BAB V
KESIMPULAN DAN EVALUASI KRITIS

5.1 Kesimpulan
Hannah Arendt adalah seorang filsuf perempuan berdarah Yahudi yang diapresiasi oleh
banyak pemikir sebagai salah satu sosok ilmuwan politik terkemuka di abad kedua puluh.
Kekuatan serta originalitas terletak dalam karya-karyanya seperti The Origins Of Totalitarisme,
The Human Condition, On Revolution, Between Past and Future dan masih banyak karya-karya
lainnya. Terlahir di Linden dekat Hannover, Jerman pada tanggal 14 Oktober 1906, dan
dibesarkan dalam semangat keluarga Yahudi yang terdidik serta relatif liberal. Hannah Arendt
tidak dapat menikmati secara tuntas indahnya daratan Eropa, indahnya pemikiran-pemikiran
serta konsep-konsep para cendikiawan Jerman, serta terasing dari indahnya alam kontemplatif
klasik Jerman, sebab saat itu situasi politik bangsa Jerman penuh gejolak, kekerasan, penculikan
pembunuhan, penindasan, penghancuran hidup manusia secara sadis dan mengerikan ketika
Adolf Hitler, penguasa rezim totaliter Jerman dengan Nazi-nya, mencaplok Jerman secara
khusus, serta daratan Eropa pada umumnya.
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, masing-masing
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
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memenuhi kebutuhan konsumsi dan reproduksi biologis. Kerja menuntun manusia agar bisa
hidup. Seperti binatang, manusia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasariahnya.
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.
Dari ulasan singkat di tentang teori tindakan, konsep ruang publik dan konsep kebebasan
Hannah Arendt di atas, paling tidak dapat ditarik beberapa hal, yaitu; Pertama, elemen inti
kehidupan sebagai manusia-manusia dan bukan Manusia adalah tindakan dan ucapan. Itu berarti
bahwa dua cara berada yang fundamental bagi manusia dalam kebersamaannya dengan yang
lain, yaitu ekspresi dan komunikasi. Hubungan ini saling melengkapi. Jadi antropologi filosofis
Arendt adalah bahwa manusia dipandang sebagai makhluk yang bertindak dan bertutur, ekspresif
dan komunikatif.
Kedua, antropologi filosofis ini didasarkan pada asumsi tertentu yaitu bahwa manusia
adalah makhluk yang plural dan bebas. Pluralitas manusia terletak dalam kesamaannya yaitu
bahwa mereka tidak sama. Sementara kebebasannya terimplikasi dari hakikatnya sebagai
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manusia yang bertindak, karena bertindak berarti memulai, mencipta, dan memulai
berartimelakukan pilihan-pilihan; ituadalah kebebasan.
Ketiga, antropologi filosofis ini kemudian ditarik Arendt kea rah antropologi politik,
yaitu bahwa manusia adalah makhluk politis sebagai hasil kontruksi tindakan bebas dan
sadarnya, bukan sebagai bawaan alamiah.
Keempat, tindakan dan ucapan hanya akan terjadi, dan hanya bisa dipahami, dalam
masyarakat. Masyarakat yang dipahami Arendt adalah ruang public sebagai dunia bersama di
mana manusia saling berbagi, salaing memahami, saling mendengarkan dan melihat sekaligus
didengarkan dan dilihat. Ruang publik adalah ruang antara yang mempertautkan berbagai
kepentingan manusia-manusia yang duduk mengitarinya.
Kelima, kewarganegaraan menurut Arendt adalah kewarga-ruang-publikan. Sebagai
warga ruang public manusia diakui sebagai manusia sejauh dan selama ia mengekspresikan diri
dalam tindakan dan mengkomunikasikan gagasan dan kepentingannya dalam ucapan.
Keenam, fondasi dari keseluruhan arsitektur politik Hannah Arendt adalah kebebasan;
dan kebebasan yang dimaksudkannya adalah kebebasan politik
5.2 Evaluasi Kritis
Menurut Edi Riyadi kritik terhadap pemikiran politik Arendt sebanyak pembelaan
terhadapnya. Edi tidak berpretensi memunculkan kritik-kritik itu, tetapi juga tidak bermaksud
membela Arendt dengan mengambil posisi Margaret Canovan yang melakukan reinterpretasi
sekaligus koreksi terhadap kritiknya sendiri terhadap Arendt dengan melakukan studi yang
mendalam dan menyeluruh bukan hanya pada naskah-naskah Arendt yang diterbitkan dalam
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pelbagai bentuk (sebagaimana dilakukan para kritikus dan pembela Arendt pada umumnya),
melainkan juga dengan membongkar serta menekuni pelbagai tulisannya yang tidak diterbitkan
yang didokumentasikan dengan sangat baik oleh Perpustakaan Kongres, Washington D.C.
