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Moderator:  

 

Selamat malam. Assalamualaikum. Malam ini kita akan berdiskusi tentang masalah 

republic dan kebebasan. Saya kira persoalan tentang republik dan kebebasan ini bisa kita 

kaitkan dengan masalah demokrasi. Diskusi kita kali ini adalah memaknai kembali 

republik.  

 Seperti kita tahu negara kita berbentuk republik, tanpa kita tahu apa itu republik. 

Kita juga mengenal republik Plato. Di sana Plato memimpikan kepemimpinan seorang 

King Philosopher, yang menurut saya jauh dari kepentingan umat. Konsep inilah yang 

diterapkan oleh Khomeini ketika ia membangun republik Islam Iran. Di sana ada 

wilayatul faqih.  

 Untuk itulah diskusi kita kali ini saya kira sangat menemukan konteksnya. 

Saudara Sahal akan membincangkan republik dari sisi liberal. Sedangkan saudara 

Robertus Robert akan berbicara republik dari sisi republikan.  

 Saya persilahkan bapak Sahal. Dan kemudian mas Robertus.  

 

 

Sahal:  

 

Terima kasih moderator. Assalamualaikum. Saya menulis makalah yang agak panjang, 

tapi saya tidak akan memakai makalah itu. Itu hanya akan menjadi latar belakang dari apa 

yang akan saya sampaikan.  

 Sebenarnya ide diskusi ini sudah muncul agak lama, dan saya segera 

menghubungi Robertus untuk berbicara bersama saya. Saya tahu dia sudah lama 

menekuni soal Kewarganegaraan dan dia juga telah menulis paper tentant republik dalam 

perspektif Hatta.  

 Kita sering memakai kata republik, seperti Republik Indonesia, tapi kita 

memaknainya secara taken for granted. Republik itu artinya bukan kerajaan. Sebenarnya 

definisi ini tidak memadai. Saya melihat tulisan para pendiri republik ini dan saya tidak 

menemukan pembahasan khusus tentang apa itu republik. Kenapa kita memilih republik.  

 Di sini saya mencoba melakukan tilihan terhadap istilah itu, kemudian melihat 

hubungannya dengan soal demokrasi.  

 Cerita bermula dari Itali. Kita sering mendengar nama Machiavelli sebagai tokoh 

politik yang dianggap kotor. Yang kurang kita gali adalah sosok Machiavelli sebagai 

orang yang memulai tradisi pemikiran republik di Barat. Ia hidup di Florence pada abad 

ke-16 dari sebuah keluarga kaya, keluarga Medici. Ia mencoba menjawab suatu 

pertanyaan penting, mengapa Romawi dulu bisa mencapai kejayaan.  



 Ia mencoba mengurai sebuah buku yang ditulis oleh seorang sejarawan Roma, 

Livi. Itu pun hanya beberapa bab yang dia bahas. Ia menyimpulkan bahwa Roma saat itu 

mencapai kejayaan karena kebebasan, dan kebebasan di sini ia kaitkan dengan negara. 

Jadi sebuah negara akan jaya kalau ia bebas. Bebas dari dominasi eksternal dan internal. 

Saat ini hal ini mungkin sederhana, namun saat itu tentu revolusiioner.  

 Negara bebas adalah negara yang memerintah diri sendiri. Apa maksud 

memerintah diri sendiri? Hal ini bisa dicapai, menurutnya, kalau setiap warga memiliki 

semangat republikan. Nah, apa itu republikanisme dalam pengertian Machiavelli. Di sini 

kita masuk ke pokok soal.  

 Republikanisme yang dia temukan dalam masyarakat Romawi pertama adalah 

civic virtue. Yakni kemauan untuk mendahulukan kepentingan publik, citizehsip. Kedua, 

warga diatur bukan oleh raja, tapi oleh suatu sistem yang impersonal. Yakni hukum. Saya 

di sini mengutip Rousseau, yang adalah penafsir, pengagum dan juga pengkritik 

Machiavelli. Dia bilang kenapa hukum menjadi dasar adalah karena dalam tradisi 

republik jika warga mengikuti hukum, maka dia bebas.  

 Jadi kebebasan di sini sangat berbeda dari yang dipahami oleh kaum liberal. Jadi 

kebebasan republikan adalah kebebasan berdasarkan hukum. Dan bebas dalam pengertian 

republikan adalah tidak menjadi budak. Yakni bebas mengatur diri sendiri, bebas dari 

dominasi.  

 Ini berbeda dari kebebasan dalam pengertian liberal sepeti dikemukakan Mill, 

misalnya. Juga Isaiah Berlin. Mereka mengartikan kebebasan sebagai tidak adanya 

paksaan, termasuk paksaan dari hukum. Sedangkan republikan mengatakan bahwa anda 

bebas justru karena annda mengikuti aturan.  

 Perlu diingat bahwa dalam tradisi republikan bebas adalah lepas dari dominasi 

pihak lain. Hukum dalam tradisi ini harus dipahami sebagai hukum yang membuat orang 

bebas.  

 Kalau kita lihat dalam tradisi republikanisme, ada dua hal yang perlu kita lihat. 

Pertama aspek publik. Ini banyak dibahas oleh pemikir seperti Arendt. Kedua adalah 

supremasi hukum. Ini terlihat biasa, tapi kalau kita lihat kaitannya dengan demokrasi 

nanti, hal ini  bisa menjadi pelik.  

