes and His Contemporaries

on the Natural Condition of  Human Beings (New York: University of  Rochester
Press, 2005), hlm. 133. 

9. Hobbes menerangkan bahwa istilah “state of  nature” merujuk pada kondisi keti-
ka manusia berada di luar civil society. Hobbes menulis: “... (the condition one may

call the state of  nature) is no other than a war of  all man against all men; and in that

war all men have right to all things.” Dengan demikian, jika manusia tetap mem-
biarkan dirinya hidup di luar civil society, maka tidak akan ada ketertiban, sebab
semua orang berhak melakukan apapun terhadap siapapun. Implikasinya: me -
reka saling memangsa satu sama lain. lihat Hobbes, On The Citizen, hlm. 12. 

10. Hobbes, Leviathan, hlm. 82.
11. Hobbes, On The Citizen, hlm. 12.



an dijalinnya kontrak ialah untuk memperoleh perlindungan

atas kebebasan, properti (simbol keunggulan), serta keselamat -

an jiwa dari ancaman yang lain.12 Di dalam Hobbes, kontrak

bisa diartikan sebagai proposal preservasi diri. 

Asal usul kontrak dalam Hobbes diterangkan bersumber

dari rasa terancam terus menerus di dalam state of  nature. Inten -

sitas ancaman ini terutama muncul akibat dorongan dominatif

yang secara alamiah merupakan pembawaan manusia yang di -

andaikan selalu mencari keunggulan (glory). Konsisten dengan

logika ini, dalam praktiknya pencarian akan keunggulan kerap

ditempuh melalui dominasi atas yang lain. Dengan istilah lain,

alih-alih memilih beraliansi, di dalam state of  nature manusia

condong pada opsi dominasi dalam meningkatkan posisi ke -

unggulannya. Puncak desire for dominion menghasilkan ancam -

an yang membahayakan keselamatan jiwa, dan situasi inilah

yang umumnya sangat ditakuti manusia. Hobbes mengefisien-

sikan kompleksitas atmosfer psikologis yang dialami dalam

state of  nature ini ke dalam istilah “men mutual fear.” 13

Men mutual fear disebut Hobbes sebagai motif  utama yang

mendorong individu keluar dari state of  nature dan memasuki

civil society. Dengan kata lain, maksud dibentuknya pemerin -

tahan sipil adalah mengatasi rasa takut. oleh karena itu, maka

pemerintahan sipil pertama-tama adalah institusi politik yang

diproyeksikan untuk menjamin personal security, yang dilakukan

dengan terlebih dahulu menempatkannya sebagai institusi pe -

negak ketertiban. Fear sendiri didefinisikan Hobbes sebagai

“any anticipation of  future evil”, atau segala usaha yang diarahkan

untuk mengantisipasi terulangnya kejahatan di masa depan.14

Definisi semacam ini membawa kita pada kemungkinan untuk

merumuskan bahwa dalam tradisi liberal formasi civil society
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12. Ibid., hlm. 26.
13. Ibid., hlm. 25. lihat juga Thornton, op.cit., hlm. 133-134.
14. Thornton, op.cit., hlm. 134.



lebih ditujukan sebagai mekanisme antisipatif  agar di masa de -

pan individu bisa terhindar dari kejahatan-kejahatan yang di -

alami dalam state of  nature. Persis di titik ini sebenarnya kita

bisa mulai memahami duduk perkara mengapa dalam liberal-

isme peran negara cenderung diposisikan sebagai the upholder

order atau penegak ketertiban.

Masih menurut Hobbes, pengatasan kontestasi kepenting -

an diri hanya akan efektif  jika sang pemegang kedaulatan me -

monopoli alat-alat kekerasan. Dalam hal ini ia percaya bahwa

hanya melalui state-sovereignty, anarki yang menghancurkan ke -

hidupan yang damai akan bisa dihindari. Masih dalam konteks

kedaulatan negara, Hobbes juga menggarisbawahi pentingnya

kesetiaan total individu kepada negara. Sementara itu, satu-

satu nya hak yang melekat pada individu adalah hak pemeli-

haraan diri (self-preservation).15 Konsepsi hak individual dalam

Hobbes memang tampak serba kurang dan jauh dari memadai,

apalagi jika kita bandingkan dengan pemahaman modern me -

ngenai ragam hak individual yang dilekatkan pada individu

sebagai bagian dari identitas kewarganegaraannya. Namun,

konsepsi inilah yang sebenarnya mengawali fase perkembangan

pemikiran mengenai hak-hak individual yang di kemudian hari

dikembangkan locke dan menjadi kata kunci utama untuk

memahami kewarganegaraan liberal. 

Secara umum Hobbes memang hanya membicarakan ke -

daulatan negara dan fungsi negara sebagai instrumen pemeliha -

ra ketertiban. Kendati demikian, sumbangan pemikiran Hobbes

pada tradisi kewarganegaraan tidaklah kecil. Dalam kategori -

sasi Faulks, Hobbes paling tidak sukses meletakkan empat hal

yang sangat penting, yang kelak dikembangkan locke dan

mendasari praktik kewarganegaraan liberal kontemporer. Per -

tama, berbanding terbalik dengan kebiasaan zaman pertengah -
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15. Hobbes, On The Citizen, hlm. 27-28.



an di mana hak dan kebebasan umumnya hanya diberikan pada

kelompok, dalam Hobbes individu menikmati hubungan yang

bersifat langsung dengan negara. Hubungan langsung ini meru-

juk pada terjalinnya kontrak dalam proses pembentukan komu-

nitas politik/negara. Dalam praktiknya, pengandaian pola hu -

bungan egaliter semacam ini merangsang munculnya keperluan

untuk mengembangkan sense of  citizenship guna membuka pe -

luang termediasinya hubungan individu-negara ini. Kedua, da -

lam hal kemampuan, Hobbes percaya bahwa secara esensial se -

tiap individu setara. Di kemudian hari, wawasan tentang kese-

taraan semacam ini berhasil menginspirasi teoretisi liberal

untuk membangun jembatan konseptual yang menghubungkan

konsep kesetaraan dengan kewarganegaraan. Ketiga, terlepas

dari kecondongan personal Hobbes terhadap sistem monarki,

teori kedaulatannya sebenarnya berangkat dengan asumsi bah -

wa pemerintah dan negara bersifat indivisible.16 Dalam praktik

kewarganegaraan modern, pengandaian semacam ini sukses

mengarahkan kesetiaan warga hanya kepada negara. Keempat,

dengan argumentasi bahwa pemegang kedaulatan harus menik -

mati kekuasaan absolut, Hobbes sukses mengisolasi kewenang -

an penggunaan alat-alat kekerasan hanya kepada negara. Pem -

batasan ini menciptakan peluang bagi tumbuhnya metode kon-

sensual dalam penyelenggaraan pemerintahan.17

Selain Hobbes, pemikir liberal yang seringkali dirujuk

sebagai peletak fondasi bagi teori maupun praktik kewargaan

liberal modern adalah John locke. Sumbangan-sumbangan pe -

mikiran locke dalam konteks kewargaan liberal utamanya ken-

tara dalam formulasi mengenai siapa itu manusia dan rumus -

annya tentang motif  yang mendorong manusia meninggalkan

state of  nature dan memasuki formasi pemerintahan sipil.
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16. Pemikiran Faulks ini didasarkan pada rumusan Hobbes bahwa “the King is the

people”. lihat Hobbes, ibid., hlm. xxxii. 
17. Keith Faulks, Citizenship (london: Routledge, 2000), hlm. 23.



18. John locke, Two Treatises of  Government and A Letter Concerning Toleration, ed.
Ian Shapiro (New Haven: Yale University Press, 2003), hlm. 136.
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Dalam Two Treatises of  Government locke menulis:

Man being born, as has been proved, with a title to perfect freedom

and an uncontrolled enjoyment of  all the rights and privileges of  the

law of  Nature, equally with any other man, or number of  men in the

world, hath by nature a power not only to preserve his property, that

is, his life, liberty, and estate, against the injuries and attempts of

other men, but to judge of  and punish the breaches of  that law in oth-

ers, as he is persuaded the offence deserves, even with death itself, in

crimes where the heinousness of  the fact, in his opinion, requires it.18

Kutipan di atas sebenarnya relatif  berhasil meringkas ga -

gasan locke tentang siapa itu manusia, kualitas-kualitas terpen -

tingnya sekaligus problem-problem yang harus dihadapinya di

dalam state of  nature—yang ironisnya justru muncul sebagai aki-

bat kualitas-kualitas alamiahnya itu. Bagi locke, manusia ter-

lahir dalam keadaan bebas, berkedudukan setara dan memiliki

berbagai hak individual yang legitimasinya bersumber dari hu -

kum alam. Selain itu, secara alamiah manusia memiliki kekua -

saan dalam memelihara dan mempertahankan apa yang men-

jadi miliknya. Hak milik atau property dalam locke meliputi

tiga hal, yaitu life, liberty dan estate, yang tidak bisa dirampas

darinya. Selain kekuasaan, manusia disebut locke memiliki

otonomi, baik dalam menilai maupun menjatuhkan sanksi ter-

hadap semua pihak yang melanggar atau merampas miliknya.

Seluruh kualitas interior manusia ini dinikmati dan berlaku di

dalam state of  nature. lantas apa itu state of  nature?

Berbeda dengan Hobbes, locke menjelaskan kondisi asali

bukanlah kondisi yang kacau atau perang. Dalam locke, state of

nature antara lain ditandai dengan beberapa karakter berikut.

Pertama, state of  nature adalah a state of  perfect freedom, atau kon-

disi di mana manusia menikmati kebebasan sempurna dalam



19. Ibid., hlm. 102. 20.  Ibid., hlm. 101-106. 
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dua kondisi: (1) saat bertindak; (2) ketika mengatur apa yang

menjadi miliknya. Meskipun didefinisikan sebagai kondisi pe -

nuh kebebasan, namun kebebasan di sini bukanlah semacam

lisensi untuk menyakiti diri sendiri atau yang lain. Bukan pula

kebebasan untuk merampas harta, merenggut nyawa atau

mencederai orang lain. Kebebasan dalam locke condong pada

kondisi non-interference atau otonomi dalam konteks pemeliha -

raan diri yang sepenuhnya lepas dari campur tangan yang lain.

Kedua, state of  nature adalah a state of  equality. Kesetaraan di sini

berarti kesamaan yang bersifat resiprokal dalam kekuasaan po -

litik dan yurisdiksi hukum. Ketiga, state of  nature memiliki

hukum alam yang berfungsi sebagai acuan hukum setiap orang

yang berada di dalamnya. Hukum inilah yang mengajarkan

bahwa setiap orang berkedudukan setara dan merdeka. Hukum

alam ini pula yang melarang manusia membunuh sesama, men -

cederai, merenggut kebebasan serta merampas harta orang lain.

Khusus dalam soal ini locke menulis: “This law of  nature also

concerns property; the freedom to do whatever one wants includes pro-

tection of  property. ‘[R]eason […] teaches all mankind, who will but

consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm

another in his life, health, liberty or possessions.” 19 Keempat, di dalam

state of  nature setiap orang memiliki kewenangan eksekusi ter-

hadap pelanggaraan hak yang dilakukan oleh orang lain. Inilah

yang dimaksud locke sebagai kondisi kebebasan sempurna, di

mana secara alamiah tak seorang pun berada pada posisi supe-

rior dalam hukum dan kekuasaan. Meskipun demikian, justru

hal inilah yang kelak dirujuk locke sebagai cacat atau ke tidak -

sempurnaan state of  nature.20

Cacat state of  nature dalam locke utamanya mengacu pada

aspek keadilan dan status objektif  pemberian hukuman. Bagi

locke, kewenangan eksekusi yang dimiliki setiap orang akan



21. Ibid., hlm. 105. 22.  Ibid., hlm. 101.
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menyebabkan raibnya objektivitas hukuman. Dengan kata lain,

kadar punishment yang setimpal akan sulit dicapai, sebab setiap

orang memiliki rasa cinta diri dan nafsu balas dendam yang

akan membuatnya sukar bersikap imparsial dan cenderung

menjatuhkan hukuman seberat-beratnya (termasuk hukuman

mati) terhadap pihak yang melanggar hak-haknya. Di titik ini

imparsialitas yang menghasilkan proporsionalitas punishment

menjadi perkara yang sangat penting sebab berkaitan langsung

dengan hak preservasi diri, dan hal itu dianggap mustahil terca -

pai jika setiap orang memiliki hak eksekusi. Untuk mengatasi

cacat/ketidaksempurnaan state of  nature inilah locke kemudian

mengajukan konsep pemerintahan sipil sebagai institusi impar-

sial yang diberikan kekuasaan politik dalam rangka menengahi

persoalan pelanggaran terhadap hak-hak individual.21 Dengan

memperhatikan latar belakangnya, pemerintahan sipil pada

locke sebenarnya identik dengan kekuasaan di bidang hukum,

dimana kekuasaan tersebut secara khusus diproyeksikan seba-

gai instrumen politik untuk melindungi apa yang disebut locke

sebagai hak milik manusia, yaitu life, liberty dan estate. Validitas

pandangan seperti ini misalnya kentara tatkala locke

mendefinisikan kekuasaan politik itu sendiri: 

Political power, then, I take to be a right of  making laws with penal-

ties of  death, and consequently all less penalties, for the regulating

and preserving of  property, and of  employing the force of  the com-

munity, in the execution of  such laws, and in the defence of  the com-

monwealth from foreign injury; and all this only for the public

good.22

Sebagaimana terlihat pada kutipan di atas, dalam locke ke -

kuasaan politik berkait terutama dengan hak untuk merumus -

kan aturan hukum, termasuk menetapkan sanksi pelanggaran.

Kekuasaan politik juga berarti kewenangan untuk membentuk



23. Ibid., hlm. 123. 
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semacam birokrasi pemerintahan, yang antara lain di fungsikan

sebagai eksekutor penegakan hukum dan pertahanan dari se -

rangan asing. Ringkasnya, kekuasaan politik pada locke memi-

liki tiga dimensi, yaitu legislasi, eksekusi, dan security da lam dua

arti, yaitu pertahanan keamanan dari serangan di luar common-

wealth dan perlindungan atas hak milik individual. Implikasi -

nya: berbanding terbalik dengan model pertahanan hak milik di

dalam state of  nature (yang dilakukan dengan berpatokan pada

hukum alamiah dan eksekusinya dilakukan secara perorangan),

maka di dalam pemerintahan sipil, legitimasi praktik penjamin -

an security dilandaskan pada hukum sipil, sedang praktik pene-

gakannya dimonopoli oleh pemangku kekuasaan politik yang

didukung oleh aparatus hukum. Dan karena locke menyata -

kan bahwa estate (kondisi-kondisi yang dinikmati individu di

dalam state of  nature) adalah bagian integral dari properti indi-

vidual, maka kekuasaan politik di dalam pemerintahan sipil pa -

da akhirnya juga mencakup kekuasaan dalam formulasi sekali-

gus eksekusi hukum yang sepenuhnya diarahkan untuk melin-

dungi segala segi yang dinikmati manusia di dalam kondisi

alamiahnya. Ringkasnya, materialitas aturan hukum dalam pe -

merintahan sipil berisikan substansi-substansi perlindungan ter-

hadap properti individual, yaitu life, liberty, dan estate. Dalam

praktik pemerintahan sipil kontemporer, ketiga aspek yang di -

masukkan locke ke dalam satu konsep, yakni “property”, di

satu sisi menjadi dasar untuk mendefinisikan peran negara, se -

dang di sisi lainnya menjadi dasar penalaran mengenai hak

warga negara di dalam pemerintahan sipil. Dalam hal ini locke

menulis: “The end of  law is not to abolish or restrain, but to preserve

and enlarge freedom.. where there is no law there is no freedom. [Law

provides a man with] a liberty to dispose and order freely as he lists his

person, actions, possessions, and his whole property.” 23



Selain menegaskan sentralitas kedudukan hukum dalam

pemerintahan sipil, melalui kutipan langsung di atas kita juga

sebenarnya dimungkinkan untuk lebih jauh masuk kedalam

satu lagi aspek yang tidak bisa dilewatkan dalam memahami

tema kewarganegaraan liberal, yaitu dua keterangan teoretis

mengenai kebebasan individu di dalam pemerintahan sipil dan

mengapa penjaminan atas kebebasan individu semacam ini

pada akhirnya menjadi perhatian utama negara modern

(bagian ini akan diulas pada sub judul: makna kebebasan seba-

gai kondisi non-interference). Pemahaman utuh terhadap dua

soal ini mensyaratkan terlebih dahulu pemahaman terhadap

teori kontraktriatnya locke. 

Sebagaimana Hobbes, secara tegas locke menyebut perse-

tujuan/perjanjian antar individu (consent/treaties) merupakan

dasar dari dibentuknya pemerintahan sipil. Namun selangkah

lebih maju dibanding pendahulunya itu –yang tidak mem-

bubuhkan satu pun contoh historis tentang kontrak pemben-

tukan civil society– locke justru sukses menyebutkan beberapa

contoh empirik yang ia gali dari penelusuran historis terjalinnya

kontrak sebagai dasar pembentukan pemerintahan sipil.

And thus much may suffice to show that, as far as we have any light

from history, we have reason to conclude that all peaceful beginnings

of  government have been laid in the consent of  the people. I say

“peaceful,” because I shall have occasion, in another place, to speak of

conquest, which some esteem a way of  beginning of  governments.24

Kontak merupakan satu aspek dalam totalitas proyek teori-

tik locke yang oleh banyak pihak diakui sebagai sumbangan

besarnya terhadap kewarganegaraan, khususnya kewarganega -

raan liberal. Berdampingan dengan Hobbes, melalui teorinya

ini locke dianggap sukses meletakkan satu model penalaran
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mengenai hubungan egaliter antara individu dengan negara.

Formasi penalaran inilah yang hari-hari ini dijadikan basis mi -

nimum/ukuran standar dari praktik penyelenggaraan pemerin-

tahan modern. Khusus dalam soal ini locke menulis: “The lib-

erty of  man in society is to be under no other legislative power but that

established, by consent, in the commonwealth; nor under the dominion

of  any will, or restraint of  any law, but what the legislative shall enact

according to the trust put in it.” 25

Dari paparan atas pemikiran locke di atas maka kita kini

bisa mulai mensistematisir kontribusi terpenting locke terha -

dap kewargaan liberal. Pertama, berdasarkan asumsi bahwa

manusia itu secara esensial bebas, setara, rasional, dan secara

alamiah memiliki hak individual yang tidak boleh dicampuri

atau dilanggar, maka posisi atau kedudukannya di dalam ko -

munitas politik pun juga sedemikian. 

Kedua, melalui rumusan locke tentang pemerintahan sipil,

kewarganegaraan liberal memandang dan memosisikan nega ra

lebih sebagai pelindung properti individu melalui kekuasaan

politik yang mencakup tiga fungsi, yaitu legislasi, eksekusi, secu-

rity. Dalam rumusan yang sangat jelas locke menulis: “The

great end of  men’s entering into society being the enjoyment of  their

properties in peace and safety.” 26

Ketiga, kontrak sebagai dasar pembentukan pemerintahan

sipil. Dari pikiran ini kewarganegaraan liberal cenderung me -

mandang bahwa hubungan individu-negara bersifat egaliter.

Dari pemikirannya ini pun tugas dan peran negara yang baik

menjadi lebih mudah diukur dan ditentukan, yaitu untuk men-

jalankan segala hal yang telah disepakati/disetujui melalui kon-

trak. Selain itu, kontrak dalam locke berguna untuk menjelas -

kan asal usul dari hak dan kewajiban yang secara resiprokal di -

emban baik oleh negara maupun warga. Terkait hal ini Derek
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Heater menulis: “More importantly, Locke’s notion of  the second

contract portrays a system of  government in which the state has the

responsibility for protecting its citizens as well as the citizens’ obliga-

tions to support the government. This balance or reciprocity is a vital

characteristic of  citizenship.”

Keempat, teori properti. Sebagaimana disebutkan oleh

Schuck,27 locke dan teoretisi liberal pada umumnya melihat

pro perti individual sebagai kondisi esensial bagi kebebasan.

Teori ini dianggap Schuck sebagai dua elemen sentral dari ke -

warga negaraan liberal, antara lain: (1) individu sebagai pen -

cipta pro perti (life, liberty, estate) melalui kerja. Dari pikiran se -

macam ini maka secara otomatis individu dianggap berhak me -

nguasai se penuhnya properti yang diusahakannya itu; (2) pikir -

an mengenai asal usul properti semacam itu membuat logika

perlindung an properti dari invasi pihak di luar dirinya menjadi

mungkin diajukan. Dalam locke, perlindungan ini utama nya

dijamin oleh hukum yang dijalankan oleh pemerintahan si pil.

Dalam hal ini locke menulis: “no one ought to harm another in his

life, health, liberty or possessions.”

Peran negara dan sifat Hubungan individu-negara

Dari pemikiran teoretis yang bersumber pada Hobbes dan locke

di atas, kita bisa melihat bahwa dalam tradisi pe mikiran liberal,

hubungan antara individu dengan negara ber sifat egali ter dan

resiprokal. Sifat hubungan seperti ini utama nya merupakan

implikasi dari logika kontrak sebagai dasar pembentukan peme -

rintahan sipil/negara. Implikasi mo del penjelasan sema cam ini

adalah bahwa negara merupakan satu-satu nya institusi politik

yang diberi kewenangan sebagai pelaksana kontrak. Arti nya, se -

cara umum negara memiliki peran sebagai pelaksa na kontrak
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yang dijalin individu-individu secara voluntaristik dan rasional.

lantas apa saja substansi yang termuat dalam kontrak itu? 

Jika kita kembali ke pokok-pokok pikiran Hobbes dan

locke, maka akan kita temukan rumusan yang jelas mengenai

substansi-substansi kontrak yang merupakan dasar dari pem-

bentukan negara. Hobbes menyatakan bahwa motif  utama

yang mendorong individu menjalin kontrak satu sama lain

ialah rasa takut yang secara konstan dialami dan di rasakan ber -

sama dalam forma kehidupan state of  nature. De ngan kata lain,

jaminan keamanan individual (dalam arti keselamatan diri)

adalah ekspektasi yang kemudian menjadi substansi kontrak.

Dengan demikian maka aktivitas penjaminan security meru-

pakan peranan terpenting yang harus dijalankan oleh siapapun

yang diberikan kepercayaan sebagai pemegang kedaulatan di

dalam pemerintahan sipil. 

Sementara bagi locke, kontrak adalah proposal perlin -

dungan atas properti individual, yang meliputi life, liberty, dan

estate. Bertolak dari gagasan ini, maka substansi kontrak ialah

perlindungan atas properti individual melalui kekuasaan poli-

tik. Maka negara berperan sebagai pelindung properti indivi -

dual. Adapun praktik perlindungan terha dap properti dilaksa -

nakan oleh pemegang kekuasaan politik melalui tiga tugas po -

kok, yaitu: legislasi, eksekusi, dan security. Dengan demikian,

prosedur penjaminan properti yang dianggap sah dalam locke

ialah penjaminan yang dilaksanakan oleh pemegang ke kuasaan

politik dengan sepenuhnya mengacu pada hukum si pil. Hukum

sipil inilah yang lantas menentukan relasi antar individu di da -

lam komunitas politik maupun relasi individu dengan negara. 

kebebasan sebagai kondisi Non-Interference

Kebebasan dalam liberalisme umumnya dipahami sebagai kon-

disi non-interference atau otonomi penuh dalam meraih dan me -
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ngelola kepentingan pribadi. otonomi di sini lebih pas diartikan

sebagai kondisi yang sepenuhnya lepas dari campur tangan pi -

hak di luar diri (baik dari sesama maupun dari institusi politik).

Silsilah ide kebebasan sebagai kondisi non-interference ber -

asal dari pandangan Hobbes dan locke yang sama-sama men-

jelaskan bahwa by default manusia terlahir dalam keadaan bebas

dan merdeka. Karena kondisi asali yang sedemikian ingin terus

dipertahankan, maka individu menjalin persekutuan untuk

mem bentuk pemerintahan sipil. Dengan begitu maka aliansi -

nya tersebut dimaksudkan sebagai upaya agar kebebasan dalam

pencarian kepentingan diri berlangsung secara aman, damai.

dan tanpa ancaman yang merugikan keselamatan jiwa maupun

properti-properti individual lainnya. Di titik ini peran negara

dalam kewargaan liberal adalah untuk memastikan bahwa se -

tiap orang bebas untuk melakukan apapun yang di sukainya, be -

bas mencari apapun yang ingin ditemukannya, menguasai sepe -

nuhnya apa yang telah menjadi miliknya, seka ligus otonomi pe -

nuh dalam penggunaannya. Namun meskipun kebebasan di -

tempatkan sebagai nilai utama, tetap saja ada satu batasan yang

tak boleh dilanggar, yaitu melanggar hak yang se cara sama di -

miliki oleh orang lain.

Dalam konteks kehidupan bernegara, kondisi non-interfer-

ence dimungkinkan dengan diakuinya seperangkat hak-hak indi-

vidual. Di sini hak-hak individual dipandang sebagai bagian

dari identitas kewarganegaraan seseorang yang memungkinkan

individu untuk bebas mencari, meraih, memiliki, dan melaku -

kan apapun yang diinginkannya tanpa sedikit pun gangguan

dari pihak di luar dirinya. Sedangkan satu-satunya instrumen

sosial politik yang berperan dalam membatasi mobilitas kebe-

basan individu tersebut muncul dari aturan-aturan hukum sipil.

Dengan ini hukum sipil memang terkesan seperti membatasi

kebebasan individu dalam mengejar kepentingan-kepentingan

pribadinya. Namun, dengan tetap konsisten pada logika liberal-
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isme yang dibangun locke, kategori hukum sipil yang baik se -

benarnya tidak diarahkan untuk mengekang kebebasan indi-

vidu, melainkan justru diproyeksikan untuk memaksimalkan

kebebasan itu sendiri. Dengan demikian yang menjadi perhati -

an utama locke sebenarnya adalah pemosisian hukum sebagai

instrumen sosial-politik untuk menangani pertikaian atau ben-

turan dalam proses pencarian kepentingan pribadi. Dari sini

muatan formulasi hukum yang baik dalam pandangan liberal-

isme ialah yang memuat rujukan umum dalam menengahi dan

atau untuk menetapkan sanksi terhadap segala pelanggaran

hak-hak individual. Dengan demikian, formulasi hukum yang

baik adalah yang membuka peluang seluas-luasnya pada kebe-

basan individu dalam mengejar kepentingan-kepentingan pri -

badinya. Dalam hal ini locke menulis: “Tujuan hukum bukan-

lah untuk meniadakan atau mengekang, melainkan melestari -

kan dan memperluas kebebasan...”28

Stabilitas masyarakat politik dalam kewargaan liberal de -

ngan itu sepenuhnya dibebankan pada peranan negara sebagai

regulator sekaligus penegak hukum. Dengan pendasaran sede -

mikian maka tidak heran jika Hobbes maupun locke meng-

garisbawahi dan memasukkan “kepatuhan individu terhadap

negara” sebagai kewajiban kewarganegaraan. Sebab tanpa ke -

patuhan semacam itu maka stabilitas masyarakat liberal akan

sangat sulit dipertahankan. Di titik ini tibalah kita pada satu

subjek bahasan yang sangat penting dalam kewarganegaraan

liberal, yaitu tentang hak dan kewajiban. 

Hak individual

Hak individual adalah kunci utama untuk memahami kewarga -

negaraan liberal. Hal ini terutama mengacu pada praktik hidup
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29. T. H. Marshall, “Citizenship and Social Class,” op.cit., hlm. 67.
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masyarakat demokratis yang umumnya mendasarkan segala

segi preservasi diri kepada teori hak-hak individual. Dengan

kata lain, pemikiran hak-hak individual adalah dimensi mental

dari seluruh privilese (hukum, properti, kebebasan) yang di -

nikmati seseorang di dalam negara. Tanpa pandangan dan

peng akuan politik atas hak-hak individual, praktik kewargaan

era modern akan kehilangan seluruh pendasaran logisnya. 

Dalam tipologi Marshall, hak yang dirumuskan oleh

Hobbes dan locke itu diklasifikasikan sebagai civil rights atau

hak-hak sipil, yang muncul pada abad ke-17. Selain hak sipil,

Marshall juga menyebut dua tipe hak lainnya, yaitu hak politik

(political rights) dan hak sosial (social rights). Berdasarkan perio-

denya, pemikiran mengenai hak-hak politik berkembang pada

abad ke-18, sedangkan hak-hak sosial tumbuh seturut perkem-

bangan welfare state pada abad ke-20. Masih menurut Marshall,

hak-hak sipil mencakup kebebasan individu, hak kepemilikan,

serta hak-hak yang berkait dengan kebebasan individual. Se -

dangkan hak politik adalah hak-hak yang memungkinkan indi-

vidu berpartisipasi dan memengaruhi urusan-urusan kepublik -

an. Adapun hak sosial merujuk kepada hak warga atas suatu

standar keberadaban ekonomi tertentu.29

Sebagaimana disebut Marshall, perkembangan hak-hak si -

pil dan politik tidaklah terjadi sekaligus pada satu masa, me -

lainkan berkembang secara evolutif. Pengakuan atas hak-hak

politik individu sendiri utamanya muncul pasca meletusnya

Revolusi Perancis 1789. Melalui apa yang dikenal sebagai The

Declaration of  the Rights of  Man and Citizen, tema kewarganegara -

an mendapatkan semacam keluasan sekaligus kedalaman da -

lam hal hak-hak politik individual. Keluasan di sini merujuk

ekstensifikasi tipe-tipe hak, yaitu penambahan hak-hak politik

sebagai komplemen hak sipil. oleh pemikir semacam Isaiah



30. Untuk penjelasan mengenai kebebasan negatif  dan kebebasan positif, lihat
Isaiah Berlin, “Two Concepts of  liberty,” dalam Michael J. Sandel (ed.),
Liberalism and Its Critics (New York: New York University Press, 1984), hlm. 15
dan 23. 
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Berlin, kedua tipe hak ini disatukan ke dalam konsep “kebebas -

an negatif ” (negative freedom), yang kini umum dikenal sebagai

hak sipil-politik. Sedangkan hak sosial sebagaimana disebut

Marshall dikategorikan oleh Berlin sebagai “kebebasan positif ”

(positive freedom), yang kini umum dikenal sebagai hak ekonomi-

sosial-budaya (hak ekosob). Hak kebebasan negatif  umumnya

dimengerti dalam formula kerja “freedom from” atau bebas dari

(segala restriksi), sedangkan hak positif  umum dipahami dalam

formula “freedom to” atau bebas untuk melakukan apapun.30

Kontribusi Revolusi politik di Perancis, khususnya dalam

konteks perkembangan pemikiran hak-hak kewarganegaraan,

mencakup setidaknya dua hal. Pertama, hancurnya bentuk ke -

kuasaan politik monarki yang melanggengkan partisi sosial dan

privilese dalam politik berdasarkan keturunan. Arti penting ke -

runtuhan monarki dan seluruh pendasaran logisnya ini adalah

bahwa sejak saat itu manusia (kembali) berkedudukan setara di

dalam politik. orientasi kekuasaan tidak lagi ditujukan untuk

memanjakan raja dan keturunannnya, melainkan sepenuhnya

diarahkan untuk melayani kepentingan-kepentingan publik.

Ringkasnya, privilese hilang dan sekat-sekat sosial hancur.

Kedua, melalui The Declaration of  the Rights of  Man and Citizen,

Revolusi Perancis memberikan kembali kebebasan dan otono-

mi individu kepada manusia. Dengan restorasi identitas intrin-

siknya ini setiap orang sah –berdasar hak-hak alamiahnya—

untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan

politik. Variasi hak-hak politik yang secara langsung dianggap

merupakan sumbangan Revolusi Prancis antara lain bisa dilihat

melalui tabel 4.1. di halaman selanjutnya.
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HAk HukuM

1. keamanan Pribadi

- Penghilangan ilegal
- Perlindungan dari

penyiksaan/
kekerasan

- Capital punishment

- Aborsi
- Invasi privasi

2. Akses dan Proses

keadilan

- Hak untuk diwakili
secara hukum

- Bantuan hukum gratis
- Hak untuk melepas -

kan diri dari tuntut an
hukum (Waive legal

fees)

- Hak untuk mem -
bantah tuduhan 

- Pengadilan lewat juri 
- Hak untuk menjalin

kontrak

3. kesadaran dan

Pilihan

- Kebebasan bicara
- Kebebasan publikasi
- Kebebasan beragama
- Hak memilih (dalam

keadaan perang)
- Hak untuk memilih

pekerjaan
- Hak untuk menentu -

kan gender/etnis

HAk Politik

1. Hak untuk Memilih

- Hak untuk men -
duduki jabatan 

- Kebebasan infromasi
- Hak untuk protes

2. Hak berorganisasi

- Hak berpartai
- Hak perdagangan/

keanggotaan dalam
serikat dagang

- Hak melancarkan 
gerakan sosial 
(oposisi)

- Hak untuk berserikat
dan melancarkan
protes

- Hak kultural/hak
minoritas

3. Hak kewarga-

negaraan

- Hak imigrasi dan
kewarganegaraan

- Naturalisasi
- Suaka politik 
- Hak kultural

HAk PArtisiPAsi

1. Hak di dunia kerja

- Hak mendapatkan
informasi ketenaga -
kerjaan

- Hak untuk meminta
penempatan kerja

- Hak atas karya 
- Perlindungan atas

diskriminasi
- Perlindungan kerja 

2. Hak Pertimbangan

dan determinatif

- Hak mengaju kan 
ke beratan kepada 
De partemen Tenaga
Kerja 

- Hak tawar menawar
secara kolektif

- Hak untuk beker-
jasama lintas etnis,
(misal: mempekerja -
kan karyawan dari
etnis, agama, luar
negeri atau dengan
organisasi luar negeri) 

3. kontrol atas Modal

- Wage earner funds

- Kendali bank sentral
- Keputusan investasi

regional
- UU anti-monopoli

dan pelarian modal
- Co-determination

(keputusan strategis)

TABEl 4.1. variasi Hak Individual dalam Teori Kewargaan Liberal

S U M B E R : diolah dari Thomas Janoski dan Brian Gran, “Political Citizenship: Foundations
of  Rights”, dalam Engin F. Isin dan Bryan S. Turner (eds.), Handbook of  Citizenship Studies
(london: Sage, 2002), hlm. 15.



Warga negara yang baik 

Dengan memperhatikan poin-poin penting terkait kewargaan

liberal yang telah dijabarkan sebelumnya, di titik ini kita tiba

pada satu keperluan untuk memformulasikan apa itu warga

yang baik. Paparan pada subbab ini akan mengacu sepenuhnya

pada pikiran-pikiran John Rawls.

Berbasis pada antropologi liberal yang umumnya bersepa-

kat bahwa manusia merupakan rational animal, maka ciri ter-

penting dari warga negara yang baik menurut Ralws ialah

warga negara yang menyadari implikasi dari identitas esensial-

nya sebagai makhluk rasional. Secara spesifik makhluk rasio nal

di sini mengacu pada kemampuan dan kerelaan seseorang un -

tuk terlibat aktif  dalam diskursus menyangkut masalah-

masalah kepublikan berdasar satu cakupan nilai ke politikan ter-

tentu. Maka kewajiban warga negara –yang oleh Rawls disebut

sebagai “the duty of  civility”—sepenuhnya ber nuansa wicara

atau bersifat deliberatif. Secara tegas Rawls me nyatakan: 

The duty of  civility is a non-legal moral duty to “be able to explain

to one another on […] fundamental questions how the principles and

policies they advocate and vote for can be supported by the political

values of  public reason. This duty also involves a willingness to lis-

ten to others and a fairmindedness in deciding when accommoda-

tions to their view should reasonably be made.31

Dengan ini menurut Rawls, ukuran warga negara yang baik ter-

letak pada kemampuannya untuk terlibat secara deliberatif  da -

lam urusan-urusan kepublikan berdasarkan satu cakupan nilai

kepolitikan tertentu. Kewajiban atau tugas ke warganegaraan

yang terpenting ialah kemampuan untuk me nerangkan posisi

kita sendiri, dalam kaitannya dengan kebaik an bersama, terha -
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32. Ibid., hlm. 224.
33. John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement (Cambridge: Harvard University

Press, 2001), hlm. 91-92.
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dap sesama warga negara lainnya. lantas, apa persisnya yang ia

maksud dengan “the range of  political values”? Dan lebih jauh

lagi: mengapa satu cakupan nilai kepolitikan ini diposisikan

Rawls sebagai parameter kualitatif  untuk menga rakterisir siapa

itu warga negara yang baik? 

