
“Libertarianisme itu Keren”
—Washington Post, June 10, 2013  

“Buku ini mudah dibaca, bagus untuk dibaca,
dan penting dibaca. Jika lebih banyak orang membacanya, dunia 

akan menjadi tempat yang jauh lebih baik; Tidak akan ada 
kebutuhan untuk 'Mengapa' dalam Why Liberty.”

—Peter Kurrild-Klitgaard, 
Department of Political Science, University of Copenhagen 

"Panduan inspiratif yang akan menguntungkan 
orang yang awam terhadap libertarianisme 

dan mereka yang berpengalaman dalam tradisi. 
Meskipun kita sering tidak menyadarinya, 

libertarianisme adalah prinsip yang membuat kebanyakan orang 
menjalani kehidupan sehari-hari mereka. 

Buku ini menjelaskan mengapa kita 
harus menerapkan prinsip itu 

pada politik kita juga.”

—Mark Pennington,
Department of Political Economy and Public Policy, 

King’s College, University of London
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Buku ini bersifat teoritis dan praktis. Isinya bisa membantumu 
mencapai hidup yang lebih bahagia, menjadi orang yang lebih 
baik, dan menikmati keuntungan dari kebebasan dan tanggung 
jawab. Pengendalian diri adalah pilihan lain dari Negara 
Pengasuh, dan Negara Pelarang, dan Negara Kesejahteraan.
Pengendalian diri atau Kendali oleh Negara? Menggabungkan 
bersama studi kasus dan pemikiran ilmiah, sejarah, dan filsafat 
dan menjadikannya sebuah buku saku bagi orang-orang 
merdka yang menginginkan kehidupan masyarakat yang bebas, 
damai, saling bekerja sama, sejahtera dan adil.
“Buku yang penting ini mengikuti tradisi karya Adam Smith 
Theory of Moral Sentiments dimana pengendalian diri 
diperlukan untuk terciptanya proses perbaikan kehidupan 
sosial ekonomi yang terdesentralisasi. Pengendalian oleh 
negara tidak akan bisa menggantikan pengendalian diri tanpa 
terlebih dahulu menghancurkan kebebasan dan segala yang 
manusiawi dalam kehidupan bermasyarakat dan ekonomi.” 

— Vernon L. Smith,
Peraih Penghargaan Nobel Ekonomi tahun 2002.

George L. Argyros Endowed Chair bidang Keuangan dan Ekonomi. 
Profesor Ekonomi dan Hukum, Chapman University.

“Seandainya saya seorang muda  yang sedang mengejar 
hidup yang produktif dan berhasil, saya akan beli buku ini 
dan mempelajarinya dengan seksama.” 

—John Mackey,
Pendiri dan Co-CEO, Whole Foods Market

“Saat hak anda dirampas, sangat sulit memperolehnya 
kembali. Para penulis Politik dan Kebebasan menjelaskan 
mengapa perlu berjuang bagi kebebasan anda” 

—David Boaz,
Wakil Presiden Eksekutif, Cato Institute

Psikologi, Self Help, Sejarah, Ekonomi,
Sosiologi, Filsafat, Etika Lingkungan, Neuroscience

Ekonomi, Politik, Filsafat
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Buku ini bersifat teoritis dan praktis. Isinya bisa 
membantumu mencapai hidup yang lebih bahagia, menjadi 
orang yang lebih baik, dan menikmati keuntungan dari 
kebebasan dan tanggung jawab. Pengendalian diri adalah 
pilihan lain dari Negara Pengasuh, dan Negara Pelarang, 
dan Negara Kesejahteraan.

Pengendalian diri atau Kendali oleh Negara? 
Menggabungkan bersama studi kasus dan pemikiran 
ilmiah, sejarah, dan filsafat dan menjadikannya 
sebuah buku saku bagi orang-orang merdka yang 
menginginkan kehidupan masyarakat yang bebas, 
damai, saling bekerja sama, sejahtera dan adil.

“Buku yang penting ini mengikuti tradisi karya 
Adam Smith Theory of Moral Sentiments dimana 
pengendalian diri diperlukan untuk terciptanya 
proses perbaikan kehidupan sosial ekonomi yang ter-
desentralisasi. Pengendalian oleh negara tidak akan 
bisa menggantikan pengendalian diri tanpa terlebih 
dahulu menghancurkan kebebasan dan segala yang 
manusiawi dalam kehidupan bermasyarakat dan 
ekonomi.”

— Vernon L. Smith,  
Peraih Penghargaan Nobel Ekonomi tahun 2002.  

George L. Argyros Endowed Chair  
bidang Keuangan dan Ekonomi,  

Profesor Ekonomi dan Hukum, Chapman University 
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“Setiap esai di buku ini masing-masing adalah permata 
berharga, yang ketika digabungkan, buku ini menjadi sebuah 
sumber yang kaya dari pemikiran-meikiran dengan visi 
liberal klasik yang hanya menjadi mungkin jika kita merebut 
kembali apa yang sudah kita berikan kepada negara.”

 — Douglas H. Ginsburg,  
Hakim, Pengadilan Tinggi AS, District of Columbia

Koleksi terbaru dari Tom Palmer ini adalah sebuah 
penuntun luar biasa tentang bagaimana anda 
dan saya bisa tumbuh dalam kebebasan, dalam 
bentuk esai mini yang mencakup topik psikologi 
sampai regulasi perbankan. Kata ‘tanggung jawab’ 
(responsibility) dengan arti modern-nya sebagai 
‘pengendalian diri etis’ diperkenalkan dalam bahasa 
Inggris sekitar tahun 1800. Bukan kebetulan bahwa 
tahun 1800 juga adalah ketika ‘perencanaan liberal 
tentang, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan’ 
sebagaimana Adam Smith menyebutnya, pertama kali 
diperkenalkan, melawan kekuasaan kuno para lords 
(penguasa atau tuan tanah). Tetapi pada saat ini, 
feudalisme baru sedang bertumbuh. Pengendalian 
oleh negara membangkitkan lagi kekuasaan para tuan 
tanah. Saatnya ini dihentikan. Saatnya mengambil 
tanggung jawab pribadi. Saatnya untuk menjadi 
Dewasa.

— Deirdre McCloskey,  
Guru Besar Ekonomi, Sejarah, Bahasa Inggris  

dan Komunikasi di Universitas Illinois di Chicago.  
Penulis buku Bourgeois Equality: How Ideas,  

Not Capital or Institution Enriched the World (2016)
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“Hidup dipenuhi pilihan sulit. Dibutuhkan keberanian untuk 
mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita sendiri dan 
mengambil jalanmu sendiri. Namun, hal ini juga adalah 
cara terbaik untuk memastikan masa depan yang sukses 
dan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Seandainya saya 
seorang muda yang sedang mengejar hidup yang produktif 
dan berhasil, saya akan beli buku ini dan mempelajarinya 
dengan seksama.”

— John Mackey   
Pendiri dan Co-CEO,  Whole Foods Market

“Buku terbaru Tom Palmer dengan hebat 
menggabungkan sains kehidupan manusia untuk 
menyediakan pengetahuan tentang bagaimana 
mengurus diri kita dan keluarga kita sendiri dan 
masyarakat tanpa menggunakan pemaksaan. 
Seandainya saja lebih banyak orang yang mengetahui 
isi yang dijelaskan dalam buku yang tipis ini, dunia 
akan menjadi lebih bebas, lebih sejahtera, lebih adil, 
dan bahagia. Hal yang hebat untuk sebuah buku yang 
singkat.” 

— Peter Goettler  
Presiden dan CEO, Cato Institute
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dan kehidupan yang telah membuat dunia  
tempat yang lebih baik.
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Pengantar
“Dari Maximus; kemampuan menguasai diri dan ketetapan 
hati: keceriaan di segala keadaan dan terutama dalam 
kesakitan. Campuran karakter yang baik, digabungkan 
dengan martabat, siap untuk melaksanakan tanpa 
mengeluh, apapun yang diperintahkan untuk dikerjakan.”1

—Marcus Aurelius, Meditations

Siapakah saya? Apakah kebebasan itu dan bagaimana 
mencapainya? Apa itu kehidupan yang baik dan bagaimana 
mencapainya? Bagaimana saya bisa hidup sebagai seorang yang 
bebas dan bertanggung jawab? Bagaimana saya berhubungan 
dengan orang lain? Bagaimana saya harus bersikap dan 
bagaimana seharusnya saya mengharapkan orang lain bersikap? 
Untuk hal-hal apa saya bertanggung jawab dan apa yang bukan 
tanggung jawab saya?

Haruskah sekelompok orang menggunakan pemaksaan untuk 
mengendalikan orang lain? Bagaimana pengendalian lewat 
fungsi-fungsi negara dan apakah pengaruhnya? Apakah 
itu pengendalian diri, apakah manfaat dan kerugian yang 
didatangkannya, dan bagaimana saya dapat melakukannya?

Orang muda lebih khususnya, sering mengajukan pertanyaan 
tersebut, tetapi pertanyaan tersebut bukan hanya bagi yang muda 
– tetapi di setiap jenjang kehidupan. 

Untuk pertanyaan tersebutlah buku yang singkat ini dibuat. 
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah topik yang hanya untuk 
para profesor ilmu etika dan metafisika: tetapi pertanyaan bagi 
setiap pribadi yang berpikir. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah 
untuk anda. Lebih lagi, memahami kebebasan dan tanggung 
jawab memerlukan lebih dari sekedar spesialisasi intelektual 
yang sempit; pemikiran yang serius untuk menjawab pertanyaan 
tersebut harus juga menarik dari ilmu ekonomi dan sejarah dan 
psikologi dan neurosains (ilmu saraf) dan sosiologi dan seni dan 
spiritualitas dan lebih banyak lagi. Anda akan menemukan itu 
dalam buku yang sedang anda genggam ini.
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Ide dalam buku ini bisa membantu anda untuk menghidupi 
kehidupan yang lebih bahagia – untuk menjadi kawan yang 
lebih baik, rekan kerja, siswa, anggota keluarga, warga negara, 
pemikir, pengusaha, yang lebih baik, singkatnya: menjadi orang 
yang lebih baik. Anda bisa menggapai hidup dalam kebebasan. 
Kebebasan bukanlah ke-tidak-bertanggungjawaban yang tanpa 
tujuan, tetapi kebebasan tidak bisa dipisahkan dari tanggung 
jawab. Menggapai keduanya adalah sebuah petualangan, 
tindakan yang membuktikan anda seorang manusia.

Kebebasan dan tanggung jawab akan juga membantu anda untuk 
menciptakan atau memperkuat masyarakat bebas. Kunci untuk 
kebebasan adalah mengerti bahwa kita hidup bebas bersama, 
tidak secara terpisah, tetapi dalam berbagai masyarakat dan 
komunitas. Artinya bahwa sebagaimana kebebasan kita harus 
dihormati, kita juga menghormati kebebasan orang lain. Kita 
menerima tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. 
Untuk hidup bebas adalah hidup dengan menghormati hak orang 
lain, sebagaimana menghormati hak kita sendiri. Untuk hidup 
bebas adalah menolak untuk secara pasif tunduk kepada kendali 
negara, tetapi menjadi bertanggung jawab atas pilihan sendiri.

Ini bukanlah buku tentang suatu kebenaran rahasia yang, 
sekali baca, bisa mengatasi semua masalah anda. Malah, untuk 
mencapai sebuah hidup dengan pengendalian diri, kebebasan, 
dan tanggung jawab memerlukan usaha, tetapi tetap masih 
dalam batas kemampuan untuk dicapai. Usaha tersebut bisa saja 
herois, tetapi membutuhkan; normalnya secara perlahan-lahan 
menumbuhkan kebiasaan bertanggung jawab. Beberapa bab 
membahas tentang praktek dan lembaga yang mampu mencapai 
kebiasaan ini. Di dalamnya menunjukkan bagi kita manfaat yang 
didapatkan dengan mengembangkan pengendalian diri, dan juga 
petunjuk kepada karya-karya lain yang membantu anda untuk 
lebih maju dalam jalan menuju kebebasan dan tanggung jawab.

Menyelesaikan masalah sosial membutuhkan usaha, tetapi usaha 
yang efektif dan terkoordinasi membutuhkan kebebasan yang 
acap kali sering diperhambat – bukannya dibantu – oleh berbagai 
paksaan. Beberapa bab menjelaskan sejarah pengendalian diri dan 
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bagaimana masyarakat dengan individu-individu yang bebas dan 
bertanggung jawab didalamnya telah dan akan menyelesaikan 
masalah yang kompleks dan bagaimana, melalui kebebasan, kita 
bisa mencapai perdamaian dan kesejahteraan.

Masing-masing bab dari buku ini berdiri sendiri. Anda bisa 
membacanya dengan berbagai urutan; tidak ada bab yang 
mensyaratkan bahwa anda harus sudah membaca bab yang lain. 
Anda bisa langsung “menyelam” ke dalam buku ini tanpa harus 
membaca semuanya. Anda mungkin bisa menemukan ada bab 
yang menarik dan lain kurang menarik. Lagi pula ini hidup 
anda dan anda bisa menghabiskan waktunya semau anda. Tetapi 
saya berharap, bahwa beberapa bagian dari hidup anda akan 
dihabiskan dengan membaca bab-bab dalam buku ini, karena 
yang mereka tawarkan mampu membuat sisa hidup anda menjadi 
lebih baik, lebih bebas, dan –tentunya- lebih berbahagia.

Tom G. Palmer 
Amsterdam, Belanda  
30 Maret 2016
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1
Sebuah Pilihan Penting

Oleh Tom G. Palmer

Bisakah kita temukan kebebasan tanpa tanggung jawab, 
atau tanggung jawab tanpa kebebasan? Bisakah kita 
memilih untuk bebas dan bertanggung jawab? Mengapa 
ini penting? Di tulisan ini kata-kata ini dijelaskan, isunya 
didefinisikan dan dukungan diajukan untuk memilih hidup 
dengan tanggung jawab dan kebebasan. 

“Mereka (pemegang kekuasaan) dengan sedianya ingin 
membebaskan kita dari berbagai masalah, jika kita bersedia 
taat dan membayar! Mereka akan berkata pada kita; apakah, 
ujung-ujungnya, tujuan segala usahamu, motif kerjamu, 
obyek dari segala harapanmu? Bukankah kebahagiaan? 
Nah, biarlah kebebasanmu menjadi urusan kami, dan kami 
akan memberikannya untukmu. Tidak, Tuan, kita tidak 
bisa membiarkannya menjadi urusan mereka. Tidak peduli 
sebagaimana menyentuh tawaran menarik tersebut, biarlah 
kita meminta penguasa ini untuk tetap dalam batasan 
mereka. Biarlah mereka terjaga dalam urusan mereka untuk 
menjadi tetap adil. Kita yang mengambil tanggung jawab 
untuk menjadi bahagia untuk diri kita sendiri.”2

—Benjamin Constant

Masing-masing kita dihadapkan pada sebuah pilihan penting. 
Apakah saya harus menerima dengan rela sebuah kendali 
sistem negara atau haruskah saya mendukung pengendalian 
diri? Pengendalian diri menawarkan sebuah kehidupan yang 
bebas dan bertanggung jawab. Dia memampukan kita untuk 
menyadari martabat kita dalam kedamaian dan keselarasan dalam 
kehidupan dengan orang lain. Ia adalah sebuah kehidupan yang 
layak bagi seorang manusia. Ia adalah fondasi dari kesejahteraan 
dan kemajuan. Kendali negara menawarkan sebuah kehidupan 
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dalam ketaatan, perhambaan, dan ketakutan. Ia mengutamakan 
perang terhadap segala hal yang menentang usahanya untuk 
mendapatkan kuasa atas kendali hidup orang lain. Pengendalian 
diri adalah prinsip yang jelas dan sederhana yang bisa diterapkan 
bagi semua orang: setiap insan memiliki satu dan hanya 
sekali kehidupan untuk dihidupi. Kendali negara tidak punya 
prinsip yang jelas dan sederhana dan mengundang konflik, 
karena masing-masing individu dan kelompok berusaha untuk 
mengendalikan negara, agar bisa mengendalikan kelompok 
atau individu yang lain, atau berusaha menghindari kendali dari 
kelompok lain.

Orang yang bebas bukanlah hamba, tetapi bukan pula berarti 
mereka tidak bisa dikendalikan. Mereka mengendalikan diri 
mereka sendiri. Mengendalikan diri anda sendiri adalah sebuah 
tindakan yang berkebebasan dan pula bertanggung jawab. 
Bahkan, keduanya sangat berhubungan erat dan yang satu tidak 
bisa ada tanpa yang satunya lagi.

Anak-anak yang bergantung pada yang lain mencari kebebasan 
tanpa tanggung jawab: orang dewasa yang mandiri memeluk 
keduanya. Hidup yang bebas dan bertanggung jawab 
menyediakan kepuasan yang hanya bisa didapatkan bagi mereka 
yang mengambil kendali atas hidup mereka sendiri. Hidup 
bebas dan bertanggung jawab prasyarat kehidupan seorang 
yang dewasa, bukannya anak-anak; kehidupan seorang warga 
negara, bukannya jelata; seorang pribadi, bukannya obyek. 
Kesejahteraan kita sendiri, kebahagiaan kita, bukanlah sesuatu 
yang kita harapkan dari orang lain atau disediakan bagi kita oleh 
negara. Pemerintah yang dengan benar dilembagakan dalam 
masyarakat, lagipula, bukan untuk mengamankan kebahagiaan 
kita, tetapi mengamankan hak kita untuk mengejar kebahagiaan. 
Kita bertanggung jawab untuk bahagia bagi diri kita sendiri.

Tanggung Jawab dan Kebebasan 
Tanggung jawab: bagi beberapa orang kata ini memunculkan 
gambaran tentang orang tua yang menguliahi orang muda 
tentang cara duduk yang benar, mengerjakan pekerjaan rumah 
mereka, dan menulis ucapan terima kasih untuk bibi yang sudah 
tua. Tidak mengejutkan lagi jika kita menganggapnya sebagai 
hal membosankan, njlimet, pembelokan dari usaha menikmati 
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kebebasan kita. Tujuan kebebasan, menurut gambaran ini, adalah 
untuk menghindari tanggung jawab.

Tetapi sebenarnya, mengambil tanggung jawab tidaklah 
membosankan, atau njlimet, atau mengalihkan kita dari 
kebebasan. Menjadi bertanggung jawab berarti pada suatu 
saat tertentu, melakukan hal yang tidak menyenangkan atau 
bahkan pengorbanan besar, tetapi mengambil tanggung jawab 
menghasilkan kepuasan terbesar bagi umat manusia. Mengambil 
tanggung jawab pribadi sebenarnya merupakan sebuah 
petualangan dan tindakan berani. Kita layak untuk bebas karena 
kita mengambil tanggung jawab atas tindakan kita; karena 
kita bisa membuat pilihan; karena kita bisa mempraktekkan 
pengendalian diri. Tanggung jawab bukanlah beban yang harus 
kita tanggung untuk menjadi bebas; kesadaran bahwa “saya-
lah yang melakukan itu” adalah apa yang membuat kebebasan 
sebagai hadiah yang layak diperjuangkan. Tanggung jawab 
adalah kunci untuk mewujudkan kebebasan.

Kita tidak layak akan kebebasan kita hanya sekedar karena kita 
punya hasrat atau dorongan. Kita layak menjadi bebas – untuk 
mengendalikan kehidupan kita sendiri - karena kita bertanggung 
jawab secara moral: terhadap sesama, kepada Tuhan (bagi mereka 
yang percaya), dan kepada hati nurani kita sendiri. Sebagaimana 
yang ditulis oleh salah seorang filsuf moral paling berpengaruh 
dalam sejarah menulis dua ratus tahun yang lalu,

Seorang makhluk bermoral adalah makhluk yang bertanggung 
jawab. Makhluk bertanggung jawab, sebagaimana kata 
tersebut berarti, adalah makhluk yang memperhitungkan 
tindakannya terhadap orang lain, dan hasilnya dia harus 
mengatur tindakannya berdasarkan yang dianggap baik oleh 
orang lain ini.3

Adam Smith lalu menjelaskan bahwa pertumbuhan kesadaran 
moral memunculkan tanggung jawab bukan saja terhadap 
orang lain tetapi juga kepada diri kita sendiri, karena yang kita 
kejar bukanlah untuk dipuji, tetapi untuk layak dipuji (terpuji), 
dua tujuan yang kelihatannya sama, tetapi “sebenarnya, dalam 
banyak hal, berbeda dan saling terpisah satu dengan yang lain.”4

Sebagai makhluk sosial, kita berusaha untuk layak dipuji, atau 
“dihormati,” tetapi “demi mencapai kepuasan ini, kita harus 
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menjadi penonton terpisah dari karakter dan perbuatan kita. Kita 
harus berusaha melihat hal-hal ini dari sudut pandang mata orang 
lain, atau sebagaimana paling mungkin orang lain melihatnya.”5

Menjadi penonton yang terpisah dari karakter dan tindakan 
kita memampukan kita untuk mendapatkan rasa penghargaan 
terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana yang dicatat Smith, 
“Orang yang memuji kita atas tindakan yang tidak kita buat, atau 
untuk motif yang kita tidak punya pengaruh apapun terhadap 
tindakan kita, bukan sedang memuji kita tetapi orang lain. Kita 
tidak akan pernah bisa mendapatkan kepuasan dari pujiannya 
itu.”6 Kepuasaan seperti ini hanya akan mungkin didapatkan 
dengan mengambil tanggung jawab.

Kebebasan: bagi sebagian orang kata ini memunculkan 
gambaran kesleboran, ketakteraturan, kekacauan, imoralitas, 
izin-izin. Tidak mengejutkan, jika mereka menganggap 
kebebasan menakutkan. Sebagai akibatnya, banyak yang percaya 
bahwa keteraturan dan kebaikan harus ditegakkan dengan 
mengorbankan kebebasan. Mereka menyamakan tanggung 
jawab dengan tunduk terhadap perintah orang lain. Ada yang 
bahkan menjanjikan bahwa ketaatan tersebut, walaupun bisa 
menghancurkan apa yang kita orang biasa anggap sebagai 
kebebasan, menjanjikan kebebasan yang lebih tinggi, yang jauh 
lebih baik daripada apa yang mereka sepelekan sebagai sekedar 
bukti empiris atau “kebebasan borjuis”. Mereka menjanjikan 
kebebasan yang memikat ini yang hanya bisa didapatkan ketika 
tindakan kita diarahkan oleh mereka yang bijak dan baik, atau 
paling tidak yang berkuasa.

Kebebasan tidak sama dengan izin; tanggung jawab 
menghubungkan secara erat kebebasan dengan kebaikan dan 
pengaturan-diri. Hubungan ini sangat jelas terlihat dalam sejarah 
salah satu pejuang kebebasan terbesar, seorang pria yang terlahir 
sebagai budak di Talbot County, Maryland: Frederick Augustus 
Washington Bailey, seorang yang berjuang dan berhasil 
menggapai kebebasan untuk dirinya dan jutaan lainnya. Dia 
dikenal dengan nama yang dia pilih sendiri: Frederick Douglass. 
Douglass menulis pada tahun 1845 – sebagai seorang mantan 
budak yang membebaskan dirinya sendiri – tentang “hari libur” 
yang diberikan kepada para budak oleh tuannya. Momen yang 
kelihatannya sebagai tindakan kebaikan ini sebenarnnya adalah 
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“katup pengaman, untuk menjinakkan jiwa memberontak dari 
manusia yang diperbudak..”7 Pemilik budak ingin membenamkan 
budaknya dalam keputusasaan, dan bukannya mengistirahatkan 
sejenak dari perbudakan:

Tujuan mereka sepertinya, untuk membuat budak mereka 
jijik dengan kebebasan, dengan membenamkan mereka 
dalam bentuk kefanaan yang paling rendah. Sebagai contoh, 
pemilik budak bukan saja senang melihat budaknya mabuk 
sesuka-hatinya, tetapi akan menggunakan berbagai rencana 
agar budaknya menjadi mabuk. Salah satu rencana, adalah 
membuat taruhan diantara para budak, siapa yang paling 
tahan minum whisky tanpa mabuk; dan dengan cara ini 
mereka berhasil membuat seluruh kelompok mabuk keras. 
Sehingga, ketika budak menginginkan kebebasan yang 
baik dan benar, pemilik budak yang licik, mengetahui 
kebodohan mereka, menipunya dengan berbagai leha-leha 
yang jahat, yang dengan cerdik ditipunya sebagai kebebasan. 
Kebanyakan dari kami mempercayai tipuan ini, dan hasilnya 
sesuai yang diharapkan, kebanyakan dari kami menjadi 
percaya bahwa tidak ada bedanya antara kebebasan dan 
perbudakan. Kami menjadi percaya, dan sesuai rencana, 
bahwa tidak ada bedanya menjadi budak manusia, atau 
budak rum. Jadi, ketika libur selesai, sempoyongan kami 
berjalan dari kemabukan kami, mengambil nafas panjang, 
dan berjalan menuju ladang – merasa, kalau dilihat secara 
utuh, kami lebih senang untuk berpaling, dari apa yang tuan 
kami perdaya sehingga kami percaya sebagai kebebasan, 
kembali ke pelukan perbudakan.8

Bagi Douglass, kebebasan tidak terletak pada kemabukan 
dan keburukan yang diciptakan oleh para tuan pemilik budak, 
tetapi pada kehormatan untuk mengambil tanggung jawab. Dia 
mempelajari arti kebebasan ketika dia, sebagaimana yang dia 
ceritakan, “terpikat pada buku berjudul The Columbian Orator 
dan terpukau dengan dialog antara tuan dan budak dimana sang 
budak membantah argumen sang tuan tentang perbudakan dan 
membujuk sang tuan untuk membebaskannya.9  Dampak dari 
buku ini begitu kuat terhadap Douglass: “Kebebasan sekarang 
tampaknya, tidak akan pernah lagi hilang. Dia kedengaran di 
setiap suara, dan kelihatan di setiap hal. Dia selalu hadir untuk 
menyiksaku dengan perasaan akan keadaan sengsaraku. Dia 
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hadir di setiap lihatku, kedengaran di setiap dengarku, dan 
merasakannya di setiap rasaku.”10

Usaha untuk menggantikan pengendalian diri dengan kendali 
negara menghasilkan dampak tidak disengaja yang sering kali 
jauh lebih buruk dari apa yang kendali negara maksudkan untuk 
diperbaiki. Maksud dari para legislator dan administrator itu 
adalah satu hal dan konsekuensi dari perubahan insentif itu 
hal yang lainnya. Ambil dua contoh terkenal, Profesor Jeffrey 
Miron dari Universitas Harvard yang menunjukkan akibat tidak 
disengaja yang mengerikan dari “Perang terhadap Narkoba” 
(kriminalitas, overdosis, penyebaran penyakit, dan lebih banyak 
lagi) dalam tulisannya dalam buku ini dan wartawan Lisa 
Conyers dalam tulisannya yang menyelidiki ketergantungan 
yang diciptakan oleh kebijakan negara kesejahteraan, yang 
biasanya, yang mungkin tidak selalu, merupakan akibat tidak 
diinginkan dari kebijakan tersebut.

Tidak seorang pun yang bisa membuat hukum yang mengatur 
atau memilih hasil secara langsung; semua yang pembuat 
hukum atau penguasa bisa lakukan adalah merubah insentif yang 
dihadapi oleh orang-orang dalam interaksi sosial. Sehingga, 
tindakan bisa dianggap pelanggaran hukum karena para pembuat 
hukum berpikir bahwa mereka orang jahat. Tetapi bukan berarti, 
bahwa setelah peraturan dibuat, tidak akan ada yang melakukan 
perbuatan terlarang tersebut. Mengerti bahwa, penguasa 
mengatur hukuman, dari denda sampai pemenjaraan sampai 
hukuman mati. Tetapi ini tidak serta-merta berarti bahwa tidak 
ada yang akan melakukan hal pelanggaran tersebut.

• Kebebasan untuk memproduksi, menjual, dan 
mengkonsumsi narkoba dibatasi atau dilarang sama 
sekali oleh hukum di banyak negara. Narkoba illegal di 
Amerika Serikat, tetapi penjara dipenuhi orang mereka 
yang memproduksi, membeli, menjual atau mengkonsumsi 
narkoba walaupun legislator menyuruh mereka untuk tidak 
melakukannya. Jutaan orang tidak terbujuk oleh masa depan 
yang dihabiskan di penjara, walapun dengan kekerasan 
berlebihan dan ratusan miliar dolar yang digunakan agar 
mereka merubah tingkah laku mereka.11 Pengalaman 
masa pelarangan minuman keras sedang terulang: sekedar 
melarang suatu hal bukan berarti orang akan berhenti 
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mengkonsumsinya dan mungkin menghasilkan konsekuensi 
yang para pembela pelarangan tidak pernah bisa antisipasi 
sebelumnya.12

• Tanggung jawab untuk membuat keputusan menabung 
untuk masa pensiun di hampir seluruh negara di dunia 
sedang diambil alih oleh pemerintah, yang maksudnya untuk 
menginvestasikan secara bijak uang warga negara mereka, 
membantu mereka bersiap untuk masa tua, dan menciptakan 
sebuah ikatan solidaritas antar generasi.13 Di Amerika 
Serikat, upah dipajaki dan pajak tidak diinvestasikan untuk 
masa depan tetapi diolah menjadi sebuah sistem “Langsung 
Tagih” yang secara finansial tidak bisa dibedakan dengan 
skema piramida yang mengakumulasi dari waktu ke waktu 
“hutang yang tak akan pernah terbayarkan.” Penerima upah 
diberitahu bahwa pembayaran Jaminan Sosial wajib mereka 
akan “di-pas-kan” dengan “kontribusi” dari pemberi kerja 
yang pada faktanya 100 persen dari “kontribusi pemberi 
kerja” datang dari kantong penerima kerja sendiri, karena 
itu memang uang yang pemberi kerja bayarkan untuk 
mempekerjakan mereka jadi sebenarnya uang itu semata-
mata memang dirampas dari pemerintah dari penerima kerja. 
Uang dibayarkan pada saat itu juga dan digantikan dengan 
apa yang sebenarnya sekedar Janji dibayar Kembali.14 
Bukannya menciptakan solidaritas antar generasi, rakyat 
diajak untuk menjadi pelobi untuk melobi lebih banyak 
lagi pembayaran yang tidak berhubungan dengan tujuan 
sebenarnya dari kontribusi mereka15 dan beban yang tidak 
berkesinambungan dilimpahkan ke generasi yang lebih 
muda.16 Pada saat ini sistem ini sudah menjadi “arus kas 
negatif,” yang artinya fiksi pembukuan keuangan dari “Dana 
Berjangka” ini sudah terbongkar; Jaminan Sosial dibiayai 
oleh skema piramida, dan bukannya lewat “investasi” atau 
“tabungan.”17 Ketika rakyat diberitahu bahwa masa pensiun 
mereka akan diurus oleh pemerintah, ternyata hasilnya 
mereka meningkatkan konsumsi dan menabung lebih 
sedikit. Lebih parah lagi, ketika biaya dibebankan pada satu 
kelompok dan menguntungkan kelompok lain, instentif 
tercipta yang menuntun orang-orang untuk mendapatkan 
manfaat dan menghindari bahaya dan menghasilkan 
berbagai macam konflik termasuk konflik antar generasi. 
Pengendalian diri memang tidak sempurna, tetapi kendali 
negara bukanlah pula sebuah alternatif untuk kemajuan.
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Kebebasan dan Penghormatan terhadap Hukum
Keteraturan sosial hanya mungkin terjadi ketika individu bebas 
mengendalikan diri mereka dan mengkoordinasikan tindakan 
mereka secara sukarela dengan orang lain. Tatanan keserasian 
sosial timbul bukan dari perintah yang disokong oleh kekerasan, 
yang sebenarnya malah lebih mungkin menimbulkan gangguan 
terhadap keteraturan sosial, akan tetapi dari penghormatan 
terhadap aturan umum masyarakat bebas yang menjelaskan 
ruang kebebasan dan tanggung jawab masing-masing individu.18 

Lembaga masyarakat bebas - termasuk didalamnya adat istiadat, 
tata krama, pasar dan harga, persuasi dan diskusi, debat dan 
argumentasi - menyediakan mekanisme yang mana masing-
masing orang mengkoordinasikan perilaku mereka secara 
sukarela.

Banyak yang malah percaya bahwa keteraturan hanya bisa 
diciptakan oleh paksaan yang dituntun oleh akal sehat dan 
kehendak. Planet ini telah dipenuhi oleh makam para korban 
ideologi ini. Kenyataan di lapangan, hasil dari usaha untuk 
menciptakan surga di bumi lewat perencanaan seperti ini 
bukanlah keteraturan tetapi apa yang oleh ekonom Ludwig von 
Mises sebut sebagai “kekacauan terencana.”19 Sloane Frost, 
seorang pakar kebijakan kesehatan dan pendiri Students for 
Liberty, menunjukkan irasionalitas dari “perencanaan” para 
intervensionis ini dalam penelitiannya tentang penyediaan 
layanan kesehatan. Sebagaimana yang dia temukan dalam 
penelitannya, bukannya keteraturan yang waras dan koheren, 
malah;

Kita temukan intervensi yang saling tumpang tindih, dengan 
dasarnya yang bahkan tidak ada yang ingat lagi bagaimana 
semua kekacauan itu dimulai. Sistem ini menjadi tertanam 
dalam kehidupan sehari-hari sehingga orang-orang tidak lagi 
menanyakan bagaimana sampai segalanya menjadi seperti 
ini. Yang lebih buruk, karena mereka tidak terencana secara 
masuk akal, tetapi terjadi dari krisis ke krisis yang lain, mereka 
sering dijelaskan bukannya sebagai intervensionisme negara 
tetapi sebagai “pasar bebas” atau “laissez faire” oleh orang-
orang yang tidak mau mengambil waktu untuk mengerti 
jaringan intervensionisme ini dan melacak berbagai insentif 
yang sudah dia ciptakan, bagaimana mereka mempengaruhi 
tingkah laku warga, dan bagaimana intervensi ini menuntun 



9

kepada konsekuensi yang tidak direncanakan dan lebih 
banyak intervensi.20

Komando mungkin cocok bagi angkatan bersenjata, tetapi dalam 
usaha untuk mereplikasi aturan terencana di angkatan bersenjata, 
kebijakan para intervensionis ini sebenarnya mengacaukan 
pola koordinasi yang dan telah berhasil ini, dan ini tidak 
menciptakan keteraturan, tetapi kekacauan. Sistem aturan yang 
umum dan stabil berhasil ketika komando gagal, karena mereka 
mengijinkan orang-orang untuk membentuk harapan yang masuk 
akal dari tingkah laku orang lain dan mengijinkan mereka untuk 
secara fleksibel beradaptasi dengan perubahan situasi.21 Tetapi 
bahkan jika masyarakat bisa diatur seperti sebuah pasukan yang 
sangat besar, keteraturan yang muncul akan jauh lebih kurang 
kompleks daripada yang tercipta dari kerjasama bebas. Jika 
bisa diumpamakan dengan musik, tatanan masyarakat bebas 
bukanlah seperti derap teratur mars militer tetapi munculnya 
keteraturan sebuah orkes jazz.

Supremasi hukum adalah bahan penting untuk kebebasan; setiap 
orang, termasuk agen pemerintah, menanggung beban tanggung 
jawab untuk menaati hukum. Supremasi hukum tidak sama 
dengan mengeluarkan atau menaati titah, perintah, atau fatwa 
tertentu yang disokong oleh paksaan, tetapi memerlukan aturan 
umum seperti;

Di bawah supremasi hukum pemerintah dicegah dari usaha 
untuk melemahkan usaha individu dengan menggunakan 
tindakan sepihak (ad hoc). Di dalam aturan main yang 
diketahui semua orang, masing-masing individu bebas untuk 
mengejar tujuan dan hasrat pribadinya masing-masing, 
dengan kepastian bahwa kekuatan pemerintah tidak akan 
digunakan secara sengaja untuk mengusik usaha ini.22

Supremasi hukum memungkinkan kebebasan individu, tetapi 
untuk menjaganya dibutuhkan penerimaan luas dari tanggung 
jawab dan pengendalian diri diantara masing-masing pribadi 
yang berinteraksi dalam jutaan cara yang memang tidak mungkin 
untuk dipantau oleh pihak manapun. Tidak akan pernah ada 
cukup polisi di dunia ini untuk memaksa orang-orang mengikuti 
dan mempertahankan hukum jika tidak ada dalam derajat tertentu 
rasa pengendalian diri dalam pikiran masing-masing orang, 
termasuk agen pemerintah. Ketika pengendalian diri – tanggung 
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jawab untuk menghormati hukum – tergerus, supremasi hukum 
disepelekan, menikmati kebebasan dan keteraturan koordinasi 
sosial tidak akan tercapai. Kebebasan adalah kunci untuk 
mengalami tanggung jawab, sebagaimana tanggung jawab 
adalah mutlak diperlukan untuk mempertahankan kebebasan. 

John Locke dengan jelas membedakan antara seseorang yang 
menikmati kebebasan dan yang sekedar melakukan apa yang dia 
“mau”, yaitu, apa yang seorang tidak ingin atau ingin lakukan, 
tanpa memperhatikan akibatnya bagi dirinya atau orang lain:

[T]ujuan Hukum bukanlah untuk menghilangkan atau 
mengekang, tetapi untuk menjaga dan memperluas 
Kebebasan: karena dalam setiap keadaan apapun dari 
makhluk ciptaan yang sadar hukum, ketika tidak ada 
Hukum, tidak ada Kebebasan. Karena Kebebasan adalah 
bebas dari kekangan dan kekerasan dari orang lain yang tidak 
akan tercipta ketika Hukum tidak ada: Tetapi Kebebasan, 
bukan, sebagaimana yang sering diberitahukan kepada kita, 
Kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan apapun yang 
dia mau: (Karena siapa yang bisa bebas, ketika Keinginan 
Orang Lain berkuasa atasnya?) Tetapi Kebebasan untuk 
menggunakan, dan memerintah, sesuka maunya; Pribadinya, 
Tindakannya, Kepemilikannya, dan Seluruh Propertinya, 
dalam batasan yang diizinkan oleh Hukum yang dia taati; 
dan didalamnya dia bukanlah subyek dari kehendak sepihak 
orang lain, tetapi dia bebas untuk tidak atau mengikutinya.23

Sebagaimana kebebasan dan hukum berkaitan sangat erat, 
demikian juga kebebasan dan tanggung jawab. Mereka 
terhubung secara fungsional dan berkorelasi secara positif: 
ketika yang satu meningkat, yang lain juga, dan sebaliknya. 
Tanggung jawab adalah fondasi dasar kebebasan kita, 
sebagaimana kebebasan adalah fondasi dasar tanggung jawab. 
Memeluk kebebasan dan mengambil tanggung jawab untuk diri 
kita sendiri akan memperkuat kesadaran moral kita, membuat 
kita sadar atas hubungan kita dengan orang lain dan masa depan 
kita, membangun karakter kita, mengembangkan kebiasaan 
hidup yang baik dalam bermasyarakat dan hidup dengan orang 
lain, mendorong terciptanya rasa hormat terhadap kebebasan 
orang lain, dan memungkinkan kita dengan puas berkata, “Saya 
mencapainya; hidupku adalah tanggung jawabku dan Aku 
bertanggung jawab atas apa yang ku capai.”
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Identitas pribadi kita terikat pada kebebasan dan tanggung awab 
kita. Richard Overton, penulis dan aktivis awal Libertarian dari 
Inggris, menulis dari balik sel penjaranya pada tahun 1646,

Bagi setiap individu di alam diberikan hak milik individual 
oleh alam untuk tidak diserang atau dijarah oleh siapapun. 
Bagi setiap orang, sebagaimana dirinya adalah miliknya, 
sehinga dia memiliki pengendalian-diri, jika tidak dirinya 
bukanlah miliknya.24

Hanya sekedar dengan menjadi dirinya sendiri, setiap individu 
pasti punya “pengendalian-diri,” “jika tidak dirinya bukanlah 
miliknya.” Frederick Douglass secara terpisah menemukan 
prinsip yang sama:

Lihatlah keadaan budak: dirampas setiap haknya - disangkal 
setiap haknya, bahkan dia disangkal hak untuk mengatakan 
“diriku” – kepalanya, matanya, tangannya, hatinya, 
tulangnya, ototnya, jiwanya, roh abadinya, semuanya milik 
orang lain. Dia tidak bisa membuat keputusan untuk dirinya 
– setiap keputusan dari tindakannya. Tuannya- orang yang 
mengklaim kepemilikan atas dirinya – mengambil hak untuk 
memutuskan segala hal tentang diri sang budak.25

Sebagaimana Overton dalam kesunyian sel penjaranya dan 
Douglass memikirkan ulang pengalaman pribadi mengerikannya 
sebagai budak, keduanya mengerti, untuk menjadi diri sendiri, 
seseorang harus punya kebebasan untuk berkata “diri-ku.”

Karakter Tiongkok untuk kebebasan 自由 (zìyóu),  bisa diartikan 
juga sebagai “keteguhan diri” atau “menjadi diri sendiri” dan 
mengandung karakter untuk kata diri, 自(zì). Dalam sebuah 
diskusi dengan cendekiawan pembela kebebasan dari Tiongkok 
saya diberitahu bahwa karakter Tiongkok tersebut memiliki 
arti sama dengan kebebasan pribadi dan tanggung jawab yang 
lebih bisa dijelaskan daripada bahasa Inggris freedom atau 
liberty. Berikut ini saya akan coba secara singkat menjelaskan 
hubungannya secara lebih jelas.

Kebebasan atau Izin?
Filsuf Plato dalam bukunya The Republic membahas Sokrates 
yang mengkritik karakter kebebasan dalam sebuah rezim 
demokratis. Sokrates menanyakan kepada teman diskusinya, 
Glaucon,
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“Pada awalnya, bukankah mereka bebas? Dan bukankah 
kota dipenuhi kebebasan dan kebebasan berpendapat? Dan 
bukankah saat itu ada izin untuk melakukan apapun yang 
seorang ingin lakukan?”
“Begitulah katanya, tentu saja,” kata dia.
“Dan pada saat itu ada izin, jelas, bahwa setiap orang bisa 
mengorganisir hidupnya secara pribadi semau dia.”26

Hasil yang tak terhindarkan darinya (kebebasan) sebagaimana 
yang ditunjukkan dalam The Republic adalah kekacauan dan 
imoralitas. Menurut Socrates,

“Dan hasil utama kebebasan orang banyak, kawanku,” Aku 
berkata, “terjadi dalam sebuah kota di mana budak belian, 
budak lelaki atau perempuan, sama merdekanya dengan tuan 
mereka. Dan jangan lupa pengaruh hukum kebebasan ini 
juga mencakup kesetaraan antara lelaki dan perempuan.”

“Maukah kita” katanya, “setuju Dengan Aeschylus, ‘berkata 
semaunya bibir kita’?”27

Budak akan bertindak seperti mereka sebebas tuan mereka, dan 
perempuan akan berpikir mereka sejajar dengan laki-laki, dan 
tentu saja, hal itu tidak boleh dibiarkan, betul bukan? Orang-
orang bahkan akan mulai berkata apapun yang mereka ingin 
katakan, dan hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan.

Plato (lewat penyambung lidahnya, Socrates) menyarankan 
untuk menghapuskan kebebasan “untuk mengucapkan apapun 
semau bibir kita,” sebagaimana juga menghilangkan hak 
kepemilikan dan keluarga, paling kurang untuk “Penduduk Kelas 
Penjaga (Guardian Class)”; dalam menjalankan pemerintahan 
demokratis dia menyarankan penguasaan kota oleh “Kelas 
Penjaga” yang akan diajarkan dengan nilai-nilai kebaikan 
sehingga mampu memastikan setiap orang tahu akan tempatnya 
dan setia pada posisi tersebut. Politik akan dituntun oleh nilai 
kebaikan lewat pendidikan tersebut yang memampukan mereka 
mengetahui nilai-nilai tersebut; pendidikan tersebut tidak boleh 
diberikan bagi semua orang, tetapi mereka harus dituntun oleh 
mereka (orang-orang) yang lebih baik. Banyak filsuf mengikuti 
ajaran Plato ini, semuanya percaya bahwa mereka lebih pintar, 
lebih bijak, dan lebih baik dari kebanyakan umat manusia 
sehingga adalah tugas mereka untuk menerima beban untuk 
berkuasa dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menuntun 
tingkah laku dan bahkan pikiran orang lain tentang nilai kebaikan, 
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kemajuan, kesalehan, ketulusan, keteraturan, dan apapun hal 
mulia yang mereka pikir tidak bisa kita pikirkan. Sayangnya, 
dalam perebutan kekuasaan, seorang filsuf moral, jarang sekali, 
yang keluar sebagai penguasa, dan pemenangnya adalah seorang 
intelekutal, yang jauh lebih tidak bermoral, dan atau penguasa 
yang didukung oleh sang filsuf moral, jarang bisa menunjukkan 
konsistensi dan koherensi moral seperti yang diimpikan oleh 
sang filsuf.28 Kebanyakan penguasa ini mengunyah habis para 
filsuf yang dahulu mendukungnya.

Kebebasan membutuhkan bukan sebuah sistem kekuasaan di 
mana elit yang terdidik mengendalikan kehidupan orang lain, 
tetapi sebuah supremasi hukum, yaitu, Hukum Kekuasaan, 
di mana setiap pribadi bisa mengendalikan diri mereka dalam 
suatu aturan yang memfasilitasi kerjasama.29 Aturan Jalan raya 
memfasilitasi transportasi jutaan orang ke jutaan tujuan berbeda, 
semuanya tanpa kekuasaan terpusat yang mengeluarkan perintah 
bagi mereka: memang tidak sempurna, tetapi adalah aturan 
jalan raya sederhana yang membantu jutaan orang menghindari 
tabrakan dan sampai ke tempat yang mereka tuju setiap menit 
setiap hari. Sering aturan itu muncul sendiri tanpa seorang 
yang secara sadar ciptakan atau terapkan dan adalah produk 
sampingan dari orang-orang yang berinteraksi untuk mencapai 
tujuan mereka yang berbeda-beda. Masalahnya kebanyakan 
orang, termasuk para intelektual, yang walaupun bukti ada 
di depan mata mereka, menemukan diri mereka sulit untuk 
mengerti bagaimana orang-orang bisa mengkoordinasikan 
tingkah laku mereka hanya dengan mengikuti aturan yang 
berlaku untuk semua. Mereka hanya bisa membayangkan 
keteraturan terjadi hanya ketika ada yang mengeluarkan aturan. 
Mata mereka tertutup dengan kompleksitas keteraturan yang 
hilir mudik di depan mata mereka. Masyarakat bebas adalah 
sistem yang begitu luas dengan keteraturan spontan yang saling 
terkait yang tak terhitung jumlahnya, dari bahasa sampai aturan 
lalu lintas, norma moral hingga mode busana, hingga pada pasar 
untuk sembako, sepatu, pasta gigi dan furnitur. Sistem hukum 
yang berbeda menawarkan tatanan aturan yang berbeda, tetapi 
tidak ada yang akan berfungsi jika orang-orang tidak mampu, 
tanpa adanya arahan atau kendali eksternal, untuk menyesuaikan 
perilaku mereka dengan orang lain demi mencapai tujuan 
mereka, hasil gabungannya sendiri tidak akan pernah ada satu 
sistem tatanan pun yang bisa prediksikan secara detail. 
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Bukan hanya filsuf dan politisi yang memuja penggunaan 
kendali terhadap orang lain. Kepercayaan ini diterima secara 
umum bahwa otoritas, kekuasaan, atau bahkan sekedar paksaan 
adalah satu-satunya cara untuk “mengelola masyarakat.” 
Setiap orang lain, mereka percaya, harus dikendalikan. Orang 
lain tidak cukup kompeten untuk mengendalikan diri mereka 
atau mengkoordinasikan tindakan mereka dengan orang lain 
yang bisa mengendalikan tindakan dan hidup mereka sendiri. 
Adalah pemikiran keliru bahwa arahan bisa mengatur tingkah 
laku jutaan orang, lebih baik ketimbang sistem aturan yang 
mengijinkan orang-orang membuat pilihan mereka sendiri dan 
mengkoordinasikan tindakan mereka secara sukarela, mengutip 
Locke, “dalam batas toleransi Hukum yang berlaku atas mereka; 
yaitu untuk tidak menjadi tunduk terhadap keinginan sepihak 
orang lain, tetapi dengan bebas mengikuti kehendak mereka.”

Orang yang bebas mengikuti kehendak mereka dalam batasan 
aturan hukum. Mereka bertanggung jawab atas konsekuensi 
tindakan mereka dan mereka bertanggung jawab untuk 
menghormati hak orang lain untuk hidup sebagai pribadi 
bebas. Penghormatan terhadap hak individu dan supremasi 
hukum menciptakan tatanan sosial dan lingkaran kebaikan dari 
kerjasama, penciptaan kesejahteraan melalui pertukaran yang 
saling menguntungkan, dan keselarasan. Tidak setiap orang 
melihat dengan cara ini, tentunya. Dari Plato sampai Putin, 
pembela pemaksaan mengajak untuk taat terhadap rencana 
mereka sebagai satu-satunya cara untuk mencapai masyarakat 
yang benar-benar baik, teratur, bermoral, atau sejahtera. Demi 
mengangkat beban kita akan tanggung jawab dan kebebasan untuk 
mencapai kebahagiaan kita, mereka menempatkan diri mereka 
di atas kita, merendahkan kita, dan demi mencapai rancangan 
mereka, mereka merancang kekerasan. Visi mereka, sebagaimana 
yang kita lihat dalam sejarah, tidak pernah menciptakan tatanan, 
atau kebaikan, atau kesejahteraan. Tanggung jawab pribadi dan 
kebebasan berhasil ketika kekuasaan sepihak dan pemaksaan 
gagal. Kata-kata Benjamin Constant memang benar berlaku saat 
ini maupun ketika dia menulisnya; “Biarlah mereka menahan diri 
mereka untuk menjadi adil. Kita akan mengambil alih tanggung 
jawab untuk kebahagiaan kita”30 
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2 
Bagaimana Kimiawi Otak 

Menjelaskan Kebebasan 
Manusia dan Membantu 

Kita Menyadarinya
Oleh John Tierney

Apakah Tekad atau Daya Karsa (translasi dari Will-
Power digunakan bergantian) seperti otot? Bisakah 
kita melatihnya? Bisakah kita terlalu memakainya atau 
meletihkanya? Bisakah kita menutrisinya? Psikolog 
eksperimental telah banyak mempelajari tentang kehendak 
pada dekade belakangan ini. Kabar baiknya adalah banyak 
pengetahuan yang telah didapatkan memiliki kegunaan 
praktis. Anda bisa menguatkan daya kehendak anda, 
memperbaiki hidup anda, dan melalui penguasaan-diri 
membebaskan diri anda. John Tierney adalah seorang 
penulis ilmiah di New York Times dan menulis bersama 
psikolog eksperimental Roy Baumiester buku berjudul 
Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength 
(New York: Penguin Books, 2011).

Pada 4 Juli 1776, ketika deklarasi revolusioner tentang 
kebebasan manusia sedang difinalisasi dan diadopsi, Thomas 
Jefferson juga menulis beberapa kalimat yang lebih kurang 
memikat. “Pd Sparhawk untuk termometer,” tulisnya, dengan 
setia mencatat jumlah secara tepat – 3 pound, 15 sen- yang baru 
saja dia bayar pada hari tersebut di toko milik John Sparwak 
di Philadephia. Bahkan Deklarasi Kemerdekaan tidak bisa 
membuyarkannya dari keteguhannya untuk mencatat setiap 
pembelian. Obsesinya dengan pencatatan sangat ekstrim, 
tetapi keranjingan untuk pengendalian diri – untuk menetapkan 
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tujuan dan mengendalikan tingkah laku – begitu umum diantara 
koleganya. Sebagai remaja, George Washington menulis daftar 
110 “aturan tata krama” yang mencakup segala hal dari tata 
krama di meja makan (“Jangan minum, atau bicara dengan mulut 
penuh”) sampai moralitas (“Biarlah kesenanganmu yang berani, 
bukan yang berdosa”). Benyamin Franklin muda mencatat grafik 
mingguan kemajuannya menerapkan tiga-belas nilai kebaikan. 
Dengan mencatat kegagalannya menerapkan Pengendalian diri, 
Hemat, Kerajinan, Kebersihan, dan nilai lainnya, dia bertekad 
untuk “menaklukkan semua entah itu kecenderungan alamiah, 
kebiasaan, atau pertemanan yang bisa menuntun saya ke jalan 
yang salah.” Para Pendiri AS percaya terhadap hak asasi manusia 
yang tak terpisahkan dari kebebasan, tetapi mereka mengatahui 
bahwa hal tersebut bergantung kepada tanggung jawab pribadi. 
Untuk bebas dari kekuasaan tirani, manusia harus mampu 
menguasai dirinya: hal tersebut tampaknya kebenaran yang tak 
terbantahkan.

Saat ini hal tersebut bahkan lebih tak terbantahkan, walaupun 
memerlukan cukup banyak waktu bagi ilmuwan sosial untuk 
mengejar ilmu lainnya. Selama abad kedua puluh, ketika para 
peneliti mempelajari dorongan irasionalitas dan tidak sadar di 
otak, iman mereka terhadap pengendalian diri meredup dan 
digantikan dengan iman kepada kendali oleh negara: lebih 
banyak aturan dan program dibuat untuk melindungi kita dari 
diri kita sendiri. Tetapi saat ini, terima kasih kepada penelitian 
terbaru, manfaat dari pengendalian diri telah menjadi lebih jelas 
lagi. Ilmuwan sosial menyadari bahwa adalah nilai kebaikan 
yang utama, penting bagi kesuksesan individu dan keselarasan 
dalam masyarakat bebas. Mereka mengukur dampaknya kepada 
tingah laku dan mulai mengerti bagaimana dia bekerja dalam 
otak. Mereka menemukan, dengan terkejut, bahwa daya karsa 
bukanlah sekedar metafora usang.

Kata willpower diperkenalkan pada era Victoria yang juga 
mengerti antusiasme para Bapak Bangsa AS terhadap 
pengendalian diri. Orang-orang zaman Victoria melihat diri 
mereka hidup dalam masa transisi ketika kepastian dan kekakuan 
moral dari lembaga feudal Eropa perlahan mati. Para petani abad 
pertengahan telah bergantung pada bentuk kendali eksternal atas 
tata kelakukan mereka; dikte dari tuan tanah, perintah gereja, dan 



17

norma kaku yang dipaksakan oleh desa-pertanian. Tetapi ketika 
petani berpindah ke kota pada abad delapan-belas dan sembilan-
belas, mereka tidak lagi terkekang oleh gereja desa dan tekanan 
sosial dari kelompok kecil. Pergolakan dan konflik agama dalam 
Kekristenan telah membuat agama menjadi lebih individualistik, 
dan Abad Pencerahan telah melemahkan iman terhadap berbagai 
jenis dogma. Topik perdebatan popular di antara penduduk 
zaman Victoria (Victorian): apakah moralitas bisa bertahan 
tanpa agama. Ketika mereka merisaukan kemunduran moral 
dan penyakit sosial yang terkonsentrasi di perkotaan, Victorian 
mencari sesuatu yang lebih bisa diandalkan dari pada sekedar 
pengasihan Ilahi, suatu bentuk kekuatan internal yang bisa 
melindungi bahkan yang atheis.

Mereka menyebutnya willpower (kekuatan atau daya dari 
kehendak, atau karsa) karena ada yang berpikiran bahwa ada 
suatu kekuatan tertentu yang terlibat – suatu kekuatan dari dalam 
yang bisa disamakan dengan uap yang menggerakkan Revolusi 
Industri. Orang-orang berupaya meningkatkan hal ini dengan 
mengikuti nasihat orang Inggris Samuel Smiles dalam bukunya 
Self-Help (Membantu Diri, atau dalam banyak terjemahan Bahasa 
Indonesia disebut sebagai Mengembangkan diri sendiri), salah 
satu buku terpopuler pada abad kesembilanbelas di kedua sisi 
Atlantik (Eropa dan Amerika. “Kejeniusan adalah Kesabaran,” 
telah mengingatkan pembaca, menjelaskan kesuksesan mulai 
dari Isaac Newton sampai Stonewall Jackson sebagai hasil dari 
“penyangkalan diri” dan “ketahanan diri yang tak kenal lelah.”

Ketertarikan terhadap tekad/daya kehendak ini meredup pada 
abad dua puluh sebagai reaksi terhadap foya-foya pada zaman 
Vctoria dan sebagian karena perubahan ekonomi dan perang 
dunia. Pertumpahan darah yang berkepanjangan pada Perang 
Dunia I, tampaknya hasil dari terlalu banyaknya pria sejati yang 
terlalu keras kepala yang menunaikan “tanggung jawab” mereka 
sampai pada mati konyol. Para intelektual mengkhotbahkan 
pandangan yang lebih santai dalam melihat kehidupan di Amerika 
dan banyak negara di Eropa Barat – tetapi, sayangnya, di Jerman, 
dimana mereka mengembangkan “psikologi kehendak” untuk 
menuntun bangsa mereka selama masa pemulihan yang suram 
pasca perang. Tema ini nantinya digunakan oleh Nazi, yang 
kampanye tahnun 1934-nya difilmkan oleh film propaganda 
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terkenal karya Leni Riefenstahl, The Truimph of the Will 
(Menangnya Kehendak). Konsep Nazi tentang ketaatan massa 
yang menjadi sosiopat sama sekali berbeda dengan konsep 
kekuatan moral zaman Victoria, tetapi pembedaannya menjadi 
kabur. Jika Nazi mewakili sebuah kemenangan kehendak … 
kalau bicara tentang pencitraan yang buruk, tidak ada seperti 
yang melekat pada sosok Adolf Hitler.

Memburuknya citra kehendak sebagai suatu konsep tampaknya 
adalah hal yang buruk, dan setelah perang berakhir ada kekuatan 
lain yang melemahkannya. Ketika teknologi membuat harga 
barang menjadi lebih murah dan penduduk sub-urban menjadi 
lebih kaya, berekasi terhadap permintaan konsumen menjadi 
hal penting bagi ekonomi, dan industri periklanan yang semakin 
canggih berusaha mendorong agar orang-orang membeli barang 
secepatnya. Sosiolog mengidentifikasi adanya suatu generasi 
baru yang “diarahkan oleh orang lain” yang dikerahkan oleh 
opini sesama mereka dan bukannya keyakinan moral dari 
dalam dirinya. Buku pengembangan diri zaman Victoria yang 
terlalu mengekang dianggap sebagai naïve dan egoistis. Buku 
laris adalah yang judul-nya berbunga-bunga seperti Bagaimana 
Memenangkan Teman dan Mempengaruhi Orang Lain karya 
Dale Carnegie dan karya Norman Peale Power of Positive 
Thinking (Kekuatan Berpikir Positif).

Pergeseran dari karakter orang-orang ini dicermati oleh 
psikoanalis bernama Allen Wheelis, yang pada tahun 1950-an 
membongkar apa yang sebenarnya rahasia kotor dari profesinya: 
pakar terapi Freudian tidak lagi bekerja sebagaimana diharapkan. 
Dalam buku terkenalnya The Quest for Identity (Pencarian Jati 
Diri), Wheelis menggambarkan perubahan struktur karakter 
sejak zaman Feud. Kelas Menengah zaman Victoria yang adalah 
bagian kelompok besar pasien Feud mereka memiliki daya 
kehendak (karsa) yang kuat, membuat sulit bagi terapis untuk 
menembus pertahanan kokoh dan rasa mereka akan apa yang 
benar dan salah. Terapis Freudian harus berkonsentrasi dalam 
cara mereka menembus dan memampukan mereka melihat 
mengapa mereka mengalami ganguan jiwa dan menderita, 
karena ketika mereka mampu memahami, mereka bisa merubah 
dengan gampang. Pada pertengahan abad dua puluh, pertahanan 
karakter orang-orang menjadi berbeda. Wheelis dan koleganya 
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menemukan bahwa orang-orang mencapai pengertian jauh lebih 
cepat daripada zaman Freud, tetapi terapi sering tersendat dan 
gagal.

Budaya populer tetap mempertahankan pujian terhadap 
pemanjaan diri para “Me Generation” tahun 1970-an dan 
munculnya argumen baru melawan daya kehendak dari para 
ilmuwan sosial, yang jumlah dan pengaruhnya melonjak pada 
akhir pertengahan abad dua puluh. Kebanyakan ilmuwan sosial 
mencari penyebab kelakukan buruk dari faktor di luar individu: 
kemiskinan, penelantaran, penindasan, dan kegagalan lainnya 
dari sistem lingkungan, politik atau ekonomi. Mencari penyebab 
dari faktor eksternal sering tampaknya lebih nyaman bagi semua 
orang, lebih khusus bagi para akademisi yang kahwatir mereka 
bisa saja terjebak dosa kekeliruan politis untuk “menyalahkan 
korban” jika menyarankan bahwa masalah orang-orang bisa saja 
muncul karena sebab dari dalam diri mereka. Masalah sosial 
kelihatan lebih mudah diperbaiki dari pada cacat karakter, paling 
tidak bagi para ilmuwan sosial cukup saja menyarankan kebijakan 
atau program baru dari pemerintah untuk mengatasinya.

Pemikiran bahwa orang-orang bisa secara sadar mengendalikan 
diri mereka, secara tradisi sering dihindari oleh para psikolog. 
Freudian mengklaim bahwa kebanyakan tingkah laku manusia 
dewasa adalah hasil dari dorongan dan proses tidak sadar. B. 
F. Skinner sangat tidak menyukai konsep nilai kesadaran dan 
proses mental, kecuali yang dibutuhkan untuk memproses 
penguatan kontingensi. Dalam Beyond Freedom and Dignity, 
dia berargumen bahwa untuk mengerti sifat manusia kita harus 
berpikir melampaui nilai ketinggalan zaman yang ada di judul 
bukunya. Walaupun banyak teori Skinner tidak dipakai lagi, 
beberapa aspek pendekatannya menjadi hidup lagi diantara para 
psikolog yang percaya bahwa pikiran sadar dituntun oleh pikiran 
tidak sadar. Karsa (Kehendak) dilihat sebagai tidak penting 
bahkan tidak diukur atau disebutkan dalam teori kepribadian 
modern. Beberapa ilmuwan syaraf bahkan mengklaim telah 
berhasil membantah keberadaannya. Banyak filsuf menolak 
menggunakan istilah ini. Jika mereka ingin mendebat pertanyaan 
filsafat klasik tentang kebebasan kehendak, mereka lebih suka 
membicarakan tentang kebebasan bertindak, bukan kehendak 
(karsa), karena mereka bahkan ragu jika kehendak itu ada. 
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Bahkan berberapa merujuk dengan jijik “apa yang disebut 
kehendak.” Beberapa cendekiawan berargumen bahwa sistem 
hukum harus berusaha menyingkirkan ide kedaluarsa tentang 
kebebasan kehendak dan tanggung jawab.