 Kemudian karena bebas berarti menaati hukum, hal ini sangat terkait dengan 

pengertian tentang keadilan. Keadilan di sini bukan dalam arti Marxian, yang bersifat 

distributif. Keadilan di sini adalah setara di depan hukum.  

 Kembali lagi ke apa yang saya sampaikan tadi. Kalau warga mempunyai 

kepedulian publik, maka jika ada sekelompok orang atau seorang individu yang 

menempatkan kepentingannya di atas kepentingan publik, maka ini oleh kalangan 

republik dianggap sebagai korupsi.  

 Nah, dalam tradisi republik, itu paling tidak ada dua cabang. Pertama mereka 

yang mengembangkan republik klasik. Yakni republik yang memodelkan Sparta, Athena, 

atau negara-negara Yunani dan Romawi kuno. Contoh paling khas dari orang yang 

memahami republik seperti ini adalah Rousseau. Kita tahu bahwa Rousseau hidup di 

masa ketika pencerahan mencapai kecemerlangan. Sedangkan kapitalisme baru naik 

daun. Dia adalah orang pencerahan yang tidak suka pencerahan, yakni ilmu pengetahuan, 

semangat perdagangan yang memerosotkan jiwa dan membuat orang tidak otonom.  

 Dia lalu menggali sebuah nilai yang mennurutnya sudah ditinggalkan pada masa 

pencerahan, yakni nilai republikan. Nah, tatanan yang dibayangkan Raousseau kalau kita 



lihat sekarang sangat tidak realistis. Dia membayangkan sebuah negara di mana 

warganya tidak mementingkat diri sendiri, dan diatur oleh suatu konsep yang disebut 

sebagai general will. Jadi manusia dalam pengertian Rousseau seolah-oleh bukan mahluk 

yang berdarah daging. Tapi inilah yang dibayangkan Rousseau, karena ia ingin mencari 

alternatif dari sistem yang konsumeristik.  

 Perlu diingat bahwa Rousseau adalah pendahulu Marx dalam mengkritik borjuasi. 

Menurutnya, republik itu akan merosot kalau ada ketimpangan ekonomi. Dan 

ketimpangan ini mulai ketika ada hak milik. Saya tidak tahu apakah Marx pernah 

menyebut Rousseau. Tapi yang saya tahu persis adalah bahwa kritik terhadap kaum 

borjuis itu pertama kali dilontarkan oleh Rousseau. Dan ini bukan untuk menawarkan 

suatu tatanan sosialis, tapi tatanan ala Sparta, yakni republik lama yang harus kecil dan 

homogen. Dia juga mengkritik kecenderungan kosmopolitanisme. Dia mengkritik kaum 

filosof yang mengaku mencintai kemanusiaan. Ide universalisme pencerahan ia ejek 

sebagai dalih untuk tidak mencintai siapa pun.  

 Jadi Rousseau ini adalah sosok yang mencurahkan perhatiannya untuk 

memikirkan komunitas yang konkret, homogen, dan tidak terbawa arus perdagangan 

global dan kapitalisme.  

 Nah, pada masa yang hampir bersamaan dengan Rousseau, ada sekelompok 

orang, yakni James Madison, Hamilton dan Jay, menulis Federalist Papers. Dan 

pertanyaan pokok yang saat itu muncul adalah apakah mungkin mengembangkan suatu 

republik tapi tidak dalam skala kecil dan tidak dalam konteks yang homogen.  

 Apa yang menarik dari para pendiri Amerika adalah bahwa mereka membuat 

suatu eksperimen berdasarkan apa yang mereka sebut sebagai ilmu politik baru yang 

sangat bertentangan dengan konsep republik lama. Bagi mereka, republik lama itu gak 

patut dicontoh. Rousseau itu omong kosong. Jadi yang dibayangkan Rousseau itu tidak 

realistis.  Mereka melihat republik lama itu suka perang, selalu terombang-ambing antara 

tirani dan anarki dan seterusnya.  

 Jadi para pendiri Amerika membayangkan suatu republik yang besar dan plural. 

Dan yang mereka tawarkan adalah suatu sistem yang sekarang menjadi populer, yakni 

demokrasi parlementer. Nah, di sinilah sebenarnya titik temu antara demokrasi 

parlementer dan republik. Nah, mereka memahami republik dalam arti demokrasi 

perwakilan itu. Jadi bukan dalam arti Rousseau atau Machiavelli. Jadi intinya menurut 

mereka republik bisa diterapkan dalam skala besar dan tidak homogen.  

 Kedua, menurut mereka, kepentingan pribadi warga negara bukan sesuatu yang 

harus dikutuk. Justru para pendiri Amerika ini menerima nafsu berkuasa, ambisi, 

kepentingan diri sebagai suatu kenyataan. Mereka berusaha mengembangkan suatu 

sistem yang bisa mengelola ambisi pribadi itu supaya ada kanalisasi. Hal ini kemudian 

memunculkan prinsip checks and balances, dan seterusnya.  