“The range of  political values” dalam Rawls merujuk pada

satu set nilai-nilai kepolitikan yang diturunkan dari pandangan

keadilan liberalisme. Nilai-nilai keadilan liberal tersebut antara

lain: (1) kesetaraan dan kebebasan sipil-politik (equal political

and civil liberty); (2) kesamaan yang adil dalam hal kesempatan

(fair equality of  opportunity); (3) kesetaraan sosial dan resiprokali-

tas (social equality and reciprocity). Resiprokalitas di sini mengacu

pada satu konteks kehidupan yang spesifik, yaitu bahwa kita hi -

dup di dalam satu formasi masyarakat demokratis, lengkap de -

ngan keanekaragaman pandangan, yang dengan demikian men -

syaratkan adanya suatu kerelaan yang bersifat timbal balik pada

saat mencari formulasi terbaik sebagai jalan keluar dari per -

kara-perkara yang bersifat publik. Inilah yang oleh Rawls dise-

but sebagai “public reason”.32 Dalam Justice as Fairness, Rawls me -

rinci secara lebih sistematik apa persisnya yang ia maksud de -

ngan nilai-nilai keadilan politik khas liberal tersebut. Yang per-

tama adalah nilai-nilai keadilan politik yang mencakup ketiga

hal yang disebutkan di atas. Nilai politik jenis kedua, yakni nilai

nalar publik, adalah semacam pedoman untuk memastikan

bahwa pencarian solusi atas masalah-masalah publik juga bersi-

fat bebas, terbuka, dan bernalar. Nilai-nilai inilah yang mencer-

minkan ideal kewarganegaraan liberal.33

Keterlibatan secara deliberatif  di dalam urusan-urusan ke -

publikan adalah karakter terpenting seorang warga negara yang

baik. Namun, tidak semua keterlibatan sedemikian oto matis di -



34. Rawls, Political Liberalism, hlm. 143. Berikut kutipannya: “Problematika stabili -
tas adalah ‘bagaimana mungkin bisa ada masyarakat yang stabil dan adil yang
para warganya yang bebas dan setara terbelah-belah oleh doktrin-doktrin mo -
ral, keagamaan, filosofis yang saling bertentangan dan bahkan tak bisa diper-
bandingkan?’ Suatu masyarakat yang stabil bisa mereproduksi dirinya sendiri
pada waktunya melalui kesetiaan terus menerus para warganya yang bernalar
pada seperangkat prinsip-prinsip politik yang mengatur perilaku mereka.”
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hitung sebagai bagian dari tindakan kewarganegaraan yang

baik. Bagi Rawls ada batas prinsipil tertentu yang terlebih dahu-

lu mesti diletakkan sebagai acuan bersama dalam praktik ke -

warganegaraan deliberatif  tersebut, yaitu seperangkat nilai-nilai

yang mencakup kesetaraan politik, kebebasan sipil, kesamaan

yang adil dalam hal kesempatan, kesetaraan sosial dan resi -

prokalitas. Rawls beralasan bahwa keperluan untuk me letakkan

prinsip-prinsip keadilan politik liberal didasari oleh satu fakta

sosiologis bahwa kini kita hidup di dalam demokrasi yang plu-

ralistik, di mana keanekaragaman pandangan moral, pluraritas

paradigma pikir, dan heterogenitas kepentingan me rupakan ciri

yang melekat dalam formasi masyarakat modern yang

demokratis. Ciri spesifik inilah yang dirujuk Rawls biang keladi

kemunculan “the paradox of  public reason”. Paradoks ini lebih

jauh disebut Rawls tidak saja bersifat immoral namun juga ber -

sifat menyulitkan (unfeasible). Immoral karena doktrin moral

komprehensif  dalam pandangan keagamaan tertentu membuat

kita sulit mempraktikkan satu laku hidup egaliter dan bebas di

dalam satu kerangka kepolitikan yang sebenarnya sudah bebas.

Menyulitkan karena pandangan-pandangan semacam itu me -

nimbulkan instabilitas dalam masyarakat liberal yang demo -

kratis.34 Dengan argumen semacam itu maka apa yang terbaik

bagi Rawls ialah meletakkan terlebih dahulu satu set prinsip-

prinsip dasar universal yang absah. Di titik ini, ia mengajukan

satu set pandangan keadilan politik liberal sebagai prinsip-prin-

sip yang mendasari public reason. 

Fungsi dari keterlibatan secara deliberatif  ialah untuk me -
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nyelesaikan beragam persoalan yang menyangkut kebaikan

semua pihak. Di sini kita menemukan satu aspirasi paling fun-

damental dari liberalisme, yaitu penolakan keras terhadap sega -

la bentuk pemaksaan kehendak dan kekerasan dalam proses

advokasi suatu agenda kemasyarakatan tertentu. Dengan kata

lain, melalui teori duty of  civility ini Rawls mencoba menawar -

kan satu metode konsensual yang memungkinkan proses advo -

kasi bisa berlangsung secara damai, bernalar, dan intelek.

Penutup

Sebagai penutup, akan diketengahkan beberapa kelemahan ter-

penting dari kewarganegaraan liberal. Setidaknya ada empat

hal yang dianggap sebagai kelemahan kewarganegaraan liberal,

yang secara paradoksal justru bersumber dari kelebihan-kele -

bihan liberalisme itu sendiri. 

Pertama, penekanan pada individualisme. Salah satu prob-

lem pelik yang dihadapi kewargaan liberal ialah kesulitan untuk

keluar dari ortodoksi individualisme. Akibatnya, teori-teori ke -

warganegaraan liberal umumnya dianggap gagal merumuskan

satu formasi penalaran yang mendasari kewajiban sekaligus so -

lidaritas individu di dalam kehidupan bernegara. Implikasi

langsung terhadap praktik kewarganegaraan ialah absennya tin-

dakan-tindakan yang cenderung pada solidaritas sosial. 

Kedua, tentang kebebasan dalam pengejaran kepentingan

pribadi. Dalam praktik politik kewarganegaraan kontemporer,

penekanan berlebih pada kebebasan individual membuat per-

juangan politik bias dengan aktivitas pengejaran kepentingan

pribadi. Institusi semacam partai politik pada akhirnya juga su -

kar bersikap imparsial. Implikasinya, kepentingan individu se -

ringkali disamarkan atas nama kepentingan publik. Pada akhir -

nya negara seringkali disebut sebagai jejeran agenda-agenda ke -

pentingan parsial, atau sekadar arena kontestasi kepentingan
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individual. Di tititk ini liberalisme dianggap gagal mempromo -

sikan solidaritas sosial. 

Ketiga, kesetaraan. Dalam liberalisme kesetaraan dianggap

given atau terberi begitu saja. Dalam locke misalnya, silsilah

kesetaraan dijelaskan sebagai kondisi alamiah. Implikasinya,

teori-teori liberalisme (dan pada gilirannya teori-teori kewarga -

negaraan liberal) gagal memindai faktor-faktor empirik yang

menghambat aktualisasi ideal kesetaraan manusia di dalam

komunitas politik. Contoh dalam praktik politik riil misalnya:

ketidaksetaraan ekonomi, modal politik, modal kultural sering -

kali menjadi hambatan dalam partisipasi politik. Akibatnya,

keputusan-keputusan politik seringkali gagal mencerminkan

totalitas aspirasi warga negara. Efek lanjutannya ialah bahwa

keputusan politik seringkali gagal mempromosikan kesetaraan

yang dibasiskan pada realitas ketidaksetaraan yang aktual.

Ringkasnya, politik kesetaraan dalam liberalisme sebenarnya

selesai sesaat setelah diteorikan. Dari sini, proyek emansipasi

kewargaan yang dimungkinkan melalui partisipasi politik men-

jadi sulit dilakukan karena dua alasan: (1) sebab kesetaraan di -

andaikan sudah terjadi; (2) semua orang diandaikan bisa ber -

partisipasi di dalam politik. Padahal, kita semua tahu bahwa

ketidaksetaraan masih terjadi di mana-mana. 

Keempat, hak individual. Penekanan pada hak-hak indivi -

dual warga negara seringkali dikritik sebagai biang keladi dari

minimnya sumbangan pemikiran mengenai kewajiban-kewajib -

an kewarganegaraan. Implikasi dari absennya imperatif  teoritik

semacam ini ialah hilangnya praktik-praktik kewargaan yang

terarah pada pemenuhan kewajiban sebagai warga negara. Se -

cara umum liberalisme memang tidak banyak memperhatikan

persoalan kewajiban warga negara.
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Pengantar 1

Membahas kewarganegaraan sosial (sosial citizenship) tidak bisa

dilepaskan dari pembahasan akan konseptor utamanya, yaitu

Thomas Humphrey Marshall, seorang sosiolog asal Inggris.

Melihat latar belakang diri dan keilmuannya, tak heran bila

teori kewarganegaraan Marshall sangat bercitarasa sosiologis

serta kental dengan nuansa empi risisme rasional khas pemikir-

pemikir Inggris. Mengenai kerja intelektualnya, Marshall per-

nah berkata, “Saya yakin, dorongan modern pada kesetaraan

sosial merupakan fase terkini dari evolusi kewarganegaraan

yang telah mengalami kemajuan terus menerus selama 250 ta -

hun. Karena itulah, tugas pertama saya adalah menyiapkan

lahan bagi tilikan atas masalah-masalah hari ini dengan meng-

gali sementara di lapisan bawah sejarah masa lalu.”2

Seperti telah disinggung pada awal bab lalu, teori Marshall

seringkali digunakan sebagai rujukan untuk menjelaskan apa

itu kewarganegaraan. Bagi Marshall, warga negara adalah se -

tiap orang “yang memiliki keanggotaan penuh dan setara da -

Kewarganegaraan Sosial T.H. Marshall5



lam suatu komunitas politik.”3 lantas apa persisnya definisi

itu? Untuk mengusutnya tentu saja kita perlu untuk terlebih

dahulu me masuki teknik penjelasan ala Marshallian, yang me -

mang dikenal kental de ngan valuasi sosiologis-historis, yakni

kalkulasi rasional-ekono mis yang dipadukan dengan keadaan

empiris serta data historis. 

Dan sebelum itu, kita juga perlu mengulas dulu pemikiran

ekonom abad ke-19 Alfred Marshall yang nantinya banyak me -

mengaruhi pemikiran T.H. Marshall (keduanya tidak ada hu -

bungan kekerabatan). Sebagaimana teori Alfred Marshall, teori

kewarganegaraan sosial T.H. Marshall memang ditujukan un -

tuk merumuskan satu metode ameliorasi mutu kualitas hidup

kelas pekerja melalui negara dan pasar. Tentu saja porsi terbe-

sar tulisan ini tidak ditujukan untuk membahas usaha pe -

ningkatan mutu kualitas hidup kelas pekerja itu, tetapi kita per -

lu mengenal hal-hal yang sangat mendasar dan penting dalam

pe mikiran Alfred Marshall mengenai apa dan siapa itu “gentle-

man”. Keterangan ini perlu untuk memasuki pemikiran T.H.

Marshall mengenai “citizen” dan meneliti penalaran di balik

konsepsi yang menyamakan “citizen” dengan “gentleman”, dan

apa sebabnya kedalaman arti “gentleman” begitu bergaung da -

lam teori kewarganegaraan sosial T.H. Marshall.

Selanjutnya, dibahas mengenai metode atau taktik yang

dianggap Marshall paling memadai dalam rangka memung -

kinkan perluasan upaya perbaikan kualitas hidup kelas pekerja

di seantero dunia. Hal ini tentu saja merupakan apresiasi T.H.

Marshall terhadap kesuksesan karir politik ideologi demokrasi-

sosial dalam memperbaiki kondisi kelas pekerja melalui sistem

negara-kesejahteraan (universal democratic welfare state) di Skan -

dinavia. Pada bagian kedua ini akan disinggung beberapa kete -

rangan terpenting terkait usaha T.H. Marshall dalam menyan -
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dingkan antara dua hak yang selalu diandaikan terpisah dan tak

mungkin disatukan, yaitu antara hak kebebasan negatif  dengan

hak kebebasan positif. Hak kebebasan negatif  terdiri dari dua

dimensi, yaitu dimensi sipil dan dimensi politik dari hak seba-

gai warga negara. Hak kebebasan negatif  ini bersifat pasif. Se -

dangkan hak kebebasan positif  adalah dimensi sosial-ekonomi-

budaya dari hak kewarganegaraan seseorang, dengan demikian

maka hak ini bersifat positif, dalam arti negara harus aktif  ter-

libat dalam proses yang oleh Esping-Andersen disebut sebagai

“the granting of  social rights.” 4

Tulisan ini pada akhirnya akan mengurai tiga dimensi

(sipil, politik, sosial) yang oleh Marshall dijelaskan tumbuh

secara terpisah di dalam sejarah. Deskripsi dititikberatkan pada

hak sosial yang oleh Marshall disebut sebagai imbuhan yang ber -

sifat komplementer, yakni yang disebutnya sebagai “dorong an

modern pada kesetaraan sosial.”5 Yang dimaksudnya se bagai

“dorongan modern” adalah dorongan empirik dalam sejarah

gerakan-gerakan sipil-politik ke arah penyetaraan sosial melalui

entitlement (pemberian hak) via sistem negara-kesejah teraan. Se -

cara metaforik, entitlement bisa dibayangkan sebagai semacam

upaya untuk melekatkan berbagai macam hak dalam fase-fase

kesejarahan gerakan emansipasi manusia, mulai dari abad ke-

17 hingga ke-19. Pendeknya, dalam Marshall, entitlement adalah

usaha untuk memasang tiga perangkat lunak “hak-hak” (yakni

sipil, politik, sosial) ke dalam sistem operasi bernama kewarga -

negaraan. oleh karena itu, deskripsi akan mengarah pada pen-

jelasan mengenai aspek-aspek terpenting dalam graduasi gerak

entitlement itu, dimulai dari deskripsi sejarah entitlement hak-hak

sipil, kemudian entitlement hak-hak politik, dan terakhir, entitle-

ment hak-hak sosial. Dengan demikian, mengulang definisi
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warga negara pada paragraf  kedua, maka siapa itu warga da -

lam konsepsi T.H. Marshall adalah: setiap anggota dari suatu

komunitas politik yang berkedudukan setara dan menikmati

tiga hak yang diproteksi dan dijamin oleh negara, yaitu hak

sipil, politik, dan hak sosial. 

Warga negara sebagai “Gentleman”

Tesis utama teori Marshall menyejajarkan “citizen” sebagai

“gentleman”. Gentleman sendiri merupakan konsep yang disu -

ling dari pemikiran Alfred Marshall, sebagaimana di akui sen -

diri oleh T.H. Marshall dalam bukunya Citizenship and Social

Class. Menurut T.H. Marshall, untuk melihat latar bela kang ke -

terangan akademis dari rumusan mengenai warga negara, kita

harus kembali sepenuhnya ke pemikiran Alfred Marshall, ter -

utama pada gagasannya yang membahas tema civilized life.

Every man is a gentleman—itulah titik berangkat gairah

intelektual Alfred Marshall untuk mencoba mengubah kondisi

ketimpangan sosial abad ke-19 dalam masya rakat industri yang

baru tumbuh.6 Pandangan itu pulalah yang kemudian ia ajukan

sebagai hipotesis sosio logis7 mengenai siapa itu masyarakat ma -

nusia dalam forma kehidupan spesifik khas sistem stratifikasi

sosial-ekonomi masyarakat industri.

Istilah gentleman dalam konsepsi Alfred Marshall merujuk

pada satu kategori manusia di dalam sistem sosial yang sudah

dideterminasi oleh sistem ekonomi tertentu. Dalam sistem so -

sial yang sudah sangat ekonomistik semacam itu, ia membagi

dan kemudian membedakan masyarakat ke dalam dua kategori

sosial-ekonomi. Pertama adalah apa yang ia sebut sebagai kelas
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pekerja terampil (skilled artisans). Kedua, buruh kasar (non-skilled

artisans). Mereka yang termasuk ke dalam kategori skilled arti-

sans adalah orang-orang yang “pekerjaannya tidak melumpuh -

kan dan menghancurkan jiwa.”8 Dengan karakteristik ini, maka

skilled artisans adalah kelas pekerja yang menikmati laku hidup

civilized life. Sedangkan buruh kasar adalah mereka yang berada

di luar matriks logika jenis pekerjaan yang “tidak melumpuh -

kan dan menghancurkan jiwa” itu. Di titik ini, kualitas kehi -

dupan masyarakat yang hendak diperbaiki Alfred Marshall ber -

kaitan dengan rendahnya mutu kehidupan non-skilled artisans—

para pekerja kasar. Dengan demikian maka frase “every man is

gentleman” pertama-tama tidak dimaksudkan untuk mengata kan

secara gampangan bahwa semua orang adalah gentleman, tetapi

lebih sebagai asumsi yang sekaligus ia jadikan rute emansipasi

kaum non-skilled artisans pada masanya. Maka, dengan de mi -

kian, istilah “gentleman” bukan dimaksudkan untuk meng eva -

luasi segi kuantitatif  kehidupan kelas pekerja (misal: asupan

gizi, jumlah kekayaan material dst), melainkan lebih pa da usa -

ha untuk menyoroti kualitas hidup pekerja terampil yang ter-

didik pada masanya. Kondisi civilized life inilah yang ingin diper-

luas oleh Alfred Marshall hingga ke teri tori kehidup an ka lang -

an non-skilled artisans. Dalam rumusan T.H. Marshall, kualitas

civilized life ini dijelaskan sebagai: “the good things which distin-

guish the life of  gentleman from that of  the working classes.” 9

Alfred Marshall mengakui bahwa pada akhirnya semua

orang barangkali tidak akan bisa dijadikan serba setara, tapi ke -

majuan harus terus diupayakan untuk mengikis kesenjangan

antara para skilled artisans (yang disebut sebagai gentleman) de -

ngan working class. Tapi sampai di sini, Alfred Marshall diang-

gap gagal membedakan apalagi menunjukkan “taktik metodis

non-sosialis” dalam usahanya mengemansipasi kualitas hidup
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para buruh kasar itu. Untuk beberapa alasan, sudah barang

tentu ia enggan dikategorikan sebagai sosialis. Baginya, sosial-

isme tidak mengakomodir apa yang ia sebut sebagai the preser-

vation of  freedom of  competitive market.10 Baginya, pasar harus te -

tap diberi porsi penting, termasuk dalam upaya emansipasi

kelas buruh. Hal ini yang membuat pemikiran Alfred Marshall

dianggap menyisakan persoalan yang sangat menda sar, dan

obsesi untuk mengusahakan peningkatan taraf  hi dup para non-

skilled artisans justru pada akhirnya membuatnya terpuruk da -

lam kekecewaan yang depresif  akibat sifat harapannya yang ter-

lalu besar dan luhur. obsesinya itu memang bertepuk sebelah

tangan. Namun di kemudian hari, penerusnya, T.H. Marshall,

datang dengan metode dan atau taktik baru yang lebih “terde -

ngar” liberal sekaligus bernuansa sosialis. Bagi T.H. Marshall,

campur tangan negara diperlukan jika mutu kualitas hidup dari

kelas pekerja yang sudah bersemayam dalam perekonomian

pasar kompetitif  itu hendak ditingkatkan. Singkat kata, negara

mesti lebih aktif  jika cita-cita, harapan, serta sumblimitas pi -

kiran Alfred Marshall benar-benar ingin direalisasikan.11 Di

sini, kita menangkap satu aspirasi penting dalam proyek inte -

lektual T.H. Marshall, yaitu keadilan sosial bisa diraih tanpa

perlu terlebih dulu mengerjakan proyek raksa sa utopis seperti

dianjurkan Marx. Utopia Marx itu tentunya adalah cita-cita

luhur penghapusan kelas, yang sering digunakan kalangan non-

Marxis sebagai senjata semiotis untuk mencemarkan kredibili-

tas dan kerja keras Marx yang tertuang dalam Das Kapital. 

kewarganegaraan sosial sebagai Metode emansipasi buruh 

Satu problem besar yang muncul seiring dengan pasangnya

industrialisasi adalah kerawanan yang dialami oleh kelas peker-
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ja tunakisma, yakni buruh. Berbeda dengan petani yang seti-

daknya masih memiliki dan menguasai cangkul (juga kadang

tanah) sebagai alat produksi, kelas pekerja tunakisma adalah

kategori kelas pekerja yang sama sekali tidak menguasai alat

produksi. Selain itu, kemajuan industri juga membawa masalah

makin terkonsentrasinya kapital di kelas borjuis, yaitu kelas

yang memiliki dan menguasai alat-alat produksi, yang dengan

demikian berada pada posisi paling memungkinkan dalam me -

numpuk kapital. Hal ini tentu saja berarti makin timpangnya

keadilan sosial-ekonomi, yang secara otomatis makin memicu

ketegangan di antara dua kelas yang masing-masing meng -

usung kepentingan serta agenda yang berbeda. 

Bisa dipahami mengapa kemudian Marshall mengajukan

negara sebagai semacam tenaga penggerak dalam mendorong

perbaikan mutu kualitas hidup kelas pekerja ini. Sebagaimana

kita ketahui negara adalah suatu lokasi di mana bermacam

kekuasaaan politik terkonsentrasi, termasuk di dalamnya ke -

kuasaan politik atas kelas borjuis yang menguasai alat-alat pro-

duksi dalam sistem ekonomi kapitalistik. lantas dengan cara

apa negara bisa bergerak lebih aktif  dalam memperbaiki situasi

rawan yang dialami kelas pekerja, sembari dalam saat yang sa -

ma tetap berusaha memelihara kebebasan di dalam pasar kom-

petitif  itu? Di titik ini T.H. Marshall mengajukan teori kewar-

ganegaraan sosial. Teori inilah yang dimaksud sebagai metode

emansipasi itu, yaitu taktik emansipasi baru untuk me rekonsi -

liasi hubungan negara-pasar dalam rangka memperbaiki mutu

kualitas hidup kelas pekerja di dalam kebaruan situasi abad ke-

19. Namun, untuk memahami secara penuh pentingnya agenda

ini, maka kita perlu terlebih dulu memahami problem-problem

terbesarnya. Berikut akan dijelaskan sedikit duduk perkara teo-

retis maupun empiris-historisnya. 

Rekam jejak intelektual dari problem kemasyarakatan se -

bagaimana dimaksud di atas sebenarnya bisa ditelusuri jauh
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hingga ke akarnya, yakni dalam pemikiran Karl Marx dan di

dalam situasi pertumbuhan awal masyarakat industri itu sendiri.

Dalam abstraksi Marx, dehumanisasi dalam pasar kapitalisme

terjadi akibat terlalu dominannya kedudukan atau posisi kelas

borjuis atas kelas buruh. Relasi dominatif  yang mendehumani -

sasi itu menyebabkan apa yang disebutnya sebagai “komodi-

fikasi manusia”. Secara singkat komodifikasi bisa diartikan se -

bagai suatu gerak di dalam proses sejarah yang berakibat pada

luruhnya keluhuran martabat manusia menjadi sekadar faktor-

faktor produksi. Peluruhan martabat itu terutama terjadi kare-

na perkembangan kapitalisme yang terus mengalami ekstensi-

fikasi ke seantero dunia. Di akhir kesimpulannya, sistem kapi-

talisme ini dituduh Marx sebagai pihak yang paling bertang-

gung jawab dalam mereduksi derajat manusia menjadi sekadar

faktor-faktor produksi. Dengan itu, harkat martabat manusia

di hargai tidak lebih tinggi dari faktor-faktor produksi maupun

hasil keluarannya, yaitu komoditas. Singkat kata, martabat ma -

nusia menjadi sama nilainya dengan barang (komoditas), yang

berarti juga bisa diperlakukan sebagai barang (diperjualbelikan)

dalam pasar kapitalisme. Itulah tragedinya, yang sedemikian

dikecam oleh Marx dan dirasakan juga oleh Alfred Marshall

maupun oleh penerusnya, T.H. Marshall. Atas dasar tersebut,

kedua Marshall itu pun pada akhirnya menempuh proyek

emansipasi yang sama, tetapi dengan metode intelektual yang

berbeda dengan Marx. Untuk bisa sepenuhnya memahami

makna emansipatif  metode ini, maka di titik ini penting bagi

kita untuk melihat kedalaman teori kewarganegaraan sosial

yang dirumuskan oleh T.H. Marshall itu. 

Konsep kewarganegaraan sosial diajukan Marshall sebagai

suatu kerangka kerja politik identitas baru dalam konstelasi sis-

tem sosial-ekonomi-politik yang juga telah mengalami pem-

baruan. Metode Marshall ini pertama-tama ditempuh dengan

cara menyebut semua orang yang tergabung di dalam komuni-
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tas politik/negara sebagai “citizen”, dan atau bukan lagi “labor”.

Implikasi atribusi ini berarti: identitas seorang buruh tidak lagi

hanya bisa dijelaskan dalam kategori ekonomi an sich—yang

oleh sebab itu aspek kesejahteraannya sepenuhnya menjadi be -

ban tanggungan pasar. Pada cara pemahaman seperti ini, maka

citizen adalah warga yang telah menjalin semacam “ikatan per-

tunangan” yang sublim dengan negara. Istilah sublim di sini

ditujukan untuk membedakan satu kategori relasi yang bukan

sekadar hubungan ekonomi semata. Dengan ini istilah citizen

lebih berusaha menggambarkan adanya suatu kompleksitas ke -

salingterhubungan antara dimensi sipil, politik dan sosial dari

hak seorang warga individual di dalam negara. Berdasar keper-

luan spesifik seperti itu, maka Marshall kemudian menyebut-

nya dalam istilah yang lebih lengkap: social citizenship. 

Sebagaimana disinggung sebelumnya, “citizen” pada T.H.

Marshall kurang lebih sama artinya dengan “gentleman” pada

Alfred Marshall. Jika pada Alfred Marshall skilled artisans itulah

yang secara sosiologis dihipotesakan menikmati civilized life,

maka dalam T.H. Marshall buruh yang sudah sepenuhnya di -

anggap citizen inilah yang digadang-gadang bisa saling berbagi

dan menikmati mutu kualitas kehidupan berperadaban. Jika

dalam Alfred Marshall civilized life itu bisa dinikmati karena hak

pendidikan anak dijamin sepenuhnya oleh negara, maka pada

T.H. Marshall penikmatan bersama atas kualitas hidup yang

beradab itu dimungkinkan karena hak-hak sosial warga diandai -

kan sudah dimungkinkan bisa dijamin sepenuhnya oleh negara. 

Dalam terminologi pascamodern, hak sosial ini populer di -

sebut sebagai hak kebebasan positif  (positive rights).12 Istilah lain-

nya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob). Hak

ekosob dalam Marshall disebut melekat pada warga negara
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karena hak ini diandaikan diturunkan sebagai imperatif  yang

bersifat tak terlanggar (inviolable) dari keanggotaan resmi sese -

orang di dalam komunitas politik. Dengan demikian maka ke -

anggotaan politik seseorang adalah dasar dari pengakuan ne -

gara atas dimensi ekonomi-sosial-budaya dari totalitas identitas

warga negara. Mengapa disebut totalitas identitas warga ne -

gara? Sebab sebelumnya dimensi hak itu hanya ada dua, yaitu

hak sipil dan hak politik. 

Dengan begitu, maka hak kebebasan positif  dalam

Marshall sejatinya merupakan penambahan dari dimensi-

dimensi hak yang telah ada sebelumnya. Dimensi sosial dari

hak inilah kontribusi intelektual terbesar Marshall. Maka, tiga

dimensi hak dari Marshall (hak sipil, hak politik, dan hak so -

sial) yang melekat sebagai identitas warga negara tentu saja ber -

tolak belakang dengan pandangan liberal yang hanya mengakui

adanya dua hak kewarganegaraan saja (hak sipil dan hak poli-

tik, yang keduanya bersifat pasif).13 Kita ingat, dari paparan bab

sebelumnya, Hobbes meyakini hanya satu hak, yang kemudian

dikembangkan oleh locke menjadi dua hak. Bisa dibilang da -

lam tradisi liberal klasik sebelum era T.H. Marshall, hak warga

negara yang diakui negara hanya berdimensi dua saja, dan ke -

duanya bersifat pasif  atau negatif,14 dalam arti “freedom from”

atau bebas dari apapun yang mungkin membahayakan life,

 liberty, dan estate individual. Ringkasnya, hak sipil-politik ha nya

bertugas untuk melindungi hak dan kebebasan individual di

dalam negara/civil society.

Dalam spektrum perdebatan intelektual, hak kebebasan

negatif  seringkali dituduh sebagai biang keladi yang mengha-
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langi negara terlibat aktif  dalam memerangi situasi kerawanan

(yang boleh juga dikatakan sebagai situasi non-civilized) yang

dialami kelas buruh –yang juga adalah warga negara—yang

harus mencari nafkah di dalam sistem ekonomi kapitalisme.

Problem itulah yang ingin diselesaikan oleh T.H. Marshall dan

yang membuat teorinya berbau sintesa dari kedua pemikiran

besar itu. Sintesa itu terjadi dalam hak, dan bukan pada level

normatif  sebagaimana terjadi dalam “perkawinan” antara li -

beralisme dengan sosialisme yang membuahkan rumah tangga

bernama “sosial demokrasi.” lantas apa sintesa hak itu?

Hal ini pertama-tama mesti dijelaskan sesuai konteksnya,

yakni perdebatan sengit dan kerap berdarah-darah antara libe -

ralisme versus sosialisme. Bagi Marshall, persaingan saling me -

nafikan satu sama lain itu sia-sia! Sebab liberalisme dan sosial-

isme –yang tampil sebagai dimensi mental-intelektual dari si -

tuasi sosial yang empirik, yang masing-masingnya mengklaim

mampu menyelesaikan masalah ketidakdilan sosial—ternyata

mengalami kegagalan ketika diaplikasikan di berbagai bidang

kehidupan di Eropa. liberalisme dengan sistem pasarnya

meng alami market failure sebagaimana diulas Keynes, sedang -

kan sosialisme jatuh pada semacam pemujaan total terhadap

negara dalam bentuk kediktatoran proletariat.

Kedua ortodoksi sistem berpikir di atas secara teoretik

tidak bisa didamaikan, apalagi “dirukunkan” dalam konteks

teori kewarganegaraan. Upaya mengombinasikan kedua tradisi

pikir yang saling bersaing inilah yang coba dilakukan Marshall,

yakni dengan mencakupkan keduanya dalam teori kewarga -

negaraan sosial, dengan titik tuju menguatkan agenda emansi-

pasi manusia di dalam sistem kapitalisme pasar yang terus-

menerus mendehumanisasi itu. lantas dengan mekanisme se -

perti apa hal itu mungkin dilakukan? Marshall melakukannya

dengan cara merukunkan dua model hak yang sebelumnya di -

andaikan terpisah. Dengan kata lain, yang dirintis oleh T.H.
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Marshall adalah menjelaskan keterkaitan dan kemudian me -

nyandingkan antara hak kebebasan negatif  dengan hak kebe-

basan positif. Mekanisme seperti itu kita sebut saja sebagai

“rights cooperation”.

kewarganegaraan sosial dan negara-kesejahteraan

Telah disebut di depan bahwa Marshall melihat tugas intelek-

tualnya adalah “menyiapkan lahan” dengan “menggali masa

lalu.” Melalui penggalian itu ia ingin menunjukkan apa yang

kurang pada dimensi-dimensi hak dalam teori kewarganegara -

an yang sudah ada sehingga bisa mengajukan penambahannya.

Dengan bertumpu pada metode evaluasi historis dan pendekat -

an sosiologis-empiris inilah Marshall menambahkan dimensi

hak sosial ke dalam totalitas teori kewarganegaraannya. De -

ngan demikian dimensi-dimensi hak dalam kewarganegaraan

sosial Marshall tidak digali dari pengandaian metafisis, namun

dirumuskan berdasarkan fakta-fakta sosial yang tersaji dalam

dokumen sejarah, plus data-data observatif  dari keberhasilan

gerakan negara-kesejahteraan pada zamannya. 

Apresiasi terhadap usaha T.H. Marshall ini tidak akan bisa

se penuhnya dipahami bila tidak ditempatkan dalam perspektif

sosiologis. Dengan kata lain, kewarganegaraan sosial sebenar -

nya merupakan abstraksi sosiologis atau sejenis penteorian

yang dilakukan dengan cara menyuling saripati dari gejala

sosial-politik-ekonomi seiring kesuksesan gerakan sosial demo -

krasi. Gerakan sosial demokrasi memulai karier politik nya de -

ngan memperkenalkan sistem negara-kesejahteraan universal di

negara-negara Skandinavia, khususnya Swedia. Sistem ini ke -

mudian direplikasi di berbagai negara dan akhirnya me nyebar

ke seluruh kawasan itu. Dengan memperhatikan konteksnya

maka teori kewarganegaraan sosial adalah apresiasi intelektual

T. H. Marshall terhadap kesuksesan pendekatan sistem negara-
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kesejahteraan yang bertumpu pada ideologi sosial demokrasi.

Sosial demokrasi sendiri disebut oleh Gøsta Esping-Andersen

sebagai dimensi ideologis yang menjadi pilar normatif  dari ke -

rangka desain sistem negara-kesejahteraan. 

Sistem negara-kesejahteraan sukses menjadi panutan dan

bahkan disanjung sebagai “the most generous and modern civilized

state.” Dalam perspektif  Marshallian, kesuksesan penerapan sis-

tem negara-kesejahteraan secara mendasar dipengaruhi oleh

keaktifan negara dalam melindungi hak-hak ekosob warganya.

Bila hak-hak sipil-politik warga diproteksi melalui sistem poli-

tik demokrasi, negara juga melihat bahwa penganugerahan

hak-hak sosial (entitlement) warga bersifat konstitutif  dalam arti

sangat menentukan mutu kualitas hidup warga negara. Di -

mensi sosial merupakan bagian integral dari hak kewarganega -

raan. oleh karena itu, “the granting of  social rights” dipandang

sebagai kewajiban yang sama sekali tidak boleh dilanggar oleh

negara. Itulah mengapa dalam Marshall, citizen sama dengan

gentleman, sebab warga negara adalah orang-orang yang di -

mungkinkan untuk saling berbagi dan dengan jaminan negara

juga menjadi di mungkinkan menikmati forma kehidupan ber -

adab atau civilized life sebagaimana dihipotesiskan oleh Alfred

Marshall. Bahwa semua warga bisa menikmati civilized life ini

tidak semata-mata karena implikasi dari keaktifannya di pasar

tenaga kerja, me lainkan lebih sebagai sebagai akibat langsung

dari keanggotaan politiknya sebagai warga negara. 

lantas di mana posisi pasar? Pasar diletakkan di bawah

negara, dalam arti diletakkan di bawah koordinasi the logic of  the

primacy of  politics. Inilah yang kemudian menjadi prinsip dasar

paham maupun praktik negara-kesejahteraan.

Penutup

Sebagaimana halnya Alfred Marshall yang enggan dikategori -

90 pengantar sosiologi kewarganegaraan



kan sebagai pendukung sosialisme, maka dengan kewarga -

negaraan sosial ini T.H. Marshall juga berhasil lolos dari segala

apa yang mungkin dituduhkan padanya sebagai pembela fana -

tik kelas buruh, sekaligus dari segala potensi stigmatisasi seba-

gai pendukung fanatik fundamentalis pasar. Reputasi intelek -

tual semacam ini penting, terutama bagi perjuangan politis

dalam rangka memperluas cakupan usaha untuk memperbaiki

mutu kualitas hidup kelas buruh di seantero dunia melalui sis-

tem negara-kesejahteraan. Sistem negara-kesejahteraan umum-

nya menggunakan hak sosial versi T.H. Marshall sebagai dasar

dari desain kebijakan sosialnya. Dalam sistem negara-kesejah -

teraan, kebijakan sosial merupakan instrumen dekomodifikasi,

yaitu instumen yang digunakan negara dalam mengikis keter-

gantungan terhadap pasar sebagai satu-satunya pemasok kese-

jahteraan hidup warga.15

91kewarganegaraan sosial t.h. marshall

15. Penjelasan mengenai kebijakan sosial sebagai instrumen dekomodifikasi bisa
dilihat dalam Esping-Andersen, op.cit.



1. lihat Will Kymlicka, terjmh. Edlina Hafmini Eddin, Kewargaan Multikultural:

Teori Liberal Mengenai Hak-Hak Minoritas (Jakarta: lP3ES, 2003), bagian pen-
dahuluan sampai bab 1.

latar belakang dan sejarah singkat Multikulturalisme

Konsep Multikulturalisme

Sejak dipopulerkan di Kanada sebagai kebijakan resmi negara

menghadapi persoalan keberagaman, istilah multikulturalisme

telah digunakan dalam spektrum yang sangat luas dan sering -

kali membingungkan dan dirancukan. Berikut ini akan dipapar -

kan sejumlah pandangan mengenai multikulturalisme:

— WIll KYMlICKA1 menyatakan bahwa beberapa pihak te -

lah menggunakan istilah “multikultural” dalam arti yang

sangat luas mencakup sejumlah kelompok sosial non-etnis

yang karena berbagai alasan dikucilkan atau dikesamping -

kan dari arus besar masyarakat. Kelompok-kelompok yang

dinomorduakan itu antara lain para penyandang cacat,

homoseksual dan lesbian, perempuan, kelas buruh, ateis,

komunis. Kymlicka sendiri tidak menggunakan multikul-

turalisme sebagai istilah payung untuk setiap perbedaan

yang ber kaitan dengan kelompok dalam perspektif  moral

atau identitas pribadi. Dia memusatkannya pada basis per -

Kewarganegaraan Multikulturalisme6



bedaan bangsa dan etnis. Bagi Kymlicka, multikultural-

isme adalah politik tentang hak-hak minoritas.

— BIKHU PAREKH2 menyadari kompleksnya penerap an mul-

tikulturalisme. Ia mengusulkan agar multikulturalisme pa -

ling baik dilihat bukan sebagai sebuah doktrin politik de -

ngan isi programatik, bukan juga sebagai teori filosofis ten-

tang manusia dan dunia, tetapi sebagai sebuah perspektif

tentang kehidupan manusia. Multikultur punya tiga wa -

wasan sentral, yaitu: Pertama, manusia tumbuh dan hidup

dalam dunia yang terstruktur secara kultural, kehidupan

dan hubungan sosialnya diorganisasi menurut sistem

makna. Kedua, kebudayaan-kebudayaan yang berbeda

mencerminkan sistem makna dan pandangan tentang jalan

hidup yang baik. Ketiga, semua kebudayaan kecuali yang

paling primitif  secara internal bersifat majemuk.

— ANTHoNY GIDDENS3 menyatakan bahwa multikulturalis -

me seringkali disalahartikan. orang sering berpikir bahwa

multikulturalisme berarti separatisme atau relativisme bu -

daya. orang juga menyalahkan multikulturalisme dalam

kaitannya dengan terorisme. Giddens menawarkan “sophis-

ticated multiculturalism” yang menekankan pentingnya iden-

titas nasional dan hukum nasional, tetapi juga memper -

kuat hubungan antara kelompok-kelompok sosial dan etnis

yang berbeda. Multikulturalisme model ini lebih pada soli -

daritas sosial dan bukan pemisahan, mendorong komuni -

kasi antarkelompok, menciptakan rasa kebersamaan dan

tidak membiarkan orang hidup sendiri dengan caranya.

Poin dari model multikulturalisme ini adalah menemukan
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keseimbangan antara kewajiban-kewajiban universal dan

kepekaan pada nilai dari kelompok yang berbeda-beda.

— AMARTYA SEN4 berpendapat bahwa dukungan terhadap

multikulturalisme yang sering dikemukakan sesungguhnya

tak lebih dari pledoi terhadap “monokulturalisme maje-

muk”. Ia mencontohkan larangan suatu keluarga imigran

terhadap anak gadisnya berpacaran dengan orang Inggris.

