BAB III
KONSEP VITA ACTIVA HANNAH ARENDT

3.1 Vita Activa Sebagai Dasar Filfasat Politik Hannah Arendt
Arendt tidak memposisikan politik sebagai sarana pemuasan preferensi individual,
bukan juga sebagai cara untuk mengintegrasikan individu ke dalam konsep kebaikan tunggal
atau transenden. Konsep politiknya lebih didasarkan pada gagasan active citizenship
(kewarganegaraan aktif), yakni pada nilai dan arti penting civic engagement (keterlibatan
warga negara) dan collective deliberation tentang pelbagai persoalan yang mempengaruhi
komunitas politik dan hajat hidup orang banyak. Jika pun ada tradisi politik yang bisa
diidentikkan dengan dengan pemikiran Arendt, itu adalah tradisi klasik civic republicanism
(republikanisme sipil) yang pernah muncul pada zaman Aristoteles yang kemudian diperjelas
oleh tulisan-tulisan Machiavelli, Montesquieu, Jefferson, dan Tocqueville.64
Pemikiran Hannah Arendt mengenai vita activa adalah benang merah pemikiran
politiknya. Dalam vita activa, Hannah Arendt mengkategorikan politik dalam tiga kategori
besar yaitu Kerja (labor), Karya (work), serta Tindakan (action). Menurut Arendt, masingmasing aktivitas itu otonom dalam pengertian memiliki prinsip-prinsisp distingtif dalam
dirinya dan wujud yang dinilai dengan kriteria yang berbeda.
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3.1.1 Kerja
Kerja adalah aktivitas yang terikat dengan kondisi hidup manusia.65 Kerja dinilai dari
kemampuannya untuk menopang hidup manusia, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan
reproduksi biologis. Kerja menuntun manusia agar bisa hidup. Seperti binatang, manusia
harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasariahnya. Kerja adalah aktivitas yang behubungan
denga proses biologis, yang bertumbuh dengan spontan, bermetabolisme dan terikat dengan
proses produksi. Kehidupan yang menuntut manusia agar memproduksi.Arendt mengatakan
demikian:
“Kerja adalah aktivitas yang berhubungan dengan proses biologis tubuh manusia, yang pertumbuhan
spontan, metabolisme, dan pembusukan akhirnya terikat dengan kebutuhan vital yang dihasilkan dan
dimasukkan ke dalam proses kehidupan melalui kerja. Kondisi kerja manusia adalah kehidupan itu
sendiri.”66

Hal ini berarti bahwa proses kehidupan manusia dituntut untuk bekerja dan memproduksi.
Tujuan hidup manusi adalah dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan bekerja.
Arendt menjelaskan bahwa bekerja selalu bergerak di lingkaran yang sama, yang
dinyatakan dengan proses kehidupan biologis dan berakhir hanya dengan datangnya
kematian. Defenisi kerja di sini dimulai dari pemikiran Marx bahwa kerja tergabung dengan
subjek, sehingga kerja dan konsumsi dianggap sebagai kebutuhan dasariah manusia. Manusia
yang bekerja hanya menekankan pada kebutuhan biologisnya. Hal ini berarti bahwa hanya
ada dua keharusan dalam wilayah kerja yaitu bekerja dan konsumsi. Manusia dalam aktivitas
kerja disebut dengan animal laborans (binatang yang bekerja). Manusia dalam aktivitas ini
kehilangan identitas dirinya, dan tergantikan oleh kerja dan konsumsi. Manusia tidak mampu
beremansipasi, karena emansipasinya hanya demi pemenuhan kebutuhan dan konsumsi, dan
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hanya mampu dicapai dengan bekerja. Animal laborans belum mampu membentuk sebuah
ruang publik, di mana setiap orang mampu memahami dan sadar terhadap realitas kehidupan.
Kerja bersifat sangat privasi sehingga individu belum mampu membentuk ruang
publik di dalamnya. Komunitas yang terbentuk hanya sekedar memperoleh kebahagiaan
terhadap konsumsi barang. Komunitas yang terbentuk bukan datang dari emansipasi kelas
pekerja namun berdasarkan emansipasi aktivitas kerja sendiri.67 Itulah mengapa teori Marx
mengenai masyarakat kelas pekerja dianggap utopis, karena manusia di dalam ranah kerja
hanya memikirkan kebutuhan konsumsi dan bekerja. Jika kebutuhannya telah tercukupi,
maka mereka akan berhenti memperjuangkan kesetaraan kelas sehingga revolusi tidak akan
tercapai apabila masyarakat hidup di dalam ranah kerja.