 Nah, pada titik ini saya teringat buku yang sangat menarik yang dulu diberikan 

oleh Pak Bill. Judulnya Passion and Interest. Hirschman menulis buku ini sebagai 

argumen membela kapitalisme. Menurutnya, hasrat menumpuk harta, kerakusan yang ada 

pada kapitalisme itu berguna secara politik karena itulah yang menjinakkan gairah 

berperang, berani mati, yang ada dan lazim pada tradisi republik lama. Perdagangan itu 

membuat orang mencintai hidup. Ini menurut saya merupakan salah satu kata kunci 

tradisi liberal. Dan tradisi liberal itu dimulai oleh John Locke.  

 



 

Moderator: 

 

Terima kasih Mas Sahal. Silahkan Mas Robertus Robert.  

 

 

Robertus Robert:  

 

Selamat malam. Terima kasih moderator. Saya akan membahas tema yang diberikan 

kepada saya dalam diskusi ini dengan mendasarkan diri pada makalah pendek yang telah 

saya tulis. Makalah itu saya beri judul “Pertautan Kebebasan, Politik dan Tindakan dalam 

Republikanisme.” 

 Kita hidup dalam sebuah republik. Apa artinya? Sebelum menjawab pertanyaan 

ini, ada baiknya kita perjelas pemahaman kita atas berbagai versi dari istilah Republik 

dan Republikanisme. Republik berasal dari bahasa latin Res Publica. Kata ini merupakan 

konsepsi politik yang muncul pada masa Renaisans yang memang merindukan sebuah 

tata pemerintahan yang diatur oleh suatu proses pencapaian kehendak umum yang 

rasional, bebas dan bermartabat sebagaimana yang pernah terjadi di masa antik. Dengan 

demikian jelas di sini bahwa aspirasi republik memang mengacu setidaknya pada praktik 

kehidupan politik pada masa polis-polis Yunani dan Romawi Kuno sebagaimana 

digambarkan oleh penulis seperti Aristoteles dan Cicero.  

 Konsep republikanisme (baca: republikanisme modern) sendiri merupakan konsep 

yang digunakan pertama-tama untuk menyebut aspirasi-aspirasi ideologis yang 

berkembang mulai di era Renaisans, terutama yang diaspirasikan oleh Machiavelli. Dari 

sini kemudian muncul semacam kesepakatan untuk menetapkan bahwa gagasan-gagasan 

kepolitikan republik sebelum Renaisans disebut sebagai Republikanisme Klasik atau 

biasanya juga dikenal sebagai Civic Humanism, sementara yang berkembang sejak 

Machiavelli disebut sebagai Republikanisme Modern atau Republikanisme.  

 Dengan memahami pembagian ini, maka sedikit terbayang adanya dua arena 

pemahaman mengenai republik. Yang pertama melalui jalur pemahaman yang lebih 

bersifat politis ketatanegaraan (modern) mulai dari Machiavelli, Rousseau, Harrington, 

Sandel dan Pettit; yang kedua melalui jalur filosofis (klasik).  

 Perbedaan antara konsepsi kebebasan republikan dengan kebebasan modern 

secara jelas disampaikan oleh Benjamin Constant, seorang penulis Prancis. Ia 

menegaskan bahwa konsepsi kebebasan republikan yang mengacu pada masa antik (pra-

sokratik) menekankan kebebasan dalam kaitannya dengan ‘hidup baik di dalam sebuah 

komunitas yang merdeka’ sementara di dalam konsepsi modern kebebasan lebih 

diarahkan pada promosi berbagai hak individual dan kondisi ketiadaan paksaan. Menurut 

Constant, konsepsi kebebasan klasik meletakkan kebebasan dan hak-hak individual di 

bawah suatu kehendak mencapai keutamaan umum. Kebebasan klasik menekankan 

karakter kolektif dari kebersamaan tindakan individu demi mencapai good life 

(agathoni).  

 Pembagian Constant ini, di satu sisi terkesan secara rigid memisahkan mana 

kebebasan republikan dan mana kebebasan liberal. Namun, jika dilakukan tanpa sebuah 

refleksi filosofis yang mendasar akan menghasilkan kesan yang keliru dan berbahaya, 

yang bisa mengarahkan pandangan orang bahwa represi hak-hak individual atau 



sekurangnya pembatasan hak dan kebebasan individu memang menjadi tujuan dari 

republikanisme. Ini kesan dan tuduhan yang sama sekali salah.  

 Sangat bertentangan dengan tafsir komunitarian, Republikanisme Klasik memiliki 

penjelasan dan argumen tersendiri mengenai makna seutuhnya kebebasan dan keutamaan 

umum.  

 Menurut Arendt, pada masa Yunani dan Romawi Kuno, kebebasan secara 

eksklusif selalu merupakan konsep politik. Kebebasan di sini selalu disebut bertautan 

dengan predikat kewarganegaraan di dalam konteks keanggotaan dan partisipasi di dalam 

polis. Kebebasan selalu merupakan jembatan antara polis dan kewargaan di dalamnya. 

Filsafat dan pemikiran politik mulai dari Plato hingga jaman modern, menurut Arendt, 

telah berperan dalam mengasingkan konsep kebebasan dari politik.  