Sikap keluarga itu dibela oleh “kaum multikulturalis” de -

ngan alasan menghargai budaya tradisional kaum imigran

tersebut, padahal kebebasan si gadis juga penting. Menurut

Sen, multikulturalisme tidak boleh melanggar hak sese -

orang untuk berpartisipasi dalam masyarakat sipil atau

ambil bagian dalam politik nasional, atau untuk menolak

menjalani hidup ber dasarkan tatanan lama. Betapapun

penting multikulturalisme, tidak secara otomatis aturan-

aturan budaya tradisional bisa diprioritaskan melebihi

yang lain-lain.

— STUART HAll5 menyarankan agar “multikultur” dibeda -

kan dengan “multikulturalisme”. Multikultur berarti ma -

sya rakat yang heterogen secara kultural. Sedangkan multi-

kulturalisme merujuk pada strategi dan kebijakan yang di -

adopsi untuk mengelola problem-problem keberagaman

dan multiplisitas.

— KENAN MAlIK6 menyatakan baik kiranya bila banyak

orang berbicara tentang multikulturalisme, karena hal itu

mencerminkan pengalaman hidup dalam masyarakat yang
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lebih terbuka, lebih heterogen, dan lebih kosmopolitan. Se -

bagai proyek politik, multikulturalisme menurut Malik te -

lah mengurangi makna dari multikulturalisme sebagai

peng alaman hidup. Kebijakan multikultural telah mencip-

takan masyarakat yang terbagi-bagi.

Pengertian dan Peranan Budaya dalam Multikulturalisme

Karena multikulturalisme bertitik tolak dari masalah budaya,

maka untuk memahaminya kita perlu terlebih dahulu mengulas

soal budaya itu sendiri dan bagaimana budaya itu memenga -

ruhi dan menjadi pedoman perilaku manusia, tidak saja secara

individual tetapi juga kelompok.

Ada banyak pengertian tentang kebudayaan, tapi tulisan

ini akan berfokus pada konsep kebudayaan kemasyarakatan

yang dikemukakan oleh Will Kymlicka. Kebudayaan kemasya -

rakatan berarti kebudayaan yang memberikan kepada anggota -

nya berbagai cara hidup yang penuh arti dalam segala kegiatan

manusia, termasuk kehidupan sosial, pendidikan, agama, hi -

buran dan ekonomi, yang mencakup baik bidang publik mau -

pun pribadi. Kebudayaan-kebudayaan itu cenderung terkonsen-

trasi secara teritorial, berdasarkan bahasa yang sama. Di dalam-

nya tidak hanya ada ingatan dan nilai-nilai bersama, melainkan

juga institusi dan praktik-praktik yang sama.7

Kebijakan asimilasi yang ditujukan untuk mendorong para

imigran menanggalkan budaya aslinya dan menyerap budaya

baru dari negara penerima, tidak berjalan mulus karena dalam

kenyataannya, banyak warga imigran yang tetap mempertahan -

kan budaya aslinya. Contohnya, warga keturunan Aljazair yang

telah lama bermigrasi di Perancis masih menjalankan praktik-

praktik tradisional mereka. Demikian juga dengan warga Ing -

gris keturunan India yang telah beberapa generasi menjadi war -
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ga Inggris tetap mempertahankan sejumlah praktik budayanya.

Kebanyakan orang terikat pada budaya karena budaya

memberikan jaringan dukungan, solidaritas, sumber daya mo -

ral dan emosional, serta perasaan yang mengakar. orang-orang

tersebut juga berkewajiban untuk memelihara dan mewariskan

budaya yang dia anut.8

Tapi keterikatan pada budaya tidaklah cukup karena kalau

seseorang begitu terikat pada suatu budaya maka sulit baginya

untuk menerima budaya lainnya, padahal itulah inti dari multi-

kulturalisme, yaitu seseorang mempertahankan budaya asalnya

tetapi juga menerima budaya baru dari negara penerima.

Kaum liberal mengkritik multikulturalisme yang terlalu

menekankan hak-hak minoritas, padahal banyak praktik buda -

ya minoritas bertentangan dengan nilai-nilai libe ral seperti ke -

bebasan individu dan kesetaraan. Praktik kawin pak sa, sunat

perempuan, pemisahan aktivitas perempuan dan laki-laki ada -

lah sebagian contoh praktik-praktik yang dianggap bertentang -

an dengan nilai-nilai liberal. Fakta bahwa ada praktik-praktik

budaya dari suatu komunitas yang tidak liberal tidak berarti kita

harus meninggalkan multikultural isme. Menurut Will Kymlicka,

semua bangsa yang liberal mempunyai masa lalu yang tidak li -

beral, dan seiring waktu, terjadi gerakan untuk membebaskan

tradisi-tradisi yang tidak liberal tersebut.9 Jadi, yang perlu dila -

kukan bukanlah meninggalkan multikulturalisme, tetapi mela -

kukan pembebasan atas praktik-praktik yang tidak liberal dari

suatu komunitas budaya, etnis, dan agama tertentu.

Sejarah Singkat Multikulturalisme

Kanada adalah negara pertama yang menjalankan multikultur-

alisme sebagai kebijakan resmi negara. Pada 1971, pemerintah
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federal Kanada yang dipimpin oleh PM Pierre Elliot Trudeau

memutuskan memilih multikulturalisme sebagai solusi atas tun-

tutan dari minoritas bangsa dan kelompok-kelompok imigran

lainnya. PM Trudeau lebih memilih kebijakan multikultural

daripada memprioritaskan budaya Inggris, meski mayoritas

warga Kanada adalah para penutur bahasa Inggris.

Yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah tuntutan dari

minoritas bangsa berbahasa Perancis di provinsi Québec untuk

berpemerintahan sendiri. Pada dekade 1960an, komunitas ber -

bahasa Perancis di Québec merasa diperlakukan sebagai warga

kelas dua, sehingga keinginan untuk melepaskan diri dari kon-

federasi Kanada semakin besar.10 Pemerintah merespons tuntut -

an tersebut dengan membuat The Royal Commission on

Bilingualism and Biculturalism pada 1963 yang kemudian di -

implementasikan dalam kebijakan dua bahasa (Inggris dan

Perancis) pada 1969. Tapi kebijakan ini menimbulkan ketidak -

puasan kelompok-kelompok etnis lain, terutama di provinsi-

provinsi bagian barat Kanada yang menganggap komunitas

berbahasa Perancis di Québec terlalu diistimewakan.11

Maka akhirnya pada 1971 pemerintah Kanada meluncur -

kan multikulturalisme sebagai respons atas tuntutan berbagai

komunitas bangsa dan etnis di Kanada. Ada empat tujuan kebi-

jakan multikulturalisme, yaitu:

1. Membantu semua kelompok budaya di Kanada yang ingin

mengembangkan kapasitas kebudayaannya dan berkontri -

busi pada Kanada.

2. Membantu semua anggota kelompok-kelompok budaya

mengatasi hambatan budaya untuk berpartisipasi secara
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10. lihat Alison Froese Stoddard, “The Birth of  Canada’s Multicultural Policy:
Plotting the official Acceptance of  Diversity,” esai untuk kompetisi esai
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2012, hlm. 7. Diunduh di: http://www.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/
fass/overseas_2012_FroeseStoddard.pdf.

11. Ibid., hlm. 8.



penuh dalam masyarakat Kanada.

3. Mempromosikan pertemuan dan pertukaran antar budaya

secara kreatif  dalam kesatuan nasional.

4. Membantu imigran untuk menguasai paling tidak satu

bahasa resmi Kanada untuk menjadi anggota penuh dari

masyarakat Kanada.

Kebijakan multikulturalisme kemudian diundangkan pada

1988 sebagai Canadian Multiculturalism Act. Kebijakan ini

lalu diadopsi oleh banyak negara untuk mengurus keberagam -

an budaya di masyarakatnya masing-masing.

Australia termasuk negara pertama yang mengikuti model

multikulturalisme Kanada, dengan diperkenalkan pertama kali

pada 1973 oleh pemerintahan Buruh di bawah pimpinan

Whitlam. Kebijakan ini kemudian diimplementasikan oleh pe -

merintahan liberal yang dipimpin oleh Fraser pada 1977.

Jerman memberlakukan politik multikultural atau multikulti

pada akhir 1980an. Model politik multikulti yang diberlakukan

adalah kaum imigran diperbolehkan mempertahankan kebuda -

yaannya masing-masing asalkan loyal kepada negara. Dalam

model ini, para imigran khususnya keturunan Turki tidak diha -

rapkan untuk berasimilasi ke dalam kebudayaan Jerman.12

Di Belanda, kebijakan multikultural sudah diperkenalkan

(meski tidak disebut khusus sebagai kebijakan multikultural-

isme) lewat ketentuan pengajaran bahasa ibu bagi anak-anak

imigran di tingkat Sekolah Dasar yang diberlakukan pada 1974.

Pemerintah Belanda kemudian membuat kebijakan minoritas

pada 1983. Asumsi pokok kebijakan ini menyebutkan bahwa

Belanda adalah suatu masyarakat multietnik, dan karena itu

setiap etnik hidup bersama dalam harmoni dan saling meng-

hormati satu sama lain. Sedangkan tujuan utamanya adalah:
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12. lihat George Friedman, “Germany and the Failure of  Multiculturalism,”
Geopolitical Weekly, stratfor.com, 19 oktober 2010.



Pertama, emansipasi dalam suatu masyarakat multikultural. Ke -

dua, adanya persamaan di depan hukum. Ketiga, mempromo -

sikan kesetaraan.13

Hak Individu dengan Hak Kelompok

Salah satu kritik utama terhadap multikulturalisme adalah ke -

cenderungan untuk menomorduakan hak individu. Menurut

kaum liberal, pengutamaan hak-hak kelompok akan memini-

malisir dan menindas hak-hak individu. Menurut Kymlicka,

perlu ada kejernihan untuk membedakan dua macam hak ke -

lompok yang mereka klaim. Pertama, hak dari kelompok me -

nentang anggotanya sendiri. Kedua, hak dari kelompok tersebut

berhadapan dengan masyarakat yang lebih besar.14 Dalam jenis

yang pertama, melindungi kelompok dari akibat instabilisasi

kelompok oleh pembangkangan anggotanya (misalnya keputus -

an individu untuk tidak mengikuti kebiasaan dan praktik tradi-

sional kelompoknya). Sementara jenis yang kedua melindungi

kelompok dari akibat tekanan masyarakat yang lebih besar. Je -

nis yang pertama disebut sebagai pembatasan internal (internal

restriction) dan jenis yang kedua disebut perlindungan eksternal

(external protection).

Bagi Kymlicka, kritik kaum liberal bahwa hak kelompok

akan meminimalisir atau menindas hak individu terjadi pada

jenis hak kelompok yang pertama yaitu pembatasan internal.

Kasus-kasus “honour killing” seperti pembunuhan terhadap se -

orang gadis Muslim oleh keluarganya karena menolak meng -

ikuti keinginan orang tuanya untuk dinikahkan dengan lelaki

pilihan orang tuanya yang banyak terjadi di sejumlah negara

Eropa adalah contoh dari pembatasan internal. Kymlicka setu-
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13. lihat Maarten P. Vink, “Dutch ‘Multiculturalism’ Beyond the Pillarisation
Myth,” Political Studies Review Vol. 5 No. 3, 2007.
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ju dengan kritik kaum liberal bahwa ada diskriminasi dalam

pembatasan internal. Tetapi, Kymlicka mendukung hak kelom-

pok minoritas untuk melindungi dirinya dari tekanan masyara -

kat yang lebih besar. Bagi Kymlicka, perlindungan eksternal

adalah hak yang harus dipertahankan agar suatu komunitas

bisa tetap mempertahankan dan mengembangkan budayanya.

Multikulturalisme dan kaum Minoritas

Minoritas Bangsa

Menurut Kymlicka, bangsa berarti komunitas historis, kurang

lebih lengkap secara institusional, menduduki suatu wilayah

atau tanah tertentu, mempunyai bahasa dan kebudayaan ter -

sendiri.15 Dalam suatu negara terkadang ada lebih dari satu

bangsa (multination-state). Biasanya ada bangsa yang mayoritas

dan ada yang minoritas. Ada juga negara yang perbandingan

antar kelompok bangsanya relatif  seimbang, seperti Swiss,

Belgia, lebanon.

Kanada adalah negara yang terdiri dari tiga bangsa, yaitu

komunitas berbahasa Inggris, komunitas berbahasa Perancis16

dan Aborigin.17 Aborigin adalah penduduk pertama Kanada.

orang-orang Perancis datang ke Kanada dan menaklukkan

bangsa Aborigin. Bangsa Inggris datang belakangan dan me -

ngalahkan bangsa Perancis. Dalam perkembangannya, jumlah

bangsa Inggris menjadi lebih banyak dibandingkan Perancis

dan Aborigin, sedangkan Aborigin menjadi paling sedikit dari

ketiga bangsa pembentuk Kanada. Dalam hal ini komunitas

Aborigin adalah minoritas bangsa di Kanada.
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15. Kymlicka, Kewargaan Multikultural, hlm. 14.
16. Menurut Kymlicka, orang-orang penutur bahasa Perancis di Québec meman-
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tuk merujuk pada bangsa Indian, Inuit, dan Metis. Ibid., hlm. 16.



Minoritas bangsa bisa dijumpai di hampir setiap negara.

Misalnya komunitas Indian di Amerika Serikat. Merekalah

penduduk asli Amerika sebelum masuknya kulit putih Eropa.

Sama halnya dengan bangsa Aborigin di Australia.

Belgia –serta beberapa negara lain seperti lebanon dan

Swiss—adalah negara yang masyarakatnya terbelah ta jam da -

lam dua atau lebih komunitas budaya (baik berdasarkan terito-

rial maupun bahasa). Di Belgia, ada kelompok bangsa Flemish

yang berbahasa Belanda, kelompok bangsa berbahasa Perancis

di daerah Wallonia, dan kelompok bangsa berbahasa Jerman.

Untuk mencegah disintegrasi, negara-negara tersebut memilih

menjalankan apa yang disebut oleh Arendt lijphart sebagai

konsosiasionalisme (consociational democracy).18

Masih banyak contoh lain yang bisa kita sebutkan, misal-

nya orang Katalunya dan Basque di Spanyol, atau bangsa Sami

di Swedia. Untuk Asia kita bisa menyebutkan minoritas Ainu

di Jepang, atau Rohingya di Birma, yang digolong kan oleh PBB

sebagai salah satu minoritas paling tertindas di dunia.

Kehendak Pemerintahan Sendiri

Semua minoritas bangsa seharusnya mempunyai hak untuk

menentukan dan mengatur dirinya sendiri. PBB juga memberi -

kan pengakuan terhadap hak atas pemerintahan sendiri, tetapi

pengakuan itu sangat terbatas. PBB hanya mengakui hak peme -

rintahan diri sendiri bagi rakyat yang dijajah oleh bangsa lain.

Keterbatasan ini dikritik karena mengabaikan hak minoritas

bangsa (yang tidak dijajah) untuk menentukan nasibnya sen -

diri.19 Negara yang mempunyai dua atau lebih bangsa seringkali

mengalami kesulitan dalam mengatur hubungan antar bangsa

tersebut. Amerika Serikat sejak lama menekan keinginan ke -
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18. Arendt lijphart, Thinking About Democracy: Power Sharing and Majority Rule in

Theory and Practice (london: Routledge, 2008).
19. Kymlicka, Kewargaan Multikultural, hlm. 41.



lompok minoritas yang ingin menentukan nasibnya sendiri.

Beberapa contoh bisa kita sebutkan di sini. Di Swedia,

komunitas miskin berbahasa Perancis dan beragama Katolik di

daerah Jura, bagian dari Canton (negara bagian) Bern, merasa

didiskriminasi oleh komunitas kaya berbahasa Jerman dan ber -

agama Protestan yang menjadi mayoritas di Canton Bern.

Komunitas bangsa di Jura kemudian berjuang untuk memper-

oleh kekuasaan sendiri dan akhirnya pada 1978, Jura menjadi

Canton baru di Swiss.20

Di Belanda, minoritas bangsa di wilayah Frisian dan

limburger bergerak menuntut pemerintahan sendiri. Tuntutan

ini bukan bermaksud memisahkan diri (separatis) dari negara

Belanda, tapi lebih pada desentralisasi. Pada 1945, Frisian

Movement menuntut desentralisasi. Pada 1962, berdiri Partai

Nasional Frisian (Fryske Nasjonale Partij) yang berhasil meraih

55 kursi di majelis provinsi pada 1966.

Ancaman Balkanisasi?

Ketika komunis runtuh di Eropa Timur, Yugoslavia mengalami

konflik ras yang berujung pada bubarnya negara Yugoslavia.

Pada masa komunis, pemimpin Yugoslavia, Josep Tito mem-

persatukan bangsa-bangsa seperti Serbia, Kroasia, Bosnia,

Montenegro, Herzegovina, Slovenia, and Makedonia dalam

federasi Yugoslavia. Selama masa komunis, aspirasi ke lompok-

kelompok bangsa tersebut ditekan atas nama persatuan.

Dengan kejatuhan komunis, bangsa-bangsa tersebut mulai

menuntut pelepasan diri dari federasi Yugoslavia. Dimulai dari

pernyataan kemerdekaan Kroasia dan Slovenia pada 1991, tun-

tutan merdeka menyebar ke Bosnia dan Herzegovina dan selu-
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20. lihat Wolf  linder dan Adrian Vatter, “Institution and outcomes of  Swiss
Federalism: The Role of  the Canton in Swiss Politics,” dalam Jan-Eric lane
(ed.), The Swiss Labyrinth: Institutions, Outcomes and Redesign (london:
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ruh Yugoslavia. Tuntutan kemerdekaan itu ditanggapi dengan

keras oleh bangsa Serbia yang menjadi mayoritas di Yugoslavia

dengan dalih ingin melindungi komunitas Serbia di Kroasia

dan Bosnia. Terjadi pembantaian massal terhadap warga

Kroasia dan Bosnia sampai dunia internasional terpaksa turun

tangan untuk menghentikannya. Pemimpin politik dan militer

Serbia ditangkap dan didakwa dengan kejahatan kemanusiaan.

Kasus Balkanisasi telah menjadi dalih bagi sejumlah pihak

untuk menolak tuntutan dari kaum minoritas bangsa. Tuntutan

ini sering dipandang sebagai politik separatis untuk memi -

sahkan diri membentuk negara baru berbasis bangsa atau etnis.

Istilah “Balkanisasi” juga telah menjadi frase populer baru

untuk menyebut negara yang sedang mengalami disintegrasi,

seperti misalnya kecemasan banyak orang melihat kondisi kon-

flik etnis di Indonesia yang merebak pasca Reformasi 1998.

Kaum Imigran dan Sejarah Migrasi

Multikulturalisme punya kaitan erat dengan sejarah migrasi.

Arus migrasi yang datang bergelombang telah mengubah kom-

posisi kewarganegaraan dari negara-negara penerima migrasi.

Amerika Serikat adalah contoh negara yang dibentuk oleh imi-

gran dari segala penjuru dunia. Kanada, yang awalnya adalah

negara dengan tiga komposisi kewarganegaraan (warga berba-

hasa Inggris, Perancis, dan warga Aborigin) berubah ketika imi-

gran datang dari berbagai wilayah di dunia. Negara-negara di

Eropa juga mengalami perubahan dengan masuknya imigran

dari Asia dan Afrika. Swedia adalah contoh bagaimana negara

yang pada awalnya mengklaim diri homogen akhirnya berubah

seiring dengan masuknya kaum imigran. Imigran yang da tang

dengan latar belakang ras, agama, budaya, dan bahasa yang

berbeda membawa dinamika dalam hubungan dengan warga

negara penerima dan pada akhirnya kebijakan kewarganegara -

an negara ber sangkutan.
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Dilihat dari sejarahnya, arus migrasi pasca Perang Dunia

II mempunyai kaitan erat dengan proyek industrialisasi pasca

Pe rang Dunia II, khususnya di negara-negara Eropa Barat.21

Industrialisasi butuh tenaga kerja dalam jumlah besar, dan tak

semua negara bisa memenuhi tenaga kerjanya dari dalam negeri.

Para tenaga kerja imigran lantas berdatangan dari ne gara-

negara bekas kolonial (seperti India, Pakistan, Suriname,

Maroko) dan negara-negara lainnya seperti Turki dan Cina.

Negara-negara Eropa Barat penerima arus migrasi tersebut

tidak menganggap mereka sebagai warga negara, karena dipan-

dang hanya sebagai pekerja sementara, yang kelak akan kem-

bali ke negara asalnya jika tenaga kerjanya sudah tidak dibutuh -

kan lagi. Persoalan mulai timbul ketika para imigran tersebut

memilih tinggal dan enggan kembali ke negara asalnya. Bahkan

sebagian besar dari mereka mengundang kerabatnya untuk da -

tang ke Eropa dengan memanfaatkan kebijakan reuni keluarga

yang umum berlaku di Eropa saat itu.

Selain industrialisasi, arus imigran juga dilatarbelakangi

oleh konteks politik di negaranya masing-masing. Mereka da -

tang sebagai imigran pencari suaka politik. Imigran keturunan

India dan Pakistan yang diusir dari Afrika mencari suaka ke

Inggris. Ratusan ribu imigran berduyun-duyun ke Belanda

pasca kemerdekaan Suriname. Ribuan orang melintas batas ke
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21. Untuk mengetahui lebih dalam kaitan antara proses industrialisasi di Eropa
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Jerman Barat (sebelum unifikasi) pasca runtuhnya tembok

Berlin. Mereka semua adalah imigran yang datang akibat kon-

teks politik yang terjadi di negaranya masing-masing.

Asimilasi dan Integrasi

Secara umum ada dua model kebijakan negara terhadap imi-

gran agar mereka dapat menjadi bagian dari masyarakat yang

lebih besar, yakni asimilasi dan integrasi. Pertanyaan pokoknya

adalah apakah imigran harus mempertahankan tradisi dan

budaya mereka ketika hidup di negeri lain (integrasi/multikul-

turalisme) atau apakah mereka harus berasimilasi ke dalam

cara dan perilaku negeri yang menerima mereka. Tiap negara

punya sikap yang berbeda. Perancis dan Amerika Serikat ada -

lah contoh dari sikap negara yang melakukan asimilasi terha -

dap imigran. Kanada sebaliknya memilih cara integrasi atau

multikulturalis. Meski demikian, jalan asimilasi atau integrasi

tidak selalu dipilih dan dibedakan secara kaku. Kadang-kadang

suatu negara mengambil langkah yang pragmatis.22

Secara historis, ada suatu keyakinan bahwa semua imigran

akan berasimilasi dalam berbagai jalan, apakah melalui asimi-

lasi yang ketat di mana imigran harus mengadopsi budaya ma -

yoritas atau dalam suatu situasi melting pot model Amerika, di

mana budaya minoritas dan mayoritas bercampur membentuk

entitas baru. Budaya mayoritas memang masih lebih dominan,

tetapi mendapat masukan signifikan dari budaya pendatang.

Situasi terakhir disebut sebagai asimilasi parsial dengan

prakondisi pendatang mengadopsi bahasa, menaati hukum,

dan berkontribusi secara ekonomi untuk negeri penerima, se -

raya pada saat yang sama bebas untuk menjalankan kebiasaan-

kebiasaan dan tradisi-tradisinya, dengan mempertimbangkan
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22. lihat Frank Eckardt, “Multiculturalism in Germany: From Ideology to
Pragmatism —and Back?”, National Identities Vol. 9 No. 3, September 2007.



23. Gary Freeman, “Immigrant Incorporation in Western Democracies,” Inter -

national Migration Review, Vol. 38 No. 3, 2004, hlm. 945-969. 

nilai-nilai arus besar dari masyarakat penerima. Dalam praktik -

nya, tipe dari sistem ini ada di sejumlah negara Eropa. Di sini

asimilasi terjadi akibat interaksi dua faktor, yaitu asimilasi

struktural dan asimilasi budaya.

Asimilasi struktural mengukur partisipasi kelompok dan

individu dalam masyarakat yang lebih luas, khususnya pada

taraf  institusional. Asimilasi budaya berfokus pada proses dari

orientasi nilai dan identifikasi kaum imigran. Jelas, seseorang

bisa saja berpartisipasi dalam struktur tanpa mengubah nilai

dan orientasi utamanya. Contohnya, orang-orang Muslim da -

pat secara aktif  berpartisipasi dalam masyarakat Perancis tanpa

perlu menerima nilai-nilai hidup dasar Perancis. Problem dasar

dari asimilasi ini adalah adanya suatu keyakinan bahwa keterli-

batan dalam kehidupan institusional akan menumbuhkan rasa

identifikasi dengan pandangan dan nilai mayoritas. Hal ini da -

lam kenyataannya telah menyebabkan beberapa negara me -

ninggalkan usaha untuk melakukan asimilasi dan mulai mem-

perkenalkan kebijakan yang memperbolehkan pemisahan.

Sedangkan integrasi adalah istilah yang memayungi

banyak istilah lain seperti akulturasi, inkorporasi, adaptasi,

inklusi. Beberapa memahaminya sebagai norma. Yang lain me -

lihatnya sebagai tahap final dari beberapa proses. Yang lain lagi

menafsirkan integrasi sebagai proses itu sendiri. Pada umum-

nya, integrasi merujuk pada proses membuat kaum imigran

bisa se cara penuh menjadi anggota dari komunitas politik,

sosio-ekonomi, dan budaya. Ada kritik bahwa konsep yang ada

ha nya meliputi proses satu arah di mana masyarakat penerima

relatif  tidak mengalami perubahan. Namun demikian, per -

ubahan sesungguhnya berjalan dua arah, memengaruhi pen-

datang baru sekaligus masyarakat penerima.23
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Kebijakan terhadap Minoritas

Kaum minoritas rentan mengalami tekanan masyarakat yang

lebih besar, karena itu negara tak cukup bersikap netral.24 Nega -

ra harus memainkan peran besar dalam mengakui keberagam -

an dan minoritas melalui berbagai kebijakan.

Keith Banting and Will Kymlicka mengajukan delapan

indikator yang digunakan sebagai indeks kebijakan multikul -

tural untuk minoritas (atau Multiculturalism Policy Index)25

yang akan dipaparkan di sini beserta contoh-contoh ringkasnya:

1. Penegasan akan multikulturalisme secara hukum di tingkat

pusat, daerah, dan kota

Tidak semua negara mudah melakukan kebijakan ini.

Butuh waktu lama bagi komunitas Sami untuk bisa diakui

sebagai minoritas bangsa oleh pe merin tah Swedia (1977)

atau bangsa Ainu diakui oleh pemerintah Jepang (1997).

Kebijakan multikultural tidak boleh hanya ada di ta taran

pusat, tapi juga sebagai produk peme rintah kota. Misalnya,

peme rintah kota Frankfurt membentuk badan Amt für

multikulturelle Angelegenheiten (AMKA) yang secara

khusus mengurus soal-soal multikultural di Frankfurt. De -

mikian juga kota leicester, Inggris. Dewan Kota leicester

(lCC) yang dipimpin oleh Partai Buruh te lah membangun

basis multikultural di kota tersebut sejak 1976.26
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2. Diadopsinya multikulturalisme dalam kurikulum sekolah

Kanada mewajibkan multikulturalisme menjadi kurikulum

di sekolah-sekolah. Berbeda dengan di Perancis, Komisi

Tinggi untuk Imigrasi (HCI) menemukan banyak sekolah

di Perancis tak mengajarkan multikulturalisme. Di Inggris,

pendidikan multikultural berawal dari pendirian sekolah

Sabtu oleh komunitas Afro-Karibia pada 1970an. Sekolah

ini dibuat karena para orang tua tidak puas dengan sistem

pendidikan yang kurang memberikan perhatian pada kebe -

ragaman etnis kaum imigran. Pemerintah Inggris saat itu

meresponsnya dengan membuat penelitian. Hasil peneliti -

an (dikenal sebagai laporan Swann) mereko mendasikan

agar pemerintah memberikan pendidikan multikultural di

sekolah-sekolah.27

3. Adanya representasi/kepekaan etnis di media

Media punya peran vital dalam penyebaran informasi,

yang dalam hal ini bisa berdampak positif  (menyebarkan

toleransi) maupun negatif  (menyebarkan kebencian) ter-

hadap kelompok minoritas tertentu. Beberapa kasus kon-

temporer terkait publikasi karya-karya yang dianggap

menghina Islam (misalnya kartun Nabi di surat kabar

Denmark, Jyllands-Posten), komunitas agama yang dirugi -
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dorongan gerakan progresif. AMKA, misalnya, tak lepas dari perjuangan
Partai Hijau yang dipimpin Daniel Cohn-Bendit (bekas pemimpin gerakan Mei
1968 di Perancis) dan Joschka Fischer. lihat Eckardt, op.cit.; Frank-olaf
Radtke, “Multiculturalism in Germany: local Management of  Immigrants’
Social Inclusion,” International Journal on Multicultural Societies, Vol. 5 No. 1,
2003. Sementara untuk kasus leicester, perjuangan aktivis-aktivis muda Partai
Buruhlah yang mengubah politik partai agar lebih responsif  terhadap kebe -
ragaman etnis di kota leicester. lihat Gurharpal Singh, “Multiculturalism in
Contemporary Britain: Reflections on the ‘leicester Model’,” International

Journal on Multicultural Societies, Vol. 5 No. 1, 2003.
27. lihat Tariq Modood dan Stephen May, “Multiculturalism and Education in

Britain: An Internally Contested Debate,” International Journal of  Educational

Research 35, 2001.



kan menuntut adanya perlindungan dari negara untuk me -

larang media massa mempublikasikan karya-karya yang

dianggap menghina Islam. Pemerintah Kanada pada 2006

berhasil melakukan nego siasi dengan sejumlah pimpinan

media massa nasional agar tidak mencetak ulang kartun

dari Denmark tersebut tanpa proses sensor.28

Di Austria, pada 2003, Centre for Ethnic Minorities

(oVZ) meminta pemerintah federal mengambil keputusan

yang menghargai hak-hak kaum minoritas di sekolah-seko-

lah dan media. oVZ mengkritik Austrian Broadcasting

Company (oRF) karena gagal membuat program-program

penyiaran bagi kaum minoritas Ceko, Slovakia, Roma,

Slovenia, Kroasia, dan Hungaria.29

4. Pengkhususan cara berbusana, baik oleh peraturan maupun ke -

putusan pengadilan

Di Inggris dan Kanada, misalnya, kaum Sikh diperkenan -

kan menggunakan sorban dalam kesatuan polisi dan ten-

tara.30 Se dangkan di kutub sebaliknya, pemerintah Perancis

me larang penggunaan pakaian dan asesoris-asesorisnya

yang menonjolkan identitas keagamaan tertentu, seperti

jilbab, kupluk Yahudi, dan salib besar.

5. Membolehkan kewarganegaraan ganda

Saat ini hanya 38 negara di dunia yang membolehkan ke -

warganegaraan ganda, dengan 4 di antaranya membutuh -

28. Kent Roach, “National Security, Multiculturalism and Muslim Minorities,”
University of  Toronto legal Studies Series Research Paper No. 938451,
oktober 2006.

29. lihat “World Directory of  Minorities and Indigenous People,” http://
www.minorityrights.org.

30. Awalnya, pemakaian sorban oleh seorang Sikh di kesatuan polisi berkuda
Kanada ditentang oleh kesatuan, tetapi kemudian dikabulkan oleh pengadilan
dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung. lihat Bikhu Parekh, op.cit., hlm. 323-
324. 
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31. lihat Arriën Kruyt dan Jan Niessen, “Integration,” dalam Hans Vermeulen
(ed.), Immigrant Policy for a Multicultural Society: A Comparative Study of

Integration, Language and Religious Policy in Five Western European Countries

(Brussels: Migration Policy Group, 1997), hlm. 31-32.

kan izin khusus. Beberapa negara hanya membolehkan ke -

warganegaraan ganda dengan negara-negara tertentu, mi -

salnya Spanyol hanya membolehkan warganya memiliki

kewarganegaraan ganda dengan sebagian negara Amerika

latin dan Filipina. Swedia –yang mengizinkan kewargane-

garaan ganda sejak 1 Juli 2001—menganggap para imigran

yang datang ke negeri itu berhak mempertahankan kewar-

ganegaraan asal dan menerima kewarganegaraan Swedia,

dan hal ini dianggap sebagai simbol pelaksanaan multi -

kulturalisme. 

Sementara negara yang menolak kewarganegaraan

ganda berargumen bahwa dua kewarganegaraan menim-

bulkan ketidakjelasan mengenai loyalitas dan kewajiban

terhadap negara. Saat ini, negara di dunia yang menolak

kewargnegaraan ganda berjumlah sekurangnya 50 negara.

6. Pendanaan organisasi-organisasi etnis untuk mendukung aktivi-

tas kebudayaan

Pemerintah Perancis lewat dana kesejahteraan sosial untuk

pekerja imigran (FAS) memberikan bantuan besar di bi -

dang pendidikan, budaya, dan integrasi pasar tenaga kerja.

Untuk kegiatan budaya, FAS mengalokasikan 19-39 persen

dari total dana bantuan FAS.31 Sementara di Kanada, pe -

merintah aktif  membantu pendanaan acara budaya komu-

nitas Pakistan-Kanada agar masyarakat umum lebih me -

ngenal budaya Pakistan seperti musik, makanan dll.

7. Pendanaan pendidikan dwibahasa atau pengajaran bahasa ibu

Pada 1974 pemerintah Belanda memberlakukan kebijakan
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pengajaran bahasa ibu bagi anak-anak imigran di tingkat

Sekolah Dasar.32 Sementara Belgia menerapkannya pada

pendidikan dasar dan menengah. Bahasa Turki, Arab,

Italia, Spanyol, Ibrani, Yunani, dan Aramaik diajarkan di

sekolah-sekolah berdampingan dengan bahasa Belanda

dan Perancis yang menjadi bahasa utama di Belgia.33

Pada 1964, pemerintah Jerman memperkenalkan pen-

didikan dua arah, yaitu integrasi ke dalam sistem pendidik -

an Jerman, yang membuat pengetahuan akan bahasa Jer -

man menjadi penting, dan yang kedua, integrasi pada sis-

tem pendidikan dari negara asal, sehingga bahasa asal para

imigran diperbolehkan. Meski arah yang kedua ini ditinggal -

kan pada 1971, tetapi pengajaran dwibahasa (bahasa Jer -

man dan bahasa ibu) tetap digunakan di sekolah-sekolah.34

Sementara di Perancis, akibat semboyan “satu negara,

satu bangsa, satu bahasa,” bahasa ibu kaum imigran tak

bisa dengan mudah digunakan dalam pendidikan dasar

dan menengah. Tetapi dengan alasan bahwa anak-anak

Muslim Perancis perlu mengetahui ajaran agamanya,

maka baha sa Arab banyak digunakan.35

8. Aksi afirmatif  bagi kelompok-kelompok imigran yang tertinggal

Negara-negara yang menganut sistem negara-kesejahtera -

an mengombinasikan kebijakan yang mengakui identitas

budaya para imigran dengan kesetaraan bagi para imigran

tersebut khususnya di bidang ekonomi.

32. lihat Han Etzinger, “Changing the Rules while the Game is on: From Multi -
culturalism to Assimilation in the Netherlands,” dalam Y. Michal Bodemann
dan Gökçe Yurdakul (eds.), Migration, Citizenship, Ethnos (london: Palgrave
Macmillan, 2006), hlm. 121-144. 

33. lihat Peter Broeder dan Guus Extra, “language,” dalam Vermeulen (ed.),
op.cit., hlm. 59-60.

34. Ibid., hlm. 62-63.
35. Ibid., hlm. 68-69.
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Multikulturalisme dan islam

Pada 1989, Samuel Huntington menerbitkan tulisannya yang

terkenal tentang “benturan peradaban” (“clash of  civilization”).

Ia menelurkan sebuah tesis bahwa pasca-Perang Dingin, atau

era berakhirnya benturan ideologi besar kapitalisme versus ko -

munisme, konflik yang akan terjadi adalah benturan berbasis

politik identitas dan keagamaan. Secara khusus Huntington

menyoroti konflik nilai-nilai antara Barat dengan Islam. Tesis

Huntington menjadi debat publik di seluruh dunia. Meski me -

ngandung banyak simplifikasi dan generalisasi, dan karenanya

ditolak di mana-mana, tetapi hantu “class of  civilization” seakan

mendapat pembenarannya pasca peristiwa 11 September 2001.

Salah satu dalih yang banyak digunakan negara-negara

Eropa untuk meninggalkan multikulturalisme adalah gagalnya

komunitas Islam Eropa berintegrasi dengan budaya Eropa. PM

Inggris David Cameron menyoroti soal makin kuatnya gerakan

ekstremis, khususnya di kalangan muda Muslim Inggris. Di

Belanda, yang dulu dikenal paling radikal dalam menjalankan

politik multikultural, akhirnya meninggalkan multikulturalisme

dengan alasan menguatnya ekstremisme di kalangan Muslim,

terbukti dengan pembunuhan sutradara film Theo van Gogh

oleh seorang pemuda Muslim keturunan Maroko. Di Jerman,

Kanselir Angela Merkel mengkritik warga Muslim keturunan

Turki yang tak bisa berintegrasi dengan budaya Jerman.