Namun, ada juga sedikit peneliti yang tertarik dengan topik 
tentang “pengaturan diri,” (Self-regulation) istilah yang psikolog 
gunakan untuk pengendalian diri (self-control). Munculnya 
kembali pengendalian diri tidak diprakarsai oleh para teoritikus, 
yang masih yakin bahwa daya kehendak hanya sekedar mitos era 
Victoria. Tetapi oleh para psikolog, ketika mereka mulai beralih 
ke laboratorium atau ke lapangan, mereka melihat munculnya 
sesuatu yang kelihatannya seperti itu.

Beberapa petunjuk awal ditemukan secara tidak sengaja 
dari sebuah penelitian di mana anak berumur empat tahun 
ditawarkan sebuah marshmallow tetapi dijanjikan mereka akan 
mendapatkan bonus (marshmallow tambahan) jika mereka bisa 
menahan diri untuk tidak memakannya dalam beberapa menit. 
Tujuan percobaan ini, yang dipimpin oleh Walter Mischel dari 
Universitas Stanford, sekedar mempelajari bagaimana anak-anak 
menunda kenikmatan. Tetapi beberapa tahun kemudian, setelah 
mendengar kabar tentang apa yang terjadi kepada beberapa anak, 
Mischel dan rekan-rekannya memutuskan untuk mencari kembali 
ratusan partisipan penelitian ini. Mereka menemukan bahwa 
mereka yang mampu menahan godaan marshmallow pada usia 
empat tahun nantinya tumbuh mendapatkan nilai sekolah yang 
lebih baik.31 Anak-anak yang berhasil menahan diri selama lima 
belas menit punya rata-rata nilai SAT 210 poin lebih tinggi dari 
mereka yang langsung memakan dalam setengah menit pertama. 
Anak-anak dengan daya kehendak bertumbuh menjadi lebih 
populer di antara teman-teman dan guru-guru mereka. Mereka 
mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Mereka punya indeks massa 
tubuh yang lebih rendah, menunjukkan bahwa mereka lebih bisa 
menahan ketika berat badan ketika digerogoti usia pertengahan. 
Mereka lebih sedikit dilaporkan memiliki masalah dengan 
penggunaan obat terlarang.

Manfaat pengendalian diri begitu mencengangkan ketika hasil 
penelitian lain dikumpulkan oleh Roy Baumeister dalam Losing 
Control, buku ilmiah yang ditulisnya tahun 1994 bersama istrinya, 
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Dianne Tice, profesor di Case Western Reserve University, dan 
Todd Heatherton, profesor di Universitas Harvard. “Kegagalan 
pengaturan diri adalah penyakit patologis sosial besar zaman 
kita,” simpulan mereka, menunjukkan menumpuknya bukti dari 
pengaruhnya terhadap tingginya angka perceraian, kekerasan 
dalam rumah tangga, kriminalitas, ada berbagai masalah lain. 
Buku ini menstimulasi lebih banyak percobaan dan penelitian 
termasuk berkembangnya skala untuk mengukur pengendalian 
diri dalam tes kepribadian. Ketika peneliti membandingkan nilai 
siswa dengan hampir tiga lusin ciri kepribadian, pengendalian 
diri muncul sebagai satu-satunya sifat yang memprediksi nilai 
rata-rata seorang pelajar, lebih baik dari pada keberuntungan.32 

Pengendalian diri juga terbukti sebagai penebak yang lebih baik 
dalam menentukan nilai kuliah lebih baik dari IQ dan SAT.33 
Walaupun intelegensi tentu saja menyediakan keuntungan 
tersendiri, tetapi penelitian menunjukkan bahwa pengendalian 
diri lebih penting karena membantu mahasiswa hadir lebih rajin 
di kelas, mengerjakan PR mereka lebih awal, dan menghabiskan 
lebih sedikit waktu menonton TV. 

Hasilnya begitu mengesankan, tetapi bagaimana tepatnya 
ini terjadi? Bagaimana mekanisme kerja pengendalian diri? 
Bagaimana mencari tahu apa yang terjadi dalam otak para 
mahasiswa ini? Jawabnya ternyata, dimulai dengan sebuah kue 
yang hangat. 

Lobak, Coklat, dan Glukosa
Kadang kala ilmuwan sosial bisa agak sedikit kejam dengan 
percobaan mereka. Ketika mahasiswa masuk ke laboratoriumnya 
Baumeister, mereka sudah lapar karena mereka diminta 
berpuasa, dan saat mereka masuk ruangan telah dipenuhi dengan 
aroma kue coklat chip yang baru saja dipanggang di lab. Subyek 
percobaan diminta duduk di meja dengan beberapa pilihan 
kuliner: kue hangat, beberapa batang cokelat, dan semangkuk 
lobak. Beberapa mahasiswa diajak memakan kue dan permen. 
Yang kurang beruntung dikelompokkan dalam “pengkondisian 
lobak”; tanpa basa-basi, cukup lobak.

Untuk memaksimalkan godaan, peneliti meninggalkan 
mahasiswa sendirian bersama lobak dan kue, dan mengamati 
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mereka lewat sebuah jendela kecil, tersembunyi. Mereka yang 
berada pada kondisi lobak jelas kelihatan berjuang menghadapi 
godaan. Banyak yang menatap lama ke arah kuenya sebelum 
akhirnya memakan dengan enggan lobaknya. Beberapa ada 
yang mengambil kue dan menciumnya, mengecap selintas 
kenikmatan dari kue yang baru dipanggang. Beberapa tidak 
sengaja menjatuhkan kue ke lantai dan segera menaruhnya 
kembali ke mangkuk supaya tidak ada yang tahu dosa mereka. 
Tetapi akhirnya tidak ada yang mencicipi buah terlarang. Godaan 
berhasil ditahan, kalau adapun jumlahnya sangat sedikit. Hal 
ini baik, dalam hal percobaan ilmiah. Ini menunjukkan bahwa 
kue memang sangat menggoda dan orang perlu mengumpulkan 
segala daya kehendak untuk menahannya.

Mahasiswa kemudian dipindahkan ke ruangan lain untuk 
mereka menyelesaikan sebuah pertanyaan geometri. Mahasiswa 
ini menganggap bahwa mereka sedang diuji kepintaran mereka, 
walau sebenarnya soal tersebut tidak bisa dipecahkan. Tes 
pertanyaan ini sebenarnya untuk melihat seberapa lama mereka 
akan bertahan mengerjakan sebelum akhirnya menyerah. Ini 
telah menjadi teknik baku yang peneliti tentang stres dan 
lainnya gunakan selama beberapa dekade terakhir karena ini 
menghasilkan indikator yang baik untuk mengukur ketahanan 
diri. (Penelitian lain menunjukkan bahwa seseorang yang tetap 
mencoba lebih lama mengerjakan soal yang tidak bisa dipecahkan 
ini, akan juga bekerja lebih lama pada soal yang sebenarnya bisa 
dipecahkan.)

Mahasiswa yang diizinkan memakan kue cokelat dan permen 
biasanya mengerjakan soal teka-teki sekitar dua puluh menit, 
begitu juga kelompok kontrol dari mahasiswa yang juga lapar 
tetapi tidak ditawarkan makanan apapun. Yang digoda tetapi 
hanya diizinkan memakan lobak, menyerah hanya dalam 
delapan menit - sebuah perbedaan besar untuk standar percobaan 
laboratorium.34 Mereka sukses menahan godaan kue dan 
coklat, tetapi usaha ini menyisakan lebih sedikit energi untuk 
menyelesaikan soal teka-teki. Kebijakan lama orang tua tentang 
daya kehendak tampaknya akhirnya lebih benar, dibandingkan 
dengan teori psikologi tentang diri yang terbaru dan lebih nge-
trend.
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Daya kehendak sebenarnya lebih kepada sebuah metafora. 
Sebenarnya ada sebuah bentuk energi mental yang memampukan 
pengendalian diri dan tekad bisa terkuras jika digunakan untuk 
menahan godaan. Efek ini, diistilahkan “pengurasan ego,” telah 
ditunjukkan dalam banyak penelitian yang melibatkan berbagai 
godaan dan tugas.35 Percobaan secara konsisten menunjukkan 
dua pelajaran:

1. Anda memiliki jumlah daya-kehendak yang terbatas yang 
akan habis jika digunakan.

2. Anda menggunakan persediaan daya-kehendak yang sama 
dalam semua jenis tugas.

Anda mungkin berpikir bahwa anda punya satu penampungan 
pengendalian diri untuk pekerjaan, penampungan lain untuk 
diet, yang lain untuk berolahraga, dan tampungan lainnya untuk 
menjadi kelihatan baik-baik di depan keluarga. Tetapi penelitian 
lobak menunjukkan bahwa dua kegiatan yang sama sekali 
tidak berhubungan - menahan godaan coklat dan mengerjakan 
soal geometri - menggunakan sumber energi yang sama, dan 
fenomena ini telah ditunjukkan lagi dan lagi. Ada koneksi 
tersembunyi di antara berbagai hal yang jauh berbeda yang anda 
lakukan sepanjang hari.

Anda menggunakan persediaan daya-kehendak yang sama 
untuk urusan stres saat macet, godaan makanan, rekan yang 
menyebalkan, atasan yang terlalu menuntut, dan anak-anak 
yang bandel. Cerita lama tentang pekerja yang frustrasi dan 
pulang ke rumah dan menendang anjing mereka mengingatkan 
tentang percobaan pengurasan-ego, walaupun pekerja modern 
saat ini pada umumnya tidak terlalu kejam terhadap peliharaan 
mereka. Mereka lebih mungkin untuk mengatakan hal jahat 
kepada manusia lain dalam keluarga mereka. Dengan mengikuti 
kehidupan seseorang dari pagi sampai malam, peneliti di Jerman 
menghitung bahwa seorang biasanya menghabiskan antara tiga 
sampai empat jam menahan nafsu36 - nafsu makan, nafsu untuk 
menjadi bodoh, nafsu untuk menyampaikan opini sebenarnya 
tentang atasan anda pada sebuah pertemuan. Semua pengendalian 
diri ini mengurangi daya kehendak anda.
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Ada juga cara penting lain yang bisa menguras daya kehendak 
anda, sebagaimana dalam laboratoriumnya Baumeister 
temukan. Setelah penelitian awal tentang kue dan lobak, rekan 
muda di laboratorium, Jean Twenge, balik ke laboratorium 
setelah menghabiskan berjam-jam bersama tunangannya untuk 
memutuskan apa yang akan diberikan sebagai suvenir pengantin 
mereka. Proses pembuatan keputusan membuatnya sungguh 
kelelahan, dan ini memberi peneliti ide. Mereka melakukan 
penelitian kepada pengunjung sebuah mall daerah sub-urban 
dan sebuah situs online penjualan komputer Dell.37 Tentu saja, 
lebih banyak keputusan yang pengunjung buat, lebih sedikit 
daya kehendak yang mereka punya untuk menyelesaikan soal 
teka-teki dan tugas lain. Membuat keputusan menguras sumber 
energi mental yang sama seperti melawan godaan, menuntun 
pada kondisi yang diistilahkan sebagai “keletihan memutuskan.” 
Setelah Keletihan Memutuskan terjadi, otak mencari jalan 
pintas dengan dua cara yang berbeda. Jalan pintas pertama 
adalah dengan menjadi ceroboh; bertindak secara impulsif dan 
bukannya menghabiskan energi untuk berpikir dahulu tentang 
sebuah konsekuensi. Jalan pintas yang lainnya penghematan 
energi yang hebat: tidak berbuat apa-apa. Menunda keputusan. 
Hal ini merenggangkan ketegangan mental untuk sesaat, tetapi 
bisa buruk untuk jangka panjang, sebagaimana yang peneliti 
tunjukkan dalam sebuah penelitian di gerai penjualan mobil di 
Jerman yang mengobservasi bagaimana pelanggan memutuskan 
pilihan untuk sedan mereka.38 Pembeli mobil - dan ini adalah 
pembeli asli yang akan mengeluarkan uang mereka sendiri - 
harus memilih, contohnya, antara empat jenis knob transmisi 
(kopling), tiga belas jenis ban dan pelek, dua puluh lima 
pengaturan mesin dan gearbox, dan lima puluh enam warna 
berbeda untuk interior sedan.

Ketika mereka mulai memilih fitur, pelanggan akan berhati-
hati mempertimbangkan pilihan mereka, tetapi ketika keletihan 
memutuskan mulai menyerang, mereka mulai langsung setuju 
dengan pilihan standar tanpa mau meilih. Dan lebih sulit pilihan 
yang harus mereka buat pada awal proses - seperti harus memilih 
antara lima puluh lima pilihan yang tepat untuk interior sedan - 
lebih cepat mereka mengalami kelelahan dan langsung memilih 
jalan yang kurang menantang dengan memilih pilihan standar. 
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Dengan memanipulasi urutan pilihan yang harus dibuat pembeli 
mobil, peneliti menemukan bahwa pelanggan akan berakhir 
dengan pilihan yang sangat berbeda, rata-rata perbedaan bisa 
mencapai total 1.500 Euro per mobil (atau sekitar $2000 pada 
saat itu). Apakah itu pelanggan membayar lebih untuk pelek 
yang lebih keren atau membayar ekstra untuk mesin yang lebih 
bertenaga bergantung pada pilihan yang ditawarkan (pada awal 
atau akhir) dan seberapa banyak daya kehendak yang tersisa 
dalam diri pelanggan.

Ketika mereka meneliti efek dari menurunnya daya kehendak, 
peneliti mencoba mengerti apa yang sedang terjadi dalam otak. 
Jawabannya muncul tidak terduga dalam sebuah percobaan yang 
dirancang untuk menguji sebuah ide yang sama sekali tidak 
dimaksud untuknya yang disebut sebagai teori Mardi Gras - 
pemikiran bahwa anda bisa membangun daya kehendak dengan 
pertama anda menyenangkan diri anda, seperti karnaval Mardi 
Gras lakukan sebelum kesusahan masa Puasa umat katolik. Pada 
saat “Fat Tuesday breakfast” (Sarapan Besar hari Selasa), koki 
lab Baumeister menyajikan es krim milkshakes ukuran jumbo 
untuk sekelompok subyek penelitian yang sedang beristirahat di 
antara dua tugas yang membutuhkan daya kehendak yang kuat. 
Dan tentu saja, milkshakes yang nikmat tampaknya memperkuat 
daya kehendak dengan membantu orang-orang mencapai kinerja 
yang lebih dari yang diharapkan pada tugas berikutnya. Sejauh 
ini, masih mantap.

Tetapi penelitian ini juga memasukkan sebuah kelompok 
kontrol yang orang-orangnya disajikan sebuah ramuan susu 
rendah lemak yang tidak berasa. Ramuan ini tidak memberikan 
mereka kenikmatan, namun tetap bisa memberikan kenaikan 
daya kehendak yang sama. Teori Mardi Gras tampaknya salah. 
Di samping menghilangkan alasan agar dapat meloncat-loncat 
di jalanan New Orleas (seperti biasanya karnaval Mardi Gras), 
hasil ini memalukan bagi peneliti. Matthew Gailliot, siswa 
pascasarjana yang melakukan penelitian, berdiri murung ketika 
dia memberitahu Baumeister tentang kekacauan ini.

Baumeister mencoba untuk optimis. Mungkin penelitian ini 
bukan kegagalan. Lagi pula, satu penelitian sudah diselesaikan, 
paling tidak. Bahkan ramuan yang tidak enak tersebut berhasil, 
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tetapi bagaimana? Jika bukan kenikmatan, apakah karena kalori? 
Pada awalnya ide ini kelihatannya sedikit nyleneh. Selama 
berberapa dekade, psikolog telah berusaha mempelajari kinerja 
mental tanpa perlu khawatir apakah dia akan dipengaruhi oleh 
segelas susu. Mereka suka memikirkan otak manusia seperti 
komputer, berfokus pada caranya memproses informasi. Dalam 
semangat mereka memetakan manusia seperti chip dan sirkuit 
komputer, kebanyakan psikolog mengabaikan satu bagian 
penting dari mesin: sumber tenaga.

Untuk membangun sebuah analisa sebab akibat, peneliti 
mencoba mengisi kembali tenaga otak lewat sebuah rangkaian 
percobaan yang melibatkan air lemon yang dicampur satunya 
dengan gula, yang satunya pemanis diet.39 Lagi dan lagi, 
hasilnya, gula meningkatkan pengendalian diri, tetapi pemanis 
buatan tidak menunjukkan efek. Hanya gula yang mengandung 
glukosa yang dibutuhkan untuk mengisi daya asupan daya 
kehendak ke otak. Peneliti menggunakan minuman bergula 
karena bisa menyediakan efek yang cepat dalam laboratorium, 
tetapi tidak merekomendasikannya untuk penggunaan sehari-
hari karena gula menghasilkan siklus naik turunnya glukosa. 
Tubuh merubah berbagai jenis makanan menjadi glukosa dan 
akan mudah mempertahankan pengendalian dengan memakan 
makanan yang melepaskan glukosa ke tubuh secara lebih 
perlahan dan konsisten (seperti sayuran dan biji-bijian).

Ketika mereka mempelajari efek dari pengurasan ego, peneliti 
mulai berpikir bahwa daya kehendak sebagai otot yang 
melemah ketika digunakan. Tetapi, seperti otot, bisakah juga 
dia dikuatkan lewat latihan atau olah raga? Mereka tahu bahwa 
asupan seketika glukosa yang banyak bisa secara sementara 
memperkuat daya kehendak, tetapi apakah ada cara untuk 
secara perlahan membangun stamina? Apakah ada seperti 
yang dipikirkan oleh mereka yang di era Victoria sebut sebagai 
“membangun karakter,” atau agar menghasilkan tabel catatan 
mingguan Benjamin Franklin dan latihannya yang menguatkan 
disiplin diri? Tampaknya tidak ada, akan tetapi ada satu lagi 
“kecelakaan” baik yang terjadi di laboratorium Baumeister.
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Membangun Karakter
Ketika mereka mencoba usaha untuk mengembangkan daya 
kehendak, tim Baumeister memutuskan untuk mencoba beberapa 
strategi.40 Setelah melakukan uji awal kemampuan daya 
kehendak mahasiswa dengan beberapa tugas, mereka mengirim 
mahasiswa keluar dengan berbagai instruksi. Satu kelompok 
disuruh untuk memperbaiki postur tubuh mereka dalam dua 
minggu ke depan. Kapan saja mereka terpikir, mereka harus 
mencoba untuk berdiri dan duduk dengan tegap. Karena para 
mahasiswa ini biasanya membungkuk, latihan ini akan memaksa 
mereka untuk mengeluarkan energi untuk membatalkan reaksi 
kebiasaan mereka. Kelompok kedua digunakan untuk menguji 
pemikiran bahwa daya kehendak melelahkan karena energi 
yang dibutuhkan untuk mengawasi diri (seperti kesetiaan 
Jefferson untuk merekam setiap pengeluarannya). Mahasiswa 
ini disuruh untuk mencatat apapun yang mereka catat selama 
dua minggu ke depan. Mereka tidak perlu merubah pola makan 
mereka, walaupun beberapa dari mereka pasti akan malu dan 
perlu membuat beberapa perubahan. (Hmm, senin, Pizza dan 
bir, Selasa, pizza dan anggur. Rabu, hot dogs dan Coca Cola. 
Mungkin akan lebih baik jika saya sering-sering makan salad dan 
buah apel.) Kelompok ketiga digunakan untuk menyelidiki efek 
perubahan keadaan pemikiran seseorang. Mereka diperintahkan 
untuk berusaha mempertahankan perasaan dan emosi positif 
selama dua minggu kedepan. Kapan saja mereka mendapati diri 
mereka merasa sedih atau buruk, mahasiswa ini disuruh untuk 
berjuang menceriakan diri mereka. Merasa bahwa kelompok ini 
yang akan menang, peneliti memilih untuk membuat kelompok 
ini dua kali lebih banyak jumlahnya dari kelompok lain, sehingga 
bisa mendapatkan hasil yang sahih secara statistik.

Tetapi dugaan peneliti ternyata sama sekali salah. Strategi favorit 
mereka ternyata sama sekali tidak berguna. Kelompok besar 
yang melatih mengendalikan emosi mereka selama dua minggu 
tidak menunjukkan perkembangan ketika mereka kembali ke 
laboratorium dan mengulangi uji pengendalian diri. Melihat 
kembali ke belakang, kegagalan ini tampaknya tidak terlalu 
mengejutkan saat ini. Pengendalian emosi tidak bergantung pada 
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daya kehendak. Orang-orang tidak hanya sekedar meniatkan diri 
mereka untuk jatuh cinta, atau merasakan kesenangan luar biasa, 
atau berhenti merasa bersalah. Pengendalian emosi biasanya 
bergantung pada berbagai trik yang lebih mendalam seperti 
merubah cara bagaimana seseorang memikirkan suatu masalah, 
atau mengalihkan perhatiannya dari masalah tersebut. Sehingga, 
melatih pengendalian emosi tidak menguatkan daya kehendak 
anda.

Tetapi latihan lain ternyata membantu, sebagaimana ditunjukkan 
oleh kelompok dalam penelitian yang melatih postur tubuh dan 
mencatat semua yang mereka makan. Ketika mereka kembali 
ke laboratorium setelah dua minggu, nilai uji pengendalian diri 
mereka naik, dan perkembangan mereka secara signifikan lebih 
tinggi dari kelompok kontrol (mereka yang tidak melakukan 
latihan apapun selama dua minggu). Hasil ini mencengangkan, 
dan dengan analisa data yang hati-hati, kesimpulan menjadi 
lebih jelas dan kelihatan. Tanpa diduga, hasil terbaik datang dari 
kelompok yang melatih postur tubuh mereka. Perintah kuno 
yang melelahkan itu - “Duduk yang tegap!” - lebih berguna 
dari apa yang kita hayalkan. Dengan menghilangkan kebiasaan 
membungkuk, para mahasiswa tersebut menguatkan daya 
kehendak mereka dan lebih baik dalam mengerjakan tugas yang 
tidak ada hubungannya dengan postur tubuh. Perkembangan 
lebih kelihatan diantara mahasiswa yang mengikuti saran untuk 
tegap dengan lebih rajin (sebagaimana diukur lewat log harian 
yang disimpan mahasiswa tentang berapa kali mereka memaksa 
diri mereka untuk duduk dan berdiri tegap).

Penelitian ini juga mengungkap dua pembedaan penting dari 
kekuatan pengendalian diri: kekuatan dan stamina. Pada sesi 
awal penelitian, peserta memulai dengan meremas alat penguat 
genggaman selama yang mereka bisa (yang telah dibuktikan di 
penelitian lain sebagai pengukur (bukan hanya untuk kekuatan 
fisik tetapi juga) daya kehendak yang baik). Kemudian setelah 
mengeluarkan energi mental untuk tugas lain, mereka melakukan 
latihan genggaman kedua untuk mengukur seberapa besar daya 
kehendak terkuras. Dua minggu kemudian, ketika mereka 
kembali ke laboratorium setelah mereka melakukan strategi 
latihan postur tubuh selama dua minggu, nilai latihan genggaman 
awal mereka tidak menjadi lebih baik, artinya daya dari daya 
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kehendak mereka tidak menjadi lebih bertenaga. Namun mereka 
punya lebih banyak stamina, dibuktikan dengan meningkatnya 
nilai mereka untuk latihan genggaman kedua setelah peneliti 
mencoba meletihkan daya kehendak awal mereka. Terima kasih 
kepada latihan postur tubuh mereka, daya kehendak mereka 
tidak habis secepat yang sebelumnya, sehingga mereka punya 
lebih banyak stamina untuk melakukan tugas lain.

Anda bisa mencoba latihan postur tubuh selama dua minggu 
yang didasarkan pada penelitian ini untuk meningkatkan daya 
kehendak anda, atau anda bisa mencoba latihan lainnya. Tidak 
ada yang ajaib dari berusaha duduk tegap, karena peneliti 
kemudian dapati ketika mereka mencoba jenis latihan lain 
dan menemukan hasil manfaat yang sama. Anda bisa memilih 
berbagai teknik yang mereka teliti, atau memperkayanya dan 
menciptakan sistem latihan anda sendiri. Kuncinya adalah 
berkonsentrasi untuk merubah sikap kebiasaan anda. Jika anda 
tangan kanan, anda mungkin bisa mecoba menjadi kidal dan 
bukannya kebiasaan anda menggunakan tangan kanan, untuk 
menyikat gigi, menggunakan mouse komputer, membuka pintu, 
atau mengangkat cangkir ke bibir anda. Anda juga bisa mencoba 
merubah kebiasaan bicara anda dengan memaksa diri anda 
untuk bicara hanya dalam kalimat yang lengkap, atau selalu 
mengatakan “Iya” (Yes) dan bukannya “ya” (Yeah.)

Atau, anda bisa saja hanya sekedar mengembangkan satu 
aspek kehidupan anda, seperti yang dialami para mahasiswa 
sebuah eksperimen di Australia.41 Penelitinya, Meg Oaten 
dan Ken Cheng, dalam penelitiannya menyediakan beberapa 
bentuk bimbingan pengembangan diri. Mahasiswa diberikan 
keanggotaan pusat kebugaran dan dibantu menyusun program 
fitnes mereka. Kelompok lainnya dibimbing bagaimana 
mengembangkan cara hidup sehat. Yang lain disediakan 
bimbingan memperbaiki cara belajar. Yang lain bagaimana 
mengatur uang mereka dengan merancang anggaran dan 
mencatat pengeluaran. Semua mahasiswa kembali ke 
laboratorium dari waktu ke waktu untuk mengerjakan tugas yang 
tampaknya tidak ada hubungan dengan program pengembangan 
diri mereka. Mereka harus mengidentifikasi pola di komputer 
sambil menggunakan pengendalian diri dengan menghindari 
gangguan yang disediakan (sebuah video acara komedi yang 
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dimainkan di televisi). Ketika minggu demi minggu berlalu, 
mahasiswa ini menjadi lebih baik dalam menghindari godaan 
acara komedi. Mereka juga mengalami kemajuan dari berbagai 
tujuan pribadi mereka yang lainnya. Mereka yang mengikuti 
program kebugaran menjadi lebih sehat; yang mengikuti 
program disiplin belajar lebih banyak menyelesaikan pekerjaan 
rumah mereka; yang mengikuti program manajemen keuangan 
berhasil menabung lebih banyak uang. 

Akan tetapi – dan inilah kejutan menyenangkannya – mereka 
juga menjadi lebih baik dalam hal-hal lain. Mahasiswa yang 
mengikuti program disiplin belajar dilaporkan melakukan 
olahraga fisik lebih banyak dan mengurangi pengeluaran 
impulsif (pengeluaran seketika tanpa perencanaan). Mereka 
yang mengikuti program kebugaran dan keuangan belajar 
lebih giat. Melatih pengendalian diri di satu area tampaknya 
memperbaiki semua area kehidupan. Mereka merokok lebih 
sedikit dan mengurangi kosumsi alkohol. Mereka menjaga 
kebersihan rumah mereka. Mereka membersihkan piring kotor 
dan bukannya membiarkannya menumpuk, dan mereka mencuci 
baju mereka lebih sering. Mereka lebih sedikit menunda 
pekerjaan. Mereka mengerjakan PR dan bukannya menonton TV 
atau keluar bersama temannya. 

Dengan memperkuat otot daya-kehendak mereka, mereka 
mencapai tujuan orang-orang Victoria tentang membangun 
karakter. Penduduk zaman Vicotria punya reputasi yang terkenal 
akan pengekangan – dan mereka bisa sangat aneh dalam hal 
seksualitas – tetapi mereka tahu bahwa pengendalian diri adalah 
bentuk pembebasan. Oleh karenanya, ini menjadi salah satu 
nilai penting kemanusiaan. Dengan mampu menolak impuls 
dadakan, anda bisa bebas untuk merencanakan masa depan – dan 
hidup dalam masyarakat di mana sesama anda juga bebas untuk 
merencanakan kehidupan mereka.

Masyarakat Bebas dan Sahabatnya
Ketika psikolog sedang mengindentifikasi manfaat pengendalian 
diri, antropolog dan ilmuwan saraf sedang mencoba mengerti 
bagaimana dia berevolusi. Otak manusia unik karena memiliki 
otak depan (lobus frontal) yang besar dan rumit, memberikan 
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kita apa yang selama ini dianggap sebagai kelebihan evolusi yang 
penting: intelegensi untuk menyelesaikan masalah di lingkungan 
sekitar. Lagi pula, hewan berotak bisa diasumsikan bisa bertahan 
hidup dan bereproduksi dengan lebih baik dari binatang yang 
bodoh. Tetapi otak yang besar juga memerlukan energi yang 
banyak. Otak orang dewasa mencakup 2 persen dari tubuhnya 
tetapi mengkonsumsi lebih dari 20 persen energi. Wilayah abu-
abu otak yang lebih besar hanya berguna jika dia memampukan 
seekor binatang untuk bisa memperoleh lebih banyak kalori 
untuk memberinya daya, dan ilmuwan tidak mengerti bagaimana 
otak mengkompensasi keberadaannya. Apa, sebenarnya, yang 
membuat otak yang lebih besar dengan otak depannya yang 
begitu kuat, bisa kita miliki dalam gen kita?

Salah satu penjelasan awal untuk otak yang besar melibatkan 
pisang dan buah-buahan kaya kalori lainnya. Hewan yang 
memakan rerumputan tidak membutuhkan banyak berpikir 
untuk menemukan makanannya. Tetapi pohon yang memiliki 
buah pisang yang kuning sempurna minggu lalu mungkin masih 
bisa diambil hari ini atau mungkin telah menjadi pisang busuk 
kecoklatan dan tak menarik. Pemakan pisang memerlukan otak 
yang lebih besar untuk mengingat dimana buah yang layak 
dipanen, dan otak bisa diberi tenaga dengan kalori dari pisang, 
sehingga “teori otak pemakan buah” sangat masuk akal – tetapi 
hanya sekedar teori. Antropolog Robin Dunbar tidak menemukan 
adanya bukti yang mendukung teori ini ketika dia menyelidiki 
bentuk otak dan pola makan dari berbagai jenis hewan. Ukuran 
otak tidak berhubungan dengan jenis makanan. 

Dunbar akhirnya menyimpulkan bahwa otak yang besar tidak 
berevolusi untuk berurusan dengan lingkungan fisik, tetapi untuk 
sesuatu yang lebih penting untuk bertahan hidup: kehidupan 
sosial.42 Binatang dengan otak yang lebih besar memiliki jejaring 
sosial yang lebih besar dan kompleks. Hal ini memberikan cara 
baru untuk memahami Homo sapiens. Manusia adalah primata 
yang memiliki otak depan terbesar karena kita memiliki kelompok 
sosial terbesar, dan tampaknya inilah alasan mengapa kita yang 
paling membutuhkan pengendalian diri. Kita cenderung berpikir 
bahwa daya kehendak sebagai kekuatan untuk perbaikan diri – 
mencoba untuk berdiet, mengerjakan sesuatu tepat waktu, pergi 
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melakukan jogging, berhenti merokok- tetapi itu tampaknya 
bukanlah alasan utama mengapa dia berevolusi dalam diri 
leluhur kita.

Primata adalah makhluk sosial yang harus mengendalikan 
diri mereka agar bisa hidup berdampingan dengan anggota 
kelompok. Mereka bergantung dengan yang lain untuk 
mendapatkan makanan agar mereka dapat bertahan hidup. 
Ketika makanan hendak dibagi, jantan yang terbesar dan 
terkuat biasanya yang diberikan kesempatan pertama memilih 
apa yang hendak dimakan dan yang lain menunggu urutannya 
berdasarkan statusnya. Bagi seekor hewan untuk bertahan hidup 
di dalam kelompok seperti ini dan tidak mati dikeroyok, mereka 
harus mengekang dorongan untuk makan semaunya. Simpanse 
dan monyet tidak akan bisa makan dengan tenang jika mereka 
memiliki otak seukuran tupai. Mereka akan menghabiskan lebih 
banyak kalori untuk berkelahi dari pada makan. 

Walaupun primata lain memiliki kekuatan mental untuk 
menunjukkan beberapa bentuk etiket saat makan malam, 
pengendalian diri mereka tetap terlalu terbelakang untuk ukuran 
manusia. Pakar menduga bahwa primata non-manusia terpintar 
bisa memproyeksi secara mental mungkin sekitar dua-puluh 
menit ke masa depan - cukup panjang untuk membiarkan alfa 
jantan untuk makan, tetapi tidak cukup panjang untuk membuat 
perencanaan setelah makan malam.43 (Beberapa hewan seperti 
tupai, secara naluriah mengubur makanannya dan mengambilnya 
lagi nanti, tetapi ini adalah perilaku terprogram, dan bukan 
perencanaan menabung). Dalam satu percobaan, ketika monyet 
diberi makan sekali sehari, pada siang hari, mereka tidak pernah 
belajar untuk menyimpan makanan untuk masa depan. Walaupun 
mereka bisa mengambil sebanyak yang mereka mau saat siang 
hari, mereka hanya akan sekedar makan sampai kenyang, entah 
mengabaikan sisa makanan atau memubazirkannya dengan 
saling melempar makanan dengan monyet lain. Mereka bangun 
kelaparan setiap pagi karena tidak pernah terpikirkan untuk 
mereka untuk menyimpan sebagian makan siang mereka untuk 
makan malam atau sarapan.
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Manusia mengetahui lebih baik, terima kasih karena otak besar 
yang dikembangkan oleh leluhur Homo Sapiens kita dua juta 
tahun yang lalu. Kebanyakan pengendalian diri kita bekerja 
secara tidak sadar. Saat makan siang bisnis, anda tidak perlu 
secara sadar mengekang diri anda untuk tidak memakan daging 
di piring atasan anda. Otak tidak sadar anda secara terus-menerus 
membantu anda mencegah terjadinya malapetaka sosial, dan dia 
mengoperasikan begitu banyak cara tidak sadar yang begitu 
berpengaruh dalam kehidupan bahkan beberapa psikolog mulai 
menganggap bahwa dialah penguasa sebenarnya. Obsesi dengan 
proses tidak sadar ini muncul dari kesalahan fatal yang dibuat 
peneliti yang terus membelah-belah tingkah laku menjadi unit 
yang lebih kecil dan singkat, sehingga menganggap reaksi 
yang terjadi sebagai terlalu cepat untuk diarahkan oleh pikiran 
sadar. Jika anda mencari penyebab dari beberapa gerakan yang 
diukur dalam sepersekian detik, reaksi langsung disebabkan 
oleh lonjakan dari beberapa sel saraf yang terhubung antara otak 
dengan otot. Tidak ada kesadaran dalam proses ini. Tidak ada 
yang sadar ketika sel saraf melonjak.

Tetapi kehendak (karsa) tidak bisa ditemukan dengan 
menghubungkan unit-unit waktu.44 Kehendak terdiri dari 
kemampuan menyadari situasi saat ini sebagai bagian dari 
sebuah pola umum.45 Merokok sebatang tidak akan merusak 
kesehatan anda. Menggunakan heroin sekali tidak akan membuat 
anda kecanduan. Sepotong kue tidak akan mebuat anda gemuk, 
tidak membuat satu PR tidak akan merusak karir akademik anda. 
Tetapi demi agar anda bisa tetap sehat dan memiliki pekerjaan, 
anda harus memperlakukan (hampir) setiap episode tindakan 
sebagai cerminan dari kebutuhan umum untuk menahan godaan-
godaan ini. Di sinilah pengendalian diri yang sadar datang, dan 
itulah mengapa dia membuat perbedaan antara kesuksesan dan 
kegagalan di hampir semua aspek kehidupan, sebagaimana yang 
ditemukan peneliti, penelitian demi penelitian.

Dalam dunia pekerjaan, manajer dengan nilai pengendalian diri 
yang tinggi dinilai lebih disukai oleh bawahan dan rekan mereka. 
Orang dengan pengendalian diri yang baik ditemukan jauh lebih 
baik dalam membentuk dan mempertahankan hubungan yang 
aman dan memuaskan dengan orang lain. Mereka terbukti lebih 
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baik dalam berempati dengan orang lain dan mempertimbangkan 
hal dari sudut pandang orang lain. Mereka secara emosional 
lebih stabil dan rentan terhadap kecemasan, depresi, paranoia, 
psikotisisme, gangguan obsesif kompulsif, gangguan pola 
makan, masalah alkohol, dan penyakit mental lainnya. Mereka 
lebih sedikit marah, dan ketika mereka marah, mereka lebih 
kurang agresif, entah secara verbal maupun fisik. Sementara 
itu, mereka yang dengan pengendalian diri yang rendah, lebih 
mungkin memukul pasangan mereka dan melakukan berbagai 
jenis tindakan kriminal – lagi dan lagi, sebagaimana ditunjukkan 
oleh June Tangney, yang bekerja bersama Baumeister untuk 
mengembangkan skala pengendalian diri dalam tes kepribadian. 
Ketika dia menguji narapidana dan mengikuti kehidupan mereka 
bertahun-tahun setelah bebas, dia temukan bahwa mereka yang 
dengan pengendalian diri yang rendah lebih mungkin untuk 
melakukan perbuatan kriminal lain dan kembali ke penjara.46

Bukti terkuat yang saat ini diterbitkan tahun 2011, dalam 
sebuah penelitian jangka panjang yang melelahkan, jauh lebih 
besar dan mendetail dari yang pernah dilakukan sebelumnya, 
sebuah tim peneliti internasional mengikuti kehidupan ribuan 
anak di Selandia Baru dari kelahiran sampai usia tiga puluh 
dua.47 Pengendalian diri masing-masing anak diberi peringkat 
dalam berbagai cara (melalui observasi oleh peneliti dan juga 
laporan masalah dari orang tua, dan anak itu sendiri). Usaha ini 
menghasilkan sebuah ukuran yang dapat dipercaya mengenai 
pengendalian diri anak, dan peneliti mampu membandingkannya 
dengan cakupan pencapaian yang luas ketika anak ini mencapai 
remaja dan dewasa. Anak-anak dengan pengendalian diri yang 
tinggi tumbuh menjadi orang dewasa dengan kesehatan fisik 
yang lebih baik, termasuk tingkat obesitas yang lebih rendah, 
penyakit menular seksual yang lebih rendah, dan bahkan gigi 
yang lebih sehat (tampaknya, pengendalian diri yang baik 
termasuk juga menggosok gigi dan menggunakan benang gigi.) 
Pengendalian diri ditemukan tidak relevan dengan depresi ketika 
dewasa, tetapi kurangnya pengendalian diri membuat subyek 
lebih rentan terhadap masalah alkohol dan narkoba.

Anak-anak dengan pengendalian diri yang rendah cenderung 
lebih miskin secara keuangannya. Mereka berprofesi pekerjaan 
dengan gaji rendah, punya sedikit uang di bank, dan dan lebih 
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mungkin tidak memiliki rumah atau memiliki uang yang disimpan 
untuk pensiun. Mereka juga memiliki anak yang dibesarkan 
dalam rumah tangga orang tua tunggal, mungkin karena mereka 
lebih sulit beradaptasi dengan disiplin yang dibutuhkan untuk 
hubungan jangka panjang. Anak-anak dengan pengendalian 
diri yang tinggi lebih tinggi kecenderungannya untuk memiliki 
hubungan pernikahan yang stabil dan membesarkan anak mereka 
dalam rumah tangga dengan dua orang tua. Terakhir tetapi 
penting, anak-anak dengan pengendalian diri yang rendah lebih 
mungkin masuk penjara. Diantara anak-anak dengan tingkat 
pengendalian diri yang rendah ini, lebih dari 40 persen pernah 
dituntut secara kriminal pada usia tiga puluh dua dibandingkan 
dengan hanya 12 persen dari mereka yang mengarah kepada 
distribusi data kelompok pengendalian diri yang tinggi pada 
masa muda mereka.

Tidak mengejutkan jika beberapa perbedaan ini bisa dihubungkan 
dengan intelegensi dan kelas sosial dan ras, tetapi hasil di 
atas juga tetap signifikan bahkan ketika faktor-faktor tersebut 
diperhitungkan. Dalam penelitian lanjutan beberapa peneliti 
menyelidiki kakak beradik dari keluarga yang sama sehingga 
mereka bisa membandingkan anak-anak yang tumbuh dalam 
rumah yang sama. Sekali lagi, ditemukan, bahwa anak dengan 
pengendalian diri yang rendah pada masa kanak-kanak berakhir 
lebih buruk ketika dewasa: lebih tidak sehat, lebih miskin, lebih 
mungkin menghabiskan waktu di penjara. Hasilnya begitu jelas: 
pengendalian diri adalah kekuatan penting dan kunci untuk 
hidup yang sukses. 

Penemuan kembali pengendalian diri ini telah memulihkan 
beberapa pemikiran zaman Victoria dan menyebabkan beberapa 
peneliti untuk menguji kembali asumsi “progresif” mereka. 
Progresif awal-awal, pada awal abad kedua puluh, membayangkan 
sebuah Amerika yang dituntun oleh para pakar menggunakan 
prinsip-prinsip ilmiah untuk membentuk masyarakat jenis baru. 
Mereka percaya bahwa masa depan dimiliki oleh negara-negara 
yang menekankan tanggung jawab kolektif dan bukannya 
individu. Banyak ilmuwan sosial dengan semangat menyetujui 
dan bergabung dengan proyek ini – lagipula, mereka adalah 
pakar tersertifikasi dalam membentuk tingkah laku manusia. 
Mereka menyediakan pembenaran untuk Pelarangan (alkohol), 
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dan setelah reformasi progresif ini gagal, mereka tetap mencari 
cara baru untuk meregulasi negara. Bertumbuhnya negara 
pengasuh yang menentukan keburukan mana yang legal, godaan 
mana yang bisa diiklankan, obat mana yang bisa dijual, makanan 
mana yang diizinkan, dan minuman manis mana yang tabu 
(segala yang melebihi 16 ons gula, berlaku di kota New York).

Ilmuwan sosial yang menyarankan penolakan terhadap tujuan 
progresif dan mempercayai tradisi, dikategorikan sebagai 
konservatif. Mereka yang percaya pada pemikiran tradisional 
tentang tanggung jawab pribadi dianggap sebaik-baiknya naif 
atau seburuknya penindas. Psikolog melaporkan bahwa mereka 
yang diidentifikasikan sebagai konservatif adalah yang otoriter, 
tidak ilmiah, dogmatis, dan memusuhi ide baru.48 Penekanan 
mereka terhadap individu di atas kolektif dianggap sebagai 
strategi untuk mempertahankan status tinggi mereka dalam 
hierarki. Pada tahun 2004, ketika peneliti menemukan bahwa 
mahasiswa konservatif mendapatkan nilai lebih tinggi pada mata 
kuliah ekonomi dari pada mahasiswa liberal, penjelasannya 
seakan-akan sudah pasti: konservatif sedang mempertahankan 
keistimewaan mereka dalam posisi sosial.49 “Ilmu akademik 
yang lebih mungkin menyediakan bagi mahasiswa akses kepada 
kekuasaan sosial dan ekonomi di masa depan cenderung lebih 
dikuasai oleh mereka yang memegang teguh sikap-sikap yang 
memperkuat tatanan sosial yang sudah ada,” kata peneliti. 
Mereka tidak bisa menjelaskan dengan tepat mengapa mahasiswa 
konservatif mendapatkan nilai lebih tinggi, tetapi jelas bahwa 
fakultas ekonomi sedang menyusupkan sistem kelas penjajahan 
di Amerika dengan “menciptakan keberpihakan bagi individu-
individu yang diharapkan bisa mempertahankan sistem hirarki 
sosial berdasarkan kelompok.” 

Satu dekade kemudian, beberapa ilmuwan sosial meninjau 
kembali perbedaan antara mahasiswa konservatif dan liberal.50 
Kali ini, bukannya berteori tentang rasisme patriarkis, mereka 
menguji kemampuan mahasiswa berkonsentrasi mengerjakan 
sebuah ujian mental. Hasilnya ternyata mahasiswa konservatif 
memiliki pengendalian diri yang lebih baik dari pada liberal, 
sebuah temuan yang menawarkan penjelasan yang lebih 
mengena tentang perbedaan nilai mata kuliah. Ini juga membantu 
menjelaskan mengapa mereka memilih kepercayaan politik 
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kepada konservatisme. Mereka yang memiliki iman terhadap 
pengendalian diri individu tidak secara otomatis mencari 
perlindungan negara, entah untuk diri mereka atau sesamanya. 
Malah, mereka berkonsentrasi pada disiplin diri mereka dengan 
menggunakan strategi dasar yang sama yang digunakan oleh 
Thomas Jefferson dan Ben Franklin.

Langkah pertama untuk mengembangkan pengendalian 
diri dengan menetapkan tujuan, yang kedengarannya hanya 
sederhana. Tetapi hampir semua kita pernah menderita karena 
apa yang disebut oleh psikolog sebagai “kegagalan perencanaan” 
(Planning Fallacy: kita selalu menggampangkan atau 
memperkirakan bahwa sebuah pekerjaan akan bisa diselesaikan 
lebih cepat). Sebuah proyek biasanya membutuhkan dua kali 
lipat waktu dari pada yang direncanakan sebelumnya, dan 
bahkan lebih. Itulah mengapa orang-orang sering menentukan 
tujuan mereka dalam seminggu dibandingkan apa yang mereka 
bisa capai dalam sebulan. Anda lebih baik memilih beberapa 
tujuan penting - mungkin hanya untuk seminggu - kemudian 
secara hati-hati mencatat kemajuan anda. Memonitor kemajuan 
pencapaian tujuan anda adalah sama pentingnya dengan 
menetapkan tujuan. Ini penting untuk pengendalian diri. Jika 
anda ingin mengurangi pengeluaran, catatlah itu setiap minggu. 
Jika anda ingin mengurangi berat badan, timbanglah setiap 
hari - itulah salah satu cara yang telah terbukti secara klinis 
mengurangi berat badan.51

Strategi penting lain, apa yang Baumeister sebut sebagai 
“bermain menyerang,” muncul dari penelitian yang mencatat 
disiplin diri subyek penelitian sepanjang hari.52 Peneliti berharap 
mereka sering-sering menggunakan daya kehendak mereka 
yang kuat untuk menakukan godaan. Tetapi ternyata hasilnya 
ditemukan orang-orang yang disiplin menggunakan lebih sedikit 
daya kehendak dari pada rata-rata. Peneliti bingung sampai pada 
akhirnya mereka menemukan rahasia orang-orang ini: mereka 
merancang hidup mereka sehingga bisa meminimalisir godaan. 
Mereka menjauh dari restoran prasmanan makan sepuasnya. 
Mereka tidak menyimpan permen atau segalon es krim di kulkas 
mereka. Jika mereka ingin berfokus pada sebuah proyek, mereka 
matikan notifikasi email mereka. Mereka menyimpan asupan 
daya kehendak mereka yang terbatas sehingga bisa tersedia saat 
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mereka perlu membuat keputusan darurat atau penting. Mereka 
bermain menyerang, bukan bertahan, dan hasilnya mereka 
berhasil.

Daya kehendak penting bagi kesuksesan pribadi dalam semua 
aspek kehidupan, tetapi yang penting bahwa pengendalian 
diri jauh lebih luas dari sekedar pengembangan diri. Dari 
semua manfaat bagi pribadi yang ditunjukkan oleh penelitian 
Baumeister, yang paling menyentuh adalah ini: mereka yang 
dengan daya kehendak lebih kuat, lebih dermawan.53 Mereka 
lebih mungkin memberikan donasi sumbangan, melakukan 
pekerjaan sebagai relawan, dan menawarkan rumah mereka 
sebagai tumpangan bagi mereka yang tak punya tumpangan. 
Daya kehendak berevolusi karena itu penting bagi leluhur kita 
agar dapat hidup berdampingan dengan anggota klan yang lain, 
dan dia masih tetap diperlukan untuk kehidupan saat ini. Disiplin 
dari dalam tetapi menuntun kepada kebaikan hati yang keluar.

Konsepsi para pendiri bangsa Amerika Serikat tentang kebebasan 
mungkin kelihatan aneh bagi mereka yang meneriakkan tuntutan 
perlindungan dari negara bagi mereka yang berhati lemah dari 
godaan dan cobaan baru. Tetapi penemuan kembali daya kehendak 
menawarkan sebuah visi alternatif: sebuah masyarakat di 
mana setiap individu memiliki otak dan kekuatan untuk 
berurusan dengan masalah baru. Daya kehendak kita 
telah memampukan kita menjadi makhluk yang paling 
bisa beradaptasi di planet ini, dan kita menemukan cara 
bagaimana menggunakannya untuk keuntungan bersama. 
Kita belajar, sekali lagi, bahwa daya kehendak adalah nilai 
kebaikan yang membedakan kita dari spesies lain, dan daya 
kehendak bisa membebaskan kita.
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3
Hidup dalam Negara 

Pengasuh: Bagaimana 
Dampak Bantuan 

Kesejahteraan Kepada 
Penerimanya

Oleh Lisa Conyers

Seperti apa hidup seseorang ketika tanggung jawabnya 
atas kesejahteraannya sendiri diambil alih oleh negara? 
Seberapa banyak kebebasan yang bisa dinikmati seseorang 
ketika dia wajib mengikuti tes bebas narkoba, pengendalian 
konsumsi alkohol, dan tes kesuburan yang menjadi wajib? 
Apa yang terjadi ketika pengejaran kebahagiaan sebagian 
besar didikte oleh aturan birokrat? Lisa Conyers adalah 
direktur studi kebijakan di DKT Liberty Project dan menulis 
The Human Cost of Welfare: How the System Hurts the 
People It’s Supposed to Help (Santa Barbara: Praeger, 
2016), dimana dia mewawancarai professional di bidang 
bantuan kesejahteraan dan penerima bantuan di seluruh 
AS, di jalanan, di tempat laundry, di tempat penampungan, 
stasiun bus, penampungan tunawisma, dan tempat suaka 
orang Indian. 

Pada akhir tahun 1980 dan awal tahun 1990 dan lagi pada tahun 
2012 sampai tahun 2014, saya berkeliling Amerika Serikat 
mewawancarai sampel yang luas dari penduduk Amerika yang 
bergantung pada program bantuan langsung dengan syarat tertentu, 
yang juga dikenal dengan sebutan “bantuan kesejahteraan.” 
(Dalam bahasa Inggris, istilah yang dipakai adalah Welfare, 
secara harfiah hanya berarti kesejahteraan. Dalam bab ini, akan 
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diterjemahkan dengan kata “Bantuan” – Penerjemah). Saya 
ingin mengetahui apakah bergantung pada bantuan memiliki 
dampak terhadap kebebasan dan usaha mengejar kebahagiaan 
sang penerima, dan apakah menyingkirkan tanggung jawab 
untuk mendapatkan mata pencaharian bisa mengubah kehidupan 
seseorang. Apakah mungkin, saya bertanya, untuk berbahagia 
tanpa harus mempertahankan hidup?

Dan tanpa hubungan penting antara kebebasan dan tanggung 
jawab – apa yang terjadi ketika seseorang menyerahkan 
kebebasannya sebagai gantinya kehidupan yang dikendalikan 
oleh birokrasi yang tidak dikenal? Apakah rasa tanggung jawab 
pribadi menjadi hilang? Apakah mereka kehilangan pandangan 
tentang apa itu kebebasan, dan apa artinya?

Tentu saja, hidup dengan bantuan kesejahteraan bukan berarti 
bebas dari tanggung jawab, termasuk usaha memenuhi 
persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari berbagai program 
entah bantuan federal (pemerintah pusat) atau negara bagian 
(pemerintah daerah. Tetapi ini bukanlah pekerjaan yang memiliki 
arti yang menambah kesejahteraan, kecakapan, dan rasa hormat 
diri, dari si penerima bantuan. 

Ketika saya mempelajari hubungan antara bantuan dan 
kebebasan dan kebahagiaan, yang membuat saya paling terkejut 
adalah bagaimana sistem bantuan ini menyerang balik – malah 
sebenarnya melukai orang-orang yang seharusnya dia bantu. 
Ternyata ketergantungan terhadap bantuan, melemahkan 
mental dan cenderung membuat penerimanya tetap miskin 
(dan kadangkala membuat mereka lebih miskin), dan sering 
dia membuat mendapatkan pekerjaan sebagai pilihan yang 
merugikan bukannya menguntungkan. Tetapi tragedi yang 
paling mengenaskan, bagi saya, adalah tingkat ketergantungan 
yang membuat rasa seseorang tentang harkat diri dan martabat, 
dan konsekuensi berupa hilangnya rasa kendali seseorang akan 
hidup dan takdirnya.

Yang saya temukan dan pelajari dari pencarian ini banyaknya 
cara yang tercipta untuk merampas tanggung jawab orang 
terhadap kesejahteraan mereka sendiri dan membuat mereka 
bergantung pada pemerintah dan mempengaruhi hidup mereka. 
Tetapi pertama, kita akan lihat sejenak bagaimana sampai 
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penduduk Amerika berubah menjadi masyarakat dengan bantuan 
yang begitu meluas; dan bagaimana dia bekerja dan menjebak 
mereka yang ada di dalamnya. 

Sejarah Singkat Negara Kesehateraan
Pada awal tahun 1960-an, Presiden Lyndon Johnson meluncurkan 
program “Perang Terhadap Kemiskinan” dan Amerika 
menghabiskan 6.1 persen dari PDB untuk bantuan sosial untuk 
rakyat kurang mampu;54 saat ini, Amerika menghabiskan hampir 
mencapai 14,5 persen.55 Pada tahun 1965, ketika perang terhadap 
kemiskinan diluncurkan, 20 persen populasi – sekitar 39 juta 
rakyat Amerika – hidup dalam kemiskinan.56 Saat ini, persentase 
lebih kecil dari Rakyat Amerika, 14 persen, diklasifikasikan 
sebagai miskin; sebuah perkembangan yang baik, tetapi tetap 
ada 44 juta rakyat Amerika hidup dalam kemiskinan.57 

Lebih lanjut, sekitar $700 miliar dari $3.5 triliun Anggaran 
Federal dihabiskan untuk orang miskin.58 Bantuan kesejahteraan 
bagi yang kurang mampu memakan biaya rata-rata $10.000 
per pembayar pajak per tahun.59 Satu dari lima orang amerika 
bergantung paling tidak pada satu jenis bantuan, dan 46 juta 
rakyat, hampir satu dari 6 orang, menerima bantuan makanan 
gratis.60

Perang terhadap Kemiskinan Presiden Johnson membutuhkan 
definisi tentang kemiskinan untuk mengatur siapa yang berhak 
mendapatkan bantuan. Sejak tahun 1965, kemiskinan telah 
didefinisikan sebagai hidup di bawah apa yang pemerintah 
federal sebut sebagai “garis kemiskinan.” Perhitungan angka 
tersebut disediakan oleh Departemen Kesehatan dan Layanan 
Masyarakat dan menggambarkan biaya makan dengan asupan 
makanan biasa khas Amerika yang disetahunkan dan dikalikan 
tiga. Dengan kata lain, anda dinyatakan miskin jika pendapatan 
anda kurang atau sama dengan tiga kali biaya tahunan untuk 
makan dengan asupan cukup makanan normal khas Amerika.61 
Rumus ini belum berubah selama lima-puluh tahun. Tahun 1965 
garis kemiskinan adalah $2.000 ($11.600 saat ini jika disesuaikan 
dengan inflasi per tahun)62 Dan garis kemiskinan untuk satu orang 
pribadi pada tahun 2015 hampir sama angkanya: $11.77063 
Sampai tahun 2008, selama pendapatan anda sama dengan 
atau di bawah garis kemiskikan ini, anda dianggap miskin, dan 
dianggap bisa menerima bantuan.
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Tetapi pada tahun 2008, dengan diterbitkannya ARRA atau 
American Recovery and Reinvestment Act (Undang-Undang 
Pemulihan dan Reinvestasi, reaksi pemerintah federal 
menanggulangi resesi 2008) miliaran dollar pemerintah federal 
disuntikkan ke ekonomi AS yang teorinya dipercaya bahwa 
ini diperlukan untuk mencegah depresi ekonomi menyeluruh. 
Bagian dari undang-undang ini adalah memperluas bantuan sosial 
bagi mereka dengan pendapatan – pada kasus tertentu – sebesar 
400 persen lebih tinggi dari garis kemiskinan.64 Hasilnya berupa 
peningkatan luar biasa dari pengeluaran bantuan kesejahteraan. 
Program bantuan di Amerika saat ini melayani bukan hanya 
orang miskin tetapi juga kelas menengah.

Dalam artikel terbaru di majalah National Affairs, Daniel Armor 
dan Sonia Sousa menulis:

Hari ini, lebih dari setengah bantuan sosial dialokasikan 
lewat program yang kita anggap sebagai “anti-kemiskinan” 
sebenarnya diterima oleh orang-orang di atas garis 
kemiskinan sesuai yang didefinisikan oleh Biro Sensus AS. 
Sebagai hasilnya, program bantuan kemiskinan kita – yang 
dulunya dibenarkan dan dibela sebagai jaring pengaman 
bagi saudara sebangsa yang memang sedang membutuhkan 
– kelihatannya makin menjadi sarana yang membuat hidup 
menjadi lebih nyaman bagi kelas menengah.65

Sementara itu, mereka yang dalam keadaan sangat miskin, 
didefinisikan sebagai mereka yang hidup dengan pendapatan 
kurang dari atau sama dengan lima puluh persen atau di bawah 
garis kemiskinan, menyaksikan bahwa nilai bantuan untuk 
mereka makin berkurang dalam lima tahun terakhir. Sehingga 
ketika kelas menengah sekarang diuntungkan dari program yang 
dirancang untuk menolong yang miskin, mereka yang paling 
membutuhkan makin tidak bisa merasakannya.66

Satu perubahan positif adalah mereka yang di bawah garis 
kemiskinan hidup mereka secara material tidak terlalu 
berkekurangan. Mayoritas rumah tangga miskin saat ini telah 
memiliki microwave, sebuah mobil, televisi kabel, dan banyak 
memiliki pendingin ruangan (Air Conditioner), dan/atau 
komputer pribadi; jauh lebih baik dari pada kemelaratan yang 
digambarkan dalam artikel terkenal majalah Time tahun 1964 
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tentang kemiskinan di Appalachia67 yang dikutip bahwa ini yang 
menginsiprasi Johnson untuk meluncurkan Perang terhadap 
Kemiskinan. Mereka yang dalam kemiskinan tentu saja kurang 
mengenaskan dibandingkan orang miskin masa lalu; orang-
orang jelas sudah lebih baik secara materi, entah lewat transfer 
pendapatan atau karena faktanya memang kesejahteraan yang 
meningkat. Tetapi tingkat kemiskinan tetap tinggi. Sebagaimana 
yang Michael Tanner dari Cato Institute tulis baru-baru ini:

Tingkat kemiskinan telah secara efektif grafiknya datar 
selama hampir lima-puluh tahun terakhir, mengindikasikan 
bahwa sistem bantuan sosial berdampak kecil dalam 
meningkatkan kemandirian diantara orang miskin. Intinya, 
program bantuan kesejahteraan kita tidak menurunkan 
kemiskinan dengan membantu orang miskin keluar dan 
menjadi kelas menengah lewat pekerjaan dan pendidikan; 
program ini sekedar membuat situasi mengerikan dari 
mereka yang miskin menjadi lebih bisa mereka nikmati. 
Kita melempar bagi orang-orang ini pelampung agar mereka 
bisa mengapung, tetapi tidak menarik mereka ke atas perahu. 
Kita secara efektif menciptakan dan mempertahankan kelas 
masyarakat yang ketergantungan.68

Dengan kata lain, kita telah membuat kemiskinan menjadi tidak 
terlalu tidak menyenangkan – pencapaian yang pantas – tetapi 
kita tidak menyelesaikan masalah. 

Bagaimana Bantuan Kesejahteraan Bekerja
Salah satu hal pertama yang sistem bantuan kesejahteraan 
hasilkan adalah membuat orang-orang berusaha lebih miskin 
agar mereka bisa memenuhi syarat menerima bantuan. Agar 
memenuhi syarat berarti mengeluarkan lebih sedikit untuk 
membeli aset dan menabung, dan itu termasuk kendaraan, yang 
sangat menyusahkan karena kemampuan untuk berpindah-
pindah, membuat janji bertemu dan menepatinya – kebanyakan 
kehidupan berputar sekitar transportasi – lebih khusus memiliki 
mobil, akan tetapi kita membuat orang memiliki mobil 
menjadi lebih sulit untuk mereka yang menginginkan bantuan 
kesejahteraan. 

“Ketika saya mendaftar untuk mendapatkan bantuan makanan 
gratis, saya harus memberikan semua informasi rekening koran, 
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membayar biayanya, informasi tabungan, tagihan, mobil – setiap 
aset yang saya punya, setiap sen harus saya laporkan,” kata Ken. 
Ken adalah koki berusia tiga puluh tiga tahun dari daerah sub 
urban di pinggiran Los Angeles yang menemani saya makan 
siang pada suatu Sabtu pagi. Bisnis sedang lesu, dia beristirahat 
untuk berbincang, sambil membersihkan sisa makanan di lantai.