 Terpisahnya kebebasan dengan politik dimulai dari tradisi Kristen. Tradisi ini 

memandang kebebasan lebih sebagai free will, semata-mata wilayah mental yang tidak 

berkaitan dengan politik sama sekali. Menurut Arendt, keterpisahan ini dilanjutkan terus 

hingga filsafat politik abad ke-17 dan 18 (Montesquieu, Locke, dsb.). Bagi filsafat politik 

era itu, kebebasan politik dilihat sebagai ‘kebebasan potensial’ dan identik dengan rasa 

aman.  

 Pandangan ini kemudian makin dikokohkan oleh munculnya totalitarianisme di 

abad ke-20. Totalitarianisme datang dan mensubordinasikan semua wilayah kehidupan di 

bawah satu tuntutan kepemimpinan politik dan secara keras menolak hak-hak sipil, hak 

pribadi dan kebebasan dasar.  

 Keterpisahan inilah yang dijelaskan dan ditolak oleh Arendt. Baginya, kebebasan 

itu hanya penting bila berkaitan dengan pemahaman makna politik dan tindakan manusia. 

Ia mengatakan bahwa kebebasan bukanlah urusan antara aku dan diriku semata-mata, 

melainkan urusan aku dan yang lain sebagai kelompok.  

 Lebih jauh Arendt juga menegaskan bahwa di mana dunia yang dibentuk oleh 

manusia bukanlah sebuah arena bagi tindakan dan komunikasi/tuturan, maka kebebasan 

dapat dikatakan tidak ada.  

 Dengan demikian, kebebasan menurut Arendt diartikan sebagai segala aktivitas 

dan tindakan yang berlangsung di dalam kerangka polis atau res publica. Kebebasan 

harus diartikan sebagai partisipasi langsung dalan segala upaya untuk mencapai good life.  

 Menurut Arendt, inherensi kebebasan dengan tindakan dengan sangat baik 

digambarkan oleh Machiavelli dalam konsep virtue, yakni kesempurnaan di mana 

manusia mencoba menjawab hamparan pertanyaan di dunia yang serba terbuka dan tak 

pasti. Tindakan pada Arendt menunjuk pada sifat virtuosity-nya Machiavelli, dan karena 

virtuosity merupakan bentuk penghargaan tertinggi terhadap seni maka di sini Arendt 

bersama Machiavelli merayakan suatu kesepakatan bahwa politik pada dasarnya juga 

seni.  

 Apa makna hidup di dalam republik? Hidup di dalam republik berarti menerima 

suatu kenyataan bahwa yang politik adalah yang luhur. Lebih dari itu, karena yang luhur 

merupakan kesatuan di dalam tindakan manusia, maka politik juga berarti sebuah 

pernyataan kelahiran kembali manusia di dalam kebebasannya secara lengkap. Politik 

adalah undangan yang terbuka dan terus-menerus. Karenanya hidup di dalam republik 

berarti menerima keterbukaan akan cakrawala politik yang tiada henti. Akibatnya tidak 

dikenal hari libur bagi politik di dalam republik. Sejauh kita berkehendak mengejar 



keluhuran dan martabat di dalam kebersamaan, maka sejauh itu pula kita terikat di dalam 

politik.  

 Lebih jauh, karena yang politik berarti tindakan dan inisiatif komunikasi manusia, 

maka hidup di dalam republik selalu merupakan pernyataan kebersamaan di dalam 

pluralitas.  

 Dengan kata lain, otentisitas tindakan hanya bisa diaktualkan bersama dengan 

yang lain. Dengan demikian, politik di dalam republik selalu menghendaki toleransi dan 

sensibilitas akan yang lain. Berpolitik dalam republik berarti berpolitik bersama ‘yang 

lain’.  

 Lebih jauh dan mendalam lagi karena republik berarti polis, maka hidup di dalam 

republik mengharuskan kita untuk menjaga demarkasi yang jelas antara mana yang oikos 

dan mana yang polis. Republik adalah wilayah dignitas di mana keutamaan umum seperti 

keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan diaktualisasikan. Hukum-hukum di dalam 

republik adalah hukum keadaban. Sementara hukum di dalam oikos adalah hukum 

survival yang membolehkan kekerasan, manipulasi, dominasi, ketaatan, serta 

komersialisasi.  

 Dengan demikian, akibatnya politik harus terpisah dan steril dari oikos. Hidup dan 

berpolitik di dalam republik berarti hidup mengandalkan rasionalitas komunikasi dan 

bukan kekerasan. Hidup di dalam republik berarti membersihkan politik dari 

kepentingan-kepentingan dagang dan komersialisasi.  

 Selain itu, karena politik adalah perkara kebebasan, rasionalitas dan tuturan 

manusia, maka hidup di dalam republik berarti hidup dalam kepercayaan bahwa aturan-

aturan dan keadaban hidup bersama ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran yang berasal 

dari potensi-potensi manusiawi tadi, dan bukannya ditentukan oleh faktor-faktor 

metafisika adikodrati yang bukan manusia. Hidup di dalam republik adalah hidup di 

dalam dialog, dan dialog selalu mensyaratkan keterbukaan. Dengan demikian, di dalam 

politik tidak diperkenankan mengajukan hukum-hukum kemutlakan.  

 Demikian paparan saya tentang tema ini. Untuk lebih mendalamnya, bisa kita gali 

bersama dalam tanya jawab. Terima kasih.  