Kebangkitan Identitas Islam Kaum Muda Muslim Eropa

Generasi muda Muslim di Eropa besar dalam tradisi budaya

orang tua mereka yang imigran, tapi mereka juga menyerap

nilai-nilai Barat dari sekolah dan pergaulan sosial. Dalam per -

kembangannya, anak-anak muda tersebut kemudian mengam-

bil jarak dari tradisi budaya orang tua mereka sekaligus juga

dari pengaruh nilai-nilai Barat. Mereka mendalami agama se -



cara lebih personal (individualization of  faith) dan dalam satu hal:

lebih “murni”.36 Bagi mereka, Islamlah inti identitas personal

mereka, bahkan lebih kuat dari identitas etnik. Mereka men -

definisikan diri dalam istilah religius, bukan lagi Muslim Pakis -

tan atau Muslim Aljazair, tetapi hanya Muslim.37

Bila isu yang banyak diperjuang kan oleh para imigran

Muslim pada dasawarsa 1970an lebih banyak berkait dengan

persoalan sosial-ekonomi (iklim kerja yang lebih baik, perlaku -

an polisi terhadap imigran, produk keimigrasian, perumahan,

dll), generasi berikutnya lebih mengangkat isu-isu seperti pen-

didikan agama, makanan halal di sekolah dan tempat umum,

busana Muslim, dan sejenisnya.38 Dari survei yang diadakan, 37

persen kaum muda Muslim (berusia 16-24 tahun) lebih suka

hidup di bawah hukum syariah dibandingkan hanya 17 persen

warga Muslim berusia 55 tahun ke atas. Sebanyak 36 persen

dari kelompok usia 16-24 tahun punya pandangan jika seorang

Muslim pindah agama, maka mereka harus dihukum mati, se -

dangkan hanya 19 persen dari kelompok umur 55 tahun ke atas

yang berpandangan demikian. Sebanyak 74 persen dari kelom-

pok umur 16-24 tahun lebih suka kaum perempuan Muslim

berjilbab dibanding hanya 28 persen dari usia 55 tahun ke atas.39

Mereka juga mulai menyuarakan kepedulian pada umat

Islam di tempat-tempat lain, khususnya di wilayah yang menu-

36. olivier Roy menyebutnya sebagai “the deculturalization of  religion.” Anak-anak
muda ini mengambil jarak dari tradisi agama yang dijalankan oleh orang tua -
nya, mereka belajar sendiri dan berupaya “memurnikan Islam” dari tradisi
orang tua mereka serta budaya Barat yang dipandang tidak sejalan. lihat
olivier Roy, “Debates on Islam in Europe: A Class of  Cultures or a Debate on
Europe’s Values?”, ISIM Review 15, musim semi 2005.

37. lihat Bikhu Parekh, “Feeling at Home: Some Reflections on Muslims in
Europe,” Harvard Middle Eastern and Islamic Review 8 (2009), hlm. 53.

38. lihat Todd D. Fleming, Multiculturalism and England’s Muslim Minority: Solution

or Problem? Tesis pada Naval Postgraduate School Monterey, California,
Desember 2007, hlm. 21.

39. lihat Munira Mirza, Abi Senthilkumaran, dan Zein Ja'far, Living Apart

Together: British Muslims and the Paradox of  Multiculturalism (london: Policy
Exchange, 2007).
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40. Christopher Allen dan Jørgen S. Nielsen, Summary Report on Islamophobia in the

EU after 11 September 2001 on behalf  of  the EUMC, European Monitoring Centre on

Racism and Xenophobia, Wina: Mei 2002.
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rut anggapan mereka umat Islam paling ditindas. Mereka men-

jadi lebih keras memperjuangkan Islam setelah terjadi perang

melawan terorisme, yang menurut mereka adalah perang mela -

wan umat Muslim.

Sebagian anak-anak muda ini kemudian terlibat dalam ber -

bagai peristiwa terorisme seperti aksi bom di Madrid (2004),

pembunuhan sutradara Theo van Gogh di Amsterdam (2004),

aksi bom di london (2005), rencana pemboman di Toronto

(2006). Negara-negara Barat tak menyangka bahwa para pela -

kunya adalah warga mereka sendiri, yang tumbuh dan belajar

dalam kebudayaan Barat. Fenomena ini kemudian dikenal de -

ngan sebutan “homegrown terrorism” dan membuat banyak pe -

mimpin Barat mulai meragukan bahkan menyalahkan kebijak -

an multikultural di negaranya masing-masing.

Islamofobia

Islamofobia adalah istilah untuk menggambarkan ketakutan,

kebencian, atau prasangka tentang Islam dan Muslim. Islamo -

fobia mencakup perilaku diskriminasi sistematis kepada sese -

orang/sekelompok orang hanya karena dia/mereka Muslim.

Perilaku tersebut mencakup serangan fisik, tuturan lisan dan tu -

lisan yang bertujuan melecehkan atau menyebarkan kebenci an.

Pasca peristiwa 11/9, pada Mei 2002 Pusat Pemantauan Rasis -

me dan Xenofobia Uni Eropa (EUMC) melansir studi kompre-

hensif  mengenai Islamofobia di 15 negara anggota Uni Eropa.

Studi tersebut memperlihatkan komunitas Muslim di Eropa

mengalami diskriminasi seperti pelecehan verbal dan serangan

fisik secara reguler.40

Menurut Bikhu Parekh, serangan teroris di New York,

Madrid, london, dan beberapa tempat lain berdampak trauma -
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tis pada orang-orang Eropa. Sebelum maraknya serangan te -

roris, banyak orang Eropa melihat kaum Muslim sebagai suatu

ancaman budaya yang masih bisa dikelola. Sesudahnya, orang-

orang Eropa melihat kaum Muslim sebagai musuh internal dan

mengembangkan ketakutan yang mendalam pada mereka. Ke -

khawatiran utama orang-orang Eropa pada kaum Muslim

Eropa meliputi empat hal: 

1. Kaum Muslim tidak punya komitmen pada institusi

demokrasi

2. Kaum Muslim mengancam sekularisme

3. Kaum Muslim memusuhi nilai-nilai liberal

4. Terlena dalam suatu masyarakat multikultural

Islamofobia meningkat di kalangan warga biasa. Suatu survei

di Perancis, menunjukkan 68 persen orang Perancis meyakini

bahwa kaum Muslim “tidak berintegrasi dengan baik dalam

masyarakat. Sebanyak 61 persen menyalahkan kegagalan integ -

rasi pada ketidakmauan kaum Muslim untuk berintegrasi.

Sebanyak 42 persen menganggap kehadiran kaum Muslim se -

bagai “ancaman” terhadap identitas Perancis. 

Survei yang diadakan oleh Bertelsmann Foundation juga

menunjukkan pola Islamofobia yang sama di tengah masya -

rakat Swiss. Setengah dari pemilih Swiss memandang Islam

sebagai ancaman terhadap negara mereka. Dua pertiganya

memandang Islam sebagai sumber konflik. Sementara 58

persen meyakini bahwa Islam bukan bagian dari dunia Barat. 

Pendekatan terhadap Komunitas Muslim

Untuk membendung radikalisasi di kalangan Muslim, pemerin -

tahan negara-negara Eropa aktif  melakukan dialog dengan

organisasi-organisasi Muslim untuk mencari solusi yang lebih

komprehensif  mengenai toleransi dan kewarganegaraan. Pada

2004, misalnya, pemerintah Belanda membentuk suatu organi -
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sasi payung Contactorgaan Muslims en overheid (CMo) atau

Badan Komunikasi Islam dengan Pemerintah. lewat CMo,

pemerintah berharap bisa membangun komunikasi yang lebih

baik dengan komunitas Muslim dan sekaligus menghentikan

radikalisme di kalangan kaum muda Muslim. langkah serupa

ditempuh oleh pemerintah Perancis de ngan membentuk

Conseil Français du Culte Musulman (CFCM). langkah ini

dipandang sebagai upaya mengurangi pengaruh asing pada

komunitas Muslim Perancis dan mendo rong suatu model Islam

Perancis yang tidak bertentangan de ngan nilai-nilai Republik.

Tapi langkah dialog ini juga tak lepas dari kritik. Mirza,

Senthilkumaran, dan Ja'far melihat bahwa dalam upaya me -

ningkatkan hubungan dengan Muslim ini, pemerintah justru

memperlakukan Muslim sebagai satu kelompok yang dianggap

homogen dan gagal melihat keberagaman opini di antara kaum

Muslim sendiri. Bagi ketiga pengamat ini, pemerintah harus

berhenti memberi penekanan pada perbedaan soal agama dan

berhubungan dengan Muslim sebagai warga negara, bukan me -

lalui identitas agama. Komunitas Muslim tidaklah homogen,

dan upaya memberikan suara melalui dialog pada suatu kelom-

pok saja yang seakan-akan mewakili keseluruhan hanya akan

menimbulkan alienasi pada warga Muslim yang tidak diikutkan

dalam dialog. orang harus mendapat perlakuan yang setara se -

bagai warga negara dalam ruang publik dan mendorong mere-

ka menjaga identitas mereka di ruang privat.

Amartya Sen juga melancarkan kritik serupa terhadap

kebijakan pemerintah yang menganggap para pemuka agama

atau organisasi agama sebagai wakil resmi atau juru bicara ko -

munitas Muslim. Menurut Sen, fokus pada pengelompokan

besar berbasis agama bukan cuma melupakan minat dan gagas -

an-gagasan penting lainnya yang mampu memotivasi orang,

41. Munira Mirza, Abi Senthilkumaran, dan Zein Ja'far, op.cit.



42. Sen, op.cit., hlm.18-19.
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tapi juga berdampak pada makin mengerasnya suara otoritas

keagamaan secara umum.42

Multikulturalisme, identitas nasional, 

dan kebangkitan rasisme

Identitas Nasional

Sebagian besar pemimpin negara-negara yang memilih mening-

galkan multikulturalisme, menyalahkan para imigran dan ketu-

runannya yang hanya mempertahankan identitas asal mereka

tetapi gagal mengintegrasikan diri ke dalam identitas bersama

dengan masyarakat penerima yang lebih besar.

Kanselir Jerman Angela Merkel, misalnya, beserta sejum-

lah pemimpin Jerman lainnya menekankan perlunya “German

Leitkultur” atau budaya Jerman yang memimpin dan membim -

bing budaya-budaya lain agar bisa menjadi orang Jerman sejati.

Bagi banyak pengamat, ajakan menyikapi problem multikul -

turalisme dengan dikaitkan pada suatu imajinasi akan identitas

na sional Jerman itu berisiko, mengingat latar sejarah Jerman

yang sensitif  dalam hal sentimen nasionalnya, yaitu Nazisme.

Sementara di Belanda, pemerintah menyatakan bahwa

kaum imigran harus mempunyai “tanggung jawab moral” un -

tuk menyesuaikan diri dan berkontribusi pada masyarakat Be -

landa. Pemerintah akan membantu mereka dengan mengem-

bangkan kebijakan yang mewajibkan pendatang baru mempel -

ajari budaya dan bahasa Belanda, mendorong mereka berpar-

tisipasi dalam masyarakat, dan patuh pada aturan hukum.

Di Inggris, baik PM Gordon Brown maupun pengganti-

nya, PM David Cameron, mengedepankan Britishness sebagai

pilar penting bagi proses integrasi imigran ke dalam masyarakat

Inggris.



langkah yang ditempuh pemerintah Inggris salah satunya

adalah dengan menyelenggarakan tes singkat mengenai kewar-

ganegaraan. Pertanyaan-pertanyaan tes mencakup kategori-

 kategori umum gaya hidup dan kebudayaan Inggris, institusi-

institusi pemerintahan, sejarah, dan tradisi Inggris. Tujuannya

adalah untuk menginternalisasikan budaya Inggris secara me -

nyeluruh kepada semua warganya.43 Pemerintah juga mewajib -

kan upacara bagi warga dengan bersumpah setia pada Ratu dan

memberikan penghormatan pada hak-hak dan kebebasan.

Sejarah dan Kebangkitan Kembali Rasisme

Negara-negara Barat yang menerapkan kebijakan multikultural

banyak yang memiliki riwayat sejarah yang kental rasisme.

Perlakuan diskriminatif  terhadap kulit hitam di AS, misalnya,

bahkan baru mereda setelah pertengahan abad ke-20. Kanada,

negara pertama yang secara resmi menerapkan kebijakan multi -

kultural, sempat mengalami masa-masa “anti-Asia” (terutama

di negara bagian British Columbia) yang di picu oleh datangnya

rombongan imigran Cina untuk menjadi buruh pembangunan

jalur rel kereta lintas Kanada pada abad ke-19.44 Selain imigran

Cina, imigran Jepang juga berdatangan pasca Restorasi Meiji.

Para politisi bersikeras menuntut British Columbia sebagai

“provinsi kulit putih.” Mereka terlibat aktif  dalam kelompok

“Asiatic Exclusion league” yang sangat anti Asia. Kebijakan

anti-Asia di British Columbia akhirnya diakhiri atas tekanan

pemerintah federal.
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43. Flemming, op.cit., hlm. 57-58. Menurut Flemming, tes tersebut bermasalah
khususnya pada pertanyaan menyangkut soal keagamaan (misalnya: Gereja
apa yang ada di Inggris dan siapa pemimpinnya). Pertanyaan-pertanyaan terse-
but tak relevan sebagai indikator kewarganegaraan seseorang.

44. lihat Simon Nantais, “Multiculturalism in Canada: A Historical Perspective,”
dalam Global CoE Program Ars Vivendi (ed.), Identity and Alterity in

Multiculturalism and Social Justice: "Conflicts", "Identity", "Alterity", "Solutions?",
laporan Research Center Ars Vivendi Vol. 4 (Kyoto: Research Center Ars
Vivendi of  Ritsumeikan University, 2008), hlm. 169-181.



Australia, selain memperlakukan penduduk asli Aborigin

secara diskriminatif, juga menerapkan kebijakan imigrasi yang

rasis dengan hanya membolehkan imigran berkulit putih me -

masuki negara itu (kebijakan White Australia). orang-orang

Muslim dari Albania dibolehkan masuk karena dianggap ber -

kulit putih. Terhadap kaum Sikh, Australia memberi konsesi

karena jasa mereka dalam membantu pasukan Australia selama

perang di masa lalu. Asumsi dasar kebijakan ini adalah imigran

berkulit putih dari Eropa dianggap mirip orang Australia dan

dengan demikian akan cepat menjadi “Australian”. Kebijakan

White Australia berakhir antara 1966-1972.45

Di Jerman semasa Nazi, rasisme menjadi politik resmi ne -

gara. Nazi menekankan keunggulan ras Aria di atas ras-ras

lainnya. Ada ras-ras yang dianggap kotor dan harus dibinasa -

kan, terutama Yahudi. Nazi juga mengklaim membela komu-

nitas Jerman yang tinggal di Polandia dan inilah yang menjadi

dalih aneksasi Polandia lantas memicu Perang Dunia II.

Sejarah rasisme di Jerman terus membayangi politik Jerman

sampai saat ini, terutama dalam penanganan masalah imigran.

Sikap yang menyalahkan kaum imigran sebagai penyebab ga -

galnya politik multikulti dipandang sebagai sebentuk rasisme.

Belakangan, rasisme sayap kanan kembali merebak di

Eropa. Yang paling menonjol di antaranya adalah Partai Front

Nasional di Perancis bentukan Jean-Marie le Pen, yang pernah

mengkritik banyaknya pemain “non kulit putih” dalam tim

sepak bola nasional Perancis. le Pen juga pernah mengusulkan

agar para pengidap HIV diisolasi paksa di tempat yang terpisah

dari masyarakat umum. Komentar-komentar rasisnya menge-

nai kaum Muslim Perancis membuatnya pernah didenda dua

kali oleh pengadilan tinggi Perancis dan dikecam oleh Mahka -
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45. lihat James Jupp, “Religion and Integration in a Multifaith Society,” dalam
Michael Clyne dan James Jupp (eds.), Multiculturalism and Integration: A
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mah HAM Eropa.

Di Jerman, pelbagi kelompok neo-Nazi menguat dan me -

miliki semakin banyak pengikut. Salah satunya National -

sozialistischer Untergrund (NSU) yang telah membunuh dela-

pan warga keturunan Turki dan satu keturunan Yunani.

Pada April 2012, Kenny Holden, seorang warga Inggris

menulis ancaman di media sosial Facebook bahwa ia akan

membom ocean Road, suatu jalan yang ramai oleh toko-toko

dan restoran milik orang-orang keturunan Asia. Holden adalah

aktivis English Defence league (EDl), suatu organisasi yang

dibentuk di luton, Bedfordshire, pada 2009, dengan tekad me -

merangi ekstremisme Islam. Dalam perkembangannya EDl ber -

gerak makin ke kanan dan bukan lagi “anti ekstremisme Islam”

melainkan semata-mata “anti Islam.” lembaga riset Demos

memperkirakan ada 25.000-35.000 pendukung aktif  EDl.46

Masa depan Multikulturalisme

Sejak diperkenalkan secara resmi sebagai kebijakan negara di

Kanada pada 1971, multikulturalisme segera menjadi model

kebijakan kewarganegaraan yang dipilih oleh banyak negara.

Kebijakan ini dianggap tepat untuk menghadapi pelbagai ma -

salah menyangkut keanekaraman warga berdasarkan etnis,

agama, bahasa dan budaya. Banyak negara bangga menyatakan

diri sebagai negara multikultural.

Tapi setelah puluhan tahun dijalankan, banyak negara

mulai meragukan, mengkritik, bahkan akhirnya meninggalkan

kebijakan multikultural itu. Pada waktu yang hampir bersama -

an, pemimpin pemerintahan di Jerman, Inggris, dan Perancis

menyuarakan suara yang serupa mengenai kegagalan multikul-
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turalisme di negaranya masing-masing. Kaum imigran disalah -

kan sebagai penyebab kegagalan integrasi. Belanda malah su -

dah terlebih dulu meninggalkan kebijakan multikultural dan

menggantinya dengan kebijakan integrasi yang lebih koersif.

Situasi ini disebut oleh Christian Joopke sebagai “the retreat of

multiculturalism.”

Kymlicka dan Banting mengategorikan sejumlah kritik ter-

hadap multikulturalisme dalam empat poin:47

1. Multikulturalisme menyebabkan terjadinya ghettoisasi

tempat tinggal dan isolasi sosial kaum imigran.

2. Meningkatkan stereotip serta prasangka dan diskriminasi

antara kelompok-kelompok etnis.

3. Menyebabkan terjadinya radikalisme, khususnya di ka -

langan kaum imigran.

4. Mengekalkan praktik-prakik yang tidak liberal di kalangan

kelompok-kelompok imigran seperti pembatasan hak-hak

dan kebebasan gadis dan perempuan.

Menurut Kymlicka dan Banting, kemunduran multikul -

turalisme sesungguhnya lebih merupakan retorika ketimbang

kenyataan yang benar-benar terjadi. Klaim bahwa multikul -

turalisme menyebabkan masalah sosial seperti segregasi, pra -

sangka, radikalisme, dan penindasan sangat bisa diperdebat -

kan. Yang terjadi di Kanada tidaklah sama dengan di Eropa, se -

kalipun Kanada memang tidak kebal dari pengaruh Eropa.

Yang perlu dilakukan adalah memperdalam multikulturalisme

yang mengedepankan penghormatan terhadap keberagaman

se kaligus mendorong pertemuan antar budaya agar saling me -

ngenal dan berpartisipasi dalam masyarakat.
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Pengantar

Persoalan kewarganegaraan mengemuka kembali belakangan

ini dipicu terutama oleh perubahan politik yang dimulai dari

kawasan Eropa Timur, Amerika latin, dan Asia. Demokrati -

sasi yang dalam beberapa kasus terjadi bersamaan dengan ber -

bagai konflik etnis, agama, serta persoalan-persoalan baru me -

nyangkut distribusi kesejahteraan di kawasan Eropa Timur dan

Asia menghadirkan kembali keperluan untuk merumuskan

relasi antara individu dan negara dalam posisi yang baru. 

Jawaban atas keperluan merumuskan relasi baru antara

warga dengan negara dalam kepolitikan demokratis, biasanya

disediakan “satu paket” dengan teori politik yang diperbantu -

kan dalam proses demokratisasi sebelumnya, yakni pandangan

atau ideal liberal mengenai warga negara. Yang jadi soal, libe -

ralisme itu sendiri dalam banyak kasus bukanlah ideal yang bisa

menyumbang banyak dalam soal siapa itu “warga”. Kesulitan

itu disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama, karena liberalis -

me terlalu menekankan individu dan kepentingan-kepentingan

yang berbasis pada individu, sehingga konsep warga yang men-

syaratkan pengandaian sifat kolektivitas menjadi sulit di dalam-

nya. Kedua, liberalisme mengandaikan hak dan otonomi indi-

vidu muncul secara terberi begitu suatu kepolitikan demokratis

Kewarganegaraan dalam Republikanisme7



terbentuk. Akibatnya, liberalisme tidak dapat mengajukan pan-

dangan alternatif  mengenai bagaimana mengaktifkan demo -

krasi melalui partisipasi warganya. Dengan melihat kelemahan

itu, tulisan berikut mencoba menyajikan pandangan mengenai

siapa itu warga negara secara non-liberal, yang bersumber dari

tradisi politik normatif  pertama jauh sebelum liberalisme mun -

cul, yakni pandangan republikanisme.

Dalam bentuk yang paling sederhana, republikanisme sen -

diri bisa memiliki beberapa pengertian. Pertama, dalam penge-

nalan awal, republikanisme bisa berarti seluruh pandangan po -

litik normatif  yang berbasis pada praktik dan prinsip kepoli-

tikan Athena dan Aristotelianisme. Kedua, republikanisme bisa

berarti pandangan mengenai pemerintahan yang adil dan ber -

basis hukum. Ketiga, republikanisme juga bisa berarti teori me -

ngenai kebebasan dan pemerintahan. Keempat, dalam konteks

historis tertentu, republikanisme juga bisa berarti suatu ideolo-

gi yang mendasari berbagai gerakan politik untuk mencapai

kesetaraan dan penolakan terhadap bentuk-bentuk monarki.

Dalam pengenalan kontemporer, republikanisme baik se -

bagai ideal maupun sebagai pandangan politik boleh dibilang

nyaris dilupakan. Jangankan di Indonesia, salah satu pemikir

besar Italia, Norberto Bobbio, secara mengejutkan juga tidak

mengenal republikanisme sebagai sebuah tradisi pemikiran.1

Adalah jasa para pemikir filsafat politik kontemporer di AS

dan Inggris yang telah membawa kembali republikanisme ke

dalam dunia akademis. Di Amerika, meskipun republikanisme

demikian menentukan pada awal pen dirian negara-bangsanya,

tetapi setidaknya setelah Perang Dunia II pemikiran ini tengge-

lam oleh dominasi positivisme dalam ilmu sosial dan pendekat -

an tingkah-laku dalam ilmu politik. Baru setelah 1971 saat John

Rawls menerbitkan mahakaryanya A Theory of  Justice, ide re -
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1. lihat dialog Bobbio dengan pemikir Republikanisme terkemuka asal Italia
Maurizio Viroli dalam The Idea of  the Republic (london: Polity Press, 2003).



pengantar sosiologi kewarganegaraan124

publikanisme ikut muncul bersamaan dengan debat dalam poli-

tik normatif  antara liberalisme dan komunitarianisme. Dari de -

bat ini muncul pemikir republikan seperti Michael J. Sandel,

yang mencoba mengembalikan lagi semangat partisipasi kewar-

gaan Aristotelian untuk tradisi politik Amerika.2 Selain melalui

debat politik normatif, perkembangan dalam bidang sejarah ide

politik juga ikut melahirkan kembali tradisi republikanisme. Di

sini perlu dicatat jasa sejarawan politik J.G.A. Pocock dari

Princeton dengan karyanya The Machiavellian Moment. Di Ing -

gris kemunculan kembali republikanisme dipicu oleh pendekat -

an multidisipliner filsafat-sejarah-politik yang melahirkan tradi -

si “mazhab Cambridge” dengan tokoh sepeti Quentin Skinner

serta penulis-penulis yang lebih baru seperti Iseult Honohan.

Terakhir, pada 1977 Phillip Pettit menandai proklamasi kem-

balinya republikanisme dalam perdebatan akademis kontempo -

rer dengan karya Republicanism.

Pada dasarnya, republikanisme memiliki akar panjang

dalam tradisi pemikiran politik dan fisafat. Boleh dikata repub-

likanisme merupakan ideal pertama dalam sejarah ide politik.

Hannah Arendt dan hampir seluruh pemikir republikan me -

nunjuk praktik dan pemikiran Athena klasik serta karya-karya

Aristoteles sebagai dasar insipirasi republikanisme awal. Ideal

ini kemudian berkembang dalam praktik politik Romawi Kuno

dengan tokoh sentral Cicero. Adalah Cicero yang pertama kali

mendefinisikan istilah res publica sebagai “yang menjadi milik

rakyat” (res publica res populi). Cicero pula yang menambahkan

bahwa “rakyat” di dalam res publica bukanlah sekadar massa

atau kumpulan individu melainkan organisasi sosial yang diba -

ngun dalam upaya mencapai keadil an dan kebaikan bersama.3

2. Sebelum Aristoteles, Plato memang menulis buku berjudul Republic, tetapi isti-
lah republik dalam buku tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan ideal
dalam republikanisme.

3. Bobbio dan Viroli, op.cit., hlm. 10.
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Dari Cicero gagasan ini meresap ke dalam praktik hukum

Romawi Kuno dan berlanjut hingga Machiavelli. Machiavelli -

lah yang dianggap memulai tradisi modern republikanisme. 

Salah satu sumbangan terbesar Machiavelli adalah pada

ide kebebasan republikan yakni kebebasan sebagai otonomi

atau non-dominasi. Machiavelli juga melanjutkan ideal Athena

dan Romawi klasik mengenai ideal “tindakan aktif ”, kebebasan

sebagai keadaan non-dependensi sebagai sendi utama republik.4

Dari sini gagasan ini menyebar ke pemikiran filsafat politik di

Perancis, Inggris dan Amerika.

Jean-Jacques Rousseau, misalnya, menegaskan dalam kali-

matnya yang terkenal di The Social Contract sebagai berikut: 

Dengan demikian saya memberi nama Republik setiap ne -
gara yang diperintah oleh hukum, tak peduli apapun bentuk
pemerintahannya; sebab hanya dengan demikianlah kepen -
tingan publik mendominasi dan res publica ada maknanya.

Dengan demikian, bisa kita kata kan bahwa semua teori po -

litik (termasuk soal demokrasi dan hukum) pada dasarnya ada -

lah teori mengenai atau ber akar pada republikanisme.

Dilihat dalam rangkaian pertumbuhan gagasannya, ada

pendapat yang berbeda-beda mengenai kapan kemunculan ga -

gasan ini. Ada yang menyebut masa Renaissance di Italia seba-

gai sumber bagi gagasan republikanisme klasik dengan tokoh

utama seperti Machiavelli. Di lain pihak, pemikir yang lebih

otoritatif  seperti Maurizio Viroli menyebut apa yang tumbuh di

Italia pada masa Renaissance serta pertumbuhan “kota-kota re -

publik” di Florensia, Venesia, Siena dan Genoa justru sebagai

era modern republikanisme. 

Kebanyakan penulis mengakui bahwa seluruh gagasan re -

publikanisme baik pada Cicero maupun pada era klasik terpe -

4. Ibid., hlm. 13.



5. Per Mouritsen, “Four Models of  Republican liberty and Self-Government,”
dalam Iseult Honohan dan Jeremy Jennings (eds.), Republicanism in Theory and

Practice (london: Routledge, 2006), hlm. 17-38.
6. Dalam sosiologi, istilah citizenship menurut kami bisa diartikan secara lebih

luas sebagai “kewargaan” dan bukan semata-mata kewarganegaraan. Warga
sendiri dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai “anggota”, sehingga de -

ngaruh oleh Aristoteles, tetapi tidak satupun dari mereka yang

menyebut pemikiran Aristoteles sebagai republikanisme. Para

ahli itu juga bersepakat bahwa secara ideal, republikanisme me -

mang bersumber pada dua tradisi yakni Athena (Yunani klasik)

dan Romawi. Pada republikanisme Athena ditekankan aspek

keterlibatan dan partisipasi, sementara pada Romawi ditekan -

kan aspek otonomi dan non-dependensi. Penting diingat bahwa

kedua sumber tradisi ini berelasi secara kompleks dan bukan

merupakan dua aliran yang ber tentangan.

Sementara dilihat dari variasi gagasannya, Per Mouritsen

mengemukakan bahwa setidaknya ada empat model republik -

anisme.5 Per tama, model republikanisme klasik yang menekan -

kan moral kebaikan dan kebebasan. Model ini berakar dalam

pemikiran Aristoteles, Cicero, dan Machiavelli. Kedua, repub-

likanisme po pulis-demokratis yang menekankan perluasan kon-

sep “people” selaku subjek yang mampu menjalankan pemerin-

tahan sendiri. Model ini berakar pada pemikiran Rousseau dan

para penulis Federalist Papers. Ketiga, republikanisme pluralis-

 liberal. Model ini lebih banyak mengadopsi reaksi negatif  ter-

hadap gagasan republikanisme awal sebagai akibat dari per -

kembangan ekonomi era modern. Model ini berakar pada

Jefferson, Paine, Madison, dan Tocquiville. Keempat, yang di -

sebut sebagai republikanisme “instrumental” yang mengelabo-

rasi baik tradisi klasik maupun liberal dengan tokoh utama

Quentin Skinner dan Phillip Pettit.

Tulisan berikut bermaksud menjelaskan segi-segi pokok

republikanisme terutama terkait dengan ideal kewarganegaraan

di dalamnya.6
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kemunculan kembali republikanisme 

dan reaksi terhadap liberalisme

Sebelum menjelaskan gagasan dasar republikanisme, ada

baiknya kita memahami terlebih dahulu posisi republikanisme

dengan membandingkannya dengan gagasan liberalisme. 

John Schwarzmantel7 menegaskan bahwa minat baru ter -

ha dap republikanisme dapat dilihat sebagai gejala ketidak puas -

an terhadap apa yang disebutnya sebagai “real-existing liberal

demo cracy”. Sebagaimana kita ketahui, demokrasi-liberal kon -

tempo rer mengacu pada pandangan Schumpeterian bahwa po -

litik demokrasi adalah sebuah metode saja atau alat untuk men-

capai dan mempertahankan kepentingan. oleh karenanya,

inheren dalam pandangan ini, skeptisisme yang kental terhadap

ideal “kebaikan bersama”.

Menurut Schwarzmantel, implikasi praktis dari pandangan

tersebut adalah politik dikerdilkan semata-mata menjadi seka -

dar perkara bagaimana memilih atau mengganti pemimpin.

Politik menjadi rutinitas institusional formal dan membeku da -

lam angka. Demokrasi-liberal kontemporer gagal menyediakan

sebuah cara pandang yang lebih reflektif  dan mendalam me -

ngenai politik, mengenai pentingnya keterlibatan otentik warga

dan segi-segi normativitas di dalamnya.

Di titik ini, republikanisme boleh dikatakan adalah sebuah

wawasan teoretis yang luas mengenai alternatif  terhadap demo -
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7. John Schwarzmantel, “Republican Theory and Democratic Transformation,”
dalam Honohan dan Jennings (eds.), op.cit., hlm. 140-153.



krasi-liberal. Republikanisme menyediakan sejumlah perspektif

dan preposisi. Beberapa yang terpenting adalah: Pertama, pre -

posisi mengenai apa itu “kebaikan bersama”. Berbeda dengan

pandangan liberal yang menekankan akumulasi kepentingan

individual, republikanisme menekankan ideal tentang kepen -

tingan bersama seluruh warga. Kepentingan bersama dan

orien tasi kepada kebaikan bersama di sini sama sekali bukan

dalam penggunaan retorik –yang sering disalahgunakan oleh

penguasa otoriter—melainkan kepentingan dan kebaikan ber -

sama dalam isi substantifnya: keterlibatan dalam tubuh kepoli-

tikan dan perbincangan mengenai makna hidup bersama. Ke -

dua, civic virtue (keutamaan kewargaan). Berbeda dengan libe -

ralisme yang menekankan pada gagasan bahwa integritas indi-

vidu ada di dalam realisasi dan jaminan atas hak-haknya oleh

negara. Republikanisme menekankan keterlibatan aktif  warga

untuk mencapai keutamaan dan membela kebebasan sebagai

kewajiban kewargaanya. Ketiga, yang juga penting adalah peran

kewarganegaraan. Republikan memandang bahwa peran warga

negara tidak muncul secara alamiah atau terberi. Ia membutuh -

kan disposisi dan pembentukan pola pikir tertentu. Warga

bukanlah pembawa hak-hak yang pasif  melainkan pelaku, pen-

cipta kebebasan di dalam tindakannya. Keempat, dengan mene -
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Asal kebebasan

Pendasaran kebebasan

substansi Politik

basis tindakan

subjek Politik

siapa itu Warga

liberalisme

Alamiah/Asasi
Metafisik
Perjuangan kepen -

tingan individual
Hak
Individu
Individu dalam kebe-

basannya

republikanisme

Terbentuk dalam praktik.
Sosial
Mencapai common good

Civic virtue

Warga
Warga yang dideterminasi

oleh virtue

TABEl 7.1. Perbandingan Republikanisme dan Liberalisme



kankan pentingnya sikap kewargaan yang aktif, republikanisme

kemudian juga menegaskan pentingnya institusi politik untuk

membentuk dan menghantarkan warga negara ke dalam poli-

tik. Di sini republikanisme menganjurkan pendidikan dan ke -

terlibatan dalam berbagai aktivitas politik langsung dalam rang-

ka mencapai “good life”.

Pendasaran republikanisme dalam Polis Yunani kuno

Warga negara dan politik adalah satu kesatuan dalam dua isti-

lah terpisah. Politik hanya mungkin dengan mengandaikan ide

mengenai warga negara, dan warga negara hanya bisa bekerja

dalam kerangka politik. Kesatuan antara politik dan warga

negara atau kesatuan antara politik dengan (tindakan) subjek

politik inilah yang merupakan gagasan pokok republikanisme.

Republikanisme meyakini bahwa politik adalah wahana kebe-

basan dan kebebasan hanya ada dalam tindakan, oleh karena -

nya kebebasan subjektif  dalam republikanisme harus dimenger-

ti sebagai “kebebasan dalam tindakan”, bukan kebebasan da -

lam pengandaian metafisikal sebagaimana dimengerti dalam

liberalisme. oleh karenanya lagi, bagi republikanisme, politik

hanya dapat dilihat dalam “mereka yang bertindak” bukan da -

lam kerangka etis-normatif  hipotetis. Dari sini dapatlah kita

mengerti mengapa Hannah Arendt pernah mempostulatkan

bahwa “Raison d”etre politik adalah kebebasan, dan medan

peng alamannya adalah tindakan.”8

Dalam pandangan republikan, ide mengenai siapa itu

“warga negara” mesti dirujuk kembali kepada ide mengenai

apa itu polis. Dalam pengenalan umum di Indonesia, polis dipa-

hami secara sederhana sebagai negara-kota. Ini pemahaman
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9. Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: University of  Chicago Press,
1998), hlm. 198.

pengantar sosiologi kewarganegaraan130

yang keliru karena polis seakan-akan dipandang dalam aspek

parsial dari suatu geografis spasial. Dari sini polis dibayangkan

seakan-akan sebagai praktik demokrasi langsung dari pendu -

duk yang tinggal di suatu kota yang kecil. Polis bukan sebuah

wilayah geografis, juga bukan konsep yang menunjuk kepada

sesuatu fenomena diam dan statis dari sebuah lokal. Dalam

tafsir Arendt, polis Athena adalah: 

Polis, sebetulnya, bukanlah negara-kota dalam lokasi fisik -
nya: ia adalah organisasi rakyat karena tumbuh dari bertin-
dak dan bicara bersama-sama, dan ruangnya yang sesung-
guhnya bertempat di antara rakyat yang hidup bersama demi
tujuan ini, tak peduli di mana pun kebetulan letaknya.9

Dalam pemahaman Yunani kuno, polis harus dimengerti

sebagai “ranah publik kehidupan politik” yang berkebalikan

dengan “ranah privat rumah tangga” atau oikos. Dalam pa -

danan latinnya polis disebut sebagai res publica. Secara etimolo-

gis pemadanaan ini memang tidak terlampau tepat karena res

publica memiliki dimensi dan konteks yang berbeda dengan

konsep polis, yang akan kami jelaskan di bagian lain tulisan ini.

Pemadanaan di sini dilakukan semata-mata untuk menjelaskan

secara post scriptum esensi etis dari keduanya terhadap makna

politik. Polis harus dibedakan dengan oikos karena substansiali-

tasnya yang khas dan bertentangan satu sama lain. Menurut

Arendt, polis adalah wahana yang tumbuh karena “logika deli -

berasi”, di mana individu hadir dalam kebutuhan mencari apa

yang terbaik bagi orang banyak (yang umum atau yang publik).

oleh karenanya polis juga selalu menunjuk suatu “kerangka ke -

bersamaan”. Sementara oikos adalah wahana yang dituntun

oleh “logika pertahanan hidup” yang di dalam Aristoteles

meng arah dan terkait pada urusan benda-benda. Di dalam oikos
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yang berlaku adalah persaingan material dan kekerasan (perda-

gangan, beranak pinak, dan perang). Bagi Aristoteles, perbe-

daan esensial ini membuat kedua arena tindakan mesti dipisah -

kan secara ketat. logika bertahan hidup (oikos) tidak boleh

mencampuri logika deliberasi publik (polis). lebih jauh menu-

rut Aristoteles, polis adalah arena bagi “manusia tindakan”

sementara oikos adalah arena bagi “benda”. Dalam pengenalan

lanjut polis inilah yang menjadi akar dari kata politik.

Melalui pemisahan dua arena inilah kemudian Aristoteles

dan tradisi awal republikanisme merumuskan pengertian siapa

itu warga negara. Warga dalam polis adalah mereka yang mam -

pu meninggalkan urusan-urusan privatnya. Dalam masyarakat

Yunani waktu itu, pemisahan ini dilakukan dalam dua arti

yakni: Pertama, seluruh urusan privat dikerjakan oleh para bu -

dak dan kaum perempuan. Kedua, si tuan sudah tidak boleh

menggubris atau ambil bagian dalam urusan-urusan privat itu

lagi. Dengan kata lain, seorang warga memenuhi kualifikasi

untuk memasuki polis dengan sebuah syarat pelampauan:

pelampauan terhadap oikos atau kepentingan-kepentingan privat.10

Se hingga dengan itu, ia benar-benar dapat bertindak dalam

kebebasan atau memerintah dirinya sendiri.