Naskah-naskah yang tidak diterbitkan itu sedikit banyak membuat para kritikusnya, dan juga
para pembelanya, berpikir ulang ketika melakukan interpretasi terhadap pemikirannya yang
dikenal mengundang perdebatan sangat panjang. Yang hendak Edi kemukakan di sini adalah
sebuah kritik yang hemat Edi, paling tidak dari jelajah yang cukup terbatas pada pelbagai
komentator Arendt, luput dari perhatian mereka, yang bagi Edi sendiri justru adalah jantung
“filsafat” politik Arendt.118
Di sini Edi menggunakan apa yang menjadi landasan kritik Arendt terhadap filsafat
politik tradisional Barat, yaitu kritiknya terhadap Plato, dalam hal ini alegori Gua, tetapi dengan
tafsiran lain daripada yang ditafsirkan Arendt. Edi membayangkan, seandainya Arendt terbuka
terhadap kemungkinan tafsiran lain dari alegori Gua Plato itu, kemungkinan arah filsafat
politiknya, lebih khusus filsafat manusia politik-nya berbeda. Sementara, kritik Arendt terhadap
Plato (dan juga Aristoteles) yang “melarikan diri” dari politik karena ketakutan terhadap politik
yang “membunuh” filsuf (Socrates), yang berarti membunuh filsafat, Edi terima sebagian untuk
kasus Plato, tetapi tidak untuk kasus Aristoteles (kritik Edi di sini hanya berfokus pada kasus
Plato; untuk kasus Aristoteles Edi merasa tidak terlalu relevan dengan maksud tulisan ini). Yang
perlu dicatat, tafsir politik Arendt terhadap Gua adalah sebagai ruang publik, ruang bersama,
ruang politik bahkan politik itu sendiri, dan orang yang berhasil menyelamatkan dirinya dari gua
dan melihat kebenaran sejati di luar Gua adalah “sang filsuf” dan filsafat itu sendiri.119
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Yang tidak diterima Arendt dari alegori Gua Plato adalah mengapa orang yang berhasil
melepaskan diri dari belenggu “bayang-bayang kebenaran” dalam Gua itu (sang filsuf, dalam
tafsiran Arendt), mencari kebenaran di luar Gua dan bukannya di dalam Gua, dengan beradabersama-yang-lain (tindakan) dan berkomunikasi (wicara). Keberatan kedua, terkait dengan dan
kelanjutan dari yang pertama, mengapa orang yang selamat itu (sang filsuf) kembali hanya untuk
memaksakan kebenaran yang ia tangkap dari dunia luar kepada rekan-rekannya yang masih
terbelenggu dan bukannya berdialog? Dengan demikian, peristiwa kembalinya “sang filsuf” ke
“ruang publik” atau “politik” berarti bukan “kembalinya politik”, melainkan “runtuhnya politik”,
“runtuhnya ruang bersama”, “runtuhnya republik”.120
Ada dua masalah yang Edi tangkap dalam tafsir Arendt di sini. Pertama, tampaknya
Arendt mempunyai asumsi terlalu positif terhadap politik, bahkan dengan mengikuti alur
pikirannya sebagaimana telah Edi ketengahkan secara runtut di atas bukan lagi tampaknya
melainkan sangat jelas. Asumsi positif itu adalah bahwa politik tidak mungkin busuk dari dirinya
sendiri, ia hanya busuk karena faktor di luar politik. Asumsi ini sedikit terlepas dan berbeda dari
asumsi antropologisnya, sebuah implikasi yang bisa terjadi, yaitu bahwa manusia juga bisa busuk
dari dirinya sendiri karena selain tindakan, manusia juga mempunyai kerja dan karya, dua hal
yang potensial membusukkan manusia. Kita sudah melihat bahwa politik adalah khas manusia,
bahkan manusia tidak manusiawi kalau bukan politis, lebih lagi politik itu konstitutif bagi kesiapa-an manusia, politik adalah perangkat epistemologis untuk mengenal manusia. Singkatnya,
manusia adalah politis, tetapi bukan terberi, melainkan dikonstruksi. Dalam upaya konstruksi itu,