 

 

Moderator:  

 

Terima kasih saudara Robertus Robert. Saya mungkin tidak perlu menyarikan apa yang 

sudah dikemukakan oleh kedua pembicara. Saya yakin ada berbagai pertanyaan dan 

komentar menyangkut apa yang sudah dikemukakan oleh kedua pembicara. Ok, saya 

buka kesempatan untuk pertanyaan dan komentar. Silahkan.  

 

 

Penanya I:  

 

Nama saya Saidiman. Saya ingin tanya kepada Mas Sahal tentang konsep negara dalam 

kaum liberal dan kaum republik. Dia mengatakan bahwa dalam kaum liberal negara 

dipahami sebagai minimal state sedangkan dalam kaum republik, negara dipahami 

sebagai negara yang kuat. Saya kurang paham dengan hal itu. Bukankah negara yang 



tidak punya pretensi untuk mengurusi banyak hal itu menjadi kuat. Dan negara yang 

terlalu luas lingkupnya itu menjadi lemah.  

 Kemudian saya juga ingin bertanya tentang dilema demokrasi, yakni demokrasi 

bisa jatuh ke dalam mayoritarianisme. Menurut saya sangat sulit memahami hal ini. 

Karena jika demokrasi tidak dipahami dalam bentuk prosedural, maka bukankah kita 

kembali pada apa yang dikatakan tadi, yakni tentang King Philosopher. Misalkan PKS 

menang dan dia memberangus demokrasi, apakah kita berhak membatalkan hal itu hanya 

karena dia melanggar sisi demokrasi yang lain. Ini masalahnya. Bukankah mereka juga 

meyakini suatu kebenaran. Apa dasar kita mengatakan bahwa kebenaran kita lebih baik 

ketimbang kebenaran mereka.  

 Artinya, jika demokrasi dipahami lebih dari sekadar prosedural, maka akan ada 

bahaya jatuh ke dalam otoritarianisme. Akan muncul sekelompok orang yang merasa 

lebih berhak menafsirkan hal itu. Saya tidak tahu lebih bahaya mana mayoritarianisme 

dibanding minoritas yang bersifat tirani itu.  

 Demikian pertanyaan saya terima kasih.  

 

 

Moderator:  

 

Penanya selanjutnya, silahkan.  

 

 

Penanya II:  

 

Terima kasih moderator. Saya Zaenal. Kepada Mas Sahal. Mohon koreksi. Menurut saya 

republik yang paling baik ya yang meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Nah, menurut 

mas Sahal, republik yang bagus itu yang bagaimana.  

 Kedua, saya tadi menangkap kesan bahwa republik sekarang ini, di bawah Pak 

SBY, itu terkesan males-malesan. Karena saya sering ngobrol dengan kalangan bawah, 

dan mereka mengatakan bahwa pendapatan mereka tidak naik. Bagaimana ini.  

 Untuk mas Robertus. Tentang republik dan agama. Saya ingin tanya bagaimana 

dasar pertimbangannya mengenai hubungan kedua hal ini.  

 Demikian, terima kasih.  

 

 

Moderator:  

 

Saya kira cukup dulu. Saya persilahkan kedua pembicara untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan tadi. Silahkan.  

 

 

Sahal:  

 

Tanggapan untuk Doni. Sebenarnya soal kebebasan dalam tradisi liberal dan republikan 

ini memang menjadi skandal dalam pemikiran politik. Orang seperti Berlin itu begitu 

mengagungkan kebebasan negatif, di mana bebas berarti tidak adanya batasan. Dan setiap 



hal yang membatasi, baik itu dengan tujuan baik atau tidak, itu adalah upaya untuk 

membatasi kebebasan.  

 Saya kira dalam esainya itu Berlin mengutip Constant yang mengatakan bahwa 

hukum itu niscaya membatasi kebebasan. Di sini kita dapat melihat perbedaan Berlin 

dengan Hayek. Saya kira pandangan anda yang melihat hukum sebagai peraturan lalu 

lintas lebih dekat dengan Hayek, dan lebih bernuansa, lebih historis.  

 Kalau kita melihat The Constitution of Liberty, di situ Hayek sangat jeli melihat 

berbagai jenis kebebasan. Dia melihat liberty dalam artinya yang berbeda-beda. 

Sebenarnya antara kebebasan liberal dan republikan tidak dapat dikatakan kontras, karena 

dalam beberapa hal terdapat irisan-irisan. Saya hanya ingin menggarisbawahi titik 

tekannya. Kalau kebebasan republikan, itu yang ditekankan adalah seberapa jauh 

seseorang itu sadar diri menjadi warga. Dan warga berarti kesediaan dia untuk 

mencurahkan perhatian publik. Saya kira di sini pandangan Arendt tentang vita activa 

sangat berkaitan dan relevan, meskipun saya kurang setuju dengan Arendt yang terlalu 

meromantisir polis. Jadi poin saya adalah soal titik tekan kebebasan liberal dan 

republikan.  

Nah, soal finalitas, saya kira itu benar. Demokrasi itu selalu open-ended. Tidak 

ada akhir di situ. Yang menjadi soal adalah: jika demokrasi memang seperti itu, maka 

apakah tidak ada apa yang dinamakan fondasi bagi demokrasi.  