Aristoteles, sebagaimana kita ketahui membedakan manu-

sia dengan binatang berdasarkan dua kemampuan: phone dan

logos. Phone adalah kemampuan untuk menyuarakan sesuatu

(misalnya rasa sakit atau rasa senang). Phone dimiliki baik oleh

manusia maupun hewan. Namun logos adalah kemampuan

yang hanya dimiliki secara ekslusif  oleh manusia, kemampuan

untuk berdialog secara deliberatif  dan rasional, sehingga de -

ngan itu manusia mampu menyuarakan –tidak hanya rasa sakit

dan nikmat—tapi juga apa yang adil dan tidak adil dan mem-

10. J.G.A. Pocock, “The Ideal of  Citizenship since Classical Times,” dalam
Gershon Shafir (ed.), The Citizenship Debates (Minneapolis: Minnesota
University Press, 1998).



bangun kehidupan bersama. Di dalam Aristoteles, politik men-

jadi mungkin karena logos.11

Keterkaitan logos dalam politik ini membawa implikasi

lebih dalam lagi: karena logos beroperasi dalam dialog dalam

kerangka publik, maka politik selalu mensyaratkan praktik dan

perjumpaan (phronesis). Politik adalah urusan untuk mencapai

kebaikan bersama dengan cara deliberatif  rasional yang muncul

karena kebutuhan untuk mencapai keadilan.

Dengan demikian, Aristoteles juga memandang politik

atau polis bersifat konstitutif  dalam pendasaran mengenai siapa

itu manusia. Manusia terbaik adalah manusia yang hidup da -

lam logos, dan logos hanya mungkin dalam politik/polis. Dengan

kata lain, kualitas manusia ada dalam keterlibatannya dengan

polis (phronesis). Dengan demikian manusia yang menolak atau

mencoba hidup di luar politik/polis adalah manusia yang ku -

rang secara fundamental. Dari sini kemudian Aristoteles meru-

muskan ideal antopologi politiknya sebagai kata phusin zoon

politikon, bahwa manusia secara alamiah adalah mahluk yang

hidup untuk polis. Dari penelusuran ini kita dapat menemukan

keterkaitan antara: polis/politik, logos, praktik dengan signifikasi

antropologisnya yakni manusia sebagai warga. 
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11. Aristoteles, The Politics, terjmh. T.A. Sinclair (london: Penguin Books, 1981),
kitab 1, bab 2, 1253a7. Perlu dicatat, persis ketika menjelaskan peran logos, ter-
dapat dilema etis paling pokok dalam pemikiran kewargaan Aristoteles. Warga
adalah identitas transformasional yang dicapai setelah orang mengalami
emansipasi dari oikos. Persoalannya, ideal Aristoteles ini tidak dapat menjawab
persoalan mengenai kesetaraan. Menurutnya para budak tidak dapat mema -
suki polis sebagai warga karena mereka sudah “ditakdirkan” untuk selamanya
berperan sebagai “alat” bagi para patriak. Begitu juga kaum perempuan, tidak
berhak masuk ke dalam polis karena mereka sudah ditakdirkan untuk “berpe -
ran” sebagai “manajer” para budak di rumah. Diskriminasi “kelas” ini
dilakukan oleh Aristoteles dengan basis konsep logos. Menurutnya budak dan
perempuan tidak termasuk dari mereka yang memiliki logos. Dengan demikian,
sebagaimana disebutkan oleh Jacques Rancière, konsep antropologi filosofis
Aristoteles mengenai warga sebagai subjek politik ini memiliki masalah etis
dari awalnya: Aristoteles mengusir budak dari konsep warga. 



12. Cicero sebagaimana dikutip oleh Elizabeth Depelma Digeser, “Citizenship and
the Roman Respublica: Cicero and a Christian Corollary,” dalam Daniel
Weinstock dan Christian Nadeu (eds.), Republicanism: History, Theory and

Practise (london dan Portland: Frank Cass, 2004), hlm. 8.
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republikanisme romawi: 

dari Zoon Politikon ke Homo Legalis

Arendt, Pocock, dan Skinner berpendapat bahwa istilah polis

dalam Yunani kuno sama artinya dengan istilah res publica

dalam bahasa latin. Namun demikian, sesungguhnya ada pe -

ne kanan yang sedikit berbeda antara polis dan res publica.

orang-orang Romawi Kuno adalah orang yang pertama

menyebut res publica dalam nuansa yang lebih demografis-

spasial. Hal ini nampak dari definisi ahli politik pertama Roma,

Cicero yang menulis sebuah karya monumental ber judul Res

Publica. Menurutnya res publica adalah:

An ‘assemblage’ of  people in large numbers’ (i.e., the populus) held

in common when it came together ‘in agreement with respect to jus-

tice (consensu iuris)’ and ‘for the common good (communione
utilitatis)’, regardless of  the form of  government and citizens alike.12

Cicero memodifikasi secara mendasar ideal republikan -

isme awal Yunani. Apabila di dalam Aristoteles republik mun -

cul secara alamiah dalam tindakan mereka yang meyakininya,

maka di dalam Cicero republik memiliki dimensi legal dengan

mengatakan bahwa republik adalah persekutuan alamiah dan

satu-satunya yang sah. 

Jadi berbeda dengan Aristoteles yang mendifinisikan siapa

itu warga negara dengan mendefinisikan polis dalam kapasitas

moralnya terlebih dahulu, Cicero mendefinisikan republik de -

ngan penekanan pada siapa itu warga negara dalam suatu ke -

perluan praktis tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan

yang konkret. Apabila di dalam Aristoteles, siapa itu warga di -
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bangun secara institusional-inheren dalam konsep mengenai

polis, di dalam Cicero siapa itu warga negara diarahkan sebagai

peran, status dan kedudukan hukum dari “orang banyak”.

Dari definisi di atas Cicero mulai mengenalkan republik

sebagai persoalan rekonstruksi hak dan kewajiban dalam arena

relasional antara pemerintahan dan warga. Menurut nya, peme -

rintah diikat oleh kewajiban untuk bertindak dalam keadilan.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berada da -

lam “ikatan kepada yang adil”. Sementara warga yang baik

adalah mereka yang memegang tanggung jawab dan mematuhi

hukum. Keadilan dan hukum dipandang sebagai kunci untuk

membedakan res publica dari tirani. Di sini, Cicero memosisikan

res publica sebagai suatu cara pemerintah an, meskipun ia tentu

saja tidak menghapus atmosfer moral yang berakar pada tradisi

Yunani dalam pengertiannya mengenai republik.

Dengan memperhatikan pandangan Cicero ini, kita dapati

terjadinya pergeseran konsepsional dalam antropo logi filosofis

siapa itu subjek politik. Dalam tradisi polis Athena, subjek poli-

tik didefinisikan secara moral dan teleologis, sementara di da -

lam tradisi res publica Romawi, subjek politik mulai didefinisi -

kan secara legalis-intrumental. Pergeseran pemaknaan ini ma -

kin menemukan bentuknya dalam pemikiran yuridis pemikir

republikanisme Romawi lain yakni ahli hukum Gaius.

Dari penjelasan sebelumnya kita ketahui bahwa Aristoteles

secara tegas memisahkan bahkan memperlawankan polis de -

ngan urusan benda, namun tradisi republikanisme Romawi

klasik memulai pendefinsian mengenai apa itu politik dan siapa

itu warga justru dengan benda. Gaius yang hidup sekitar lima

abad setelah Aristoteles, menambah dimensi baru pada penger -

tian res publica dan menjadikannya benar-benar sebagai urusan

tatanan dan hukum. 

Gaius mengacu pada pandangan bahwa semesta pada da -

sarnya terbagi atas tiga elemen, yakni: manusia, tindakan, dan



13. Pocock, “The Ideal of  Citizenship since Classical Times,” op.cit., hlm. 36.
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benda-benda (res). Apabila di dalam Aristoteles ditekankan bah -

wa tindakan manusia adalah tindakan moral dalam arti berba-

sis dan bertujuan terhadap ideal kebaikan tertentu, bagi Gaius

manusia bertindak mengarah pada benda. Dan bahwa sebagian

besar tindakan ditujukan untuk memelihara pemilikan terha -

dap benda-benda. Jadi, jauh sebelum kaum neoliberal mende -

klrasikan supremasi pasar, kaum juris Romawi telah terlebih

dulu menggeser konsepsi manusia moral Athena menjadi ma -

nusia sebagai pemilik benda-benda.13

Dari sini, identifikasi kewargaan ikut bergeser. Kewargaan

dikonstruksi berdasarkan pemilikan atas benda-benda dan tin-

dakannya terhadap benda-benda itu yang diatur dalam hu kum.

Dengan demikian, kita juga mendapatkan pemahaman bahwa

pada mulanya, hukum memang dimaksudkan untuk mengatur

relasi antara manusia dengan (pemilikan) ben da-benda. De -

ngan konstruksi posisi hukum itu, maka konsepsi mengenai

siapa itu warga berubah: warga negara adalah seseorang yang

oleh karena hukum bebas untuk bertindak, mendapatkan per-

lindungan hukum dan status dalam masyarakat. Dalam tradisi

awal Roma, warga negara ditandai dengan privilese di dalam

hukum. Ia disebut warga negara karena “memiliki” jaminan-

jaminan yang disediakan oleh hukum. 

Dari sini, ideal warga negara berubah: dari ideal etis men-

jadi menjadi hukum yang di dalamnya disematkan hak-hak ter-

hadap benda-benda termasuk hak untuk memiliki, hak keke-

balan dalam berbagai tingkatan. 

Untuk menjelaskan pergeseran konsep warga menjadi kon-

sep hukum, para ahli sering mengajukan kasus yang dialami

Santo Paulus sebagai contoh klasik. Dalam suatu kisah, karena

terancam oleh prajurit Romawi, Paulus berkoar dengan me -

ngatakan, “Saya Paulus warga kota Roma.” Paulus adalah war -



14. Itu pula sebabnya, dalam perkembangan kemudian, misalnya di abad perte -
ngahan di Perancis dikenal istilah bourg untuk menyebut komunitas pada ting -
kat “kotamadya”. Sementara kaum yang mendapatkan hak-hak dan privilese
yang se laku warga di “kotamadya” disebut dengan istilah bourgeoisie.
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ga Tarsus bukan warga Roma, tapi ia perlu mengatakan demi -

kian karena ia tahu bahwa di Roma setiap warganya memiliki

“hak dan privilese khusus semata-mata karena ia warga”. De -

ngan mengatakan “ia warga Roma”, ia berharap mendapatkan

kekebalan, perlindungan hukum dan hak atas benda-benda. 

Dari contoh di atas, jelas bahwa di Romawi Kuno, ke -

warganegaraan bukanlah sebuah konsep politik sebagaimana

diajukan Aristoteles melainkan konsep hukum. Romawi meng -

geser zoon politikon menjadi homo legalis. 

Dari sini, apabila di dalam Aristoteles warga negara dide -

finisikan berdasarkan tindakan/kebebasan dalam polis, maka di

dalam tradisi Roma warga negara mulai ditandai sebagai ke -

beranggotaan dalam sebuah komunitas bersama atau hukum

bersama yang bisa identik dengan sebuah komunitas teritorial.

Dengan demikian, warga negara yang dalam tradisi Athena di -

kualifikasikan dalam tindakan moral, di dalam tradisi Roma

dikualifikasi dengan tambahan dimensi legal dalam identifikasi

material dan teritorial.14 Perubahan terpenting di sini adalah

bahwa apabila dalam pandangan republikanisme Aristetolian

manusia/warga dideterminasi oleh suatu entitas moral berna-

ma polis, maka dalam tradisi republikanisme Roma siapa itu

warga/manusia dideterminasi oleh hukum dan teritorial. Pada

akhirnya sistem identifikasi legal dan material dalam subjekti -

vitas kewargaan republikan menemukan akarnya.

Machiavelli: ide kebebasan, Civic Virtue, dan Patriotisme

dalam republikanisme klasik

Pemikiran mengenai warga dalam keadilan dan hukum ini de -



15. Hans Baron, The Crisis of  the Early Italian Renaissance (New Jersey: Princeton
University Press, 1966).
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ngan segera memberikan basis bagi kemunculan ide mengenai

kebebasan (dalam arti klasik). Dari perkembangan pemikiran

res publica, kita melihat bahwa republikanisme menemukan ter-

lebih dahulu konsep mengenai polis, berlanjut ke keadilan, hu -

kum, dan baru kemudian meletakkan kebebasan di dalamnya.

Dengan demikian dari semula, republikanisme memandang ke -

bebasan dalam suatu “situasi” konteks dan tindakan tertentu.

Inilah yang nanti membedakan kebebasan republikan dengan

kebebasan liberal. Kebebasan liberal didefinisikan melalui peng -

andaian metafisik, bukan berbasis pada situasi konkret, spesifik.

Dari pemahaman di atas dapat pula kita simpulkan bahwa

kebebasan dalam republikanisme Roma ini memiliki akar pada

praktik pemerintahan secara langsung. oleh karenanya pemi -

kiran republikanisme yang berkembang boleh dikatakan berba-

sis pada praktik relasi individu-penguasa yang historis. Pada

tradisi ini, terdapat dimensi advokatifnya. Itu kiranya yang

mungkin nantinya memberikan basis yang lebih mudah dan

institusional bagi kemunculan res publica dalam format yang

lebih makro yakni res publica sebagai satuan kepolitikan atau

bentuk pemerintahan negara kota: Res publica dalam kaitannya

dengan commune atau civitas. 

Telah kita ketahui bahwa Cicerolah yang memberikan pen-

dasaran legal dan institusional bagi republikanisme. Namun,

temuan akan praktik-praktik republikanisme yang kuat dan me -

mengaruhi seluruh pandangan filsafat dan teori politik modern

baru muncul di dalam Machiavelli yang lahir pada 1469 di

Florensia. Bukan kebetulan apabila Hans Baron menyebutkan

bahwa republikanisme sebagai filsafat, pandangan politik, dan

teori mengenai pemerintahan yang menyeluruh –yang ia isti-

lahkan sebagai “the new philosophy of  political engagement” 15—

baru muncul sekitar pertengahan abad ke-15 bertepatan dengan



16. Dalam hal ini, humanisme Italia abad pertengahan itu harus dilihat sebagai
gerakan, bukan sekadar gagasan, yakni gerakan untuk mengembalikan per -
adaban Yunani kuno dalam kebudayaan. Salah satu inti pokok dalam gerakan
ini adalah pandangan mengenai kebebasan dan keagungan manusia, manusia
sebagai subjek yang independen. Gejalanya terekspresi dalam seni rupa
Renaissance yang menggambarkan manusia secara lengkap dan utuh da lam
kebertubuhannya, sekaligus sebagai perlawanan atas doktrin abad perte ngahan
yang menutupi dan menyembunyikan tubuh manusia dengan alasan sakralitas.

17. Quentin Skinner, “Machiavelli’s Discorsi and the Pre-humanist origins of
Republican Ideas,” dalam Gisela Bock, Quentin Skinner, dan Maurizio Viroli,
Machiavelli and Republicanism (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).
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zaman Machiavelli hidup dan berkarya sebagai pegawai negeri

sipil di Florensia.

Baron dan sejumlah pengamat lain menegaskan temuan

abad ke-15 itu dengan ilustrasi bahwa warga kota itu hidup da -

lam semangat yang sedemikian kuat akan kebebasan, otonomi,

serta kehendak untuk membangun pemerintahan yang mandiri

(self-government). Dengan itu mau dikatakan bahwa ada hubung -

an yang paralel antara republikanisme dengan humanisme

klasik.16 Tidak diragukan lagi bahwa kebangkitan kembali Aris -

totelianisme dan semangat humanisme Florensia mengambil

peran yang sangat menentukan dalam sistematisasi republikan -

isme abad ke-15 tersebut.17

Namun demikian, Quentin Skinner juga menegaskan bah -

wa meskipun Aristotelianisme dan Humanisme mengambil pe -

ran sentral dalam pembentukan republikanisme, tetapi gejala

republikanisme sebagai aspirasi pemerintahan sebenarnya su -

dah ditemukan sebelum humanisme muncul. Ia sudah tampil

bahkan pada sekitar abad ke- 12 dan ke-13. Skinner memasti -

kan bahwa para penulis republikanisme abad ke-12 dan ke-13

itu sama sekali tidak memiliki akses terhadap karya-karya Yu -

nani kuno, tetapi mereka membaca Cicero terutama karyanya

yang berjudul De Ofificiis dan karya sejarawan Sallus. Skinner

menyebutkan karya Hugh dari Bologna berjudul Rationes

Dictandi (sekitar 1120), Raniero da Perugia dengan Ars Notaria

(1215), Bencopamgno da Signa dengan Rhetorica Novissima



18. Sebagaimana dikutip dalam Quentin Skinner, The Fondations of  Modern Political

Thought, Vol 1. (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), hlm. 3.
19. Yang ia jadikan judul bukunya Liberty Before Liberalism (Cambridge: Cambridge

University Press, 1998). Skinner mencatat temuan Bueno de Mesquita yang
mempelajari surat-surat diplomatik Florensia pada masa invasi Henry VIII
tahun 1301. Pada masa itu, di Florensia istilah “the liberty of  Tuscany” untuk
menunjukkan pentingnya kebebasan negeri itu digunakan secara resmi. Selain
itu dalam kebiasaan diplomatik Florensia, istilah libertas dan libertá juga telah
digunakan secara teknis dalam dokumen-dokumen mereka.
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(1235), dan Guido Faba dengan Parlementi ed Epistole (1242-

1243). Karya-karya itu kemudian diikuti dengan berbagai “trak-

tat” termasuk traktat mengenai aturan-aturan di lembaga per-

wakilan rendah dan tinggi (podesta dan magistrates).

Pada tulisannya yang lain, Skinner mengutip temuan seja -

rawan Jerman otto of  Freising yang menemukan gejala politik

yang menakjubkan di bagian utara Italia, yang merupakan tan -

da tumbuh suburnya aspirasi republikan di sana. otto of

Freising menulis bahwa warga di tempat itu:

Mereka menjadi begitu mendamba akan kebebasan sampai-
sampai mereka mengubah diri menjadi Republik-republik
independen, masing-masing diperintah oleh keputusan de -
wan ketimbang penguasa, yang mereka ganti hampir se tiap
tahun untuk memastikan nafsu kekuasaan mereka di kontrol
dan untuk memastikan kebebasan rakyat...18

Gejala yang dirujuk oleh Skinner dari otto of  Freising ini

merupakan temuan pertengahan abad ke-12. Temuan ini mem-

buktikan bahwa sudah ada pemikiran dan ideal yang kompre-

hensif  mengenai kebebasan yang muncul jauh sebelum kaum

liberal merumuskan ideal kebebasannya (yang oleh Skinner

disebut sebagai “liberty before liberalism”.19

Ideal mengenai kebebasan ini memuncak pada abad ke-15

dalam bentuk-bentuk aspirasi pemerintahan mandiri di Floren -

sia. Skinner juga mencatat temuan-temuan lain dari apa yang

kemudian mereka sebut sebagai “pemikiran politik Florensia”



20. Peter Bondanella dan Mark Musa, “Introduction: An Essay on Machivelli,”
dalam Bondanella dan Musa (eds.), The Portable Machiavelli (london: Penguin
Book, 1979), hlm. 21.

21. Iseult Honohan, Civic Republicanism (london: Routledge, 2002).
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untuk menandai aspirasi kebebasan republikanisme yang secara

khas tumbuh di Italia. Pada zaman yang sama, di Florensia pu -

la Machiavelli mengabdi sebagai semacam penasihat (chancery). 

Machiavelli pada umumnya dikenal sebagai penganjur

“Machiavellianisme”, yang secara gampangan disebut sebagai

prinsip menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan poli-

tik, membuang moral dari politik sehingga dengan demikian

dianggap tidak bermoral. Pandangan ini salah besar.

Machiavelli memang mudah disalahpahami, terutama atas

karya kontroversialnya Il Principe (ditulis sekitar 1513). orang

lupa bahwa Il Principe ditulis sebagai anjuran bagi pemimpin

dalam suatu konteks historis yang spesifik, yakni negara repub-

lik yang sedang berada dalam ancaman kejatuhan akibat berba-

gai rongrongan: ancaman penjajahan dari Spanyol, Perancis,

invasi kaum “barbar”, intrik kekuasaan Gereja, kebusukan para

bangsawan, dan korupsi yang merajalela. Selain itu, orang juga

lupa bahwa selain Il Principe, Machiavelli juga menulis sebuah

karya lagi yang sama-sama fundamental yakni Discorsi. Dalam

Discorsi –ditujukan kepad livius—Machiavelli tampil sebagai

seorang moralis republikan yang sama sekali berbeda dengan Il

Principe.20 oleh karenanya, sungguh tidak tepat apabila kita me -

nilai Machiavelli hanya berdasarkan Il Principe tanpa membaca

Discorsi dan tanpa memahami konteks penulisannya.

Machiavelli memang memisahkan moral dari politik, da -

lam arti ialah yang pertama kali secara keras menetapkan batas-

batas agama dalam politik: sekularisasi politik. Baginya politik

adalah urusan akal dan pikiran manusia bukan urusan keilahi-

an.22 Dengan ini –sesuai semangat zaman Renaissance dan hu -

manisme—ada kepercayaan yang sangat besar akan ke mampu -



22. Maurizio Viroli, How to Read Machiavelli (london: Granta, 2008), hlm. 77.
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an manusia untuk menyelesaikan sendiri urusan-urusan kemas -

la hatannya tanpa campur tangan kekuasaan transenden. Politik

dalam Machiavelli adalah vivere politico, politik yang hidup da -

lam praktik dan pikiran manusia. Jadi penolakan Machiavelli

atas “moral” adalah penolakan atas kuasa dan klaim transen -

den dalam politik. lebih daripada itu, ajaran-ajaran Machia -

velli dalam Il Principe, beserta pandangannya mengenai politik

dan kekuatirannya mengenai kejatuhan “kota-kota” republik

menunjukkan bahwa seluruh pandangan politiknya dibasiskan

pada satu tujuan, yakni memastikan pen tingnya kebebasan.

Kebebasan, menurut Machiavelli, merupakan nilai yang

paling tinggi dan paling berharga. Menurutnya, seorang disebut

bebas apabila mereka tidak bergantung (dependen) kepada se -

orang tiran atau seorang oligark yang mempraktikkan kekua -

saan sewenang-wenang. Prinsip yang sama juga berlaku bagi

negara atau kota, sebuah negara disebut bebas apabila negara

independen dari kehendak kota/negara lain.

Kebebasan dalam Machiavelli identik dengan otonomi. Di

sini ia memberikan dasar yang khas republikan dalam kebebas -

an, yakni kebebasan sebagai non-dominasi, bukan kebebas an

sebagai kondisi tanpa-paksa. Kebebasan hilang atau berkurang

bukan karena adanya paksaan atau ancaman (interference). Ada

kondisi di mana meskipun tidak ada paksaan, orang tetap bisa

hilang kebebasannya. Seorang budak yang bekerja pada tuan

yang baik misalnya, tidak mengalami paksaan tapi tetap tidak

memiliki kebebasan. 

Dan yang lebih penting lagi, Machiavelli juga menegas kan

bahwa kebebasan sebagai keadaan non-dominasi itu hanya bisa

dinikmati dalam sebuah republik. Kebebasan tidak sejalan de -

ngan monarki karena warga tidak dapat terlibat dalam  “sovereign-

deliberation” dan penentuan “magistrates” (perwakilan).22



23. Sekali lagi harus diingat bahwa pandangan ini disampaikan Machiavelli dalam
konteks historis yang sangat spesifik, yakni “kegentingan serius, seperti invasi
Italia oleh kekuatan-kekuatan asing, dan peluang satu-satunya untuk menyele-
saikan krisis ini dengan menciptakan prinsipalitas terpusat yang kuat dari pa -
duan sumber daya Florensia dan sumber daya kepausan” (Bondanella dan
Musa, op.cit., hlm. 23)
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Selain kebebasan, yang juga penting dari republikanisme

Machiavelli adalah pandangannya mengenai politik dan ke -

pemimpinan. Sebuah republik menurutnya bisa berada dalam

regangan antara “the rule of  law” dan “the rule of  man”: dua sis-

tem yang bertolak belakang dalam satu republik. Bagaimana

mungkin?

Dalam Discorsi, Machiavelli menjadi seorang republikan

penganjur the rule of  law, negara hukum untuk sebuah republik

yang damai dan kokoh. Sementara dalam Il Principe ia menjadi

penganjur the rule of  man, juga dengan maksud mempertahan -

kan kebebasan dalam republik dari ancaman kejatuhannya.

Akibat menganjurkan dua sistem yang bertentangan ini, para

pengamat dan pembaca yang kurang teliti akan dengan gam-

pang menuduhnya sebagai seorang hipokrit yang tidak konsis-

ten dalam mengemukakan gagasannya. 

Bagi Machiavelli the rule of  law dan the rule of  man mesti

dimiliki oleh suatu pemerintahan republik yang kuat. Meng -

apa? Ada dua alasan. Pertama, Machiavelli mengakui dua ele-

men pokok dalam politik yakni virtù dan fortuna. virtù (sifat

maskulin) adalah kualitas manusiawi yang membentuk kepasti -

an, sementara fortuna (sifat feminin) adalah seluruh aspek ke -

takpastian dalam semesta. Politik atau kepemimpinan bagi

Machiavelli adalah mereka yang melampaui antara virtù dan

fortuna: seorang yang berani mengambil keputusan sehingga

memimpin secara tunggal.23

Alasan kedua bisa kita temukan dalam tulisan legendaris

Machiavelli dalam Discorsi mengenai cara mempertahankan

“republikanisme di negara yang korup”:



24. Dikutip dari Viroli, How to Read Machiavelli, hlm. 93.
25. Skinner, “Machiavelli’s Discorsi and the Pre-humanist origins.”
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Dalam republik yang korup tak ada persaudaraan sipil.
Warga dari pelbagai kelompok hanya berbuat mala kepada
tanah air, atau terhadap warga lainnya. Tak ada rasa saling
percaya, karena ikrar dan iman hanya dijunjung selama ada
gunanya atau bisa dipakai untuk mengelabui... orang-orang
jahat disanjung sebagai pekerja keras dan orang-orang baik
disalahkan sebagai para pandir.24

Dalam sebuah republik yang secara parah dijangkiti korupsi,

kehidupan kewargaan yang sehat musnah, segala norma dan

kebenaran dengan mudah dijungkirbalikkan. Dalam situasi ini

hukum apapun tidak berjalan.

Korupsi adalah penyakit yang menyerang sendi terdalam

kehidupan kolektif  yang menghancurkan prilaku dan meng-

hancurkan kemampuan pertimbangan baik dan buruk dari seti-

ap warga. Dalam kondisi demikian, the rule of  law mesti berhen-

ti, sebagi gantinya dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat

atau “the rule of  man”.

Menurut Machiavelli, politik dan warga yang paling agung

adalah politik sebagai upaya untuk tetap mengokohkan dan

mempertahankan kebebasan, martabat institusi politik dan

konstitusi dalam situasi yang paling korup. Menurut Machia -

velli: “Bila seseorang benar-benar berhasrat untuk mencapai ke -

muliaan abadi, ia harus meminta pada Tuhan agar mengizin -

kannya tinggal di kota yang korup agar memiliki peluang untuk

merombaknya.”25

Dari sini kita juga dapat melihat kekhasan ideal republikan

Machiavelli. Korupsi baginya bukanlah pertama-tama jahat ka -

rena ia melawan hukum atau merugikan negara, atau secara

moral keliru. Korupsi bersifat jahat persis karena ia menghan-

curkan “yang-publik” atau perasaan kolektivitas, perasaan ke -

bersamaan dalam republik.



26. Agak sulit menerjemahkan common good yang berasal dari konsep Aristotelian
Bonnum Commune ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang mengartikannya seba-
gai “kebajikan bersama”. Namun istilah kebajikan di sini terlampau berat pada
pengertian moral individual dan kurang memberikan dimensi material dan
karakter sosialnya. Sebagian lagi menerjemahkannya menjadi “kesejahteraan
bersama”. Common good sebagai “kesejahteraan bersama” sebenarnya adalah
terjemahan yang paling dekat, mengingat common good sering juga disebut
sebagai “general welfare” dalam bahasa Inggris. Namun demikian, untuk Indo -
nesia, kesejahteraan bersama kami rasa juga kurang tepat untuk mengartikan
common good karena kata “sejahtera” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
ber arti “makmur, sentosa, tenteram.” Istilah sejahtera terlampau menekankan
segi-segi materi dan kurang dimensi etis normatifnya. oleh karena itu istilah
“kebaikan bersama” kami rasa relatif  lebih cocok, karena di dalamnya ter-
cakup kepenuhan material sekaligus kepenuhan etis, kepenuhan karakter indi-
vidual sekaligus dimensi sosialnya.
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Dengan demikian bagi Machiavelli, kerusakan terbesar

akibat korupsi bukanlah pertama-tama pada hukum melainkan

pada common good (kebaikan bersama).26 Korupsi menghancur -

kan esensi utama dari republik karena merusak common good.

Bagi Machiavelli, begitu common good rontok, maka seluruh

atmosfer kepolitikan yang sehat dan baik juga runtuh, hubung -

an kewargaan hancur, politik menjadi tidak memiliki pendasar -

annya lagi. oleh karena rasa kebersamaan hilang maka perasa -

an bertanah air pun menjadi lemah. 

Dari sini kita masuk ke segi yang lebih esensial dalam pan-

dangan republikanisme Machiavelli, yakni tentang apa itu pa -

triotisme atau apa itu cinta tanah air. Menurut Machiavelli,

patriotisme tidak identik dengan heroisme dan militerisme.

Ukuran patriotisme adalah kebaikan bersama. oleh karena itu,

baginya patriotisme tidak bergantung pada jabatan seorang,

apakah seorang raja, seorang penyusun hukum, seorang warga

biasa, atau seorang kapten militer, melainkan pada sikap virtu-

ous terhadap common good. Dalam Discorsi ia mengatakan bah -

wa rasa cinta tanah air adalah sebuah kekuatan moral yang

mendorong setiap warga mengejar pencapaian kebaikan ber -

sama. Dengan demikian, sebagaimana kebanyakan republikan,

Machiavelli senantiasa menganggap bahwa cinta tanah air atau
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patriotisme adalah hasrat untuk mendahulukan kebaikan ber -

sama ketimbang kepentingan privat. Ia juga sering menempat -

kan cinta tanah air sebagai lawan bagi tirani. Pikiran inilah

yang mendasari salah satu kualitas terpenting dari ideal kewar-

gaan republikasnime.

Dengan memandang tanah air sebagai “kerangka kebersa -

maan” demi pencapaian common good, maka sesungguhnya ta -

nah air dalam Machiavelli tetap dipandang sebagai sebuah enti-

tas etis ketimbang geografis spasial. Di sini kita dapat melihat

berlanjutnya pengaruh Aristotelianisme dalam Machiavelli.

Civic Virtue dalam republikanisme

Salah satu inti republikanisme adalah ideal tentang supremasi

politik. Politik diletakkan di atas kepentingan privat. Republikan -

isme menekankan bahwa pada dasarnya politik selalu baik.

Politik didefinisikan secara normatif  sebagai arena untuk men-

capai kemaslahatan bersama dalam martabat. Dengan demi -

kian, misalnya, apabila dalam realitanya, praktik politik dido -
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minasi oleh kepentingan bisnis individual, maka bagi repub-

likanisme itu merupakan tanda bahwa politik mengalami ke -

munduran akibat invasi dari yang non-politis. oleh karenanya,

agenda pokok republikanisme pada dasarnya adalah menjaga

dan mengembalikan politik sebagaimana dimaksudkan. 

Dengan demikian, dalam republikanisme juga ditekankan

bahwa manusia secara alamiah bersifat politis dan ditentukan

oleh dan di dalam politik. Kemanusiaan manusia ada dalam

politik. Di sini ada pandangan teleologis mengenai manusia.

Republikanisme menekankan bahwa sedari awal manusia hadir

dalam tugas yang terberi secara inheren yakni untuk merealisa -

sikan tujuan-tujuan polis, mencapai kebahagiaan dalam suatu

kerangka kebersamaan. 

oleh karena itu, republikanisme juga menegaskan bahwa

membentuk civic virtue merupakan cara paling penting untuk

mempersiapkan warga negara memenuhi “telos”-nya sebagai

warga yang baik dari sebuah republik. Kebebasan dalam repub-

lik hanya mungkin apabila tersedia prasyarat antropologis ten-

tang warga yang aktif  dan mencintai tanah airnya. Dalam upa -

ya itu, semua tradisi republikanisme mementingkan pendidikan

untuk membentuk warga sebagai tugas pokok dari politik. 

Republikanisme meletakkan tindakan dengan basis moral

publik sebagai tolok ukur mengenai siapa itu warga yang baik.

Warga yang baik tidak dipandang dari status, ke kayaan, etnis,

dan pandangan religiusnya, melainkan dari ke setiaannya dalam

memenuhi telos-nya terhadap polis. Warga yang baik diukur dari

seberapa jauh dia berani memenuhi common good.

Dengan kata lain, republikanisme menekankan bahwa

meski telah tersedia sebuah sistem identifikasi hukum yang ber -

sifat universal, penentuan kualitas warga tidak datang dari segi-

segi eksklusif  atau privilese yang dia terima dalam hukum itu.

Karakter dan tujuan kewarganegaraan tetap harus ia dapatkan

dari tindakan dan keterlibatannya. Tindakan dan keterlibatan
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yang didasari oleh kesukarelaan dan kapasitas untuk mengabdi

kepada kebaikan bersama. 

Tradisi Romawi menambahkan dimensi eksternal sistem

identifikasi hukum serta ikatan kepada gagasan keadilan seba-

gai basis penentuan mengenai siapa itu warga yang baik. De -

ngan itu, tradisi Romawi memberikan kontribusi kepada  ideali -

sasi kewargaan yang lebih terbuka terhadap perubahan dan evo-

lusi hukum serta hak. Warga yang baik mendapatkan kebebas -

annya bukan dengan jaminan konsep hak yang meta fisik –seba-

gaimana dalam liberalisme—melainkan dalam tindakannya. 

Selain itu, perlu juga ditambahkan bahwa secara umum

republikanisme menganjurkan aspek “monastik” dalam pan-

dangan kewargaannya. Dengan mengatakan bahwa warga yang

baik adalah warga yang bersukarela demi kebaikan bersama,

tersirat adanya prasyarat penundaan atau pengorbanan atas

hasrat kehidupan privat. 

Dimensi monastik dalam konsep virtuous citizen ini ditegas -

kan juga oleh Machiavelli ketika ia mengatakan bahwa “well

ordered republics have to keep the public rich and their citizens poor.”

“Miskin” di sini tentu saja bersifat metaforik. Machiavelli meli-

hat bahwa kekayaan (baca: orang kaya) bisa membahayakan

sebuah republik karena potensi arogansi, faksionalisasi, dan ke -

cenderungannya untuk mendahulukan kepentingan privat.

Dari tempat lain, Montesquieu juga menekankan hal yang

sama bahwa sebagai spirit pemerintahan republikan, keutama -

an politik (political virtue) harus ditanamkan sebagai hasrat uta -

ma kehidupan warga negara. Akan tetapi, pada saat yang sama

ia juga mengakui bahwa berkorban demi kebaikan bersama itu

sulit dan nyaris tidak mungkin. Ia menuntut warga untuk mena-

han dan menunda nafsu serta hasratnya: menahan diri dari

nafsu akan kekayaan dan kemasyhuran. 

Untuk membentuk virtous citizen, Montesquieu akhirnya

menganjurkan pentingnya mendidik warga agar mampu me -



27. Montesquieu dikutip dalam Maurizio Viroli, Republicanism (New York: Hill
and Wang, 1999), hlm. 70.

28. Rousseau dikutip dalam Viroli, ibid., hlm. 83.
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moderasi hasrat dan kepentingan-kepentingan individualnya.

Tujuan pendidikan dalam republikanisme Montesquieu adalah

menanamkan semangat pengorbanan untuk menempatkan

kebaikan bersama di atas kepentingan individual. Semangat

berkorban ini yang diperlukan untuk melaksanakan tugas

agung memenuhi kepentingan publik dan kebaikan bersama (de

grandes choses pour le bien public).27

Pada akhirnya kita temukan karakter warga yang tertinggi:

patriotisme. Rousseau pernah mengata kan “takkan ada patriot -

isme tanpa kebebasan, tak ada kebebas an tanpa keutamaan, tak

ada keutamaan tanpa warga.”28 Di sini kita telah memahami

bahwa liberty dalam republikanisme memiliki pengertian yang

khas yakni liberty sebagai non-dependensi, liberty yang merekah

dalam praktik kehidupan bersama. Dengan itu, pandangan

Rousseau ini mengulang kembali ideal republikanisme klasik

yang menekankan bawah patriotisme adalah sebuah keikhlasan

cinta atas republik (caritas reipublicae) dan kesukarelaan sesama

warga (caritas civium). Dengan konsep caritas itu, maka patriot -

isme berakar pada kesukarelaan untuk menempatkan kebaikan

bersama di atas kepentingan pribadi! Dengan demikian ukuran

tertinggi patriotisme republikan bukan berdasar pada konsep

nasionalistik yang semu dan sempit yang gampang dipelintir ke

dalam retorik kaum demagog, ukuran patriotik dalam repub-

likanisme mensyaratkan solidaritas dan pengorbanan kepada

kepentingan umum.

Patriotisme republikan mensyaratkan kesetaraan politik

dan kesetaraan sipil, yang ditumbuhkan dalam praktik pelayan -

an (officium) dan kepedulian (cultus) kepada common good. De -

ngan demikian, civic virtue dan budaya kewargaan republikan

tidak tumbuh dari cabang kultural, etnis, dan agama. Repub -
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likanisme menilai bahwa pandangan yang tumbuh dari kebang-

gaan etnis dan homogenitas agama seringkali dibebani dengan

intoleransi dan kefanatikan. 

Penutup

Nama depan negara modern yang kita bangun adalah Re -

publik. Dengan itu dapatlah kita pastikan bahwa niat dan cita-

cita pendirian negara Indonesia hendak dipijakkan pada pan-

dangan dan prinsip-prinsip kerepublikan. Tentu kita bisa mem-

perdebatkan sejauh mana atau seberapa dalam gagasan repub-

likanisme itu pernah meresap dalam sejarah kebangsaan kita.