dua fakultas lain yaitu kerja dan karya sangat mungkin mempengaruhi tindakan sebagai fakultas
politis diri manusia. Jadi, kalau manusia mengandung potensi membusuk, politik pun dengan
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sendirinya berpotensi membusuk bukan terutama dari luar dirinya melainkan dari dalam dirinya
sendiri. Politik yang membusuk ini tidak lagi dapat menyingkapkan kebenaran tentang siapa
manusia, dan karena itu pencarian kebenaran tentang siapa manusia sangat tidak mungkin lagi
didapatkan di dalam politik. Manusia harus keluar dari kepalsuan itu untuk mengenal di satu sisi
kebenaran yang lain (Edi tidak mengatakannya “sejati”) dan di sisi lain mengenal kepalsuan
sebagai kepalsuan. Tindakan “keluar” itu adalah sebuah tindakan eksistensial (exist berasal dari
bahasa Latin ex-sistere, berdiri atau bergerak keluar). Jadi, menurut saya, tindakan sang filsuf
keluar dari Gua kepalsuannya (mungkin belum disadari sebagai kepalsuan, tetapi situasi itu
terasa pengap dan menyiksa, hal ini sendiri sudah sebuah kesadaran awal) adalah sebuah
tindakan politis yang lain, sebuah tindakan yang tidak bisa tidak diambil ketika politik itu sendiri
sudah tidak memadai sebagai modus penyingkapan kebenaran, bahkan sebagai apa yang Edi
sebut di atas “cara berada manusia”.121
Kedua, momen kembalinya sang filsuf ditangkap Arendt sebagai momen koersif, bukan
momen dialog. Sebagaimana diparafrasekan oleh Canovan, “Setelah memperoleh kebenaran,
mereka (para filsuf-tambahan dari penulis) bukannya berupaya membujuk massa tetapi memaksa
mereka, entah dengan menakut-nakuti mereka dengan hukuman ilahi atau dengan menggunakan
pemaksaan intelektual dalam bentuk yang lebih profesional, yang memaksa mereka untuk
mengikuti alur sesak penalaran deduktif”. Dalam keberatan Edi yang kedua ini, Edi mau
mengatakan dua hal. Pertama, sebagaimana tindakan sang filsuf untuk keluar (exsistere) adalah
sebuah tindakan politik, demikian juga “tindakannya untuk masuk-kembali” (dalam bahasa
Latin: in-sistere, bergerak ke dalam, bersikukuh, mengusahakan dengan rajin) tidak dapat tidak
adalah sebuah tindakan politik. Kedua, kebersikukuhan sang filsuf (filsafat) memang mudah
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sekali dibaca sebagai tindakan koersif oleh manusia-manusia Gua Plato yang tinggal dalam
kepalsuan itu. Tetapi, coba bayangkan, misalnya, dua hal berikut. Pertama, filsuf yang keluar dan
masuk kembali itu bukan hanya satu, melainkan dua atau tiga atau lebih, dan mereka sekarang
bersama yang lain yang belum berpencerahan, maka kedatangan-kembali sang filsuf berikutnya
akan disambut dengan model dialog. Mereka saling bertukar pikiran tentang kebenaran yang
mereka temukan di luar Gua. Jadi, karakter koersif hanya ditangkap oleh yang belum
berpencerahan, sementara yang sudah berpencerahan ditangkap sebagai dialog, komunikasi.
Kedua, filsuf yang keluar dan masuk-kembali mungkin memang hanya satu, tetapi entah
bagaimana, rekan-rekannya yang berada di dalam ternyata menemukan juga jenis kebenaran lain
dari yang mereka persepsi selama ini (seperti yang diharapkan Arendt), maka kedatangankembali sang filsuf kita dalam analisis ini akan disambut dengan dialog, bukan koersi.
Persoalannya, harapan Arendt ini, dengan kembali kepada keberatan Edi yang pertama di atas,
dalam konteks politik yang sudah sangat busuk, tidak mungkin terjadi. Mereka butuh penebus.