Tujuan hidup kelas pekerja adalah untuk bekerja dan konsumsi. Komunitas yang
dibangun berdasarkan keseragaman bukan pada kesadaran setiap individu. Manusia pada
tingkat kerja belum mampu bersikap kritis, kreatif dan inisiatif. Setiap aktivitas yang tidak
berhu-bungan dengan kerja disebut hobi. Hobi di sini berhubungan dengan kesamaan
konsumsi, di mana setiap orang membentuk komunitas berdasarkan pada kesamaan
menggunakan produk tertentu.
3.1.2 Karya
Karya adalah aktivitas yang terikat dengan kondisi keduniawian.68 Kerja dinilai dari
kemampuannya dalam membangun dan mempertahankan dunia sesuai dengan pemanfaatan
dan kesenangan manusia. Manusia di dalam ranah karya disebut dengan homo faber. Kata
latin faber berasal dari facere, yang dalam arti produksi berarti membuat sesuatu.69 Karya
diawali dengan adanya penemuan alat-alat produksi, yang membantu manusia dalam
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meningkatkan produktivitas kerja. Peningkatan produksi secara besar-besaran adalah salah
satu alasan mengembangkan pembagian kerja, yaitu dengan mengurangi tenaga kerja dan
menggantinya dengan alat-alat produksi. Hal ini terinspirasi dari konsep nilai dari Adam
Smith. Teori nilai kerja Smith memungkinkan seseorang cenderung menukarkan produk
mereka sesuai dengan waktu rata-rata untuk menghasilkannya, sehingga seseorang cenderung
menggunakan alat-alat produksi daripada menyewa tenaga kerja. Manusia dengan
menggunakan alat-alat produksi, maka akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal.
Jika dibandingkan dengan menyewa tenaga kerja, keuntungan yang didapat tidak lebih besar
daripada menggunakan alat-alat produksi. Dampak positif dari penggunaan teori ini adalah
meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya produksi, karena telah ditemukan alatalat produksi yang lebih murah. Kelemahan teori ini berakibat pada jumlah pengangguran
yang terus bertambah, sehingga menimbulkan persoalan sosialekonomi di dalam masyarakat.
Arendt menjelaskan bahwa kerja yang mengandalkan tenaga dibedakan dengan karya
yang mengandalkan kreativitas membuat. Menurutnya bahwa terdapat “nilai” yang Adam
Smith butuhkan untuk pasar jual-beli, dan mereka menanggung kesaksian pada produktivitas,
yang dipercayai Marx menjadi ujian bagi sifat manusia. Jika dibandingkan dengan aktivitas
sebelumnya, karya memang berbeda dengan kerja. Manusia seringkali menjadi budak dari
pekerjaannya jika di dalam ranah kerja, namun di dalam karya, sudah terdapat kreativitas
pada manusia, yang justru menjadi ujian bagi kehidupan manusia. Ujian atas kreativitas
manusia adalah manusia sudah mampu menghasilkan produk yang lebih besar, dengan
membuat alat-alat produksi, seperti mesin tenun. Mesin tenun dianggap sederhana dan murah,
namun pemanfaatan mesin menimbulkan dampak bagi alam sekitar.70 Bagi Arendt bahwa
akan terjadi kerusakan alam dengan penemuan alat-alat produksi. Jika animal laborans masih
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menjadi pelayan bagi alam dan bumi, bagi home faber, sikapnya sendiri seolah-olah menjadi
penguasa bagi seluruh bumi.71
Kelemahan lain dari kemenangan homo faber adalah jika hubung-an antara manusia
dan dunianya tidak lagi aman, sehingga kebahagiaan dimaknai sebagai sebuah pengalaman
menderita atau menyenangkan, dalam memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu.72 Bagi
masyarakat zaman modern, di mana mereka berada di dalam ranah karya, bahwa suatu
tindakan hanya dibenarkan sejauh dapat menghindarkan penderitaan. Hal ini seperti dalam
penemuan Bentham tentang “perhitungan tentang penderitaan dan kenikmatan.”
Menurut Arendt bahwa asumsi dasar Bentham diperoleh dari filsafat awal abad
modern, yaitu filsafat Hedonisme. Prinsip hedonisme adalah prinsip bukan kenikmatan,
namun menghindari penderitaan. Hume sebagai lawan Bentham, mengetahui dengan sangat
baik bahwa untuk menciptakan kenikmatan sebagai tujuan akhir tindakan manusia adalah
sebuah perjalanan dengan mengenal bukan kenikmatan, namun penderitaan, bukan hasrat
namun ketakutan yang merupakan petunjuk sebenarnya.73
Manusia dalam ranah karya, percaya bahwa sesuatu tersebut benar sejauh dapat
diserap dengan mata dan pikiran. Homo faber, meskipun setingkat lebih maju dari animal
laborans, kebebasan masih terkungkung oleh aktivitas hasil produksi sehingga belum
memungkinkan terbentuk identitas diri yang mampu memberikan perubahan di dalam realitas
kehidupan. Identitas diri juga tidak dapat dibangun berdasarkan keinginan menguasai alam
dan manusia di sekitarnya, sehingga identitas diri hanya dapat dibangun di dalam aktivitas
tindakan.