Namun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa aspirasi repub-

likanisme yang menekankan keluhuran politik, otonomi dalam

martabat, kebersamaan (dalam beberapa hal berarti kolektivitas

atau gotong royong), partisipasi rakyat dan sikap kewargane-

garaan yang aktif  merupakan aspirasi yang berakar panjang da -

lam tradisi kebangsaan Indonesia. Republikanisme pada mula -

nya dimaksudkan sebagai kerangka dasar dalam pendirian

negara modern Indonesia.

Namun demikian, harus pula kita akui bahwa makna

republik dalam nama “Republik Indonesia” itu tidak pernah

lagi dimaknai dalam substansi etis-normatifnya. Republik da -

lam pengenalan sekarang diterima secara begitu saja, tanpa

bobot, tanpa idealisasi dan tanpa pengertian asalinya. Bukan

hanya itu praktik dan prilaku kepolitikan kita dewasa ini dalam

banyak hal telah berjalan di luar, bahkan bertentangan dengan

ideal-ideal utama republikanisme.

Salah satu gejala kontemporer rusaknya substansi republik

adalah merosotnya makna politik. Politik zaman kini dipraktik -

kan lebih sebagai pengejaran kepentingan individual dan go -

longan. Politik tidak lagi dimengerti sebagai kerangka kebersa -

maan untuk mencapai kebaikan bersama—atau kemaslahatan
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umum dalam istilah Mohammad Hatta. Dalam pengalaman

yang paling nyata, di mata orang banyak, politik bahkan dipa-

hami sebagai praktik negatif  yang melibatkan atau mengha-

lalkan keserakahan, tipu muslihat, korupsi dan intoleransi.

Selain itu, kemerosotan makna politik juga terjadi dengan

menguatnya komodifikasi dan personalisasi kekuasaan. Komo -

difikasi politik menghancurkan peran ide, prinsip dan penda -

saran etis dalam cara kita mengatur kehidupan bersama. Ia me -

relativisasi “ideologi” dan prinsip. Sementara itu, personalisasi

kekuasaan yang berkolaborasi dengan kultur feodal dan indus-

tri media massa tidak hanya menghapus segi kesetaraan dalam

politik, tetapi juga menghancurkan segi-segi substansial dalam

politik yakni karakter dan kepemimpinan. Pada pihak yang

lain, kolaborasi ini juga menggagalkan transformasi subjek po -

litik demokrasi: rakyat tidak diubah menjadi warga yang oto -

nom dan sadar tetapi jatuh menjadi penonton dan konsumen

demokrasi yang pasif.

Gejala ini menghantarkan kita pada tuntutan normatif

baru untuk mengembalikan makna politik. Kita perlu mereha-

bilitasi makna politik dari pemaknaan dan praktik salah guna

selama ini: mengembalikan politik sebagai upaya untuk menca-

pai kebaikan umum! Dalam kebutuhan mempertahankan

demokrasi kita juga perlu bergeser dari cara-cara lama dan kon-

vensional yang terlampau menekankan institusionalisasi dan

normatifisasi melalui hukum. Kita perlu mendorong kemuncul -

an subjektivitas baru dalam demokrasi melalui partisipasi war -

ga. Demokrasi baik, tapi demokrasi saja tidak cukup ia mem-

butuhkan ideal yang mampu melengkapinya dengan ideal ke -

adaban publik. Untuk memenuhi seluruh agenda itu, kita perlu

balik dan mencarinya dari masa lalu, dari gagasan lama me -

ngenai republik dan republikanisme.



Warganegara dan teknologi kuasa

Michel Foucault (1926-1984) merupakan salah satu filsuf

Perancis terpenting di era kontemporer. Pemikirannya biasa di -

asosiasikan dengan gerakan strukturalisme dan pasca-struktu-

ralisme. Ia lahir di Poitiers pada oktober 1926, dan karier aka -

demisnya mulai menanjak pada era pergolakan 1960an sebe -

lum kemudian diangkat menjadi guru besar bidang Sejarah

Sistem Pemikiran di Collège de France pada 1969 hingga akhir

hayatnya.

Setelah Sartre, Foucault barangkali adalah intelektual

Perancis yang paling berpengaruh dalam pemikiran sosial dan

filsafat dewasa ini. Sebagamana Sartre, Foucault bermula da -

lam tradisi kiri. Ia menentang berbagai bentuk modus kehidup -

an dan budaya borjuasi dan memberikan simpatinya kepada

mereka yang dipinggirkan oleh kultur dominan masyarakat

borjuis masa itu seperti para tahanan, kaum lGBT (lesbian,

gay, biseksual, dan transgender).

Pemikiran Foucault tidak pertama-tama dimaksudkan

untuk memberikan penjelasan mengenai posisi dan asal usul

siapa itu warga dalam pengertian yang sangat teknis dan ter-

batas. Foucault menyajikan pemahaman yang lebih mendalam

guna memberikan dasar mengenai bagaimana warga sebagai

Kewarganegaraan, Tubuh, dan Kuasa
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sebuah konsep politik terbentuk. Untuk itu ia memang memu-

lai dengan penjelasan mengenai konstitusi subjek atau bagai -

mana subjek diubah dan dibentuk oleh berbagai klaim kebenar -

an secara historis. 

Sesudah pertama-tama mempelajari permainan kebenaran
(jeux de verité) dalam saling kelindan mereka satu sama lain,
sebagaimana dicontohkan oleh ilmu-ilmu empiris tertentu
pada abad ke-17 dan ke-18, dan lantas mempelajari interaksi -
nya dengan relasi-relasi kekuasaan, sebagaimana dicontoh kan
oleh praktik-praktik penghukuman — saya merasa wajib un -
tuk mempelajari permainan kebenaran dalam hubungan diri
dengan diri, dan pembentukan diri sebagai sebuah subjek...1

Dengan itu Foucault –menurut Rabinow—berupaya untuk

membangun sebuah analisa yang memungkinkan berbagai

relasi yang membentuk relasi kita terhadap diri sendiri dapat

dipahami, artinya: sejarah bentuk-bentuk dan modalitas relasi

de ngan diri yang di dalamnya individu mengkonstitusi dan me -

nemukan dirinya sebagai subjek.2 oleh karenanya, di dalam

Foucault pertanyaan mengenai siapa itu warga mesti pertama-

tama digeser dan dipahami ke dalam pertanyaan mengenai

bagaimana teknologi kekuasaan bekerja dalam sejarah dalam

membentuk siapa itu warga. Untuk lebih memudahkan pema-

haman terhadap perkara ini, mari kita mulai dari penjelajahan

Foucault mengenai penyakit lepra. 

Wabah lepra menyebar menjangkiti seluruh Eropa pada

Abad Pertengahan. Penelitian Foucault mengungkap setidak -

nya 220 rumah penampungan dan karantina penderita kusta di -

dirikan pada sekitar abad ke-12 di Inggris dan Skotlandia.

lepra dipandang dengan penuh kengerian sekaligus kejijikan.

Penderitanya diasingkan dari masyarakat, tapi tempat atau
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balai-balai pembuangan penderita lepra dibangun secara baik.

Menurut Foucault, rumah-rumah penampungan dan karantina

lepra itu menandai signifikansi kultural penderita lepra di Abad

Pertengahan.3 Penderita lepra merupakan “sang lain” (the

Other) di zaman itu, sumber utama wabah tetapi harus diper-

lakukan dengan rasa takut dan hormat.4

Setelah era Pencerahan, lepra berkurang dan tidak lagi di -

anggap sebagai masalah utama. Memasuki abad ke-15, Eropa

meng alami periode ekspansi ekonomi hingga abad ke-16. Na -

mun pada sekitar 1640an, era ekspansi ekonomi itu berhenti.

Eropa, terutama Perancis, mengalami resesi. Pemotongan upah,

pengang guran, dan kelangkaan mata uang melanda Perancis.

Krisis ini ditambah dengan tingginya ongkos militer akibat Pe -

rang Tiga Puluh Tahun dan kelaparan akibat gagal panen.

Uniknya, krisis ini secara pradoksal dibarengi dengan kontrak-

si demografis akibat membengkaknya populasi sebagai efek

dari invasi ekonomi periode sebelumnya. Seiring dengan per -

ubahan struktur sosial ini, perilaku umum dan nilai-nilai bu -

daya juga berubah.5 Apabila pada Abad Pertengahan, kemis -

kinan sering dirayakan dan dimengerti dalam konteks “spiri -

tual”, pada abad ke-16 kemiskinan dikutuk dan mengalami

anathematisasi. Kaum miskin dan gelandangan sering dijadi -

kan budak misalnya di saluran-saluran pembuangan air sepan-

jang Paris maupun di kapal-kapal Spanyol. 

Depresi ekonomi mengubah pandangan dan perilaku ter-

hadap kemiskinan dan orang miskin. Perubahan itu berpadu

dengan mundurnya pengaruh Gereja dalam kehidupan sehari-

hari, munculnya etos kerja baru, ekspansi administrasi negara

dan menghadirkan apa yang disebut oleh Foucault sebagai the

3. lihat Michel Foucault, Madness and Civilisation (london: Tavistock, 1967),
hlm. 4.

4. lihat Roy Boyne, Foucault and Derrida: The Other Side of  Reason (london:
Unwin Hayman, 1990), hlm. 6.

5. Foucault, Madness and Civilisation, hlm. 41.
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age of  confinement. Zaman pemenjaraan ini ditandai oleh lahir -

nya institusi rumah sakit umum. Yang menarik dari penelitian

Foucault ini adalah pertautan historis antara munculnya kaum

miskin, rumah sakit umum, dan penjara terutama di Perancis. 

Untuk itu ia mencatat kejadian penting pada 1656 yakni

keluarnya maklumat Raja untuk mendirikan rumah sakit

umum. Pasal sebelas dari maklumat itu menyatakan bahwa

mereka yang bisa dimasukkan ke dalam rumah sakit umum me -

liputi orang-orang dengan kategori: “dari kedua jenis kelamin,

dari segala usia dan dari segala kewilayahan, dari keturunan

dan kelahiran apapun, dalam kondisi apapun mereka adanya,

bertubuh mampu atau cacat, sakit atau yang sedang pulih, bisa

diobati atau yang tak terobati.”6 Pada 1657 maklumat ditam-

bahkan satu pasal baru yang memerintahkan agar para pe -

ngemis ikut dimasukkan ke dalam rumah sakit umum. Akibat

maklumat 1657 itu, rumah sakit umum di Paris diisi oleh se -

kitar 6.000 orang yang terdiri dari para gembel, gelandangan,

kriminal, dan orang gila. Dengan itu, bukan lagi penderita lepra

yang menjadi orang buangan, melainkan mereka yang didefini -

sikan sebagai miskin, bermasalah secara moral, serta yang di -

anggap tidak produktif  dalam masyarakat mesti masuk ke ru -

mah pengasingan bernama rumah sakit umum. Menjelang

tahun-tahun Revolusi Perancis saja, sudah ada sekitar 32 rumah

sakit umum di seluruh Perancis. Sebagaimana penderita lepra

di Abad Pertengahan, pada masa Pencerahan mereka yang ma -

suk sebagai penghuni rumah sakit umum benar-benar diputus

dan diekslusikan secara fisik dan administratif  dari kehidupan

sipil dan politik masyarakatnya. Yang juga khas dari zaman itu

adalah bahwa penahanan atau karantina terhadap mereka yang

disebut sebagai orang gila dilakukan bukan pertama-tama kare-

na mereka sakit, melainkan karena mereka dianggap tidak pro-
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duktif  secara ekonomis dalam masyarakat.

Setelah 150 tahun sejarah rumah sakit umum di Perancis,

kemiskinan barulah secara perlahan dibebaskan sebagai biang

keladi persoalan. orang-orang miskin dan gembel tidak lagi

diasingkan. Pertumbuhan industri pada abad ke-18 menjadikan

kaum miskin dan kelas buruh sebagai keniscayaan ekonomi

bagi kemakmuran Negara. Dengan itu kemiskinan dan orang

miskin tidak lagi dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan.

Apabila pada periode Pencerahan dan Merkantilis kaum mis -

kin diposisikan sebagai “bukan produsen” juga bukan “konsu -

men” sehingga hanya cocok berada di rumah-rumah sakit yang

adalah rumah tahanan, maka pada zaman industri abad ke-18,

kaum miskin dipandang sebagai kebutuhan bagi industri yang

baru tumbuh, orang miskin “dibebaskan” dari tahanan dan

rumah sakit umum untuk diintegrasikan kepada pembangunan

industri bangsa.7 Dengan perubahan ini, rumah-rumah tahanan

dan model rumah sakit umum mulai dipandang sebagai praktik

dan pranata yang ketinggalan zaman. Ia juga secara ekonomis

dianggap irasional.

Apa yang bisa kita ambil dari temuan Foucault di atas yang

dapat dijadikan sandaran bagi pemahaman mengenai siapa itu

warga? Dalam studi mengenai kegilaan dan penjara, Foucault

memberi kita pemahaman bahwa pendefinisian mengenai siapa

itu subjek dari luar senantiasa menghasilkan pembelahan. Per -

tama, setiap praktik standarisasi dan normalisasi mengenai

 subjek dengan serta merta mengimplikasikan pembedaan dan

hierarki. Dengan demikian setiap praktik homogenisasi dan

totalisasi identitas mengenai subjek tertentu, misalnya “warga

yang sehat” dengan sendirinya mengimplikasikan keberadaan

–yang sering disembunyikan—dari “warga yang sakit”. Kedua,

bentuk-bentuk konstitusi subjek bersifat tidak tetap dan dideter-
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minasi secara eksternal. oleh karenanya di dalam Foucault ti -

dak pernah sistem identifikasi yang tetap. Setiap sistem kekua -

saan pada suatu zaman berupaya menegakkan standar dan nor-

malitas tertentu yang akan digeser dengan yang baru seiring

perubahan zaman. Sebagai contoh, apabila pada Abad

Pertengahan penderita lepralah yang diposisikan sebagai “sang

lain”, di era Pencerahan “kaum miskin, gembel, dan gelan-

dangan” yang diekslusikan dan menjadi “sang lain”. Ketiga,

determinasi dan konstitusi subjek dihasilkan oleh praktik ke -

kuasaan. Dalam hal ini kekuasaan tidak semata-mata bersifat

mendominasi melainkan secara produktif  membentuk, menga -

tegorisasi, dan membelah subjek dari luar. Kekuasaan mem-

bentuk sistem identifikasi yang membedakan suatu jenis subjek

terhadap subjek yang lain (orang gila dan orang waras, orang

sehat dan orang sakit).

Berpegang pada pandangan di atas, maka siapa itu warga

dalam pemikiran Foucault didefinisikan berdasar kan kualifi -

kasi bahwa: Pertama, ia selalu dibentuk dari luar. Kedua, warga

sebagai sebuah sistem identitfikasi legal dan politik merupakan

produk dari teknologi kuasa. Ketiga, sebagai hasil dari praktik

kuasa, sistem identifikasi warga itu sendiri bersifat lentur dan

terus bergeser.

Persoalan siapa itu subjek 

Foucault mengatakan bahwa tujuan karya-karyanya selama 20

tahun terakhir sebenarnya bukan untuk menganalisa fenomena

kuasa, juga bukan untuk mengelaborasinya. Ia menegaskan

bahwa tujuan dari kerja intelektualnya adalah untuk mencipta -

kan sejarah pelbagai modus pembentukan manusia sebagai

 subjek di dalam kebudayaan.8
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Dengan itu, subjek bagi Foucault bukanlah suatu gejala

universal. Ia menolak pandangan Pencerahan yang digemakan

oleh Descartes dan Kant mengenai subjek yang trans paran dan

otonom. Dengan itu ia juga menolak pandangan metafisik

 subjek liberal yang memandang bahwa manusia se tara dan

sama “dari sananya”. Subjek bagi Foucault bukanlah entitas

metafisik, melainkan entitas historis yang khas dan spesifik.

oleh karena itu itu, subjek baginya mesti lebih dilihat se lalu se -

bagai konstitusi subjek. Untuk itu ia mengemukakan tiga mo -

dus objektifikasi dalam pembentukan subjek.

Modus Pertama dalam objektifikasi subjek adalah apa yang

disebutnya dengan “praktik pembelahan” (dividing practices).

Subjek dijadikan objek melalui proses pemilahan dari dalam

dirinya maupun dipilah dari yang lain. Dalam proses pemilah -

an dan kategorisasi ini, dengan menggunakan berbagai prose-

dur manusia diberikan sejenis identitas sosial dan personal ter-

tentu sekaligus dieksklusi dari yang lainnya. Praktik pembe -

lahan subjek dilakukan dalam berbagai mekanisme medikali -

sasi, stigmatisasi, dan normalisasi. Contoh paling jelas dari

praktik pembelahan subjek adalah isolasi penderita lepra, pe -

menjaraan kaum miskin, gembel, “orang gila”. Praktik pembe-

lahan terjadi melalui mekanisme medis, praktik klinik, psikiatri,

rumah sakit, dan penjara sepanjang abad ke-19 dan ke-20.9

Modus kedua dalam mengubah manusia menjadi subjek

yang diobjektifikasi adalah melalui prosedur klasifikasi ilmiah

(scientific classification). Klasifikasi ilmiah muncul dari berbagai

modus pengetahuan dalam rangka mengukuhkan suatu status

ilmiah. Misalnya dengan mengobjektifikasi manusia ke dalam

subjek bahasa; mengkonstitusi manusia ke dalam suatu subjek

Structuralism and Hermenutics (Chicago: University of  Chicago Press, 1982),
hlm. 208.

9. lihat dalam Paul Rabinow (ed.), The Foucault Reader (New York: Pantheon,
1984), hlm. 7-8.
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ekonomi (manusia produktif). Contoh paling jelas mengenai

objektifikasi subjek ini dikemukakan oleh Foucault dalam

karyanya The Birth of  The Clinic yang menjelaskan bagaimana

sejak abad ke-19, tubuh secara bertahap mulai diperlakukan

sebagai benda.

Apabila dalam praktik pembelahan, subjek yang dikonsti-

tusi sebagai objek itu (orang miskin, pengidap lepra, orang gila

yang dipenjara) dapat dipandang sebagai semacam korban ka -

rena ciri dominasi demikian jelas, dalam klasifikasi saintifik ciri

atau kadar dominasi sedikit lebih samar.

Modus objektifikasi subjek yang ketiga adalah modus yang

paling penting dalam karya Foucault, yakni apa yang disebut-

nya sebagai subjektifikasi. Subjektifikasi adalah “cara seorang

manusia mengubah/mengembalikan diri menjadi subjek.”10

Apabila pada modus pembelahan subjek dan modus klasifikasi

ilmiah, subjek dikonstitusi atau dibentuk sedemikian rupa men-

jadi objek, dalam subjektifikasi subjek menampilkan dimensi

formasi-diri atau dimensi aktifnya. Dimensi formasi-diri ini me -

nurut Foucault memiliki komplikasi genealogis yang sangat

panjang, mulai dari era Yunani kuno dan praktik asketik agama

Kristen kuno, ia mengambil tempat melalui berbagai variasi

modifikasi tubuh, jiwa, dan yang utama melalui medium seks.

Warganegara, Governmentality, dan Bio-Power

Di dalam Foucault, hubungan antara kuasa dan pembentukan

subjek sering dikaitkan dengan konsep governmentality. Konsep

ini diajukan Foucault dalam kuliah-kuliahnya pada 1978-1979.

Kombinasi semantik dalam konsep governmentality yang meng -

hubungkan kata memerintah (gouverner) dengan modus pikiran

(mentalité) mengindikasikan bahwa tidak mungkin melakukan



11. Johanna oksala, “Neoliberalism and Biopolitical Governmentality,” dalam
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studi terhadap teknologi kekuasaan tanpa analisa terhadap ben-

tuk-bentuk rasionalitas yang membentuknya. Dengan kombi-

nasi itu Foucault juga menekankan keterkaitan antara bentuk-

bentuk kekuasaan dengan proses konstitusi subjek.

Pada dasarnya governmentality dikemukakan dalam tujuan

memahami kekuasaan sebagai wilayah mental dalam masya -

rakat liberal. Ia berdiri di atas pengandaian bahwa masyarakat

berada secara eksternal dari negara. Bahwa masyarakat me -

ngendalikan dirinya melalui mekanisme pembatasan legitimasi

kekuasaan politik. Wilayah mental ini yang membuat permain -

an dan pemisahan antara arena di luar dan di dalam politik,

antara yang-privat dan yang-publik, antara pemerintahan dan

kebebasan, menjadi mungkin. Dengan pengandaian ini, maka

analisa terhadap kerja politik mesti dilakukan dengan meng -

investigasi kekuasaan negara dan aparat-aparatnya dalam rela -

sinya dengan berbagai transaksi dalam pengalaman kehidupan

individu beserta seluruh bentuk otoritas baik yang formal (lem-

baga negara) maupun otoritas lain yang tersebar di dalam ma -

syarakat, seperti agama, otoritas medis, perdagangan, terapi,

pendidikan. 

Governmentality memperluas konsep kuasa dari negara ke

praktik yang lebih luas yang melibatkan individu, keluarga, dan

komunitas.11 Dengan perluasan operasi politik ini, Foucault

memberikan kita landasan untuk memahami bagaimana kuasa

melalui praktik berbagai norma dan nilai-nilai membentuk

“kita” menjadi sebagaimana “kita” kini.

Ringkasnya governmentality terdiri dari tiga komponen,

yakni: pertama, sentralisasi organisasi pemerintahan (tentara,

pendidikan, kementrian, departemen); kedua, intensifikasi efek

dari kuasa baik terhadap keseluruhan populasi maupun kepada



12. Abhilash Babu, “Governmentality, Active Citizenship and Marginalisation,”
Asian Social Science Vol. 5 No. 11, November 2009.
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individu; ketiga, adanya bentuk-bentuk pengetahuan yang cocok

guna mengimplementasikan sentralisasi dan intensifikasi

kekuasan.12

Berkaitan dengan ini, Foucault sendiri menyebut pemerin-

tah sebagai “tuntunan dari tuntunan” (conduct of  conduct).

Governmentality meliputi dimensi dari diri hingga relasi inter-

personal yang melibatkan pengendalian dan penataan, relasi

dalam berbagai institusi sosial hingga praktik kedaulatan dan

kekuasaan. Dengan itu governmentality merupakan arena yang

mengintegrasikan politik mikro dengan kuasa (politik makro).

Governmentality merupakan proses bolak-balik individualisasi

dan totalisasi sekaligus: di satu segi governmentality secara simul-

tan bekerja dalam praktik subjektivisasi misalnya dengan mem-

bentuk subjektivitas individu (membentuk siapa itu warga yang

baik), di saat yang sama ia juga melakukan objektivisasi yakni

dengan memosisikan dan mentransformasi individu menjadi

objek dari kuasa. Dengan itu, melalui konsep governmentality

individu mesti senantiasa dilihat sebagai hasil determinasi dari

struktur, normalisasi, kontrol, serta regulasi. 

kuasa dan disiplin 

Konsep lain yang penting dikemukakan karena berguna untuk

menjelaskan konstitusi warga terutama dalam kaitannya de -

ngan kekuasaan adalah konsep disiplin dan hukuman. Sebagai -

mana kita tahu, salah satu karakter dari hubungan antara

warga/individu dengan negara adalah manipulasi kekuasaan

dengan jalan penaklukkan dan pembentukan disiplin melalui

berbagai prosedur dan aparat hukum. Foucault menjelaskan

bahwa:



13. Michel Foucault, Discipline and Punish, dalam Rabinow (ed.), The Foucault
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Fungsi utama kuasa disipliner adalah untuk “melatih”,
ketimbang untuk memilih dan memungut; atau tak syak lagi,
melatih guna memungut dan memilih… Alih-alih mem-
bengkokkan semua subjeknya menjadi satu massa seragam
yang tunggal, ia justru memilah-milah, menganalisa, mem-
beda-bedakan, melaksanakan prosedur-prosedur dekomposi -
sinya hingga ke satuan tunggal yang dibutuhkan dan me ma -
dai… Disiplin “membentuk” individu; ia adalah teknik spe-
sifik suatu kekuasaan yang melihat individu sebagai objek
sekaligus sebagai instrumen pengejawantahannya.13

Fungsi dari disiplin adalah melatih dengan membentuk dan

menseleksi tubuh guna menghasilkan suatu tipe individu ter-

tentu. Disiplin merupakan teknik kekuasaan yang spesifik yang

memperlakukan individu baik sebagai objek maupun sekaligus

sebagai instrumennya.

Foucault kemudian menjelaskan lebih jauh bahwa keber-

hasilan kuasa pendisiplinan sangat bergantung pada beberapa

instrumen terpenting yakni: adanya observasi hierarkis (hierar-

chical observation), penilaian normal/tidak normal (normalizing

judgment), pengujian (examination).

Penerapan disiplin mengandaikan sebuah mekanisme

observasi yang memungkinkan operasi dan efek kekuasaan di -

lihat secara kasat mata. Menurut Foucault aparat pendisiplin

yang efektif  hanya mungkin beroperasi apabila memiliki posisi

yang memungkinkan mereka memandang segalanya secara te -

tap dalam satu kali pengamatan. Sebuah mata sempurna yang

membuat segala hal tidak dapat lolos dari pandangannya. Itu -

lah fungsi utama observasi hierarkis. observasi hierarkis me -

mungkinkan pengawasan dan pengawasan menghasilkan ke -

kuasaan pendisiplinan menjadi sistem yang terintegrasi. obser -



vasi hierarkis dipraktikkan dalam berbagai bentuk pelatihan

dan kamp-kamp militer yang disebut oleh Foucault sebagai

“kota artifisial”.

Penilaian normal/tidak normal dihasilkan melalui lima

operasi yang berbeda: Pertama, ia mengagregasi tindakan-tin-

dakan individu dan dengan agregasi itu kekuasaan bisa mem-

buat perbandingan-perbandingan. Kedua, ia kemudian mem -

beda-bedakan satu individu dengan individu lainnya dengan

menggunakan aturan-aturan yang mesti dipatuhi sebagai patok -

an. Ketiga, ia mengukur secara hierarkis dan kuantitatif  berda -

sarkan nilai-nilai tertentu tingkat kualitas tiap individu. Ke -

empat, ia memperkenalkan nilai-nilai, sejenis aturan main serta

kerangka bersama yang mesti dicapai oleh tiap individu. Keli -

ma, ia melacak dan dengan itu mendefinisikan perbedaan serta

batas-batas standar normalitas.

Salah satu cara untuk memahami bentuk penilaian nor-

mal/tidak normal bisa dilakukan dengan mengamati praktik

micro-penalty. Micro-penalty dipraktikkan di institusi-institusi

seperti militer, sekolah, pabrik. Micro-penalty meliputi persoalan

waktu (siapa yang datang tepat waktu atau terlambat); per-

soalan aktivitas (siapa yang giat, siapa yang malas); persoalan

perilaku (siapa yang sopan dan yang tidak sopan); persoalan

tubuh (siapa yang bersih siapa yang jorok, siapa yang berke-

lakuan tertib siapa yang tidak tertib).

Pengujian merupakan kombinasi observasi hierarkis dan

penilaian normal/tidak normal untuk menentukan kualifikasi

dan pada akhirnya menjatuhkan sanksi hukuman. Pengujian

ditetapkan di atas individu melalui pemilahan yang diakhiri de -

ngan penjatuhan hukuman. Karenanya, setiap pengujian meli-

batkan ritual. Ia memadukan perayaan kekuasaan dan bentuk-

bentuk eksperimen, penempatan kekuatan dan versi-versi kebe-

naran akhir. Yang terpenting dari fungsi pengujian adalah ia

pada akhirnya memperkenalkan seluruh mekanisme yang
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menautkan tipe-tipe pengetahuan tertentu dengan bentuk-ben-

tuk penerapan kekuasaan. Pertautan menurut Foucault terjadi

dalam tiga proses yakni: Pertama, pengujian mentransformasi -

kan ekonomi visibilitas menjadi penerapan kuasa. Melalui

proses ini, “apa yang dipandang” atau diamati dan diawasi

pada akhirnya akan dikategorikan di bawah relasi kekuasaan.

Secara otomatis, pengawasan merupakan bagian dari objekti-

fikasi. Apa yang diawasi diubah menjadi objek hingga dengan

itu didominasi. Kedua, pengujian memperkenalkan atau meng-

integrasikan individualitas ke dalam dokumen. Setiap peng -

ujian melibatkan bentuk-bentuk dan jaringan tulisan yang men-

catat, merekam, mengabadikan, serta menyimpan kejadian ser -

ta peristiwa. Dengan itu pengujian menangkap dan membeku -

kan individu ke dalam dokumen. Ketiga, melalui berbagai tek -

nik dokumentasinya, pengujian membuat dan memosisikan

individu berhenti sebagai “kasus”. Dengan didokumentasikan

sebagai “kasus” maka individu diubah sebagai sebagai sebuah

objek dari percabangan disiplin pengetahuan atau klaim sainti -

fik tertentu. Misalnya rekam medis. Setelah semua proses pe -

meriksaan dan pengujian kesehatan dilakukan terhadap tubuh,

dokumen rekam medis diklasifikasi sebagai “kasus” sehingga

dengan itu ia bisa dijadikan dan diklaim sebagai objek peng -

amatan bidang medis tertentu. Atau dalam kasus lain, hasil-

hasil ujian siswa yang didokumentasi dijadikan dasar klaim

bagi suatu model pedagogi tertentu.14

Penutup

Sebagaimana dikemukakan di pembukaan bab ini, Foucault

memang tidak secara khusus dan spesifik bicara soal kewarga -

negaraan atau mengenai siapa itu warganegara. Namun demi -
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kian, melalui konsep-konsep yang disediakannya, ia telah

membantu kita untuk memahami berbagai mekanisme, prose-

dur, dan relasi yang membentuk dan mengkonstitusi subjek.

Warga negara dalam sudut pandang ini dapat kita pahami se -

bagai hasil dari objektifikasi yang kompleks, yang mentrasfor-

masi dan membentuk individu menjadi objek hukum dan poli-

tik tertentu. 

Dengan demikian dalam soal kewarganegaraan misalnya,

siapa itu warga negara mesti dilihat dalam kerangka bagaimana

ia dibentuk secara historis oleh berbagai kekuatan di luar diri -

nya. Warga negara tidak dapat dipandang sebagai entitas yang

jadi, terberi dan stabil, melainkan hasil dari suatu proses diskur-

sif  yang melibatkan berbagai praktik kekuasaan mulai dari hu -

kum (status hukum dan legalitas), administrasi kependudukan,

ekonomi (kelas sosial dan hak-hak sosial), kebudayaan (identi-

tas), serta gender (ketimpangan dalam relasi gender).
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1. Istilah naked life di sini sengaja tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
tetapi pada dasarnya bisa kita pahami sebagai “sekadar hidup.” Dalam bahasa
aslinya Agamben menulisnya sebagai “nuda vita”, dalam bahasa Inggris sering
disebut juga “bare life”, sementara dalam bahasa Jerman diterjemahkan menja-
di “das nackte Leben”.

Modus kehidupan dan Homo Sacer

Dalam sosiologi kita memahami bahwa demarkasi antara sub-

jek dan bukan-subjek serta warga dan bukan-warga dikonstitusi

secara sosial melalui berbagai prosedur sosial ekonomi, politik

dan kebudayaan yang kompleks. Pemikir Italia Giorgio

Agamben menegaskan bahwa penjelasan mengenai demarkasi

antara warga dan bukan-warga sudah dimulai dalam filsafat. 

Untuk itu kita harus memulai dengan memahami konsep

Agamben mengenai modus kehidupan (life). Mengacu ke pema-

haman Yunani kuno, Agamben menerima pembedaan antara

zoê (atau naked life) dan bios.1 zoê mengekspresikan fakta seder-

hana kehidupan biasa segala makhluk termasuk manusia, bina -

tang dan dewa-dewa, sementara bios menandai bentuk atau

laku kehidupan tertentu untuk individu atau kelompok. 

Menurut Agamben, dunia kontemporer kita telah mengha-

pus perbedaan antara kedua modus kehidupan warisan Yunani

kuno ini. Penghapusan perbedaan antara zoê dan bios meng -

akibatkan dunia sekarang kehilangan pegangan untuk meng -

Homo Sacer dan Mesin Antropologis:
Ideal Kewarganegaraan Giorgio Agamben
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2. Giorgio Agamben, Means Without Ends: Notes on Politics (Minneapolis:
University of  Minnesota Press, 2000), hlm. 2-3.

3. Ibid.

alami forma-forma kehidupan (form-of-life). Dengan istilah form-

of-life Agamben merujuk pada: 

sebuah kehidupan yang takkan pernah bisa dipisahkan dari
formanya, kehidupan yang tak pernah mungkin untuk meng -
isolasi sesuatu seperti naked life. Sebuah kehidupan yang tak
bisa dipisahkan dari formanya adalah kehidupan yang per-
taruhannya dalam cara hidupnya adalah hidup itu sendiri.2

Di titik ini, hidup harus didefinisikan bukan semata-mata

sebagai fakta melainkan harus sebagai dan selalu juga sebagai

“kemungkinan-kemungkinan kehidupan.” Sebagaimana

Heidegger yang mengajarkan “kecemasan” sebagai tanda ke -

beranian menyongsong masa depan yang menyokong otentisi-

tas kehidupan, Agamben juga mengajarkan bahwa hanya de -

ngan memahami hidup sebagai peluang dan kemungkinan

untuk kehidupan itu sendiri, maka rasa sedih dan kebahagian

manusia menjadi punya tempat dan nilai.

Itu sebabnya manusia –sebagai makhluk kuasa yang bisa ber -
buat atau tidak berbuat, berhasil atau gagal, hilang diri atau
menemukan dirinya sendiri—adalah satu-satunya makhluk
yang baginya kebahagiaan selalu dipertaruhkan dalam hidup
mereka, satu-satunya makhluk yang hidupnya dengan pelak
dan lara ditujukan pada kebahagiaan.3

Yang menjadi soal di sini, menurut Agamben, persis keti-

ka forma-forma kehidupan itu diarahkan pada tujuan mencapai

kebahagian maka ia secara perlahan memasukkan dirinya ke

dalam pendefinisian politis. Politik menangkap tujuan forma-

forma kehidupan untuk mencapai kebahagian sebagai tujuan

utamanya juga. Dengan begitu, di sini, politik atau kekuasaan
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mendapatkan kewenangan “alamiahnya” untuk mendefinisi -

kan secara diskursif  mana-mana yang zoê dan mana-mana yang

bios. Politik memisahkan secara divisional antara naked life de -

ngan form-of-life. Agamben menyetujui konsepsi Foucault me -

ngenai bagaimana kuasa bekerja dengan memberikan penda -

saran bentuk-bentuk kehidupan antara yang normal dan tidak

normal, antara yang gila dan waras, antara yang feminin dan

maskulin; singkatnya pandangan biopolitics bahwa yang-biologis

sejatinya selalu adalah yang-politis.4 De ngan itu pula, ditegas -

kan lebih jauh oleh Agamben, naked life ada dan secara implisit

menjadi semacam dasar tersembunyi bagi setiap kedaulatan

politik.5

Di titik di mana dua kemungkinan modus kehidupan ini

“jatuh” ke tangan politik, maka politik selalu memiliki dua

kemungkinan: mengutamakan form-of-life atau malah merepro-

duksi naked life. Maka kita pun tiba pada penjelasan Agamben

mengenai bagaimana atau dalam hal mana politik menjadi pe -

nyebab kemunculan naked life? Di sini naked life menemukan

atau dapat disepadankan dengan suatu subjek historis konkret

dalam apa yang disebut Agamben sebagai Homo Sacer.

Homo Sacer dan Paradoks Hukum kedaulatan

Konsep homo sacer dipetik Agamben dari praktik hukuman pa -

ling kuno dalam tradisi hukum Romawi. Sacer dalam tradisi
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hukum Romawi menunjuk pada “ia yang telah dihakimi orang

atas sebuah kejahatan”. Bukan hanya itu, lebih jauh lagi homo

sacer juga mengandung pengertian “tidak diizinkan untuk me -

ngurbankan orang ini, tetapi orang yang membunuhnya tidak

akan didakwa atas pembunuhan.”6 Dengan demikian homo

sacer adalah manusia yang direduksi menjadi nihil sedemikian

rupa tanpa hak dan perlindungan apapun. Namun uniknya, jus-

tru karena sedemikian tak berharganya, maka ia kemudian di -

sakralkan hingga terlarang untuk dikorbankan dalam ritual apa -

pun. Ia boleh dimusnahkan, dan pembunuhannya tidak dipan-

dang sebagai pembunuhan secara hukum, tapi ia sama sekali

tak berharga untuk dijadikan korban sesembahan buat dewa-

dewa. Homo Sacer adalah subjek yang didefinisikan oleh hukum tapi

sekaligus dieksklusi keluar dari hukum.

Agamben menemukan kesamaan antara konsepsi homo

sacer ini dengan konsepsi kedaulatan yang selama ini dipegang

oleh kepolitikan pada umumnya. Kedaulatan, semenjak Aristo -

teles hingga George Bush Jr., dipahami sebagai semacam inter-

vensi hukum terhadap politik yang penerapannya pada saat

yang sama mengatasi hukum itu sendiri. Dengan begitu, ke -

daulatan selalu memiliki sisi “kondisi kedaruratan” (state of

emergency) atau “kondisi pengecualian” (state of  exception). Ke -

daulatan menetapkan hukum sekaligus mengecualikan dirinya

untuk tunduk di bawah hukum yang sama. Pada Aristoteles

pengandaian kedaulatan sebagai state of  exception digunakan

sebagai sarana yang diberikan kepada negara untuk mentrans-

formasi “manusia” menjadi “warga”, dari zoê ke bios. Namun di

luar Aristoteles, yang paling disorot Agamben adalah Carl

Schmitt.

Schmitt mendefinisikan kedaulatan tidak menurut fungsi

eksekutif  dan yuridisnya, melainkan lebih dalam kerangka pe -
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ngecualian atau keluarbiasaan kuasa. Pemegang kedaulatan

adalah orang yang mampu menunda hukum dalam saat daru-

rat. Menurutnya, sebagaimana Allah menunda hukum alam

dalam mujizat, maka pemegang kedaulatan adalah ia yang

mampu menyela hukum-hukum negara untuk memutuskan ka -

pan bertindak meski tanpa dasar preseden maupun dasar prin-

sip apapun. Maka menurut Schmitt, yang disebut berdaulat

adalah kemampuan “serupa-Tuhan” (Godlike) untuk menyata -

kan keadaan darurat dan mengambil keputusan di luar hukum.