Dalam beberapa hari ini, saya mempunyai pertanyaan yang belum bisa saya 

jawab. Mungkin saudara-saudara mempunyai jawaban. Kalau memang demokrasi tidak 

mempunyai fondasi, bagaimana hak minoritas, atau perlindungan terhadap hak individu 

dan minoritas itu didasarkan. Dalam sistem Amerika, ada yang namanya inalienable 

rights. Ini dipahami sebagai anugerah Tuhan. Jadi ada yang namanya fondasi. Tapi ada 

pertanyaan: bagaimana kita mendasarkan perlindungan terhadap hak minoritas kalau 

demokrasi itu hanya semata-mata prosedur, di mana yang menang adalah suara 

mayoritas. Mayoritas kan bisa saja mengatakan bahwa minoritas di kasih hak karena 

belas kasihan. Jadi seakan-akan itu adalah hasil kebaikan dari mayoritas.  

Tapi menurut saya hal itu kok tidak seperti itu. Jadi ada dilema: di satu sisi 

demokrasi adalah sistem yang tidak mengenal finalitas dan dengan demikian dia anti-

fondasionalisme; di sisi lain, ada hak-hak yang dianggap sebagai pemberian Tuhan yang 

tidak dapat dibatalkan oleh prosedur demokrasi. Bagaimana memecahkan hal ini. Itu 

tanggapan saya untuk Doni.  

Kemudian soal membela republikanisme lebih mudah dibanding membela 

liberalisme. Saya tidak tahu tepatnya hal ini. Yang justru terbayang oleh saya adalah 

penekanan terhadap aspek hukum. Dan bukan pada aspek publik. Kalau Robert kan 

menekankan pada aspek publik. Saya justru terobsesi pada aspek hukum. Mungkin saya 

terlalu cemas dengan kecenderungan menerapkan syariat Islam. Jadi aspek hukum 

menjadi krusial. Nah, saya melihat, tradisi republikanisme itu kan menjunjung tinggi 

hukum. Apa yang membedakan kaum republikan yang menjunjung tinggi hukum, dengan 

kaum pro-syariah. Karena ketika saya membaca Rousseau, yang segera teringat oleh saya 

adalah Sayyid Qutb. Itu yang membuat saya mendalami soal republikanisme.  

Lalu menanggapi Saidiman. Saya kira itu memang bukan perbedaan. Minimal 

state dengan negara yang kuat dan energetik itu sama. Saya kira titik tekan penulis 

federalist papers adalah bahwa eksekutif itu ya mengeksekusi. Sebenarnya ini lebih 



tepatnya bukan dilawankan dengan minimal state, tapi dengan kritik Carl Schmidt pada 

negara liberal.  

Kemudian tentang mana yang lebih berbahaya: mayoritarianisme atau tirani 

minoritas. Menurut saya keduanya berbahaya. Saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan 

dilema itu. Mungkin pak Rahman dan Pak Bill bisa memberi jawaban. Kalau kita hanya 

mengandalkan demokrasi sebagai prosedur, bagaimana kita menghindarkan diri dari 

fenomena Hitler di Indonesia. Kalau kita melihat adanya kelompok yang nyata-nyata 

anti-demokrasi, apakah kita bisa melarang mereka ikut demokrasi. Kalau tidak bisa, dan 

kejadiannya ternyata seperti Hitler, itu bagaimana. Jadi bagaimana kita melindungi 

demokrasi dari kecenderungan membunuh dirinya sendiri. Saya mencoba mencari jawab 

hal ini pada tradisi Republik. Jadi saya mencari jawabnya pada hal di luar demokrasi.  

Pak Rahman Tolleng mau menjawab hal ini. Silahkan.  

 

 

Rahman Tolleng:  

 

Saya melihat anda kok seperti ragu-ragu. Demokrasi itu tidak pernah hitam putih. 

Tocqueville sendiri melihat bahwa demokrasi membawa musuh di dalam keretanya. Saya 

kira ungkapan yang tepat dari demokrasi ya mayority rule, bukan minority rule. Tapi hak-

hak minoritas harus tepat dilindungi. Dasarnya saya kira banyak. Anda bisa menjadi 

mayoritas di satu fase, tapi di fase lain anda menjadi minoritas. Ini bukan suatu hal yang 

tetap.  

 Demokrasi itu melindungi dirinya sendiri. Apabila demokrasi tidak melindungi 

dirinya sendiri, maka kita hanya berdemokrasi sekali saja dan setelah terdapat mayoritas 

yang kuat, mereka akan menghilangkan demokrasi.  

 Kemudian saya kira bagi saya demokrasi adalah republik. Republikan itu adalah 

demokrasi. Kemudian baru muncul liberalisme. Dan karena dominasi liberalisme dewasa 

ini, maka cita-cita republikan menjadi dihidupkan kembali. Liberalisme sendiri tidak 

selalu menganut minimal state. Pada awal liberalisme di Inggris itu justru ada permintaan 

untuk intervensi negara. Mengapa? Karena liberalisme yang mengagung-agungkan pasar 

itu menggoda manusia untuk hanya mengagung-agungkan diri sendiri. Sedangkan 

republikanisme, demokrasi, itu mendorong untuk memikirkan kemaslahatan rakyat.  