Tetapi penebus kita di sini berbeda dengan penebus Leninian, yaitu kader (kader partai) karena
“para buruh tidak mungkin membebaskan dirinya sendiri dari kapitalisme mengingat kapitalisme
sudah sangat merasuk hingga ke sendi-sendi kehidupan mereka yaitu aktor-aktor berpencerahan
tetapi yang tidak berasal dari proletar Gua Plato. Penebus kita di sini adalah aktor internal yang
gerah dengan status quo, dengan banalitas, yang mungkin belum tahu apa yang salah dengan
politik dan ruang politik yang dihuninya, yang mungkin pada tahap awal hanya berkeinginan
keluar saja, mengambil jarak dari realitas yang tidak lagi dapat diterima sebagai realitas; dan
“melarikan diri” kepada solitudo, yang dalam kesoliterannya dan keberjarakannya menemukan
mungkin bukan kebenaran sejati melainkan sekadar sebuah kebenaran yang lain; dan penebus
kita ini tidak lupa akan politik, politik sebagai cara berada khas manusia, politik di mana rekan-
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rekannya berada; penebus kita ini tidak dapat tidak terarah untuk kembali berada-bersamamereka, karena dalam kesoliterannya ia “merasa kehilangan”, dan kehilangan itu hanya terjadi
karena ia sebelumnya sudah memiliki, yaitu memiliki “berada-bersama-yang-lain”.122
Kesimpulan Edi adalah sambil setuju sebagian dengan Arendt bahwa politik tidak
berlangsung di ruang privat tetapi kepolitikan ruang publik mempengaruhi kehidupan di ruang
privat dan bukan sebaliknya politik juga tidak hanya berlangsung di ruang publik. Ada sebuah
ruang lain yang hematnya menjadi arena politik yang sejati, sebuah ruang yang baginya tidak
pernah dibicarakan para filsuf politik, yaitu sebuah ruang yang saya namakan “ruang antara” (inbetween space). Konsep ini “terpaksa” Edi konstruksi ketika terenyak dalam sebuah diskusi
dengan rekan-rekan di Kapal Perempuan yang, dalam konteks advokasi keadilan gender,
menolak dikotomi ruang publik-ruang privat. Di satu sisi Edi melihat bahaya penolakan itu
(bahaya totalitarianisme), tetapi di sisi lain ruang publik kita secara faktual selain menjadi situasi
Gua Plato juga menjadi ruang publik yang formal tetapi secara material tidak. Misalnya,
parlemen sebagai formalitas ruang publik, tetapi aktor-aktor di dalamnya sibuk membuka situs
pornografi ketika bersidang, atau semua serius berdialog, tetapi yang mereka dialogkan adalah
kepentingan-kepentingan tertentu kelompok mereka, bukan kepentingan bersama; itu sama sekali
bukan gambaran ruang publik sebagai ruang bersama. Politik tidak lagi berlangsung di sana.
Politik berlangsung dalam momen sang manusia Gua Plato “keluar” dan kemudian “masukkembali”. Ruang-antara yang saya maksudkan di sini mungkin bukan sebuah ruang dalam arti
yang sebenarnya (spasial), melainkan lebih sebagai sebuah “momen”, ruang yang dimengerti
dalam kategori proses-dalam-kemewaktuan. Jadi, manusia politik kita sekarang adalah,
melampaui manusia politik Arendtian, manusia yang berada di dunia (politik) bersama yang lain
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(solider) yang menyingkapkan dirinya melalui tindakan dan wicara (vita activa), tetapi selalu
melakukan tindakan keluar (exsistere) ke ruang pemikiran (vita contemplativa) dan selalu juga
melakukan tindakan ke dalam (insistere) untuk mendialogkan dan mempraktikkan “kebenaran
yang lain” (kembali lagi vita activa), selalu begitu, terutama dalam konteks banalitas, kepalsuan
dan status quo Gua Plato. Manusia politik adalah manusia-manusia penghuni “ruang antara”,
yang selalu risau ketika berada di ruang publik, apalagi ruang privat, dan selalu risau pula ketika
berada di ruang kontemplatif. Sebagaimana kita dapat membayangkan Sisifus bahagia, dan
momen kebahagiaan itu terjadi ketika ia turun gunung untuk mengangkat kembali batunya ke
puncak, maka momen kebahagiaan manusia politik kita di sini adalah, bukan saat ia keluar atau
saat “menemukan kebenaran”, melainkan saat ia bertindak masuk-kembali, tetapi bukan juga
saat ia berada di dalam Gua politik.123
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