Di sini konsepsi yuridis Romawi kuno mengenai Homo Sacer itu

tampil secara mirip dengan konsepsi kedaulatan. 

Bukan hanya itu. Kedaualatan sebagai state of  exception ini

gawatnya kemudian juga mengembangkan dirinya selaku hu -

kum yang memilah secara diskursif  mana zoê dan mana bios.

Maka menurut Agamben, state of  exception tidak lain adalah

akar totalitarianisme itu sendiri. Ia mencontohkan apa yang di -

lakukan Hitler pada 28 Februari 1933. Begitu berkuasa, Hitler

langsung menetapkan “Dekrit Perlindungan Rakyat dan

Negara” yang menganulir pasal dalam Konstitusi Republik

Weimar mengenai perlindungan kebebasan sipil.7

Agamben menilai bahwa kepolitikan kontemporer kita

saat ini terus mendaur ulang konsepsi state of  exception sebagai

sarana pragmatis menjalankan kehidupan umum. Istilah state of

exection ini sendiri sebenarnya memiliki akar yang sangat be -

ragam. Istilah ini memiliki padanan dalam bahasa Jerman

Ausnahmenzustand serta dalam istilah Notstand, sementara da -

lam bahasa Perancis bisa disebut sebagai état de siége fictive, dan

martial law dalam istilah Inggris. Namun begitu, menurut

Agamben state of  exception sebenarnya tidak dapat didefinisikan

sebagai sejenis hukum:
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State of  exception bukanlah sejenis hukum khusus atau isti -
mewa (seperti hukum perang); melainkan, sejauh ia menun-
da tatanan yuridis itu sendiri, ia merumuskan ambang hu -
kum atau konsep batasnya.8

lebih jauh ia menjelaskan:

Nyatanya, state of  exception tidaklah bersifat eksternal atau
internal terhadap tatanan yuridis, dan problem perumusan-
nya dengan tepat melibatkan sebuah ambang, atau sebuah
zona ketidaktahuan, di mana sisi dalam dan sisi luar tidak
saling mengeksklusi melainkan berbaur satu sama lain. Pe -
nundaan norma bukan berarti peniadaan, dan zona anomi
yang didirikannya bukannya (atau setidaknya mengklaim
untuk bukan) tidak bersangkut paut pada tatanan yuridis.9

Jadi menurut Agamben, state of  exception pada dasarnya bukan-

lah semacam hukum yang tersendiri, justru ia sebenarnya

mengambil bentuk penundaan terhadap hukum itu sendiri.

Dengan itu ia menempati posisi yang unik: ia tidak di dalam

hukum tetapi juga bukan sama sekali di luar hukum. Ia elemen

hukum yang menunda hukum. Di sini ia tidak menghapuskan

norma-norma hukum tetapi mengaburkan norma hukum,

sehingga situasi anomi yang diciptakannya juga mendapatkan

semacam kekhasan karena anomi di sini masih berkaitan de -

ngan hukum tertentu.

Menurut Agamben, ide penundaan hukum dalam state of

exception bisa didapati pertama-tama dalam Constitution du 22

frimaire an VIII di Perancis (13 Desember 1799). Pasal 92 kon-

stitusi ini menyebutkan:

Bila terjadi pergolakan bersenjata atau kericuhan yang bisa
mengancam keamanan Negara, hukum bisa, menurut waktu
dan tempat yang ditentukannya, menunda aturan konstitusi.
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Dalam kasus-kasus semacam ini, penundaan bisa dicanang -
kan untuk sementara waktu oleh maklumat pemerintah bila
badan legislatif  sedang reses…10

Dengan memperhatikan karakter ini, menurut Agamben

sang penguasa kedaulatan yang memutuskan pemberlakuan

state of  exception tetap mendasarkan keputusannya kepada suatu

tatanan hukum. Namun, justru oleh karena keputusan itu me -

nyangkut penihilan norma-norma (annulment of  the norm), juga

karena state of  exception merepresentasikan inklusi serta me -

nangkap sebuah ruang yang bukan di luar juga bukan di dalam

norma, maka sang penguasa menjadi berdiri di luar (steht

außberhalb) tatanan hukum rutin yang valid, tetapi sekaligus

berada di dalamnya (gehört).

Di titik ini, meski mirip dalam akibat, state of  exception tetap

harus dibedakan dari kediktatoran. Perbedaannya dapat dilihat

melalui situasi hukumnya: apabila dalam state of  exception yang

terjadi adalah terbatas pada penundaan hukum melalui hukum,

di dalam kediktatoran yang terjadi lebih luas yakni mencoba

menciptakan situasi yang memungkinkannya membentuk suatu

konstitusi baru.

Namun demikian, terlepas sejauh mana state of  exception

mendekati bentuk-bentuk kediktatoran, yang terutama di sini

adalah efek politik yang diakibatkan oleh modus state of  excep-

tion itu terhadap situasi kemanusiaan secara khusus. Dengan

mekanisme itu kekuasaan mencaplok seluruh bentuk kedaulat -

an sehingga akibatnya yang tertunda bukan hanya hukum te -

tapi juga kehidupan orang banyak. 

State of  exception menghasilkan suatu ruang kosong yang

secara unik menghasilkan lagi manusia tanpa status hukum

apapun, sama sekali tanpa hak, dan akibatnya: tanpa perlin-
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dungan apapun. State of  exception menghasilkan warga dalam

keadaan –dalam istilah Arendt— “stateless person” dalam suatu

negara. Dengan kata lain, state of  exception menciptakan kehi -

dupan tanpa form-of-life tetapi semata-mata bare life atau naked

life, manusia yang dengan gampang dirampas hak-haknya,

dibuang dalam kamp-kamp konsentrasi, dijadikan tahanan-

tahanan po litik, atau dibunuh sebegitu saja.

kewarganegaraan sebagai Produk Mesin Antropologis

Dalam filsafat, diskriminasi dan demarkasi antara manusia dan

mahluk non-manusia dimulai oleh politik. Aristoteles memulai

pemisahan itu dengan mengajukan logos sebagai ukuran. Manu -

sia adalah zoon logon echon: mahluk yang berpikir, tapi berpikir

di sini terkait dengan tanda/bahasa. Sementara binatang –ber -

sama-sama dengan budak dan perempuan—hanya memiliki

phone: kemampuan untuk menyuarakan bunyi, sekadar untuk

mengekpresikan rasa sakit atau senang.

Pada pemikiran Martin Heidegger, filsuf  yang dianggap

membawa pandangan mengenai manusia ke dalam cara yang

baru, diskriminasi dalam hal manusia-binatang juga muncul.

Kita tahu bahwa filsafat manusia Heidegger dimulai dengan

klaim menjejakkan pandangan manusia secara baru, manusia

yang dilepaskan dari mitos humanisme lama, yakni pendefinisi -

an manusia yang dilihat bukan dari segi kehewaniannya (ani-

mality). Heidegger melihat manusia sebagai Dasein. Mengenai

manusia dan binatang, Heidegger menegaskan adanya jurang

yang da lam yang memisahkan keduanya. Menurutnya, yang

membedakan manusia dan binatang bukanlah keterpisahan

mutasi akibat evolusi. Ada ek-stasis dalam Dasein yang terjadi

manakala Dasein memasuki dunia bahasa. Bahasa di sini bu -

kanlah instrumen mutasi dalam skema perkembangan evolutif,

melainkan sebuah temuan, sebuah cara untuk meng-ada dalam
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dunia. Ek-stasis dan temuan akan bahasa ini yang memisahkan

manusia dengan binatang. Dengan jurang keterpisahan dan

bahasa itu, maka evolusi tidak dapat dikenakan kepada manu-

sia, manusia bukanlah mutasi dari sesuatu, manusia tidak dapat

didefinisi kan berdasarkan kehewaniannya. 

Binatang ada dan hidup bersama dengan manusia, tetapi

mereka hanyalah “life” yang tidak bisa memiliki eksistensi.

Binatang hidup tetapi tidak bisa meng-ada. oleh karenanya,

binatang tidak mungkin mengalami apa yang disebut dengan

“ada-bersama” (Mit-sein). Perjumpaan tidak dapat terjadi dalam

binatang, maupun antara kita dengan binatang. Binatang

adalah being outside Dasein.

Agamben mengkritik pandangan Heidegger dan sekaligus

membuka mata kita mengenai kepentingan dan kemungkinan

tragis dari pemisahan manusia-binatang. Menurut Agamben,

pendefinisian manusia melalui perbandingan apapun dengan

binatang pada hakikatnya adalah contoh terbaik dari operasi

atau kerja dari apa yang ia sebut sebagai “mesin antropologis”.

Kemanusiaan manusia diproduksi melalui upaya mengekslusi

kehewanian. Dengan produksi itulah manusia didefinisikan se -

bagai bukan binatang. Dalam perbandingan semacam ini, me -

nurut Agamben, sadar ataupun tak sadar, sesungguhnya manu-

sialah yang mengalami pengecualian. Manusia adalah penge-

cualian dari binatang yang oleh karena pengecualian itu maka

ia menjadi bukan binatang sama sekali. Dengan kata lain, apa-

bila Heidegger mengatakan ada jurang antara manusia dan

binatang, maka sesungguhnya –dalam alam pikir Heidegger—

manusia adalah missing-link sekaligus telos antara binatang dan

manusia.

Menurut Agamben, jurang tanpa dasar atau missing-link

dalam mendefinisikan siapa itu manusia memiliki fungsi instru-

mental, yakni ia mengukuhkan bahwa dalam pendefinisian

siapa itu manusia selalui tersedia ruang yang kosong melom-
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pong yang senantiasa dapat diisi. Siapa itu manusia senantiasa

bergeser dan berubah. Kekosongan dalam missing-link ini yang

menurut Agamben senantiasa memikat untuk diisi berbagai

versi mengenai manusia dengan berbagai eksotika “ape-man”,

“manusia serigala”, cyborg, atau –ini yang paling tragis—disii

dengan suplemen keaktoran tragis seperti budak, para korban

genosida, yang dipandang sebagai golongan sub-human dalam

sejarah.

Inilah bahaya terbesar dari “mesin antropologis” itu. Se -

iring dengan produksi dan kategori mengenai siapa itu manusia

dan siapa itu binatang, ia menghasilkan juga sejenis hantu kate -

gori ketiga yakni makhluk antara manusia dan binatang.

Makhluk ketiga ini adalah makhluk yang dikecualikan dari

manusia dan juga dari binatang. Pengecualian ini bekerja me -

lalui operasi inkulasi-eksklusi. Mesin inilah yang bekerja terus-

menerus untuk mendefinisikan manusia mana yang manusia

dan manusia mana yang bukan manusia. lihat misalnya prak-

tik orde Baru yang melahirkan konsep “manusia Indonesia

seutuhnya.” Dalam konsep itu mesin antropologis bekerja: ada

manusia utuh dan bukan manusia utuh, manusia Indonesia dan

bukan manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang dianggap

tidak utuh misalnya jelas para eks tahanan politik 1965, yang

status ke warga negaraannya pun nomor dua karena harus terus

menyandang cap “eks tapol.”

Penutup

Agamben mengatakan bahwa state of  exception telah menjadi

modus bagi kehidupan politik secara umum, bahkan dalam pe -

merintahan demokratis sekalipun. Dengan demikian dunia

politik kontemporer selalu terbuka bagi peluang munculnya

homo sacer baru. Dengan itu, bentuk-bentuk pemerintahan

 modern berserta hukum dan kepolitikannya rupanya terus me -
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nerus menyediakan di dalam dirinya suatu ruang kosong –atau

peluang—bagi kemungkinan-kemungkinan tragedi.

Melalui konsep ini kita jadi bisa memahami asal-usul atau

setidaknya mengindikasikan struktur legal serta kerangka ke -

politikan yang menghasilkan rezim-rezim politik dengan para

jenderal dan perwiranya yang bisa dengan gampang lolos dari

tuntutan pelanggaran hak asasi manusia. State of  exception

menghasilkan secara implisit suatu situasi hukum yang secara

“alamiah” memberikan kekebalan (impunitas) kepada para

durjana pelanggar hak asasi manusia.

Dari Agamben kita pun memahami bahwa ketelanjangan

martabat manusia dalam tragedi, kesengsaraan dan penderi-

taan mereka sebagai homo sacer modern, bukanlah suatu ciptaan

sejarah dan nasib yang antah, melainkan produk dari suatu

mesin hukum dan politik kewarganegaraan yang bisa dihin-

darkan.

Untuk itu Agamben menganjurkan untuk “memurnikan”

kembali politik melalui pembersihan politik dari hukum-hukum

tertentu dan mengembalikan politik murni sebagai aktivitas

berpikir. Sebab baginya hanya berpikir yang dapat dianggap

sebagai pencerminan dari keadaan ex nihilo. Menurutnya apabi-

la penciptaan dilakukan dalam kondisi ex nihilo, maka ex nihilo

disitu harus diartikan sebagai keadaan tanpa kuasa, tanpa hu -

kum—bukannya kepenuhan kuasa nyaris adikodrati sebagai -

mana ditafsirkan oleh Carl Schmitt. Baginya keadaan tanpa

kuasa dan hukum hanya berdiam di suatu tempat, yakni pikir -

an. Yang jadi soal di sini, sejauh mana dan dalam bentuk apa

berpikir itu mampu mengatasi kuasa, ini yang belum dijelaskan

oleh Agamben.
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1. Bentuk awal bab ini pernah terbit sebagai Robertus Robet, “Gagasan Manusia
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latar belakang: dari “Monyet inlander” 

ke Great Historical Men

Simpul persoalan mengenai kewargaan kontemporer di Indo -

nesia dapat diajukan dalam sebuah pertanyaan: siapakah manu-

sia Indonesia itu? Apakah ia merupakan identitas terberi atau

hasil dari suatu konstruksi, relasi, dan kontradiksi sosial seba-

gaimana telah diulas oleh pelbagai teori kewarganegaraan di

buku ini? Untuk menjawabnya kita akan memulai melalui

Pramoedya Ananta Toer.

Pada mulanya, setidaknya bagi pandangan kolonial, “ma -

nusia Indonesia” tidak lebih dari monyet. Pramoedya meng -

ungkap pandangan ini lewat ucapan sang patriak kolonial Tuan

Mellema ketika menghardik Minke tokoh “pribumi” dalam

Bumi Manusia:

“Kowe kira, kalo sudah pake pakean Eropa, bersama orang
Eropa, bisa sedikit bicara Belanda lantas jadi Eropa? Tetap
monyet!”2

01 Penutup

Gagasan Manusia Indonesia dan Politik
Kewargaan Indonesia Kontemporer1



Pandangan rasis ini mendasari praktik kekuasaan kolonial

yang serba kontradiktif. Di satu sisi ia memosisikan pribumi

sebagai makhluk lemah, rendah, dan pemalas, tapi di sisi lain

“si pribumi” yang sama diperas dalam perbudakan. Bagaimana

mungkin seorang dalam status budak dikenakan predikat lemah

dan malas?

Kontradiksi ini mengungkap hubungan yang unik dan

kompleks antara pandangan antropologis kolonial dengan

ekonomi-politik kolonial yang menjaganya. Jan Breman me -

ngutip sebuah laporan yang ditulis pada 1919 yang menerang -

kan kembali keadaan sebagai berikut:

Dalam tatanan kolonial tenaga kerja selamanya terdiri dari
orang Timur yang sebagian rendah sekali statusnya. Peng -
awasan berada di tangan orang-orang yang sadar akan supe-
rioritas rasialnya, dan mereka semua hidup dalam tradisi
hubungan yang patriarkat.3

Di sini yang mau ditekankan adalah bahwa penanaman

kewargaan (budak/pribumi dan tuan kulit putih) merupakan

bagian instrumental untuk berlangsungnya penguasaan kolo-

nial yang lebih besar. Supaya penjajahan bisa terus dilangsung -

kan maka sang terjajah mesti terlebih dahulu disematkan suatu

identitas ras yang inferior. Dengan demikian pribumi mesti ter-

lebih dahulu didefinisikan sebagai monyet atau budak pribumi

justru supaya perbudakan atas pribumi bisa dilaksanakan. 

Politik identitias kolonial inilah kiranya yang hendak di -

tuju oleh hukum kewargaan Regerings Reglement tahun 1854

yang membagi  penduduk Hindia Belanda menjadi tiga golong -

an, yakni Europeanen, Inlanders, dan vreemde Oosterlingen (Timur

Jauh termasuk Arab, India, dan Tionghoa tapi tidak termasuk

Jepang). Kebijakan rasial ini dilanjutkan dengan Undang-
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3. Jan Breman, Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20

(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 209.



undang Wet op de Nederlanderschap tahun 1892 yang mene-

tapkan bahwa mereka yang berada di Nederland Indie (Hindia

Belanda) termasuk dalam hal ini yang disebut inlanders dan

disamakan dengan inlanders tidak diberi status Nederlanders. Se -

mentara keturunan Tionghoa, Arab, dan India yang dilahirkan

di Surianame bisa memperoleh status Nederlanders berdasarkan

undang-undang tersebut.4

Dengan meninjau hubungan undang-undang dan praktik

perbudakan kolonial yang meliputinya, jelaslah bahwa rasial-

isme merupakan syarat instrumental bagi kolonialisme. De -

ngan kata lain, suatu penaklukan antropologis melalui pene -

tapan identitas ras inlanders, budak, dan monyet pemalas meru-

pakan bagian dari suatu politik kewargaan kolonial. 

Politik jenis ini dapat diterangkan lebih jauh dengan meli-

hat motif  dan tujuan pendidikan kolonial yang diajukan di se -

kitar era yang sama. Robert van Niel  mengungkapkan bahwa

setidaknya setelah 1848, disediakan uang untuk sekolah orang

Jawa guna mendidik anak-anak priayi yang direncanakan men-

jadi juru tulis dan pamong. Tujuan sekolah itu supaya “priayi

muda itu dididik dalam adat istiadat dan tatacara Eropa.” oleh

sebagian orang Eropa kebijakan ini ditanggapi dengan pan -

dangan bahwa inlanders tidak dapat menyesuaikan diri dengan

pendidikan formal dan memperlakukannya di rumah seperti

pembantu rumah tangga tambahan.5 Di sini, terlepas dari tuju -

an ekonomi-politik kolonial untuk menyediakan basis tenaga

administrasi yang murah, pandangan yang mendasari tujuan

pendidikan itu tetaplah didasarkan pada suatu superioritas ras

dan budaya.
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4. Mengenai ini lihat esai sangat menarik yang ditulis oleh seseorang bernama
Kenken, “Sejarah Panjang Kewarganegaraan,” yang diunggah di Forum Dis -
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archive.com/msg08480.html pada 10 Mei 2009.
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Dengan kata lain, di sini berlaku suatu pandangan moder-

nis purba yang timpang. Rakyat terjajah didefinisikan sebagai

yang terbelakang, pemalas, rendah, dan bodoh, yang perlu didi -

dik dan dimodernisir. Akan tetapi justru di dalam dan oleh defi -

nisi demikianlah si terjajah secara simultan disubordinasikan. 

“Memang tidak kurang lah kita mendengar cacian “inlander

seperti kerbau’, “inlander seperti goblok”, “inlander bodoh”...
Berabad-abad kami mendapat cekokan inlander bodoh, ber -
abad-abad kami diinjeksi rasa kurang karat...Kami menjadi-
lah kini rakyat yang mengira, ya percaya, bahwa kami me -
mang adalah rakyat yang inferiur... Kini di mana-mana ter-
dengarlah kesah: “Yah, kami memang bodoh kalau tidak ada
bangsa Eropa, bagaimana kami hidup!”6

Subordinasi dalam modus politik kewargaan kolonial ini

yang kemudian patah oleh revolusi kemerdekaan Indonesia. Di

dalam revolusi, konstruksi modernis kolonial mengenai monyet

inlander ini dilawan dengan pandangan modernis lain mengenai

manusia dan keagenan politik di dalamnya. oleh Soekarno ke -

agenan itu disebut dengan beragam identitas, mulai dari istilah

massa, kaum melarat, buruh, kaum marhaen, tapi kemudian

sering terangkum dalam suatu penamaan subjek yang lebih

umum dan stabil yakni rakyat. 

Rakyat menjadi titik artikulasi dari beragam konsepsi

emansipatif  mengenai manusia yang dibawa oleh berbagai ma -

cam ide dalam semangat zaman masa itu, seperti nasionalisme

Eropa, ide kelas dan ide manusia universal. 

Seluruh riwayat dunia adalah riwayat golongan-golongan
manusia atau bangsa-bangsa yang bergerak... Kita ingat per -
kataan Yesus Kristus dan agama Kristen yang melahirkan
rakyat-rakyat Yahudi dan rakyat-rakyat lautan Tengah dari
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6. Soekarno, ed. Tim lKEP, Api Perjuangan Rakyat: Kumpulan Tulisan Terpilih
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bawah kaki burung garuda Roma; kita ingat perjuangan
rakyat Belanda yang menghindarkan diri dari tindasan Spa -
nyol, kita ingat pergerakan-pergerakan demokrasi kewarga an
(burgerlijke democratie) yang menghindarkan rakyat-rakyat
Eropa pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 dari bawah
tindasan autokrasi dan aboslutisme...7

Dalam konsepsi rakyat itulah kemudian belenggu dalam

definisi inlander itu jebol untuk kemudian mengalir dalam bera -

gam sistem identifikasi emansipatif  yang baru di Indonesia:

kaum Marhaen di dalam Soekarno, kaum Murba bagi Tan

Malaka, kaum proletar dan buruh-tani bagi gerakan komunis,

rakyat terdidik bagi Hatta dan Sjahrir. 

Dari sini kita melihat suatu hubungan yang unik dan khas

Hegelian dalam sistem identifikasi politik pada masa itu: yang

universal (dalam hal ini konsepsi rakyat) menampung sekaligus

berkontradiksi dengan yang partikular (Marhaen, proletar,

kaum terdidik, bumiputra). Dengan demikian di sini istilah

“rakyat” sendiri sedari awalnya memang diterima sebagai se -

macam “point of  articulation” dari beragam pratik dan tafsir

ideo logi yang bergerak “di bawahnya”. Ia menjadi sumber bagi

yang partikular tapi sekaligus juga dijaga dan dengan demikian

turut dibentuk oleh yang partikular: yang terpecah sekaligus

dipersatukan dalam suatu hubungan dialektis. 

Dalam relasi dialektis ini muncul semacam entitas antro -

pologis baru mengenai siapa manusia Indonesia itu. Seperti

secara persis melanjutkan Hegel, dari revolusi kemerdekaan itu

rakyat tumbuh dan diposisikan menjadi sosok yang dalam fil-

safat sejarah Hegel disebut sebagai “great historical man” yakni

whose own particular aims involve those large issues which are the will

of  the World Spirit. Great historical men adalah pahlawan dalam

suatu zaman, mereka yang menjadi titik perantara ke arah
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emansipasi dalam kontradiksi-kontradiksi besar zamannya. Di

dalam revolusi kemerdekaan “sang monyet inlander” ikut ber -

dialektika sehingga ia juga mengalami “sublasi” yang meng -

angkatnya hingga sempat menjadi manusia historis agung.8

Suasana revolusi mempertahankan status perubahan ini hingga

kemunculan rezim dan kepolitikan baru yang mencoba meng-

gantikannya. Soekarno tergoda  untuk mentransformasi “great

historical men” itu menjadi “world historical individual” dengan

mencoba mengambil alih status itu dari rakyat ke diri pribadi -

nya. Meski untuk itu ia mengambil jalan atau taktik yang sedi -

kit rendah hati dengan menyebut diri “penyambung lidah rak -

yat”. Sementara orde Baru yang muncul kemudian mengambil

cara yang jauh lebih dramatis dan vulgar guna menyudahi ima-

jinasi lama mengenai “great historical men” itu. Rakyat diganti

dengan negara dan negara dialirkan ke dalam entitas antropo -

logisnya yang kemudian dinamakan Manusia Pancasila atau

Manusia Indonesia Seutuhnya.

setelah berakhirnya “Manusia indonesia seutuhnya”

Politik orde Baru dimulai dengan suatu proyek kewargaan

yang kompleks. Ia melibatkan tidak hanya peralatan hukum,

politik tetapi juga kebudayaan hingga filsafat. Proyek kewarga -

an ini ditangkup dalam suatu politik kebudayaan yang yang

sedari mula dimaksudkan untuk mengintegrasikan wilayah

mental dengan wilayah biologis dan dirumuskan dalam sebuah

konsep antropologi politis bernama: Manusia Pancasila.9
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Pengorganisasian politis atas wilayah mental-biologis da -

lam Manusia Pancasila kemudian dilanjutkan dan disofistifika -

si melalui konsepsi kewargaan yang subtil yakni dalam gagasan

“manusia Indonesia seutuhnya”. Gagasan ini dikencangkan da -

lam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana

Pembangunan lima Tahun (Repelita). GBHN 1979 misalnya

menyebut bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya ada lah

pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya.10

Dengan itu sasaran subjektifikasi politik makin diperluas.

Konsep itu membangun demarkasi yang lebih kaku antara

warga negara yang sepenuhnya menyatu dalam tubuh kepoli-

tikan dan pembangunan negara dengan warga yang “didefinisi -

kan berada di luarnya” atau “yang bukan manusia Indonesia”.

Persis sebagaimana sebelumnya dikatakan Soeharto:

“…manusia adalah pelaksana pembangunan dan bersamaan
dengan itu manusia harus dibangun agar mampu memba -
ngun… Justru karena manusia adalah pelaku pembangunan
dan sekaligus manusia itu sendiri harus dibangun agar dapat
membangun, maka segera tampil kenyataan yang pokok bah -
wa manusia adalah salah satu sumber utama dalam kekuatan
pembangunan itu..”11

Konsepsi “manusia Indonesia seutuhnya” digunakan oleh

orde Baru untuk memantapkan semacam standarisasi –atau

normalisasi dalam istilah Foucault—sehingga dengan itu di -

harapkan muncul semacam standar baku mengenai siapa ma -

nusia Indonesia. Standarisasi itu dibuktikan ketika konsep ini
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dijadikan  dasar bagi orientasi dan tujuan pendidikan secara

umum sebagaimana tertera dalam setiap pembukaan undang-

undang mengenai pendidikan di masa orde Baru.12 Sejak itu,

muncul istilah “aspek-aspek” yakni semacam pembidangan

yang membagi-bagi manusia berdasar bagian-bagian tertentu:

aspek moral, aspek mental, aspek, fisik, aspek emosional. Isti -

lah ini sangat digemari dalam diskursus manusia di Indonesia

dan biasanya dipakai untuk menegakkan ciri partikular “manu-

sia Indonesia,” misalnya bahwa “manusia Indonesia” sebagai

“orang timur” harus memiliki aspek “rasa” selain aspek akal.

Singkatnya, melalui konsep ini, ode Baru bisa secara sewe-

nang-wenang menentukan mana-mana yang “warga Indone -

sia” dan “bukan warga Indonesia”, mana-mana “warga yang

baik” dan “mana-mana warga yang tidak baik”. 

Implikasinya, orde Baru menggeser bidang yang semula

sepenuhnya bersifat antropologis menjadi sepenuh-penuhnya

politis.  Konsepsi itu pada dasarnya menandai kematian manu-

sia yang terpampang dalam konsepsi “etnografis” yang secara

kontradiktifal sering dirayakan secara ritual dalam upacara-

upacara kenegaraan dan dalam slogan bhinneka tunggal ika.

Dengan konsepsi ini, maka manusia Indonesia sejatinya adalah

entitas kebudayaan hasil kreasi politik orde Baru. Ia diproduk-

si secara sosial, politis sebagai penanda beroperasinya negara.13

Sebagai hasil normalisasi, konstruksi itu dikerjakan de -

ngan karakter tertentu sehingga mencerminkan suatu logika
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12. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 060/U/1993 misalnya disebutkan bahwa Pendidikan Nasional bertu-
juan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indo -
nesia sutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ke -
trampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan man -
diri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

13. Konsep normalisasi Foucault bisa dilihat pada bab 8 buku ini atau lebih leng -
kapnya dalam Michel Foucault, Discipline and Punish (london: Tavistock, 1977).



dan sistematisasi.14 Hal ini makin bisa dipahami melalui pene -

lusuran konsepsi lain yang dibuat orde Baru sebagai pelengkap

politik antropologisnya yakni melalui “strategi kebudayaan”.

Politik kebudayaan berupaya menurunkan konsepsi “manusia

Indonesia seutuhnya” ke dalam bidang-bidang kehidupan yang

lebih subtil melalui institusi-institusi kebudayaan dan pranata-

pranata sosial. Misalnya dalam modus kehidupan keluarga

yang konsepsi standarnya dibuat dalam gagasan keluarga be -

rencana. lebih jauh lagi, gagasan ini juga kemudian diperluas

dalam bentuk-bentuk pembakuan mengenai citra anak Indo -

nesia dan citra perempuan Indonesia, manusia karya, manusia

pembangunan.15 Sementara di bidang kebudayaan dalam arti

lebih luas, strategi kebudayaan itu dipresentasikan dan diorga -

nisasikan dalam format kongres kebudayaan nasional.

Dengan konfigurasi ini, bisa dikatakan orde Baru memi -

liki semacam imaji mengenai totalitas—ia menjangkau tidak

hanya bidang-bidang mental yang paling abstrak (soal kebuda -

yaan); bidang-bidang antropologis yang lebih rinci dan khas

(siapa dan bagaimana manusianya) hingga bidang mate rial-bio -

logisnya (bagaimana citra anak, citra keluarga, dan citra perem-

puan). Seluruh bidang-bidang ini disatukan dan dibela secara

simultan dengan suatu pandangan negara nasional yang juga

khas dan spesifik, yang kekhasannya ini hanya bisa dimengerti

oleh orde Baru sendiri. Sebagaimana ditegaskan Soeharto:
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14. Salah satu bukti dari pembentukan logika dan sistematisasi politik antro pologis
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15. Salah satu uraian menarik mengenai citra anak Indonesia dan keluarga Indo -
nesia dapat dilihat dalam penelitian Philip Kitley mengenai seri televisi “Si
Unyil”. lihat Philip Kitley, “Pancasila in the Minor Key: TVRI’s Si Unyil
Models the Child,” Indonesia 68 (oktober 1999).



Kehidupan daripada manusia Indonesia yang bisa kita lihat
dan memang kita perjuangkan adalah, ya kehidupan lahir
dan batin, kehidupan daripada material spiritual, kehidupan
dunia dan akhirat berdasarkan Pancasila…16

Di titik inilah bisa kita simpulkan bahwa melalui proyek

“manusia Indonesia seutuhnya”, orde Baru tidak hanya meng-

hancurkan “etnografi”, secara filososofis orde Baru juga ber -

maksud menghancurkan subjektivitas. Di dalam orde Baru

subjektivitas tidak dibiarkan menjadi pencarian “eksistensialis”

per individual, ia dibentuk dan diobjektifikasikan.17 Di dalam

orde Baru, individu tidak mencari dirinya, negaralah yang

membentuk dan mengisi siapa dan apa makna kediriannya se -

cara keseluruhan bahkan hingga ke kehidupan spiritual.

Dengan modus pendefinisian yang menjangkau jauh hing-

ga ke “akhirat sana”, konsep “manusia Indonesia seutuhnya”

ini dilengkapi dengan suatu bobot “transenden”. Di sinilah

dunia-akhirat mau dijangkau dan ditetapkan secara pra-deter-

ministik oleh kekuasaan. Di sini berlaku suatu pandangan kos-

mologis Jawa yang uniknya dijamin oleh sekaligus diabdikan

pada tujuan politik pembangunan yang otoriter.

Dengan itu jelaslah subjek dalam “Manusia Indonesia

Seutuhnya” bukan lain adalah subjek yang dibentuk seutuhnya

sebagai manusia oleh orde Baru. “Manusia Indonesia Se -

utuhnya” secara ironis bukan lain adalah sesuatu yang dibeku -

kan dan dinormalisasi dalam standar ideologi orde Baru.

Subjek di sini tak lain adalah sesosok –dalam istilah Foucault—

docile body, tubuh yang “lentur-patuh”. 

Proyek “Manusia Pancasila” orde Baru ini berjalan bukan

tanpa tantangan. Pada 1977, dalam pidato kontroversialnya ber -

185politik kewargaan indonesia kontemporer

16. “Presiden Soeharto Tentang Ha-Na-Ca-Ra-Ka dan Sangkan Paraning
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judul “Manusia Indonesia: Sebuah Pertang gungjawaban,”

Mochtar lubis malah mengajukan sejumlah ciri buruk manusia

Indonesia. Manusia Indonesia menurutnya memiliki enam ciri

yakni enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, suka takhayul,

artistik, berwatak lemah.18

Melalui pandangan ini Mochtar lubis terkesan bermaksud

mengambil sikap esensialis tapi kritis terhadap konsepsi manu-

sia Indonesia. Manusia Indonesia pada dasarnya memiliki ka -

rakter psikologis dan antropologis yang lebih banyak buruknya

ketimbang baiknya. Buruk menurut Mochtar lubis di sini tam-

paknya berarti bertentangan dengan ciri manusia modern yang

–dalam konsepsi sosiologi Weber—rasional dan bertanggung-

jawab. Dengan itu, dapat dikatakan bahwa kritik Mochtar

lubis mengenai enam ciri manusia Indonesia lebih merupakan

sebuah kontruksi modernis mengenai manusia Indonesia.

Dari konsepsi lubis itu bisa diajukan pertanyaan sejauh

mana pandangan mengenai identitas modernis itu bisa diper-

tanggungjawabkan dalam sebuah politik kewargaan dan apa

implikasi historisnya? Kesulitan muncul karena Mochtar lubis

tampaknya memang tidak sedang bermaksud mengajukan

suatu konsep identitas dalam kerangka politik kewargaan. Yang

ia ajukan lebih merupakan semacam kritik antropologis  me -

nyangkut gejala-gejala kebudayaan pada zamannya. Di titik ini,

pada satu segi kita bisa memahami kritiknya terhadap praktik

keterbelakangan sosial dalam masyarakat pada era itu, akan

tetapi pandangan dan generalisasinya mengenai manusia Indo -

nesia sebagai berwatak lemah, suka takhayul, tidak bertang-

gungjawab tapi artistik, mengingatkan kita kembali akan kon-

struksi inlander dalam superioritas kolonial. Singkatnya, kritik

Mochtar lubis adalah kritik yang diajukan melalui sudut pan-
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dang kolonial dalam melihat gejala kebudayaan dan memosisi -

kan manusia Indonesia pada zaman itu.

Setelah Mochtar lubis, tantangan terbesar terhadap politik

kewargaan orde Baru secara konsepsional datang dari dua

arah: yang pertama dari konsepsi mengenai kelas dan yang

kedua dari konsepsi mengenai manusia universal dalam ga -

gasan hak asasi manusia. Gagasan kelas berbasis pada partiku-

larisme antropologis yang membelah manusia berdasarkan de -

terminisme  ekonomi-politik (buruh versus kapitalis), sementa -

ra  universalisme hak asasi manusia berbasis pada gagasan libe -

ral bahwa manusia dilahirkan bebas, setara, dan otonom (non-

determinisme).19

Gagasan kelas menyodorkan suatu tantangan yang berba-

sis pada fakta brutal mengenai ketidakadilan akibat perbedaan

pemilikan sumber daya dalam masyarakat sehingga dengan itu,

warga tidak dapat digeneralisasi atau distandarisasi. Warga

yang miskin dan terpinggirkan pada hakikatnya berbeda de -

ngan seorang elite politiko-birokrat atau elite pengusaha kroni

orde Baru. Dalam gagasan ini, konsep kewargaan orde Baru

lebih merupakan operasi ideologis untuk menciptakan ilusi me -

ngenai keseimbangan dan keteraturan tatanan. 

Sementara gagasan hak asasi manusia menantang basis

teleologis dan segi komunitarian dalam pandangan “manusia

Indonesia seutuhnya”. Apa dan bagaimana tujuan manusia ada -

lah segi interior yang paling privat, oleh karena itu ia tidak

dapat didefinisikan secara pra-deterministik oleh negara. Tidak

ada negara yang berhak mengklaim “memiliki” manusia-

 manusia di dalamnya sebagai semacam properti atas nama na -
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19. Pembedaan dua pandangan dasar mengenai manusia ini diambil dari pemikir -
an Steven lukes. lihat lukes, “Five Fables About Human Rights,” dalam
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manusia dengan basis kelas disebut oleh lukes dengan istilah “Proletaria”
sementara yang berbasis pada egalitariansime hak disebut “Egalitaria.”



sionalisme apapun. Setiap warga dianggap terhubung sebagai

bagian universal dari komunitas internasional dan boleh menik -

mati perlindungan hak-hak yang juga bersifat universal. De -

ngan demikian, negara juga mesti mengakui kemungkinan-

kemungkinan intervensi dari masyarakat internasional me -

nyangkut pelanggaran terhadap hak-hak warga/individu. 

Menghadapai tantangan ini, orde Baru mengambil dua

sikap. Pertama adalah represi terhadap organisasi-organisasi

yang mengajukan gagasan-gagasan kelas maupun hak asasi. Ini

yang membuat orde Baru terkenal dengan sikap anti kiri di satu

sisi dan anti politik liberal di sisi yang lain. Kedua adalah de -

ngan mengonsolidasikan gagasan tandingan terhadap univer-

salisme dan populisme kelas, baik yang berupa nasionalisme,

kuasi-komunitarian, relativisme kebudayaan, maupun kuasi-

agama. Dalam rangka kebutuhan yang kedua inilah kemudian

orde Baru merangkul politik Islam. Strategi dimulai dengan

pertama-tama mengakomodasi kepentingan-kepentingan poli-

tik Islam ke dalam militer dan birokrasi baik di tingkat pusat

maupun daerah.20 Dari sinilah kemudian pintu masuk yang

lebih luas ke arah politisasi Islam oleh negara –terutama dalam

hal ini militer—dalam tujuan menghentikan kelompok-kelom-

pok kiri, lSM dan gerakan mahasiswa menemukan saluran

yang lebih luas hingga sekarang.