“Saya punya mobil; yang biasa saja, nilainya mungkin sekitar 
$4.000, dan mereka katakan saya tidak bisa punya mobil agar 
memenuhi syarat untuk bantuan makanan. Total nilai aset yang 
bisa saya punyai adalah $2.000. Saya harus menjual mobil, dan 
hidup dengan hasil penjualannya, dan setelah habis saya bisa 
memenuhi syarat. Mereka mau anda datang dengan keadaan 
melarat seutuhnya – anda tidak bisa punya tabungan, dan anda 
harus hidup hanya cukup makan sehari. Itu persyaratannya”

Pengalaman Ken bukanlah hal yang tidak biasa. Guna memenuhi 
syarat menerima bantuan, pendaftar harus membuka semua 
informasi asetnya. Pekerja sosial lalu akan memberlakukan uji 
kelayakan untuk menentukan apakah pendaftar cukup miskin 
untuk memenuhi kriteria mendapatkan bantuan. Cukup adil. Kita 
tidak ingin memberi uang kepada orang yang punya uang, kita 
ingin membantu yang miskin. Tetapi konsekuensi dari sistem 
ini membuat orang lebih miskin. Mereka tidak bisa memiliki 
simpanan atau aset fisik melebihi jumlah tertentu; mereka harus 
menjual aset yang sebenarnya mereka bisa gunakan sebagai 
anggunan pinjaman atau pengaman ketika keadaan mendesak. 
Ini berarti mereka kehilangan kendali terhadap rencana cadangan 
pribadi mereka; pemerintah sekarang pelindung cadangan 
mereka.

Pada suatu malam yang panas bulan September di Bronx saya 
mewawancarai Shauna, ibu muda dua anak. Kami duduk di halte 
bus seberang jalan taman bermain anak. Kami menyaksikan 
anak-anak remaja saling mengejar, menampilkan kelincahan 
mereka walaupun lampu jalan mulai redup dengan tambahan 
cahaya penerangan hanya dari mobil yang lalu-lalang dan rumah 
di seberang jalan. Teriakan mereka semakin redup ketika gelap 
mulai datang, dan akhirnya mereka pulang.

Shauna sedang menunggu bus-nya, dan dia menceritakan kepada 
saya tentang pengalamannya ketika kakek-nya meninggal dan 
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mewariskan mobilnya. “Merek-nya Cadilac, bernilai sekitar 
$8.000. Sayangnya, dia mewariskannya pada saya, dengan 
mengetahui bahwa saya akan menggunakannya bersama saudari 
saya – tetapi tidak berhasil. Bagi pegawai kantor bantuan 
kesejahteraan, saya punya aset senilai $8.000 dan ini akan 
membuat saya tidak memenuhi syarat menerima bantuan – 
saya akan kehilangan voucher perumahan, Medicaid (bantuan 
kesehatan), food stamp (bantuan makanan), bantuan tunai, 
semuanya.”

Alih-alih, dia dan saudarinya menjual mobil itu dan membagi 
uang hasil penjualannya. Sebuah mobil yang bisa saja 
menyediakan bagi mereka sarana transportasi ke sekolah dan 
pekerjaan dan pelatihan, dan bisa digunakan untuk membawa 
kerabat mereka ke janjian dengan dokter dan kebutuhan lain, 
malah dijual, keuntungannya dibagi dan dihabiskan, semuanya 
agar kantor bantuan kesejahteraan mau melanjutkan pemberian 
bantuan bagi mereka. “Saya tidak tahu, mungkin ini hal yang 
baik, tetapi yang saya rasakan sepertinya saya seharusnya bisa 
mendapat sedikit kebebasan, sebuah dorongan untuk menggapai 
lebih, tetapi mereka tidak suka ide tersebut, dan mereka ingin 
saya tetap berada dimana mereka mau dimana saya berada. 
Jadi di sinilah saya, menunggu bus yang akan mengantar saya 
pulang. Mobil itu seharusnya bisa membuat saya sampai hanya 
dalam sepuluh menit”

Sistem ini merampas alat yang seharusnya bisa mereka 
gunakan untuk mendapatkan semacam pengendalian 
diri dan mungkin bahkan membawa mereka keluar dari 
kemiskinan – alat untuk mencari pekerjaan baru dalam sebuah 
area geografis yang lebih luas, atau mendapatkan pekerjaan yang 
membutuhkan mobil. Sistem ini telah membuat Ken dan Shauna 
menjadi lebih miskin.

Perlu diperhatikan bahwa beberapa program bantuan di negeri 
Paman Sam baru-baru ini telah mulai mengizinkan kepemilikan 
mobil atau di beberapa kasus tertentu mengizinkan untuk mobil 
nilai tertentu, tetapi tidak semuanya mengizinkan. Sebagai 
hasilnya, memiliki mobil mungkin diizinkan untuk mendapatkan 
suatu program tertentu, tetapi bisa membuat mereka ditolak 
menerima program lain, dan bertualang dalam berbagai 
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aturan program ini sangat rumit. Jika sudah memenuhi syarat 
mendapat bantuan, penerima bantuan diwajibkan untuk secara 
berkala mendaftarkan diri ulang. Memang ini hal baik jika 
kita ingin memilih dengan tepat penggunaan setiap uang pajak 
terpakai dengan benar dan memastikan hanya yang memerlukan 
mendapatkan bantuan. Tetapi pendekatan satu-ukuran-untuk-
semua seperti ini bisa memiliki konsekuensi yang memberatkan.

Seorang ibu di Seattle, dengan lima anaknya semuanya penerima 
bantuan, baru-baru ini menganggapi, “Setiap kali saya pergi ke 
kantor selalu ada formulir lain yang harus saya isi, dan lainnya, 
dan lainnya. Dan saya harus pergi ke seberang kota ke kantor 
lainnya, kemudian mereka meminta akta kelahiran anak saya 
untuk suatu syarat. Padahal mereka punya banyak komputer di 
sana, dan saya tahu tidak akan sulit bagi mereka untuk menaruh 
data saya sekali saja dan pasti beres, tetapi malah saya harus 
berlari berputar-putar mencoba memastikan bahwa saya telah 
memenuhi semua yang harus dilakukan.” Ditanya tentang 
kemungkinan bekerja, dia memutar matanya dan berkata, 
“Bagaimana bisa mencari pekerjaan ketika saya harus paling 
tidak dua sampai tiga kali sebulan pergi ke sana, menghabiskan 
berjam-jam di antrian, menunggu giliran untuk mencari tahu hal 
apa lagi yang harus dilakukan selanjutnya? Atasan mana yang 
akan akan mengizinkan karyawannya melakukan semua itu?

Jika saja yang dipertaruhkan di sini hal sepele, segala regulasi ini 
akan kelihatan sangat memberatkan, tetapi jika gagal memenuhi 
satu aturan saja bisa menuntun ke hilangnya bantuan, yang 
artinya harus mengantri dari belakang untuk mendaftar ulang, 
sering dengan hilangnya bantuan pada saat tersebut. Bagi mereka 
yang berada paling dasar dalam tangga ekonomi, sebulan atau 
dua bulan tanpa bantuan bisa menjadi bencana. 

Mereka yang menjadi peserta paling banyak dalam skema 
bantuan adalah yang paling dirugikan jika kehilangan bantuan. 
Jika penerima melewati batas atas kepemilikan aset atau 
pendapatan, dia bisa kehilangan semua bantuan sekaligus. Ini 
biasanya disebut “tebing bantuan” dan inilah yang membuat 
banyak ibu-ibu tidak mencari pekerjaan. Bayangkan, seorang 
ibu tunggal muda dengan dua anak. Tidak memiliki pekerjaan, 
perumahannya dibayar dengan voucher perumahan; iuran 
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bulanannya dibayar dengan subsidi iuran (air, listrik, gas, 
telepon, dll); kebutuhan medisnya dibiayai oleh Medicaid; 
dia mendapatkan susu formula dan suplemen kesehatan untuk 
dirinya dari Woman, Infants and Children (Program Ibu, Bayi 
dan Anak), dia mendapat bantuan makan. 

Jika ibu ini tiba-tiba saja kehilangan bantuan kesejahteraannya, 
dia harus memiliki pendapatan $40.000 per tahun agar dapat 
menggantikan nilai bantuan yang dia tidak miliki lagi. Pekerjaan 
jadinya, bukannya jalan keluar dari kemiskinan, tetapi adalah 
risiko baginya dan kesejahteraan keluarganya.

Janie, seorang ibu tiga anak dari Chicago, menggambarkan 
keadaan ini seperti ini: “Saya pergi memberitahu pekerja sosial 
yang menangani saya bahwa saya akan mendapatkan pekerja 
paruh waktu dan dia berkat, “Oh, tidak, tidak, tidak, jangan ambil 
pekerjaan itu. Jika kamu lakukan itu kamu kehilangan segalanya 
– perumahan, tunjangan. Lebih baik jika kamu tinggal di rumah.’ 
Orang bilang bahwa mereka tidak ingin kita mendapat bantuan, 
tetapi mereka membuat sampai jika saya dapat pekerjaan dan 
merangkak naik, mereka menarik karpet di kaki anda agar anda 
jatuh. Anda tidak bisa menang.”

Dan tebing kesejahteraan ini juga mempengaruhi mereka yang 
bekerja dengan pendapatan rendah. Seorang perawat yang saya 
temui, bekerja di sebuah pusat komunitas dan perawatan di 
sebuah pedesaan di Washington menjelaskan situasinya seperti 
ini: “Saya baru saja ditawarkan posisi supervisor. Akan sangat 
baik hal ini bagi karir saya jika saya ambil. Tetapi saya tidak bisa, 
karena saat ini, saya memenuhi syarat untuk bantuan perumahan 
karena pendapatan rendah saya dan jumlah anak saya. Dan saya 
akan kehilangan semua itu jika saya mendapatkan pendapatan 
lebih tinggi. Dan saya akan kehilangan bantuan subsidi kesehatan 
saya. Saya sudah hitung-hitung, dan kenaikan tidak akan 
menutupi bantuan tersebut.” Dalam kasusnya, mengembangkan 
karirnya terlalu berisiko dan akan membawa biaya baginya.

Keith, seorang pemuda yang saya temui di New Orleans yang 
bekerja paruh waktu, menggambarkan pengalamannya ketika 
dia tidak sengaja melanggar aturan bantuan makanan. “Bibi saya 
bertanya natal tahun ini saya mau apa, dan saya beritahu bahwa 
saya baru saja kehilangan teman sekamar, yang meninggalkan 
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saya tagihan iuran. Saya minta dari pada membelikan saya 
sesuatu mereka sebaiknya bayar saja tagihan tersebut, jadi bulan 
itu mereka membayarkan tagihan saya dan itu membantu saya. 
Bulan depannya saya pergi mendaftar ulang untuk bantuan 
makanan, dan saya memberi tahu pekerja sosial apa yang terjadi.”

Dia berhenti sejenak mengambil nafas panjang dan melanjutkan: 
“Saya tahu, saya mengerti. Mereka sekedar sedang mengerjakan 
tugas mereka. Tetapi yang terjadi mereka mengambil bantuan 
makanan saya; mereka katakan hadiah tersebut adalah 
pendapatan, bahwa saya harus mengungkapkannya, dan jumlah 
hadiah tersebut melebihi batas pendapatan. Dan, ditambah lagi, 
saya harus mengembalikan uang bantuan makanan dari bulan 
lalu, dan perlu tiga bulan bagi saya untuk mengembalikannya. 
Saya rasa hal tersebut masuk akal, tetapi tentu saja telah membuat 
keuangan saya kacau.” Dalam kasus Keith dia melakukan yang 
terbaik; mempertahankan dua kerja paruh waktu, dan selalu 
waspada agar dapat kerja lain; dan bantuan makanan hanya cukup 
membuat dia bisa memakan makan layak. Bagi mereka yang 
tanpa pendapatan, sontakan seketika seperti itu bisa membuat 
mereka jauh lebih terbenam dalam jebakan kemiskinan, dan 
membuat lebih sulit bagi mereka untuk keluar darinya.

Dora, ibu muda di Georgia yang saya temui saat saya sedang 
melakukan observasi sebuah program pelatihan di sebuah 
kantor bantuan kesejahteraan lokal, barus saja diinformasikan 
padanya bahwa dia tidak bisa lagi menjadi peserta karena dia 
telah didiagnosa dengan sebuah penyakit fatal yang jarang, 
“Saya harap saya bisa berjalan ke sana dan berkata, ‘Ini ambil 
bantuan kalian, Saya tidak memerlukannya lagi.’ Saya ingin 
anak-anak saya melihat seorang ibu kulit hitam yang berbangga 
pada dirinya, yang bekerja dan menghasilkan uang. Saya benci 
mereka melihat saya menerima cek bantuan tersebut setiap bulan. 
Dokter saya berkata saya tidak bisa bekerja, dan sekarang mereka 
katakan saya tidak boleh lagi mengikuti program bantuan ini, 
tetapi saya berencana untuk membuka tempat gunting rambut di 
rumah saya, sampai saya terlalu sakit untuk melakukannya dan 
harus berhenti. 

Mudah-mudahan, pada saat itu saya akan punya cukup 
pendapatan untuk keluar dari program bantuan. Pekerjaan 
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ini harus dilakukan diam-diam karena kata mereka saya tidak 
boleh bekerja, dan saya tahu ini melanggar aturan, tetapi saya 
mau mewujudkan datangnya hari dimana saya datang ke 
pekerja sosial saya dan berkata, ‘Tidak, terima kasih, saya tidak 
memerlukan anda lagi. Saya baik-baik saja. Saya mampu.’ Hari 
itu akan menjadi hari dimana saya memperoleh lagi martabat 
saya, dan bisa mengangkat kepala saya tegap lagi dan menjadi 
bangga. Saya hanya berharap, saya belum mati terlebih dahulu.”

Biaya Kesehatan dari Program Bantuan Kesejahteraan 
Sosial 
Tiada pekerjaan untuk dilakukan bisa berarti kebosanan, dan 
sering kali depresi, alkohol, dan narkoba. Sementara banyak 
penerima bantuan menjadi sibuk, banyak juga yang tidak. 
Beberapa ibu-ibu yang saya temui di taman lokal di Harlem 
menjelaskan apa yang mereka kerjakan sepanjang hari. “Kami 
hang-out (jalan-jalan) dengan teman-teman. Makan, minum,” 
kata yang satu. “Lalu kami hang-out lagi.”

“Kalau boleh pilih saya lebih suka bekerja, saya tahu itu. Saya 
sering merasa bosan. Saya mulai membuat diri saya bekerja, 
mencuci baju yang tidak perlu dicuci, mengikat rambut anak saya 
menjadi model rambut yang konyol.” Memiliki pekerjaan paling 
tidak mengerjakan sesuatu yang memang perlu dikerjakan.

Dari semua yang saya wawancarai, mayoritasnya merokok; 
penyalahgunaan alkohol banyak dijumpai, dan banyak yang 
mengakui menggunakan narkoba. “Saya merokok, dan minum, 
dan ganja, tentu saja,” kata Julie. “Mengapa tidak? Hidup dengan 
cek bantuan kesejahteraan ini adalah jalan buntu; dengan begini 
saya tidak perlu berpikir telalu banyak. Teler saja dan hidup akan 
berlalu lebih cepat dengan lebih sedikit stress. Saya menjual 
voucher bantuan makanan saya saat ini, karena saya mendapat 
banyak makanan di tempat penampungan. Tembakaunya berasa 
sampah, alkohonya juga, ganja juga, tetapi lebih baik daripada 
tidak sama sekali.”

“Saya pergi bekerja setiap hari,” lapor Sam, seorang muda 
penerima voucher bantuan makanan yang bekerja dua pekerjaan 
paruh waktu dan tetap tidak bisa mencukupi kebutuhannya. 
“Dengan begitu saya tidak stress memikirkannya.”
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Adalah mungkin untuk bersimpati dengan sikap-sikap yang 
mereka tunjukkan. Hidup dengan bantuan bisa menjadi hidup 
yang sangat sulit. Dengan semua alasan tersebut – rendahnya 
harga diri, ketakutan yang tetap akan hilangnya bantuan, 
keengganan untuk merendahkan sistem yang mengendalikan 
hidup mereka – para penerima bantuan sering tidak bahagia. 
Bahwa kadang mereka memerlukan momen kesenangan untuk 
melarikan diri dari semua ini, mungkin kebahagiaan, tampaknya 
buka saja hal yang alamiah tetapi mungkin diperlukan.

Tetapi cerita mengenai penggunaan narkoba secara illegal, tentu 
saja, menciptakan serangan balik, paling tidak DPR di tiga puluh 
enam negara bagian telah mulai mempertimbangkan hukum 
untuk tes narkoba wajib bagi penerima bantuan mulai 2011.69 

Florida bahkan sampai mewajibkan pendaftar untuk membayar tes 
narkoba mereka sendiri; mereka yang lulus ditebus penggantiannya 
sebesar $40.70

Berbagai aturan tersebut, dan banyak lainnya berhasil diloloskan 
oleh DPR negara bagian, dirancang sebagai upaya untuk 
penggunaan sumberdaya secara lebih efektif dan agar tepat 
sasaran yang memang membutuhkan. Pembelanya berargumen 
bahwa hukum-hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa 
uang publik digunakan untuk keperluan yang benar bagi mereka 
yang memerlukan, dan bukan kemewahan. Penentangnya 
berkata bahwa hukum-hukum ini adalah pengganggu tidak adil 
lainnya bagi kehidupan para penerima, memperlakukan yang 
miskin dengan standar yang berbeda dengan penduduk Amerika 
lainnya. 

Sebagai tambahan dari berbagai hal seperti merokok, narkoba, 
dan alkohol, yang semuanya menjadi lumrah dalam sistem 
ini, ada banyak akibat kesehatan yang peneliti temukan yang 
diakibatkan langsung oleh hidup dalam kemiskinan.

Penelitian terbaru menemukan bahwa orang miskin menderita 
tingkat obesitas (kelebihan berat bandan) yang lebih tinggi,71 
meninggal pada usia yang lebih muda,72 dan menderita tingkat 
stress seperti itu bisa menurunkan IQ.73 Keadaan tanpa pekerjaan 
bahkan membawa dampak lebih parah, termasuk tingginya 
tingkat bunuh diri. Penelitian terbaru menemukan bahwa selama 
resesi terakhir hilangnya penghargaan diri, kemandirian diri, dan 
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martabat pribadi yang muncul karena hilangnya pekerjaan telah 
menuntun ribuan orang untuk membunuh diri mereka sendiri.74

Konflik Bantuan versus Kerja
Rebecca hidup bersama ayahnya yang catat di sebuah hotel 
kumuh di luar Maco, Georgia. Dia dan saya duduk di pinggiran 
jalan di luar hotelnya pada suatu hari di bulan Agustus 2013, 
setelah menghabiskan sehari mengunjungi dapur umum dan 
gereja untuk mencari sumbangan makanan, sebagai bagian 
dari penelitian saya untuk buku yang saya tulis tentang bantuan 
sosial.

Berbicara sambil mengatur suaranya, sambil tangan terlipat di 
pahanya, Rebecca berkata, “Saya benci bantuan kesejahteraan. 
Saya benci. Saya benci tidak memiliki kendali. Saya tumbuh 
percaya pada Mimpi Amerika. Jika saya bekerja keras, saya akan 
punya rumah dengan pagar putih, mobil, anak-anak, uang di 
rekening. Mimpi tersebut – lenyap. Ayah saya menjadi cacat, ibu 
saya pergi, kami kehilangan segalanya. Dia tidak bisa bekerja 
banyak. Saya perlu selalu bersamanya. Dia mendapatkan bantuan 
sosial untuk disabilitas. Saya mendapatkan pekerjaan tidak tetap 
di Craiglist, tetapi kami dalam keadaan bertahan hidup. Bukan 
hidup, hanya bertahan hidup.” 

“Mimpi Amerika” dan “bertahan hidup” adalah frase yang 
saya dengar lagi dan lagi, di seluruh bagian negeri ini. Warga 
Amerika tetap percaya bahwa jika mereka bekerja keras mereka 
akan mencapai mimpinya. Bagi banyak orang mimpi ini adalah 
rumah dan memiliki mobil, pekerjaan yang membayar tagihan, 
dan sebuah keluarga. Tetapi dengan bantuan mimpi tersebut 
sirna. Sistem menciptakan apatisme dengan penerima bantuan 
berfokus tanpa lelah untuk mempertahankan bantuan yang 
dia dapat dan sebagai bagian dari fokus tersebut, hidup dalam 
ketakutan agar jangan sampai menghasilkan pendapatan terlalu 
banyak uang dari pekerjaan tetap.

Sebagaimana Tiffany, orang tua tunggal di Everett, Washington, 
menceritakan kepada saya ketika kami duduk di bangku di luar 
Safeway Supermarket: “Mimpi? Saya tidak punya mimpi. Dulu 
saya punya. Dulu saya punya gambaran di kepala saya, pagar 
bercat putih, jas, pekerjaan kantoran, anak-anak ... Tidak, tidak 
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saat ini. Saya tetap bertahan karena anak laki-laki saya. Saya 
tidak punya harapan. Tentu saja, saya mendapatkan bantuan 
perumahan, medis, makanan, dan itu cukup untuk bertahan, 
melewati bulan tanpa menjadi gelandangan dan melarat. Hanya 
cukup untuk bertahan. ‘Saat ini, bertahan hidup. Sekarang, pergi 
jangan ganggu kami,’ itulah pesan yang saya dapatkan dari 
program bantuan kesejahteraan. Bantuan bukanlah program 
yang mengangkat orang keluar dari kemiskinan; bantuan ini 
menjaga saya tetap miskin.”

Mereka yang merelakan diri mereka hidup menerima bantuan 
dan berurusan dengan birokrasi yang rumit dan berlapis sebagai 
biaya memperoleh bantuan. Saya tidak pernah bertemu dengan 
satupun yang tidak memiliki cerita untuk dibagikan tentang 
bagaimana kantor bantuan yang tidak berfungsi, dan bagaimana 
sulitnya berurusan dengan mereka.

Tanya, orang tua tunggal dari empat anak yang hidup dalam 
lingkungan pendapatan rendah di luar Atlanta, membagikan 
ceritanya: “Suatu hari, saya pergi, menemui kantor pekerja 
sosial saya untuk mendaftar program layanan balita. Wanita ini, 
dia telah menjadi pekerja sosial sejak saya mulai hidup dalam 
bantuan. Dia telah mengetahui saya selama itu, dan dia menemui 
saya setiap bulan untuk pemeriksaan dokumen.”

Kami duduk makan siang dengan bayinya yang baru lahir, 
Jerome, duduk di tengah bangku di antara kami berdua. Kami di 
kantor bantuan sosial ketika dia sedang jam istirahat dari kelas 
pelatihannya. Tanya kemudian mengelus perut Jerome. “Ibu ini, 
Ny. Johnson, dia tidak bisa mendaftarkan Jerome sampai saya 
mendapat hasil tes DNA yang membuktikan Jerome anak saya. 
‘Apa?’ kata saya. ‘Anda melihat saya sepanjang kehamilan saya, 
Saya di sini seminggu sebelum melahirkan, ingat? Bagaimana 
bisa dia bukan anak saya?’ ‘Tidak peduli,’ katanya ‘Anda 
menginginkan bantuan untuk dia, anda harus membuktikan 
dia anak anda.’ Jadi kami berdua pergi ke seberang kota ke 
Laboratorium untuk mengambil darah; Jerome menangis berjam-
jam; dan saya merasa seperti seorang narapidana.”

Pekerja sosial menegakkan aturan yang mengharuskan setiap 
bayi harus diuji DNA ibunya, dan mungkin ayahnya, jika 
yang perlu dibuktikan adalah ayah. Kadang-kadang ada kasus 
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penipuan seperti peminjaman bayi untuk menipu sistem 
kesejahteraan, tetapi pendekatan satu-ukuran-untuk-semua (one 
size fits all), yang harus dipertahankan oleh pemerintah federal, 
bisa sangat menjatuhkan harga diri seseorang ketika berurusan 
dengan orang yang anda kenal secara pribadi.

Kerja dan Kebahagiaan
Mengambil tanggung jawab bagi diri kita memberi arti bagi 
kehidupan kita. Lagi pula, pekerjaan produktif adalah penting 
bagi kebahagiaan manusia. Kerja memberi arti bagi hidup kita, 
bukan saja karena memampukan kita membawa gaji ke rumah, 
tetapi karena kita mengambil tanggung jawab bagi diri kita dan 
mendapatkan pengalaman kebahagiaan dalam pekerjaan, bahkan 
pekerjaan yang sulit, sediakan.

Penelitian di Pusat Studi Etika Terapan di Universitas Santa 
Clara (2012)75 mendapatkan kesimpulan yang sama dan kuat yang 
mengkhawatirkan ketergantungan atas bantuan, pekerjaan, dan 
kebahagiaan berdasarkan temuan tentang apa yang terjadi dengan 
Subjective Well Being (Keberadaan Kesejahteraan Subyektif atau SWB) 
dari ibu tunggal setelah reformasi bantuan kesejahteraan tahun 1996. 

Reformasi menyeluruh ini, jika anda masih ingat, disetujui 
oleh Presiden Clinton dan Kongres (DPR) yang seharusnya 
“mengakhiri bantuan kesejahteraan sebagaimana yang kita 
biasa kenal.” Pada saat itu, Aid to Families with Dependent 
Children (Bantuan untuk Keluarga dengan Tanggungan Anak 
atau AFDC) yang mengakibatkan jumlah ibu muda tunggal (dan 
banyak lainnya) dengan mudah menjadi penerima bantuan tanpa 
bekerja, dan reformasi ini berusaha menyelesaikan masalah ini. 
The New Temporary Assistance for Needy Family (TANF, atau 
Bantuan Baru Sementara untuk Keluarga yang Membutuhkan) 
menggantikan AFDC mensyaratkan setiap orang yang menerima 
bantuan tunai untuk bekerja atau berlatih untuk bekerja; 
bantuannya punya batas waktu lima tahun dan hasilnya jutaan 
wanita bergerak mencari kerja dan keluar dari kemiskinan.

Membandingkan data tahun-tahun sebelum dan sesudah 
reformasi “bantuan kerja” ini, kedua penelitian menemukan 
bahwa ibu tunggal dilaporkan memiliki tingkat kesejahteraan 
subjektif yang lebih tinggi setelah mereka masuk angkatan kerja. 
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Penelitian Chris Herbst di Negara Bagian Arizona menyimpulkan 
bahwa reformasi ini menghasilkan mayoritas dampak positif: 
“Wanita-wanita ini mengalami peningkatan kepuasan hidup, 
optimisme yang lebih besar akan masa depan, dan kepuasan 
keuangan yang lebih tinggi.”77 Herbst juga menunjukkan bukti 
tidak langsung bahwa “pekerjaan baru para ibu ini mungkin yang 
paling menjelaskan meningkatnya kesejahteraan subjektif.”78 

Demikian pula, laporan John Ifcher tentang penelitian Universitas 
Santa Clara menyimpulkan bahwa hasil data “tampaknya 
mengindikasikan bahwa paket bantuan dan perubahan kebijakan 
[mensyaratkan untuk bekerja] meningkatkan kebahagiaan.79 
Bahkan untuk pekerjaan yang relatif sepele, tampaknya, 
membuat ibu tunggal ini menjadi lebih bahagia.

Dua penelitian ini dilakukan dengan ketat dan menyelidiki 
kelompok masyarakat yang memang paling bergantung pada 
bantuan – ibu tunggal penerima TANF. Secara definisi, para 
wanita ini membutuhkan bantuan keuangan untuk membantu 
mereka memenuhi kebutuhan hidup dasar bagi diri mereka 
dan anak-anak mereka. Jika mereka lebih bahagia dengan 
menambahkan pekerjaan dalam hidup mereka, tampaknya kelas 
ekonomi bergantung lainnya akan lebih bahagia jika bekerja.

“Saya tidak tahu jika itu kebahagiaan,” kata Cora, guru dan 
warga suku Indian yang saya temui di Suaka Suku Indian di Pine 
Ridge, Dakota Selatan. “Saya hanya tahu bahwa sesuatu yang 
lain terjadi ketika seseorang mendapatkan pekerjaan. Mereka 
duduk lebih tegap, senyum mereka merona. Mereka membawa 
diri mereka dengan lebih bangga. Mereka menyapa saya di 
supermarket. Saya kenal semua orang di suaka ini, dan saya bisa 
katakan ketika seseorang bekerja, karena mereka menyapa saya 
di toko, dan membanggakan tentang mata pencaharian mereka.”

Ketika pemerintah mengambil tanggung jawab untuk 
kesejahteraan kita, mereka membatasi kebebasan bertindak kita 
dan menciptakan berbagai turunan dampak buruk. Membiarkan 
pemerintah mengendalikan kehidupan kita adalah resep bagi 
menumpuknya masalah, termasuk hilangnya harkat diri, 
hilangnya kebanggaan dan martabat, hilangnya tujuan dan 
fokus, dan hilangnya harapan. Ketika hidup kita didominasi oleh 
entitas luar dan bukannya keinginan kita sendiri, hasilnya bisa 
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menyedihkan. Dan jelas bahwa mereka yang paling bergantung 
pada negara untuk mata penghidupan mereka yang paling 
menderita.

Banyak yang telah lupa bahwa sebelum Perang Terhadap 
Kemiskinan tahun 1960-an, jauh sebelumnya, pada tahun 1930-
an, sebagai reaksi terhadap “Depresi Besar”, Presiden Roosevelt 
meluncurkan program pekerjaan dan bantuan kesejahteraan 
massal, membuat mereka yang pengangguran dan putus asa untuk 
bekerja pekerjaan pemerintah feredal dan program pembukaan 
lapangan kerja, dan mengucurkan bantuan makan dan bantuan 
lainnya. Dalam Pidato Pelantikannya untuk masa jabatan ke dua, 
dia berbicara tentang akibat tak disengaja oleh berbagai program 
ini. Saat ini, dengan program bantuan kesejahteraan yang begitu 
berekspansi mempengaruhi kehidupan lebih banyak orang, kata-
katanya seharusnya membuat kita termenung sejenak:

Bagian besar dari pengangguran dan keluarga mereka telah 
dipaksakan untuk masuk daftar penerima bantuan. ... Di 
sini kita menghadapi masalah manusia maupun ekonomi.... 
Pelajaran sejarah ... menunjukkan bahwa ketergantungan 
terus menerus akan bantuan pemerintah menimbulkan 
disintegrasi moral dan spiritual yang secara fundamental 
merusak tatanan nasional. Membuat bantuan amal seperti 
ini adalah seperti memberikan narkotika, penghancur pelan-
pelan jiwa manusia.... Pemerintah federal harus segera 
menghentikan bisnis pemberian bantuan.... Kita harus 
menjaga bukan saja tubuh pengangguran dari kemelaratan 
tetapi juga kehormatan mereka, kemandirian mereka, dan 
keberanian dan ketegaran mereka.80

Jadi apa yang bisa ampuh? Pekerjaan bisa mujarab. Seorang 
anggota suku Ute Selatan terkenang ketika dia kehilangan 
pekerjaannya, “kami mendapatkan bantuan selama beberapa 
bulan, tetapi saya berkata pada istri saya bahwa kita harus 
dapatkan pekerjaan di daerah suaka ini, atau kita pergi. Dan kami 
pergi, pindah, mendapatkan pekerjaan, dan nantinya memulai 
bisnis kami. Saya bisa merasakan ketika rasa bangga saya 
mulai hilang, dan Saya tidak ingin menjadi orang itu lagi. Saya 
seorang pekerja, saya harus bisa melihat kembali ke belakang 
ke kehidupan saya dan bangga akan hidup yang saya bangun 
bersama istri dan keluarga saya.
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Dengan dibutuhkan oleh orang lain bisa memberi kita kehormatan 
dan derajat. Sebagai orang tua dari seorang anak muda kita 
dibutuhkan, tentu saja, dan kita bisa saja menghadapi tuntutan 
untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga lain atau sahabat. 
Tetapi memiliki pekerjaan juga berarti kita dibutuhkan. Gaji yang 
kita terima adalah buktinya. Seorang Ibu dari Decatur, Illinois, 
menjelaskannya seperti ini, “Saya ingat cek gaji pertama saya 
ketika saya pulang, seakan-akan itu baru terjadi kemarin. Seratus 
tujuh-puluh dollar. Tidak banyak, bukan? Tetapi itu milik saya, 
dan saya membawanya pulang dan menunjukkannya pada anak-
anak dan merasakan dalam diri saya. Anak-anak saya, mereka 
membutuhkan banyak hal –popok, mainan, sepatu, pakaian. Dan 
mereka membutuhkan saya untuk menyediakan semuanya, dan 
begitu membanggakan bagi saya karena saya mendapatkannya 
bukan dengan mereka melihat saya mencairkan dana bantuan 
kesejahteraan.”

“Saya merasa lebih baik jika saya mendapatkan cukup pekerjaan 
yang mampu membiayai cara hidup saya untuk lebih sukses. 
Manusia mana yang tidak mau seperti ini?” Kata Ken dari Atlanta. 
“Bayar sewa, tagihan, dan membeli makanan. Tetapi saya tidak 
bisa mendapatkan kerja tetap jadi saya terjebak dengan bantuan 
makanan. Setiap kali saya pergi ke kantor bantuan kesejahteraan 
saya diperlakukan seperti sampah oleh wanita tua di sana, dan 
saya tidak bisa berkata apa-apa terhadap mereka. Saya tidak 
sabar sampai tiba saatnya saya bisa membayar semua tagihan 
sendiri.”

Ketika saya bertemu dengan Rosie di kota New York, dia memberi 
tahu saya: “saya harus bekerja atau saya bisa gila.” Gelandangan 
dan tinggal di jalanan Brooklyn, dia mencoba berbagai pekerjaan, 
secara rahasia. “Selama saya tetap menyibukkan diri, maka saya 
bahagia,” katanya.

Dan ada Tuan Terry, yang saat ini hidup di tenda penampungan 
di kota Seattle, menawarkan pengamatan ini: “ketika saya 
bekerja saya pasti menganggap remeh mereka yang menerima 
bantuan makanan dan tangan meminta-minta mereka. Lalu saya 
menjadi orang yang saya remehkan tersebut. Saya sekarang yang 
gelandangan. Saya sekarang yang mengambil kaus kaki dari 
ibu-ibu gereja yang memberi sumbangan. Harga diri? Lenyap. 
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Saya lebih baik bekerja, kerja apa saja, dari pada hidup dengan 
cara ini. Saya tahu bahwa saya tidak bisa jadi teknisi medis lagi, 
tetapi saya akan bahagia bekerja di McDonalds. Bahagia karena 
bekerja.”

Sebagaimana yang ditulis Warren Buffet dalam sebuah 
editorial di Wall Street Journal, baru-baru ini, “Mimpi Amerika 
menjanjikan kombinasi antara pendidikan, kerja keras, dan 
kelakuan baik bisa mengangkat seorang warga negara dari 
awal yang rendah ke paling tidak sukses yang masuk akal. Dan 
bagi banyak orang, janji tersebut telah dipenuhi.” Tetapi, dia 
melanjutkan dengan berkata, “Pada dekade terakhir, naiknya 
arus pasang kesejahteraan tidak mengangkat dalam perahu yang 
sama, mereka yang miskin.” Perlu dicatat bahawa beberapa 
alasannya dialamatkan kepada pergeseran ke arah ekonomi 
pengetahuan (knowledge economy), dan saya setuju, bahwa 
Kredit Pajak untuk Pendapatan yang Diperoleh (potongan pajak 
bagi yang miskin dengan memberikan mereka potongan pajak 
jika pendapatan mereka di bawah tingkat tertentu) harus diperluas 
sehingga, katanya, “Amerika bisa memberikan kehidupan layak 
bagi mereka yang ingin bekerja.” 81 Saya setuju; kerja tidak 
boleh menjadi risiko, tetapi harus selalu menjadi penghargaan, 
dan siapa saja yang sedang memikirkan apakah memilih antara 
menerima bantuan atau bekerja (atau bekerja paruh waktu), 
harus punya insentif untuk memilih bekerja. 

Bantuan kesejaheraan tidak mengakhiri kemiskinan. Pekerjaan 
yang bisa. Dan pekerjaan mendatangkan identitas, rasa 
bangga, harkat diri, pengendalian diri, dan ya, kebahagiaan. 
Sebagaimana yang saya pelajari dari banyak orang Amerika 
yang saya wawancarai, hilangnya rasa aman karena harus 
menyerahkan hidup dan takdir kita kepada pemerintah, tidak 
bisa dibandingkan dengan perasaan bebas dan kendali yang kita 
alami ketika kita mengambil tanggung jawab penuh atas hidup 
kita. Sebagiamana yang mereka ajarkan pada saya, alternatifnya 
– hilangnya otonomi dan hilangnya tanggung jawab yang 
disebabkan pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah – 
adalah tidak diragukan lagi, merusak jiwa manusia.
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4 
Apakah Konsumen yang 
Irasional Membenarkan 
Perang terhadap 
Narkoba?
Oleh Jeffrey Miron

Jika orang-orang terkadang irasional (tidak rasional), 
atau beberapa orang sudah kebiasaannya irasional, 
apakah itu berarti kebebasan memilih harus digantikan 
dengan pengendalian oleh negara? Apakah konsekuensi 
dari pelarangan terhadap zat pengganggu pikiran seperti 
alkohol, narkotika, atau nikotin? Apakah perbuatan 
kriminal yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan, 
atau karena larangannya? Apa saja konsekuensi kesehatan 
dari pelarangan baik bagi orang yang rasional maupun 
irasional. Jeffery Miron adalah Dosen Senior dan Direktur 
Program Sarjana Ekonomi di Univeristas Harvard dan 
Direktur Studi Ekonomi di Cato Institute. 

Kapan – jika pernah – kendali pemerintah terhadap keputusan 
individu lebih baik dari pada pengendalian diri sendiri oleh 
warga negara?

Berdasarkan model konsumen rasional, jawabannya; tidak 
pernah. Paradigma ini berasumsi bahwa konsumen tahu pilihan 
terbaik mereka sendiri, memiliki semua informasi yang relevan, 
mengolah informasi tersebut dengan benar, dan membuat 
keputusan yang konsisten setiap saat. Campur tangan pemerintah 
terhadap pilihan individu – pengendalian oleh negara gantinya 
pengendalian-diri – oleh karenanya hanya melukai individu, 
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yang sebenarnya akan membuat pilihan optimal untuk dirinya 
sendiri. 

Model rasional ini punya sejarah yang panjang. Banyak ekonom 
masih melihat model ini sebagai salah satu pendekatan berguna 
untuk menjawab pertanyaan positif dan normatif. Akan tetapi, 
ekonom dan non-ekonom lain, percaya bahwa konsumen tidak 
sepenuhnya rasional. Penilaian ini datang dari pengamatan 
sehari-hari dari tingkah laku manusia dan dari penelitian 
eksperimental dalam bidang ekonomi perilaku (behavioral 
economics) dan psikologi yang tampaknya menentang model 
konsumen rasional.82

Jika konsumen tidak sepenuhnya rasional, mendukung 
pengendalian diri dan bukannya pengendalian oleh negara 
tampaknya kurang memikat. Campur tangan pemerintah 
tampaknya tidak akan secara otomatis mengurangi keadaan 
baik dari konsumen yang tidak rasional, karena konsumen tidak 
rasional tersebut bisa membuat keputusan sepihak yang sub-
optimal (di bawah optimal).

Namun, saya berargumen bahwa ketidakrasionalan konsumen 
mestinya memperkuat, bukannya memperlemah dukungan 
terhadap pengendalian diri. Saya membuat argumen ini dalam 
konteks “Perang terhadap Narkoba” – Usaha selama satu abad 
pemerintah AS untuk melenyapkan mariyuana, kokain, heroin 
dan zat beracun dan perusak lainnya. Jika konsumen rasional 
tentang penggunaan narkoba, pelarangan terhadap narkoba 
membuat mereka lebih dirugikan. Jika konsumen tidak secara 
pasti rasional, pelarangan bisa mencegah beberapa keputusan 
“buruk” untuk menggunakan narkoba secara tidak perlu, 
sehingga pelarangan tampaknya layak dipertimbangkan.

Sebagaimana yang akan saya jelaskan, Perang terhadap Narkoba 
adalah tetap kebijakan yang buruk, dan bahkan kebijakan yang 
lebih buruk jika beberapa konsumen non-rasional. Pelarangan 
mengurangi penggunaan beberapa obat yang buruk, tetapi secara 
keseluruhan konsekuensinya bisa melukai pelanggan yang 
irasional lebih daripada konsumen yang rasional. Pengendalian 
diri sebagai pendekatan masalah narkoba mungkin tidak 
sempurna, tetapi pengendalian oleh negara hampir pasti lebih 
buruk. 
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Kerangka Berpikir dalam Perdebatan “Perang terhadap 
Narkoba”
Sebelum membahas bagaimana rasionalitas konsumen 
mempengaruhi pilihan melarang versus melegalisasi narkoba, 
saya ingin menjelaskan apa yang ekonom sebut sebagai analisis 
“positif” tentang pelarangan, artinya analisis yang menjelaskan 
dampak pelarangan tanpa menjawab apakah pelarangan itu 
secara keseluruhan, baik.

Pelarangan tidak melenyapkan narkoba dari pasaran. Bukti 
dari penelitian tentang narkoba, alkohol, perjudian, prostitusi, 
dan layanan dan komoditas lainnya menunjukkan bahwa pasar 
bertahan bahkan di bawah pelarangan yang diterapkan dengan 
ketat. Bukannya menghilangkan pasar narkoba, pelarangan 
mendorong pasar narkoba untuk beroperasi di bawah tanah.83

Walau demikian, pelarangan bisa mengurangi jumlah 
penggunaan dibandingkan legalisasi. Dari sisi permintaan, 
pelarangan memberlakukan hukuman bagi pemilikan narkoba, 
dan konsumen mungkin tidak menggunakan karena alasan 
“menghormati hukum.” Yang lain bisa berhenti karena takut 
ditangkap dan dihukum. Dari sisi penawaran, pelarangan 
meningkatkan biaya produksi dan distribusi karena pemasok 
harus menginvestasikan sumber daya agar terhindar dari deteksi 
penegak hukum; artinya harga yang lebih tinggi dan penggunaan 
yang lebih rendah.84 Meski demikian, dampak neto dari interaksi 
dampak sisi permintaan dan penawaran tersebut, tidaklah besar. 
Pelarangan bisa memunculkan penawaran dengan meningkatkan 
ciri “buah terlarang” terhadap narkoba; jika dilarang, pasti sangat 
enak, beberapa bisa berpikir demikian. Karena mereka beroperasi 
secara rahasia, pemasok dalam pasar gelap membayar harga 
lebih rendah dengan penghindaran pajak dan beban regulasi, 
yang mengkompensasi biaya kerahasiaan yang ditimbulkan oleh 
pelarangan. Dan selisih antara kemampuan untuk beriklan, hasil 
dari iklan tersebut, dan luas daya serap pasar ketika dilarang 
versus legalisasi bisa juga membatasi dampak pelarangan 
terhadap penggunaan.85

Bukti menunjukkan bahwa dampak pelarangan terhadap 
penggunaan ternyata tidak terlalu berpengaruh. Pengaruh 
ini berbeda berdasarkan jenis obat-obatan dan alkohol dan 
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berdasarkan negara dan jangka waktu. Bukti terhadap pertanyaan 
ini belumlah lengkap, karena hanya sedikit masyarakat yang 
berpindah dari pelarangan ke legalisasi sepenuhnya, tetapi banyak 
yang telah sangat meringankan pelarangannya. Deeskalasi ini 
diiringi dengan kenaikan penggunaan yang kecil bahkan tidak 
terdeteksi. Namun, dengan mengabaikan dampak terhadap 
jumlah penggunaan, pelarangan memiliki banyak dampak yang 
tak dikehendaki.

Pelarangan meningkatkan kriminalitas kekerasan. Pemain dalam 
pasar legal menyelesaikan perselisihan menggunakan pengadilan 
dan mekanisme tanpa kekerasan. Pemain di pasar gelap 
menggunakan kekerasan, karena mengeluh pada yang berwajib 
akan menunjukkan identitas dan kegiatan mereka dan juga karena 
pengadilan tidak menegakkan kontrak yang melibatkan barang 
illegal. Begitu juga, pemasok legal berkompetesi merebut pasar 
lewat periklanan, pasar gelap bersandar pada kekerasan perang 
wilayah.

Bukti berlimpah membenarkan bahwa pelarangan menghasilkan 
kekerasan.87 Penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan 
perselisihan adalah lumrah dalam pasar narkoba dan pelacuran, 
demikian juga dulu dengan pasar perjudian sebelum lahirnya 
lotere yang dijalankan pemerintah dan meluasnya perjudian 
legal dalam dekade terakhir. Selama abad terakhir, kekerasan 
telah naik dan turun seiring dengan diberlakukannya pelarangan 
narkoba dan minuman keras, sebagaimana ditunjukkan dalam 
Gambar 1.88 Di berbagai negara, kekerasan meningkat lebih 
khusus di negara yang menghasilkan dan menjual narkoba illegal 
seperti kokain dan heroin.89 

Pelarangan juga mendorong kriminalitas yang menguntungkan 
seperti pencurian dan pelacuran, karena kenaikan harga karena 
pelarangan narkoba berarti pengguna membutuhkan penghasilan 
tambahan untuk membeli narkoba.90 Pelarangan mengalihkan 
sumber daya penegakan keadilan kriminal dari pencegahan 
semua jenis tindakan kriminal lainnya.91
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Gambar 1. Pengeluaran negara untuk Pelarangan per kapita 
(Expenditure per Capita) dan Tingkat Pembunuhan per 100.000 

(Homicide rate): tahun 1900–2006
Sumber:  Tingkat pembunuhan dari FBI UCR (berbagai tahun). Proyeksi pengeluaran 

untuk pelarangan didasarkan pada Miron (1999) dengan data dari Anggaran 
Pemerintah Amerika Serikat (berbagai Tahun).

Kesimpulan tersebut – pelarangan menyebabkan kriminalitas 
– berbanding terbalik dengan klaim para pendukung larangan 
bahwa narkoba yang menyebabkan kriminalitas. Sebaliknya, 
sedikit bukti menunjukkan klaim bahwa penggunaan narkoba 
per se menyebabkan kekerasan dan perilaku kriminal lainnya.92

Pelarangan juga menurunkan kualitas dan reliabilitas produk 
narkoba. Dalam pasar legal, konsumen yang membeli produk 
gagal bisa menghukum pemasok dengan menggunakan klaim 
kerugian, publisitas buruk, menghindari pembelian ulang, atau 
mengeluh kepada LSM atau pemerintah. Sebaliknya dalam 
pasar gelap, mekanisme tersebut tidak tersedia atau tidak efektif, 
sehingga pelarangan menyebabkan kecelakaan overdosis dan 
keracunan.93 Pelarangan alkohol di AS menyediakan contoh 
klasik, karena melonjaknya kematian yang disebabkan minuman 
oplosan; lihat Gambar 2.94 Hal yang sama, pengguna ganja 
menjadi sakit-sakitan pada tahun 1970-an setelah pemerintah 
AS menyebarkan herbisida jenis paraquat di ladang ganja di 
Meksiko tetapi ganja tersebut tetap dipanen dan dipasarkan ke 
konsumen AS.95

Pelarangan juga menciptakan korupsi. Dalam pasar legal, pemain 
dalam pasar punya sedikit insentif untuk menyogok aparat 
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hukum, dan ada mekanisme seperti melobi atau sumbangan 
kampanye untuk mempengaruhi politisi. Dalam pasar gelap, 
pemain harus entah menghindari aparat atau membayar agar 
mereka menutup mata terhadap pelanggaran. Juga teknik melobi 
yang biasa dipakai sulit dilakukan.96

Gambar 2. Perkiraan jumlah Galon Alkohol Murni  
dikonsumsi per Kapita

Grafik menunjukkan data tentang tingkat konsumsi alkohol per 
kapita untuk tahun-tahun tanpa pelarangan dan juga perkiraan 
konsumsi alkohol per kapita untuk semua tahun. Perkiraan 
didapatkan dari regresi dari setiap variable acuan (proxy) 
(contohnya, tingkat kematian dari penyakit hati) dalam sebuah 
konstan, trend linear, dan angka konsumsi alkohol per kapita 
sebenarnya. Data digrafiskan dan kemudian menunjukkan nilai 
konsumsi alkohol per kapita untuk semua tahun yang ditunjukkan 
dengan membalikkan estimasi regresi untuk memperkirakan 
konsumsi alkohol untuk tahun-tahun Pelarangan. Produk 
pengiraan dan pembalikan dirubah menjadi unit setiap proxy 
menjadi angka unit jumlah gallon yang dikonsumsi per kapita. 

Pelarangan memperkaya mereka yang paling bersedia untuk 
melanggar hukum masyarakat. Dalam pasar yang sah, pendapatan 
dari produksi dan penjualan narkoba dipajaki, dan keuntungannya 
mempengaruhi setiap orang entah dengan menurunkan pajak lain 
atau mempertinggi pengeluaran pemerintah. Dalam pasar gelap, 
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pemasok mengambil semua keuntungan tersebut sebagai laba. 
Perkiraan yang ada menunjukkan bahwa pemerintah federal, 
negara bagian, dan lokal bisa mengumpulkan sekitar $50 juta 
per tahun dari narkoba yang dilegalkan.97

Pelarangan juga punya dampak buruk tambahan. Karena 
perdagangan illegal narkoba adalah pertukaran yang saling 
menguntungkan, mereka yang terlibat tidak melaporkannya ke 
polisi, yang nantinya para polisi ini harus menggunakan taktik 
pembeli yang menyamar, penyitaan aset, penggeledahan tanpa 
surat perintah, penggeledahan mendadak di jalanan, profilisasi 
ras, yang semuanya itu menyimpang dari ide kebebasan sipil 
yang bisa diterima.98

Gambar 3. Pelanggaran hukum terkait pengajuan izin Penyadapan 
oleh pengadilan, dikabulkan, 2014 (sumber: uscourts.gov)

Secara lebih luas, perang terhadap narkoba telah memperluas 
berbagai taktik penegakan hukum yang menggerus hak privasi, 
seperti penyadapan.99 (Lihat Gambar 3) Karena pelarangan, 
banyak pemerintah negara bagian melarang penjualan bebas 
jarum suntik bersih, yang meningkatkan jumlah saling berbagi 
jarum suntik dan meningkatkan penyebaran HIV dan penyakit 
menular lewat darah lainnya.100 Karena pelarangan, ganja lebih 
ketat dikontrol dari pada morfin atau kokain dan tidak bisa 
digunakan untuk tujuan pengobatan.101 

Hal yang sama, dokter menghadapi risiko kehilangan izin dan 
bahkan hukuman penjara karena membuat resep obat zat candu 
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secara “berlebihan,” yang menciptakan kurang terawatnya 
pasien penyakit kronis.102 Pelarangan artinya bisa pula bahwa 
kebijakan luar negeri dan negosiasi perdagangan bebas harus 
bercampur-aduk dengan keputusan tentang kebijakan narkoba.103 
Ketidaktaatan yang meluas terhadap pelarangan, walaupun 
dengan penegakan yang keras, memberi signal bagi pengguna 
dan bukan pengguna bahwa hukum hanyalah untuk pecundang, 
memperlemah semangat penaatan secara sukarela yang penting 
bagi masyarakat bebas. Dan pengeluaran untuk polisi, hukum, 
penuntut, dan penjara untuk menegakkan pelarangan, ditotalkan 
pada semua tingkatan pemerintah, totalnya sekitar $50 miliar per 
tahun di Amerika Serikat saja.104

Ringkasnya, pelarangan bisa mengurangi penggunaan narkoba 
dibandingkan legalisasi. Tetapi apakah pengurangannya kecil 
atau besar, pelarangan memiliki banyak dampak dibandingkan 
dengan legalisasi, termasuk meningkatnya kriminalitas, 
berkurangnya kualitas kesehatan, meningginya korupsi, 
meredupnya kebebasan sipil, hilangnya keuntungan pajak, dan 
biaya pengeluaran yang besar.

Apakah Kebijakan Pelarangan yang Sangat diperlukan?
Dengan analisis positif tersebut sebagai latar belakang, saya 
bertanya apakah kebijakan pelarangan yang sangat diperlukan. 
Inilah yang ekonom sebut sebagai analisa normatif: yang 
menanyakan apakah pelarangan lebih baik dari pada legalisasi, 
dengan mempertimbangkan analisa positif tentang perbedaan di 
antara dua kebijakan tersebut.

Analisa positif mengindikasikan bahwa kebanyakan dampak 
pelarangan tidak diinginkan. Pengecualian yang mungkin, jika 
ada, adalah pengurangan penggunaan narkoba. Sehingga analisa 
pelarangan versus legalisasi ujung-ujungnya adalah tentang 
bagaimana dampak kebijakan terhadap kemungkinan potensi 
pengurangan dan apakah konsumen membuat keputusan rasional 
tentang narkoba. Bahkan sebenarnya, kesimpulan normatif yang 
benar tidaklah bersandar pada apakah konsumen itu rasional. 

Jika semua konsumen diasumsikan sepenuhnya rasional, maka 
analisa normatif terhadap pelarangan narkoba tidaklah berguna.105 

Dalam kasus tersebut, dampak pelarangan semuanya pasti 
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merugikan, karena setiap pengurangan terhadap penggunaan 
akan dianggap kerugian dan bukannya manfaat, dari pelarangan. 
Lebih khusus, dalam keadaan rasional sepenuhnya, tidak peduli 
apakah konsumsi narkoba untuk dampak psikofarmakologis, atau 
kandungan medis, atau untuk kelihatan keren; yang terpenting 
adalah bahwa konsumen secara sukarela memilih menggunakan 
narkoba. Hal yang sama, dalam kondisi tersebut, tidak peduli 
apakah narkoba menyebabkan kecanduan atau jika penggunaan 
secara negatif berdampak pada kesehatan atau produktifitas, 
jika orang-orang yang rasional memilih untuk menerima reseko 
tersebut, mereka pasti telah berpikir bahwa manfaat melebihi 
biaya.

Model konsumsi rasional sudah lama dipercaya tidak sesuai 
dengan banyak hasil observasi tingkah laku yang berhubungan 
dengan konsumsi, seperti kecanduan, ketergantungan, kambuhan 
memadat, dan sejenisnya. Hasil karya teoritis dari Gary Becker 
dan Kevin Murphy menunjukkan bahwa model rasional bisa saja 
berpotensi konsisten dengan fenomena tersebut, dan penelitian 
empiris telah sukses mencocokkan antara model dengan data 
di lapangan.106 Hasil berbagai penelitian ini tidak membuktikan 
bahwa model rasional menjelaskan konsumsi semua jenis 
narkoba, tetapi melemahkan asumsi bahwa penggunaan narkoba 
itu irasional. 

Dengan kata lain, sulit menolak bahwa paling tidak ada 
beberapa narkoba yang cocok dengan model rasional. Banyak 
orang mengklaim menikmati kesenangan yang dikaitkan 
dengan konsumsi ganja; yang lain menghargai stimulasi yang 
dihasilkan kokain, banyak yang lain menghargai stimulasi yang 
dihasilkan kafein. Sehingga, paling tidak beberapa penggunaan 
narkoba kemungkinan besar rasional, mengimplikasikan bahwa 
pengurangan penggunaan yang disebabkan oleh pelarangan 
adalah biaya atau kerugian yang disebabkan pelarangan. 

Jika beberapa konsumen membuat keputusan irasional tentang 
penggunaan narkoba, pelarangan bisa menghasilkan satu 
manfaat: mencegah konsumen tersebut menggunakan narkoba. 
Bahaya dari konsumsi narkoba sering dibesar-besarkan, tetapi 
keputusan menggunakan narkoba tentu saja tidak disarankan.107 



67

Kemungkinan adanya pengaruh baik, tetapi risiko mungkin menjadi 
lebih besar bagi zat yang bisa mengakibatkan kecanduan yang bisa 
menyebabkan risiko kesehatan. Sebagai contoh, konsumen dengan 
pandangan jangka pendek mungkin mengabaikan kemungkinan 
menjadi kecanduan dan menganggap remeh risiko kesehatan yang bisa 
didatangkan. Sebuah kebijakan yang mencegah konsumen mencoba 
narkoba bisa, secara prinsip, membuat keadaan mereka menjadi lebih 
baik.108

Argumen mendukung pelarangan tampaknya baik, tetapi dengan 
menelusuri lebih jauh bisa menyingkap kesalahan tersembunyi. 
Bahkan jika irasionalitas itu sebegitu luas dan bahkan jika sebuah 
kebijakan bisa mencegah penggunaan narkoba yang irasional, 
pertanyaan bagi setiap kebijakan yang diusulkan bukanlah 
apakah dia bisa menghasilkan manfaat, tetapi apakah manfaat 
ini mengkompensasi biaya yang dikeluarkan. Sehingga manfaat 
apapun dari kebijakan yang menurunkan penggunaan narkoba 
harus ditimbang dengan berbagai kerugian dari kebijakan yang 
digunakan untuk mencapai pengurangan ini. Salah satu kerugian 
potensial dari pengurangan yang disebabkan pelarangan 
berkurangnya juga penggunaan narkoba tersebut secara rasional, 
tetapi masih lebih banyak lagi kerugiannya.

Ada bukti kuat bahwa pelarangan memiliki banyak efek samping 
yang buruk, seperti meningkatnya kriminalitas dan korupsi, lebih 
tingginya infeksi HIV, berkurangnya kebebasan sipil, hilangnya 
keuntungan pajak, dan besarnya biaya langsung untuk polisi, 
hakim, penuntut, dan penjara. Plus, pelarangan tampaknya 
tidak berpengaruh secara substansial terhadap pengurangan 
penggunaan narkoba. Dan walaupun data terstrukturnya tidak 
tersedia, ada kemungkinan besar bahwa pengguna rasional 
adalah yang paling dirugikan oleh pelarangan, sementara 
konsumen irasional mengabaikan saja pelarangan. Sehingga 
hampir tidak masuk akal bahwa satu-satunya manfaat yang 
mungkin didapatkan dari pelarangan ini bisa menutup kerugian 
yang diakibatkan. Bahkan jika irasionalitas menjadi jaminan 
kebaikan sebuah kebijakan untuk mengurangi penggunaan, 
pelarangan adalah hampir pasti pilihan terburuk di antara pilihan 
kebijakan tersebut.
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Lebih luas dari kekhawatiran tersebut, efek buruk dari 
penggunaan narkoba bukan saja sering dilebih-lebihkan tetapi 
juga tidak jelas bedanya dengan barang-barang legal seperti 
alkohol, tembakau, lemak jenuh, dan lainnya; tentu saja, zat 
yang selama ini legal adalah yang memang meiliki efek jangka 
panjang serius terhadap kesehatan (contohnya, penyakit hati, 
kanker paru-paru, emfisema, penyakit jantung). Dan melarang 
ganja, heroin, kokain, dan narkoba illegal lainnya memberi 
arti bahwa benda-benda tersebut “buruk” sementara alkohol 
dan tembakau paling tidak “bisa ditoleransi.” Lebih jauh lagi, 
pengurangan yang disebabkan oleh kebijakan terhadap konsumsi 
narkoba illegal bisa menuntun pada substitusi dengan barang 
legal yang bisa memiliki dampak yang sama atau bahkan lebih 
buruk.

Mungkin yang paling penting, pelarangan hampir pasti 
merugikan pengguna irasional dari pada pengguna rasional, 
karena ada larangan atau tidak, pengguna irasional tetap akan 
mengkonsumsi. Pelarangan berarti bahwa pengguna harus 
membeli dari para pelaku kriminal yang kemungkinan besar 
akan berbuat kriminal terhadap sesama, dan sering di lingkungan 
masyarakat yang berbahaya. Pelarangan berarti pengguna harus 
menghadapi bukan saja risiko kesehatan tetapi penahanan, 
hilangnya izin profesi dan hak mendapatkan pinjaman, pinjaman 
untuk kuliah, dan lainnya. Pelarangan berarti pengguna 
menghadapi meningkatnya kesulitan menilai kualitas produk 
yang mereka beli, karena dalam pasar gelap, pelanggan tidak bisa 
menuntut produsen untuk produk gagal, atau mengeluhkannya 
pada pemerintah, LSM, atau menyebarkan reputasi buruk 
tentang penjual, atau mengasilkan publisitas buruk bagi pengedar 
barang palsu atau barang salah label; sehingga, pelarangan 
menghasilkan peningkatan kecelakaan overdosis dan keracunan. 
Pelarangan meningkatkan biaya produksi dan penjualan, 
dan sehingganya juga harga narkoba,109 sehingga pengguna 
menghadapi meningkatnya insentif untuk mengkonsumsi via 
metode suntik yang tidak aman seperti berbagi jarum suntik 
yang bisa meningkatkan resiko AIDS dan hepatitis.
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Semua efek negatif dari pelarangan ini merugikan konsumen 
rasional maupun irasional, tetapi pengguna rasional lebih mungkin 
mengetahui risiko dan menyesuaikan tingkah laku mereka untuk 
meminimalisir dampak buruk. Untuk meminimalkan risiko 
penahanan, konsumen rasional akan menanam ganja mereka 
sendiri atau membeli dari pemasok yang sudah dikenal dan 
langganan. Untuk menghindari risiko membeli barang yang 
tidak murni, konsumen rasional akan lagi membeli dari pemasok 
yang terpercaya, atau mencoba dosis kecil pada awalnya, atau 
menghindari narkoba illegal dan menggantikannya dengan 
cara legal dan beralih ke alkohol. Konsumen rasional akan 
menghindari berbagi jarum suntik, entah lewat suntik dengan 
metode lain atau obat pengganti lainnya, atau mereka akan lebih 
berhasil mendapatkan jarum bersih dari koneksi legal dan illegal.

Pelarangan bisa juga merugikan konsumen irasional dengan 
mengglamorkan penggunaan narkoba di mata mereka yang 
terlalu muda, naif, ingusan, dan berpikir terlalu pendek untuk 
memikirkan konsekuensi jangka panjang; pengguna rasional tidak 
mengindahkan gambaran seperti itu. Dalam pelarangan, imbalan 
uang untuk bekerja di perdagangan narkoba begitu tinggi, tetapi 
ini sekedar mengkompensasi untuk meningkatnya risiko cedera, 
kematian, atau dipenjara. Orang yang rasional mengerti hal itu 
dan akan menerima risiko itu hanya jika kompensasi total sama 
dengan yang tersedia di sektor kerja lain. Remaja berpikiran 
pendek, sebaliknya, berfokus pada uang tunai di depan mata 
sehingga membuka diri mereka bagi risiko berlebihan untuk 
terbunuh atau dipenjara. Pelarangan memberi kesan bagi orang 
tua yang tidak rasional bahwa kebijakan tersebut bisa mencegah 
anak muda menggunakan narkoba; orang tua yang rasional 
menyadari bahwa pelarangan punya dampak yang kecil terhadap 
ketersediaan narkoba, sehingga mereka tetap mengintervensi 
untuk melindungi anak mereka dari pilihan bodoh dan pengaruh 
berbahaya.