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3.1.3 Tindakan
Tindakan adalah aktivitas yang terikat dengan kondisi pluralitas. Tindakan dinilai dari
kemampuannya untuk memperlihatkan identitaskan agen, untuk menegaskan realitas dunia,
mengaktualisasi kebebasan kita dan memberi makna eksistensi kita.74
Dengan membahas teori tindakan Arendt, berarti kita memasuki pusat pemikiran
politiknya. Menurut Arendt, tindakan adalah satu-satunya aktivitas manusia yang
berhubungan lansung tanpa diperantarai oleh sesuatu atau benda yang sesuai dengan kondisi
pluralitas manusia. Manusia secara khusus merupakan sebuah keniscayaan – bukan hanya
conditio sine quo non, namun juga conditio per quam – bagi semua kehidupan politik.75
Pernyataan Arendt ini, menjelaskan bahwa kondisi manusia selalu terkait dengan politik.
Tindakan sebagai salah satu aktivitas manusia ditandai dengan dua hal; 1. Bahwa tindakan
menghubungkan manusia lansung dengan manusia tanpa perantara, artinya tindakan
mencirikan suatu kebebasan, 2. Tindakan berhubungan dengan pluralitas manusia, artinya di
dalam tindakan ada pluralitas.76
Kerja, karya dan tindakan politik merupakan kondisi keberadaan manusia yaitu
kelahiran dan kematian. Hanya tindakan yang memiliki hubungan paling dekat dengan
kondisi natalitas manusia. Maksudnya, tindakan menjadi awal yang melekat pada kelahiran.
Kelahiran membawa sesuatu yang baru, dalam arti kemampuan untuk memulai sesuatu yang
baru yakni dengan bertindak. Ketika tindakan merupakan suatu aktivitas politik par
excellence (deskripsi yang paling dekat dengan realitas), maka tindakan merupakan kategori
utama dalam politik.77
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Dalam pemahaman tentang sifat tindakan (yang politis dan non-politis), Arendt
menyebut dua kategori vita activa, kerja dan karya ke dalam ruang privat. Kerja adalah
kegiatan manusia sebagai homo laborans yang berhubungan dengan produksi, sedangkan
karya adalah aktivitas homo faber yang dalam banyak hal serupa dengan kerja, namun
perbedaan keduanya adalah jika homo faber menghasilkan barang-barang yang tak lekas
lekang berupa kebudayaan, hasil produksi animal laborans akan segera hancur. Dalam kedua
kegiatan di wilayah privat ini, tidak ada hubungan komunikasi yang mengandaikan
kebebasan, sebagaimana Arendt menyebut kedua kegiatan ini bersifat apolitis. Sementara
kegiatan khas manusia dalam ruang publik adalah tindakan. Ia bersifat tak terduga, tidak
terkontrol dan tidak terkendali. Arendt menganggap bahwa wadah yang cocok untuk tindakan
manusia adalah polis (negara).78
3.2 Vita Activa Dalam Tabel Haryatmoko79
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karya 6.
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1.3 Rangkuman
Pemikiran Hannah Arendt mengenai vita activa adalah benang merah pemikiran
politiknya. Dalam vita activa, Hannah Arendt mengkategorikan politik dalam tiga kategori
besar yaitu Kerja (labor), Karya (work), serta Tindakan (action). Menurut Arendt, masingmasing aktivitas itu otonom dalam pengertian memiliki prinsip-prinsisp distingtif dalam
dirinya dan wujud yang dinilai dengan kriteria yang berbeda.
Kerja adalah aktivitas yang terikat dengan kondisi hidup manusia. Kerja dinilai dari
kemampuannya untuk menopang hidup manusia, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan
reproduksi biologis. Kerja menuntun manusia agar bisa hidup. Seperti binatang, manusia
harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasariahnya.
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Karya adalah aktivitas yang terikat dengan kondisi keduniawian. Kerja dinilai dari
kemampuannya dalam membangun dan mempertahankan dunia sesuai dengan pemanfaatan
dan kesenangan manusia. Manusia di dalam ranah karya disebut dengan homo faber. Kata
latin faber berasal dari facere, yang dalam arti produksi berarti membuat sesuatu. Karya
diawali dengan adanya penemuan alat-alat produksi, yang membantu manusia dalam
meningkatkan produktivitas kerja.
Tindakan adalah aktivitas yang terikat dengan kondisi pluralitas. Tindakan dinilai dari
kemampuannya untuk memperlihatkan identitaskan agen, untuk menegaskan realitas dunia,
mengaktualisasi kebebasan kita dan memberi makna eksistensi kita. Dengan membahas teori
tindakan Arendt, berarti kita memasuki pusat pemikiran politiknya.
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