 Yang ingin saya katakan, berbeda dari liberalisme, republikanisme itu 

mengandung aspek komunitarianisme, meski bukan komunitarianisme yang padat. Dalam 

liberalisme, individu akan berkata “saya menginginkan sepasang sepatu sket untuk 

olahraga.” Individu dalam republikanisme akan berkata “lingkungan saya membutuhkan 

gedung untuk olahraga.” Pernyataan ini berbeda sama sekali. Liberalisme mencegah 

individu untuk berbicara tentang komunitas. Di sinilah bahayanya. 

 Untuk sementara ini saja, terima kasih.  

  

 

Moderator:  

 

 



Ada satu hal dari Mas Doni yang menurut saya menarik. Apakah di Indonesia tidak 

dikenal konsep individu. Mungkin ada tanggapan dari mas Sahal sebagai seorang liberal. 

Oh anda menganggap benar ya. Ok, kalau benar ya berarti gak ada tanggapan.  

 Sekarang silahkan Mas Robertus.  

 

 

Robertus Robert:  

 

Apakah republikanisme adalah jalur yang lebih mudah. Memang, implisit dalam 

republikanisme adalah ajakan untuk suatu tindakan bersama. Jadi kebersamaan itu 

penting. Karena salah satu hal yang ditekankan dalam republikanisme adalah keadaban 

publik, public civility.  

 Jadi jika bung Doni menganggap bahwa republikanisme itu lebih mudah, itulah 

alasan saya mengapa membicarakan republikanisme. Itu poin saya. Jadi kalau melalui 

republikanisme nilai-nilai liberal lebih mudah anda capai, maka mengapa tidak 

menggunakan republikanisme.  

 Kemudian, tentang apakah republikanisme menghendaki negara agama. Saya kira 

hal ini jelas. Republikanisme itu mengandaikan kebersamaan, dan mengandaikan 

manusia sebagai mahluk yang berdialog dengan lingkungan dan sesamanya. Dia 

bertindak melalui dialog itu. Karena itu dalam republikanisme diandaikan keterbukaan 

terhadap yang lain. Dan dialog itu tidak mungkin tanpa ada yang lain. Jadi 

republikanisme itu mengandaikan pluralitas.  

Nah, hal ini secara logis berbeda dari negara agama. Negara agama mengandaikan 

wahyu. Dan wahyu mengandaikan Tuhan yang tidak bisa didebat atau digugat. Ia 

mengandaikan kemutlakan. Karena itu dua hal ini bertolak belakang. Yang satu 

mendorong dialog yang setara, sedang yang satunya lagi mendorong kemutlakan.  

Demikian, saya kira itu saja tangapan dari saya. Terima kasih.  

 

 

Moderator:  

 

Saya kira cukup jelas tanggapan balik kedua pembicara. Mas Sahal mau menambahi? 

Silahkan. 

 

 

Sahal:  

 

Memang, republik ya demokrasi itu. Dan kita memang bisa mempertukarkan kedua 

istilah itu secara bebas. Masalahnya adalah ada elemen lain di luar demokrasi, atau 

kekuasaan mayoritas, yakni soal konstitusi. Ini yang menjadi perhatian saya.  

 Nah, saya menarik persoalan konstitusi ini ke dalam persoalan yang sangat 

penting bagi kalangan republik, yakni rule of law. Ini dalam demokrasi yang ideal 

memang bisa menjadi satu kesatuan. Tapi ini kan dua hal yang berbeda.  

 Terus tentang hubungan agama dan republik. Saya kira apa yang dikatakan Robert 

benar. Tapi ada literatur tentang republik, misalnya dari Rousseau dan Machiavelli, yang 

tidak serta merta menolak agama. Orang seperti Tocqueville kan menghargai pentingnya 



agama dalam republik. Memang agama yang dikembangkan adalah civil religion, bukan  

negara agama.  

 Saya kira hubungan agama dan republik itu menjadi isu yang krusial. Rousseau, 

misalnya, mengatakan bahwa agama yang melampaui sekat-sekat politik tertentu, seperti 

agama Kristen, itu tidak cocok untuk republik. Jadi menurut Rousseau, agama kristen 

tidak cocok menjadi dasar republik karena dia mengklaim bersifat universal. Sementara 

republik itu selalu bersifat lokal. Makanya dia senang dengan agama pagan yang tidak 

mengklaim berlaku universal.  

 Mengenai pertanyaan bapak tadi, soal republik apa yang paling baik, saya tidak 

tahu. Mungkin Robert punya komentar tentang hal ini.  

 

 

Robertus Robert:  

 

Ok. Saya mau menambahi soal Machiavelli. Orang ini terkenal bukan hanya karena 

ajaran-ajarannya. Tapi dalam masa Machiavelli inilah terjadi break antara politik abad 

pertengahan dengan politik abad modern.  

 Di masa abad pertengahan, seperti dalam pemikiran Thomas Aquinas, agama dan 

politik bisa bersatu. Politik dianggap sebagai perpanjangan kerajaan sorga.  

 Nah, ketika Machiavelli mengatakan bahwa politik adalah persoalan mencapai 

dan memelihara kekuasaan, maka di situ ditegaskan bahwa urusan politik sekarang bukan 

lagi urusan ilahiah. Urusan politik adalah urusan akal sehat. Akal budi manusia. Itulah 

pentingnya Machiavelli.  