Sehingga, sementara pelarangan bisa mencegah beberapa 
pengguna dari mengkonsumsi narkoba, pelarangan membuat 
keadaan kita menjadi lebih berbahaya dan lebih memakan biaya 
bagi mereka yang mengkonsumi walaupun ada pelarangan. Dan 
efek negatif tersebut jauh lebih berbahaya untuk konsumen 
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irasional. Dan karena dampak keseluruhan dari pelarangan 
tampaknya hanya sedang saja, sangat tidak mungkin manfaat dari 
pengurangan penggunaan yang irasional bisa mengkompensasi 
efek negatif bagi mereka yang tetap menggunakan walaupun ada 
pelarangan.

Kesimpulan 
Dengan membandingkan antara pengendalian diri dengan 
kendali oleh negara kesimpulannya tampaknya luas. Dalam 
banyak konteks, beberapa konsumen membuat keputusan 
yang buruk, tetapi kendali oleh negara adalah alat yang gagal 
untuk memperbaiki keputusan tersebut. Konsumen yang 
rasional mengerti implikasi dari kebijakan pemerintah dan 
oleh karenanya menyesuaikan tingkah laku mereka untuk 
menyeimbangkan dampak. Konsumen irasional, di sisi lain, bisa 
bereaksi dalam cara yang membuat irasionalitas mereka lebih 
merugikan. Pengendalian diri tidaklah selalu sempurna; 
tidak ada yang menjamin bahwa semua individu membuat 
keputusan yang baik tentang kebaikan mereka di setiap saat. 
Tetapi menggantikan pengendalian diri dengan kendali oleh 
negara pada umumnya menghasilkan hasil yang jauh lebih 
buruk; pendekatan tersebut menghasilkan pilihan yang sub-
optimal bagi individu rasional dan menciptakan insentif merusak 
yang melukai atau sekurangnya merugikan individu irasional 
yang memang merekalah tujuan awal pelarangan dibuat, untuk 
melindungi mereka.



71

5 
Tanggung Jawab dan 

Lingkungan Hidup 
Oleh Lynne Kiesling 

Apakah tanggung jawab adalah unsur dari pengendalian 
diri pribadi, atau apakah ada lembaga sosial yang 
membantu seseorang untuk bertindak secara bertanggung 
jawab? Lembaga dan aturan legal dan sosial apa yang 
mendorong orang untuk bertindak dengan bertanggung 
jawab, untuk mempertimbangkan akibat jangka panjang 
dari tingkah laku mereka, dan mempertimbangkan dampak 
tindakan mereka terhadap orang lain? Penyelidikan 
terhadap cara yang digunakan untuk melindungi burung 
pemangsa bisa membantu kita untuk mengerti bagaimana 
pelembagaan pemilikan pribadi memampukan manusia 
untuk bertindak secara bertanggung jawab. Lynne Kiesling 
adalah profesor ekonomi di Northwestern University; buku 
terbarunya (editor bersama); Institutions, Innovation, 
and Industrialization: Essays in Economic History and 
Development (Princeton: Princeton University Press, 2015).

Pengantar
Tindakan kita sering berdampak bukan hanya pada diri kita, 
tetapi juga orang lain. Tentu saja, dia bisa berdampak bukan 
hanya pada orang lain, tetapi spesies lain dan lingkungan kita 
sendiri. Manusia telah berevolusi dalam berbagai cara untuk 
mendorong sesama kita agar mempertimbangkan dampak dari 
tingkah laku mereka terhadap orang lain, yang disebut juga 
dalam ekonomi sebagai eksternalitas. Termasuk didalamnya 
ancaman retribusi, manfaat yang ditawarkan dari perburuan yang 
terkendali, norma-norma tentang merawat, aib-aib tertentu, dan 
kesucian lingkungan. Termasuk juga pelembagaan sosial yang 
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menuntun orang untuk menginternalisasi berbagai eksternalitas 
tersebut. 

Sebagai contoh kita bisa ambil bagaimana sikap “ketenangan 
alam.” Rosalie Edge mengambil tindakan ketika dia melihat 
foto milik Richard Pough (diambil pada tahun 1932), tentang 
bangkai burung pemangsa yang dijejerkan, setelah diburu untuk 
olah raga dan uang di gunung Hawk di timur Pennsylvania. 
Sebagai aktivis perlindungan satwa liar, Edge melihat ancaman 
kepunahan dihadapi oleh burung pemangsa yang bagi sebagian 
besar manusia dianggap sebagai hama yang bisa dibunuh 
karena mereka membunuh dan memangsa ayam. Pemikiran 
bahwa buaya sebagai hama menuntun kepada dibuatnya 
kebijakan satwa liar di banyak negara bagian dengan membayar 
pemburu bayaran untuk membunuh mereka; pada tahun 1930 
contohnya, Komisi Perburuan Pennsylvania membayar $5 per 
bangkai burung pemangsa, termasuk Elang Besar dan Burung 
Hantu Tanduk Hijau. Pada masa Depresi Besar ini dianggap 
penghasilan sampingan yang disukai, sekaligus juga mengurangi 
ancaman terhadap hewan piaraan. Hawk Mountain (Gunung 
Elang) adalah persimpangan jalur migrasi musiman bagi banyak 
spesies, yang membuatnya dinamakan demikian.

Pada tahun 1934, Edge menyewa 1.400 hektar tanah di Gunung 
Elang dan mempekerjakan penjaga untuk mencegah pemburu 
menembak burung pemangsa di tanah tersebut.110 Penembakan di 
tempat tersebut berhenti. Edge mendapatkan uang untuk membeli 
tanah tersebut, dan pada tahun 1938 dia menghibahkan tanah itu 
kepada Hawk Mountain Sactuary Association (Asosiasi Suaka 
Satwa Gunung Elang.)111 Dasarnya sederhana: beli tanahnya 
untuk memastikan kendali atas penggunaan dan mendedikasikan 
sumber daya alamnya untuk habitat liar. Pada dekade berikutnya 
pengertian akan interkoneksitas dalam ekosistem yang kompleks 
dan sikap terhadap burung pemangsa berubah, dan insiatif 
seperti yang ditunjukkan di Suaka Marga Satwa Gunung Elang 
berkontribusi terhadap perlindungan yang berhasil (revival) 
terhadap banyak spesies buaya. Saat ini Gunung Elang adalah 
Suaka Marga Satwa tertua di dunia yang didedikasikan untuk 
perlindungan dan observasi burung pemburu. Dia tetap dimiliki 
secara pribadi, didanai dan dioperasikan sebagai organisasi 
konservasi yang didanai oleh keanggotaan.
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Gunung Elang menyediakan contoh nyata bagaimana hak 
kepemilikan mempengaruhi tingkah laku, dalam hal ini, perilaku 
tentang lingkungan hidup. Bayangkan bagaimana pemilik 
properti mengendalikan penggunaan tanah dengan pagar duri 
dan tanda tertulis “Dilarang Berburu. Dilarang Memancing. 
Dilarang Lewat.” Jika mereka menemukan seseorang di tanah 
mereka berburu, memancing, atau lewat, mereka bisa menuntut 
secara hukum berdasarkan common law, dan jika ditemukan 
bersalah, pelanggar harus membayar ganti rugi bagi pemilik 
properti sebagai ganti hilangnya nilai satwa liar, ikan, atau 
buruan. Jika tetangganya membuang sampah atau zat beracun ke 
sungai, aliran air, atau danau, yang menyebabkan kerusakan bisa 
dituntut bertanggung jawab atas kerusakan. Hak kepemilikan 
memungkinkan kita untuk menggugat atau meminta 
tanggung jawab atas perilaku kita. 

Kepemilikan yang terdefinisikan dan ditegakkan dengan baik 
menciptakan insentif untuk menjaga kualitas lingkungan pada 
saat ini dan untuk masa depan, menyelaraskan kepentingan 
ekonomi dan lingkungan sepanjang waktu, ruang, dan kegunaan. 
Kepemilikan membantu manusia menyeimbangkan antara 
penggunaan dan perawatan. Kepemilikan membantu manusia 
untuk memperhitungkan dalam pembuatan keputusan mereka 
dampak lebih luas dari tindakan mereka. Dia membuat orang-
orang lebih memeperhatikan dan bertanggung jawab terhadap 
kepentingan orang lain.

Apa itu Hak Kepemilikan?
Hak kepemilikan adalah hak untuk menentukan penggunaan dan 
pengabaian sebuah sumber daya. Jika anda mempunyai sepasang 
sepatu, anda yang memutuskan untuk menggunakannya 
– memakainya, membiarkannya di lemari sepatu anda, 
meminjamkannya ke saudara, menyewakannya, atau menjualnya. 
Anda juga memutuskan untuk merawat dan menyimpannya, dan 
ketika mereka usang dan perlu diganti. 

Menurut David Hume, hak kepemilikan adalah sebuah lembaga 
yang di dalamnya terkandung tiga unsur: (1). Stabilitas 
kepemilikan, (2). Bisa dibagikan berdasarkan kesepakatan 
bersama, dan (3). Berlakunya janji.112 Hume berargumen bahwa 
hak kepemilikan adalah lembaga yang muncul dalam masyarakat 
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untuk memampukan individu-indvidu untuk mengkoordinasikan 
tindakan-tindakan mereka untuk mencapai keuntungan bersama, 
dan literatur modern tentang hak kepemilikan mengikuti 
argumen Hume. Penegakan hak kepemilikan bisa secara formal 
(hukum, kontrak, legislasi yang menuntun pada regulasi) atau 
secara informal (konvensi, adat, norma sosial) atau keduanya, 
ada istiadat dalam sejarahnya menuntun kepada hukum, yang 
dikodifikasi dalam kerangka hukum common di negara seperti 
Inggris atau Amerika Serikat. 

Kepemilikan berarti otoritas pembuatan keputusan tentang 
bagaimana sumber daya digunakan, dan dalam banyak kasus 
penggunaan tersebut bisa dibedakan secara terpisah dan hak 
tersebut bisa dipindahkan secara terpisah. Sebagai contoh, 
kepemilikan sebidang tanah dengan pondok di atasnya 
(contohnya, digunakan untuk rumah dan/atau ditanami, 
dipinjamkan, disewakan, atau dibiarkan). Lembaga hukum juga 
penting; anggaplah tanah dan pondok ini di Montana, yang 
mana hukum negara bagian mengizinkan pemilik properti untuk 
menjual atau menyewakan hak di bawah tanah terpisah dari hak 
di atas tanah. Dengan mampu menjual hak secara terpisah dan 
memindahkan hak, ini memampukan pemilik untuk mendapat 
keuntungan dengan menyewakan hak mengebor kepada pihak 
lain yang ingin mencari minyak atau gas.

Masalah lingkungan umumnya karena konflik atas klaim 
suatu sumber daya dan bagaimana mereka digunakan. Hak 
kepemilikan membantu menyelesaikan berbagai konflik ini 
dengan menyediakan sebuah institusi legal yang memprioritaskan 
penggunaan tertentu – kegunaan yang diprioritaskan pemilik, 
dalam jangka waktu yang dipilih sang pemilik. Untuk beberapa 
masalah lingkungan seperti polusi kimia di sebuah danau, 
kepemilikan individu atas tanah yang termasuk didalamnya sungai 
akan sangat mungkin memberi pemilik insentif untuk menjaga 
kualitas danau, entah karena untuk nilai konsumsinya pribadi 
atau karena polusi akan mengurangi nilai pasar propertinya. 
Tidak semua masalah lingkungan bisa diselesaikan selugas itu, 
karena mendefinisikan dan menegakkan hak kepemilikan bisa 
memakan biaya besar atau bahkan tidak memungkinkan. Itulah 
ketika tragedi kepemilikan menjadi fenomena yang mewabah.



75

Garret Hardin yang terkenal dengan teorinya yang 
menggambarkan kasus padang rumput milik bersama pada 
sebuah desa abad pertengahan sebagai “tragedy of the 
commons.” (Tragedi Kepemilikan Bersama).113 Dalam sebuah 
desa dengan jumlah padang rumput yang tetap, jika penduduk 
memperlakukan padang rumput sebagai sebuah sumber daya 
dengan akses yang terbuka dan mengizinkan siapa saja untuk 
memberi makan ternak mereka semau mereka, setiap orang 
akan terdorong untuk memberi makan sebanyak mungkin ternak 
selama keuntungan tambahan yang didapatkan adalah di atas 
nol. Tetapi padang rumput ini memiliki kapasitas terbatas, atau 
jumlah ternak maksimum yang bisa diberi nutrisi, sehingga setiap 
penambahan ternak di atas daya tampung mengurangi makanan 
yang dikonsumsi oleh ternak lain di bawah tingkat nutrisi yang 
mereka butuhkan untuk bertahan, walaupun keuntungan untuk 
manusia pemilik tetap positif (tetapi kurang dari optimal). 
Akses terbuka menggambarkan ketiadaan hak kepemilikan yang 
menuntun kepada hewan merumput yang terlalu banyak, erosi, 
dan ternak yang kurang ternutrisi. 

Hardin mengusulkan alternatif: swastanisasi kepemilikan 
bersama, atau mengatur hak kepemilikan dengan membagi 
padang rumput dengan setiap penduduk memiliki sebidang tanah. 
Tetapi dalam konteks ini, menswastanisasi kepemilikan bersama 
tidaklah lebih baik, karena akan menghilangkan skala ekonomi 
dan penyebaran risiko yang bisa muncul dengan petani memakai 
cara pembabatan berkala dan penanaman berotasi. Hardin 
mengeneralisasi dari contoh ini ke situasi modern dalam hal ini 
polusi air dan udara, di mana air dan udara adalah sumber daya 
akses terbuka yang rusak atau hancur karena ketidakmampuan 
untuk menegakkan hak kepemilikan. Dia berkesimpulan bahwa 
satu-satunya alternatif yang mungkin adalah kepemilikan publik, 
menasionalisasi kepemilikan bersama karena mereka tidak bisa 
diswastanisasi.

Berdasarkan teori Hardin dan ekonom Ronald Coase, 114 
Elinor Ostrom membangun cara untuk menganalisa kerangka 
pelembagaan sebuah common-pool resource (selanjutnya disebut 
CPR) atau Sumber Daya Bersama yang bernilai untuk mengerti 
bagaimana hak kepemilikan bermanfaat bagi lingkungan, 
bahkan ketika hak ini tidak bisa seuntuhnya didefinisikan. 115 
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Ostrom mengambil model biner akses terbuka yakni sepenuhnya 
swastanya Hardin dan memperluasnya dengan mengamati bahwa 
kepemilikan pribadi yang murni itu sangat jarang ada; bahkan 
sebenarnya kebanyakan kondisi di mana kita memiliki sebuah 
properti tidaklah murni properti pribadi (swasta) sama sekali. 
Alih-alih memikirkan hak kepemilikan sebagai sebuah dikotomi 
antara akses terbuka dan sepenuhnya swasata, pikirkanlah hak 
kepemilikan properti sebagai sebuah kontinum, dan sepanjang 
kontinum tersebut ada kepemilikan bersama dalam derajat 
tertentu.

Kepemilikan pribadi murni bisa mungkin dianggap sebagai lensa 
kontak milik anda, yang hanya anda satu-satunya bisa miliki, 
gunakan, dan abaikan. Tetapi bagaimana dengan sepasang 
sepatu yang kita bicarakan di atas? Jika anda meminjamkannya 
pada saudara anda, anda menciptakan hak untuk menggunakan 
oleh saudara anda, mungkin dilengkapi dengan (kurang lebihnya 
dispesifikkan) aturan tentang bagaimana mengembalikannya 
kepada anda dengan kondisi yang sama. Bayangkan juga 
kemungkinan bahwa anda dan saudara anda mengumpulkan uang 
dan membeli sepatu untuk dipakai bersama – sepatu ini tidak lagi 
murni properti pribadi karena bukan milik salah satu, dan aturan 
yang anda bangun untuk siapa yang gilirannya memakai dan 
bagaimana memperlakukan sepatu ini, adalah contoh dari apa 
yang Ostrom sebut sebagai “mengatur kepemilikan bersama.”

Bayangkan jenis CPR yang lain: sebuah taman dengan pantai. 
Jika ini adalah taman umum, mereka yang di pemerintah kota 
bisa memutuskan apakah memberlakukan biaya masuk ke pantai 
dan membatasi akses bagi mereka yang telah membeli akses 
tersebut atau memperlakukannya sebagai CPR akses terbuka 
bagi semua orang. Taman itu adalah CPR yang lebih kepada 
“milik bersama” dari pada saling berbagi sepatu. Akhirnya, 
pertimbangkan contoh tentang kualitas udara. Mendefinisikan 
siapa yang memiliki udara dan menswastanisasi udara akan 
sangat memakan biaya dan tidak mungkin dilakukan, sehingga 
udara lebih kepada benda akses terbuka pada ujung spektrum 
kontinum. 

Pemikiran Ostrom sangat penting. Pertama, adalah menjadi 
mungkin untuk mendefinisikan dan menegakkan penggunaan 
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hak kepemilikan bahkan jika hak kepemilikan tidak bisa 
didefinisikan dengan baik. Kedua, kadang kala karakter suatu 
sumber daya bisa membuatnya menjadi lebih sulit untuk 
didefinisikan hak kepemilikannya, tetapi keputusan apakah 
akan didefinisikan hak penggunaannya sering menjadi sebuah 
keputusan politis. Dalam kasus ketika tidak didefinisikan, 
mereka bisa menggunakan kelembagaan untuk mengatur 
pembagian penggunaan dari CPR ini. Lembaga ini terlibat dalam 
membuat aturan hak penggunaan, mengindikasikan siapa yang 
punya hak, dan mengalokasikan sebagian sumber daya untuk 
memonitor dan menegakkan hak tersebut. Melalui rancangan 
lembaga yang bottom up (aspirasi dari bawah ke penguasa di 
atas) dalam masyarakat yang mendefinisikan dan menegakkan 
hak penggunaan dalam masyarakat, memungkinkan anggota 
masyarakat untuk memperoleh tambahan keuntungan dan 
menjadi lebih makmur di masa depan. Karyanya menunjukkan 
peran hak kepemilikan dan hak penggunaan bisa mainkan dalam 
mendukung penggunaan sumber daya yang berkesinambungan.

Mengapa Hak Kepemilikan Menyelaraskan Insentif 
Lingkungan dan Ekonomi?
Koordinasi yang difasilitasi oleh hak kepemilikan secara 
ekonomis dan sosial menguntungkan. Dengan tiga kondisinya 
Hume, pemilik properti bisa yakin bahwa bahkan jika dia saat 
ini tidak menggunakan atau menempati propertinya, properti 
ini tidak akan diambil atau digunakan tanpa izinnya, dan jika 
digunakan, pelanggar tersebut akan diwajibkan membayar 
pemilik sejumlah kompensasi berdasarkan kerugian. Kondisi 
tersebut dan tingkat kepastian relatif ini menciptakan konteks 
di mana orang bisa memproduksi, berinvestasi, berinovasi, dan 
memelihara karena hubungan antara tindakan dan manfaat dan 
biaya yang tercipta nantinya akan jelas.

Hak kepemilikan yang lebih terdefinisikan dengan baik 
merubah cakupan sejauh mana orang menerawang ke masa 
depan dan insentif untuk berpikir tentang hasil di masa depan, 
menyelaraskan insentif lingkungan hidup dan ekonomi 
sepanjang ruang dan waktu, dan mendorong pemeliharaan 
jangka pendek untuk memampukan kesinambungan keuntungan 
ekonomi jangka panjang. Pilihan kelembagaan mempunyai 
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dampak terhadap insentif ini dan menentukan seberapa baik hak 
kepemilikan didefinisikan dan seberapa besar ke depannya orang 
mau berusaha mempertimbangkan ketika membuat pilihan.

Ambil contoh taman dan pantai dan apakah kita mau atau tidak 
membatasi akses ke wilayah ini dan membebankan biaya masuk. 
Sebuah kabupaten membatasi akses, sementara yang lain tidak, 
dan pilihan ini mempengaruhi kualitas pantai, sumber daya 
yang tersedia untuk memeliharanya, dan tingkat kepadatan atau 
penggunaan tempat tersebut. Perbandingan ini tidaklah bersifat 
dugaan – di tempat saya sendiri, kota Chicago tidak membatasi 
akses ke pantai, sementara wilayah suburban (pinggiran kota) 
Evanston, memberlakukannya, dan pantai keduanya berbeda 
dalam kualitas dan kepadatan. Entah itu apakah pantai, atau 
sistem irigasi, atau udara, pilihan kelembagaan adalah hal 
penting. 

Perlu diperhatikan bahwa hak kepemilikan bisa tidak bekerja 
sempurna untuk menyelaraskan insentif ekonomi dan 
lingkungan sepanjang waktu dan ruang, atau untuk memitigasi 
masalah penyebaran pengetahuan individu. Tetapi secara 
realistis, kelembagaan lain yang telah kita rancang dan gunakan 
untuk meregulasi lingkungan juga tidak bekerja sempurna – 
regulasi pengaturan dan pengendalian atau pengaturan swadaya 
masyarakat tidak akan mencapai kesempurnaan. Sehingga ketika 
mengevaluasi kinerja dari tiga pendekataan kelembagaan yang 
berbeda ini (hak kepemilikan, pengaturan swadaya masyarakat, 
atau regulasi pemerintah), adalah perlu kita membandingkan 
dampak yang mungkin dan realistis dari penerapan masing-
masing kelembagaan ini, bukan konsepsi teoritis atau konsepsi 
“papan tulis” dari masing-masing ini. Adalah tidak realistis untuk 
membandingkan sebuah sistem pengendalian birokratis yang 
ideal dengan sistem regulasi hak kepemilikan yang realistis, 
sebagaimana juga tidak adil membandingkan pengaturan 
birokratis yang realistis dengan sistem hak kepemilikan yang 
diidealkan, dan menyatakan pengaturan birokratis sebagai lebih 
lemah. Atas alasan tersebut, sebuah kebijakan lingkungan akan 
dan harus membutuhkan penelitian lapangan yang melibatkan 
ilmu sosial sebagaimana pula ilmu lingkungan. 
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Praktek Nyata Kebijakan Lingkungan  
Berdasar Kepemilikan 
Beberapa kebijakan lingkungan yang paling efektif dalam dua 
dasawarsa ke belakang telah menggunakan pemikiran yang 
berusaha menyelaraskan insentif lingkungan dan ekonomi sambil 
berusaha menghindari kekurangan dari skema regulasi perintah 
dan kendali. Salah satu contoh terkenal di Amerika Serikat adalah 
Program Hujan Asam oleh Environmental Protection Agency 
(Agen Perlindungan Lingkungan, atau EPA), yang membuat 
program izin emisi yang bisa diperdagangkan dengan hak untuk 
menghasilkan emisi sulfur dioksida (kebanyakan dihasilkan dari 
pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik). 

Dampak program ini tak terbantahkan. Pada tahun pertama 
emisi berkurang 25 persen di bawah tingkat emisi tahun 1990 
dan lebih dari 35 persen lebih rendah dari tahun 1980. Pada 
2000, emisi hampir 40 persen di bawah tingkat emisi tahun 
1980. Ketika menggunakan pendekatan perintah-kendali 
sebelum amandemen tahun 1990, biaya pengurangan bisa 
mencapai tiga kali lebih tinggi sebesar - $2,6 miliar per tahun 
dibandingkan dengan hanya $747 juta di bawah sistem patok 
dan perdagangan (cap-and-trade).116

Perikanan menyediakan contoh lain yang mana pendekatan 
menggunakan hak kepemilikan menghasilkan pengelolaan 
lingkungan yang berkelanjutan yang tidak bisa dicapai dengan 
regulasi perintah-kendali tradisional. Hak kepemilikan yang 
terdefinisikan dengan buruk dalam industri perikanan telah 
menciptakan tragedi kepemilikan bersama, dengan penangkapan 
ikan berlebihan pada tahun 1980-an. Regulasi tradisional 
menuntun kepada berkurangnya musim melaut bagi banyak 
spesies, dari beberapa bulan menjadi dua atau tiga hari setahun.117 
Metode regulasi yang berbeda diterapkan, dengan kuota/bagi 
hasil penangkapan individual (Individual Fishing Quotas/
IFQ), menetapkan hak masing-masing nelayan untuk jumlah 
tangkapan yang diizinkan (Total Allowable Catch/TAC), dan hak 
ini bisa dipindahtangankan, yang membuat IFQ menjadi aktiva 
atau aset. 
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IFQ disukai karena dua alasan utama. Pertama, setiap 
pemegang kuota mendapatkan kepastian lebih besar bahwa 
bagian TAC-nya tidak akan diambil oleh orang lain ... Kedua, 
transferabilitas (bisa dipindahtangankan) mengizinkan kuota 
bisa direalokasikan lewat penjualan sehingga akhirnya 
dimiliki oleh nelayan yang paling efisien, yaitu, mereka 
dengan biaya yang paling rendah atau kualitas paling tinggi 
sehingga dengan nilai tangkapan paling tinggi.118

Perikanan yang menggunakan IFQ di berbagai tempat dari 
Islandia sampai Selandia Baru ditemukan bahwa di tempat-
tempat ini populasi ikan menjadi stabil dan bahkan bertumbuh 
seiringan dengan pendapatan dari perikanan.

Penggunaan yang kontroversial dari hak kepemilikan telah 
diterapkan di tempat seperti Botswana yang menggunakan 
kepemilikan komunitas dan hak berburu untuk menjaga 
lingkungan liar. Sebuah kebijakan yang menetapkan hak atas 
satwa liar sebagai kepemilikan penduduk desa membuat satwa 
liar menjadi aset – mereka diuntungkan dengan menjaga alam 
liar untuk safari dan ekoturisme (dan untuk turis berburu, yang 
penduduk sendiri berikan izin berburu). Laba yang tercipta 
membuat mereka mencegah dan menghukum pemburu liar. 
Satu contoh keberhasilan kebijakan ini adalah meningkatnya 
kembali populasi badak putih di Botswana dibandingkan dengan 
menurunnya populasi satwa liar di negara seperti Kenya yang 
menggunakan regulasi anti berburu tradisional yang tidak 
memberi dampak besar.119

Kesimpulan
Hak kepemilikan sejalan dengan keuntungan ekonomis 
dan perlindungan lingkungan karena kepemilikan pribadi 
mendukung terciptanya pemeliharaan yang baik. Tetapi 
mendefinisikan dan menegakkan hak kepemilikan adalah 
kegiatan mahal, jadi bahkan jika kepemilikan pribadi total 
mungkin diterapkan, pada banyak kasus, kita tidak bisa 
memilikinya. Kepemilikan pribadi haruslah sempurna dulu agar 
bisa berguna dalam mengkoordinasikan tindakan individu dan 
menciptakan insentif yang cocok dengan pelestarian alam. 
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Dalam hal mendefinisikan hak kepemilikan tidaklah mungkin, 
dan pada banyak kasus polusi atau kerusakan lingkungan, 
adalah biasanya hasil dari entah itu ketidakmampuan atau 
ketidakinginan politik untuk mendefinisikan atau menegakkan 
hak kepemilikan. Melalui tindakan bersama yang bisa dari 
pengaturan swadaya masyarakat sampai pada legislasi wajib, 
lembaga hukum muncul dan dirancang untuk membantu kita 
mendefiniskan dan menegakkan hak penggunaan CPR, yang 
bisa menghasilkan nilai ekonomis dan perlindungan lingkungan. 

Hak kepemilikan menyediakan cara yang tidak sempurna, tetapi 
mujarab dalam menghubungkan tingkah laku dan tanggung 
jawab dan mendorong manusia untuk mempertimbangkan 
dampak tindakan mereka kepada orang lain, ketika mereka 
membuat keputusan, dan tanggung jawab untuk mengganti rugi 
kepada orang lain ketika hak mereka dilanggar. Hak kepemilikan 
juga memungkinkan orang untuk mengejar kepentingannya 
yang lebih dari sekedar “mementingkan diri,” seperti melindungi 
keberadaan burung pemburu.
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6 
Kata Ganti Orang 
Pertama Tunggal: 
Perlawanan Kesusastraan 
dan Individu
Oleh Sarah Skwire

Seni bisa menyingkap kebenaran yang tidak kelihatan. 
Kebebasan dan tanggung jawab paling baik ditunjukan lewat 
tindakan, dan tindakan sering tergambarkan dengan baik 
dalam puisi dan cerita. Perjuangan untuk suatu pengakuan 
terhadap identitas unik seseorang dan tuntutannya yang 
benar melawan kekuasaan adalah perjuangan untuk 
kebebasan dan keadilan. Dari cerita kuno sampai pada 
Shakspeare, Mark Twain, dan The Hunger Games, seni 
menyingkap bahwa kebebasan dan tanggung jawab 
saling berkaitan. Untuk menjadi orang yang bebas adalah 
untuk menggapai identitas unik seseorang dan menerima 
tanggung jawab dari tindakan pribadi. Sarah Skwire 
adalah Peneliti Liberty Fund dan penulis buku teks kuliah 
dalam bidang penulisan; Writing with a Thesis (Edisi 12, 
Boston: Wadsorth Publishing, 2014). Sarah meraih gelar 
PhD Bahasa Inggris dari Universitas Chicago.

Penyair Tom Wayman menulis bahwa puisi yang baik berarti 
bahwa “seseorang sedang bicara/dalam dunia yang dipenuhi 
orang-orang yang berbicara.” Ukurannya, suara seorang individu 
dalam puisi – penulis sebuah karya literatur – dan suara dari 
karakter yang berbicara dalam karya mereka, sebagaimana yang 
saya nyatakan dalam Peace, Love, and Liberty,120 sering adalah 
cara yang paling efektif untuk mengingatkan diri kita bahwa manusia 
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bukanlah massa tak bernama yang dibangun dari bagian-bagian yang 
bisa diganti dan dibuang. 

Penulis awal-awal yang namanya hanya kita ketahui sebagai 
Enheduanna, imam agung dewi Inanna yang hidup antara 2285 
dan 2250 SM. Diantara puisinya yang berhasil bertahan sampai 
saat ini adalah “Pujian untuk Inanna” sebuah puisi pujian dan 
memohon berkat. Di dalamnya, Enheduanna merinci sejarah 
panjang kesetiaannya pada Inanna, dan kesedihannya saat 
ini karena kehancuran ritual dan kuilnya. Tetapi yang paling 
mengejutkan dari puisi ini adalah apa yang akademisi Roberta 
Binkley sebut sebagai “sebuah kehadiran otoritas yang kuat 
yang tiada bandingnya dengan karya literatur kuno sampai 
zaman Sappho.” Puisi Enheduanna menekankan kepentingan 
dirinya. Penderitaannya bukan saja sekedar kultus, atau ritual, 
atau mewakili rakyatnya. Tetapi bersifat sangat pribadi.

Aku tak lagi berdiam di keteduhan yang Kau sediakan 
Siang hari, matahari menyengatku  
Dalam rendung (malam), angin selatan menghempasku, 
Suaraku yang semanis madu menjadi melengking, 
Sumber kesenangannku menjadi debu.... 
Aku, apakah Aku di antara makhluk hidup!

Teriakan Enheduanna adalah teriakan pribadi memprotes 
penderitaan dan ketidakadilan.

Kita mendengar teriakan yang sama dari Buku Ayub, ketika 
Ayub mengeluhkan perlakukan Tuhan padanya dan dalam 
buku Kejadian ketika Abraham berargumen bahwa Tuhan 
bertindak tidak adil dengan menghancurkan Sodom. Tetapi 
bukan saja ketidakadilan ilahi yang ditantang penulis awal-awal 
kita. Dalam “Orang Miskin dari Nippur” sebuah cerita bangsa 
Akkad dari sekitar 1500 SM, si miskin Gimil-Ninurta mencoba 
berbagi satu-satunya milik kepunyaannya – seekor kambing 
– dengan walikota. Ketika walikota mengambil kambingnya 
dan memberikan Gimil-Ninurta hanya seonggok makanan 
dan bir kualitas rendahan, Gimil-Ninurta berusaha membalas 
lewat muslihat dan kekerasan, pada akhirnya mempermalukan 
walikota dan memukulnya dengan parah sampai tiga kali, 
hampir membunuhnya. Bijak atau bodoh, berani atau brutal, 
Gimil-Ninurta jelas adalah seorang pribadi, dan pribadi yang 
menentang perlakuan tidak adil oleh negara.
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Protes seperti ini, protes pribadi terhadap otoritas, seharusnya 
menjadi bahan yang menarik bagi semua pencinta kebebasan. 
Selama ribuan tahun “Orang Miskin dari Nippur,” dan dalam 
seratus atau ribu tahun setelah Ayub, drama Sophocles Antigone 
menampilkan kepada kita sosok pahlawan wanita yang 
menolak hukum baru yang melarang perintah agamanya untuk 
menguburkan saudara laki-lakinya yang meninggal. Alih-alih, 
dia menyelinap lewat gerbang kota, mengadakan ritual untuk 
kakaknya, mengulanginya ketika mayat kakaknya digali, dan 
tetap teguh tak menyesal atas pembangkangannya terhadap 
yang berkuasa. Sebagaimana yang disaksikan prajurit yang 
menangkapnya “Dia tidak takut, / bahkan ketika dituntut atas 
apa yang dia lakukan. / Dia tidak menyangkal apapun.” Tentu 
saja, dia langsung mengakui perbuatannya kepada penguasa, 
dan ketika dihukum mati atas perbuatannya, dia menyatakan 
bahwa “Kematianku / bukanlah hal yang penting; tetapi jika saya 
membiarkan kakak saya ; terbiar mati tak dikuburkan, aku akan 
menderita./ Sekarang aku tidak menderita.” Pembangkangan 
Antigone mewakili semangat kakaknya, tentu saja, tetapi juga 
mewakili haknya untuk melaksanakan ritual agamanya, dan hak 
ilahi agar hukum mereka ditegakkan dan tidak di batalkan oleh 
negara.

Bertumbuhnya negara dan meningkatnya jangkauannya ke segala 
sudut kehidupan pribadi warga dan rakyatnya menumbuhkan 
lebih banyaknya cerita tentang protes para individu. Drama 
sejarah dan tragedi Shakespeare dipenuhi dengan momen 
singkat dimana sering para individu yang tampaknya tidak 
penting berbicara tentang hak dan tanggung jawab mereka atas 
penguasa yang tiran. Penjaga taman dalam Richard II, sebagai 
contohnya, menyatakan bahwa pelengseran Richard dari tahta 
adalah sekedar tanda bahwa bangsanya raja telah mengikuti 
teladan raja dalam hal kekacauan dan tirani:

Mengapakah kita dengan segala penurutan
Menjaga hukum dengan baik, sementara, jika diandaikan 
sebagai taman kita ini, 
Ketika taman berpagar laut kita ini, seluruh negeri, 
Dipenuhi rumput lalang, bunga terindahnya tak bisa bernafas, 
Pohon buahnya tak terawat, cabang-cabangnya rusak, dan 
tetumbuhan rempahnya dipenuhi ulat? 
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Menurut tukang penjaga taman, Richard semestinya mengikuti 
teladannya. “Begitu kasihan / seandainya dia memangkas dan 
merapikan negerinya / sebagaimana kita memperlakukan taman 
ini!”

Pelayan yang mengorbankan nyawanya melawan pencungkilan 
mata Gloucester dalam King Lear, pemberontakan Macduff 
melawan Macbeth; perlawanan Paulina terhadap Tuan yang 
paling tidak layak dan hina, Leontes, Raja Sisilia, atas tirani 
negerinya – semua momen perlawanan dan keberanian dari 
semangat para individu melawan kekuasaan negara.

Zaman modern juga memiliki protes yang sama. Novel distopian 
pada pertengahan abad dua puluh ditulis sebagai reaksi atas 
kebangkitan berbagai bentuk kolektivisme sering disajikan 
dengan peng-pribadian, pemberontakan individu seperti ini 
melawan perintah dan kendali. Ambil contoh tokoh karya 
Orwell; Winston Smith yang bersembunyi dari telescreen, 
menulis catatan hariannya, dan menemukan cara sepele untuk 
melawan Big Brother (Kakak) dalam 1984. Pertimbangkan juga 
novel Zamyatin; We (Kita), menceritakan kepada kita tentang 
masyarakat yang mengajarkan bahwa, “... satu-satunya benda 
yang menyadari keberadaan individualitas mereka adalah mata 
yang teriritasi, jari yang terpotong, gigi yang sakit. Mata yang 
sehat, jari, gigi, tidak menyadari bahwa dia ada. Tidaklah jelas 
bahwa kesadaran tentang identitas individu itu adalah penyakit?” 
Di tengah usaha tak henti untuk menghilangkan identitas 
individu, warga di We, yang dicabut bahkan nama mereka, tetap 
menemukan cara sepele untuk memberontak dan menegakkan 
otonomi mereka – dengan merokok, minum minuman keras, 
atau bahkan sekedar saling mencintai satu dengan yang lain. 
Pada akhir novel, pemberontakan kecil tersebut telah tertumpuk 
menjadi gerakan perlawanan dan mulai meruntuhkan tembok 
yang memisahkan para kolektivis Satu negara dari wilayah liar 
di luarnya.

Bagi banyak pembaca, novel distopian yang paling 
menggambarkan perlawanan kekuatan individu melawan 
negara kolektivis, totalitarian, adalah Anthem karya Ayn Rand. 
Masyarakat yang dijelaskan dalam Anthem telah berhasil 
menjalankan proyek yang dijelaskan dalam We karya Zamyatin. 
Individualitas telah dihilangkan sampai pada titik di mana kata 
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ganti orang pertama tunggal tidak lagi ada. Adalah sulit menolak 
kekuatan dari momen ketika karakter wanita berusaha untuk 
mengekspresikan cintanya pada narator, tetapi tidak punya kata 
untuk melakukannya.

 “Kami mencintai kalian”
Tetapi mereka termenung dan menggelengkan kepala mereka 
dan melihat kami tanpa arti.
“Tidak,” mereka berbisik, “bukan itu yang kami ingin 
katakan.”
Mereka terdiam, dan mereka berbicara perlahan, dan suara 
mereka tertahan, seperti kata-kata anak-anak yang belajar 
berbicara untuk pertama kalinya: 
 “Kami adalah satu ... sendiri ... dan satu-satunya ... dan kami 
mencintai kalian yang adalah satu ... sendiri . . dan satu-
satunya.”
Kami saling menatap mata masing-masing dan kami tahu 
bahwa serpihan mujikzat telah menyentuh kami, dan pergi, 
meninggalkan kami menggapai kesia-siaan.
Dan kami merasa tercabik-cabik, tercabik karena beberapa 
kata yang tidak bisa kami temukan.

Dia bab kemudian, penemuan kembali kata ganti orang pertama 
tunggal dalam kalimat, “Aku, Aku pikir, Aku berkehendak.” 
Meruntuhkan belenggu pikiran individual, dan narator dalam 
novel Rand ini langsung mengetahuinya. “Inilah kata itu. Inilah 
jawabannya.”

Tumbuhnya popularitas novel dan film distopian saat ini – lebih 
khusus diantara orang muda – menunjukkan bahwa masih ada 
kehausan atas kisah pemberontakan individu seperti ini yang 
berdiri menentang negara yang opresif. Saat ini pesan ini datang 
lewat Katnis Everdeen dari Hunger Games sebagai gantinya 
Winston Smith; Jonas dari The Giver sebagai gantinya D-530 
karya Zamyatin; Lena Haloway dari Delirium sebagai gantinya 
narator Anthem. Mereka datang dari seri televisi Daredevil 
dalam percakapan antara tokoh utama pemberontak Daredevil 
dan musuh utamanya Kingpin:

Matt Murdock / Daredevil: Tidak, tidak, aku tidak berusaha 
menjadi pahlawan. Aku hanyalah orang biasa yang bosan 
dengan orang seperti kamu dan berusaha berbuat sesuatu.
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Wilson Fisk / Kingpin: Itulah yang membuatmu berbahaya. 
Bukan topeng itu. Bukan keahlianmu. Tetapi ideologimu. 
Satu orang manusia yang berpikir bahwa dia bisa membuat 
perbedaan.

Nama tokoh pahlawannya bisa berubah, begitu pula dengan alat 
yang menyajikan bagi kita ceritanya. Tetapi pesannya adalah 
individu yang memiliki kemampuan untuk melawan negara – 
dan tanggung jawab untuk menggunakan kekuatan tersebut – 
masih tetap ada. 

Kesampingkan dulu bebagai kekuatan dari berbagai representasi 
di atas, ada satu contoh literatur dari kekuatan perlawanan 
individu, yang bagi saya, paling menyentuh. Mendekati akhir 
cerita karya Mark Twain The Adventures of Huckleberry Finn, Jim 
– budak pelarian yang menjadi teman perjalanan Huck, sahabat 
dan figur ayah di hampir seluruh bagian novel – tertangkap. Huck 
tahu, karena dia telah diajarkan, bahwa Jim adalah barang milik 
orang lain. Huck juga tahu bahwa mencuri adalah dosa dan akan 
membawanya ke neraka. Perjuangannya ketika dia mencoba 
memutuskan apakah dia harus berbuat baik dan tak berdosa 
dan melaporkan ke pemilik Jim di mana bisa menangkapnya, 
ataukah dia harus jahat dan berdosa dan menolong Jim kabur, 
adalah bagi saya sebuah usaha pencarian diri terbaik yang bisa 
saya temukan yang menjelaskan bagaimana melawan kekuatan 
negara yang korup dan budaya yang korup.

Pada awalnya Huck berkeinginan untuk mengirim surat kepada 
pemilik Jim. Dia melakukannya dan kemudian terhenti.

Begitu indahnya perasaan itu. Tidak pernah sebelumnya aku 
merasa begitu disucikan dari dosa dalam hiduku, dan aku 
tahu sekarang aku bisa berdoa. Tetapi aku tidak langsung 
menulisnya, tetapi kuletakkan kertas itu dan mulai berpikir – 
berpikir betapa baiknya ini semua akan terjadi dan seberapa 
dekat jiwaku hilang dan akan masuk neraka. Dan lanjut 
berpikir. Dan aku mulai berpikir tentang perjalanan kami ke 
sungai; dan kulihat Jim bersamaku sepanjang waktu; waktu 
siang dan malam, kadang kala di bawah sinar rembulan, 
kadang saat badai, dan kami hanyut disungai, bercerita dan 
bernyanyi dan tertawa.... dan kemudian aku melihat sekitar 
dan melihat kertas tersebut.
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Tidak butuh waktu lama. Kuambil kertas itu, dan 
menggenggamnya di tanganku. Aku gemetar, karena aku 
harus memutuskan selamanya, antara dua hal ini, dan aku 
mengetahuinya.

Kita simak bersama keadaan Huck, ketika dia menimbang. 
Dia bukanlah pahlawan. Dia bukan orang hebat. Dia hanyalah 
anak kurang berpendidikan, dibesarkan di tengah kekerasan, 
rasisme, dan kemiskinan. Dia hanya melakukan apa yang dia 
rasa sebagai satu-satunya hal baik yang pernah dia lakukan. Dia 
telah mengembalikan properti kepada pemiliknya. Dia telah 
melakukan hal yang semua orang di sekitarnya – pemerintahnya, 
gurunya, teman-temannya – akan katakan sebagai hal baik, jujur 
dan terhormat untuk dilakukan.

Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa membuat 
dirinya melihat dunia sebagaimana mereka melihatnya.

Dan dia merobek catatan di tangannya dan berteriak, “Baiklah, 
biarkan saya masuk neraka.”

Pilihan Huck menentang segalah hal yang telah diajarkan 
padanya tentang apa yang baik dan benar demi menyelamatkan 
orang yang telah diajarkan padanya sebagai tidak lebih dari 
sekedar barang tentu saja adalah salah satu kemenangan terbesar 
dari individu atas pemaksaan yang dibebankan oleh budaya dan 
politik yang salah.

Puisi Margaret Atwood “Spelling” (Ejaan) mengingatkan kita 
bahwa “kata demi kata, demi kata adalah kekuatan.” Dan dia 
mengingatkan kita – pikirkan juga mungkin para penulis sebelum 
dan setelah Enheduanna yang namanya tidak akan pernah kita 
ketahui, dan mungkin narator tak bernama dari banyak fiksi 
distopian – bahwa kita harus belajar mengeja:

Pertama, namamu, 
Penamaan pertamamu, nama pertamamu, kata pertamamu. 

Menggunakan nama, menggunakan kata ganti orang pertama 
tunggal, dan mengklaimnya sebagai hak dan tanggung jawab, 
adalah awal untuk memperjuangkan kebebasan.
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7 
Aturan dan Tatanan 

tanpa Negara 
Oleh Philip Booth dan Stephen Davies

Apakah kendali oleh negara satu-satunya pengatur 
interaksi manusia? Atau apakah ada mekanisme lain yang 
mana perilaku individu dan kelompok bisa diregulasi untuk 
mengurangi konflik dan guna menghasilkan koordinasi 
dan keharmonisan sosial yang lebih luas? Siapa yang 
menyediakan aturan yang meregulasi perdagangan, dan 
bagaimana mereka ditegakkan? Sejarah menyediakan contoh 
pelajaran dari lembaga regulasi tanpa negara. Sering kali 
diajarkan bahkan sudah diimani bahwa interaksi ekonomi 
hanya bisa dikendalikan oleh negara, tetapi pengujian 
sejarah dari dua “kasus tersulit” – penggunaan lahan 
dan risiko finansial – menunjukkan bahwa ada lembaga 
regulasi non-negara yang bisa hadir tanpa pemaksaan atau 
insentif yang salah dan koruptif khas kendali negara. Philip 
Booth adalah profesor keuangan, kebijakan publik, dan 
etika di St. Mary’s University, Twickenham dan direktur 
penelitian di Institute of Economic Affairs di London. Steve 
Davies seorang sejarawan dan kepala bagian pendidikan di 
Insitute of Economic Affairs.

Bahwa semua jenis kegiatan ekonomi perlu diregulasi adalah 
sebuah pernyataan yang niscaya dan tidak dibantah oleh siapapun. 
Lalu mengapa begitu banyak perdebatan di sekitar topik ini 
dan, bahkan yang lebih kelihatan, begitu banyak kebingungan, 
dengan begitu banyak perselisihan pendapat? Satu alasan yang 
jelas, adalah karena kurangnya perhatian terhadap bukti dari 
sejarah ekonomi dan kurangnya kesadaran terhadap kehidupan 
nyata sehari-hari. Alasan yang paling penting, bahwa sungguh 
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memang konsep atau ide dasar dari regulasi, biasanya tidak 
dimengerti dan didefinisikan dengan baik. Dengan kata lain, 
banyak orang berasumsi sebuah definisi dari regulasi dengan 
menganggap bahwa sebuah regulasi hanya bisa disediakan oleh 
satu lembaga saja. Ini nantinya, menuntun pada begitu banyak 
diskusi yang dikerangkakan dalam sebuah dikotomi yang salah 
antara dua alternatif: regulasi oleh negara atau tidak ada regulasi 
sama sekali. 

Secara etimologis, jika sesuatu diregulasi, dia dijalankan dalam 
suatu cara tertentu (berbeda dengan kejadian acak atau serta-
merta) dan dituntun atau dikekang oleh aturan-aturan. Dengan 
kata lain, ketika diaplikasikan terhadap interaksi manusia, 
ini berarti bahwa keadaan di mana setiap orang tidak bisa 
melakukan apapun sekehendaknya; tindakan mereka dituntun 
oleh aturan dan hasil kolektif adalah hasil dari interaksi dari 
berbagai pilihan aktor individu yang dikekang oleh aturan-aturan 
tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan beberapa pertanyaan. 
Lebih khusus, aturan jenis apa yang dibutuhkan, dan apa atau 
siapa pemrakarsa dan penegak aturan tersebut? Kebingungan 
atas dua pertanyaan tersebut menuntun kepada kesalahpahaman 
yang tak terhindarkan. Kerja sama antar manusia bergantung 
pada aturan. Isi, sumber, dan penegakan aturan aturan menjadi 
topik yang paling penting yang layak dipelajari secara lebih hati-
hati, sekedar berasumsi bahwa aturan ini hanya bisa disediakan 
lewat satu cara, tanpa mempelajari dan memikirkannya lebih 
lanjut adalah kesalahan serius. Kendali negara atas tingkah 
laku bukanlah satu-satunya pilihan, sebagaimana studi kasus di 
bawah ini akan perlihatkan. 

Dalam hal isi dan sifat dari aturan, pada umumnya dipercaya 
bahwa mereka harus punya beberapa karakteristik. Pertama, 
bahwa aturan harus diketahui dan dimengerti oleh semua atau 
sebanyak-banyaknya peserta dari aktivitas yang diatur (jika 
tidak, maka aturan ini tidak berguna). Kedua, harus ada lembaga, 
mekanisme, atau praktek yang menegakkan aturan. Ketiga, 
harus ada sanksi terhadap pelanggaran aturan dan juga imbalan 
positif untuk penurutan. Pada umumnya dipercaya bahwa aturan 
haruslah eksplisit dan dinyatakan dengan tepat lewat kata-
kata yang menangkap arti dan mencakup semua kejadian yang 
mungkin terjadi. Dengan kata lain, regulasi adalah aturan yang 
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terkodifikasi yang tertulis, komprehensif, eksplisit, dan terinci. 
Jika kurang dari pada ini, sebagaimana di atas, adalah kegagalan 
regulasi atau ketiadaan regulasi.

Secara luas diasumsikan bahwa, agar adanya aturan, harus 
ada penguasa: yaitu, seorang atau sebuah lembaga (kelompok 
pribadi, dengan kata lain) yang adalah sumber aturan. Tanpa 
adanya penguasa, dipercaya secara luas, maka tidak akan ada 
aturan sama sekali. Sumber dari aturan diasumsikan adalah 
pemerintah atau salah satu perpanjangan tangannya. Jika entitas 
tersebut tidak ada atau memilih untuk tidak mengeluarkan 
peraturan maka, berdasarkan argumen ini, akan ada ketiadaan 
aturan – atau intinya; kekacauan.

Namun, dikotomi tersebut – antara regulasi negara atau 
tidak ada regulasi sama sekali – adalah dikotomi yang 
salah. Ada alternatif lain. Penelitan sejarah menunjukkan bahwa 
regulasi tidak selalu membutuhkan aturan yang terkodifikasi, 
seragam, dan tertulis sangat rinci. (Sangat rinci tersebut secara 
teoritis tidak mungkin, pada semua kasus). Begitu juga kita 
tidak dibatasi dalam pilihan atara aturan yang diciptakan oleh 
Leviathan-nya Hobbes dengan perang-semua-lawan-semua 
dalam ketiadaan-hukum dari Keadaan Alamiah-nya Hobbes. 
Dalam kenyataannya bahwa regulasi dalam hal ini dijelaskan 
sebagai, kegiatan dibatasi oleh aturan, adalah mungkin tanpa 
aturan dan lembaga penegakan yang diciptakan langsung oleh 
negara. Bukan hanya dia mungkin, tetapi bisa ditemukan dalam 
kehidupan sehari-hari kita. Aturan bisa dan memang pada 
kenyataanya muncul secara spontan lewat usaha orang-orang 
untuk mencapai tujuan mereka dalam bekerja sama dengan 
orang lain. Sering (walaupun tidak selalu) ada kasus yang mana 
pemerintah memampukan munculnya keteraturan ini, tetapi 
dalam kasus tersebut pemerintah tidak sebenarnya menciptakan 
aturan tersebut dan menegakkannya.

Ketika seseorang mulai melihat dengan seksama berbagai 
interaksi yang diatur oleh aturan, dia akan menemukan 
bahwa kebanyakan kehidupan manusia diregulasi seperti 
itu. Kebanyakan aturan yang mengatur interaksi manusia 
tidak diciptakan oleh pemerintah, walaupun pemerintah bisa 
membuat kerangka umum dari aturan hukum yang memfasilitasi 
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terciptanya kerja sama tersebut dan lembaga penegakannya.121 

Contoh nyatanya adalah bahasa, olahraga, dan kode etik sosial, 
tetapi ada banyak juga contoh yang lainnya. Proses ini dapat 
dilihat saat ini dengan bermunculannya aturan yang mengatur 
transaksi internet lewat eBay, Etsy, dan situs perdagangan daring 
lainnya. Ada begitu banyak contoh empiris dari aturan regulasi 
non-pemerintah dalam manajemen sumber daya alamiah 
(kebanyakan penelitian tentang ini datang dari hasil kerja keras 
almarhumah Elinor Ostrom dan mahasiswanya122).

Dalam keadaan seperti itu sistem aturan biasanya memiliki fitur 
yang membedakannya dengan regulasi yang tercipta lewat proses 
politik. Sistem tatanan yang berevolusi dari akar rumput/bawah 
(bottom-up) di mana sistem aturan muncul dari tingkat lokal oleh 
proses yang spontan dan tidak terencana, walaupun tindakan 
yang menuntun kepada kemunculannya adalah terencana. Ada 
contoh lain yang dirancang dan disetujui oleh mereka yang diatur 
olehnya. Derajat kerinciannya berbeda-beda, beberapa mengatur 
sangat rinci aturannya, sementara yang lain lebih bersandar pada 
norma yang tidak tertulis. Sistem keteraturan yang muncul ini 
berbeda-beda dari satu industri atau satu lokasi ke lainnya dan 
mungkin tidak memiliki keseragaman atau standarisasi yang 
adalah ciri-ciri aturan tatanan yang dirancang. 

Mereka sering memiliki derajat fleksibilitas dan variabilitas 
yang tinggi yang berasosiasi berdasarkan proses evolusinya 
masing-masing, sistem secara keseluruhan berubah dari waktu 
ke waktu sebagai reaksi dari perubahan keadaan, tetapi terjadi 
dalam lingkup kecil dan terpencar atau lokal, dan bukannya 
umum dan seragam atau serentak. Mereka sering terhubung 
dengan pola keteraturan yang lebih luas dalam kehidupan sosial 
dan kelembagaannya. Kekuatan terbesar mereka terbentuk dari 
pengetahuan yang tersebar dan liat atau tidak tertulis (dan sering 
tidak bisa diartikulasikan secara tertulis). Inilah yang menciptakan 
fitur paling hebatnya: mereka lebih efektif dibandingkan dengan 
yang dibuat pemerintah. (Sistem regulasi yang dirancang oleh 
non-pemerintah yang diberlakukan oleh mereka yang diatur 
olehnya memiliki keuntungan bahwa dia diciptakan secara 
sukarela sehingga bisa dirubah dan ditinggalkan jika sistem 
ini tidak berhasil dalam menciptakan atau menegakkan aturan 
yang berguna. Contohnya seperti aturan asosiasi rumah susun, 
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klub, aturan perusahaan, dan sistem lainnya, walaupun, ada 
di dalamnya terdapat banyak sekali aturan tetapi adalah hasil 
evolusi, dan bukannya rancangan).

Bagaimana kita bisa membandingkan efektifitas antara sistem 
regulasi pemerintah dan non-pemerintah? Kita bisa buka sejarah 
ekonomi dan banyak contoh konkrit yang bisa didapatkan. 
Contoh sejarah menunjukkan banyak keunggulan dan dalam 
banyak kejadian telah diteliti dan prakteknya direkam dan 
dicatat. Juga banyak tatanan regulasi seperti ini muncul dan pada 
satu titik dalam sejarah mereka dihapus dan runtuh nantinya. 
Mempelajari muncul dan runtuhnya kelembagaan seperti itu 
membantu kita mengerti bagaimana dan dalam kondisi apa 
mereka bisa berkembang atau sebaliknya. Penelitian seperti ini 
juga bisa membetulkan kesalahpahaman yang sering muncul. 
Kadang keadaan yang penuh keteraturan (yang sangat diregulasi 
oleh lembaga non-pemerintah) muncul sebagai hasil kekacauan, 
keacakan, dan ketidakberaturan, karena mereka tidak di bawah 
kendali negara.

Aturan Negara atau Lembaga Pasar? 
Semua pasar diregulasi, artinya bahwa ada aturan yang 
mengaturnya. Sering, tetapi salah, diasumsikan bahwa hanya 
negara yang bisa menyediakan aturan atau mekanisme penegakan 
aturan. Pertanyaan yang menarik dalam ranah kebijakan publik 
bukanlah apakah harus ada regulasi, tetapi “siapa yang harus 
meregulasi?” Pertanyaan tersebut jarang ditanyakan. Bagian 
berikut ini kita akan melihat dua kasus di mana sangat awam 
diasumsikan sebagai sektor usaha yang membutuhkan regulasi 
negara. Bukti kami akan diambil kebanyakan dari Inggris 
(tempat tinggal kami), tetapi akan menunjukkan bahwa regulasi 
negara tidak harus pasti ada dan juga tidak selalu diperlukan. 
Dua kasus yang akan kita fokuskan di sini adalah penggunahan 
lahan dan keuangan.

Tentu saja, dua “kasus berat” ini tidak unik. Dalam banyak 
bagian hidup kita yang diregulasi, bukan negara yang 
menyediakan aturan. Pertimbangkan restoran cepat saji: banyak 
outlet McDonalds dimiliki dan dioperasikan oleh inverstor 
independen dan manajer dalam sistem waralaba (franchise). 
Untuk melindungi reputasi merek dan memastikan keseragaman 
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kualitas, McDonalds mengatur sampai detail terkecilnya dari 
bagaimana mereka dioperasikan, apa yang disajikan dalam 
menu, resep yang tepat, harga yang tepat, tindakan kebersihan, 
pelatihan karyawan dan lainnya.

Sering diasumsikan bahwa gereja Katolik, karena ajaran 
sosialnya, berkomitmen kuat terhadap campur tangan negara dan 
regulasi. Tetapi dalam dokumen mereka yang paling berpengaruh 
dinyatakan: “Tugas lain dari negara adalah pengawasan dan 
pengaturan pelaksanaan hak asasi manusia dalam sektor 
ekonomi. Namun, tanggung jawab utama dalam bidang ini 
dimiliki bukan oleh negara tetapi individu dan berbagai 
kelompok dan asosiasi yang membentuk masyarakat.”123 

Walau demikian, seiringnya waktu, perkembangan regulasi 
negara dalam berbagai sektor telah menenggelamkan lembaga 
masyarakat sipil, termasuk lembaga regulasi swasta.

Reaksi terhadap krisis finansial tahun 2007 – 2008 memberikan 
indikasi bagaimana lembaga regulasi negara diciptakan dan 
dioperasikan. Pada awal krisis, puluhan ribu halaman regulasi 
dicetak dan diberlakukan. Diperkirakan undang-undang Dodd-
Frank di AS, dengan regulasi terkaitnya, mencakup tiga-puluh 
ribu halaman.124 Pada tahun 2001, sekitar 14.200 regulasi 
keuangan baru diciptakan di seluruh dunia. Tren ini terjadi 
sebelum krisis keuangan. Sering dinyatakan bahwa ada masa-
masa deregulasi sebelum krisis keuangan dan krisis tersebut 
adalah konsekuensi dari deregulasi. Tetapi tentu saja hal ini tidak 
terjadi di Inggris.

Sebagaimana Ekonom Utama Bank of England, Andre Haldane 
catat: “pada tahun 1980, ada satu regulator di Inggris untuk 
11.000 penduduk yang dipekerjakan di bidang keuangan di 
Inggris. Pada tahun 2011, ada satu regulator untuk setiap 300 
orang dipekerjakan di bidang keuangan.”125 Tentu saja, jika 
jumlah orang yang bekerja di bidang keuangan dan jumlah 
regulator keuangan di Inggris diproyeksikan dengan (garis) 
tren yang sama dari tahun 2011 sampai tahun 2060, pada tahun 
tersebut akan ada lebih banyak regulator dari pada orang yang 
bekerja di bidang keuangan dan itu di luar bagian pengawasan 
kepatuhan dan yang lainnya yang bekerja dibidang regulasi 
dalam perusahaan keuangan sendiri. Sampai barusan ini di 
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Inggris, tanggung jawab untuk regulasi keuangan ada dalam satu 
badan, Financial Services Authority (FSA). Saat ini tanggung 
jawab badan tersebut telah dipisahkan. Diperkirakan ada empat 
juta kata dalam regulasi keuangan yang telah dibuat oleh satu 
badan yang menggantikan FSA.126

Ada bukti yang cukup kuat bahwa sistem regulasi negara tidak 
cukup sukses. Tidak hanya bahwa sistem yang komprehensif 
dari regulasi keuangan yang telah dikembangkan di Inggris dari 
tahun 1986 dan di AS dari tahun 1930-an tidak mampu mencegah 
krisis keuangan, tetapi dalam banyak cara berkontribusi sebagai 
penyebab yang memperburuk dan menyebarnya krisis secara 
global.127 Banyak bentuk kesalahan dan perilaku ceroboh yang 
menuntun kepada kegagalan bank dan lembaga keuangan lainnya 
pada tahun 2007 – 2008 yang didorong oleh regulasi. Tentu saja, 
tidak ada bukti bahwa regulator punya kemampuan penerawangan 
khusus yang memampukan mereka mengendalikan perilaku para 
peserta pasar keuangan ke arah yang menguntungkan. 