Berakhirnya orde Baru dengan demikian bisa diartikan se -

bagai berakhirnya doktrin totalisme “warga negara,” yakni

bangkrutnya paham “manusia Indonesia seutuhnya.” Dengan

berakhirnya politik otoritarian dan klaim partikularisme antro -

pologi politiknya, berakhir pula sistem pemaknaan tunggal me -

ngenai siapa warga atau siapa “warga yang baik”. Dari sini,

muncul beragam tantangan dan gerakan dalam upaya merekon-
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struksi pandangan-pandangan baru mengenai siapa “manusia

Indonesia” itu. Sudah bisa diduga kiranya pihak-pihak mana

sajakah yang kemudian mewarisi arena pertarungan untuk

mendefinisi kan konsepsi “manusia Indonesia” yang baru itu.

Akomodasi terhadap politik Islam di masa akhir Soeharto

memberikan momentum baru bagi kekuatan-kekuatan politik

Islam yang du lu direpresi untuk bangkit dalam variasi yang

lebih beragam. Kebangkitan ini dalam arti yang lebih luas

menghasilkan te gangan baru dalam perjumpaanya dengan

aktor-aktor klasik penjatuhan Soeharto. Dari sini konsepsi po -

litik mengenai ma nusia yang dikemukakan oleh penggiat ide

kesetaraan kelas maupun hak asasi berhadapan dengan pan-

dangan baru mengenai manusia agamis yang disodorkan oleh

politik Islam di Indonesia.21 Ketegangan baru ini dapat dilihat

dalam kontra diksi politik kewargaan kontemporer.

Homo Sacer dan kontradiksi Hukum Ahmadiyah

Ketegangan pertama dalam konstruksi politik kewargaan

pasca-Soeharto dapat kita ajukan melalui kasus Jemaat

Ahmadiyah. Sebagaimana diketahui, gugatan terhadap kelom-

pok Ahmadiyah tidak pernah kita dengar semasa orde Baru.

Kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah muncul pada Juli 2005.

Dari sini penolakan yang lebih keras berkembang dan berujung

pada tuntutan sejumlah kelompok melalui Majelis Ulama

Indonesia (MUI) agar pemerintah membubarkan organisasi

Ahmadiyah. Dari sini persoalan mengenai politik kewargaan
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21. Dengan ini kami tidak bermaksud menihilkan fakta sejarah bahwa pergolakan
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Pemaparan mengenai pertarungan diskurusus ini dimaksudkan lebih untuk
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yang baru ikut muncul.

Persoalan kewargaan ini dapat dirumuskan dalam perta -

nyaan: dalam situasi di mana suatu golongan (misalnya da lam

hal ini MUI) menolak asosiasi Ahmadiyah ke dalam go longan

itu (agama Islam secara umum), sikap apa yang harus diambil

oleh negara?

Di sini pertanyaan mengenai identitas muncul dalam dua

tingkat. Pertama adalah persoalan identifikasi partikular

Ahmadiyah dalam hubungannya sebagai angggota komunitas

Muslim secara lebih luas. Kedua adalah sejauh mana implikasi

dari ketegangan dalam identifikasi partikular itu berpengaruh

bagi status identifikasi universalnya sebagai warga negara? Apa -

kah penolakan dalam sistem identifikasi partikular bisa dengan

segera atau mesti diakomodasi dengan penolakan dalam sistem

identifikasi universalnya? Singkatnya apabila oleh MUI

Ahmadiyah ditolak sebagai bagian dari “umat Islam” maka ne -

gara kemudian bisa menolak Ahmadiyah atau memberlakukan

Ahmadiyah bukan sebagai warga negara Indonesia yang memi-

liki privilese sebagai warga dengan hak-hak sipil dan sosial yang

diakui di sebuah masyarakat demokratis?  Dari sini pertanyaan

kemudian memasuki suatu arena yang lebih rumit lagi: apabila

Ahmadiyah –dengan berbasis pada konsepsi hak-hak konstitu-

sionalnya—bersikukuh untuk tetap mempertahankan sistem

identifikasi partikularnya sendiri sehingga ia bertentangan de -

ngan MUI, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? 

Menjawab persoalan ini, negara mengambil “jalan tengah”

yakni dengan mencoba memisahkan sistem identifikasi sosial

Ahmadiyah dengan sistem identifikasi universalnya sebagai

warga. Akan tetapi pemisahan ini dilakukan dalam tujuan yang

unik, yakni dengan dalih untuk melindungi identitas dan hak-

hak kewargaan universalnya, Ahmadiyah diminta menanggal -

kan identitas partikularnya. Strategi ini tampak dari keputusan

pemerintah yang dikeluarkan dalam Surat Keputusan Bersama
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(SKB) Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri

Agama No. 3 Tahun 2008 yang menetapkan pada butir ke-2

SKB itu sebagai berikut:

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut,
anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah
Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk
menghentikan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang
dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran
faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya
setelah Nabi Mushammad SAW.

Dilanjutkan dengan suatu ketetapan pada butir k-4 SKB seba-

gai berikut:

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga ma -
syarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat
beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan ber -
masyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tin-
dakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/
atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Dengan menekankan perintah untuk “menghentikan pe -

nafsiran dan kegiatan” sebagaimana disebut dalam butir ke-2

SKB, negara bermaksud mendesak Ahmadiyah menanggalkan

identitas partikularnya. Dari situ kemudian baru ditegaskan se -

macam perlindungan terhadap Ahmadiyah dari kekerasan me -

lalui butir ke-4 SKB. Artinya: perlindungan negara diberikan

dengan syarat, yakni bahwa Ahmadiyah mesti menjadi “tidak

atau bukan Ahmadiyah” terlebih dahulu. 

Di sinilah kontradiksi kewargaan pertama muncul. Bagi

Ahmadiyah hak-haknya sebagai warga (dalam sistem identi-

fikasi universalnya) hanya berarti apabila eksistensi  dalam sis-

tem identifikasi partikularnya diakui. Bagi mereka, dengan di -

tanggalkannya identitas partikularnya, itu artinya lenyap juga
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keseluruhan sistem identifikasi universalnya. Hak-haknya seba-

gai warga negara hanya akan berarti apabila eksistensi dia seba-

gai “Ahmadiyah” diakui terlebih dahulu. Ahmadiyah menjadi

warga Indonesia apabila identitasnya sebagai Ahmadiyah dite -

rima. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa SKB tiga men -

teri itu pada dasarnya malah mengeksplisitkan kemung kinan

paling buruk bagi keberadaan suatu kelompok, yakni hilangnya

identitas kewargaan. Di sini, kita tiba pada kontradiksi kedua

menyangkut politik kewargaan, yakni bahwa hilangnya status

hukum suatu golongan justru terjadi melalui atau di dalam

hukum. Hukum mengosongkan status hukum dari suatu subjek

atau dalam model signifikasi Giorgio Agamben disebut dengan

HUKUM (hukum dicoret).22

Bahaya terbesar dari keadaan ini bisa dikemukakan dengan

mengajukan kemungkinan bahwa apabila seandainya Ahmadi -

yah berkeras mempertahankan identitas partikularnya, ia kehi-

langan hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara seba-

gai warga. Ia dilepaskan dari identifikasi hukum kewargaan

apapun, sehingga dengan itu ia bukan warga. Dan oleh karena

ia bukan warga, maka kekerasan yang dilakukan terhadap me -

reka (dirusak, diusir bahkan dimusnahkan) tidak dapat dikate-

gorikan sebagai tindakan melawan hukum. Sementara pelaku

kekerasan terhadap mereka bisa dianggap sebagai bukan pe -

langgar hukum. Karena bukankah oleh hukum, Ahmadiyah

sudah didefinisikan sebagai berada di luar hukum?

Di titik ini, Ahmadiyah berdiri persis sebagai subjek politik

oleh Agamben disebut sebagai homo sacer. Sebagaimana diulas

pada bab 9, homo sacer adalah subjek yang didefinisikan oleh

hukum untuk sekaligus dieksklusi keluar dari hukum.23 Sakrali -
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tasnya ada justru oleh karena ketakberartiannya secara legal.

logika “homo sacer” ini berpotensi terjadi dalam kasus

Ahmadiyah apabila negara gagal mengambil dan menerapkan

politik kewargaan yang semestinya sehingga melemparkan

Ahmadiyah ke dalam situasi “tanpa kewargaan”. Status “tanpa

kewargaan” adalah awal dari situasi tanpa privilese hukum

apapun yang memungkinkan suatu kelompok atau individu

sama sekali kehilangan identitas dan hak-haknya. Status “tanpa

kewargaan” meletakkan suatu kelompok/individu sebagai

“bukan siapa-siapa”. 

Dalam kondisi ketiadaan status inilah kita menemukan

bahaya kemanusiaan terbesar dalam logika homo sacer. Sepan -

jang sejarah, subjek politis macam ini pernah terjadi dalam

tragedi holocaust yang mengambil korban jutaan manusia.

orang Yahudi –akibat status keyahudiannya—dieksklusi keluar

dari kewargaan apapun sehingga mereka dengan mudah dibi-

nasakan di kamp-kamp konsetrasi. Di abad ini, logika dan keja-

dian yang sama nyaris dialami oleh ribuan warga keturunan

Arab di Amerika Serikat yang akibat kebijakan “Patriot Act”

Presiden Bush Jr. terancam menjadi “bukan siapa-siapa”. 

kewargaan dalam kontradiksi sakralitas tubuh Perempuan 

Ketegangan dalam politik kewargaan Indonesia kontemporer

juga bisa dilihat dalam diskursus sakralitas tubuh perempuan

kontemporer. Kita bisa mengambil contoh rencana pemerintah

daerah kota Batu, Malang, Jawa Timur yang kemudian diikuti

oleh Dinas Pariwisata DKI Jakarta yang menghendaki perem-

puan pekerja di panti pijat memakai celana dalam gembok.24

Rencana ini boleh jadi sudah dibatalkan, tetapi logika di bela -

kangnya masih terus menjalar dan memengaruhi kontestasi da -

193politik kewargaan indonesia kontemporer

24. Media Indonesia, Minggu, 6 April 2008.



lam politik kewargaan kontemporer. Mengapa?

Rencana celana dalam gembok ini sebenarnya kelanjutan

saja atau bentuk ekstrem dari praktik biopolitik. Praktik dengan

dasar pikiran yang sama sebenarnya sudah terjadi di sejumlah

daerah di Indonesia yang menerapkan sejenis perda dengan ba -

sis kuasi-agama untuk membatasi aktivitas perempuan di tem-

pat umum, terutama di malam hari. Pemkot Tangerang misal-

nya, melansir jam malam untuk perempuan, bahkan sempat di -

ikuti dengan sweeping oleh petugas keamanan dan ketertiban

terhadap sejumah pekerja perempuan. Kebijakan serupa juga

diikuti sejumlah daerah yang membatasi siswa dan perempuan

untuk berada di luar rumah pada malam hari. Kebijakan ini

diajukan dengan klaim demi mencegah maksiat dan menjaga

serta demi melindungi martabat perempuan dan anak-anak.

Yang menarik dan perlu diperhatikan dari fenomena ini

adalah transformasi manusia melalui politik-hukum, yakni ba -

gaimana melalui hukum, tubuh perempuan direkonstruksi se -

demikian rupa dengan klaim kekudusan tertentu (dilindungi

martabatnya), tetapi demi kekudusan itu, tubuh yang sama jus-

tru direpresi (digembok, dilarang). logika semacam ini dalam

sejarah teokrasi era abad kegelapan di Eropa dilakukan melalui

transformasi konsep manusia—dari manusia dalam kategori ius

humanum menjadi manusia dalam kategori ius divinum. Dari

manusia sebagai manusia  menjadi manusia yang diliputi oleh

sakralitasnya. Akan tetapi dalam kasus pemkot Batu dan Ta -

ngerang, transformasi dari ius humanum menjadi ius divinum itu

dilakukan melalui suatu proses hukum yang melibatkan lem -

baga-lembaga politik seperti DPRD, Pemda, yang sepenuhnya

duniawi dan dianggap korup serta bermasalah secara moral.

Proses semacam ini yang disebut oleh Conell sebagai trans-

formasi melalui transendensi. Praktik dan pandangan gender

dalam seluruh kebijakan itu tidak hanya secara sederhana me -

negasikan tubuh perempuan melainkan mentransendensikan-
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nya  dan dengan itu sekaligus mentransformasikannya. Trans -

formasi itu sendiri pada akhirnya berfungsi untuk menjustifi -

kasi dan melegitimasi kategori-kategori sosial awal dalam cara-

cara yang menindas perempuan sebagai “jenis kelamin yang

lebih lemah.”25

Dengan demikian yang terjadi di sini adalah sakralitas itu

dibangun dengan tujuan yang tidak sakral yakni mengendali -

kan tubuh perempuan. Juga melalui peralatan yang juga tidak

sakral, yakni aparat birokrasi. Dengan kata lain, alih-alih mem-

bangun sakralitas, yang terjadi dalam transformasi ini tak lain

adalah suatu praktik atau operasi kekuasaan untuk menentukan

batas-batas moral, formasi mengenai tubuh, dan reproduksi ke -

kuasaan. Praktik ini juga mengulang kembali apa yang disebut

oleh Foucault dengan istilah patris potestas (atau vitae necisque

potetastas menurut Agamben) yakni sejenis kewenangan untuk

memutuskan hidup dan mati yang dimiliki oleh seorang

“bapak” di era Romawi kuno terhadap tubuh anak-anak dan

para budaknya.26 Hidup si anak dan si budak diangap berasal

dari dirinya, oleh karena itu sang bapak dianggap memiliki hak

untuk mencabut apa yang diberikannya itu. Dengan kata lain,

di sini berlaku suatu kehendak untuk mendominasi tubuh se -

cara total. 

Di sinilah mengapa praktik ini tidak dapat dianggap seba-

gai praktek murni agama, melainkan kuasi-agama atau –dalam

istilah Juan linz—ersatz-religion, yakni agama yang sudah di -

konstruksi oleh otoritas dalam suatu matriks biopower.27 Keku -
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25. Conell sebagaimana dikutip dari Chris Shilling, The Body and Social Theory

(london: Sage Publications, 2004), hlm. 95-99.
26. Dalam literatur Foucault terjemahan Inggris, istilah patris potestas selalu ditulis

“patria potestas”. Ini lebih merupakan salah ketik yang mengganggu dan di sini
diperbaiki. lebih jauh tentang itu baca Michel Foucault, The History of

Sexuality 1: The Will to Knowledge (london: Penguin Books, 1978), hlm. 133.
27. lebih jauh mengenai konsep kuasi-agama diambil dari Juan J. linz, “The

Religious Use of  Politics and/or the Political Use of  Religion: Ersatz Ideology
versus Ersatz Religion,” dalam Hans Maier (ed.), Totalitariansm and Political



dusan di sini dengan demikian bukan lain hanyalah semacam

dalih dari suatu politik-moral yang lebih besar.28

Dari sini kita pun menemukan kontradiksi lainnya dalam

politik kewargaan Indonesia kontemporer. Pertama, status “sa -

kral” tubuh perempuan dilakukan justru melalui penaklukan

tubuh perempuan. Kedua, karena yang disasar dalam konstruk-

si sakralitas itu adalah tubuh perempuan –bukan laki-laki—

maka politik kewargaan di sini didasarkan atas asumsi yang

timpang yakni bahwa tubuh perempuan dilihat sebagai “sarang

dari dosa”. Maka, klaim perlindungan terhadap martabat

perempuan yang dibangun melalui berbagai peraturan itu dila -

kukan melalui pikiran dan praktik politik yang justru menyu-

dahi martabat perempuan.

Dalam kenyataan di Indonesia, praktik ini sebenarnya me -

letakkan perempuan dalam situasi yang “lebih buruk” diban -

dingkan Ahmadiyah. Dalam kasus Ahmadiyah –oleh karena

mereka relatif  dikenal dalam suatu asosiasi identitas—negara

masih memainkan sejenis campur tangan untuk mengambil se -

macam sikap melindungi secara bersyarat. Dalam kasus rekon-

struksi moral tubuh perempuan, negara memainkan peran yang

lebih aktif  tapi justru dalam kepentingan biopolitik yang meng -

arah kepada represi. Transformasi dari ius humanum ke arah ius

divinum yang semu ini merupakan bagian dari politik sakralitas

negara. Penaklukan dengan campur tangan negara ini berlang-

sung karena –berbeda dengan Ahmadiyah—perempuan  lebih

dipandang dalam kategori sosiologisnya semata-mata, ia belum

dipandang sebagai suatu subjek politik karena kehampaan aso -
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Religions: Concept for the Comparisson of  Dictatorship (london: Routledge, 1996).
28. Fungsi dalih kekudusan ini memang pas dengan keperluan pemben tukan citra,

mobiliasasi suara, dan pengelabuan praktik korupsi yang sehari-hari terjadi
dalam dunia politik. Di sinilah kita bisa mengerti mengapa gagasan pembatas -
an terhadap hak-hak perempuan ini secara politik lebih banyak didu kung dan
disponsori oleh partai-partai politk yang relatif  non-agamis seperti Golkar dan
Partai Demokrat, selain partai-partai agamis lainnya.



siasi politisnya. Singkatnya, perempuan dianggap dan memang

belum dipandang sebagai suatu kekuatan politik dengan basis

identitas yang kuat sehingga rekonstruksi mengenai tubuhnya

sendiri tidak muncul dalam kontestasi politik kewargaan

Indonesia.

kemiskinan dan Absennya kewargaan sosial

Kontradiksi dan ketegangan ketiga dalam politik kewargaan

dapat kita pelajari melalui kasus Masyidin. Masyidin adalah

buruh harian, warga Desa Cikampek Timur. Ia mengaku,

”Saya bikin KTP dadakan biar bisa mengambil dana bantuan

[maksudnya dana Bantuan langsung Tunai atau BlT]. Untuk

mengurusnya, saya keluar uang Rp 50.000.” Ia dan beberapa

warga lain menyebutkan, mereka mengeluarkan uang antara

Rp5.000-Rp10.000 untuk membuat surat keterangan domisili.29

Yang menarik dari kasus Masyidin adalah bagaimana

transformasi menjadi warga berlangsung secara sosial. Uniknya

transformasi ke arah warga ini berjalan dengan suatu prasyarat

pengakuan sosial yakni kemiskinan. Di sini berlaku dua identi-

tas: pertama, statusnya sebagai warga dilakukan dengan mene-

gaskan identitas sosialnya sebagai orang miskin; kedua, status

kewargaannya secara umum –yang diperoleh setelah status so -

sialnya diungkap—didapatkan untuk kembali menegaskan sta-

tus sosialnya yang pertama: sebagai orang miskin. Dengan de -

mikian yang terjadi adalah arus bolak-balik antara status sosial

dan status legal: status Masyidin sebagai si miskin dan Masyi -

din sebagai warga negara Indonesia saling mengisi dan saling

menegasi. Uniknya, akhir dari proses dialektis status politik dan

status legal kewargaannya ini menghasilkan sintesis lama yang

tetap sama, yakni fakta brutal bahwa Musyidin tetap miskin. 
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29. Dikutip dari berita Kompas, 14 oktober 2005.



Dengan demikian di sini, status sosial dan status legalnya

sama sekali tidak mengubah state of  being sang subjek. Di titik

inilah, kita menemukan sebuah logika dan faktor lain yang

memperlihatkan batas-batas biopolitik dan konstruksi negara.

Apabila dalam kasus Ahmadiyah dan perempuan negara bisa

memediasi dan memainkan peran keagenan untuk mentrans-

formasi “manusia Indonesia” dari status “naked life”-nya ke

dalam konstruksi partikularnya –dengan mengekslusinya seba-

gai bukan warga (dalam kasus Ahmadiyah) atau sebagai “ma -

nusia keramat” (dalam kasus perempuan)—maka berhadapan

dengan kemiskinan, negara sama sekali tidak memiliki kemam-

puan untuk mentransformasi kondisi “naked life” itu: Masyidin

yang miskin tetap miskin baik dengan atau tanpa KTP Repub -

lik Indonesia. Negara tidak memiliki kekuatan untuk men-

transformasi identitas subjek ekonomi kemiskinan ke subjek

“kesejahteraan”. Di titik inilah kita menemukan bahwa kon-

struksi politik kewargaan yang dilakukan negara terbatas pada

bentuk “kewargaan politik” bukan “kewargaan sosial”. 

Keadaan ini sebenarnya menandai sebuah kekosongan

yang lebih besar, yang akarnya mungkin bisa ditelusuri dalam

pergolakan dan dialektika antara universalisme konsepsi rakyat

di hadapan penantang partikularnya (identitas kelas) semenjak

era revolusi dulu. Kemunculan gagasan rakyat sebagai diskur-

sus dominan yang dipakai semenjak perjuangan kemerdekaan

dan nasionalisme Indonesia rupanya tidak terlampau banyak

dimaknai oleh artikulasi kepentingan kelas sosial bawah dalam

masyarakat Indonesia kontemporer. Keadaan ini memperjelas

fakta sosial yang lain lagi yakni bahwa bahkan dalam koordinat

demokrasi kontemporer, politik kesejahteraan yang mestinya

diemban oleh suatu politik kelas memang tidak muncul. Perta -

nyaan mengenai keadilan dan kesejahteraan sosial juga tidak

pernah datang dari suatu “politik identitas” yang jelas dan ter -

organisasi dari bawah. 
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Berbeda dengan sejarah negara-negara Skandinavia yang

demokrasinya menyediakan basis bagi bentuk-bentuk kewarga -

an sosial, demokrasi di Indonesia masih belum bisa dimanfaat -

kan untuk menyelenggarakan hal yang sama. Dengan kata lain,

kewargaan Indonesia masih sebatas didefinisikan sebagai ke -

wargaan politik dan belum kewargaan sosial. 

“Manusia indonesia” yang terfragmentasi 

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa persoalan

mengenai kewargaan selalu muncul dalam suatu matriks kon-

testasi dan artikulasi. Ia selalu melibatkan pertentangan, ideo -

logi, dan politisasi yang kompleks. Sehingga dengan itu, per-

soalan ini hanya mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses

dialektis. Konsepsi kewargaan bergerak dan berubah seiring

berbagai relasi dan kontradiksi dalam matriks ekonomi-politik

Indonesia. 

Dalam gambaran yang lebih makro, kenyataan ini ditegas -

kan oleh sosiolog Bryan S. Turner ketika ia mengajukan glo -

balisasi dan politik seksual sebagai pemicu munculnya kontra -

diksi dalam identitas dan kewargaan kontemporer.30

Dalam globalisasi, persoalaan mengenai kewargaan mun -

cul sebagai akibat tantangan terhadap bentuk-bentuk tradisio nal

negara-bangsa oleh berbagai perkembangan ekonomi-politik

internasional, misalnya meluasnya rezim monoter, naik/turun-

nya doktrin Marshall mengenai negara sosial, perpindahan

buruh migran, krisis perbatasan yang melahirkan pengungsi

dan stateless peoples. Sementara menguatnya diskursus mengenai

politik seksual –yang berkombinasi dengan perkembangan du -

nia biologi dan pengobatan modern—menyumbang pada per-
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30. Untuk ini lihat Bryan S. Turner, “Contemporary Problems in the Theory of
Citizenship,” dalam Turner (ed.), Citizenship and Social Theory (london: Sage
Publications, 1993), hlm. 1-2.



tanyaan mengenai hubungan antara tubuh dan dunia sosial

serta dimensi etis/politis mengenai tubuh dan otoritas-otoritas

di belakangnya (biopolitik).

Berdasarkan dua faktor ini Turner menyimpulkan bahwa

pemikiran mengenai kewargaan pada dasarnya akan berurusan

dengan empat masalah mendasar yakni: (a) hak-hak dan kewa-

jiban sosial; (b) bentuk atau tipe-tipe dari hak-hak dan kewajib -

an tersebut; (c) kekuatan-kekuatan sosial yang memproduksi

diskursus mengenai hak dan kewajiban tersebut; (d) berbagai

penataan sosial yang berwenang mendistribusikan hak-hak dan

kewajiban itu dalam berbagai sektor masyarakat.31 Dengan

demikian, ringkasnya, setiap kali kita membicarakan persoalan

kewargaan maka kita membicarakan suatu konstruksi tertentu

mengenai subjek politik modern dalam relasinya dengan prak-

tik politik, hukum, sejarah, dan kekuatan-kekuatan ekonomi

serta kebudayaan.

lebih jauh lagi harus dikatakan bahwa sebagai bagian dari

konstruksi mengenai identitas, maka kewargaan mesti dilihat

dalam relasi diskursif  yang kompleks. Melampaui model atau

tipe ideal yang diajukan oleh Turner, kewargaan harus di -

pandang dalam istilah Ernesto laclau dan Chantal Mouffe

sebagai diskursus.32 Yang dimaksud dengan diskursus adalah

totalitas yang distrukturkan yang merupakan hasil dari praktik

artikulasi. Diskursus adalah fiksasi makna di sekitar nodal point

dalam domain yang partikular. Nodal point adalah arena di

mana makna-makna mengalami kristalisasi.

oleh karena itu dalam pemahaman laclau dan Mouffe,

tubuh sebagai diskursus misalnya, harus dipahami sebagai ele-

men yang memiliki beragam pengertian yang saling berkontes-

tasi. Dalam diskursus dunia medis Barat tubuh dimaknai dalam
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31. Ibid., hlm. 3.
32. Mengenai ini lihat Ernesto laclau dan Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist

Strategy (london: Verso, 1985), hlm. 105.
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pengertian yang spesifik, solid tapi terbagi-bagi dalam aneka

fakultas (unambiguous), sementara dalam diskursus dunia

Timur, tubuh diberi makna yang lebih lentur tapi solid. Semen -

tara dalam diskursus agama, tubuh senantiasa dikaitkan de -

ngan “jiwa”. Tubuh adalah instansi duniawi yang nantinya ha -

rus hancur oleh “roh”. Singkatnya, tubuh sebagai diskursus

adalah arena artikulasi dari berbagai kekuatan dan praktik.

Akibatnya, pengukuhan manusia ke dalam beragam iden-

titas tubuh kepolitikan harus dipahami terjadi melalui sebuah

keterpecahan yang fundamental; ke dalam kelas, gender, dan

etnis. Itu artinya tidak ada manusia yang “pure human” atau

dalam istilah Agamben tidak ada lagi forma kehidupan “naked

life”. Tidak ada kehidupan yang telanjang, setiap kehidupan

tampil dalam forma yang telah diselubungi, dibentuk, dan di -

maknai secara sosial, politis, ekonomis. Akibatnya, persoalan

mengenai siapa itu manusia, siapa itu rakyat, senantiasa me -

ngandung dalam dirinya sebuah retakan biopolitik. Singkatnya,

begitu istilah identitas disebut sebagai identitas maka identitas

di sini mesti dimengerti sebagai identitas yang tidak perawan.

Dengan demikian, di sini kita mengakui kerja operasi poli-

tik atau dalam hal ini negara dan lembaga-lembaga sosial lain-

nya dalam memberi identitas warga. Pengakuan akan politik/

negara adalah pengakuan akan terbukanya kontestasi untuk

mentransformasikan identitas secara langsung dan membentuk

forma-forma kehidupan. Di titik ini sebenarnya, secara men-

dasar kita sedang bergerak kembali kepada asumsi lama yang

dikemukakan oleh Hobbes mengenai pentingnya transformasi

identitas manusia dari “status alamiahnya” ke arah “status so -

sialnya”. Transformasi ini yang menjejakkan identitas baru dari

“makhluk jalang” dalam “bare life” menjadi “warga” dalam

sebuah negara. 

Yang bermasalah dalam argumen Hobbes adalah bahwa

“kejalangan” itu dianggapnya hanya bisa ditaklukkan oleh se -
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buah negara yang mampu tampil sebagai “supra jalang”. De -

ngan kata lain, dalam Hobbes, identitas dan status kewargaan

sepenuhnya merupakan identitas yang dibentuk secara satu

arah oleh negara. Singkatnya warga di dalam “republik”

Hobbesian adalah warga yang “ditaklukkan” oleh negara.

Kewargaan yang muncul di sini semata-mata dibasiskan pada

efektivitas hukum yang represif. Di titik inilah praktik politik

kewargaan orde Baru boleh dibilang adalah politik kewargaan

Hobbesian yang disofistikasi dan dikombinasikan dengan suatu

antropologi politis yang totaliter yakni dengan semacam ideo -

logi kekeluargaan atau negara integral. Maka apabila diban -

dingkan, di dalam Hobbes ada warga yakni warga yang takut,

sementara di dalam orde Baru tidak ada warga, karena warga

di situ sudah dilebur ke dalam tubuh kepolitikan negara. Sing -

katnya, negara orde Baru tidak menghendaki adanya “retak -

an”  secuil pun dalam proses identifikasi warga.

Berakhirnya orde Baru menghasilkan semacam syarat-

syarat transformasi ke arah state of  social yang baru dalam pem-

bentukan identitas dan kewargaan di Indonesia. Yang jadi soal

adalah: berakhirnya orde Baru diikuti juga dengan berakhirnya

konstruksi lama mengenai siapa “manusia Indonesia” itu. Di

sini terbentuk semacam situasi kembalinya “bare life” yang

meng undang kontestasi dan artikulasi yang beragam mengenai

siapa “manusia Indonesia” setelah orde Baru itu. 

Di titik inilah kita mesti memandang dan memahami

secara serius politik kewargaan yang muncul dalam kasus

Ahmadiyah dan kasus “celana dalam gembok”. Melalui kedua

kasus itu kita menyaksikan munculnya dua gejala kuasa. Per -

tama, tumbuhnya rezim identitas baru yakni rezim kesalehan

yang dalam konsepsi Bourdieu bekerja untuk menentukan

mana tubuh yang sah dan mana tubuh tidak sah (legitimate

body). Rezim identitas itu tampil dalam beragam jabatan sosial

seperti “moralist and especially the clergy, doctors (especially healt spe-
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cialist),educators in the broadest sense (marriage guidance councellors,

etc)…” 33 Dalam kasus Indonesia, apa yang disebut moralis oleh

Bourdieu juga meliputi kaum politisi dan birokrat. Kedua, ke -

munculan rezim identitas baru ini juga diikuti kehendak untuk

mentotalisasi manusia melalui suatu politik kewargaan dengan

sistem identifikasi tunggal yaitu identitas agama.

lebih rinci lagi, dalam arena yang lebih subtil, operasi

totalisasi dalam rekonstruksi “manusia Indonesia” baru ini juga

bergerak dalam beragam pemaknaan dan pembentukan “citra”

manusia secara langsung. Pembentukan dan pembakuan manu-

sia baru ini nampak mulai dari gejala perubahan seragam seko-

lah dari celana pendek ke celana panjang untuk siswa SlTP, pe -

makaian busana agamis di sekolah-sekolah publik, kuantifikasi

manusia dari IQ menjadi ESQ, syarat-syarat agamis untuk

jabatan-jabatan publik, penetapan “kota halal” sebagai identi-

tas kota, slogan “tingkat harkat bangsa dengan makan dengan

menggunakan tangan kanan” sebagaimana ditemukan di beber-

apa kota di Jawa Barat. Seluruh proses ini memutar balik dan

berkontradiksi dengan aspirasi kebebasan, hak asasi manusia,

dan kesetaraan yang merupakan dasar normatif  bagi penghan-

curan negara orde Baru sebelumnya. 

lebih jauh lagi, keseluruhan identifikasi tunggal atau to -

talisasi agama ini secara ironis juga berkontradiksi dengan ke -

nyataan ekonomi dan sosial. Rezim kesalehan ini bergerak se -

cara paralel dengan kenyataan sehari-hari yang selama ini di -

klaim bisa dibereskannya: kemiskinan, wabah narkoba, penik -

matan dunia berlebih-lebihan dalam masyarakat konsumtif

baru. Di titik inilah rezim kesalehan secara unik justru hidup

“serasi dan seimbang” dalam satu habitat bersama dengan bu -

daya industri pembangunan kapitalis kontemporer. 

33. Pierre Bourdieu, “Sport and Social Class,” Social Science Information No. 17
(1978), hlm. 819-840.
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Akibatnya, boleh dikatakan “manusia Indonesia” sekarang

adalah manusia yang terfragmentasi dalam berbagai artikulasi

ideologi dan politik. Sosok fantasmatis dari  manusia yang retak

ini kemudian digambarkan nyaris lengkap dalam produk kebu-

dayaan pop sejenis novel dan film Ayat-ayat Cinta yang digemari

itu, di mana si subjek (dalam hal ini si laki-laki) digambarkan

sebagai subjek yang saleh sesaleh-salehnya tapi yang sekaligus

bisa mencapai kenikmatan dunia/cinta romantis yang senik -

mat-nikmatnya. Inilah retakan atau persimpangan dalam iden-

titas “manusia Indonesia” mutakhir. Dengan demikian, apabila

ditanyakan siapakah “manusia Indonesia” itu kini, maka tidak

ada lagi jawaban tunggal yang bisa disediakan.

Penutup: republik sebagai batas Minimal

Yang jadi soal kemudian adalah apabila politik kewargaan ini

didefinisikan sepenuhnya terbuka, apabila siapa manusia Indo -

nesia itu tidak lagi bisa ditentukan ciri-ciri atau tetapan sosio-

antropologisnya, maka dengan syarat-syarat yang bagaimana -

kah sebuah kehidupan publik yang relatif  beradab bisa dilaksa -

nakan? 

Di titik inilah kita mesti merumuskan sejenis platform

untuk memberikan jeda bagi kontestasi pemaknaan dan artiku-

lasi dalam politik kewargaan ini. Untuk itu, batas dan platform

yang terbaik adalah dengan kembali kepada apa yang kita mi -

liki, yakni konsepsi kebersamaan yang paling dasar, konsep

republik dan warga dalam republik atau polis yang diwariskan

mulai dari Aristoteles, Machiavelli, Hannah Arendt, hingga

Mohammad Hatta.34

Dalam republik, warga disebut sebagai warga karena ia ter-

34. Mengenai keseluruhan gagasan republikan yang dikemukakan oleh tokoh-
tokoh ini lihat dalam Robertus Robet, Republikanisme dan Keindonesiaan: Sebuah

Pengantar (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2007).
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libat secara bebas dan setara dalam suatu praktik memperta-

hankan keutamaan umum (common good). Dengan demikian

identitasnya sebagai warga diperoleh dari kebebasan dan

melalui praktik dalam kebebasan. Kualitas warga dinilai dari

ke sertaannya dalam memperjuangkan –dalam istilah Hatta—

kemaslahatan umum. Inilah yang  memberikan status dan iden-

titas kewargaannya.

Dengan demikian, mengenai siapa itu warga bukan per -

tama-tama ditentukan oleh identitas komunitas di belakangnya

–dalam hal ini negara—sebagaimana yang sering secara keliru

ditafsirkan oleh kaum komunitarian dan fasis; juga bukan di -

tentukan oleh semacam identitas partikular dan kehidupan

religiusnya sebagaimana yang dikehendaki oleh kaum funda-

mentalis agama. Identitas warga tidak ditentukan oleh agama

dan kadar atau tingkat kesalehan, ras, etnis, bahkan bukan oleh

aspirasi nasionalismenya. Seorang agamis dan nasionalis yang

berapi-api tapi korup, rasis, diskriminatif, dan menghalalkan ke -

kerasan jelas bukan seorang warga yang baik di dalam republik.

Dengan pandangan semacam ini, maka di dalam republik,

bukan negara yang membentuk identitas warga, tetapi warga -

lah yang membentuk identitas negara. Negara adalah ekspresi

dari warga. oleh karenanya negara juga mesti merefleksikan

keutamaan umum. Di titik inilah, konsepsi republikan itu juga

bisa didorong untuk memberikan kerangka negara sosial yang

inklusif. Ekspresi yang publik di dalam negara akan mengha -

ruskan negara mengambil sikap/berperan dalam praktik perlin-

dungan hak-hak termasuk hak sosial. Di dalam republik yang

baik, yang privat dipertahankan, tetapi dipertahankan di bawah

polis. Dengan pendasaran ini, negara diwajibkan untuk meng -

ambil semacam sikap etis untuk mentransformasikan subjek

sebagai warga dengan privilese politik, hukum, dan ekonomi

sekaligus. Di titik ini pula maka istilah kewargaan jauh lebih

tepat untuk digunakan ketimbang istilah kewarganegaraan.



Kewargaan menyandarkan diri pada basis warga yang otonom

dan partisipatif  sementara istilah kewarganegaraan menyandar -

kan diri pada basis docile body sandaran totalitarianisme.

Indonesia adalah sebuah komunitas dengan nama depan

REPUBlIK. Nama ini tidak muncul dan diberikan tanpa

sadar. Republik adalah hasil dari sebuah kesadaran dan kepu-

tusan dalam sejarah politik kita yang masih kita terima hingga

saat ini. Yang jadi soal adalah –sebagaimana ditegaskan oleh

Arendt—republik hanya tampil sebagai republik apabila ia di -

alami dan dipertahankan di dalam praktik. Tanpa praktik, re -

publik sekadar nama untuk masa lalu. Ahmadiyah, perempuan,

dan kaum miskin adalah warga dalam republik kita. Mereka

boleh memiliki perbedaan partikular dengan warga yang lain,

tetapi perbedaan itu tidak dapat menghanguskan status mereka

sebagai warga. Di dalam republik, Ahmadiyah, perempuan,

dan kaum miskin berhak atas kesamaan diskursus untuk meng -

akses common good. 

Penyingkiran legal terhadap Ahmadiyah, opresi terhadap

tubuh perempuan dan diskriminasi terhadapnya, serta repro-

duksi kemiskinan harus dipandang sebagai penghancuran segi-

segi paling mendasar dan platform kehidupan bersama dalam

republik. Praktik-praktik itu menandai tergesernya paham dan

aspirasi republik oleh invasi “yang privat” dalam bentuknya

yang paling primitif. Di titik ini pada akhirnya, perjuangan dan

niat mempertahan republik sebagai warisan sejarah kita hanya

bisa dilakukan dengan mensyaratkan pulihnya hak-hak kaum

Ahmadiyah, kaum perempuan, dan kaum miskin.
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