 Tentang republik apa yang paling baik, saya tidak bisa menjawabnya. Tapi 

mungkin anda bisa melihat lampiran di bagian akhir tulisan saya. Di situ ada hal-hal yang 

bersifat etis. Anda bisa memilih demokrasi langsung atau demokrasi perwakilan. Sejauh 

partisipasi publik bisa seluas mungkin, maka negara yang dihasilkannya bisa dianggap 

sebagai ekspresi kehendak publik yang paling baik.  

 Jadi, dengan semua ini saya ingin mengatakan bahwa republik yang paling baik 

adalah republik yang seperti seni, yakni yang bisa membuat kita berseni. Di situ saya kira 

poin saya. Terima kasih.  

 

 

Moderator:  

 

Ok, terima kasih kedua pembicara. Jika ada lagi yang mau menanggapi, Mas Celi, Mas 

Luthfi, atau yang lain, silahkan.  

 

 

Penanya III:  

 

Nama saya Zezen. Saya mau menanggapi Mas Sahal dan Saidiman. Tentang bagaimana 

kita menjembatani antara demokrasi prosedural, di satu sisi, dan di sisi lain kita juga 

menginginkan bukan sekadar prosedur. Memang dalam demokrasi, hal ini tidak bisa kita 

artikan sebagai majoritarianism. Jika kita mengartikan demokrasi sebagai hal ini, maka 

kita akan terjebak dalam tirani mayoritas.  



Tapi kalau kita menghindari aspek mayoritas dalam demokrasi, hal ini juga tidak 

mungkin. Saya jadi teringat saat diskusi tentang A Preface to Democratic Theory. Ada 

kaidah rule by majority with respect to minority. Ini mungkin Madisonian democracy.  

 Saya kira itu saja tanggapan saya. Terima kasih.  

 

 

Moderator:  

 

Silahkan kalau ada yang lain. Ada tanggapan balik dari Saidiman. Silahkan.  

 

 

Saidiman:  

 

Saya ingin menanggapi masalah demokrasi prosedural dan substansi demokrasi. saya 

sering melihat orang salah paham menyamakan demokrasi dengan kebebasan. Saya kira 

ini sesuatu yang salah karena dua hal ini berbeda. Kita bisa melihat pada Fareed Zakaria.  

 Kita juga sulit mengatakan bahwa suatu negara itu demokratis kalau di sana tidak 

ada prinsip-prinsip kebebasan. Oleh karena itu kebebasan dalam demorasi itu sudah 

diandaikan sebelumnya.  

 Tapi memang demokrasi sebagaimana yang diiedalkan banyak orang dalam 

kenyataannya memang tidak pernah terjadi. Oleh karena itulah Dahl memunculkan 

konsep poliarki.  

 

 

Sahal:  

 

Menanggapi Zezen. Saya kira soal hukum yang memutuskan itu yang justru saya ingin 

cari pendasarannya. Kamu tadi bilang bahwa itu bisa diselesaikan dengan hukum. Itu 

yang justru ingin saya gali dari tradisi republikan.  

 Kemudian Saidiman. Tentang Prancis dan Amerika. Itu yang saya maksud adalah 

pengalaman Prancis sendiri. Dia itu kan seorang aristokrat Prancis yang keluarganya jadi 

korban Revolusi Prancis. Dia simpati dengan Revolusi Prancis. Tapi dia resah dengan 

cara-cara berdarah revolusi Prancis. Dan dia datang ke Amerika memang untuk mencari 

contoh. Tapi di akhir bukunya dia menyimpulkan bahwa itu tidak bisa dicontoh. Itu yang 

saya maksudkan tadi.  

 

 

Moderator:  

 

Silahkan Mas Robert.  

 

 

Robertus Robert:  

 

Saya kira masih ada satu hal yang mengganjal, yakni tentang mayoritas. Kemungkinan 

demokrasi memberi peluang untuk memunculkan kelompok yang akan membunuh 



demokrasi, saya kira kita perlu melihat ke pengalamn sejarah. Hal ini kita lakukan jika 

secara konseptual kita tidak mampu. Kita bisa belajar dari Prancis dan Austria ketika 

pemilu dimenangkan kelompok pro-fasis. Kita bisa belajar bagaimana mereka 

menghindari hal ini.  

 Di sini republikanisme menjadi penting. Salah satu prinsip republikanisme adalah 

civic engagement. Dalam konteks ini, maka kita tidak punya pilihan lain kecuali 

membangun politik kewargaan yang baru. Yang sangat penting dari republikanisme 

adalah bahwa ia sangat mendorong active citizenship, suatu hal yang sekarang ini sangat 

jarang.  

 Satu hal lagi, sebenarnya ada satu hal lagi dalam politik yang mungkin lebih 

tinggi dari majority, yakni kehendak untuk bersatu. Kita sebagai suatu komunitas politik 

sudah sepakat untuk bersatu. Ini suatu realitas yang perlu kita bawa ke arena politik 

supaya orang tidak mengulang pertanyaan-pertanyaan yang sudah diungkapkan 50 tahun 

lalu.  

 

Moderator:  

 

Satu hal lagi yang menarik, saya ingat dari Tocqueville. Yakni menangani masalah 

demokrasi dengan menambah dosis demokrasi. Saya kira sudah sampai di sini. Sudah 

jam setengah 10. Akan ada nonton baren bola. Saya kira itu saja. Terima kasih atas 

kehadirannya. Assalamualaikum. 