Pemerintah dan para regulator mereka mendorong terciptanya 
pinjaman ke arah peminjam yang buruk; mereka mendorong 
sekuritisasi; mereka menjamin pinjaman berisiko; dan mereka 
mengaburkan cara kerja agen penilai yang menilai tingkat risiko 
instrumen investasi yang punya risiko kerugian keuangan yang 
besar.128 Paul Tucker, yang nantinya ditunjuk sebagai Deputi 
Gubernur Bank of England (Bank Sentral Inggris), menjelaskan 
tentang proses sekuritisasi (pengamanan instrumen keuangan) 
dalam pidatonya pada akhir bulan April 2007: “Jadi tampaknya 
ada banyak hal baik yang bisa terjadi dengan lebih tersebarnya 
risiko buruk dengan menggunakan instrumen keuangan modern, 
pasar dan institusi.”129 Pernyataan tersebut dibuat hanya beberapa 
bulan sebelum kebangkrutan spektakuler dari Northern Rock, 
lembaga yang membiaya kegiatan peminjaman mereka lewat 
proses sekuritisasi. Tucker tidak serta-merta salah; tentu saja, 
dia mungkin benar. Namun, kita tidak boleh percaya diri bahwa 
regulator negara bisa memprediksi dan mencegah masalah yang 
muncul dalam pasar. Regulator negara tentu saja gagal dalam 
mengantisipasi krisis keuangan.

Bukan saja bahwa ada terlalu banyak kepercayaan kepada 
regulator negara untuk menyelesaikan masalah dan adanya dunia 
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yang sempurna. Kita juga mengabaikan peran – dan tentu saja 
sering menolak– peran yang lembaga regulator swasta mainkan, 
lebih khusus dalam pasar keuangan.

Di pasar yang lain, kita melihat banyak lembaga regulator swasta 
dan mereka menyediakan terciptanya ekonomi berbagi (Sharing 
Economy) dan penggunaan internet untuk pertukaran barang dan 
jasa dan, yang begitu penting, pertukaran penilaian atas barang 
dan jasa. Mereka secara sistematis mengalahkan regulator negara. 
Sebagai contoh, Visit England adalah badan yang dibiayai oleh 
pemerintah untuk mempromosikan pariwisata. Selama sebagian 
besar hidupnya dia adalah badan pemerintah, walaupun saat ini 
tidak terlalu mengendalikannya. Walaupun lembaga pemerintah, 
mereka menciptakan sistem penilaian untuk hotel dan akomodasi 
lainnya. Jika anda menggunakan Visit England untuk melihat 
akomodasi yang populer di kota Inggris, Stamford, contohnya, 
anda hanya akan menemukan dua hotel dalam radius tiga mil 
yang punya nilai tertentu, dan keduanya punya nilai yang 
sama, yang sangat tidak menolong. TripAdvisor, sebuah usaha 
jasa penilaian swasta, mampu menunjukkan sekitar dua-puluh 
properti dengan nilai tertentu, dan masing-masing punya ratusan 
opini pengunjung. Dengan fakta ini, adalah hal yang sulit untuk 
membenarkan dipertahankannya sebuah jasa penilaian yang 
dijalankan pemerintah.

Dalam beberapa sektor, regulasi pemerintah sangat jelas 
menenggelamkan badan regulasi swasta. Anda mungkin bisa 
bertanya mengapa hanya ada sedikit jasa seperti TripAdvisor 
di bidang keuangan. Salah satu jawabannya karena kegiatan 
keuangan saat ini amat sangat diregulasi, sehingga risiko dan 
kewajiban untuk mendirikan badan jasa seperti ini sangat besar. 
Di Inggris, menyediakan jasa nasihat keuangan tanpa otorisasi 
dari biro pemerintah bisa dihukum penjara sampai dua tahun.130 
Lebih lanjut, batas antara penyediaan opini, saran, dan informasi 
sangat tipis sehingga tidak ada yang berani melanggarnya.

Sehingga jelaslah bahwa regulasi bisa ada dalam banyak cabang 
usaha tanpa ada negara dan bahwa negara telah menyingkirkan 
banyak praktek dan badan regulasi non-negara. Yang mungkin 
paling menarik bahwa hanya beberapa saat ke belakang, 
sebenarnya, Inggris punya sektor keuangan yang besar dan 
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dinamis dengan sedikit sekali regulasi pemerintah. Itu akan 
menjadi subyek dari salah satu studi kasus di bawah, tetapi 
pertama, mari kita lihat sebuah contoh bidang di mana pada 
umumnya dipercaya bahwa bidang ini membutuhkan regulasi 
negara di setiap keadaan: penggunaan dan pengembangan lahan.

Perencanaan tanpa Perencana Pemerintah: Perumahan 
dan Pembangunan
Sistem yang tumbuh secara spontan tanpa negara, untuk 
mengatur pengembangan perkotaan di Inggris sejak abad 
kedelapanbelas menjadi contoh yang bisa mencerahkan. Saat ini 
pengembangan lahan sangat teregulasi oleh pemerintah lewat 
banyak hukum (Contohnya Undang-Undang Perencanaan Kota 
dan Desa di Inggris) dan dengan berbagai banyaknya regulasi 
pemerintahan lokal (seperti hukum zonasi di Amerika Serikat 
dan regulasi perencanaan dan pembangunan di Inggris). Narasi 
sejarah yang banyak dimunculkan dinyatakan bahwa sebelum 
abad keduapuluh, pengembangan perkotaan sangat kacau 
dan masing-masing pemilik properti dan pengembang akan 
melakukan semau mereka tanpa mempertimbangkan dampak 
tindakan mereka terhadap orang lain.131 Hasilnya, katanya, 
adalah daerah kumuh yang mengerikan, pengembangan buruk 
rupa yang tak terencana. (Berkunjung ke tempat seperti Bath dan 
Bloomsburry mungkin bisa memunculkan keraguan terhadap 
narasi seperti ini, tentu saja.) 

Yang menarik, orang yang sama yang mendukung berbagai 
aturan ini sering juga mengeluhkan tentang “keterpencilan 
daerah pinggiran” di Amerika Serikat tanpa mereka berpikir 
sejenak bahwa “keterpencilan” seperti ini sebenarnya penyebab 
utamanya adalah regulasi dan aturan-aturan pemerintah.132 
Keluhan tentang buruk dan rendahnya kualitas bangunan publik 
dan swasta menghasilkan aturan pra-1948 di Inggris yang juga 
membingungkan karena jika anda lihat betapa buruknya kualitas 
lebih banyak bangunan yang dibuat sejak berlakunya aturan ini.

Bahkan sebenarnya keseluruhan proses pengembangan 
perkotaan pada abad delapan belas dan sembilan belas di Inggris 
begitu sangat teregulasi, tetapi dengan sistem regulasi non-
pemerintah. Rezim aturan dan lembaga ini tidak bergantung 
maupun datang dari pembuatan aturan agensi pemerintah. 
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Negara memampukannya terjadi melalui keberadaan sistem 
peradilan dan penegakan kontrak, tetapi hanya sejauh itu campur 
tangannya. Alih-alih perencanaan pemerintah, ada banyak 
aturan yang sangat terinci yang dibuat lewat kontrak swasta dan 
berbagai praktek hukum adat. Sistem ini fleksibel dan responsif 
karena ia menggunakan signal harga yang muncul dari pasar atas 
tanah dan pengembangan.

Selama periode tersebut, walaupun ada pengembangan skala 
kecil, kebanyakan pertumbuhan perkotaan skala besar setelah 
tahun 1730-an dilakukan di lahan ukuran besar. Kadang kala, 
seperti di Southport atau Eastbourne atau Cardiff, proyek ini 
melibatkan pembangunan satu kota secara keseluruhan. Lainnya, 
seperti di London, Newcastle dan Edinburgh, pembangunan area 
lahan yang luas adalah bagian dari pertumbuhan kota. Kadang 
satu real estate dimiliki oleh satu tuan tanah dan dikembangkan 
dalam cara tersebut, seperti di Cadogan estate di Chelsea sebagai 
contohnya. Dalam kasus lain pengembang akan menggabungkan 
menjadi lahan besar dari berbagai lahan kecil tanah, seperti 
contohnya pengembangan oleh Thomas Cubitt. 

Pengembangan ini tidak dilakukan secara acak. Bahkan ketika, 
sebagaimana normalnya saat itu, masing-masing kavling dalam 
dalam satu lahan besar dikembangkan dan dibangun oleh satu 
kontraktor (sehingga satu jalan bisa dibangun rumahnya dalam 
waktu yang berbeda oleh pekerja yang berbeda) proses ini diatur 
oleh aturan yang eksplisit dan terinci. Aturan yang diberlakukan, 
adalah lewat perjanjian yang berlaku selamanya dalam kondisi 
mengikat yang menjadi bagian dari kontrak penyewaan atau 
pembelian atas tanah. Aturan dalam kontrak ini mengikat 
masing-masing pemilik atau penyewa dan akan diawasi oleh 
otoritas pengembang atau rukun warga. Ada beberapa yang 
adalah aturan negatif yang melarang beberapa hal, seperti 
menjalankan pekerjaan atau usaha tertentu. Ini berarti ada cukup 
regulasi terinci dari penggunaan ekonomis bangunan baru dan 
dampak dari kegiatan tersebut terhadap penghuni suatu bangunan 
atau perumahan. (Sehingga apa yang saat ini disebut sebagai 
eksternalitas bisa terkontrol.) Hal seperti ini bisa juga diatur 
lewat hukum adat tentang gangguan, tetapi sudah dimasukkan 
juga dalam perjanjian (dilampirkan didalamnya) sehingga 
membuat seluruh proses menjadi lebih murah dan cepat ketika 
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ada yang melanggar aturan, maka itu dianggap wanprestasi dari 
kontrak yang sudah ada dan tidak perlu dituntut ganti rugi atau 
gangguan di sidang peradilan kriminal.

Banyak perjanjian lain bersifat positif dan mensyaratkan 
hal-hal seperti standar baku tinggi bangunan yang dibangun 
dalam satu kavling, luas dan jumlah kamar, merinci dekorasi 
dan tampilan, standar konstruksi, dan penggunaan material 
tertentu. Perjanjian ini banyak yang begitu mengejutkanya 
sangat terinci dan spesifik; mereka mengatur syarat bukan saja 
tentang contohnya penggunaan batu dan bukan bata, tetapi 
contoh spesifik batu apa yang boleh digunakan dengan detail 
ornamen yang diperkenankan, ukuran jendela dan bentuknya, 
dan sebagainya.133 Hasilnya adalah keselarasan dan keseragaman 
pola pengembangan yang ditemukan di tempat seperti Bath. Poin 
penting, walau demikian, adalah bahwa hal ini tidak dilaksanakan 
lewat proses politik tetapi dengan interaksi dan kontrak antara 
pengembang dan pelanggan. Artinya bahwa regulasi sebenarnya 
akan bergantung pada pengembang dan situasi sekitarnya. 
Aturan-aturan ini bukan bersifat umum dan seragam – dan tentu 
saja begitu kompleks dan terbakukan – untuk seluruh distrik, 
apalagi seluruh negara. 

Mekanisme regulasi swasta ini juga berinteraksi lewat pasar 
untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan keinginan dan 
kebutuhan yang tercermin lewat keputusan membeli oleh 
pelanggan. Sehingga, ketika permintaan yang meningkat untuk 
perumahan mewah, perjanjian akan sangat rinci dan luas, dan 
ketika melayani permintaan untuk perumahan terjangkau maka 
jumlah aturan lebih terbatas dan akan mengatur syarat ukuran 
dan jasa yang disediakan. Proses ini menuntun pengembang 
untuk menyediakan dan mengatur ketersediaan infrastruktur 
seperti jalan, penerangan, dan (seringkali) persediaan air ketika 
mereka mulai mengembangkan suatu proyek.134

Dengan kata lain, memang ada sistem regulasi yang tercipta 
secara spontan dan tanpa negara yang mengatur denah, standar 
bangunan dan material, design, tampilan, kualitas, penggunaan, 
dan keamanan dan dilaksanakan secara fleksibel dan responsif. 
Lebih jauh lagi, sistem regulasi ini biasanya menuntun kepada 
terciptanya suatu komunitas yang terpadu, tentu saja karena 
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biasanya pola penggunaan adalah campuran antara wilayah 
komersial, rumah tinggal dan penyediaan hiburan semunya 
disediakan dalam satu area yang sama. Di dalamnya ada sistem 
regulasi yang komprehensif yang terdesentralisasi, bervariasi, 
fleksibel, dan responsif dan tidak bergantung pada negara. Dan 
tentu saja bisa dikatakan ini jauh lebih efektif daripada sistem 
oleh negara yang nantinya menggantikannya. 

Bagaimana dengan daerah kumuh yang mengerikan di era 
Victoria yang banyak kita baca? Tentu saja dia ada dan tentu saja 
mengerikan, tetapi penggambaran Dickensian yang suram perlu 
diteliti lebih lanjut. Mayoritas kelas pekerja tidak hidup di area 
kumuh; malah mereka hidup di perumahan yang layak, dalam 
standar saat itu, yang mampu mereka beli. Kelompok dengan 
pendapatan yang paling rendah, lebih khusus mereka dengan 
pendapatan tidak tetap karena pekerjaan kasar, mengalami 
masalah yang paling serius. Perpindahan orang-orang ke 
wilayah tua pra-industri di pusat kota yang mengakibatkan 
masalah serius. Masalah-masalah tersebut diselesaikan dengan 
baik pada akhir abad sembilan belas dan awal abad dua puluh 
dengan munculnya lembaga perumahan amal seperti Peabody 
Trust. Organisasi seperti ini menciptakan perumahan yang tahan 
lama dengan kualitas cukup tetapi harga rendah yang paling 
dibutuhkan – di wilayah pusat kota besar dan lebih khusus 
di wilayah “penerimaan” atau “tangkapan.”135 Mereka juga 
menggunakan perjanjian untuk mengatur perilaku penyewa, 
tetapi itu cerita lain.

Apa yang terjadi dan mengapa sistem ini tidak bertahan? Yang 
tampak dan dianggap adalah bahwa sistem regulasi swasta tidak 
mampu bertahan setelah tahun 1918, lebih lagi selama tahun 1930-
an. Di sepanjang dekade tersebut kita menyaksikan bentuk dan 
pola pertumbuhan dan perkembangan perkotaan berubah drastis 
dengan munculnya pola yang disebut sebagai “pengembangan 
pita.” Alih-alih, pengembangan terintegrasi seperti yang tampak 
pada penjelasan sebelumnya, Inggris menjadi saksi munculnya 
bangunan properti perumahan sepanjang jalur jalan utama ke 
arah kota besar. Sistem penggunaan campuran – komersial, 
perumahan, dan hiburan – tampaknya sudah ditinggalkan. 
Pengembangan juga dengan kepadatan yang jauh lebih rendah. 
Hasilnya adalah pola pengembangan yang tidak menarik dan 
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ancaman serius bagi lingkungan pedesaan dan semi-pedesaan 
dan segala kebutuhannya. Hal ini menuntun pada dikeluarkannya 
UU Perencanaan Perkotaan dan Pedesaan 1947.

Apa yang terjadi? Tentu saja bukan karena berkurangnya lahan 
ukuran luas untuk dijadikan wilayah pengembangan; Perang 
Besar (Perang Dunia Pertama/PD I) sebenarnya berarti lebih 
banyak tanah seperti itu tersedia di pasaran karena tingkat 
tertinggi kematian di antara kelas pemilik tanah selama perang 
dan juga kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan karena 
kematian tersebut. Sistem sebelumnya ternyata telah diganti 
dengan statuta pada tahun 1910, dan sangat menggoda untuk 
menyalahkan perubahan pada hal tersebut. Namun, perubahan 
yang disebabkannya terlalu sempit karena mempertimbangkan 
perubahan yang tiba-tiba dan besar yang terjadi. Alasan 
sebenarnya dari perubahan ini adalah gabungan dari teknologi 
baru dan perubahan selera permintaan konsumen, dan perubahan 
pada kebijakan pemerintah yang memampukan berubahnya pola 
pengembangan ini.

Teknologi baru tersebut, tentu saja, kendaraan bermotor, yang 
membawa perubahan radikal terhadap permintaan karena 
memampukan orang untuk hidup dengan jarak yang jauh dari 
tempat mereka bekerja. Apa yang paling diinginkan orang, 
ternyata, adalah memiliki rumah perkotaan dan kebutuhan dalam 
lingkungan semi-pedesaan, dengan jarak yang jauh dari tempat 
kerja. Hal ini memunculkan dilema dan “kegagalan pasar” 
berikut: setiap pembeli rumah secara rasional memilih untuk 
membeli rumah yang dibangun sepanjang jalan utama, tetapi 
hasil gabungan dari semua pilihan tersebut yang tidak diinginkan 
adalah terciptanya pengembangan pita seperti yang dijelaskan 
sebelumnya (rumah banyak dibangun sepanjang jalan utama).

Hal ini, akan tetapi, tidak cukup melemahkan efektifitas sistem 
regulasi swasta; pengembangan pita akan jauh lebih terbatas jika 
bukan karena faktor lain. Pada awalnya, munculnya jalur kereta 
telah melahirkan sub-urban, tetapi kebanyakan dibangun dalam 
wilayah besar mengunakan sistem regulasi yang telah dijelaskan 
di atas. (Pengembangan Edgerton Estate di Manchester Selatan 
sebagai contohnya.) Faktor penyebab utama baru adalah 
perluasan tiba-tiba dari peran pemerintah. Sebelum tahun 1850, 
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sistem jalan di Inggris dijalankan dan dirawat sebagian besar oleh 
badan jalan raya, yang merupakan badan swasta yang diatur oleh 
UU Swasta oleh Parlemen untuk merawat jalan dan mengambil 
bea tol atasnya. Kebanyakan jalan di daerah kota dibuat oleh 
pengembang sementara di tempat lain dibuat dan dirawat oleh 
Badan Jalan, dan Badan Pengembangan Kota. Sejak tahun 1850-
an kedua fungsi badan di atas diserahkan kepada pemerintah 
lokal (Kecamatan atau Kabupaten). Tetap tidak ada campur 
tangan dari pemerintah nasional. Namun, jalan pada akhir Ingris 
era Victoria tetap sesunyi sebelumnya karena dominasi dari 
transportasi kereta api jarak jauh dan menengah.

Semua ini berubah seketika pada akhir PD I. Pada tahun 1919, 
Kementerian Transportasi dibentuk dan mengambil tanggung 
jawab atas semua jalan utama dari pemerintah lokal. Dengan 
adanya perubahan yang cepat dari moda transportasi bermotor 
(dan ketidakcukupan sistem jalan raya sebagaimana yang terjadi 
sepanjang perang) dibuatlah keputusan untuk berinvestasi dalam 
jumlah besar untuk pembuatan jalan. Artinya, bahwa jalan ini 
disediakan secara cuma-cuma bagi semua bangunan rumah yang 
dibangun di tepinya, yang sebenarnya sebelumnya biaya yang 
besar bagi individu dan pengembang rumah suburban, dan jalan 
ini telah dijadikan milik bersama dan bebannya ditimpakan pada 
pembayar pajak. Hal ini menghilangkan penyeimbang yang 
dibuat oleh regulasi swasta yang dijelaskan sebelumnya untuk 
berfungsi secara efisien. 

Lebih khusus, perubahan ini memunculkan insentif yang kuat 
untuk membangun perumahan sepanjang jalan “gratis” yang 
telah disediakan oleh negara untuk tujuan komunikasi dan 
hal ini mendikte pola pengembangan properti. Pilihan untuk 
membangun perumahan pengembangan yang terencana dengan 
baik yang dihubungkan dengan jalan yang dibangun dan dibayar 
oleh pengembang dengan perencanaan swasta dan perjanjian 
mengikatnya, saat itu kelihatannya menjadi relatif lebih mahal 
jika dibandingkan dengan bersandar pada penyediaan jalan 
gratis oleh negara.

Bukti dari sub-urbanisasi dihubungkan dengan pengembangan 
jalur jalan, adalah bahwa jika pengembang, dan tentu saja 
nantinya, konsumen harus menanggung seluruh biaya 
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pengembangan dengan jalan, pola pengembangan pita pasti 
jauh lebih kecil, dan pasti masih akan ada pola pengembangan 
terintegrasi yang diatur oleh kontrak swasta. Apa yang bisa 
diambil dari sini bahwa apa yang kelihatan di mata orang 
modern sebagai kekacauan sebenarnya keteraturan dan regulasi 
oleh mekanisme selain oleh negara, dan sistem tersebut sangat 
rentan terhadap ganguan dan intervensi dari pemerintah.

Regulasi tanpa Regulator Negara:  
Perbankan dan Keuangan 

Regulasi-diri bidang keuangan di Inggris
Sampai pada tahun 1980-an, selain penyediaan sistem 
hukum dan perlindungan hak kepemilikan, hanya ada sedikit 
aturan regulasi pemerintah baik di industri asuransi maupun 
perbankan136 di Inggris. Saat ini, kita memiliki regulasi 
perbankan tingkat internasional, Uni Eropa dan Nasional. 
Bank disyaratkan menahan tingkat modal tertentu137 yang 
ditentukan lewat proses regulasi yang sangat rumit. Tingkat 
modal diatur untuk mengurangi kemungkinan bank gagal, dan 
karenanya, mengurangi kemungkinan kebangkrutan bank yang 
menghilangkan kepercayaan pada seluruh sistem keuangan dan 
mungkin saja, pada ekonomi riil secara keseluruhan.

Pada banyak area aktivitas ekonomi, orang-orang meregulasi 
perilaku mereka sendiri karena mereka menghadapi akibat buruk 
atas tindakan tidak bertanggung jawabnya. Bahkan jika orang 
atau usaha melakukan hal bodoh, kita cenderung membiarkan 
mereka melakukannya dan meminta mereka menanggung 
biaya kebodohannya. Di dunia di mana sistem keuangan sangat 
teregulasi, mungkin sulit membayangkan hal ini terjadi dalam 
lembaga keuangan. Tetapi, pada kenyataannya bahwa dulu 
memang seperti itu. Bank dulunya meregulasi dan mengekang 
diri mereka sendiri. Perilaku mereka juga dikekang oleh pilihan 
pihak lain yang ingin menyalurkan modal atau simpanan untuk 
diinvestasikan pada bank pilihan mereka yang mereka ingin 
adalah sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab.

Sebagaimana yang Capie dan Wood simpulkan dalam laporan 
tahun 2013 mereka, Do We Need Regulation of Bank Capital? 
Some Evidence from the UK( Apakah Kita Memerlukan 
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Regulasi Modal Bank? Beberapa Bukti dari Inggris), tentang 
regulasi modal bank: “Sebuah analisa terhadap regulasi modal 
bank menunjukkan bahwa mereka [bank] menyesuaikan rasio 
modal mereka berdasar risiko yang mereka ambil dan bahwa 
mereka punya modal yang cukup dibandingkan dengan standar 
yang diatur oleh regulator dalam pendekatan Basel I dan Basel II 
[aturan internasional saat ini atas modal bank]. Tentunya, ketika 
tingkat modal bank menjadi sangat sedikit setelah Perang Dunia 
Kedua, bank dicegah oleh Bank Sentral Inggris untuk menaikkan 
modal mereka, walaupun mereka memintanya.” Lebih krusial 
lagi, mereka mencatat: “Selama periode panjang dari manajemen 
yang baik dari sektor perbankan, sama sekali tidak ada ekspektasi 
bahwa negara harus membantu menyelamatkan bank yang 
bangkrut di Inggris.”138

Dengan kata lain, bank berperilaku secara bertanggung jawab 
ketika mereka secara finansial bertanggung jawab atas keputusan 
mereka sendiri. Tentu saja, bank pada saat tertentu bisa gagal. 
Bank Sentral Inggris, sebagai regulator, menganggap adalah 
perannya untuk melindungi sistem perbankan secara keseluruhan 
ketika satu bank bankrut, tetapi tidak akan menyelamatkan satu 
bank itu sendiri. Tentu saja pendekatan ini jauh lebih berhasil 
dibandingkan dengan sistem perbankan AS yang jauh lebih 
teregulasi, yang mana bank menjadi rentan karena mereka 
dicegah agar tidak melakukan diversifikasi. Antara tahun 1870 
dan 1979 tidak ada krisis perbankan besar di Inggris dan hanya 
ada dua krisis kecil. Mekanisme regulasi non-negara bekerja 
dengan baik. Sistem regulasi ini tampaknya runtuh setelah 
negara menghadirkan masalah moral hazard ke dalam sistem 
lewat jaminan negara; ketika bank, kreditor, atau depositor 
tahu bahwa keputusan berisiko akan, paling tidak sampai pada 
derajat tertentu, dijamin oleh negara, tentu saja semakin tinggi 
tindakan berisiko dilakukan. Hal ini bahkan lebih kelihatan di 
Amerika Serikat. Bank Sentral men (nyalah)gunakan fasilitas 
posisi mereka sebagai penolong terakhir ketika kebangkrutan,139 
bantuan pembayaran bagi pemegang surat hutang; asuransi 
simpanan; penjaminan sekuritisasi agunan oleh pemerintah AS; 
hukum kebangkrutan yang lemah; dan cara kebijakan moneter 
diatur; semua itu mengubah iklim risiko di dalam bank dan 
merubah insentif dan sehingganya juga; perilaku mereka.140 
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Kondisi ini tidak terlalu parah di Inggris, walaupun pembatasan 
asuransi simpanan diperkenalkan pada tahun 1979. 

Aspek lain dalam industri jasa keuangan yang sebagian besar 
bebas dari intervensi regulasi selama periode tahun 1870 
sampai 1986. Sekali lagi, berbeda dengan di Amerika Serikat. 
Di Inggris, asuransi jiwa diregulasi dengan cara yang konsisten 
dengan kebebasan membuat kontrak.141 UU Perusahaan Asuransi 
Jiwa tahun 1870 mensyaratkan penerbitan informasi akuntansi. 
Sebagai akibatnya, informasi tersebut harus diterbitkan via 
Dewan Dagang (sebuah departemen pemerintah). Seiring waktu, 
pemerintah menjadi lebih terlibat dengan analisa informasi 
tetapi terbatas hanya kebanyakan sekedar menerbitkan informasi 
tersebut dan surat-menyurat dengan perusahaan asuransi. 
Ada yang penting dari peraturan ini, yaitu ada prosedur yang 
ditetapkan ketika menutup sebuah asuransi jiwa sehingga, ketika 
mereka bangkrut, mereka bisa ditutup dengan aman dengan 
semua kreditor mendapatkan hak mereka.

Seluruh kerangka hukum ini sangat berhasil dan dipertahankan 
kurang lebih tetap sama selama seratus tahun. Regulasi yang 
berlaku di industri dana pensiun juga liberal dan dirancang dengan 
tradisi terbaik dari common low Inggris sampai tahun 1980-an. 
Dalam hal bank, dana pensiun, dan asuransi jiwa berubah dalam 
pasar untuk menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh 
pelanggan. Dana pensiun relatif bebas dari kendali dan regulasi 
negara, tetapi aset harus selalu dipegang oleh perusahan, dengan 
pengelola dana yang memiliki tanggung jawab untuk selalu 
bertindak demi kepentingan yang terjamin dan berinvestasi 
sebagaimana seorang yang bijak (prudent) akan berinvestasi. 
Ini berarti bahwa seorang karyawan yang menjadi nasabah tidak 
terpapar risiko besar kehilangan seluruh dana pensiunnya jika 
pemberi-kerjanya dinyatakan bangkrut. Unit Trust (sebutan di 
Inggris untuk Reksadana atau mutual fund di Amerika Serikat) 
juga dioperasikan menggunakan pengelola dana dengan tujuan 
yang sama. Dalam pasar asuransi, muncullah kelompok profesi 
yang hanya menerima anggota dengan tingkat keahlian tingggi 
dan yang meletakkan tanggung jawab professional mereka di 
atas tanggung jawab lain termasuk tanggung jawab atas pemberi 
kerja mereka dalam hal pengelolaan keuangan dan perilaku 
umum perusahaan.142
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Penting untuk dicatat, dalam industri asuransi dan dana 
pensiun, profesi di dalamnya seluruhnya diatur oleh badan 
pengatur sendiri tanpa perlindungan negara dan keterlibatan 
negara dalam mengatur kualifikasinya. Bentuk kepemilikan 
perusahaan juga berevolusi. Dana bersama, contohnya, adalah 
umum dalam perbankan maupun asuransi. Mereka secara teknis 
kurang efisien dibandingkan perusahaan pribadi.143 Tetapi, 
mereka bisa mengatasi konflik kepentingan antara pemilik dan 
konsumen dengan lebih baik.144 Di pasar perbankan maupun 
asuransi, reksadana berkembang selama periode regulasi negara 
yang terbatas. Dalam industri perbankan, kelompok reksadana 
mengembangkan sistem regulasi dana modal mereka sendiri. 
Sebagaimana di reksadana, dana cadangan simpanan 100 persen 
juga ada di industri perbankan. Institusi-institusi ini beroperasi 
berdasarkan perjanjian yang berbeda-beda menyediakan pilihan 
yang lebih luas bagi pelanggan dan membuat aturan negara tidak 
diperlukan.

Lebih lanjut, penelitian saat ini menunjukkan bahwa kekuatan 
profesi asuransi jauh lebih baik di Inggris daripada di Amerika 
Serikat, di mana regulasi negara terhadap industri asuransi jauh 
lebih nampak.145 Dalam lingkungan seperti itu, kebangkrutan 
perusahaan asuransi jiwa lebih jarang. Ada dua peristiwa penting 
antara tahun 1870 dan 1970, dan tidak ada di antara keduanya 
yang berpengaruh buruk terhadap pemegang polis.146

Adalah perlu dicatat berbagai jenis lembaga dan kekuatan yang 
bekerja di sini: tanggung jawab yang ditunjukkan oleh pemilik, 
kreditor, dan konsumen; berkembangnya organisasi regulator 
swasta seperti badan profesi; dan berkembangnya bentuk 
khusus dari kepemilikan perusahaan. Semuanya penting dalam 
memastikan bahwa pasar menumbuhkan perilaku bertanggung 
jawab. Tidak semuanya memang alat regulasi pasar (walaupun 
badan profesi termasuk), tetapi mereka menuntun pemain 
dalam pasar untuk mergulasi dan mengambil tanggung jawab 
pribadi dari perilaku mereka. Pemain dalam pasar tidak ingin 
kehilangan investasi mereka atau menjadi korban penipuan, jadi 
tidak mengejutkan bila pasar memang mengembangkan proses 
regulasi seperti ini.
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Lembaga Pembuat-Aturan dalam Pasar Keuangan 
(Finansial) 
Apa yang mengejutkan banyak orang saat ini adalah lembaga 
regulasi resmi yang berkembang saat ini dalam pasar keuangan, 
dipercaya luas bahwa mereka secara khusus bertanggung jawab 
dan berfungsi karena negara.

Pasar yang tertata baik, muncul ketika individu dan korporasi 
harus mengambil tanggung jawab finansial dari keputusan 
mereka. Namun, ada situasi di mana lembaga pembuat aturan 
yang lebih formal diperlukan. Ini menjadi lebih penting jika 
ada “ekternalitas” yang terbentuk dari perilaku pasar. Sebagai 
contoh, jika perilaku satu individu atau lembaga menghilangkan 
kepercayaan terhadap pasar dan lembaga lain atau, jika ada 
keuntungan yang didapat dari syarat dan ketentuan yang telah 
dibakukan dalam perdagangan, diperlukan adanya lembaga 
yang menyediakan aturan bagi setiap pelaku pasar yang ingin 
bergabung (dan yang mampu memenuhi ketentuan yang diatur 
pembuat aturan).

Mungkin yang paling mengejutkan, ada beberapa lembaga 
non-negara dalam pasar keuangan yang mengatur perilaku 
pemain di dalamnya. The International Swaps and Derivatives 
Assosication (Asosiasi Swap dan Derifatif Internasional, atau 
ISDA), contohnya, didirikan tahun 1986, untuk membuat “pasar 
derifatif global menjadi lebih aman dan efisien.” Sebagaimana 
yang ISDA nyatakan: “Kerja yang dipelopori oleh ISDA dalam 
mengembangkan ISDA Master Agreement dan berbagai materi 
dokumentasi lainnya yang berhubungan, dan memastikan 
kepatuhan terhadap penyediaan jaminan dan jaring pengaman, 
telah membantu secara signifikan mengurangi risiko kredit dan 
legal.”147 Pasar saham, bahkan dengan adanya regulasi negara 
yang begitu tinggi saat ini, tetap menyediakan aturan dan regulasi 
untuk menciptakan keteraturan pasar dimana perusahaan bisa 
menerbitkan sahamnya.

Namun, mungkin menarik untuk menyelidiki contoh sejarah 
dimana organisasi dari sektor swasta adalah satu-satunya 
regulator pasar sekuritas dan derifatif, sebagaimana yang terjadi 
di Inggris sampai tahun 1986. Jelas bahwa ISDA melakukan 
pekerjaan penting, tetapi mungkin dikira bahwa ia hanya bisa 
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melakukannya dalam lingkungan aturan pemerintah yang ketat. 
Tetapi ini tidakbenar, sebagaimana yang ditunjukkan sejarah.

Bursa saham modern pertama dikembangkan di Amsterdam dan 
London pada abad tujuh belas dan delapan belas.148 Pasar tersebut 
menyediakan lingkungan yang aman untuk memperdagangkan 
sekuritas. Membeli secara kredit bisa dilakukan dan pasar 
berjangka sudah mulai berkembang. Kadangkala pasar tersebut 
memfasilitasi perdagangan dengan dan melalui penggunaan 
kontrak yang bahkan tidak dibawa perselisihannya ke pengadilan 
negara. Di Inggris, Pasar Modal London mengembangkan aturan 
perdagangan sekuritas sendiri, bagi anggota pasar efek dan bagi 
perusahaan sekuritas yang memperdagangkan efeknya. Pada 
tahun 1923, reputasi dari lembaga ini bahkan menjadi moto 
mereka “kataku adalah hutangku.” Pada masa awal, tentu saja, 
aturannya bersifat informal, walaupun tetap efektif. Sebagai 
contoh, ketika menjual secara kredit diperkenalkan, mereka yang 
belum membayar nama mereka ditulis di papan dengan julukan 
“Lame Duck” (harafiah berarti Bebek Lumpuh, tetapi julukan 
bagi orang yang kalah). Seiring waktu, aturan menjadi formal, 
demikian juga mekanisme penegakannya.

Di Inggris, tidak seperti di Amerika Serikat, perdagangan 
efek sekuritas kurang lebih seluruhnya diregulasi oleh bursa 
saham – sebuah lembaga swasta – dengan hampir tidak adanya 
keterlibatan negara sampai tahun 1986. Pada tahun 1986, 
pemerintah melarang banyak regulasi yang badan swasta telah 
kembangkan dan berlakukan dan, sejak tahun 1998, mulai 
mengembangkan sisem regulasi negara yang sangat birokratis.149

Buku aturan terkodifikasi pertama mengatur topik seperti 
kebangkrutan dan pembayaran hutang, dikembangkan oleh 
Bursa London pada tahun 1812. Buku aturan tersebut termasuk 
didalamnya mengatur pembayaran hutang, arbitrasi, dan 
mengatur hutang yang tak terbayar. Ada juga aturan tentang 
perilaku umum yang dirancang untuk meningkatkan transparansi. 
Pada awal abad dua puluh, kondisi yang lebih rumit berkembang 
untuk perusahaan yang menginginkan sekuritasnya terdaftar dan 
diperdagangkan di bursa. Sampai tahun 1986, selain beberapa 
aturan umum, hampir semua regulasi pasar sekuritas dilaksanakan 
oleh lembaga swasta seperti bursa saham. Beberapa aturan yang 
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diberlakukan terhadap anggota bersifat memberatkan (dan 
bukan tanpa kontroversi). Sebagai contoh, sejak tahun 1909, 
anggota dilarang untuk membeli saham mewakili klien tertentu 
dan dan bertrransaksi menggunakan buku mereka sendiri (yaitu 
mengambil risiko dan posisi mereka sendiri). Hal ini mengurangi 
kemungkinan konflik kepentingan tetapi juga berarti mengurangi 
kesempatan anggota untuk mengembangkan bisnis mereka.

Penyelidikan oleh Royal Commission (badan penyelidik ad 
hoc pemerintah Inggris) pada 1877 – 78 menggambarkan 
pentingnya mekanisme tersebut bagi pasar finansial London. 
Royal Commision mencatat bahwa aturan perdagangan bursa 
“telah dengan baik berguna bagi kepentingan umum” dan bahwa 
bursa telah bertindak “dengan benar, jujur, dan dengan hasrat 
melaksanakan keadilan.”150 Kemudian mereka mencatat bahwa 
aturan bursa telah “mampu membantu dan mengendalikan jauh 
lebih baik dan sering lebih memuaskan dari peradilan yang ada.” 
Dengan kata lain, bursa telah mampu lebih baik menyelesaikan 
permasalahan mereka dari pada pengadilan.

Tidak ada prasarat hukum untuk berurusan lewat anggota 
pasar bursa atau untuk sahamnya diperjualbelikan di lantai 
bursa. Bursa Saham London tidak memiliki monopoli. Namun, 
Bursa dianggap menggunakan kekuasaannya dalam cara yang 
kartelistik. Ini muncul dari kemampuannya untuk memutuskan 
siapa yang bisa menjadi anggota dan bagaimana anggota 
beroperasi, yang penting jika Bursa ingin tetap menjadi badan 
regulator yang efektif. 

Kekuatan regulasi diri bursa saham yang paling krusial, secara 
resmi, dicabut ketika pemerintah memutuskan bahwa aturan 
ini adalah bentuk halangan tidak adil terhadap perdagangan; 
ini terjadi pada tahun 1986. Ironisnya, perubahan ini terjadi 
tepat saat teknologi mungkin akan memungkinkan terciptanya 
persaingan internasional antara berbagai lembaga regulasi non-
negara yang mungkin bisa menyingkirkan masalah praktek 
penghalangan perdagangan yang merugikan pemain lain dalam 
pasar finansial. Regulator negara sekarang memiliki kekuasaan 
mutlak untuk memutuskan siapa yang beroperasi dalam pasar 
keuangan dan dalam ketentuan apa; artinya, regulator negara 
memiliki monopoli penuh. Saat ini tidak mungkin untuk 
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mengoperasikan pasar bursa di Inggris tanpa izin dari regulator 
negara (bahkan jika oleh seseorang yang memiliki kualifikasi 
akademi atau profesi yang sangat baik.) 

Walau demikian, dengan semua halangan tersebut, masih 
ada area penting dimana aturan non-negara tetap berlaku. 
Bursa Efek London tidak lagi menjadi penentu utama aturan 
perdagangan, memutuskan bagaimana perusahan terbuka harus 
berperilaku dan sebagainya, tetapi dia tetap menyediakan 
berbagai mekanisme seperti fasilitas kliring yang penting bagi 
keteraturan dan likuiditas pasar. Lebih lanjut, ada badan dan 
pasar lain, seperti ISDA dan Alternative Investment Market 
(Pasar Investasi Alternatif, atau AIM), yang memiliki sistem dan 
aturan sendiri seperti menentukan usaha jenis apa yang mereka 
lakukan. AIM, contohnya, bursa yang kurang teregulasi yang 
sering cenderung memfasilitasi perdagangan untuk perusahaan 
lebih kecil. Tentu saja, adaptibilitas dan variabilitas dari aturan 
untuk setiap keadaan tertentu adalah keuntungan utama lembaga 
regulasi swasta.

Di Amerika Serikat muncul juga lembaga yang sama, tetapi negara 
secara aktif melibatkan diri mereka lebih awal dari pada di Inggris. 
Pada tahun 1817, sekelompok orang mendirikan Dewan Bursa New 
York, yang membentuk aturan formal perdagangan, pembayaran 
komisi, dan sebagaianya, dan menuntut jaminal finansial dari 
anggota. Tentu saja, kemampuan pembuatan aturan formalnya 
berkembang lebih awal daripada Bursa London. Bursa New York 
berevolusi seiring waktu sampai setelah krisis tahun 1929 – 1933. 
Pada tahun 1934, Komisi Pasar Modal atau Stock Exchange 
Commission (SEC) dibentuk. Dalam aturan baru ini, untuk beberapa 
waktu singkat, Bursa New York diizinkan meregulasi diri mereka 
sendiri tanpa ada intervensi berarti. Perlahan, hal tersebut berubah 
– lebih khusus semenjak tahun 1975. Dan dalam kenyataannya, 
perdagangan bursa saat ini bertanggung jawab terhadap regulator 
negara; SEC.151

Sulit diterima apakah regulasi negara diperlukan dalam pasar 
investasi, sebagaimana pengalaman di Inggris telah tunjukkan. 
Perusahaan menginginkan pasar yang teregulasi dengan baik 
karena regulasi memastikan kepercayaan investor dan lebih 
banyak liquiditas sehingga menuntun kepada lebih rendahnya 
biaya modal. Anggota Bursa menginginkan bahwa perusahan 
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yang sahamnya diperdagangkan menjadi subyek beberapa 
bentuk regulasi karena ini mengurangi resiko bagi anggota 
dan klien mereka. Hal ini membuat perdagangan menjadi 
lebih menarik, sehingga mengurangi biaya perusahaan untuk 
mendapatkan modal, dan sebagainya. Sehingga ada hubungan 
yang saling menguntungkan.

Kesimpulan
Sepanjang sejarah, bank, lembaga keuangan lainnya dan pasar 
sekuritas dan derivatif telah mengembangkan sendiri struktur 
regulasi mereka yang sangat efektif. Dan sejak regulasi pasar 
sekuritas di Inggris diambil alih oleh negara pada tahun 
1986, menjadi sulit untuk mendukung bahwa jumlah skandal 
keuangan telah menurun. Bursa formal adalah salah satu dari 
banyak jenis lembaga yang muncul untuk meregulasi perilaku 
dari pasar finansial yang kompleks. Adalah perlu dicatat bahwa 
regulasi tidak saja muncul dari lembaga formal. Selama pemain 
dalam pasar keuangan menanggung beban biaya dari pembuatan 
keputusan mereka, mereka memilik insentif untuk meregulasi 
perilaku mereka sendiri dan mengembangkan sebuah bentuk 
kerja sama khusus untuk menangani konflik kepentingan, risiko 
finansial, dan banyak masalah lain dengan efektif.

Hal yang sama juga terjadi dalam perencanaan penggunaan lahan 
yang mana ketika peran negara menjadi begitu lumrah sehingga 
kebanyakan orang sulit menyadari bahwa peran ini sebenarnya 
tidak diperlukan. Beberapa dari pengembangan yang paling 
berhasil di Inggris muncul lewat sistem perencanaan sukarela 
non-negara.

Lembaga regulasi sukarela tanpa negara bisa menyediakan 
manfaat yang mereka janjikan, tetapi jarang hal ini terlihat 
dari badan regulasi negara. Tentu saja, kita sekali lagi melihat 
kemunculan kembali sistem tersebut. Pasar non-finansial baru 
(seperti Uber dan eBay) telah memiliki mekanisme regulasi 
non-negara yang berkembang luas yang terdapat didalam 
kegiatannya. Keterbukaan ini bisa dilebarkan ke pasar lain, 
tentunya. Ketika bentuk baru dari jasa keuangan berkembang 
(seperti crowd-funding pendanaan massal via internet) dan 
peminjaman peer-to-peer (satu bentuk pinjaman via internet) 
negara bisa memilih untuk mundur dan mengizinkan pasar untuk 
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mengkoordinasikan peminjam dan pemberi pinjaman, investor 
dan wirausahawan, dalam sebuah lingkungan di mana pemain 
pasar dan lembaga didalamnya menyediakan regulasi mereka 
sendiri. Inovasi baru tersebut bisa lebih jelasnya dilabeli sebagai 
“TIDAK DIREGULASI OLEH NEGARA.” Tidak ada orang 
yang akan dikeluarkan dari jasa keuangan sebagaimana produk, 
saluran, dan jasa yang ada sekarang. Sayangnya, di Inggris, 
regulator keuangan telah memilih untuk meregulasi inovasi baru 
ini sebagaimana mereka meregulasi jasa keuangan tradisional.

Regulasi adalah kualitas yang diinginkan dari sebuah 
pertukaran dalam pasar. Pertanyaan utamanya adalah, 
diregulasi oleh apa dan siapa? Pasar yang diregulasi oleh 
supremasi hukum dan bukannya kendali yang terperinci dan 
remeh temeh dan pelarangan, pernah dahulu ada, dan ada 
saat ini dan sehingganya mungkin ada lagi. Sudah saatnya 
menyingkirkan asumsi tak berdasar bahwa hanya negara yang 
menyediakan aturan, tatanan, dan pengawasan yang sebenarnya 
adalah fitur berharga dari sebuah hasil kerjasama. Dengan 
melihat kerangka dari supremasi hukum, adalah jauh lebih bijak 
untuk membiarkan orang-orang menjalankan pengendalian diri 
mereka sendiri, daripada menyerahkan kendali kepada negara.
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8
Negara Kesejahteraan 

dan Terkikisnya 
Tanggung Jawab

Oleh Nima Sanandaji

Apakah negara kesejahteraan menghasilkan kepercayaan, 
ikatan sosial, dan norma tanggung jawab yang tinggi, 
ataukah dibutuhkan tingkat kepercayaan, keterikatan 
sosial, dan norma tanggung jawab yang sudah ada 
sebelumnya agar terhindar dari konflik dan disfungsi 
sosial yang sistematis? Sebuah penelitian terhadap negara 
kesejahteraan negara-negara Nordik menunjukkan 
peran tak tergantikan dari norma tanggung jawab untuk 
menghindari disfungsi sosial. Tanggung jawab mendahului 
negara kesejahteraan, dan bukan sebaliknya. Lebih 
lagi, bukti yang dikumpulkan lebih dari satu dasawarsa 
menunjukkan bahwa negara kesejahteraan secara 
sistematis mengurangi tingkat norma tanggung jawab dan 
dengannya kepercayaan dan keterikatan sosial. Dr. Nima 
Sanadaji adalah Peneliti di organisasi Swedia; Center for 
the Study of Market Reform of Education. Ia adalah penulis 
Scandinavian Unexceptionalism: Culture, Markets, and 
the Failure of Third-Way Socialism (London: Institute of 
Economic Affairs, 2015) dan karya lainnya. Ia mendapatkan 
gelar PhD dari Royal Istitute of Technology di Stockholm.

Program “New Deal”-nya Presiden Franklin D. Roosevelt bisa 
dianggap sebagai kelahiran dari Negara Kesejahteraan Amerika. 
Adalah hukum dan Keputusan Presiden ini yang menghasilkan 
lembaga terpusat dan berbagai program yang membentuk 
negara kesejahteraan modern Amerika, seperti yang kita kenal 
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sekarang. Namun, Sang arsitek dari negara kesejahteraan 
Amerika, Roosevelt, khawatir terhadap kemampuan jangka 
panjang dari program yang dia ciptakan karena dia percaya 
bahwa pembayaran kesejahteraan memiliki dampak terhadap 
norma sosial.

Dua tahun masa jabatannya, Roosevelt berpidato di depan 
Kongres AS dan memuji perluasan program kesejahteraan. 
Dalam pidato yang sama, dia mencatat bahwa banyak individu 
yang kehilangan pekerjaan selama Depresi Besar dan tetap 
menganggur. Roosevelt berkomentar bahwa “beban pemerintah 
federal bertumbuh dengan cepat.” Namun, kekhawatiran 
terbesarnya bukanlah keberlangsungan pendanaan, tetapi pada 
ketergantungan publik yang bisa menciptakan masalah spiritual 
dan moral. Dengan penerawangan ke depan dia mencapai 
kesimpulan: 

Ketika mempelajari keadaan manusia, Amerika bisa menjadi 
bahan pelajaran. Pelajaran sejarah, membenarkan dengan 
bukti yang ada di depan mata saya, menunjukkan bahwa 
benar ketergantungan pada bantuan bisa mendatangkan 
disintegrasi spiritual dan moral yang bisa menghancurkan 
negara. Memberi bantuan seperti ini seperti dokter 
meresepkan narkotika, sebuah penghancur jiwa manusia. Ini 
adalah musuh kebijakan publik yang baik dan pelanggaran 
terhadap tradisi Amerika.152 

Dalam iklim politik saat ini, pandangan Roosevelt tentang 
bantuan publik bisa dicap sebagai radikal. Namun sejarah, telah 
memunculkan peringatan ini. Bukan saja bagi pembela sektor 
pemerintah skala kecil, tetapi – bahkan lebih penting – bagi 
pendukung program kesejahteraan negara skala besar, harus 
secara hati-hati mempertimbangkan bagaimana kebijakan 
tersebut bisa mempengaruhi norma dan perilaku rakyat dalam 
jangka panjang.

Kekhawatiran Roosevelt
Pandangan Presiden Roosevelt pada saat itu adalah hal yang 
diterima umum dibanding yang kita pikirkan saat ini. Pada 
awal abad dua puluh bahkan pendukung negara kesejahteraan 
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khawatir bertambahnya program kesejahteraan bisa merusak 
ikatan sosial.

Untuk mengerti mengapa, kita harus mengingat bahwa untuk 
sebuah negara kesejahteraan berfungsi dengan baik, tidak cukup 
bahwa kebanyakan individu mengikuti norma membayar pajak. 
Bahkan tidak juga cukup bahwa kebanyakan individu mengikuti 
norma untuk tidak terlalu banyak menggunakan jasa bantuan 
kesejahteraan. Tetapi, untuk sistem ini bekerja dalam jangka 
panjang, mayoritas rakyat harus mengikuti norma dan harus 
percaya bahwa yang lain juga melakukan demikian. Dengan kata 
lain, mereka harus menaati kontrak sosial.

Namun, ketika skema bantuan menjadi lebih murah memberi dan 
pajak dinaikkan, menjadi lebih menguntungkan untuk berpindah 
dari bekerja dan membayar pajak ke tidak bekerja (atau bekerja 
lebih sedikit) dan menerima bantuan. Jika setiap orang dalam 
masyarakat mengikuti norma untuk bekerja dan membayar pajak, 
dan hanya bersandar pada program bantuan ketika memang 
membutuhkan, bahkan bantuan skala besar bisa ditanggung. 
Namun jika individu mulai menyimpang dari norma ini, yang 
lain kemungkinan akan ikut-ikutan. Jika massa dalam jumlah 
yang besar merubah perilaku mereka, entah dengan menghindari 
pajak atau menggunakan bantuan secara berlebihan, pengikisan 
norma kesejahteraan akan menjadi lebih cepat dan pada saat 
bersamaan kontrak sosial ini runtuh.153

Hal ini bukan sekedar spekulasi yang didasarkan pada penalaran 
teori permainan (game theory) yang abstrak. Peneliti Erns Fehr 
dan Urs Fiscbacher telah menemukan bahwa mekanisme aturan 
legal dan penegakan hukum biasanya kurang efektif jika tidak 
didukung oleh norma sosial. Norma sosial dalam hal ini bisa 
dilihat sebagai aturan “kerjasama bersyarat.” Dan yang penting, 
“pelanggaran oleh satu individu adalah alasan bagi yang lain 
untuk melanggar.”154 Dengan kata lain, jika individu percaya 
bahwa sesamanya mengikuti norma, dia akan lebih mungkin 
mengikuti. Jika sesamanya mulai mengabaikan norma, dia akan 
lebih mungkin mengubah perilakunya juga. Pengikisan fondasi 
kerjasama bersyarat dari sebuah negara kesejahteraan punya 
dampak sosial yang besar.
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Yang lebih memperumit masalah, tidak hanya cukup menerapkan 
aturan yang lebih ketat untuk memulihkan sistem norma. 
Perangkat administratif untuk mengendalikan penggunaan 
program bantuan bisa menjadi sinyal bagi penduduk yang 
taat hukum bahwa pelanggaran menjadi lebih luas. Friedrich 
Heinemann telah meneliti bagaimana sistem kesejahteraan 
yang murah memberi bisa – seiring waktu – menggerus norma 
yang sebenarnya membuat sistem kesejahteraan ini menjadi 
mungkin pada awalnya. Dia menjelaskan bahwa pemberlakuan 
sanksi terhadap penggunaan bantuan yang berlebihan “bisa 
dilihat sebagai membatasi kemandirian warga dan akan lebih 
menenggelamkan motivasi intrinsik dalam diri warga untuk 
menghormati hukum.”155

Jika masyarakat mencapai titik dimana penggunaan berlebihan 
bantuan sosial menjadi hal lumrah, rusaknya norma bisa 
menjadi hal yang sulit untuk dihentikan. Pemberlakuan aturan 
yang mengekang atau cara-cara administratif bisa saja tidak 
cukup untuk menghentikan pengikisan norma dan bisa saja 
mempercepat prosesnya. Dengan hal tersebut, kita bisa lebih 
mengerti mengapa Presiden Roosevelt sendiri melihat pemberian 
bantuan seperti “narkotika, penghancur jiwa manusia.”

Konsekuensi yang Tidak Disengaja 
Seiring waktu, pembela negara kesejahteraan telah melupakan 
peringatan Roosevelt. Pembela kebijakan kesejahteraan menjadi 
lebih percaya bahwa layanan dan pemberian pemerintah yang 
lebih dermawan, bisa diberlakukan, dan didanai dengan pajak 
tinggi, tanpa norma sosial yang memungkinkan transfer dana 
tersebut. Namun, perkembangan masyarakat menunjukkan 
bahwa ada alasan untuk mengingat dampak jangka panjang dari 
kebijakan kesejahteraan tersebut. Kebijakan kesejahteraan yang 
sama yang dimaksudkan untuk, dan dalam beberapa derajat 
tertentu berhasil, mengatasi kemiskinan material, juga secara 
tidak sengaja menciptakan “kemiskinan sosial” yang lebih 
bertahan lama. Kekhawatiran tentang ketergantungan bantuan 
yang muncul pada masyarakat yang termarjinalkan menuntun 
pada pergeseran pemikiran politik.156 Presiden Ronald Reagan 
menjelaskan kekhawatiran ini pada tahun 1986 dalam pidato 
radio kenegaraannya tentang reformasi bantuan kesehateraan:
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Dari tahun 1950-an, kemiskinan di Amerika menurun. Rakyat 
Amerika, sebuah masyarakat penuh kesempatan, sedang 
melakukan keajaiban. Pertumbuhan ekonomi menyediakan 
tangga bagi jutaan orang untuk naik keluar dari kemiskinan 
menunjuk kesejahteraan. Pada tahun 1964, Perang Terhadap 
Kemiskinan yang terkenal, dideklarasikan dan hal yang lucu 
terjadi. Kemiskinan, diukur dengan ketergantungan, berhenti 
menurun, dan bahkan sebenarnya menjadi lebih memburuk. 
Saya kira bisa saya katakan, perangnya dimenangkan 
kemiskinan. Kemiskinan menang sebagian disebabkan, 
bukannya membantu yang miskin, program pemerintah 
menghancurkan ikatan yang merekatkan keluarga miskin 
bersama.157

Presiden Reagan menjelaskan dengan contoh jelas bagaimana 
modal sosial dari keluarga terkikis oleh program kesejahteraan 
yang sebenarnya ditujukan untuk membantu mereka:

Mungkin dampak paling jahat dari bantuan kesejahteraan 
adalah dicurinya peran pemberi nafkah. Ketika pembayaran 
oleh negara menjadi tertinggi, bantuan pemerintah untuk ibu 
tunggal bisa melebihi pendapatan upah minimum. Dengan 
kata lain, bantuan ini bisa membayarnya untuk berhenti 
bekerja. Banyak keluarga yang dianggap layak mendapatkan 
lebih banyak bantuan jika ayahnya tidak ada. Bayangkan 
apa dampaknya bagi seorang pria, mengetahui bahwa anak-
anaknya akan menjadi lebih baik jika dia tidak pernah diakui 
secara legal sebagai ayah mereka? Di bawah aturan bantuan 
kesejahteraan saat ini, seorang gadis remaja yang hamil bisa 
membuat dirinya layak mendapatkan bantuan kesejahteraan 
yang akan menyediakan apartemennya sendiri, menyediakan 
bantuan medis, dan memberi pangan dan sandang untuknya. 
Dia hanya perlu memenuhi satu ketentuan – jangan menikahi 
atau mengidentifikasi ayah bayi dikandungannya.158

Kritik Ronald Reagan menggema di publik Amerika. Rakyat 
Amerika mendukung kebijakan untuk membatasi jangkauan 
program kesejahteraan, dengan motivasi untuk mengurangi 
dampak tak disengaja akibat ketergantungan bantuan 
kesejahteraan. Bukan hanya dari Partai Republik, tetapi juga 
Demokrat mendukung kebijakan ini. Akhirnya, pada tahun 
1996, Presiden Bill Clinton menandatangani UU Penyelarasan 
Tanggung Jawab Pribadi dan Kesempatan Kerja. Dia menjanjikan 
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“untuk membuat bantuan kesejahteraan kesempatan kedua, 
bukan cara hidup.” Dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan 
sepuluh tahun kemudian di New York Times, Bill Clinton 
menyatakan bahwa UU hasil kerjasama dua partai besar ini 
berhasil:

10 tahun terakhir kita melihat bahwa kita telah mengakhiri 
sistem bantuan kesejahteraan sebagaimana yang kita kenal 
sebelumnya, menciptakan awal yang baru bagi jutaan orang 
Amerika. Dalam dekade terakhir, pendaftaran bantuan telah 
berturun secara substansial, dari 12.2 juta pada tahun 1996, 
menjadi 4.5 juta pada saat ini. Pada saat yang sama, kasus 
yang ditangani berkurang 54 persen. Enam-puluh persen ibu-
ibu yang meninggalkan bantuan kesejahteraan mendapatkan 
pekerjaan, jauh melebihi perkiraan pakar.159

Amerika Serikat bukan satu-satunya negara di mana norma 
sosial terkikis yang menuntun orang-orang mengevaluasi ulang 
program kesejahteraan. Isu yang sama diangkat dari berbagai 
belahan dunia. Tetapi tetap ada yang dengan keras kepala percaya 
diantara pembela negara kesejahteraan modern bahwa entah 
bagaimana masih mungkin untuk menciptakan sistem yang stabil 
yang mengkombinasikan bantuan yang tinggi dan pajak yang 
tinggi. Para pembela ini biasanya menunjuk pada negara-negara 
Nordik – Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia – sebagai 
bukti. Negara kesejahteraan di belahan dunia ini, paling tidak 
pada selayang pandang, berhasil menyediakan layanan yang luas 
dan bantuan tunai tanpa mengikis tanggung jawab pribadi. Jika 
bantuan yang dermawan berhasil di Nordik, mengapa tidak di 
seluruh dunia?

Isu ini sangat menarik bagi saya. Salah satu alasannya karena 
saya telah menulis sekitar dua puluh buku dan lebih dari seratus 
laporan kebijakan, kebanyakan mengenai berbagai isu sosial 
di Swedia dan negara-negara Eropa Utara lainnya. Alasan lain 
adalah saya sendiri tumbuh dari keluarga imigran di Swedia, 
disokong utamanya dari bantuan kesejahteraan. Sehingga, saya 
secara langsung mengalami manfaat jangka pendek dari program 
tersebut sediakan bagi keluarga yang membutuhkan. Saya juga 
melihat keburukan jangka panjang dari sistem tersebut yang 
menjebak seluruh keluarga dan komintas dalam ketergantungan. 
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Pemeluk Lutheran dari Utara
Empat bangsa Nordik – Swedia, Denmark, Finlandia dan 
Norwegia – sering dianggap sebagai pendukung negara 
kesejahteraan sebagai teladan utama dimana kebijakan mereka 
dianggap harus menjadi model bagi yang lain. Kolumnis 
New York Times dan peraih Hadiah Nobel bidang Ekonomi 
Perdagangan Paul Krugman, sebagai contoh, telah menulis, 
“Setiap kali saya membaca orang berkata tentang ‘runtuhnya 
negara kesejahteraan Eropa,’ saya punya dorongan kuat dalam 
diri saya untuk memaksa orang ini berjalan-jalan keliling 
Stockholm.”160 Negara-negara Nordik dianggap oleh banyak 
orang telah sukses mempraktekkan negara kesejahteraan skala 
besar, dengan program bantuan publik yang beragam dan 
sangat dermawan, dan pada saat yang sama, bisa menghindari 
moral hazards yang biasanya ada dalam kebijakan bantuan 
kesejahteraan.161 

Tetapi pada kenyataannya, bukan saja kebijakan tetapi juga 
kebudayaan yang membedakan belahan dunia ini dengan yang 
lain. Negara Nordik – dan dalam derajat tertentu negara Eropa 
Utara lain seperti Jerman dan Belanda – dicirikan dengan 
norma sosial yang biasanya menempatkan penekanan yang kuat 
terhadap tanggung jawab sosial dan tidak “mengambil untung” 
atas usaha orang lain. Agama, iklim, dan sejarah semuanya 
tampaknya memainkan peran dalam membentuk budaya yang 
unik ini.

Lebih dari seratus tahun lalu, sosiolog Max Weber mengamati 
bahwa negara-negara Protestan di Eropa Utara cenderung 
memiliki standar hidup yang lebih tinggi, lebih banyak lembaga 
akademi dengan kualias tinggi, dan secara keseluruhan lebih 
tinggi keterikatan sosialnya dibandingkan negara Katolik 
dan Ortodoks. Bangsa Protestan dibangun atas dasar “Etika 
Kerja Protestan” yang kuat.162 Ekonom dan peneliti negara 
kesejahteraan Swedia Assar Lindbeck nantinya membangun 
atas dasar teori tersebut dan mengajukan faktor selain agama. 
Lindbeck menjelaskan bahwa secara historis adalah sangat sulit 
bertahan hidup sebagai masyarakat agraris jika tidak bekerja 
dengan sangat keras di kondisi lingkungan Nordik yang tidak 
bersahabat. Oleh karenanya populasinya, karena kebutuhan, 
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memunculkan budaya yang menempatkan penekanan terhadap 
tanggung jawab pribadi dan kerja keras.163 

Apa yang unik tentang bangsa-bangsa Nordik bukan hanya 
mereka orang-orang yang dingin, tetapi di hampir sepanjang 
sejarah kontemporer mereka didominasi oleh para petani yang 
independen. Kerja keras secara historis adalah kebutuhan 
menghadapi dinginnya daerah utara. Hasil dari kerja keras juga 
dinikmati oleh pribadi dan keluarga mereka karena lumrahnya 
kepemilikan pribadi atas tanah. Sebagai tambahan, masyarakat 
Nordik yang homogenis telah mengadopsi budaya yang dicirikan 
dengan ikatan sosial yang kuat dan tingkat saling percaya yang 
tertinggi di dunia.164 

Penelitian atas enam-puluh negara oleh Jan Delhey dan 
Kenneth Newton menunjukkan bahwa negara-negara Nordik165 
menggabungkan semua ciri tradisional yang diasosiasikan 
dengan rasa mempercayai yang tinggi. Penulis menulis: 
“Tingkat kepercayaan yang tinggi dicirikan dengan homogenitas 
etis yang tinggi, tradisi agama Protestan, pemerintahan yang 
baik, kesejahteraan (pendapatan domestik bruto per kapita), 
dan kesetaraan pendapatan. Tetapi pola umum ditemukan di 55 
negara yang lain, walaupun dengan bentuk yang lebih lemah.”166

Negara Kesejahteraan Bergantung pada Norma
Tingkat rasa saling percaya yang tinggi, etika kerja yang kuat, 
dan ikatan sosial adalah awal yang sempurna untuk keberhasilan 
ekonomi. Hal di atas juga menjadi fondasi bagi kebijakan sosial 
demokratis yang berkelanjutan; tingkat kohesi sosial yang 
sudah ada sebelumnya memampukan program kesejahteraan 
dan pajak yang tinggi diimplementasikan tanpa memberikan 
dampak yang sama terhadap kebiasaan kerja bila kebijakan ini 
diterapkan di lingkungan yang berbeda. Sehingga negara Nordik 
dan negara Eropa Utara lainnya memilik kondisi optimal bagi 
diperkenalkannya kebijakan negara kesejahteraan.167

Tingkat keengganan untuk mengklaim bantuan pemerintah 
jika tidak memiliki hak legal untuk mengklaim disebut juga 
“moral bantuan.” Moral Bantuan diukur lewat Survey Nilai 
Dunia (World Value Survey), sebuah penelitian sikap berskala 
global yang mana responden ditanyakan, di antaranya, apakah 
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mereka percaya bahwa kadangkala bisa dibenarkan mengklaim 
bantuan pemerintah yang mereka tidak berhak. Dengan meneliti 
tiga puluh satu negara maju dari periode tahun 1981 dan 2010, 
Daniel Arnold menunjukkan bahwa Moral Bantuan yang tinggi 
mengurangi terjadinya klaim bantuan ketidakhadiran kerja dan 
sakit kerja.168

Ketika kita menyadari bahwa Moral Bantuan memiliki dampak 
terhadap negara kesejahteraan, pemahaman kita tentang 
kebijakan bantuan kesejahteraan saat ini bisa lebih diperluas. 
Pandangan umum bahwa politisi di Amerika Serikat telah 
memilih untuk memperkenalkan program bantuan yang lebih 
kurang dermawan, mungkin karena mereka kurang peduli 
terhadap kebutuhan orang miskin, sementara politisi di negara 
Nordik memilih cara yang lebih murah hati. Namun, perbedaan 
ideologis tidak selamanya benar. 

Kita juga harus mempertimbangkan fakta bahwa kebijakan negara 
kesejahteraan akan lebih cocok bagi masyarakat Nordik daripada 
masyarakat Amerika. Perubahan sejarah dari kebijakan saat ini 
mendukung pemikiran ini. Negara Nordik memperkenalkan 
lebih awal proyek negara kesejahteraan mereka. Tetapi Demokrat 
Sosial Nordik pada saat itu memiliki pendekatan pragmatis, dan 
mereka berhati-hati agar program mereka ini tidak mengganggu 
pemerintahan berukuran kecil mereka yang berhasil pada saat 
itu. Oleh karenanya ukuran pemerintah tetap kecil untuk jangka 
waktu yang lama.

Pada tahun 1955, beban pajak di Swedia ada pada tingkat yang 
sama dengan Amerika Serikat (pajak berjumlah 24% dari PDB 
di kedua negara) sementara di Denmark sedikit lebih kecil 
(23 persen dari PDB).169 Ketika Depresi Besar mengguncang 
dunia, politisi seperti Franklin D. Roosevelt bereaksi dengan 
memperkenalkan program publik besar-besaran, dengan 
pandangan bahwa keterlibatan pemerintah bisa menjadi stimulus. 
Yang mengejutkan, negara-negara Nordik bereaksi secara 
berbeda. Negara-negara yang bergantung pada perdagangan ini 
pada awalnya terkena dampak buruk yang keras dari Depresi 
Besar. Namun, mereka pulih dengan cepat dengan bersandar 
pada pendekatan berorientasi pasar. Selama tahun-tahun krisis, 
Mesin Penerbangan Nohab (saat ini dikenal sebagai Volvo 
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Aero), lahir. Tidak lama setelah krisis, Securitas dan SAAB 
didirikan. Metode baru untuk menciptakan kertas ditemukan, 
menuntun pada terciptanya Sunds Defibrator (saat ini Metso 
Paper, pengembang terkemuka bidang alat industri kertas).170

Mitos yang diterima umum katanya pada awalnya Amerika 
Serikat memilih jalan pasar bebas sementara negara Nordik 
dengan cepat bergerak ke arah rezim negara kesejahteraan. 
Pada kenyataannya, sistem kesejahteraan Amerika berkembang 
bersamaan dengan negara-negara Nordik. Tetapi ada perbedaan 
besar: sistem kesejahteraan AS menghadapi kritik awal, karena 
dampak tak disengaja yaitu lunturnya norma dan pecahnya 
keluarga begitu nyata. Di masyarakat Nordik yang homogenitas, 
kritisisme awal ini tidak terjadi - paling tidak, dalam jumlah 
yang jauh di bawah AS. 

Norma kuat yang unik yang melekat pada tanggung jawab pribadi 
dan bekerja di bangsa Nordik membuat masyarakat mereka cocok 
dengan baik untuk menghindari moral hazard penggunaan dana 
publik yang besar. Keeratan budaya Nordik dengan kebijakan 
kolektivis tentu saja berbeda dengan keberagamannya Amerika. 
Penalaran yang sama bisa menjelaskan mengapa negara-negara 
Eropa Utara lebih bisa berhasil dalam memperkenalkan negara 
kesejahteraan dibanding tetangga Eropa Selatan mereka, yang 
tidak begitu luar biasa dalam hal bisa dipercaya dan etika 
sehubungan tanggung jawab pribadi.

Ayam atau Telur?
Jauh sebelum para akademisi mampu menunjukkan 
hubungannya, Franklin D. Roosevelt dan Ronald Reagan 
telah memiliki wawasan untuk mengerti bahwa norma dan 
kemampuan penerapan bantuan kesejahteraan adalah hal yang 
tak dapat dipisahkan. Pertanyaan penting yang muncul adalah 
mana titik penyebabnya. Yang mana datang duluan, ayam atau 
telur? Dari sudut pandang teoritis, bisa dikatakan bahwa negara 
kesejahteraan yang suka memberi bisa memperkuat norma 
seperti tanggung jawab dan Moral Bantuan. Jika masyarakat 
umum menginginkan kebijakan kesejahteraan, dan tahu bahwa 
program negara kesejahteraan bergantung pada norma seperti 
tanggung jawab, orang akan bertindak untuk memperkuat norma 
tersebut. Hal yang sama, negara bisa meluncurkan berbagai 
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program guna mengembangkan ketaatan terhadap sistem. 
Sebagaimana dalam masalah ayam dan telur, tidak mudah 
membedakan antara faktor mana yang menguatkan yang lainnya. 
Peneliti Swedia Andreas Bergh dan rekan dari Denmarknya 
Christian Bjørnskov menggunakan metode ilmiah canggih untuk 
meneliti masalah ini dengan melihat tingkat kepercayaan (saling 
mempercayai, atau trust). 

Sebagaimana yang ditemukan oleh Bergh dan Bjørnskov, tradisi 
panjang dalam psikologi mengindikasikan bahwa tingkat dasar 
kepercayaan pada orang yang tidak dikenal terbentuk pada 
seseorang sejak masa awal pertumbuhan. Emosi mendasar ini 
nantinya akan stabil disepanjang hidup seseorang, jika tidak 
diganggu oleh kejadian penting. Tentu saja, tingkat kepercayaan 
yang tinggi tampaknya berlanjut pada generasi berikutnya, 
karena dia diwariskan dari orang tua kepada anak. 

Hasil pengamatan yang penting dari penelitian ini menemukan 
bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Amerika mengikuti 
tingkat kepercayaan negara darimana leluhur mereka berasal. 
Dan ternyata, tidak ada kelompok masyarakat di AS yang 
memiliki tingkat kepercayaan setinggi yang berasal dari wilayah 
Nordik.171 Orang Amerika keturunan Nordik bahkan memiliki 
tingkat kepercayaan yang agak lebih tinggi dibanding sepupu 
mereka yang saat ini tinggal dan menjadi penduduk di negara 
Nordik.172 Lagipula, migrasi besar-besaran populasi Nordik ke 
AS terjadi pada akhir abad ke sembilan-belas dan awal abad dua 
puluh, jauh sebelum beralihnya kebijakan negara asal mereka 
menjadi lebih ke arah negara kesejahteraan.

Bergh dan Bjørnskov menggunakan beberapa teknik statistik 
untuk menguji tingkat kepercayaan secara historis. Mereka 
mencapai kesimpulan bahwa tingkat kepercayaan dalam 
sejarahnya tidak disebabkan oleh negara kesejahteraan itu 
sendiri, karena negara kesejahteraan relatif adalah fenomena 
yang masih baru dan tingkat kepercayaan historis mendahului 
berdirinya negara kesejahteraan. Peneliti mencapai kesimpulan: 
“kepercayaan yang tinggi dalam negara kesejahteraan, bukan 
disebabkan oleh universalitas negara menciptakan kepercayaan, 
tetapi karena populasi yang saling percaya lebih mungkin 
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untuk menciptakan dan mempertahankan negara kesejahteraan 
universal.”173

Jadi kita bisa sebenarnya, memisahkan antara telur dan ayam. 
Tingkat kepercayaan yang tinggi diantara penduduk Nordik 
ada sebelum diperkenalkannya negara kesejahteraan saat ini. 
Ditambah lagi, norma yang kuat yang sama yang menuntun 
kepada tingginya standar hidup dan rendahnya kemiskinan 
diantara orang-orang Nordik di Amerika Serikat – yang bahkan 
lebih sejahtera dibanding yang sekarang tinggal di negara Nordik. 
Indikator lain seperti etos kerja tidak diukur seperti kepercayaan. 
Namun, hanya sedikit yang bisa berargumen menentang klaim 
bahwa orang Amerika keturunan Nordik saat ini juga memiliki 
norma yang kuat mengenai masalah bekerja dan tanggung jawab 
pribadi. 

Sebagai akibatnya, keturunan Nordik di Amerika Serikat saat 
ini tingkat kemiskinannya hanya setengah dari tingkat rata-rata 
Nasional, pola yang bertahan selama beberapa dekade. Orang 
Amerika Nordik bahkan punya tingkat kemiskinan yang lebih 
rendah dari sepupu mereka di Nordik saat ini. Tampaknya norma 
Nordik dipasangkan dengan kapitalisme Amerika menuntun 
pada kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan norma Nordik 
dipasangkan dengan sosialisme demokratis gaya Nordik.174 
Yang terakhir, Sensus di AS menunjukkan bahwa mereka yang 
mengindentifikasi diri mereka memiliki darah Nordik, median 
pendapatan keluarganya lebih tinggi dari rata-rata warga Amerika 
secara keseluruhan dan juga lebih tinggi dari di negara Nordik.175

Perbandingan sederhana ini diharapkan bisa menunjukkan 
kesalahan untuk mencoba menduplikasi sistem negara 
kesejahteraan Nordik di Amerika Serikat, dan kepercayaan 
yang salah bahwa kebijakan tersebut satu-satunya yang bisa 
menuntun kepada berkurangnya kemiskinan sampai pada tingkat 
di negara Nordik. Jika Orang Nordik Amerika telah mencapai 
keberhasilan sosial yang sama (atau faktanya, lebih tinggi) dari 
mereka yang di Nordik, mungkin budaya bisa diperhitungkan 
sebagai penyebabnya. Hal yang sama, sebagaimana Philipp 
Doerrenberg dan rekan penulisnya tunjukkan, bicara tentang 
pajak, orang baiklah yang selalu paling dirugikan. Peneliti di 
atas menemukan bahwa pemerintah memanfaatkan kelompok 
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dengan tingkat moral pajak yang tinggi dengan memajaki 
mereka lebih.176 Tidak mengherankan bahwa pajak lebih tinggi 
di negara dengan moral membayar pajak yang lebih tinggi. 
Kesimpulannya, sekedar menduplikasi kebijakan pajak 
dan kesejahteraan Nordik tidak akan otomatis menuntun 
kepada hasil yang sama dengan di Nordik karena dukungan 
budaya yang kurang dari kebijakan tersebut.

Teori Penghancuran-Diri Negara Kesejahteraan
Sejauh ini, kita telah membangun dasar argumen bahwa negara 
kesejahteraan sangat bergantung pada norma yang sudah ada 
sebelumnya, dan sistem kesejahteraan diimplementasikan di 
negara yang dalam sejarahnya telah mengembangkan norma 
yang kuat. Tetapi bagaimana kebijakan kesejahteraan itu sendiri 
mempengaruhi norma? Bagaimana dengan peringatan Franklin 
D. Roosevelt tentang ketergantungan pada bantuan sebagai 
“penghancur semangat/jiwa/roh manusia”?

Akademisi yang telah kita kutip sebelumnya, Friedrich 
Heinemann telah menyelidiki apakah peringatan Rooosevelt 
tentang “dampak disintegrasi moral dari ketergantungan bantuan” 
tersebut didukung oleh bukti. Penelitian didasarkan pada Survei 
Nilai Dunia yang disebutkan sebelumnya oleh Daniel Arnold. 
Heinemann menyelidiki apakah Moral Bantuan dipengaruhi 
oleh kebijakan bantuan kesejahteraan jangka panjang. Dia 
mencapai kesimpulan bahwa ada mekanisme penghancuran-
diri dalam negara kesejahteraan: Bantuan kesejahteraan yang 
dermawan seiring waktu akan mengurangi keengganan untuk 
memboroskan bantuan. Artinya, ini menggerus norma di atas 
mana negara kesejahteraan berdasar. Heinemann menjelaskan: 
“Dalam jangka panjang peningkatan bantuan pemerintah dan 
pengangguran berhubungan dengan tergerusnya etos negara 
kesejahteraan.”177

Survei Nilai Dunia menyediakan data yang kuat tentang 
tergerusnya norma ini di negara Nordik. Pada survei tahun 1981 
– 1984, contohnya, 82 persen penduduk Swedia dan 80 persen 
penduduk Norwegia setuju dengan pernyataan “mengklaim 
bantuan pemerintah yang anda tidak berhak, tidak akan pernah 
bisa dibenarkan.” Warga di kedua negara ini tetap memiliki 
pendekatan etos yang kuat tentang bantuan pemerintah sampai 
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tahun 1980-an. Namun, ketika penduduk menyesuaikan budaya 
mereka dengan kebijakan ekonomi yang baru, moral bantuan 
jatuh secara berkala. Pada survey tahun 2005 – 2008, hanya 56 
persen orang Norwegia dan 61 persen orang Swedia percaya 
bahwa tidak akan pernah dibenarkan untuk mengklaim bantuan 
yang anda tidak berhak. Pada survei tahun 2010 – 2014 hanya 
memasukkan penduduk Norwegia dan Swedia dan menunjukkan 
bahwa Moral Bantuan terus turun di Swedia; hanya 55 persen 
menjawab tidak pernah bisa dibenarkan untuk memboroskan 
bantuan.178

Norma Berubah Perlahan, Antar Generasi
Para arsitek negara kesejahteraan percaya bahwa risiko moral 
hazard yang dimunculkan oleh transfer pembayaran dan pajak 
yang tinggi bisa dihindari, paling tidak dalam sebuah surga 
demokratis seperti tujuan didirikannya negara Nordik. Mengapa 
peringatan Roosevelt tidak ditanggapi dengan lebih serius? 
Jawaban sebenarnya adalah bahwa norma berubah perlahan, 
bahkan dalam jangka waktu antar generasi. Ketika pemerintah 
menaikkan pajak atau membuat hidup dengan bantuan lebih 
menguntungkan, kebanyakan orang bertindak seperti yang 
mereka biasa lakukan. Oleh karenanya, paling tidak pada 
awalnya, tampaknya kebijakan tersebut tidak merubah perilaku 
orang-orang. Tetapi norma tidak ditulis di atas batu. Seiring waktu 
bahkan orang-orang Nordik bisa mengadaptasi norma mereka 
berdasar insentif yang diciptakan oleh negara kesejahteraan saat 
ini.

Jean-Baptiste Michau meneliti hubungan antara bantuan 
pemerintah dan perubahan budaya etos kerja. Dia mencatat 
bahwa orang tua membuat pilihan rasional tentang “seberapa 
besar usaha yang diperlukan untuk membesarkan anak mereka 
dengan bekerja keras,” berdasarkan “perkiraan mereka 
tentang kebijakan yang akan diimplementasikan oleh generasi 
selanjutnya.” Oleh karenanya akan ada jeda yang cukup 
lebar antara diperkenalkannya suatu kebijakan, atau bahkan 
perdebatan publik tentang kebijakan masa depan, dan perubahan 
pandangan etika. Membangun model dengan jarak antara 
kedua faktor ini, Michau berargumen bahwa bantuan asuransi 
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pengangguran yang besar bisa menjelaskan beberapa bagian dari 
sejarah pengangguran di Eropa setelah Perang Dunia Dua.179

Dalam penelitian lainnya, Martin Halla, Mario Lackner, dan 
Friedrich G. Schneider melaksanakan analisa empiris tentang 
dinamika negara kesejahteraan. Peneliti di atas berhipotesa 
bahwa individu tidak berekasi secara serta-merta atas perubahan 
insentif ekonomi. Alasannya bahwa individu terkendali oleh 
norma sosial untuk jangka waktu tertentu. “Oleh karenanya, 
pengaruh insentif akan terwujud setelah jeda waktu tertentu.” 
Namun, dalam jangka waktu menengah dan panjang, tingkat 
bantuan kesejahteraan yang tinggi bisa mengurangi moral 
bantuan. Hal ini sejalan dengan teori bahwa seiring waktu individu 
akan menyesuaikan perilaku mereka dengan insentif ekonomi. 
Hall, Lackner, dan Schneider mengingatkan: “hasil penelitian 
kami menunjukkan bahwa negara kesejahteraan dalam risiko 
menghancurkan fondasi (ekonomi)nya sendiri dan mendukung 
hipotesis penghancuran-diri negara kesejahteraan.”180

Bahkan Norma Kesejahteraan Nordik Mengikuti 
Ramalan Roosevelt
Negara Nordik sampai saat ini mempertahankan norma 
kuat mereka yang unik. Namun, bukti menunjukkan norma 
tersebut tergerus ketika masyarakat perlahan menyesuaikan 
perilaku mereka bedasarkan tingginya pajak dan rezim bantuan 
kesejahteraan yang dermawan. Teori dinamika penghancuran diri 
oleh negara kesejahteraan telah, dengan tingkat yang signifikan, 
dikembangkan oleh yang sebelumnya disebutkan Assar Lindbek, 
salah satu ekonom modern terkemuka Swedia. Lindbeck 
menyatakan bahwa perubahan dalam etos kerja dihubungkan 
dengan meningkatnya ketergantungan terhadap lembaga 
bantuan negara.181 Ditambah lagi, dia percaya bahwa bukti penipuan 
untuk menerima bantuan di Swedia, dimana, sebagai contoh – beberapa 
individu menerima bantuan pengangguran atau izin sakit sementara 
mereka bekerja dalam sektor ekonomi terselubung – menuntun kepada 
melemahnya norma yang mengatasi penggunaan bantuan berlebihan. 
Reformasi yang mengurangi penipuan oleh karenanya diperlukan demi 
mempertahankan sistem bantuan kesejahteraan.182

Beberapa penelitian perilaku di Swedia menunjukkan bahwa 
jumlah signifikan penduduk telah mengaggap bisa diterima 
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untuk hidup dengan bantuan sakit kerja tanpa sakit sebenarnya. 
Sebuah survei tahun 2001, sebagai contoh, menunjukkan bahwa 
41 persen karyawan di Swedia percaya bahwa bisa diterima bagi 
mereka yang tidak sakit tetapi merasa stres dalam pekerjaan 
untuk mengklaim bantuan sakit. Ditambah lagi, 44 dan 48 persen 
masing-masing merespon bahwa bisa diterima untuk mengklaim 
bantuan sakit bahkan jika orang tersebut tidak sakit, jika dia 
merasa tidak puas dengan lingkungan kerjanya atau memiliki 
masalah keluarga.183

Penelitian lain menunjukkan tingginya jumlah sakit karena acara 
olah raga. Sebagai contoh, ketidakhadiran karena sakit meningkat 
sekitar 7 persen diantara pria pada saat Olimpiade Musim 
Dingin tahun 1988, dan 16 persen peningkatan ketika siaran TV 
Kejuaraan Dunia ski alam tahun 1987.184 Ketika Piala Dunia 
tahun 2002, peningkatan ketidakhadiran karena sakit diantara 
pria meningkat luar biasa 41 persen. Perbedaan mencolok antara 
kejadian pada akhir tahun 1980-an dan pada awal tahun 2000-
an bisa menjadi indikasi tergerusnya etos kerja seiring waktu – 
walaupun ketiga angka di atas sama-sama tinggi.185

Dalam tahun terakhir ini, pemerintah baik yang dari Kiri maupun 
Kanan di Swedia telah mengurangi kedermawanan sistem 
bantuan kesejahteraan. Lebih lagi, fungsi penjaga pintu telah 
diperkenalkan, utamanya sistem cuti sakit untuk membatasi 
penggunaan yang berlebihan. Yang menarik, penelitian 
terakhir menunjukkan bahwa reformasi tersebut perlu diperluas 
untuk membalikkan dampak jangka panjang dari sistem 
negara kesejahteraan yang sudah mengakar. Ekonom Martin 
Ljunge menyarankan bahwa politisi yang ingin meningkatkan 
jumlah bantuan kesejahteraan harus memperhitungkan biaya 
jangka panjang dari kebijakan tersebut. Berdasarkan abstrak 
penelitiannya: 

Generasi muda menggunakan bantuan asuransi kesehatan lebih 
sering dari pada generasi yang lebih tua. Diantara generasi yang 
lebih muda dua puluh persen lebih tinggi menggunakan cuti sakit 
dibandingkan yang lahir dua puluh tahun sebelumnya, setelah 
keadaan lain disesuaikan. Permintaan cuti sakit dibayar yang 
lebih tinggi diantara generasi lebih muda bisa digunakan untuk 
mengukur sebetapa cepatnya dampak negara kesejahteraan 
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terhadap sikap penggunaan bantuan publik. Hasil ini memiliki 
dampak terhadap kebijakan ekonomi. Permintaan asuransi sosial 
meningkat, bahkan jika aturan pemerintah tidak menyediakan 
lebih banyak bantuan sosial. Evaluasi kebijakan berdasar 
perubahan perilaku sesaat sebelum dan sesudah reformasi bisa 
secara kuat mengabaikan pengaruh jangka panjang yang relevan 
dari integritas keuangan sebuah negara kesejahteraan.186

Hal yang sama, peneliti Denmark Casper Hunnerup Dahl 
mencapai kesimpulan bahwa: “Tingginya tingkat distribusi 
bantuan kesejahteraan Denmark tidak hanya mengurangi 
insentif nyata bagi beberapa orang Denmark untuk memiliki 
pekerjaan atau mengerjakan pekerjaan lebih dari yang sudah dia 
punya. Banyak bukti menunjukkan bahwa negara kesejahteraan 
juga memiliki biaya tinggi dan dampak jangka panjang terhadap 
etos kerja orang Denmark.”187 Tidak diragukan lagi bahwa 
tergerusnya norma karena penyesuaian jangka panjang terhadap 
kebijakan bantuan kesejahteraan adalah fenomena yang bisa 
dilihat dan bukannya hanya teori.

Kebijakan Nordik Bertekad untuk Membalikkan 
Penggerusan Norma
Dari mereka yang di luar, negara-negara Nordik masih tampak 
saat ini sebagai teladan untuk sektor publik yang besar yang bisa 
tercipta tanpa moral hazard negara kesejahteraan yang diprediksi 
oleh Roosevelt. Tetapi mereka yang punya pandangan yang 
lebih mendalam tentang kebijakan negara Nordik bisa memiliki 
penilaian bahwa perkembangan terbaru telah berpusat pada isu 
rusaknya norma dan penggunaan yang berlebihan. Sebagaimana 
yang dinyatakan di atas, pengurangan bantuan kesejahteraan – 
dan juga pengurangan pajak yang signifkan- telah diperkenalkan 
di Swedia. Lebih khusus difokuskan pada pengurangan 
penggunaan cuti sakit. Tren terbaru di negara tersebut, dimana 
jumlah cuti sakit telah naik secara cepat ke tingkat yang tinggi 
(walaupun dengan populasi diantara yang tersehat di dunia), 
menunjukkan bahwa lebih banyak hal yang perlu dilakukan.

Swedia tidak lagi memegang gelar juara sebagai negara dengan 
tingkat pajak tertinggi di dunia. Saat ini Denmark pemegang 
juaranya. Walaupun Denmark belum menerapkan reformasi 
seluas yang di Swedia, kesadaran bahwa perubahan diperlukan 
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begitu kuat. Tetapi yang mengejutkan, debat tentang bagaimana 
kebijakan sistem bantuan menciptakan pemborosan dan jerat 
bantuan kesejahteraan tidak saja terbatas pada pendukung 
konservatif dan libertarian di Denmark. Demokrat Sosial juga 
ikut bergabung. Bjarne Corydon, pada saat itu Menteri Keuangan 
berhaluan Sosialis Demokrat, menjadi tajuk utama internasional 
pada tahun 2013 karena menyarankan perlunya pengurangan 
kedermawanan sistem penyaluran bantuan di negara tersebut. 
Corydon menjelaskan bahwa bukanlah hal kebetulan jika 
pemerintah harus mereformasi pajak, bantuan kesejahteraan, dan 
sistem pensiun diri: “Kenyaannya adalah, kami sedang dalam 
agenda berbalik arah secara dramatis, dan hasil dari perubahan 
ini adalah masyarakat yang jauh lebih baik dari yang kita punya 
sekarang.” 

Sang Sosialis Demokrat terkemuka bahkan telah merumuskan 
sebuah visi baru masa depan negara kesejahteraan: “Saya 
percaya pada negara kesejahteraan modern yang berkompetisi. 
Jika kita ingin memastikan dukungan terhadap negara 
kesejahteraan, kita harus berfokus pada kualitas layanan publik 
dan bukannya transfer payment” (pembayaran dari pajak kepada 
yang “membutuhkan”).188

Menuju sebuah Kontrak Kesejahteraan Baru?
Rakyat Amerika yang masih percaya bahwa resiko moral 
hazard bisa dihindari di negara Nordik bisa memperbaiki diri 
mereka dengan membaca (mungkin dengan bantuan Google 
Translate) sebuah laporan yang diterbitkan oleh pemerintahan 
Sosialis Demokrat Denmark pada tahun 2013. Laporan tersebut 
mencapai kesimpulan bahwa 400.000 warga Denmark saat itu 
memiliki sedikit dorongan ekonomi untuk berpartisipasi dalam 
pasar kerja. Warga tersebut kehilangan 80 persen atau lebih 
dari pendapatan mereka ketika mereka masuk pasar kerja, 
karena mereka kehilangan bantuan dan harus membayar pajak. 
Melalui reformasi menyeluruh dari perpajakan dan bantuan yang 
pemerintahan Sosialis Demokrat sebelumnya harapkan bisa 
mengurangi kelompok ini sampai 250.000 orang. Bahkan jumlah 
tersebut adalah bagian besar dari populasi angkatan kerja, yang 
saat ini berada di angka dibawah 3 juta.189
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Pada bulan Juni 2015, pemerintah kiri-tengah Denmark kalah 
dalam pemilihan dari koalisi baru kanan-tengah, yang bahkan 
lebih menekankan perlunya reformasi kesejahteraan. Yang 
menarik, Sosialis Demokrat sendiri meningkatkan jumlah 
dukungan saat pemilihan, mengambil alih posisi sebagai partai 
terbesar. Kekuasaan bergeser ketika partai-partai koalisi Sosialis 
Demokrat, yang mengkritisi visi negara yang berkompetisi, 
kalah besar dalam pemilihan. Tampaknya pemilih Denmark 
mendukung visi sebuah sistem dengan lebih banyak kemandirian-
diri dan lebih sedikit ketergantungan pada negara. Pergeseran 
dari sikap politik tersebut terjadi ketika ketergantungan pada 
bantuan meningkat, utamanya diantara penduduk dengan latar 
belakang keturunan imigran.

Negara Kesejahteraan Eropa Utara lainnya telah mengikuti 
jalan yang sama dengan Denmark dan Swedia. Untuk waktu 
yang lama, Belanda memiliki sistem kesejahteraan paliang 
dermawan dengan ranking di antara pembelanja tertinggi untuk 
kebijakan kesejaheraan, sejajar dengan (yang pada waktu itu) 
sistem publik Swedia yang terkenal dermawan. Akan tetapi, 
seiring waktu, Belanda mengurangi sistem kesejahteraannya, 
mengurangi jangkauan pengeluaran publik, menswastanisasi 
jaring pengaman sosial, dan memperkenalkan mekanisme pasar 
yang menarik dalam penyediaan layanan kesehatan dan jaring 
pengaman sosial.190 Walaupun tidak secara geografis bagian dari 
Nordik, Belanda memiliki fitur budaya, ekonomi dan politik 
yang sangat mirip dengan tetangga Utaranya. Perbedaannya 
adalah Belanda lebih awal bepindah dari sistem kesejahteraan 
yang dermawan ke model yang lebih terbatas.

Ambisi untuk menyediakan jaring pengaman sosial, layanan 
kesehatan, pendidikan bagi warga yang kurang mampu tetap 
ada. Walaupun pengurangan kedermawanan sistem tersebut 
telah menciptakan pasar asuransi yang dikombinasikan dengan 
subsidi menyeluruh dengan kompetisi dan tanggung jawab 
pribadi, Belanda telah mengadakan sebuah kontrak sosial yang 
baru. Tentu saja, kontrak sosial baru ini lebih memiliki kestabilan 
jangka panjang karena mendorong tanggung jawab individu 
secara lebih baik dari sistem sebelumnya.
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Jerman dan Finlandia tidak pernah memperkenalkan sistem 
kesejahteraan yang seambisius Denmark dan Swedia, tetapi 
mereka juga telah bergerak ke arah yang sama ketika dampak 
jangka panjang terhadap norma perilaku masyarakat telah menjadi 
lebih nampak. Bahkan Inggris yang model kesejahteraannya 
lebih moderat, mengalami perdebatan sengit tentang perlunya 
menguatkan kembali norma. Pada awal tahun 2014, contohnya, 
film dokumenter Benefit Street (Jalan Bantuan) disiarkan lima 
episode. Acara ini mendokumentasikan kehidupan warga di 
Jalan James Turner di Birmingham, yang dilaporkan 90 persen 
warganya mengklaim bantuan. Benefit Street memicu debat 
besar tentang sistem kesejahteraan Inggris, klaim bantuan, dan 
kurangnya motivasi untuk mencari pekerjaan. Tren politik terbaru 
mengindikasikan bahwa jalan menuju reformasi kesejahteraan 
lebih disukai banyak orang.191

Runtuhnya Norma Negara Kesejahteraan Kaya Minyak
Berkat melimpahnya kekayaan minyak Atlantik Utara, Norwegia, 
negara pegunungan yang telah lama mempertahankan ideal 
sosialis demokratis berupa program bantuan publik yang sangat 
dermawan. Namun, sebagaimana dengan eloknya dinyatakan 
oleh Roosevelt, ketergantungan terhadap bantuan kesejahteraan 
bukan hanya isu ekonomi tetapi juga kemanusiaan. Tentu saja dana 
dari minyak telah memungkinkan Norwegia untuk membayar 
bantuan publik dengan jumlah besar. Tetapi pertanyaan yang 
sungguh berbeda apakah sebuah negara bisa membayar biaya 
manusia yang datang bersamaan dengan kebijakan tersebut. 
Salah satu akibat dari kebijakan kesejahteraan yang baik hati di 
Norwegia adalah tergerusnya etos kerja. Acara TV Lilyhammer, 
dibintangi oleh aktor Sopranos Steven Van Zandt adalah seorang 
pekerja asing di Amerika Serikat karena berasal dari Norwegia, 
sering membuat lelucon tentang kurangnya disiplin kerja di 
negaranya.

Fenomena ini juga kelihatan bukan hanya di budaya popular. 
Pada tahun 2014, Financial Times melaporkan: “Kantor Statistik 
Norwegia menyebutkan banyak orang telah mulai menyebut hari 
Jumat sebagai ‘fridag’ – ‘hari bebas’ dalam bahasa Norwegia. 
Perusahaan kereta api negara menyebutkan pengguna kereta 
di Ibukota lebih sedikit di hari Jumat, dan jawatan jalan tol 
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mengatakan lalu lintas menjadi lebih sunyi di hari Jumat dan 
Senin.”192 Bukan hanya orang dewasa yang berhenti berfokus 
pada pekerjaan. Anak muda – yang dilahirkan dan dibesarkan 
dalam sistem yang sedikit menghargai pekerjaan – bahkan lebih 
berdampak. 

Dalam survei terbaru, tiga dari empat pemberi kerja di Norwegia 
menjawab bahwa anak muda Swedia bekerja di Norwegia 
memiliki kemampuan kerja melebihi anak muda Norwegia. 
Dari yang ditanyakan, hanya 2 persen yang percaya bahwa anak 
muda Norwegia antara usia enam belas dan dua puluh empat 
tahun memiliki kemampuan kerja. Stein André Haugerund, 
Presiden perusahaan pencari kerja Proffice, yang mengadakan 
survei tersebut, berargumen bahwa model bantuan kesejahteraan 
Norwegia telah menciptakan keadaan yang mana dorongan 
untuk bekerja keras menjadi terbatas, yang nantinya berdampak 
pada perilaku orang muda.193

Mereka yang masih ragu bagaimana bantuan kesejahteraan 
bisa berdampak pada norma kerja harus memikirkan tentang 
contoh kasus Norwegia. Sangat sulit mengabaikan fakta bahwa 
warga Norwegia, hanya dalam beberapa generasi lalu, memiliki 
etos kerja salah satu yang terbaik di dunia. Tanpa kepercayaan 
yang tinggi, keterikatan sosial, dan budaya yang berfokus 
pada tanggung jawab pribadi, Norwegia tidak akan mungkin 
berkembang dan berhasil. Kekayaan minyak bumi mendorong 
ekonomi lebih maju. Akan tetapi, itu nantinya menjadi pedang 
bermata dua karena keuntungan dari minyak bagi negara 
membuatnya sulit membatasi kebaikan hati program bantuan 
publik dan dana bantuan. Dari pandangan kaum progresif, 
mungkin bisa diargumentasikan bahwa situasi Norwegia – 
yang mampu membiayai negara kesejahteraan yang sungguh 
dermawan terima kasih karena sumber daya alamnya – layak 
dipuji. Namun, mirip seperti negara Arab kaya minyak, bantuan 
kesejahteraan adalah sistem yang sama yang menumbuhkan 
sebuah kelas masyarakat yang miskin secara sosial.

Sebuah Kelas Masyarakat yang Miskin Secara Sosial
Di permukaan, tampaknya Norwegia punya pengangguran yang 
sedikit. Namun pada kenyataannya, kebanyakan pengangguran 
tersembunyi dalam statistik angka pensiun dini. Hal ini nyata 
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diantara penduduk asli Norwegia pada umumnya dan lebih 
khusus pada warga imigran. Satu penelitian menyelidiki individu 
berusia 30 – 55 tahun yang mendapatkan bantuan pensiun 
disabilitas antara tahun 1992 dan 2003. Kelompok ini termasuk 
11 persen pria dan 16 persen wanita dengan latar belakang asli 
Norwegia. Bagi yang lahir di Timur Tengah dan Afrika Utara 
angkanya lebih tinggi: 25 persen untuk pria dan 24 persen untuk 
wanita.194

Pensiun disabilitas tentunya menyasar orang-orang yang memang 
cacat. Oleh karenanya lumrah bagi kita bertanya mengapa ada 
persentasi yang tinggi dari penduduk yang menggunakannya 
di salah satu negara tersehat di dunia. Satu penjelasannya yaitu 
bahwa bantuan digunakan untuk menyembunyikan tingkat 
pengangguran – jika penganggur diberikan bantuan disabilitas, 
dia tidak lagi dihitung sebagai bangian angkatan kerja sehingga 
hilang dari statistik pengangguran. Penjelasan lain adalah 
banyak individu menyalahgunakan sistem ini. Mendapatkan 
bantuan pensiun disabilitas sering mendatangkan lebih banyak 
uang daripada sekedar bantuan untuk pengangguran. Sehingga, 
banyak yang menganggur, tetapi tidak terlalu sakit untuk bekerja, 
berusaha untuk mendapatkan pensiun disabilitas. Beberapa 
bahkan mengkombinasikan dengan pemasukan dari pasar gelap, 
yang tentunya membuktikan bahwa mereka sebenarnya tidak 
sakit dan masih bisa bekerja.

Negara-negara Nordik begitu buruk dalam mengintegrasikan 
orang yang lahir dari negara lain ke dalam pasar kerja mereka. 
Kombinasi pajak yang tinggi, bantuan publik yang melimpah, dan 
pasar kerja yang kaku membuatnya sulit untuk bahkan pengungsi 
imigran berlatar pendidikan tinggi untuk masuk ke pasar kerja. 
Ketergantungan pada bantuan dan pengikisan norma pada 
khususnya memberi dampak bagi para imigran dan anak-anak 
mereka. Namun penting untuk diketahui bahwa ketergantungan 
pada bantuan bukan hanya masalah bagi kaum minoritas. Etnis 
Nordik juga terdampak. Contoh yang baik bisa dilihat di “The 
Confessions of ‘Wellfare Freeloader’,” (Pengakuan Seorang 
“Penumpang Gelap” Bantuan Kesejahteraan) diterbitkan di 
harian Norwegia Dagbladet. Ada anak muda yang menulis 
tentang bagaimana dia disokong oleh bantuan selama tiga tahun 
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terakhir, walaupun dia sehat dan dalam tahun terbaiknya. Dalam 
hal ini, dia tidak sendirian:

Saya mengenal beberapa orang –orang-orang yang bertalenta, 
berbakat – yang tidak mau bekerja. Mereka tidak berbuat 
banyak juga, jika dilihat dari sudut pandang sosial. Tidak ada 
usaha menyelidiki, tidak ada perencanaan untuk masa depan, 
tidak ada rencana bijak sama sekali untuk mendapatkan 
kesejahteraan atau apapun. Niat untuk “berpartisipasi” atau 
untuk “membantu” begitu kecil dalam kelompok ini, dan 
tidak punya motivasi untuk membicarakannya. Perasaan 
untuk bertanggung jawab dalam sebuah entitas abstrak 
seperti “masyarakat” begitu rendah.195

Artikel ini memicu debat nasional tentang perlunya penyesuaian 
kedermawanan negara kesejahteraan bahkan di negara kaya 
minyak seperti Norwegia, karena menjadi lebih jelas bahwa 
negara kesejahteraan mengabaikan tujuan utamanya yaitu 
memerangi kemiskinan – dengan sebaliknya menciptakan 
sebuah kelas sosial yang miskin jiwa sosial.

Apakah ada yang Namanya Kelebihan Bantuan Kesejah-
teraan? 
Inti pertanyaan politisnya adalah, bisakah ada sebuah Bantuan 
Kesejahteraan yang berlebihan? Mungkinkah individu dalam 
keadaan tertentu menjadi lebih baik jika menerima lebih 
sedikit bantuan publik? Pertanyaan tersebut menarik untuk 
dijawab, karena sulit untuk membuktikan bagaimana sebuah 
kebijakan mempengaruhi orang-orang dalam tingkat individu 
atau rumah tangga. Gordon B. Dahl, Andreas Ravndal Kostøl, 
dan Magne Mogstad menggunakan metode cerdik untuk sampai 
pada jawabannya. Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial, sering sulit 
untuk membuktikan jika sesuatu menyebabkan yang lain. Hal 
terbaik untuk memisahkan penyebab (kausalitas) dari hubungan 
(korelasi) adalah menggunakan apa yang disebut sebagai 
“eksperimen alamiah.”

Dahl, Kostøl, dan Mogstad menulis “Beberapa pembuat 
kebijakan dan peneliti telah berargumentasi bahwa ada 
hubungan kausalitas, sehingga menciptakan budaya yang 
mana bantuan kesejahteraan menguatkan dirinya lewat rumah 
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tangga. Yang lain berargumen bahwa penentu kemiskinan atau 
kesehatan yang buruk berkorelasi sepanjang generasi dalam hal 
yang tidak berhubungan sama sekali dengan budaya bantuan 
kesejahteraan.” Mereka yang mengklaim sulit untuk mengujinya 
secara empiris karena banyak faktor bisa menjelaskan hubungan 
antara perilaku anak-anak dan kecenderungan orang tua untuk 
bergantung pada bantuan. Namun, penulis menemukan bahwa 
eksperimen alamiah membuatnya mungkin untuk memisahkan 
dampak bantuan kesejahteraan yang murah hati. Dalam sistem 
kesejahteraan Norwegia, sering ada hakim ditunjuk untuk 
menyidangi klaim asuransi disabilitas dan menolaknya. Beberapa 
hakim banding secara sistematis lebih tidak lunak atau tegas 
dalam hal memberikan bantuan. Dari sudut pandang pengklaim, 
mendapatkan hakim yang tegas atau lunak adalah hal yang terjadi 
secara acak. Peneliti oleh karenanya bisa membandingkan antara 
mereka yang dikabulkan asuransi disabilitasnya oleh hakim yang 
lunak dengan yang ditolak bantuannya oleh hakim yang tegas. 
Kesimpulannya jelas. Peneliti menemukan bahwa: 

[B]ukti yang kuat menunjukkan hubungan sebab akibat antar 
generasi: ketika orang tua dikabulkan [permohonan asuransi 
disabilitasnya] pada tahap banding, tingkat partisipasi anak 
dewasanya dalam lima tahun ke depan meningkat 6 persen 
poin. Dampak ini bertumbuh seiring waktu, naik ke 12 poin 
persentasi setelah 10 tahun. Walaupun temuan ini spesifik 
dalam pengaturan penelitian kami, tetapi bisa menyorot 
bagaimana reformasi bantuan kesejahteraan bisa memiliki 
dampak jangka panjang terhadap tingkat partisipasi 
mengikuti program, karena dampak awal pada generasi saat 
ini bisa diperkuat dengan perubahan pada perilaku partisipasi 
anak-anak mereka juga.196

Oleh karenanya, kita bisa menyelesaikan debat politis yang 
lama tentang ketergantungan pada bantuan dengan melihat 
negara kesejahteraan yang paling murah hati di negara maju. 
Kesimpulannya jelas: bantuan kesejahteraan yang terlalu baik 
hati tentu saja menciptakan jebakan kemiskinan untuk keluarga, 
menciptakan marginalisasi sosial yang bisa diteruskan dari orang 
tua ke anak.
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Sebuah Jalan Keluar dari, atau Masuk ke Kemiskinan?
Sebagaimana yang peraih hadiah Nobel Robert Fogel 
pernah sarankan, banyak sumber tradisional kemiskinan 
telah dihilangkan dari masyarakat modern. Pada generasi 
sebelumnya, mereka yang lahir dalam keluarga yang melarat 
sering kelaparan, memiliki rumah yang buruk atau tanpa rumah 
sama sekali, tidak mampu membiayai pendidikan, dan bahkan 
tidak punya cara untuk membeli pakaian layak yang mereka 
butuhkan untuk wawancara pekerjaan. Itulah semua halangan 
bagi individu untuk mencoba menciptakan hidup yang baik dan 
menjadi mandiri. Saat ini, di hampir semua masyarakat modern, 
warga yang kurang berkecukupan bisa bersandar pada berbagai 
program bantuan untuk mendapatkan kebutuhan dasar, seperti 
perumahan dan makananan. Pendidikan dasar disediakan gratis, 
dan beasiswa tersedia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih 
tinggi. Kapitalisme global telah menciptakan sistem dimana 
menjadi lebih sulit membedakan dari jauh jika sebuah kemeja 
dibuat oleh penjahit mahal Italia atau dibeli dengan murah dari 
rak H&M atau Zara. Tetapi itu tidak berarti bahwa halangan 
untuk keluar dari kemiskinan telah hilang sama sekali. Saat ini, 
mereka yang dilahirkan dalam lingkungan buruk sering tertahan 
di situ, dan nantinya mewariskan marjinalisasi sosial kepada 
anak-anak mereka.

Fogel menyarankan bahwa kemiskinan ada dalam masyarakat 
modern sebagian besar karena ketimpangan dalam distribusi 
“sumber daya spiritualitas” seperti harga diri, rasa disiplin, 
dan rasa kesetiakawanan komunitas.197 Lembaga bantuan 
kesejahteraan dasar bisa membantu mengangkat kemiskinan 
material, dengan menyediakan sekolah bagi semua. Sehingga, 
mereka bisa menyediakan berbagai bantuan bagi keluarga kurang 
mampu. Akan tetapi, kemiskinan spiritual yang Fogel perlihatkan 
hanya bisa dibabat ketika individu yang bisa bergantung pada 
pemerintah, menjadi mandiri. Itulah yang Ronald Reagan 
maksudkan ketika dia berkata bahwa “dampak paling jahat dari 
bantuan kesejahteraan adalah dicurinya peran pemberi nafkah,” 
menunjukkan bagaimana “program pemerintah merobek ikatan 
yang menyatukan kebersamaan keluarga miskin.”
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Reagan dan Roosevelt Keduanya Benar
Sebagai simpulan, baik Roosevelt dan Regan memiliki alasan 
yang baik atas rasa takut mereka tentang bagaimana rajutan 
sosial dan kesejahteraan manusia bisa dirubah secara buruk 
oleh ketergantungan pada bantuan kesejahteraan. Walaupun 
negara kesejahteraan Nordik pada khususnya tampaknya bisa 
menghindari masalah moral hazard pada awalnya, saat ini kita 
tahu dengan pasti bahwa ini bukanlah yang sebenarnya terjadi 
dalam jangka waktu yang lama. Terkikisnya norma karena 
penyesuaian diri dengan negara kesejahteraan yang dermawan 
adalah sebuah fenomena yang kelihatan, yang juga terjadi di 
Nordik. Satu-satunya yang tidak diramalkan oleh Roosevelt 
bahwa normanya berubah secara perlahan. Bahkan di negara 
kesejahteraan Eropa Utara – yang dibangun oleh masyarakat 
dengan etos kerja yang sangat kuat dan penekanan pada tanggung 
jawab pribadi – telah seiring waktu terjebak dalam keadaan yang 
buruk ini. 

Walaupun negara kersejahteraan yang ideal tetap masih kuat di 
Eropa utara, pemimpin politik baik dari pihak kiri maupun kanan 
di negara-negara seperti Belanda, Swedia, dan Denmark sedang 
mencari rumusan kontrak sosial baru – dengan penekanan yang 
lebih besar terhadap insentif, tanggung jawab pribadi, dan pasar 
asuransi. Motivasi dibalik pergeseran politik ini tidak hanya 
untuk mengurangi pengeluaran publik atau memperkuat etos 
kerja. Ide dasar dari kebijakan kesejahteraan untuk menolong 
mereka yang kurang beruntung untuk menciptakan masa depan 
yang lebih baik bagi mereka dan keluarganya. Tetapi berdasarkan 
bukti, bahkan bantuan kesejahteraan yang melimpah bukanlah 
jalan terbaik untuk mencapai tujuan ini. Bahkan pembela negara 
kesejahteraan harus berjuang mencari keseimbangan yang tepat. 
Bantuan yang melimpah tidak selalu berarti sama dengan kondisi 
yang lebih baik bagi mereka yang kurang mampu.
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9 
Individu yang 

Berpengendalian-diri 
dalam Masyarakat 

dan Komunitas
Oleh Tom G. Palmer

Bagaimana pribadi (individu) yang berpengendalian diri 
mengkoordinasikan tindakan mereka dengan tindakan orang 
lain guna menciptakan keteraturan sosial? Apakah pribadi 
umat manusia memiliki pengendalian diri, kebebasan, 
dan tanggung jawab secara fitrah, ataukah pengendalian 
diri ada sejarahnya? Jika pengendalian diri hanya unik 
bagi satu atau beberapa budaya ataukah mungkin tidak 
cocok dengan beberapa budaya atau agama? Sosiologi, 
ekonomi, sejarah, dan ilmu politik menjelaskan bagaimana 
individualitas, pengendalian diri, dan kebebasan terhubung, 
sementara beberapa usaha untuk menghubungkan 
kebebasan yang unik ke masing-masing budaya ditelaah 
dan disangkal; konsep, praktek, dan alat semuanya punya 
sejarah, tetapi bukan berarti hanya beberapa budaya yang 
bisa mengambil dan menggunakannya. Kebebasan adalah 
hak asasi manusia universal dan bersamanya terdapat 
tanggung jawab asasi manusia yang universal untuk 
menghormati kebebasan orang lain. (Catatan Penerjemah: 
Dalam esai ini kata liberalisme digunakan untuk merujuk 
pada liberalisme “klasik.” Dalam bahasa Indonesia, kata 
Society dan Community sama-sama diterjemahkan sebagai 
Masyarakat walaupun sebenarnya punya arti berbeda. 
Untuk menghindari kebingungan yang tidak perlu, maka 
akan diterjemahkan Society sebagai Masyarakat, dan 
Community sebagai Komunitas.)
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Beberapa orang, ketika mereka memikirkan tentang individu 
yang berpengendalian diri, muncul bayangan tentang seorang 
berpakaian kasar yang menyendiri di belantara dan meninggalkan 
masyarakat, atau seorang yang egois dan terobsesi dengan 
dirinya yang menolak semua keterikatan seperti keluarga, 
persahabatan, dan komunitas. Orang-orang tersebut berasumsi, 
tanpa argumen atau bukti, bahwa pribadi yang mengendalikan 
diri adalah yang tidak menginginkan atau tidak cocok untuk 
interaksi sosial, tetapi sebenarnya, lebih menjadi “sosial” 
seseorang, dan menjadi lebih kompleks masyarakat, maka lebih 
pula diperlukan pribadi-pribadi yang terlibat didalamnya untuk 
memiliki dan melaksanakan pengendalian diri. Diferensiasi (atau 
individuasi) yang lebih banyak sebenarnya adalah produk dari 
interaksi sosial; lebih besar kompleksitas tatanan sosial, lebih 
besar kemampuan anggota masyarakat untuk membeda-bedakan 
antara berbagai bentuk kerumitan, persilangan, dan tumpang 
tindihnya bentuk keterlibatan, persekutuan dan identitas dalam 
masyarakat tersebut.198

Individualitas juga berhubungan erat dengan tanggung jawab 
dan akuntabilitas. Kitalah “pemilik” pilihan yang kita buat dan 
dampaknya. John Locke mendasarkan agen moral, sang diri, pada 
kemampuan dari diri tersebut untuk “memiliki” tindakannya:

Setiap zat yang secara bersatu dengan Makhluk yang berpikir, 
adalah adalah bagian dari diri yang sama yang sedang berada 
saat ini: Setiap hal yang bersatu dengannya berdasarkan 
kesadaran dari Tindakan sebelumnya membuatnya juga 
bagian dari diri yang sama, yang adalah diri itu sendiri pada 
masa lampau dan sekarang. 

Pribadi sebagaimana yang saya artikan, adalah sebutan untuk 
Diri. Ketika seorang Manusia mendapati, apa yang dia sebut 
Dirinya, itulah saya pikir ketika orang lain bisa menyebutnya 
sebagai Pribadi. Itu adalah istilah Forensik untuk Tindakan 
dan Hasilnya; dan hanya dengan demikian Makhluk Yang 
Bernalar bisa menyadari Hukum, dan Kebahagiaan dan 
Kesengsaraan. Kepribadian ini melampau diri lebih dari 
sekedar Keberadaannya saat ini untuk menyadari masa 
lampu, hanya lewat kesadaran, oleh karenanya itu menjadi 
hal yang harus dia pikirkan dan pertanggungjawabkan, 
miliki dan ikatkan dengan Tindakan masa lampaunya, 
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sebagaimana dasar yang sama, dan dengan alasan yang 
sama, dia melakukannya saat ini.199

Diri tidak berkeberadaan dalam satu waktu singkat tertentu, 
hadir sesaat dan hilang dari keberadaan, untuk digantikan oleh 
diri penerus yang lain. “Diri” – “pribadi,” “individual” – ada 
melampaui pengalaman sesaatnya. Kepemilikan bukanlah 
sekedar konsep yang diartikan kepemilikan fisik; anda pemilik 
tindakan anda, yang melaluinya anda telah menjadi pribadi anda 
saat ini dan dengan mana anda bisa menjadi pribadi yang anda 
inginkan.

Sosiolog Georg Simmel membedakan antara dua arti 
individualitas: “individualitas dalam arti kebebasan dan 
tanggung jawab atas dirinya yang datang dari lingkungan sosial 
yang luas dan cair ... Pengertian lain individualitas bersifat 
kualitatif: artinya bahwa seorang manusia bisa membedakan 
dirinya dari orang lain; keberadaan dan tindakannya – dalam 
bentuk fisiknya, pemikiran, atau keduanya – adalah cocok bagi 
dirinya; dan menjadi berbeda memiliki arti positif dan nilai bagi 
kehidupannya.”200 Kedua pengertian akan digunakan, tetapi juga 
dibedakan, dalam esai ini.

Individualisme, sebagai teori politik dari hubungan yang baik 
antara individu dan antara individu dengan negara, memang 
adalah lawan dari “atomisme,” yaitu ide bahwa manusia bisa ada 
tanpa hubungan sosial; seperti atom yang saling bertabrakan satu 
dengan yang lain dalam kehampaan.201 Individualisme berarti 
juga mengerti keunikan setiap individu dan sebuah teori moral 
tentang interaksi manusia berdasarkan atas pengakuan terhadap 
corak umum yang layak dihormati, yaitu, hak setiap pribadi 
untuk membuat pilihan mengatur hidupnya sendiri.202

Individuasi, contohnya; pengembangan keunikan diri sejati 
dimana seseorang bisa sesuai dirinya yang sejati, di situ bisa 
kita temukan jejak proses pengembangan pengendalian diri; 
koordinasi dan keselarasan dalam tatanan sosial yang kompleks 
dan lebih besar, tidak membutuhkan sistem komando atau 
kendali oleh mereka yang empunya wewenang atau kekuasaan, 
tetapi individuasi dan pengendalian diri individu yang tinggi.203 
Pengendalian diri yang lebih besar adalah bagian penting dari 
proses pemberadaban. Lebih kompleks dan terdiferensiasi 
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sebuah tatanan sosial, lebih besar diperlukan pengendalian 
diri; dengan kata lain, semakin membesarnya koordinasi sosial 
diantara orang dalam jumlah besar, seperti karakter peradaban 
modern, hanya bisa dimungkinkan ketika orang-orang memiliki 
dan menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi dalam 
mengendalikan diri. Sejarah peradaban adalah proses di mana 
kita harus lebih dan lebih lagi menyadari dampak tindakan kita 
maupun dengan siapa kita berinteraksi, kesadaran yang menjadi 
kebiasaan.

Sosiolog Norbert Elias menemukan bukti pengendalian diri yang 
lebih besar lewat penyelidikan seksamanya tentang etiket dan 
tata krama sosial dari abad Tiga-belas sampai Sembilan-belas; 
hasilnya mengejutkan, karena buku tersebut menyarankan orang 
dewasa untuk menghindari perilaku yang pada saat ini bisa 
dianggap menjijikkan bahkan bagi anak-anak dan tidak diajarkan 
kepada orang dewasa (yang dianggap sudah mempelajarinya), 
tetapi kepada anak yang masih sangat kecil.204 (Contoh yang 
mudah diingat diantaranya jangan membersihkan ingus dengan 
tangan dan menggunakan tangan tersebut untuk mengambil 
roti dari pinggan bersama, jangan menggerogoti tulang dan 
menaruhnya kembali dalam pinggan bersama, jangan mengupil 
ketika makan, jangan membersihkan hidung dengan taplak meja, 
jangan membuang ludah di meja, dan lain-lain). Lebih lanjut, 
interaksi normal manusia sering melibatkan apa yang kita bisa 
anggap sebagai kebrutalan dan kekerasan, tetapi pada saat itu 
dianggap sebagai hal biasa yang bahkan tidak diindahkan.205

Tidak ada pemikiran yang mampu mengeluarkan perintah-perintah 
yang dibutuhkan untuk mengarahkan tindakan yang diperlukan 
oleh sejumlah besar orang yang terlibat dalam berbagai kegiatan 
yang kompleks dan mengkoordinasikan perilaku mereka secara 
selaras; jenderal bisa memerintah tentara, yang adalah organisasi, 
tetapi umumnya tidak ada yang bisa memerintah masyarakat, 
yang jauh lebih kompleks dari organisasi dan yang bukanlah 
jongos dari suatu tujuan tertentu, tetapi adalah hasil dari interaksi 
dari banyak orang yang mengejar banyak tujuan. Tatanan sosial 
yang kompleks bersandar utamanya pada penurutan aturan yang 
abstrak (contohnya, aturan yang bebas dari tujuan, harapan, 
kepentingan, atau orang tertentu) dan penurutan pada aturan 
abstrak tersebut membutuhkan pengendalian diri yang tinggi, 
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dengan mana individu bisa mengendalikan hasrat sesaat (yang 
sering berbahaya atau agresif) dan menyesuaikan perilaku 
mereka untuk bertindak sesuai dengan aturan yang sama yang 
diikuti oleh orang lain. Dalam kata-kata Elias;

Ketika saling ketergantungan orang-orang meningkat seiring 
meningkatnya pembagian kerja, setiap orang menjadi lebih 
bergantung pada yang lain, bahkan untuk mereka yang 
dengan tingkat sosial yang tinggi kepada mereka yang secara 
sosial lebih rendah atau lemah. Yang pertama menjadi sangat 
setara dengan yang kedua, bahkan mereka, yang adidaya 
secara sosial, bisa merasakan perasaan malu bahkan di 
hadapan mereka yang rendah secara sosial. Hanya dengan 
hubungan inilah pengekangan diri bisa lebih diperketat 
sampai pada derajat di mana hal ini dianggap biasa saja 
dalam sebuah masyarakat industri yang demokratis.206

Koordinasi sosial yang damai dan kesejahteraan tidak bergantung 
pada kediktatoran, tetapi pada kebebasan dari individu yang 
mengendalikan diri untuk membuat pilihannya sendiri dalam 
kerangka aturan yang diterima umum, yang John Locke 
sebut sebagai “sebuah kebebasan untuk mengabaikan, dan 
menggunakan, sesukanya, Kepribadian, Tindakan, Kepemilikan, 
dan keseluruhan Dirinya, sesuai izin Hukum di mana dia tunduk; 
dan dalamnya dia tidak menjadi subyek kehendak sepihak orang 
lain, tetapi dengan bebas mengikuti kehendaknya.”207

Aturan lalu lintas menyediakan contoh sederhana dan mudah 
dicerna: jutaan pengemudi memiliki jutaan tujuan, tetapi sebuah 
aturan yang sederhana memungkinkan mereka dalam sebuah 
keadaan normal untuk mencapai tujuan mereka tanpa instruksi 
terperinci dari kendali kekuasaan terpusat.

Banyak pemikir mengharapkan jaminan bahwa keadaan akan 
selalu menjadi baik dan percaya bahwa “jika saja ada yang 
memegang kendali” atau “seandainya ada hukum,” maka 
kekeliruan, kesalahan, kelemahan, kesialan, dan kebuntuan 
bisa dihindari. Ini adalah kesalahan fatal. Pengendalian diri 
tidak menyediakan hasil sempurna, tentunya; tidak setiap orang 
berhasil dalam mencapai pengendalian diri dan kebahagiaan, 
kadang kala karena kegagalan mereka sendiri, dan kadang pula 
karena faktor diluar kendali mereka.208 
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Koordinasi sosial yang suka rela tidak membutuhkan jaminan 
efisiensi sempurna untuk hasil terbaik. Namun, ini bukanlah 
argumen menentang pengendalian diri, karena tidak ada sistem 
pengendalian negara, dari diktator paling halus sampai yang 
paling kasar, bisa mencapai tujuan keselarasan sosial yang 
sempurna dan kebahagiaan universal. Tidak cukup hanya 
membayangkan sebuah hasil ideal dan kemudian membayangkan 
sebuah diktator ideal yang mewujudnyatakannya; hidup tidak 
seperti itu. Pengalaman pahit menunjukkan bahwa menggantikan 
kendali diri dengan kendali oleh negara jarang menghasilkan 
hasil positif dan sering menjadi selubung bagi eksploitasi kejam 
demi kepentingan mereka yang sebenarnya menyalahgunakan 
kekuasaan terhadap orang lain.209

Mitos Individu yang Murni Rasional
Individu yang sendiri dan mandiri yang membuat pilihan rasional 
untuk “masuk ke dalam masyarakat” untuk keuntungannya 
sendiri adalah mitos belaka.210 Bagi orang-orang untuk hidup 
bersama dan bersetuju dengan aturan untuk mengatur diri 
mereka, mereka sudah mengetahui sebelumnya tentang 
seperangkat bentuk relasi, belum lagi norma bahwa persetujuan 
adalah dasar yang tepat untuk kerja sama sosial. Tanpa relasi dan 
norma tersebut mereka tidak bisa bernegosiasi atau bersepakat 
untuk sebuah kontrak pendirian “masyarakat.”211 

Mitos tentang individu penyendiri pembuat moralitas dan 
norma lewat persetujuan bukan hanya tidak membantu dalam 
mengembangkan pengendalian diri dan tatanan sosial dan politik 
yang melindungi kebebasan, tetapi bisa berbahaya bagi usaha 
mendukung kebebasan, pemerintahan terbatas, dan pengendalian 
diri. Ini bisa menjadi sasaran empuk bagi pembela pengendalian 
negara atas individu (itu kenapa mereka menyuarakan ini di 
setiap kesempatan), ini bisa menyelewengkan kita dari sifat 
sebenarnya kerja sama suka rela dalam masyarakat bebas. 

Adalah sangat jelas bahwa individu saling bergantung satu 
dengan yang lain, dan bukan hanya untuk bertahan hidup 
(pikirkan tentang menerbangkan pesawat terbang dan mampu 
menonton film dan menikmati kemewahan luar biasa dari zaman 
modern), sehingga jika publik bisa ditipu dengan percaya bahwa 
individualis liberal menolak suatu hal yang sangat jelas-jelas 
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nyata, liberalisme bisa dibuat kelihatan bodoh. Keluarga, suku, 
sekolah, klub, rumah ibadah, desa, kota, dan banyak lagi entitas 
sosial fitriah yang jelas-jelas diperlukan untuk meneruskan 
dan menanamkan nilai, norma, kebiasaan, bahasa, dan 
elemen karakter lainnya yang membuat kita menjadi manusia. 
Individualisme itu sendiri adalah produk dari interaksi sosial; 
manusia dengan berbagai macam ciri yang terindividuasi, minat, 
kebutuhan, dan kemampuan, tidak bisa bertahan hidup, apalagi 
berhasil, tanpa kerja sama sosial, sebagaimana yang ilmuwan 
sosial liberal/libertarian ajarkan selama berabad-abad.

Pemikir sosial F. A. Hayek menekankan (tetapi pengkritisinya 
tidak mau membacanya) bahwa “individualisme” bukanlah 
berakar pada ide tentang manusia “sebagai makhluk sangat 
rasional dan intelejen”, tetapi melihat manusia sebagai “makhluk 
yang sangat irasional dan tidak sempurna, yang kesalahan 
individu bisa di perbaiki hanya lewat proses sosial.... “212 Setiap 
individu terbatas pengetahuan yang bisa dia dapatkan dan miliki. 
Tidak ada yang memiliki pemikiran yang bisa mempunyai semua 
informasi yang relevan, di antara manusia yang terbatas dan bisa 
salah ini sebuah lembaga muncul dimana individu bisa berbagi 
informasi tanpa harus mengetahui keberadaan dari mereka yang 
dengan siapa dia berinteraksi. Pertimbangkan harga beberapa 
karya paling penting Hayek dalam bidang ekonomi berfokus 
pada peran yang dimainkan oleh harga dalam menyediakan 
informasi dalam bentuk yang sudah terbungkus rapi dan ringkas 
yang membantu jutaan atau miliaran orang, yang memiliki 
kepentingan berbeda dan biasanya tidak saling mengenal satu 
dengan yang lain, untuk mengkoordinasikan tindakan-tindakan 
mereka.213 

Hayek berfokus pada perubahan peraturan yang mana manusia 
mengkoordinasikan tindakan mereka tanpa bergantung pada 
otoritas perencana terpusat yang maha tahu; dia menyetarakan 
“individualisme sederhana” bukan dengan kegigihan, kekuatan, 
intelelektualitas, dan daya manusia super – karakterisktik ini 
bisa mendukung ide bahwa mungkin saja ada perencanaan 
sosial yang koheren oleh pemimpin atau kelompok elit yang 
pintar, mampu, dan memiliki semua informasi, tetapi dengan 
kerendahan hati dan kesadaran tentang keterbatasan pemikiran 
individu.214 Sebagaimana yang psikolog Jonathan Haidt katakan, 
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“kita harus hati-hati dengan setiap kemampuan individu untuk 
bernalar... Kita tidak boleh mengharapkan individu untuk 
menghasilkan penalaran yang baik, dengan pemikiran terbuka, 
dan mencari kebenaran, lebih khusus ketika kepentingan diri 
atau mencari reputasi, yang sedang bermain. Tetapi jika anda 
menaruh individu bersama dengan cara yang benar, sehingga 
beberapa individu bisa menggunakan kekuatan nalar mereka 
untuk membantah klaim yang lain, dan semua individu 
merasakan ikatan bersama dan takdir bersama yang mengijinkan 
mereka berinteraksi secara beradab, anda bisa membuat sebuah 
kelompok yang bisa menghasilkan sebuah penalaran yang baik 
sebagai sebuah ciri yang muncul dari sebuah sistem sosial.”215

Hayek menganggap pemikiran kunci dari para pemikir liberal 
klasik era Pencerahan penting untuk membatasi kerusakan 
yang bisa disebabkan inividu dengan melebih-lebihkan ambisi 
mereka untuk memberlakukan kejeniusan yang mereka akui 
sendiri, kepada masyarakat. “Adalah tidak berlebihan untuk 
mengklaim bahwa kebaikan utama pemikiran individualisme 
yang dia [Adam Smith] dan pendukung ajukan adalah sebuah 
sistem di mana orang yang buruk bisa melakukan paling sedikit 
hal buruk. Ini adalah sebuah sistem yang tidak bergantung pada 
sebuah fungsi untuk mencari orang baik untuk menjalankannya, 
atau semua manusia menjadi lebih baik dari diri mereka yang 
sekarang, tetapi yang memanfaatkan yang terbaik dari semua 
manusia dengan berbagai keberagaman dan kompleksitasnya, 
yang kadang baik kadang buruk, kadang cerdas dan sering 
bodoh.”216 (Pemikiran ini tidak terbatas pada Smith saja, tetapi 
juga dimiliki oleh banyak tokoh dalam sejarah liberalsime, 
misal; James Madison, Benjamin Constant, Frédéric Bastiat, dan 
banyak lain.)

Setiap orang adalah individu yang unik (pernyataan yang begitu 
lumrah bahkan hampir tidak perlu dicatat) dan hampir setiap 
orang (pengecualian untuk yang kelainan jiwa) bisa menunjukkan 
pengendalian diri. Namun banyak ideolog berpengaruh yang 
mencari kekuasaan yang lebih besar lewat negara berargumen 
bahwa “kebebasan sejati” hanya bisa diwujudnyatakan lewat 
penyerahan pengendalian diri dan memperbesar pengendalian 
oleh negara. Yang lain, yang kurang ekstrim dalam ideologinya, 
berargumen bahwa pakar dengan pengetahuan, kebijaksanaan 
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dan wawasan yang lebih mumpuni harus diberikan kekuasaan 
untuk mengendalikan keputusan untuk masyarakat demi 
kebaikan mereka sendiri, umumnya mereka berargumen bahwa 
hal ini bisa dibenarkan atas dasar utilitarianisme (kebaikan 
yang lebih besar), karena para pakar memiliki pengetahuan 
khusus dibanding orang biasa (misalnya.; anda dan saya) tidak 
miliki.217 Tentu saja, spesialis terlatih umumnya tahu lebih 
banyak dari yang lain tentang area spesialisasinya, tetapi hal ini 
jauh dari fakta untuk percaya bahwa A) bahwa politisi adalah 
orang-orang dimana kepakaran ini bisa ditemukan, B) bahwa 
politisi memiliki lebih banyak keahlian dalam menyasar pakar 
yang berkualifikasi dibanding mereka yang akan langsung 
merasakan dampak dari keputusan yang baik atau buruk, atau 
C) bahwa satu keputusan akan menjadi keputusan yang terbaik 
bagi semua orang sehingga harus diseragamkan diberlakukan 
bagi semua orang. (ada begitu banyak tulisan tentang ekonomi 
“pilihan publik” yang mendokumentasikan dampak buruk dari 
melebihkan kemampuan pembuat keputusan politis, dan juga 
godaan buruk yang tercipta dengan mengganti pengendalian diri 
dengan kendali-negara.218)

Apakah Kebebasan dan Tanggung Jawab Individu 
Spesifik Secara Budaya?
Asumsi tentang individu-individu super-rasional yang 
membentuk masyarakat de novo (baru) harus ditolak, tetapi 
bagaimana dengan klaim bahwa kebebasan dan tanggung jawab 
individu adalah produk dari budaya tertentu dan sehingga setiap 
klaim tentang tanggung jawab dan kebebasan adalah terbatas 
pada budaya itu? Klaim tersebut sering dibuat seakan-akan 
itu kebenaran tak terbantahkan dan tidak perlu dipertanyakan. 
Dia layak dipertanyakan, karena bukan merupakan kebenaran 
tak terbantahkan. Bahkan faktanya, klaim ini salah dan 
sangat merusak, karena telah digunakan untuk membenarkan 
pemberlakuan – atau pengabaian – begitu banyak penderitaan dan 
ketidakadilan. (“Mereka sering tidak menghargai kebebasan;” 
“Mereka tidak memiliki standar yang sama tentang menghormati 
wanita, anak-anak, atau yang lemah;” “mereka tidak merasakan 
rasa sakit atau kehilangan seperti kita.”)



148

Sebelum membantah klaim bahwa kemampuan dan hak untuk 
pengendalian diri individu hanya terbatas pada suatu budaya 
(atau kepada mereka yang telah mengembangkan kepercayaan 
tersebut), adalah layak untuk diperhatikan bahwa klaim ini 
pada umumnya, membatasi penggunaan ide tersebut. Antoine 
Lavoisier, salah satu penggagas awal ilmu kimia dan penemu 
oksigen, dilahirkan dan menulis dalam bahasa Perancis. Seseorang 
yang mungkin terdorong untuk membatasi penggunaan ide hanya 
pada budaya asalnya, bisa saja menyimpulkan bahwa oksigen 
(atau paling tidak teori tentang oksigen) tidak bisa berguna bagi 
orang-orang di negara lain, atau yang berbicara dengan bahasa 
lain. 

Orang Korea dan Kanada (kecuali, mungkin orang Quebec) tidak 
bisa memunculkan teori oksigen, karena daya-guna konsep ini 
dibatasi dalam bahasa Perancis. Dan hal yang sama diberlakukan 
untuk penggunaan angka nol dalam perhitungan matematis dan 
penggunaan yoga untuk kesehatan. (hanya untuk orang Hindu!) 
Fakta bahwa sebuah ide memiliki sejarah, dengan nama, tempat 
dan waktu tertentu, bukan alasan untuk membatasi penggunaan 
dan kegunaannya untuk orang-orang dengan nama tersebut, 
yang hidup di tempat tersebut, atau mereka yang hidup pada 
waktu tersebut.

Ide tentang kebebasan dan pengendalian diri individu, dan 
bukannya pengendalian oleh tuan pemilik budak, panglima 
perang, penguasa, atau politisi, mencapai puncak perumusannya 
di Eropa. Istilah yang dibangun untuk filsafat tentang “praduga 
kebebasan (liberty)” disebut liberalisme.219 (Karena keadaan 
sejarah yang janggal, istilah liberalisme mendapatkan arti 
berbedanya di Amerika Serikat, di mana filsafat kebebasan 
saat ini sering disebut sebagai “liberalisme klasik”; istilah 
“libertarianisme” juga digunakan, walaupun sering dirujuk untuk 
versi liberalisme yang lebih radikal atau konsisten.) Kebebasan 
sehingganya adalah batu penjuru liberalisme, tetapi apakah 
kebebasan ide yang unik hanya untuk “Orang Eropa”? Tentunya, 
ide pengarahan diri dan kebebasan dari pemaksaan dikenal di 
hampir semua masyarakat. Apa lagi, ide individualisme liberal 
telah menyebar ke seluruh dunia, sehingga para pembela 
liberalisme saat ini ada di setiap negara (termasuk Korea Utara, 
Saudi Arabia, dan negara tirani lainnya), bahkan jika suara 
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mereka didiamkan atau ditekan oleh tirani intoleran dengan 
kekerasan, yang bertindak entah lewat pemerintah atau yang 
terorganisir sebagai kerumuman massa, komite gerombolan, 
milisi yang main hakim sendiri, atau perkumpulan kriminal 
lainnya.

Penentang liberalisme, sering memaparkan bahwa, karena 
penguasa negara-negara tersebut tidak memeluk ide kebebasan 
bagi rakyatnya, maka dibenarkan bagi penguasa tersebut untuk 
tidak memberi kebebasan beragama, berdagang, berpindah, 
atau berekspresi bagi rakyatnya. Kesimpulan ini tidak konsisten. 
Klaim ini berdasar pada premis tersembunyi, yaitu, bahwa mereka 
yang memakai kekuasaan mewakili keinginan atau pemikiran 
rakyatnya, yang mungkin saja tidak; atau, diasumsikan, bahwa 
hanya karena tirani memang menggunakan kekuasaan atas 
rakyatnya, maka oleh karenanya dia dibenarkan mengggunakan 
setiap kekuasaan yang dia gunakan, yang bukan merupakan 
argumen, tetapi sekedar pemaparan. (Pernyataan “Orang-
orang tersebut tidak percaya pada kebebasan sebagaimana 
kita” dan kesimpulan “oleh karenanya tidak apa-apa menahan, 
memenjarakan, atau menghukum mereka ketika tidak menaati 
penguasa” mengasumsikan bahwa individu atau kelompok yang 
dihukum – dan bukan hanya penguasa yang menghukum mereka 
– tidak percaya atau menghargai kebebasan mereka sendiri; 
yang mana hal ini umumnya tidak benar. Lebih lagi, bahkan jika 
itu benar, tidak cukup dengan sendirinya menjadi alasan untuk 
menindas mereka; bukan hanya mereka yang secara eksplisit 
memeluk kebebasan layak mendapatkan kebebasan.220)

Sekedar fakta bahwa yoga berasal dari India tidak berarti bahwa 
tidak boleh ada orang lain yang bisa mempelajari atau melatihnya. 
Fakta bahwa teori tentang hak pengendalian diri diartikulasikan 
oleh sekelompok orang lebih awal dari yang lain, atau yang lebih 
akhir bisa mengadopsi beberapa ide tentang hak dari yang awal, 
tidak membatasi derajat dayaguna dari hak tersebut hanya bagi 
keturunan para penggagas awal.

Dimensi Historis Kebebasan dan Tanggung Jawab 
Individu
Walau demikian, sejarah penting. Pemahaman sejarah 
menawarkan cara pandang yang baik untuk mengerti teori 
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ilmiah, konsep filsafat, pemberlakukan hukum, dan fenomena 
sosial lainnya. Pada umumnya lebih membantu dalam mengerti 
sebuah ide jika kita memahami sejarahnya. Ide, konsep, dan 
teori bisa dimengerti sebagai alat yang bisa kita gunakan 
untuk menyelesaikan masalah dan sehingganya bisa mengerti 
sejarahnya – masalah yang mana dia dimunculkan untuk atasi – 
bisa membantu untuk memahami ide, konsep, dan teori tersebut. 
Lebih lanjut, menawarkan latar sejarah dari sebuah ide bukan 
berarti bahwa ide tersebut terbatas validitasnya untuk satu 
orang, zaman, atau tempat. Tidak juga berarti bahwa dia hanya 
dapat dikembangkan dalam kondisi tersebut; tentunya adalah 
lumrah bagi orang yang terpisah jauh dari ruang dan waktu bisa 
mengembangkan alat yang sama, termasuk ide, dan adalah juga 
biasa bagi alat atau konsep untuk menyebar ke kelompok lewat 
persuasi dan emulasi. 

Pengakuan akan individualitas, tentang keunikan setiap 
individualitas, adalah hal yang biasa dalam banyak budaya. 
Adalah tak terbantahkan bahwa masing-masing pribadi berbeda; 
tentunya, organ tertentu dan wilayah dalam otak manusia 
berfungsi membedakan dan mengenali wajah manusia, yang 
tanpanya pola yang berlanjut dari kerjasama manusia tidak akan 
mungkin.221 Setiap pribadi manusia unik; bahkan jika ketika 
penguasa menganggap kita bisa dipertukarkan atau dienyahkan. 
Yang kurang disadari bahwa kita semua memiliki sesuatu yang 
penting secara moral dan karenanya semua manusia memiliki 
hak untuk mengklaim perlakuan yang baik dari orang lain, yaitu, 
menghormati hak asasi manusia mereka. Hanya pada zaman 
modern ini ide tersebut mencapai penerimaan luasnya, walaupun 
masih jauh dari penerimaan universal. 

Pengakuan teoritis dari individualitas baik dalam tingkat 
keunikan setiap individu (atau “individuasi”) dan individualisme 
sebagai dasar klaim hukum dan politik muncul pada saat dan 
tempat yang berbeda. Aliran ide individualistis ini muncul 
dalam bentuk liberalisme dan kebanyakan dari Eropa, walaupun 
ide inti dari individualisme liberal bisa ditemukan di peradaban 
Cina, Islam, India dan lainnya. Mereka muncul di Eropa karena 
beberapa latar belakang alasan, termasuk: paska desentralisasi 
radikal Eropa dari otoritas politik (yang menghasilkan masyarkat 
feudal dan nantinya masyarakat sipil, dengan feudal kebanyakan 
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pedesaan, dan sipil kebanyakan masyarakat perkotaan dan 
perdagangan, tetapi adalah reaksi terdesentralisasi terhadap 
kekerasan dan penindasan yang memfasilitasi ekperimentasi 
dan kompetisi antar berbagai yuridiksi hukum);222 pemisahan 
dan persaingan dari lembaga agama terorganisasi dan negara;223 
persaingan diantara otoritas politik (termasuk kota, republik, 
kerajaan dan kadipaten, keuskupan, kelurahan, dan berbagai 
entitas politik) untuk menarik pekerja, keahlian, dan modal, 
dan memastikan pertumbuhan industri dan perdagangan;224 dan 
penemuan kembali dan sering penggunaan kembali warisan 
filsafat dan hukum klasik (utamanya Yunani dan Romawi.)225 

Kemunculan liberalisme sendiri adalah keteraturan spontan, 
bukan hasil dari satu pemikir brilian; dia muncul dari perpaduan 
beberapa proses yang berbeda untuk membentuk sebuah badan 
ide yang koheren dan berevolusi dalam hukum, moral, filsafat, 
ekonomi, sosiologi, psikologi, sejarah, dan ilmu humaniora 
lainnya.226

Kontingensi Sejarah
Sejarah dipenuhi dengan kontingensi, tentang hal-hal yang 
seharusnya terjadi dengan cara lain. Seandainya pasukan 
Mongol melanjutkan perluasan wilayah ke Eropa setelah 
diracuninya Khan Agung Ögedei pada 11 Desember 1241, 
sejarah Eropa akan berubah ke arah jalur yang sangat berbeda. 
Sebagaimana yang terjadi, panglima perang Mongol kembali 
ke Karakorum untuk memilih Khan baru dan Eropa Tengah 
dan Eropa Barat terselamatkan dari penaklukan Mongol yang 
sangat mempengaruhi jalur sejarah masyarakat Rusia, Asia, 
Kaukasia, Asia Tengah, India, dan Timur Tengah. Kecelakaan 
dan kebetulan sejarah juga memberi kita alasan untuk berhati-
hati dengan klaim para esensialis tentang budaya.

Mengembangkan simpulan dari sebuah titik awal adalah hal 
berisiko, tetapi orang seringkali melakukannya. Beberapa 
tahun lalu saya berpartisipasi dalam sebuah seminar tentang 
perbandingan antara pemikiran Konfusius dan Aristoteles, pada 
akhir acara salah seorang peserta menyimpulkan bahwa budaya 
dengan Aristoteles sebagai dasarnya menghasilkan Konstitusi 
AS, Revolusi Industri, dan penghapusan perbudakan, sementara 
dengan dasar Konfusius menghasilkan Mao Zedong, puluhan 
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juta meninggal dalam program Lompatan Besar Ke Depan, 
dan Revolusi Kebudayaan. Seakan-akan tidak ada hal lain yang 
terjadi di antara waktu dari Aristoteles dan Konfusius dan masa 
kini, menurut pendekatan terlalu umum ini, sejarah sekedar garis 
lurus yang menjalur dari satu ide ke sebuah hasil tertentu. 

Apa yang membentuk suatu masyarakat secara khas adalah Ide 
(dengan huruf besar “I”) dan, karena berbagai Ide memiliki 
implikasi berbeda, adalah sekedar melacak implikasi tersebut 
untuk menyimpulkan bahwa saat ini adalah dari ide masa lalu. 
Seseorang membaca Alkitab atau Aristoteles atau Al-Qur’an 
atau Kisah Mahabhrata dan, tanpa alat atau konteks interpretasi, 
lalu menyimpulkan implikasinya. (Kadang kala pengkaitannya 
terlampau konyol, seperti mengaitkan antara “budaya Asia” 
dan kolektivisme. Ketika klaim tentang tidak terhindarkannya 
tirani di Asia dibuat, Libertarian Tiongkok menjelaskan tentang 
Karl Marx, Friederich Engels, Vladimir Lenin, dan Joseph 
Stalin, yang poster mereka masih tergantung di berbagai gedung 
lembaga-lembaga di Tiongkok, yang sulit dikatakan sebagai 
pemikir dari Tiongkok atau Asia.227 Kengerian tirani kolektivis 
di Asia sebabnya jauh lebih banyak disebabkan dari ide-ide yang 
dimunculkan oleh pemikir-pemikir Eropa dari pada “budaya 
Asia,” yang sulit diterima sebagai monolitis.)

Anda bisa dapati pernyataan ide libertarian di zaman klasik,228 

dan ungkapan individualitas dan kebebasan pribadi dalam 
Bahasa Arab dan peradaban Islam.229 (yang adalah juga warisan 
dari peradaban klasik), dalam peradaban Tingkok230 dan dalam 
peradaban India,231 tetapi sumber intelektual dan kelembagaan 
dari apa yang nantinya menjelma menjadi liberalisme global 
terkumpul utamanya di Eropa.

Jalur sejarah mungkin mungkin saja berbeda, tetapi tidak terjadi 
demikian. Sementara pemikiran individualistis bisa ditemukan 
di budaya lain dan sering dalam bentuk berbeda, liberalisme 
mungkin bisa saja muncul, atau mungkin lebih kuat, di budaya 
lain (dan bukan di Eropa)- tetapi tidak demikian kenyataannya, 
oleh karenanya sejarawan berfokus pada kelahiran individualisme 
liberal di Eropa. Beberapa ilmu alam juga terlalu banyak digagas 
oleh pemikir Eropa, tetapi hanya sedikit yang mengklaim bahwa 
ilmu biologi, kimia, fisika, dan mekanika modern hanya untuk 
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orang Eropa, hanya karena beberapa penggagas penemuan dari 
bidang tersebut dari Eropa.

Individualisme Individualitas dan Individualisme Moral/ 
Politis
Kesadaran tentang identitas individual dan perhatian terhadap 
individualitas orang lain berhubungan erat dengan individualisme 
politis, dalam hal ini tatanan hukum dan politik tentang 
penghormatan kepada hak individu. Namun, individualitas dan 
individualisme tidak, secara tegas, sama. Keduanya mengakui 
keunikan individu, tetapi individualisme menggabungkan 
pengakuan terhadap individualitas dengan klaim tentang ciri 
umum yang terdapat pada semua umat manusia, yaitu, bahwa 
mereka semua memiliki hak yang sama (misalnya; “hidup, 
kebebasan, dan mengejar kebahagiaan”). Kapan ide-ide ini 
mulai mencapai bentuk yang jelas dan mendapatkan penerimaan 
yang lebih luas?

Sejarawan Colin Morris menemukan bahwa abad kedua puluh 
sebagai sebuah zaman - yang tidak biasanya - kreatif, karena 
“perkembangan kesadaran diri dan ekspresi diri ... kebebasan oleh 
seseorang untuk menyatakan dirinya tanpa harus memperhatikan 
secara berlebihan pada tuntutan umum atau perintah dari 
otoritas.”232 Morris berfokus pada pentingnya pemikiran para 
humanis (terutama penemuan kembali tulisan Cicero dan 
Seneca Muda, dua filsuf penting Romawi), pergeseran teologis 
dari pencarian keselamatan manusia kepada fokus terhadap 
keselamatan pribadi, dan penggambaran individualitas manusia 
sebagai seni dan literatur.233 

Apresiasi seni dan budaya terhadap individualitas berkembang 
selama masa ini dan selanjutnya. John Benson telah 
memfokuskan perhatian kita kepada unsur-unsur tersebut sebagai 
perkembangan biografis dan penggambaran diri, pemberagaman 
nama, monastisisme, bergantinya konsepsi kesalahan individu 
menjadi aib sosial, dan berfokus pada pembedaan antara masa 
kecil dan masa dewasa sebagai unsur meningkatnya apresiasi 
terhadap individualitas.234

Pengakuan terhadap persamaan hak bagi semua adalah 
pelengkap pengakuan terhadap individuasi dari pribadi, yang 
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bukan sekedar satuan yang bisa dipertukarkan. Setiap manusia 
adalah individu yang unik, tetapi semuanya punya ciri yang 
sama, di antaranya hak yang sama. (Menggunakan kata-kata 
dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika, “Setiap manusia 
diciptakan sama ... mereka dianugerahkan oleh Pencipta dengan 
hak yang tidak dapat dipisahkan ...”) Dokumen penting dalam 
sejarah pengakuan hukum dari hak universal adalah Decretal, 
atau pernyataan hukum, yang dikeluarkan oleh Paus Innocent IV, 
sekitar tahun 1250. Isinya tentang hak kaum non-Kristen.

Saya percaya ... bahwa Kepemimpinan, Kepemilikan, dan 
Yurisdiksi bisa saja menjadi milik para kafir secara sah dan 
tanpa dosa, karena hal-hal diciptakan bukan hanya bagi yang 
beriman tetapi bagi semua makhluk berpikir sebagaimana 
yang difirmankan. Karena Dia membuat matahari bersinar 
bagi yang baik dan yang jahat dan memberi makan burung-
burung di udara, Matius 5, 6. Demikian pula kita berkata 
bahwa tidaklah sah bagi paus atau orang beriman untuk 
mengambil dari yang kafir, milik dan kekuasaan atau 
yurusdiksi mereka, karena mereka mendapatkannya tanpa 
berbuat dosa.235

Layak kita berhenti sejenak mempertimbangkan peran yang 
dimainkan agama dalam cerita tersebut. Paus Innocent IV 
mengutip Kitab Matius dari Perjanjian Baru, dan juga merujuk 
secara tidak langsung ide skolastik/Aristotelian tentang sifat 
umum rasionalitas. Dia mengutip ayat Injil Kristiani, jadi apakah 
hanya Kekristenan yang memainkan peran? Jika iya, yang mana 
dari banyaknya Teologi Kristen, atau unsur mana dari berbagai 
doktrin Kristen, yang penting? Dan peran apa yang dimainkan 
dengan penekanan bahwa “hal-hal ini diciptakan bukan 
hanya bagi orang beriman tetapi bagi semua makhluk berakal 
sebagaimana yang telah difirmankan”?

Dalam bukunya yang provokatif tetapi bijaksana dan  penuh ide 
baru, teoritikus politik Larry Siendentop menyediakan jawaban 
yang dengan terpaksa mengingatkan saya akan cerita yang saya 
ceritakan di atas tentang peserta seminar yang menyimpulkan 
bahwa Konstitusi Amerika adalah hasil ide Aristoteles dan 
malapetaka “Lompatan Besar” Tiongkok adalah hasil Konfusius, 
bahwa setiap hasil adalah implikasi dari buku yang ditulis ribuan 
tahun lalu. Adalah layak menguji pemikiran Siendetop karena 
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dengan mengerti betapa salah isi bukunya bisa membantu untuk 
menghargai dengan lebih baik universalitas ide individualisme 
liberal. 

Dalam buku terbarunya Inventing the Individual: The Origins 
of Western Liberalism, Siedentop menunjukkan bahwa doktrin 
Kristiani, dalam bentuk ide yang diajukan oleh St. Paulus 
(selanjutnya Paulus), adalah dasar yang diperlukan bagi 
individualisme liberal dan bahwa ide tentang hak tidak hanya 
muncul dalam konteks tertentu, tetapi juga tidak bisa muncul 
dari tempat lain, dan mungkin tidak bisa diketahui tanpa konteks 
teologis yang diperlukan. Siedentop berargumen bahwa pesan 
Pauluslah yang membuat Individualisme liberal menjadi 
mungkin.

Menurut Siedentop, pemahaman Paulus tentang arti kematian 
Yesus dan kebangkitannya memperkenalkan kepada dunia 
sebuah gambaran baru dari realitas. Ini menyediakan sebuah 
dasar ontologis untuk “individu” lewat janji bahwa manusia 
memiliki akses terhadap sebuah realitas terdalam sebagai 
individu dan bukan sekedar anggota sebuah kelompok.236

Memulai dengan tulisan Paulus tentang “penemuan individualitas” 
tampaknya tidak menjanjikan, karena tulisan Paulus tampaknya 
mengusulkan bukan pengakuan terhadap individu sebagai 
makhluk moral yang unik, tetapi perkumpulan individu dalam 
sebuah identitas kolektif yang lewat mereka terbentuklah tubuh 
Gereja yang lebih besar: “Karena sama seperti tubuh itu satu dan 
anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun 
banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus” (1 
Korintus 12:12)237 Apalagi, dalam suratnya untuk jemaat Roma, 
Paulus menginstruksikan mereka bahwa semua bentuk otoritas 
politik memiliki otoritas dari Tuhan: “Hendaklah kita semua 
taat kepada pemerintah, karena tidak ada pejabat yang duduk 
dalam pemerintahan tanpa seijin Allah. Dan setiap pejabat yang 
memerintah sekarang ditetapkan oleh Allah. Jadi setiap orang 
yang melawan pemerintah sebenarnya melawan apa yang sudah 
ditetapkan oleh Allah. Dan orang yang melakukan hal yang 
seperti itu akan mendatangkan hukuman atas dirinya.” (Roma 
13:1-2). (Para cendekiawan telah menyelidiki dengan seksama 
ayat ini dan menyimpulkan bahwa tentunya bisa didamaikan 
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dengan individualisme liberal, tetapi perkataaan Paulus dalam 
surat ini menunjukkan bahwa penelaahan dengan metode yang 
lebih substansial perlu dilakukan.)

Siedentop tidak berurusan dengan isu tersebut, tetapi menyediakan 
penjelasan yang tidak terlalu jelas tentang bagaimana iman bisa 
melemahkan akal sehat, yang – mengejutkannya – dia anggap 
bukan sebagai karakter universal (ingat komentar Innocent IV 
tentang bagaimana “hal-hal ini diciptakan bukan hanya untuk 
yang beriman tetapi untuk semua makhluk berakal sebagaimana 
difirmankan”) tetapi dia berurusan dengan para aristokrat, 
ketimpangan moral dan legal, dan hak-hak istimewa! Menurut 
Siedentop, pada zaman kuno dan jauh setelahnya, “Akal 
dan rasionalitas – logos, kekuatan kata-kata – menjadi lebih 
diidentifikasi dalam ranah publik, dengan pidato di perkumpulan 
dan peran politik para kelas berkuasa. Akal menjadi sifat kelas 
yang memerintah. Pada saat tersebut Akal menjadi hal yang 
hampir disamakan dengan kekuasaan sosial.” Dia menyarankan 
sepanjang bukunya sebuah tuduhan “penyamaan zaman kuno 
antara rasionalitas dengan ketimpangan.” 238 Ini adalah pemikiran 
yang membingungkan dan terbalik dari pemahaan biasa tentang 
hubungan keduanya. 

Tetapi, bahkan tanpa perlu terlalu mendalam dalam hal 
teologi; pemahaman yang benar dari pandangan Paulus 
tentang gereja sebagai tubuh Kristus, asumsi legitimasi dari 
penciptaan kekuasaan politik, atau apakah akal harus dimengerti 
sebagai egalitarian atau hirarkis, ada kesenjangan dan celah 
yang jelas dalam penulisan sejarah Siedentop: surat Paulus 
juga diterima sebagai Alkitab oleh Kristen Ortodoks, yang 
mana individualisme liberal tidak muncul dan berkembang 
sebagaimana di Kekristenan Latin (Barat). Namun Siedentop, 
yang menekankan penerjemahan harfiah kata-kata Paulus, tidak 
pernah mempertimbangkan mengapa kitab yang sama dalam 
konteks wilayah lain tidak menghasilkan hasil yang sama.

Siedentop secara agak tidak adil meperlakukan setiap sanggahan 
terhadap tesisnya sebagai “anti-klerikalisme” (klerikarisme; 
mendukung keimaman, atau kekhususan petinggi agama) dan 
memaksakan bahwa “isi kitab adalah fakta. Dan kitab yang tetap 
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sama.”239 Tentunya, bagi Siedentop, ini hanyalah sekedar tentang 
ide yang diuraikan dan mengungkapkan implikasi-nya.

Berabad-abad akan dibutuhkan agar implikasi dari 
kepercayaan moral Kristen bisa ditarik dan dijelaskan – dan 
bahkan lebih banyak waktu lagi yang akan berlalu sebelum 
praktek sosial atau kelembagaan yang telah lama ada akan 
terbentuk oleh implikasi-nya.240

Mengapa “implikasi” dari kitab yang sama “ditarik dan 
dijelaskan” dalam suatu konteks tertentu dan tidak pada konteks 
yang lain? Siedentop tampaknya sangat bingung dengan tidak 
mengetahui masalahnya. (Sepanjang bukunya Siedentop juga 
menyebutkan “lembaga moral Kristen,” sebuah kata yang jauh 
lebih kabur dibandingkan implikasi yang dia pikir telah dia 
temukan dalam tulisan Paulus. Dia bahkan menjelaskan bahwa 
Reformasi Gregorian dan kebebasan Gereja yang dicapai di 
Kekristenan Gereja Roma tetapi tidak di Ortodoks, adalah karena 
Paus Gregory VII “menarik keluar lembaga moral terdalam dari 
gereja”241) Kita mungkin bertanya mengapa diperlukan ribuan 
tahun bagi implikasi yang diperkirakan tersebut untuk menuntun 
kepada toleransi menjadi eksplisit.242 

Lebih jauh lagi, munculnya individualisme liberal tidak bisa 
sekedar ditarik dari implikasi dari sebuah kitab atau bahkan 
lembaga, ketika kitab yang sama (dan mungkin juga lembaga 
yang sama) tidak menghasilkan implikasi yang sama di tempat 
lain. Mungkin malah ada ide yang berbeda yang menjadi 
dominan dalam jangka waktu yang lama dimana tradisi gereja 
Ortodoks menjadi norma.243 Ketika Individualisme liberal 
masuk ke negara-negara tersebut, adalah sering diadaptasi dari 
ide yang telah berkembang di Eropa. Kisah Siedentop tentang 
“kitab” Rasul Paulus (atau yang lebih kabur lagi “Lembaga 
Kristen”) yang menjadi dasar individualisme liberal, gagal 
untuk menjelaskan kemunculannya dengan satu argumen ini 
saja: Surat Paulus bukan saja dianggap bagian dari Alkitab di 
gereja Latin (atau Barat), tetapi diantara tradisi Kristen lainnya, 
termasuk Koptik dan Ortodoks, tetapi ide dan lembaga yang 
diklaim Siedentop diimplikasikan atau dilembagakan tidak 
menghasilkan implikasi atau lembaga liberal yang ditarik dari 
tradisi lain yang juga mempercayai Rasul Paulus.
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Dalam penulisan teologis dan sejarahnya yang tidak biasa, 
Siedentop memasukkan sebuah filsafat yang kontroversial dan 
sulit dipertahankan, yaitu, bahwa ‘tradisi filsafat “nominalisme” 
(yaitu, ide bahwa apa yang ada adalah individu bukannya esensi 
abadi dan bahwa yang universal sekedar nama) dari pemikir 
besar abad pertengahan Eropa Peter Abelard dan William 
of Ockham adalah pula dasar individualisme yang penting. 
Nominalis percaya bahwa yang ada adalah entitas individu 
“Joko,” bukan esensi “Manusia.” Jika ‘esensi” tidak ada, tetapi 
hanya sekedar kumpulan banyak individu (Joko, Siti, Jono, 
contohnya), maka – voilà – individualisme ada. Ockham adalah 
nominalis sekaligus penggagas perkembangan teori modern 
tentang hak individu; dia juga seorang “voluntaris” dalam 
hal teologi, yang atinya bahwa dia menjelaskan penciptaan 
dunia oleh Tuhan dan hukum alam untuk membantu kehendak 
Tuhan, bukannya Tuhan sebagai esensi atau kecerdasan abadi. 
Permasalahan dengan tulisan Siendentop adalah bahwa ide-
ide Ockham tentang hak individu tidak didasarkan atau 
dimunculkan oleh nominalisme dan voluntarisme yang dia anut, 
sebagaimana Brian Tierney (ironisnya, adalah sumber utama 
Siedentop tentang Ockham) telah jelaskan dengan sangat baik; 
“Ockham ditampilkan dalam karya saya [Tierney] sebagai tokoh 
penting dalam pengembangan teori hak alamiah; tetapi saya 
berargumen bahwa ajaran khasnya tidak datang dari filsafat 
nominal dan volutarisnya, tetapi dari sebuah etika rasionalis 
yang diaplikasikan ke dalam sebuah doktrin juristis yang tersedia 
baginya dalam kumpulan hukum kanon yang dia ketahui dengan 
baik dan sering kutip.”244 Sebagaimana Tierney dan cendekiawan 
lain telah perlihatkan, teori yang dikembangkan bersama tentang 
hak individu dikembangkan bukan dengan nominalisme dalam 
filsafat atau voluntarisme dalam teologi. Siedentop mengutip 
Tierney sebagai sumber, tetapi tampaknya tidak mengikuti, atau 
mungkin membaca argumen Tierney.245

Dari semua itu, tidaklah kita menyarankan bahwa Kristianitas 
maupun nominalimse tidak penting dalam sejarah pemikiran 
(yang adalah konyol), tidak juga kita merendahkan suatu 
pengartian dari suatu jenis filafat nominalis, metafisika teologis, 
atau pemikiran Paulus, tetapi sekedar ingin menunjukkan bahwa 
usaha Siedentop untuk membangun sebuah interpretasi tentang 
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Paulus dan klaimnya tentang nominalisme sebagai kondisi 
prasyarat dan penting bagi munculnya liberalisme, telah gagal.246

Mengapa semua ini penting? Karena tiga alasan: 

A) Karena penghormatan terhadap hak yang sah dari setiap 
individu yang unik adalah cocok dengan berbagai filsafat, 
agama, dan budaya yang luas dan pembatasan liberalisme 
hanya pada satu konteks budaya tidaklah cocok dengan 
apakah itu bukti sejarah dan klaim universal dari liberalisme 
itu sendiri;

B) Karena analisa Siedentop mengabaikan atau menyepelekan 
inovasi kelembagaan yang penting yang merupakan kondisi 
penting untuk perkembangan dan kemenangan kebebasan 
individu dan karena inovasi kelembagaan tersebut mungkin 
diperlukan untuk menjaga kebebasan, inovasi yang penting 
disini antara lain pembatasan kekuasaan pemerintah secara 
konstitusional, check and balances di antara kelompok 
yang bersaing, kebebasan berdagang dan kebebasan 
untuk berpindah, menghormati kepemilikan properti, dan 
akuntabilitas penguasa terhadap hukum dan rakyat mereka;

C) Karena Siedentop menunjukkan bahwa Kekristenan, 
atau paling tidak pengertian akannya, diperlukan dalam 
mempertahankan kebebasan sipil, dan lebih lagi, bahwa 
“Islam” dan bukannya Islamis politis yang tidak toleran, 
yang  sedang “menantang” Eropa, yang dia identifikasikan 
dengan kebebasan. Siedentop dengan bersemangat 
mengklaim bahwa “Eropa saat ini menghadapai tantangan 
Islam” dan “Akankah orang Eropa mengerti dengan lebih 
baik logika moral yang mengikat Kekristenan dengan 
kebebasan sipil?”247 sehingga menyarankan bahwa membela 
kebebasan sipil membutuhkan pemelukan suatu bentuk 
yang bersekutu dengannya berdasarkan “logika moral,” 
yaitu, pemahaman tertentu dari suatu agama tertentu. Klaim 
yang tak bisa disanggah ini bertentangan dengan liberalisme 
itu sendiri.

Rekonstruksi memusingkan Siedentop bisa jadi malah berbahaya 
bagi liberalisme yang dia coba bela, karena dia coba menutup 
berbagai budaya yang sebenarnya terbuka bagi liberalisme; yang 
lain tidak boleh masuk. Individualisme liberal bukanlah properti 
yang eksklusif bagi Kristen Eropa; dan bukan pula konsekuensi 
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dari “lembaga Kristen,” dan bukan pula implikasi dari 
interpretasi yang eksentrik dari tulisan Paulus, bukan pula hasil 
dari pertentangan argumen antara realisme dan nominalisme. 
Ia adalah filsafat yang terbuka bagi semua orang dengan semua 
iman atau tanpa iman, yang memeluk prinsip moral yang 
menghormati hak orang lain.

Asal Muasal Individualisme Liberal
Sejarawan Walter Ullman menyajikan sanggahan yang kuat 
atas tesis Siedentop, jauh sebelum Siedentop merumuskannya. 
Ullman melacak transformasi dari “subyek” (yang tunduk) 
yang pasif menjadi warga negara pengemban hak dan penegak 
hak yang aktif dari masyarakat liberal dan tidak mendapatinya 
sebagai implikasi dari tulisan Paulus: “Kebanyakan, jika bukan 
semua, prinsip dasar tentang individu sebagai subyek dari 
penguasa yang lebih tinggi bisa kita dapatkan dalam Alkitab, 
lebih nampak lagi dalam surat-surat Paulus.”248 Sebagai contoh, 
perpindahan dari subyek menjadi warga negara, dari menaati 
hukum yang diberlakukan kepada seseorang, menjadi menaati 
peraturan yang dalam penciptaan dan penegakannya orang 
tersebut juga memainkan peran, sudah jelas bukanlah implikasi 
dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, yang mempertahankan 
bahwa semua kekuasaan duniawi diteguhkan oleh Tuhan. Dalam 
pandangan Paulus, kekuasaan raja-raja datang bukan dari izin 
rakyatnya, tetapi dari Tuhan:

Raja menerima kekuasaannya sebagai hak pemberian 
ilahi – prinsip Paulus yang lain yang secara konkrit bila 
diaplikasikan: tidak ada kekuasaan selain Tuhan – dan apa 
yang dia diterima lewat anugerah Tuhan dalam bentuk 
kekuasaan publik, bisa dia berikan pada subyeknya. 
Individu sebagai subyek tidak memiliki hak dalam ruang 
publik. Apapun yang mereka punya, mereka punyai sebagai 
anugerah kerajaan, pemberian kerajaan.249

Ullman memusatkan perhatiannya bukan pada teori pemerintahan 
yang dimiliki sekelompok kecil orang-orang kelas atas, tetapi 
pada praktek nyata dan pengaturan fungsi kelembagaan 
dalam mana kebanyakan orang mengatur hidupnya. Setelah 
runtuhnya imperium Romawi, tatanan politik Eropa terbelah-
belah dan pertahanan militer harus diorganisir untuk mengusir 
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penyerangan dan invasi. Setelah mundurnya legiun Romawi 
(atau penggantian mereka dengan tentara bayaran Germanik) 
dan lebih rentannya penyerangan dari Utara (atau orang Norse), 
Selatan (kaum “Sarasen”), dan dari Timur (Avars dan Magyars), 
tatanan lama tidak bisa lagi mempertahankan desentralisasi 
militer yang menyertai desentralisasi politis dan hukum.250

Lembaga yang muncul untuk menyelesaikan masalah koordinasi 
sosial (termasuk pertahanan dari agresi) membantu munculnya 
individualisme liberal dan modernitas.

Jika anda ingin memahami mengapa dan bagaimana terjadinya 
bahwa pada akhir abad tiga belas, individu perlahan muncul 
sebagai warga negara utuh, akan menguntungkan jika kita 
melihat dua aspek praktis masyarakat abad pertengahan: di 
satu sisi, cara hidup masyarakat yang jauh dari jangkauan 
pandangan pemerintah, bagaimana mereka mengatur urusan 
mereka sendiri, dan di sisi lain, bentuk pemerintahan feudal 
yang dipraktekan di seluruh Eropa.251

Dua aspek masyarakat abad pertengahan yang Ullman 
identifikasi di atas adalah hal praktis, trial-and-error (coba dan 
salah), bukannya spekulasi teoritis. Sekedar sejarah intelektual 
tanpa memperhatikan kemunculan praktek-praktek tertentu 
tidak akan mampu menyelaskan apa yang terjadi, karena 
tanpa perhatian terhadap prakte legal sebenarnya dari rakyat 
waktu itu, “tampaknya hampir mendekati tidak mungkin untuk 
menjelaskan mengapa ada perubahan radikal terjadi mendekati 
akhir abad ke tiga belas, perubahan yang lebih dari satu alasan, 
menuntun kita pada periode yang kita sebut sebagai zaman 
modern.”252 Terbelahnya kekuasaan raja lewat sistem kontrak 
politikyang nantinya dikenal sebagai “feudalisme,”253 dan 
kemunculan banyaknya sistem hukum dengan yurisdiksi yang 
saling bersaing dan tumpang-tindih254 semua berkontribusi 
kepada makin meluasnya ruang untuk tindakan individu dan 
banyaknya kekangan terhadap kekuasaan penguasa. 

Berkembangnya kota juga secara lebih khusus penting; adalah 
dari kota lembaga penting “masyarakat sipil” muncul. Tatanan 
hukum perkotaan, atau “komune,” berfokus pada perdamaian 
dan kebebasan. Sebagaimana Henri Pirenne gambarkan bahwa 
warga kota (“burghers”) 
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Burghers adalah kelompok yang pada dasarnya homines 
pacis – manusia damai. Kedamaian kota (pax villae) secara 
bersamaan adalah hukum kota (lex villae).255

Kota adalah tempat damai (tentunya dibandingkan dengan 
pedesaan di luar tembok kota) dan warganya menikmati 
kebebasan, paling tidak dibandingkan dengan petani yang 
tinggal di luar temboknya: “Sebagaimana peradaban agrarian 
telah membuat petani sebagai orang yang kehidupan normalnya 
adalah menghamba, perdagangan membuat pedagang orang yang 
kehidupan normalnya adalah kebebasan.” 256 Jika anda pergi ke 
kota dan tinggal selama setahun dan sehari, anda menjadi orang 
bebas: “Udara kota membuat seseorang bebas” adalah fitur 
utama kota-kota di Eropa.257

Bergantinya peperangan dan perhambaan dengan perdamaian 
perdagangan dan hubungan kontraktual selaras dengan, 
tentunya, membutuhkan, meningkatnya pengendalian diri yang 
rasional, lebih khusus kemampuan untuk mengabaikan atau 
mengendalikan impuls (dorongan nafsu) yang merusak, lebih 
khusus agresi, dan untuk menunda kenikmatan. Sebagaimana 
yang dicatat oleh Benjamin Constant, “Orang yang selalu lebih 
kuat dari yang lain tidak akan pernah terpikirkan ide berdagang. 
Adalah pengalamannya, yang membuktikan bagi dirinya bawa 
perang, yaitu penggunaan kekuatan melawan kekuatan orang 
lain, memapar dirinya dengan berbagai halangan dan kekalahan 
yang membuatnya menghindari perdagangan, yaitu cara yang 
lebih halus dan pasti yang melibatkan kepentingan orang lain 
untuk bersepakat dengan apa yang cocok bagi kita. Perang 
adalah tentang nafsu, perdagangan, perhitungan.”258 Penggantian 
yang perlahan namun pasti dari perang dengan perdagangan 
terjadi bersamaan dengan penggantian impuls nafsu dengan 
perhitungan, zero-sum games (permainan jumlah nol) dengan 
positive-sum game (permainan jumlah positif), pemikiran jangka 
pendek digantikan jangka panjang, dan tunduknya kekuasaan 
terhadap tanggung jawab dan kebebasan pribadi.259 Pergantian 
secara perlahan kekerasan dan pengekangan telah difasilitasi 
oleh perdagangan.260

Menurut Siedentop, kekuasaan dan tatanan hukum diturunkan 
dari atas berdasarkan teori yang diatur dalam kitab, tetapi catatan 
sejarah menunjukkan bahwa tatanan hukum zaman modern 
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muncul dari bentuk asosiasi yang dihasilkan lewat praktek 
dan trial and error, dengan kata lain, dari bottom up atau akar 
rumput. Dalam kata-kata Ulman;

[S]epanjang Abad Pertengahan berbagai bentuk asosiasi, 
perserikatan, kelompok persaudaraan, gilda, dan komunitas 
yang dengan berbagai cara memperlakukan individu sebagai 
anggota penuh. Apa yang sebenarnya berbagai asosiasi ini 
tunjukan adalah dorongan individu-individu untuk bergabung 
menjadi kelompok yang lebih besar; sebagian karena 
alasan perlindungan diri, sebagian alasan jaminan bersama, 
sebagian untuk mengejar kepentingan seksional, perserikatan 
ini dengan segala keinginan dan tujuannya adalah komunitas 
yang menyediakan bagi individu keamanan yang sekiranya 
tidak dia dapatkan ... Di pedesaan tukang periuk, pandai besi, 
pengrajin, tukang batu dan lain-lain, kondisi kerja diatur oleh 
komunitas desa itu sendiri. Dengan kata lain, kita melihat 
sebuah “sistem” yang sedang bekerja yang menunjukkan 
semua karakteristik fitur dari bertumbuhnya pemerintahan 
dan hukum, dengan mana kekuasaannya berasal dari anggota 
komunitas itu, pada individu itu sendiri.261

Unsur penting dari desentralisasi kekuasaan (militer, politik, 
dan hukum) adalah persaingan antara gereja dan kerajaan dan 
otoritas politik lainnya, yang menjadi panggung persaingan 
yang membedakan Eropa Barat dari sistem politik lainnya di 
masa benua Eurasia sedangkan agama tidak menjadi pembeda 
(baik di gereja Latin maupun Ortodoks memakai Kerasulan 
Paulus yang Siedentop anggap bgitu penting). Harold Berman 
menggunakan istilah “Revolusi Kepausan” yang perubahannya 
masih terjadi sampai saat ini.262 Yang terkenal diantaranya 
adalah ide supremasi hukum (“kekuasaan hukum”) dan apa yang 
nantinya dikenal sebagai “konstitusionalisme.” Magna Carta, 
yang tidak mendapat tempat yang layak dalam buku Siedentop, 
begitu penting bagi sejarah bangsa-bangsa yang mengambil 
lembaga politiknya dari hukum Inggris, yang mana juga sangat 
dipengaruhi oleh Revolusi Kepausan.263 

Ini memunculkan masalah sama seperti yang diangkat oleh 
pemikiran Siedentop. Berfokus hanya pada Magna Carta 
menunjukkan bahaya dari jenis esensialisme yang lain, yang 
menekankan bahwa “hanya orang Inggris” yang mengerti 
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kebebasan, karena Magna Carta, kata beberapa orang, sangat 
unik.264 Namun walau Magna Carta begitu penting, ia bukanlah 
satu-satunya perjanjian (piagam) kebebasan; ia adalah bagian 
penting dari pergerakan yang adalah karakter Eropa, bukan 
sekedar Inggris.265 Kita bisa menyebutkan banyak preseden, 
termasuk “Piagam Kebebasan”-nya Henri I diterbitkan pada 
tahun 1100, yang melakukan berbagai penyerahan kekuasannya 
kepada baron dan ksatria Inggris;266 Assize Ariano, diberlakukan 
pada tahun 1140 oleh Raja Roger II dari Sisilia;267 dan tidak 
lama setelahnya pada tahun 1215 Dekrit Emas (Golden Bull) 
dari Hungaria tahun 1222, ditandatangani oleh Raja András, 
yang melembagakan sebuah periode panjang konstitusionalisme 
di Eropa Tengah;268 Undang-Undang Dasar Melfi diterbitkan 
oleh Kaisar Frederick II pada tahun 1231;269 dan banyak lainnya. 
Bahkan istilah penting mengenai “hukum negeri” (Law of the 
Land) dan “Pengadilan oleh sesama warga” (Trial by one’s 
peer), yang nantinya muncul dalam Konstitusi AS, ada sebelum 
Magna Carta, contohnya dalam konstitusi yang disetujui oleh 
Kaisar Konrad II pada tahun 1037 yang mendeklarasikan 
bahwa tidak ada vassal (petani) yang boleh dicabut hak fief 
(perjanjian pengelolaan tanah zaman feudal) yang dibuat gereja 
atau kekaisaran, “kecuali jika sesuai hukum leluhur kita dan 
pengadilan oleh sesamanya.”270

Bukan hanya bahwa hukum penting, termasuk pembatasan 
kekuasan sepihak dari sejenis lembaga dari hukum yang 
dicontohkan di atas, tetapi penting bahwa berkurangnya hirarki 
dan munculnya tatanan sosial yang lebih cair, iaitu, masyarakat 
sipil. Sekedar pengakuan atas individualitas tidaklah cukup 
sehingga ada masyarakat liberal, begitu pula dengan hukum 
yang bisa diprediksi, walaupun keduanya adalah syarat penting. 
Syarat ketiga yang penting adalah bahkan yang termiskin dan 
paling rendah diizinkan “untuk mengejar kepentingannya 
sendiri dengan caranya sendiri, berdasar skema liberal tentang 
kesetaraan, kebebasan, dan keadilan,” sebagaimana yang 
Adam Smith nyatakan ketika membedakan antara pendekatan 
liberal dengan “perlakuan khusus” dan “kekangan luar biasa” 
dari “sistem merkantilis.”271 Skema liberal akan kesetaraan, 
kebebasan, dan keadilan harus menyingkirkan perlakuan 
khusus dan kekangan luar biasa agar bisa terciptanya dunia 
modern dan “penyejahteraan besar” dan kebebasan pribadi yang 
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mengiringinya. Sebagaimana yang dicatat Deirdre McCloskey, 
“Sebuah masyarakat bisa individualistik seutuhnya tetapi tetap 
hanya menghormati para bangsawan, dan mencegah orang biasa 
memiliki mesin jahit dan komputer pribadi.”272

Bukanlah tidak mungkin bahwa invidualisme liberal akan 
muncul diantara Kristen Eropa (dan Yahudi), bukan juga tidak 
mungkin ide Paulus (atau “lembaga Kekristenan”) cukup untuk 
menebarkan individualisme liberal diantara negara di mana 
kekristenan Ortodoks berkuasa. Untuk mengidentifikasi proses 
yang memunculkan individualisme liberal memerlukan proses 
mengindentifikasi masyarakat yang telah menghasilkannya di 
tempat lain. Kita harus mengingat bahwa ide tidak perlu harus 
diciptakan atau ditumbuhkan secara independen oleh masing-
masing orang atau kelompok yang hanya terbatas; setelah 
dihasilkan, ide bisa dikomunikasikan lewat puisi, lagu-lagu, 
buku, lewat seni dan sains, lewat postingan blog dan Cuitan 
Twitter, dan mereka bisa dimengerti, dipeluk, atau diikuti oleh 
orang-orang yang leluhurnya sendiri tidak menciptakan ide 
tersebut. 

Sebagai contoh prinsip moral, legal, dan politik liberalisme, 
lebih menjadi jelas; pengungsi dari negara tirani sering memeluk 
norma masyarakat bebas yang mana mereka mendapat suaka, 
termasuk harapan penghormatan akan hak dan keinginan 
mereka, menghormati hak orang lain, bahkan ketika masyarakat 
asal mereka tidak memiliki tradisi penghormatan tersebut.

Sekali dipelajari dan dipeluk, prinsip-prinsip dan ide-ide tidak 
bisa terlupakan: penyebarannya mungkin membutuhkan beberapa 
pengalaman yang berlangsung terus-menerus. Kebiasaan dan 
praktek biasanya membutuhkan pengulangan agar bisa bertahan 
dan diteruskan generasi selanjutnya. Paling tidak beberapa 
kondisi yang membuat liberalisme menjadi mungkin bisa saja 
diperlukan untuk membuatnya terpelihara, sebagaimana juga, 
hak untuk keluar dari suatu tatanan hukum dan politik dan 
persaingan di antara otoritas politik dan legal untuk menarik 
pembayar pajak dan modal. (Sehingga, federalisme ketika 
digabungkan dengan kebebasan berpindah dari orang dan barang, 
disarankan dalam liberal klasik sebagai sebuah bangun politik 
yang cenderung mempertahankan kebebasan.) Kebanyakan 
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sains membutuhkan eksperimen laboratorium untuk dipelajari, 
beberapa prinsip moral, politik dan hukum (legal) membutuhkan 
manifestasi yang berkelanjutan dari keadaan kelembagaan yang 
ia munculkan untuk mempertahankan prinsip-prinsip ini.

Kesimpulan
Pengendalian diri, kebebasan pribadi, dan pembatasan 
kekuasaan negara memiliki sejarah mereka yang saling terkait, 
tetapi sebagaimana konsep dan praktek lainnya, tidaklah 
mencegah mereka untuk dipraktekkan secara universal. Sejarah 
pengendalian diri, adalah dengan meningkatkan persekutuan 
secara sukarela untuk kebebasan, sebuah proses yang mana 
individu mengamankan kebebasan mereka dan menghormati 
pilihan mereka sendiri sebagai pribadi dengan menciptakan 
hubungan penguasa dikuasai dengan orang lain. Sebagaimana 
yang dinyatakan oleh Antony Black tentang gilda dan komune 
Eropa, 

Poin penting tentang gilda dan komune, di sini individuasi 
dan asosiasi berlangsung bersamaan. Seseorang mencapai 
kebebasan dengan menjadi bagian dari kelompok ini. Warga, 
pedagang, pengrajin, mengejar tujuan pribadi masing-
masing dengan mengikat diri bersama dibawah sumpah.273

Sebuah masyarakat bukanlah entitas yang terpisah dari 
anggotanya; ia bukanlah pribadi besar seperti pribadi yang 
membentuknya, atau bagian tubuh dimana “anggota” adalah 
seperti “anggota” – tangan, kaki, ginjal, kepala – tubuh mausia. 
Kelompok, asosiasi, gereja, klub, masyarakat, dan pemerintah 
terbuat dari individu-individu dan hubungan mereka yang 
kompleks dan beraneka. Tidak ada individu yang seutuhnya 
tidak terhubung dengan yang lain yang juga tidak terhubung 
dengan hubungan manusia, tetapi dalam konteks hubungan 
mereka yang terwariskan manusia faktanya, membentuk jutaan 
keterkaitan, koneksi, dan hubungan. Lebih rumit tatanan sosial, 
lebih besar dibutuhkan oleh anggotanya untuk mempraktekkan 
pengendalian diri.

Hak atas pengendalian diri tidak terbatas pada pewaris satu 
atau lebih suku atau budaya, atau pemeluk satu atau lebih 
agama, atau pengguna satu atau lebih bahasa. Ia adalah hak 
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semua umat manusia tanpa memandang agama, warna kulit, 
bahasa, kebangsaan, atau ciri lain. Ia menawarkan pilihan untuk 
seseorang menghidupi hidupnya dengan berasosiasi dengan 
orang lain dalam masyarakat yang dia pilih. 

Beberapa orang mempraktekkan pengendalian diri mereka untuk 
hidup secara sukarela dalam komunitas yang sangat terstruktur 
(seperti di biara, sebagai contoh jelasnya), yang lain dalam 
lingkungan perkotaan yang cair; beberapa suka kehidupan 
yang stabil dan berakar pada komunitas dan yang lain memilih 
berkeliling dunia dan mengalami banyak cara hidup. Pribadi yang 
bebas dan mengendalikan diri membuat pilihan tersebut untuk 
diri mereka sendiri. Mereka tidak didikte oleh orang lain. Pribadi 
yang mengendalikan diri bukanlah atomistik atau anomik, tetapi 
menciptakan dan menerima hubungan berdasarkan pilihan dan 
persetujuan sukarela.

Sejarawan hukum Sir Henry Simner Maine menggambarkan 
dengan baik “pergerakan masyarakat progresif” sebagai “sebuah 
pergerakan dari Status ke arah Kontrak.”274 Menciptakan kontrak, 
dan bukannya sekedar memperoleh warisan dari apa yang sudah 
diberikan dari lahir, berarti mengambil kebiasaan pengendalian 
diri. Filsuf Robert Nozick menyebutnya sebuah “kerangka untuk 
utopia,” artinya tidak ada suatu utopian yang sempurna dan 
indah, tetapi sebuah kerangka hidup untuk memilih dari mana 
masing-masing orang bisa memilih pengaturan yang mereka 
inginkan sendiri. 275 Ini bukanlah kesempurnaan, tetapi jauh 
lebih baik bagi mayoritas besar umat manusia, dibandingkan 
menjadi subyek pengendalian yang ditimpakan ke atas mereka 
oleh orang lain yang pada umumnya tidak lebih bijak, tidak lebih 
pintar, tidak lebih bermoral, dan tidak lebih terinformasi tentang 
keadaan hidup dari mereka yang ingin mereka kendalikan.

Individu yang mengendalikan diri mengejar kebahagiaan dengan 
menggunakan pengetahuan mereka sendiri untuk mencapai 
tujuan mereka sendiri. Mereka yang mengejar kebahagiaan 
tidak selalu bisa menggapainya, tetapi ketika dia mampu, itu 
adalah pencapaiannya sendiri, yang adalah sesuatu yang budak, 
pelayan, bawahan, subyek, dan lainnya yang diperhamba oleh 
kehendak memaksa orang lain, tidak bisa nyatakan. 
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10 
Isu Filosofis 
tentang Kebebasan dan 
Tanggung Jawab 
Oleh Tom G. Palmer

Untuk hal apa saya bertanggung jawab? Bisakah ada 
kebebasan tanpa tanggung jawab atau tanggung jawab 
tanpa kebebasan? Bagaimana kebebasan untuk memilih 
mungkin ada di dunia yang diatur oleh hukum sebab 
akibat? Diri bagaimana yang bebas dan bertanggung jawab 
- diri individu atau diri kolektif? Banyak filsuf berusaha 
memahami hubungan antara kebebasan dan tanggung 
jawab - dari Aristoteles sampai Immanuel Kant sampai 
Martin Heidegger, Harry Frankfurt, dan Daniel Dennett. 
Sumbangan mereka dan yang lainnya dalam bab ini akan 
diteliti lagi dalam usaha mencari filsafat kebebasan yang 
koheren.

Kebebasan tidak hanya berarti bahwa individu memiliki 
kesempatan dan beban untuk memilih; Itu juga berarti 
bahwa dia harus menanggung akibat dari tindakannya dan 
akan menerima pujian atau disalahkan atas pilihan tersebut. 
Kebebasan dan tanggung jawab adalah tak terpisahkan.276

— F. A. Hayek

Diskusi tentang pengendalian diri punya sejarah yang panjang, 
dan banyak pertanyaan sulit yang telah memikat banyak pemikir 
selama ribuan tahun, termasuk pertanyaan tentang apa yang 
membentuk sebuah diri, sifat kebebasan, apakah kebebasan 
adalah unsur penting atau prasyarat bagi tanggung jawab (dan 
sebaliknya), apakah Kebebasan dan tanggung jawab mungkin 
ada di dunia yang diatur oleh hukum ilmiah atau kehendak 
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Tuhan, dan bagaimana prinsip-prinsip kebebasan yang memiliki 
sejarahnya sendiri dapat dikatakan benar atau valid secara 
universal. Tidak mungkin saya bisa membahas semua topik 
ini, apalagi dalam sebuah esai singkat ini, namun saya akan 
memperkenalkan dan membahas beberapa masalah penting 
yang relevan tentang pilihan antara kendali oleh negara dan 
pengendalian diri dengan harapan orang lain akan terajak 
untuk mengangkat isu-isu tersebut dan mendapatkan wawasan 
baru tentang hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab 
individu.

Alternatif dari pengendalian diri adalah dikendalikan oleh 
orang lain. Kata Pengendalian di sini saya tidak maksud 
sebagai membujuk atau memberi teladan, seperti yang bisa 
diberikan oleh teman dan keluarga, atau penokohan moral 
atau ilham, seperti yang mungkin diberikan oleh filsafat dan 
agama, namun penggunaan kekerasan sebagai gantinya pilihan 
pribadi seseorang.277 Banyak Orang dan kelompok, entah para 
tetua sampai ke dewan kesukuan, sampai para panglima perang 
dan mayoritas parlementer, sampai para jenderal (dan banyak 
lainnya), dalam sejarah telah secara sistematis menggunakan 
pemaksaan terhadap orang lain. 

Di masa lalu, mereka yang menggunakan pemaksaan untuk 
mengendalikan orang lain biasanya adalah pemilik budak, 
kepala suku, dan panglima perang, namun di era modern, 
alternatif utama pengendalian diri adalah pengendalian oleh 
“negara”, atau oleh pemerintah, sebagaimana orang Amerika 
sering sebutkan. Kita menghadapi pilihan; pengendalian oleh 
negara atau pengendalian diri.

“Diri”, seperti yang digunakan dalam bahasa sehari-hari, juga 
dikenal sebagai “Saya” - ketika kita berbicara sebagai orang 
pertama, kita mengatakan “Saya,” entah yang berbicara itu Anda, 
saya, atau orang di jalanan. Masing-masing dari kita, walaupun 
pada saat yang sama kita berbagi kesamaan, kita memiliki 
identitas yang unik.

Karya fiksi bisa menjadi sarana bagi kita untuk membayangkan 
dunia secara berbeda. Beberapa karya membawa kita menjelajahi 
dunia di mana negara-negara yang atur oleh ideologi kolektif 
berusaha untuk membasmi individualitas. We (Kami) karya 
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Yevgeny Zamyatin pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris 
pada tahun 1924 (dia menulisnya dalam bahasa Rusia, tapi buku 
ini dilarang di Uni Soviet). Di dalam We, matematikawan D-503 
mencatat pemikirannya di dunia di mana individu-individu 
dianggap sekedar angka belaka. Slogan One State (Satu Negara) 
adalah “Hidup One State! Hidup para angka! Hidup Sang 
Penolong! “278 Pada tahun 1937, penulis imigran Rusia Ayn 
Rand berteori tentang sebuah visi kolektivisme yang bahkan 
lebih radikal dimana kata ganti “saya” telah dihapuskan. Dia 
menerbitkan sebuah novel pendek, Anthem, tentang penemuan 
kembali individualitas di dunia yang diatur oleh sebuah negara 
yang didedikasikan untuk sebuah kepercayaan sederhana:

Kita adalah satu dalam semua dan semua dalam satu. 
Tidak ada manusia selain KITA yang agung, Satu, tak 
terpisahkan dan selamanya.279

Dalam novelnya, semua orang menyebut dirinya sebagai “Kami” 
karena “Saya” tidak dikenal. Dalam sebuah bagian penting dalam 
cerita, karakter utama menemukan cinta yang mereka miliki satu 
dengan yang lain: 

Hari ini, Si Emas berhenti tiba-tiba dan berkata: 
“Kami mencintai kalian.” 
Tapi kemudian mereka mengerutkan kening dan 
menggelengkan kepala mereka dan menatap kami tanpa 
daya. 
“Tidak,” bisik mereka, “bukan itu yang ingin kami 
katakan.” 
Mereka terdiam, lalu mereka berbicara pelan, dan kata-
kata mereka terhenti, seperti kata-kata anak yang belajar 
berbicara untuk pertama kalinya: 
“Kita adalah satu ... Sendiri . . dan satu-satunya ... Dan 
kami mencintai kalian yang satu... Sendiri . . Dan satu-
satunya.“280

Novel George Orwell menjelaskan ketidakmasukakalan dan 
kesia-siaan upaya untuk menghapuskan diri, yang pasti merosot 
bukan menjadi masyarakat kolektivis egalitarian setara yang 
harmonis, malah berubah menjadi penindasan brutal oleh 
sekelompok kecil orang. Dalam Animal Farm (1945) dia 
menunjukkan bagaimana upaya untuk menekan individualitas 
hanya menghasilkan bentuk dominasi mayoritas oleh minoritas, 
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karena “Tujuh Hukum” revolusi, termasuk “Semua hewan 
adalah setara,” diusahakan menjadi yang lebih akurat; “Semua 
hewan setara, tapi ada pula yang lebih setara dari yang lain.” 

Dalam novel-nya 1984 (ditulis pada tahun 1948 dan awalnya 
berjudul “Manusia Terakhir di Eropa”), Orwell dengan sengaja 
menunjukkan secara terang-terangan, usaha kolosal dan tak 
berkesudahan yang diperlukan untuk menghancurkan semangat 
manusia di bawah sistem “Kolektivisme Oligarki” (yang 
resminya bernama sistem “Penghapusan Diri Sendiri” di salah 
satu dari tiga negara yang bersaing, akan tetapi semuanya negara 
kolektivis.) Adalah mungkin untuk membunuh, menindas, 
memenjarakan, dan secara psikologis melumpuhkan jutaan 
atau miliaran orang, namun pada akhirnya tidak mungkin untuk 
menekan kenyataan bahwa diri adalah individu.281

Individu itu nyata dan tidak bisa dimusnahkan. Negara, di sisi 
lain, adalah sebuah abstraksi, bukan pribadi yang individual 
seperti Anda dan saya. Negara adalah “nyata,” tapi tidak 
“material.” “Negara” adalah istilah yang kita gunakan untuk 
merujuk pada “sebuah komunitas manusia yang (berhasil) 
mengklaim monopoli kekerasan fisik yang sah di dalam 
suatu wilayah tertentu, ‘wilayah’ inipun menjadi salah satu 
karakteristik yang penting dari negara,” itulah definisinya 
berdasarkan karya besar sosiolog Max Weber. 282 Entitas-entitas 
negara terdiri dari orang-orang yang menjalankan kekuasaan 
menggunakan kekerasan dan hubungan yang kompleks di antara 
sesama mereka dan dengan orang lain. Dan pada kenyataannya, 
ketika negara memutuskan untuk kita, kelompok besar yang kita 
sebut sebagai “Kita” ternyata bukanlah “Kita” yang membuat 
keputusan, melainkan sedikit orang - yang paling manipulatif, 
artikulatif, kuat, kaya, banyak, atau mengintimidasi – yang 
memutuskan untuk orang lain. Hal ini selalu terjadi. Di sebagian 
besar tatatan politik kontemporer, mereka yang memutuskan 
biasanya bersikeras bahwa bukan mereka melainkan yang “lain” 
lah –mereka yang atas siapa keputusan itu diberlakukan - yang 
sebenarnya mengambil keputusan. Ini adalah mitos, paling tidak, 
seperti kata Plato “kebohongan mulia”, yang berfungsi agar 
kebanyakan orang taat.
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Orang bebas membuat pilihan sendiri dan mengelola hidupnya 
sendiri; kehidupan orang yang tidak bebas, dikelola oleh orang 
lain. Orang yang bebas bertanggung jawab atas tindakannya, 
dan orang yang tidak bebas, sebaliknya. Jika kita ingin bebas, 
tidak cukup hanya menuntut kebebasan: kita juga harus 
menuntut tanggung jawab atas tindakan kita sendiri dan 
kehidupan kita sendiri. Dan jika kita ingin menjadi orang-orang 
yang bermoral dan terhormat, kita harus merangkul kebebasan 
untuk membuat pilihan kita sendiri dan menerima pujian atau 
disalahkan - yaitu tanggung jawab – atas pilihan-pilihan tersebut.

Tingkat Kebebasan dan Tanggung Jawab
Hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab 
diwujudnyatakan dalam banyak tingkatan, mulai dari yang paling 
abstrak dan metafisik sampai yang paling praktis dan sehari-hari. 
Kita adalah orang bebas, bukan sekadar benda materiil, karena 
kita dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kita. Kita 
dibedakan sebagai individu berdasarkan apa yang kita lakukan 
- hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab 
atas tindakan kita dan kebebasan untuk memilih bagi diri kita 
sendiri menjadi pendorong kerjasama sosial, koordinasi, dan 
keselarasan, dan ketika kebebasan dan tanggung jawab kita 
dikangkangi, tatanan sosial terganggu dan konflik menggantikan 
keselarasan. 

Apabila mereka, terutama, tapi tidak selalu, mereka yang 
terorganisasi sebagai “negara,” memaksa orang lain untuk 
melakukan ini atau tidak melakukan itu, tanggung jawab 
atas apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan bergeser 
kepada mereka yang menggunakan pemaksaan tersebut. Jika 
uang anda ditransfer ke orang lain lewat pajak, Anda tidaklah 
sedang ber--”murah hati.” Jika Anda menjauhkan diri dari apa 
yang mungkin disebut “jahat” semata-mata hanya karena takut 
ditangkap oleh penjaga kejahatan dan takut dipenjarakan, anda 
tidak sedang menjadi orang Saleh. Jika Anda melakukan sesuatu 
yang berbahaya karena Anda diberi obat tanpa persetujuan 
Anda, Anda tidak bertanggung jawab atas kerugian yang Anda 
sebabkan ketika anda di bawah pengaruh obat tersebut.

Tanda moralitas, menurut salah satu pemikir yang berpengaruh 
dan mendalam, adalah; pujian dan disalahkan. Bahasanya 
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mungkin agak padat, tapi layak mengutip Aristoteles secara 
keseluruhan;

Memang jelas bahwa semua tindakan yang mana manusia 
adalah pencetus dan pengendali apakah dapat terjadi 
atau tidak, dan apakah sedang terjadi atau batal terjadi 
- setidaknya yang keberadaan atau ketidakberadaannya 
dibawah kendalinya- bergantung padanya. Tapi dari apa yang 
tergantung padanya untuk melakukan atau tidak melakukan, 
dia sendirilah penyebabnya; dan apa penyebabnya itu 
tergantung padanya. Dan karena kebaikan dan keburukan 
dan tindakan yang timbul darinya masing-masing dipuji atau 
disalahkan - karena kita tidak memuji atau menyalahkan 
karena kebutuhan, atau kebetulan, atau secara alamiah, dan 
ketika orang lain penyebabnya dialah yang menanggung 
pujian atau disalahkan- jelaslah bahwa kebaikan dan 
keburukan semuanya hasil dari dimana manusia itu 
sendiri sebagai sumber atau penyebab tindakannya. Kita 
kemudian harus memastikan atas tindakan apa orang itu 
sendiri adalah penyebab dan sumbernya. Sekarang, kita 
semua mengakui bahwa tindakan yang bersifat sukarela 
dan dilakukan berdasarkan pilihannya sendiri, maka dia 
sendirilah penyebabnya, namun tindakan yang tidak secara 
sukarela maka dia bukanlah penyebabnya; Dan semua yang 
dia lakukan berdasar pilihannya pasti dia lakukan secara 
sukarela. Jelaslah bahwa kebaikan dan keburukan itu ada 
karena ada tindakan sukarela.283

Ketika pilihan sukarela digantikan dengan paksaan, baik hasil 
kebaikan maupun keburukan tidak dapat dituntut secara moral 
kepada orang yang dipaksa. Seseorang tidak bisa sepenuhnya 
bertanggung jawab atas apa yang terpaksa dia lakukan. Jika 
kita ingin dipuji dengan alasan apa pun, pilihan sukarela adalah 
syaratnya.284

Adakah Tanggung Jawab Moral Tanpa Kebebasan?
Banyak pemikir telah menguji penjelasan Aristoteles tentang 
tanggung jawab, beberapa menyarankan bahwa tidak ada yang 
dilakukan murni sukarela, yang lain dengan menyarankan bahwa 
mungkin ada kasus yang sangat aneh dimana kita masih dapat 
bertanggung jawab atas pilihan walaupun tidak dapat mengubah 
hasil akhirnya. Beberapa dari tantangan tersebut menimbulkan 
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pertanyaan menarik bagi para ahli logika dan dapat membantu 
menguji intuisi kita dengan mengajukan kasus aneh, nyeleneh, 
atau marjinal, namun tidak satupun dari tantangan ini yang 
berhasil memisahkan kebebasan dengan tanggung jawab.

Aristoteles mencatat bahwa sementara kita dapat menyelidiki 
banyak hal, kita hanya bisa mengerjakan dengan sengaja hal-hal 
yang “berada dalam kendali kuasa dan kita dapat dilakukan,”285 

yaitu, kita hanya bisa mempertimbangkan dan membuat 
pilihan mengenai apa yang dalam bahasa populernya disebut, 
“terserah kita.” Ada satu kritikus spesial yang berpengaruh 
yang menolak bahwa pemikiran jika sesuatu itu “terserah kita” 
adalah syarat mutlak untuk adanya pertanggungjawaban moral; 
adalah membantu bagi kita dalam memahami tanggung jawab 
dan kebebasan moral dengan mempertimbangkan keberatan 
tersebut. Harry Frankfurt menolak syarat tanggung jawab 
moral yang mana “seseorang secara moral bertanggung jawab 
atas apa yang telah dia lakukan hanya jika dia bisa melakukan 
yang sebaliknya”; Dia menyebutnya “prinsip kemungkinan 
alternatif”.286

Frankfurt berpendapat bahwa “Seseorang mungkin bisa 
bertanggung jawab secara moral atas apa yang telah dilakukannya 
meskipun dia tidak dapat melakukan tindakan sebaliknya.”287 

Dia menggunakan contoh seorang pribadi, Jones: 
Jones memutuskan atas alasannya sendiri untuk melakukan 
sesuatu, kemudian seseorang mengancamnya dengan 
hukuman yang sangat berat (sangat berat sehingga semua 
orang berakal pasti taat pada ancaman tersebut) kecuali 
jika dia melakukan hal yang diminta tersebut, dan Jones 
melakukannya. Akankah kita menghukum Jones agar 
bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya? 
Saya pikir ini akan tergantung pada peran yang kita 
anggap dimainkan sehingga menuntunnya untuk bertindak, 
berdasarkan keputusan awalnya dan ancamannya.288

Jika Jones “bertindak atas dasar keputusannya sendiri dan 
bukan karena ancaman yang dia terima... Saya pikir kita bisa 
dibenarkan jika meminta tanggung jawab moralnya karena apa 
yang dia lakukan tidak terpengaruh oleh ancaman walaupun, 
karena dia tidak bisa lari dari ancaman tersebut, dia tidak bisa 
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menghindari untuk melakukan apa yang dia telah lakukan”289 
Sehingga, apakah tindakan itu “terserah kita” atau tidak, adalah, 
bagi Frankfurt, tidak relevan bagi pertanggungjawaban yang 
dituntut.

Masalah utama dari penjelasan Frankfurt bahwa dia sekedar 
meletakkan, di luar batasan batas-batas wilayah masalah yang 
telah dia tetapkan secara sepihak, titik di mana seseorang “bisa 
melakukannya sebaliknya”.290 Mari kita perhatikan dua kasus di 
bawah ini:

A) Pada T1 memutuskan untuk mencuri $10 (dan ia kemudian 
diancam akan dibunuh oleh penjahat utama jika dia tidak 
mencuri $10, yang berarti bahwa Bill tidak dapat melakukan 
yang lain selain mencuri $10) dan pada T2 Bill mencuri 
$10; Bill bertanggung jawab atas pencurian $10.

B) Pada T1 Mary memutuskan untuk tidak mencuri $10 
(dan kemudian diancam dibunuh oleh seorang penjahat 
utama jika dia tidak mencuri $10, berarti Mary tidak dapat 
melakukan yang lain selain mencuri $10) dan pada T2 Mary 
mencuri $10; Mary tidak bisa diminta bertanggung jawab 
atas pencurian $10.

Selain masalah praktis dalam kehidupan nyata dengan skenario 
seperti itu - yang diakui oleh Frankfurt - contohnya, bahwa 
sangat sulit untuk merincikan berbagai motif alasan seseorang 
bertindak (misalnya, keputusan yang tidak bisa dicatat untuk 
mengambil $10 atau keinginan untuk menghindari kematian),291 
Frankfurt tidak menyangkal keberadaan tanggung jawab moral, 
tapi paling tidak dia hanya mengemukakan pemikiran bahwa 
kondisi “terserah kita” - yaitu, apakah kita bertindak dengan 
bebas - bukanlah syarat mutlak untuk adanya tanggung jawab 
moral. 

Dia menyimpulkan bahwa “Ketika fakta dalam keadaan seperti 
ini tidak relevan untuk menjawab permasalahan permintaan 
pertanggungjawaban dari tindakan seseorang, adalah tampaknya 
buang waktu untuk mengukur beban tanggung jawab moral orang 
tersebut. Mengapa fakta harus dipertimbangkan dalam mencapai 
penilaian moral ketika fakta-fakta ini tidak membantu sama 
sekali untuk mengerti apa alasan yang membuatnya bertindak 
atau apa, yang dalam keadaan lain, dia mungkin lakukan?”292
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Namun, dengan asumsi bahwa asas tanggung jawab di atas 
benar (Bill bertanggung jawab, dan Mary tidak), apa pun itu 
yang membedakan kasus A dan B (dan harus ada faktor yang 
akan membawa kita pada kesimpulan yang berbeda dalam kedua 
kasus tersebut), perbedaan itu harus bergantung pada beberapa 
titik awal di mana Bill atau Mary “bisa melakukan sebaliknya.” 
Pasti ada sesuatu yang Bill “bisa sebenarnya lakukan” yang 
akan memungkinkan Bill untuk bergabung dengan Mary untuk 
menghindari tanggung jawab moral, dan dengan mengikuti 
Tindakan alternatif itu akan menghasilkan hasil berbeda. 

Dia bisa saja memutuskan sebelumnya (pada T1) untuk tidak 
mencuri $10, sebelum ancaman tersebut ditujukan kepadanya, 
dan dalam kasus itu, yaitu, jika dia melakukannya sebaliknya, 
dia tidak akan bertanggung jawab atas T2 karena mencuri $10. 
Tanggung jawab moral Bill masih akan bergantung, seperti yang 
dipercaya oleh Aristoteles dan tradisi pemikiran tua lainnya, 
pada tindakan yang bergantung (terserah) pada pilihannya.293

Niat adalah elemen utama dalam asas tanggung jawab moral 
atas tindakan, namun Frankfurt juga mengajukan keberatan 
lain mengenai pemahaman umum tentang hubungan antara 
kebebasan dan tanggung jawab. Dia membedakan antara hasrat 
seperti yang biasanya dipahami (misalnya, “Saya berhasrat 
makan apel”) dan “hasrat tingkat kedua” atau “hasrat urutan 
kedua,” misalnya, hasrat untuk “memiliki (atau tidak memiliki) 
hasrat dan motif tertentu.”294 Frankfurt menentang gagasan 
umum tentang tanggung jawab moral dengan mengklaim bahwa 
“Tidak benar bahwa seseorang secara moral bertanggung jawab 
atas apa yang telah dia lakukan hanya jika kehendaknya bebas 
saat dia melakukannya. Dia mungkin bertanggung jawab secara 
moral karena telah melakukannya meskipun kehendaknya tidak 
sama sekali bebas.”295 Demikian, dia berargumen, karena:

Kehendak seseorang dikatakan bebas hanya jika dia 
bebas memiliki kehendak yang dia inginkan. Ini berarti 
bahwa, sehubungan dengan hasrat tingkat pertamanya, 
dia bebas untuk membuat hasrat itu sebagai kehendaknya 
atau membuat hasrat tingkat pertama lainnya sebagai 
kehendaknya. Adalah pertanyaan yang membuat jengkel 
bagaimana “dia bisa melakukan sebaliknya” harus dipahami 
dalam konteks seperti ini. Namun, meskipun pertanyaan 
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ini penting bagi teori kebebasan, namun teori ini tidak 
berpengaruh pada teori tanggung jawab moral. Karena 
asumsi bahwa seseorang bertanggung jawab secara moral 
atas apa yang telah dilakukannya tidak berarti bahwa orang 
tersebut berada dalam posisi memiliki kehendak apapun 
yang dia inginkan.296

Frankfurt tidak berusaha secara langsung untuk menyepelekan 
tanggung jawab moral, tapi dia berusaha melepaskannya dari 
kebebasan. Dia mengklaim bahwa “adalah tidak berguna bagi 
usaha penilaian tanggung jawab moral untuk menanyakan 
apakah alternatif dari keputusan yang dia pilih benar-benar 
tersedia baginya,”297 Klaim yang sesuai dengan penolakannya 
terhadap “prinsip kemungkinan alternatif” sebagai kriteria 
tanggung jawab moral. 

Argumen utama yang dibuat Frankfurt dan yang lainnya, 
menjelaskan bahwa, katakanlah, perokok yang merokok tapi pada 
saat yang sama berharap bahwa dia memiliki hasrat untuk tidak 
merokok, ia tidak memilih dengan bebas saat memilih merokok. 
Frankfurt tidak menyangkal tanggung jawab moral perokok, 
tapi dia menolak adanya kebebasan yang contoh perokok di atas 
miliki untuk merokok. Pendekatan tersebut telah digunakan oleh 
yang lain untuk melemahkan kebebasan dari para pemilih dan 
tanggung jawab moral atas pilihan yang dia buat dan, sebagai 
konsekuensinya, menyediakan dukungan “negara pengasuh” 
yang intervensionis. 

Sebuah usaha memisahkan antara kebebasan dan tanggung 
jawab seperti ini merongrong keduanya; Jika tidak ada tanggung 
jawab moral, mengapa kebebasan memilih menjadi penting (dan 
dilindungi oleh hukum), dan jika tidak ada kebebasan memilih, 
untuk apa khawatir tentang menuntut tanggung jawab moral? 
Adalah hal yang sulit diterima bahwa kehadiran hasrat yang tak 
diinginkan membuat kehendak menjadi tidak bebas. Orang secara 
teratur memilih untuk mengabaikan hasrat yang tidak diinginkan; 
fakta bahwa beberapa pilihan lebih sulit dibuat dibandingkan 
pilihan yang lain, tidak dengan sendirinya mengurangi atau 
meningkatkan kebebasan yang didapatkan untuk membuat 
pilihan apakah mengikutinya atau mengabaikannya.
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Kebebasan dan Tanggung Jawab dalam Masyarakat
Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dihindari di dunia 
di mana kita mengakui orang lain sebagai “saya” yang lain dan 
bukan sekedar sebagai mesin atau seonggok daging. Manusia 
lain bukan sekedar obyek belaka. Mereka adalah peserta bersama 
kita dalam beragam interaksi. Melihat orang lain sebagai “Saya 
yang lain” adalah melihat mereka sebagai makhluk yang mampu 
melakukan tindakan mereka dan dimintai pertanggungjawaban 
atas hal tersebut, sebagaimana kita bertanggung jawab atas 
tindakan kita.

Kita pastinya melihat agen (orang lain yang bertindak) lain 
dengan apa yang P. F. Strawson sebut sebagai sikap “peserta”, 
yang berbeda dengan sikap “obyektif”.298 Melihat agen lain 
dalam sikap peserta memerlukan sikap seperti “rasa syukur, 
dendam, pengampunan, cinta, dan perasaan terluka.”299 Sikap 
obyektif memerlukan dalam melihat orang lain, “sebagai sesuatu 
yang harus dianggap (perhitungkan), mungkin anggapan awal, 
tentang,” tapi tanpa “kebencian, rasa syukur, pengampunan, 
kemarahan, atau jenis cinta kasih yang kadang-kadang bisa 
dimiliki dua orang dewasa secara timbal balik.”300 Kita mampu 
memiliki kedua sikap di atas terhadap orang yang sama, namun 
sikap objektif tidak bertahan lama dan adalah penyimpangan 
atau penghentian sementara dari sikap peserta:

Komitmen manusia untuk berpartisipasi dalam hubungan 
interpersonal sehari-hari, menurut saya, terlalu mendalam 
dan berakar kuat hingga kita harus menganggap serius 
pemikiran bahwa sebuah keyakinan pada teori umum bisa 
mengubah dunia kita sehingga, di dalamnya, tidak ada lagi 
suatu bentuk hubungan interpersonal sebagaimana yang 
secara normal kita pahami; dan hubungan antar-pribadi 
seperti yang biasanya kita pahami inilah, yang terpapar 
dengan berbagai sikap dan perasaan reaktif yang saat ini 
sedang kita pertanyakan.301

Inti yang ingin disampaikan Strawson bahwa, terlepas dari teori 
apa yang kita percaya tentang kebebasan atau determinisme, 
dalam keadaan normal jika seseorang meninju hidung saya, 
saya tidak akan menyukainya, dan saya akan meminta untuk 
orang itu bertanggung jawab, kecuali ada beberapa faktor 
meringankan tertentu. Faktor: mungkin dia menderita tumor otak 
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yang mengganggu penilaiannya atau menghilangkan kendali 
impulsinya, atau dia diancam dengan hukuman yang mengerikan 
jika dia tidak memukul saya, atau tangannya digerakkan dengan 
paksa oleh orang lain, dimana dua kasus terakhir saya Akan 
membenci orang yang mengancamnya atau menggerakkan 
lengannya. Dengan tidak adanya faktor yang meringankan, kita 
menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas perilaku 
mereka; Kita menilai tindakan orang lain berdasarkan apakah 
mereka bisa melakukan sebaliknya. 

Tindakan kita dan konsekuensinya bisa, setidaknya dalam 
keadaan normal, ditelusuri sampai pada titik dimana kita 
sendiri memulainya. Bahkan, para behavioris yang paling yakin 
sekalipun tidak mungkin menanggapi penghinaan pribadi atau 
serangan dari orang lain dengan cara yang sama seperti dia akan 
menanggapi infeksi bakteri atau tersandung batu yang tidak dia 
lihat di jalan di depannya.

Terlepas dari kompleksitas tentang pengakuan atas tanggung 
jawab moral dan hukum, faktanya adalah bahwa berinteraksi 
dengan manusia lain berarti, di hampir semua kasus, menyadari 
bahwa mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan 
mereka saat mereka bebas bertindak sebaliknya.302 Seandainya 
ada yang mengatakan sebaliknya, mungkin berdasarkan 
teori filosofis yang lain dari pada yang lain, dia harus diajak 
membayangkan reaksinya jika ada manusia lain yang perlahan-
lahan dan dengan jelas sengaja menginjakkan sepatu berduri ke 
tangannya; ketidaksukaan tampaknya tidak mungkin dihindari - 
ini adalah reaksi alami - dan implikasi dari kebencian semacam 
itu adalah bahwa ada agen lain yang harus bertanggung jawab 
atas tindakan tersebut. Kehadiran hasrat yang tidak diinginkan 
untuk menyakiti orang lain tidak akan mengurangi kebebasan 
orang yang melakukan perbuatan buruk, begitu juga kebencian 
dari orang yang dirugikan.

Apakah Ada Kebebasan dalam Dunia yang ber-Sebab 
dan Akibat?
Tanggung jawab dan kebebasan adalah prinsip yang diterapkan 
dalam konteks tertentu. Tidak semua hal yang melibatkan tubuh 
seseorang adalah tanggung jawab orang tersebut. Bahkan dalam 
kasus dimana tampaknya seperti seseorang bertindak, dan bukan 
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hanya sekedar didorong, mungkin ada penyebab lain yang harus 
dikaitkan dengan tanggung jawab tersebut. Misalnya, cedera 
otak dapat menyebabkan seseorang bertindak impulsif atau 
keras dan, setelah disembuhkan, orang tersebut menjadi dirinya 
yang dulu dan damai. Kecanduan obat yang tidak disengaja 
dapat menyebabkan perilaku impulsif atau menyebabkan 
halusinasi yang menyebabkan seseorang berpikir bahwa orang 
lain dapat terbang sendiri, setelah itu korban obat terlarang 
mendorong orang tersebut dari jendela, bahkan mungkin tertawa 
saat melakukannya. Dalam kasus seperti itu, kita tidak menuntut 
orang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, namun 
sebaliknya “menyalahkan” penyebab yang dapat diketahui.303

Beberapa pemikir menyarankan bahwa semua perilaku manusia 
memiliki sebab yang dapat, setidaknya dalam prinsipnya, 
diidentifikasi dan bahwa jika sains modern telah membuktikan 
bahwa realitas diatur secara deterministik; demikian juga 
tindakan kita, oleh karenanya tidak ada yang terjadi sebaliknya 
(tanpa sebab), dan karenanya, kita tidak akan pernah bisa bebas. 
304 Dan tanpa kebebasan seperti itu, lalu bagaimana kita bisa 
dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kita? Lebih lagi, 
jika kita tidak bebas dan bertanggung jawab, mengapa harus kita 
memperlakukan orang lain seolah-olah mereka adalah makhluk 
moral, bukannya sekedar benda yang bisa dimanipulasi semau 
kita? Ini adalah perdebatan lama dan hampir tidak mungkin saya 
bisa memperkenalkan pendekatan yang sama sekali baru di sini, 
namun saya akan berpendapat bahwa perdebatan di atas mungkin 
tidak relevan dengan isu praktis sehari-hari tentang kebebasan 
dan tanggung jawab dalam interaksi manusia seperti yang 
banyak orang takutkan. Bahkan dalam dunia yang sepenuhnya 
deterministik, kebebasan dan tanggung jawab adalah ciri 
interaksi manusia. 

Banyak dari mereka yang telah bergelut dengan masalah ini 
terinspirasi oleh pembedaan yang dibuat Immanuel Kant antara 
pengalaman, yang dikondisikan oleh ciri kausalitas, dengan 
keadaan sebagaimana keadaan itu sendiri, sebelum dipahami 
secara terstruktur berdasarkan kategori. Dipahami secara empiris 
(yaitu, sebagai bagian dari pengalaman kita), segala sesuatu itu 
disebabkan, namun dipahami “secara transenden,” yaitu melalui 
akal itu sendiri dan dengan demikian melepaskannya dari 
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kategori yang menyediakan struktur untuk dialami, setidaknya 
ada beberapa hal dapat kita pahami sebagai hal yang tidak 
memiliki sebab: pilihan kita, yang muncul dari kehendak bebas, 
adalah penyebab tindakan kita tetapi tidak disebabkan oleh 
sesuatu hal yang mendahuluinya. Menurut Kant, inilah “gagasan 
transenden tentang kebebasan di mana konsep kebebasan praktis 
didasarkan.”305 

Kebebasan praktis yang kita miliki sebagai agen moral terletak 
pada kenyataan bahwa pilihan moral kita menyebabkan tindakan 
moral kita, tapi bukan disebabkan oleh apa yang dapat kita 
pikirkan. Menggunakan akal adalah bertindak bebas. Masalah 
yang muncul adalah bahwa tampaknya hanyalah pilihan yang 
benar secara moral yang dianggap bebas, posisi ini juga didukung 
oleh beberapa teolog. Tetapi jika memang demikian, nantinya 
yang argumen berikutnya adalah bahwa pilihan tidak bermoral 
tidak bisa diambil dengan bebas dan, jika tidak bebas, tidak 
akan menjadi pilihan yang bisa kita pertanggungjawabkan.306 
Tetapi orang yang bebas dan bertanggung jawab dimintai 
pertanggungjawaban atas pilihannya, entah baik atau buruk, 
bermoral atau tidak bermoral. 

Jika seseorang hanya bisa dipuji karena pilihan yang tepat, tapi 
tidak pernah disalahkan atas pilihan yang salah, “pujian dan 
disalahkan” tidak ada gunanya. Kebebasan dan tanggung jawab 
terikat bukan hanya melalui kebebasan untuk membuat pilihan 
yang benar dan dipuji karenanya, namun melalui kebebasan 
untuk membuat pilihan yang salah dan juga disalahkan 
karenanya. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Daniel Dennett, 
“Disalahkan adalah harga yang harus kita bayar untuk pujian, 
dan kita membayarnya dengan senang hati dalam kebanyakan 
situasi.”307

Ada beberapa menyangkal sama sekali prinsip prediktabilitas 
kausal (penyebab yang bisa diprediksi), atau menarik 
indeterminisme kuantum (ketidakmungkinan memprediksi 
berdasar teori kuantum) sebagai cara untuk menghilangkan 
ketakutan bahwa dunia deterministik akan membatalkan 
kebebasan moral dan tanggung jawabnya. Masalah dengan 
pendekatan di atas, pada intinya, adalah bahwa jika pilihan 
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kita ditentukan secara acak, bagaimana kita bisa berkata kita 
bertanggung jawab atasnya?

Mungkin ada orang yang memiliki pendekatan baru yang benar-
benar brilian dan orisinal untuk isu kebebasan kehendak dan 
determinisme dan jika demikian, dipersilakan menambahkannya 
ke dalam diskusi ini. Pendekatan yang lebih sederhana namun 
tetap membantu adalah dengan mengetahui bahwa sains benar-
benar bersandar pada pencarian sebab-sebab dan, dalam beberapa 
kasus, kita dapat mengidentifikasi penyebab fisik (cedera otak 
dan interaksi obat yang tidak disengaja, misalnya) untuk hal-
hal yang mana kita tidak menuntut orang-orang bertanggung 
jawab atas tindakan mereka (karena sama sekali bukan tindakan 
mereka yang “dipilih”), namun hal itu sama sekali tidak perlu 
mengacaukan keyakinan umum kita tentang kebebasan untuk 
membuat pilihan dan tanggung jawab kita terhadap pilihan 
tersebut. Kita bisa hidup di alam semesta yang deterministik, 
dan keadaan alam semesta itu mencakup juga keadaan otak 
kita, tapi hal tersebut tidak menyepelekan kebebasan kita atau 
tanggung jawab kita. Mungkin pada saat ini hanya ada satu masa 
depan yang mungkin secara fisik terjadi, tapi tidak berarti bahwa 
keadaan masa lalu tersebut adalah syarat yang diperlukan untuk 
masa sekarang atau masa depan.308

Yang secara langsung lebih penting dalam masalah ini, kita bisa 
mengajukan pertanyaan “Mengapa” kepada sesama manusia 
dan diri kita sendiri: “Mengapa Anda melakukan X dan bukan 
Y?” Kita juga dapat memberikan jawaban yang melibatkan 
pilihan yang kita buat, pilihan yang mungkin kita ambil malah 
sebaliknya. Manusia (dan mungkin agen moral lainnya, jika 
ada) berbeda dalam kemampuan kita untuk memberikan 
laporan tentang apa yang sedang kita lakukan. Hal tersebut yang 
membedakan kita dari mesin, yang “melakukan” sesuatu saat 
kita memanipulasinya dengan cara yang benar, dan bahkan dari 
hewan lain, yang mungkin menanggapi permintaan, tapi yang 
tidak dapat menjelaskan kepada sesamanya atau kepada kita 
mengapa mereka melakukan demikian.309

Tidak seperti mesin atau bahkan hewan lainnya, manusia tidak 
selalu memerlukan pelatihan yang keras untuk belajar melakukan 
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sesuatu, apalagi dengan rangsangan yang menyakitkan atau 
menyenangkan, seperti yang dipercaya oleh behavioris.

Kita bisa berbicara, artinya kita bisa saling bercerita tentang 
bagaimana melakukan sesuatu. Seperti yang ditunjukkan Daniel 
Dennett, kita manusia bukan hanya mampu melakukan sesuatu 
saat diminta melakukannya; Kita dapat menjawab pertanyaan 
tentang apa yang sedang kita lakukan dan mengapa. Kita bisa 
terlibat dalam praktik bertanya, dan memberi, alasan.310

Berbicara – logos - adalah kunci kebebasan manusia. 
Aristoteles dalam risalahnya tentang Politik mengamati 
bahwa manusialah satu-satunya hewan yang bisa berbicara. 
Suara tentunya memang bisa menunjukkan rasa sakit atau 
senang, dan hal ini juga ada pada hewan lain; karena sifat 
alamiah mereka telah melewati proses yang panjang sampai 
saat ini, sehingga mereka memiliki persepsi akan hal yang 
menyakitkan dan menyenangkan dan memberi sinyal 
tentang hal-hal ini satu sama lain. Tapi berbicara berfungsi 
untuk mengungkapkan hal yang berguna dan berbahaya, dan 
karenanya juga yang adil dan tidak adil dan banyak hal lain. 
Karena itu hanya khusus manusia dan bukannya hewan lain 
sehingga dia sendirilah memiliki rasa tentang yang baik dan 
buruk, adil dan tidak adil dan hal-hal lain semacam ini; dan 
masyarakat seperti inilah yang membentuk rumah tangga 
dan kota.311

Manusia memiliki kemampuan berevolusi sehingga hal-hal 
lain yang berevolusi yang kita hadapi tidak kita perhatikan 
perubahannya; Kita bisa berbicara satu sama lain dan 
menggunakan akal. Dan itu cukup untuk membuat bisa dimintai 
tanggung jawab; kita bisa mengungkapkan mengapa kita 
melakukan sesuatu dan oleh karenanya, apa lagi yang selain 
itu yang bisa kita lakukan. Singkatnya, ketika kita menjelaskan 
pilihan kita, kita mengakui bahwa kita dapat melakukan 
sebaliknya, bahwa pilihannya adalah “terserah kita.” Bahkan 
di dunia yang ditentukan secara sebab-akibat, kita masih 
meminta dan memberi pertanggungjawaban atas perilaku kita. 
Karena itulah manusia telah mampu mengubah dunia dan diri 
kita sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Itu karena kita 
memiliki kebebasan dan kemampuan untuk mengkoordinasikan 
tindakan kita untuk tujuan bersama sehingga kita dapat hidup 
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bersama dalam jumlah besar, bekerja sama melalui pembagian 
kerja, dan saling bertanggung jawab atas tindakan kita.312 

Meminta dan memberi pertanggungjawaban atas perilaku kita 
adalah tindakan dasar tanggung jawab moral dan merupakan 
dasar mutlak kehidupan sosial. Makhluk lain yang tidak mampu 
mengendalikan impuls mereka atau memberi pembenaran atas 
perilaku mereka terhadap sesamanya tidak mampu mencapai 
tingkat koordinasi sosial yang cukup tinggi; kemampuan berbicara 
dan kebebasan dan tanggung jawab yang dimungkinkannya 
adalah kesuksesan evolusi manusia.

Orang berkembang ketika mereka bebas dan bertanggung jawab. 
Kesadaran akan tanggung jawab adalah pendorong yang kuat 
bagi terciptanya kerja sama sosial. Sebaliknya, meyakinkan 
orang bahwa mereka tidak bebas dan tidak bertanggung jawab 
mengurangi perilaku bekerja sama dan membuat orang kurang 
sukses dalam hidup. Psikologi eksperimental membantu kita 
memahami bagaimana sebuah dunia di mana orang-orang 
menerima kebebasan dan tanggung jawab mereka adalah dunia 
yang jauh lebih baik, lebih bekerja-sama dan sosial, lebih jujur, 
lebih sedikit kekerasan, dan lebih damai.313

Gagasan bahwa seseorang bisa melakukannya sebaliknya adalah 
tidak sama dengan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan 
bertentangan dengan hukum sebab dan akibat yang mengatur 
alam semesta. Ketika kita menegaskan kebebasan dan tanggung 
jawab diri kita dan sesama manusia, kita melakukannya dalam 
konteks moral dan sosial, bukan dalam sebuah studi laboratorium 
mengenai interaksi fisik.314

Sebagaimana yang psikolog empiris Roy Baumeister mencatat 
bahwa, “Mungkin ironisnya, kehendak bebas diperlukan untuk 
memampukan orang agar mengikuti peraturan.”315

Tanggung Jawab kepada Orang Lain
Anda bisa menulis dengan panjang lebar tentang hubungan 
antara kebebasan dan tanggung jawab dan banyak penulis telah 
melakukan hal itu. Hasil dari begitu banyak argumen filosofis 
yang rumit tersebut adalah wawasan yang telah dahulu ditemukan 
dalam berbagai bahasa dan tradisi.
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Zigong bertanya, “Adakah satu aksara yang bisa dilakukan 
sampai akhir zaman?”

Ada shu 恕: jangan lakukan pada orang lain apa yang tidak 
engkau ingin orang lain lakukan padamu.”316

Dan ketika seorang kafir yang ingin menjadi seorang Yahudi 
meminta dia untuk merangkum agama Yahudi dengan kalimat 
yang paling singkat, Hillel berkata: “Apa yang engkau 
benci, jangan perbuat kepada sesamamu: inilah keseluruhan 
Hukum; Sisanya hanya sekedar tambahan”(Shab 31a).317

Baik Konfusius maupun Hillel mengekspresikan landasan. 
Kadang-kadang disebut “Hukum Perak”, untuk membedakannya 
dari “Hukum Emas” yang lebih lengkap, seperti yang 
diungkapkan oleh Yesus dari Nazaret di dalam Kitab Matius: 
“Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat 
kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi 
seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.”318 Hukum Perak 
lebih sedikit menuntut daripada Aturan Emas, namun keduanya 
adalah syarat mutlak bagi manusia untuk hidup bersama secara 
damai.

Kita bergerak di antara sesama manusia tidak seperti kita 
bergerak di antara mesin, tapi dalam konteks yang mensyaratkan 
saling pengakuan. Agen rasional tidak hanya berbagi sifat yang 
sama, seperti halnya lobster dengan lobster lainya atau kubis 
dengan kubis lainnya, namun di samping itu kita memungkinkan 
bagi satu dengan yang lain, adanya sebuah pemahaman dunia 
sebagai kenyataan obyektif. Ini adalah pemahaman dunia yang 
tidak terlalu terfasilitasi dalam interaksi entitas tak bernyawa 
atau non-rasional.

Kita berinteraksi dengan manusia lain dengan pengetahuan 
bahwa mereka adalah agen moral, dengan kesadaran bahwa, 
misalnya, mereka memiliki nilai dan memiliki kemampuan 
melakukan perilaku strategis. Bahkan para pemilik budak 
tidak memperlakukan budak hanya sebagai automata belaka, 
sebagaimana Descartes yang katanya memperlakukan anjing 
yang menangis dalam kesakitan (karena ia sering membedah 
anjing), menyatakan bahwa “tangisan mereka tidak ada bedanya 
dengan mesin yang membutuhkan minyak.” Filsuf Edmund 
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Husserl menyelidiki dalam buku bagian kelima dari karyanya 
Meditasi Cartesian berusaha memahami hubungan manusia dan 
untuk “menemukan apa tujuan, sintesis, motivasi, pengertian 
dari ‘ego lain’ berubah menjadi “aku” dan, dengan sebutan, 
dan dengan pengalaman yang harmonis dengan seseorang 
lain, menjadi dinyatakan berkeberadaan dan bahkan dengan 
keberadaannya itu sendiri dan dengan caranya sendiri.”319 
“Petunjuk” transenden kita, atau petunjuk yang menjelaskan 
mengapa pengakuan semacam itu mungkin, adalah bahwa kita 
tidak melihat orang lain hanya sebagai “benda” di dunia ini, 
tetapi sebagai agen lain yang juga mengalami dunia:

Dalam pengalaman yang selaras, beragam dan berubah-ubah 
ini, saya megalami orang lain sebagai yang berkeberadaan 
dan, di sisi lain, sebagai Obyek dunia – bukan sekedar 
benda fisik Alam, walaupun tentunya saya memiliki rasa 
hormat sepihak pada benda-benda tersebut. Mereka (orang 
lain) sebenarnya juga adalah pengatur secara fisik dalam 
oganisme alamiah mereka sendiri. Dan dengan cara mereka 
sendiri terlibat dengan organisme hidup, seperti obyek 
“psikofisikal,” mereka “didalam” dunia. Di sisi lain, secara 
berasamaan saya juga mengalami mereka sebagai subyek 
bagi dunia ini, ketika sama mengalaminya (sebagaimana 
sama dengan dunia yang saya alami) dan, dengan melakukan 
demikian, mereka mengalami saya juga, bahkan saat saya 
mengalami dunia dimana orang lain didalamnya.320 Bagi 
individu, identitas (atau kesamaan) suatu objek hanya bisa 
dicapai dalam perwujudan berbagai sudut pandang yang 
berbeda, persepsi, dan sebagainya; Identitas sebuah benda 
adalah tetap sama seperti ketika persepsi yang berubah, dan 
identitas bukanlah sekadar persepsi atau impresi (kesan), 
seperti yang diasumsikan David Hume (dia berusaha keras 
menemukan kesan identitas suatu obyek). Saat pertama kali 
bertemu, saya melihat bagian depan kepala anda, dan bukan 
bagian belakang; Saya melihat bagian belakang setelah Anda 
berbalik. Identitas kepala anda bukanlah salah satu dari 
impresi itu-bukan satu impresi di antara banyak impresi- tapi 
sebuah pancang kesamaan dari berbagai lipatan impresi yang 
berubah-ubah. Identitas suatu objek hanya dapat dipahami 
melalui “usaha transendental” dari kesadaran, yang mana 
kita mengakui saling keterkaitan antara kesamaan dan 
perbedaan yang dengannya identitas dapat dicapai. Identitas 
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objek adalah sebuah tiang pancang kemahaberadaan dari 
“sama” dalam bermacam-macam persepsi yang berbeda; 
Saya tidak dapat mendapatkan sesuatu sebagai identitas 
sampai saya mengalaminya dalam dua atau lebih “sisi” atau 
pandangan, dan identitas objek bukan sekadar kesan lain di 
antara pandangan tersebut.

Pengakuan bahwa orang lain sebagai “subyek untuk dunia 
ini” memiliki implikasi bagi setiap ego, khususnya, bagi 
kemampuannya untuk mengalami dunia itu sendiri. Kita 
memampukan bagi satu sama lain sebuah objektivitas. Individu 
yang terisolasi sepenuhnya, selain kesusahan karena kurangnya 
kerjasama antar-manusia (dan dengannya demikian sangat 
berkekurangan), akan juga kehilangan kemampuan untuk 
mengalami objektivitas dunia; Dia dengan sendirian berusaha 
mencapai identitas sebuah objek berbagai sudut pandangnya, 
namun tidak dalam moda subyektif yang dimungkinkan oleh 
interaksi dengan pikiran lain yang juga menyadari dunia. Dia 
tidak akan memiliki akses terhadap pandangan dan perspektif 
tentang dunia dari orang lain yang bukan miliknya, yang melalui 
mana sebenarnya dia bisa mencapai sebuah pandangan yang 
obyektif.

Sebagaimana identitas yang hanya bisa diraih sebagai sebuah 
pancang kesamaan dalam keragaman pandangan dari suatu 
objek, menggapai objektivitas dunia membutuhkan pengakuan 
terhadap saling keterkaitan antara kesamaan dan perbedaan 
yang dimungkinkan oleh banyak persepsi dan pengakuan, bukan 
hanya lewat satu “Subjektivitas transendental,” tapi di dalam 
“intersubjektivitas transendental,” yaitu di dalam komunitas 
dengan berbagai ego yang mengalami. Seperti yang ditunjukkan 
Husserl dalam esainya “Phenomenology and Anthropology,”

Dalam usaha penelitian ini, ada perbedaan mendasar yang 
terungkap, di dalam lingkup kesadaran transendental ego, 
antara apa yang menjadi milik, kira-kira demikian kita 
menyebutnya, dari kepribadiannya dan yang asing baginya. 
Berawal dari diri saya sebagai ego yang didalamnya termasuk 
arti eksistensial, saya menjangkau orang-orang transendental 
lain, yang merupakan sesama saya, dan pada saat bersamaan 
seluruh wilayah inter-subjektif transendental yang terbuka 
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dan tak terbatas. Dalam komunitas transendental ini dunia 
sebagai “objektif” dan yang juga sama bagi semua orang, 
terbentuk.321

Komunitas ego yang mengalami ini “adalah saling keterhubungan 
yang unik, sebuah komunitas nyata dan adalah yang secara 
transendental memungkinkan keberadaan dunia, dunia manusia 
dan berbagai hal.”322

Hal yang penting bagi kita di sini adalah perlunya manusia lain 
untuk tercapainya sebuah dunia yang obyektif bergantung dari 
pengakuan kita terhadap pentingnya ego yang lain: “adanya 
keberadaan yang saling menguntungkan dari satu dengan yang 
lain yang didalamnya termaktub penyetaraan obyektivasi dari 
keberadaan saya dengan keberadaan yang lain – sehingganya: 
Saya atau orang lain, sebagaimana manusia diantara manusia 
lain.”323 Jika saya mengakui setiap orang bukan hanya sebuah 
objek di dunia ini, tapi sebagai “subjek untuk dunia ini,” dan 
sebagai rekan yang penting dalam usaha saya sendiri mencapai 
dunia sebagai identitas dan sebuah obyektivitas, saya menyadari 
bahwa setiap orang memiliki hidup untuk dijalani.324 Meskipun 
ada orang yang mungkin lebih menginginkan atau lebih memilih 
orang lain tunduk pada kekuasaannya, orang lain tersebut tetap 
pasti merupakan sumber pengarahan diri dari yang menginginkan 
kekuasaan tersebut, yang dapat dimintai pertanggungjawaban 
atas pilihan mereka dan membuat klaim mereka sendiri. Ada 
“kesetaraan objektivasi” dari keberadaan saya dengan semua 
makhluk rasional lain; Masing memiliki kehidupan untuk 
dijalani. Sebagaimana si leveller (pengikut gerakan politik 
Inggris yang menuntut kesetaraan kedudukan warga negara) tua 
yang dihukum mati Richard Rumbold proklamirkan dari tiang 
gantungannya sebelum dieksekusi pada tahun 1685, “saya yakin 
tidak ada orang yang lahir yang diberi tanda lahir oleh Tuhan 
sebagai yang lebih tinggi dari yang lain; Karena tidak ada orang 
yang lahir ke dunia dengan pelana di punggungnya, tidak ada 
sepatu dan pacu untuk menungganginya”.325

Kata-kata tersebut diulang oleh Thomas Jefferson dalam surat 
terakhirnya, yang dengan menyesal menolak kesempatan untuk 
merayakan Hari Kemerdekaan Amerika yang kelima puluh 
pada 4 Juli 1826: “Semua mata telah terbuka, atau sedang 
terbuka, kepada hak asasi manusia. Makin awamnya terang ilmu 
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pengetahuan yang telah membuka pandangan setiap manusia bagi 
kebenaran, dan banyaknya umat manusia yang belum dilahirkan 
dengan pelana di pundak mereka, dan tidak menginginkan boot 
dan pacu, yang siap memacu hidupnya sendiri, dengan berkat 
Tuhan. Ini adalah dasar harapan bagi banyak orang. Bagi diri 
kita, biarlah perayaan tahunan hari ini menjadi penyegar ingatan 
kita akan hak-hak asasi ini, dan pengabdian tak terbatas kita 
terhadapnya. “326 (Jefferson meninggal pada hari perayaan 
kemerdekaan ke limapuluh tahun tersebut.)

Setiap pribadi adalah makhluk otonom, yaitu makhluk 
yang mengatur-diri, dalam arti bahwa dia mampu memilih, 
bertindak melakukan sesuatu atau lain cara, dan dimintai 
pertanggungjawaban atas tindakannya. Pelopor perjuangan hak 
asasi manusia Francisco de Vitoria membangun pembelaannya 
terhadap hak asasi orang-orang pribumi di Amerika dalam 
kesadaran bahwa “seseorang adalah tuan atas tindakannya sendiri 
sejauh ia mampu membuat pilihan antara satu atau lainnya.”327 
Adalah kemampuan untuk memilih dari antara tindakan, 
kemungkinan bahwa kita dapat bertindak sebaliknya, hal itulah 
yang membuat kita menjadi makhluk yang bertanggung jawab. 
Dalam istilah Husserl, “Mereka sebenarnya juga adalah pengatur 
secara fisik dalam oganisme alamiah mereka sendiri.”

Meskipun ada banyak kerumitan yang menarik dan buram, 
masalah dasarnya sebenarnya lugas: Kita saling meminta 
pertanggungjawaban masing-masing karena kita mengakui 
dan diakui sebagai agen moral. Kebebasan dan tanggung 
jawab secara tak terelakkan terikat dengan interaksi sosial kita. 
Kebebasan dan tanggung jawab mungkin ditindas atau dilanggar 
atau disangkal, tapi mereka selalu ada.

Pertanggungjawaban atas Hasil
Tanpa kebebasan, pertanggungjawaban, sepaling baiknya, 
sekedar terpisah-pisah dan tidak stabil. Tanpa kebebasan orang 
tidak bisa tegas untuk mengklaim tanggung jawab mereka. 
Kebebasan dan tanggung jawab adalah seperti tubuh dan 
bayangan.

Ada beberapa orang berpendapat bahwa apa yang menjadi 
tanggung jawab kita bukan hanya hidup kita sendiri, yang dalam 
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mana kita menggunakan pilihan bebas kita, tapi juga hasil sosial 
secara keseluruhan dan oleh karenanya, kita harus membuat 
pilihan bagi orang lain. Salah satu pembela kepercayaan 
tanggung jawab untuk hasil agregat ini adalah Robert Goodin, 
yang telah mengemukakan bahwa setiap klaim tentang apa yang 
individu harus lakukan tidak relevan dengan dengan apa yang 
dilakukan kolektif, atau kekuasaan apa yang mereka diterapkan 
atas individu:

 [P]ernyataan tentang tanggung jawab pribadi Anda adalah 
pertama dan terutama tentang apa yang harus Anda lakukan. 
Tidak ada pernyataan lanjutan yang mengikuti proposisi 
tersebut mengenai apa yang harus dilakukan orang lain, 
jika Anda gagal melakukan apa yang seharusnya Anda 
lakukan. Terkadang ada orang lain harus memaksa Anda 
melakukannya; Di lain waktu, tampaknya lebih baik bagi 
mereka untuk melakukannya untuk Anda atau melakukan 
sesuatu yang lain sama seperti apa yang seharusnya Anda 
lakukan; Masih di lain waktu, tampaknya lebih baik bagi 
mereka untuk melakukan sesuatu yang akan menempatkan 
Anda pada posisi yang lebih baik untuk anda melakukannya 
sendiri. Sehingga adalah tidak mungkin membuat pernyataan 
tentang apa yang harus Anda lakukan dan secara otomatis 
menarik kesimpulan, yang mengabaikan, apa yang harus kita 
lakukan.328

Jadi, intinya adalah bahwa terlepas dari apakah individu harus 
bertanggung jawab atas lingkup tindakan mereka sendiri, 
“kita” bertanggung jawab atas perilaku orang lain dan untuk 
keseluruhan atau gabungan hasil dari semua perilaku tersebut 
bersama-sama. Dan tentunya, Goodin menegaskan, bahwa 
adalah perhatian kita yang terlalu berlebihan terhadap urusan 
kita sendiri yang merupakan penyebab terbesar ketidakadilan: 
“Bekerja dalam batasan yang ditetapkan oleh kelangkaan 
alamiah, hambatan terbesar untuk mencapai keadilan sebanyak 
sumber daya memungkinkan, dan selalu seperti itu, adalah 
anggapan bahwa masing-masing kita harus ‘mengurus kebunnya 
masing-masing.’... Adalah kewajiban masing-masing kita yang 
terlalu sering membutakan kita dari tanggung jawab sosial kita 
yang lebih besar. Apapun yang dunia tuntut dari kita, tentunya 
menempati tempat kedua setelah orang-orang khusus: keluarga, 
teman, kolega, klien, rekan sebangsa, dan sebagainya.”329 
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Tanggung jawab kolektif adalah yang penting, bukan tanggung 
jawab individu, meskipun jelas-jelas individu yang dipenjara 
oleh negara karena ketidak-taatan, dan bukan “kita” dalam artian 
kolektif keseluruhan. (Siapa yang akan menjadi sipir penjara dan 
siapa yang dipenjara dalam keadaan tanggung jawab kolektif 
yang sebenarnya? Kolektivis memegahkan tindakan kolektif, 
tetapi adalah individu-individu yang mereka hukum jika gagal 
mematuhi perintah mereka.)

Banyak cendekiawan dan pelajar ilmu hubungan sosial telah 
mengarahkan perhatian mereka pada alasan mengapa asumsi 
tanggung jawab kolektif semacam itu gagal, namun hanya sedikit 
yang menambahkan secara substansial pandangan Thomas 
Aquinas, yang mendukung sebuah sistem hak dan tanggung 
jawab individual yang dengan alasan pembenaran berikut:

Pertama karena setiap orang lebih berhati-hati untuk 
mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri dibandingkan 
untuk umum, banyak, atau semua orang: karena masing-
masing mengelak kerja dan membiarkan yang lain 
mengerjakan hal-hal yang menyangkut orang banyak atau 
masyarakat, seperti yang terjadi ketika ada sejumlah besar 
Pembantu. Kedua, karena pengelolaan oleh manusia akan 
terlaksana secara lebih teratur jika masing-masing orang 
dikenakan tanggung jawab untuk mengurus hal-hal tertentu, 
sementara akan ada kebingungan jika setiap orang harus 
mengurus satu hal secara bersama-sama tetapi tidak pasti. 
Ketiga, karena kedamaian akan lebih terpastikan jika masing-
masing orang puas dengan urusannya sendiri. Oleh karena 
itu untuk menjadi perhatian bahwa pertengkaran lebih sering 
terjadi ketika tidak ada pembagian atas kepemilikan.330

Ada perbedaan penting antara seseorang yang bergantung pada 
dukungan teman, keluarga, asosiasi, atau komunitasnya dengan 
menjadi tergantung pada keputusan “kita.” Sama seperti hal-
hal yang dimiliki harus dibagi (“beberapa properti,” biasanya 
ia disebut), harus ada pembagian tanggung jawab, sehingga 
“eksternalitas” “ter-internalitas-kan.” David Schmidtz, yang 
dengan siapa Goodin berdebat dalam buku mereka Social 
Welfare and Individual Responsibility (Kesejahteraan Sosial dan 
Tanggung Jawab Individu), menjelaskan bahwa apa yang penting 
untuk kemajuan material “tidak ada hubungannya dengan 
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Tanggung jawab dan lebih berkaitan dengan tanggung jawab yang 
diinternalisasikan,”331 artinya, kita tidak menciptakan kekacauan 
bagi orang lain. Tanggung jawab bisa saja diinternalisasi secara 
individu (Saya menciptakan kekacauan di dapur dan saya yang 
harus membersihkannya) atau melalui kelompok kerja dan 
asosiasi kolektif yang mana orang-orang mewujudkan tujuan 
bersama, entah itu keluarga, atau perusahaan, atau jemaat, 
atau pasukan Pramuka, atau banyak lagi cara lain di mana 
orang bekerja sama secara sukarela. Goodin mengutarakan 
kekhawatirannya dalam kalimat “jika X terjadi” maka “kita” 
harus melakukan sesuatu; Schmidtz mengutarakan pendapatnya 
tentang bagaimana seharusnya kita mengharapkan orang 
berperilaku saat tanggung jawab mereka, mereka ketahui.332

Ketika “kita” bertanggung jawab atas semua “kita”, maka 
tanggung jawab dikaburkan sampai pada titik di mana sulit 
untuk mengetahui siapa di antara kita yang pantas mendapatkan 
penghargaan atas keberhasilan atau disalahkan akan kegagalan. 
Lebih lagi, kesempatan juga diciptakan untuk dimanfaatkan 
oleh mereka yang memiliki “koneksi” secara politik dan yang 
licik dalam mencari kesempatan mendapatkan keuntungan.333 
Penjelasan para kolektivis dan statis tentang hak dan tanggung 
jawab sering kali hanya membuka pintu bagi kroniisme 
yang jahat. Menghindarkan individu dan secara sukarela 
membebankan tanggung jawab atas nama kolektif, misalnya 
tanggung jawab negara, pada umumnya tidak menghasilkan 
hasil yang menggembirakan.

Kebebasan Empiris versus Kebebasan yang Lebih 
Tinggi, Lebih Benar, dan Otentik
Beberapa orang menyamakan penyerahan kendali kepada 
negara sebagai kebebasan yang lebih nyata atau benar atau lebih 
tinggi. Mereka bahkan terkadang berpendapat bahwa kebebasan 
sejati bukanlah kebebasan yang pribadi (anda) alami sendiri, 
itu hanyalah sekedar “diri empiris,” karena kebebasan sejati 
adalah kesadaran dari diri yang “sejati” atau “lebih tinggi” atau 
“rasional.” Mereka yang termotivasi oleh ideologi Karl Marx, 
misalnya, bersikeras bahwa mereka yang tidak bersepakat 
dengan mereka (Marxis) menderita “kesadaran palsu,” itulah 
yang menyebabkan mereka menolak usaha para pengikut Marx 
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untuk “membebaskan” mereka. Yang lain mengutuk kebebasan 
individu sebagai “tidak otentik” atau sebagai ancaman terhadap 
“kesatuan” bangsa, atau kelas, atau ras, atau massa, atau umat 
beriman, atau rakyat, atau kolektif lainnya.

Sering pula dikatakan bahwa kebebasan sejati berarti hanya 
melakukan apa yang seharusnya kita lakukan; Bukan apa yang 
dalam faktanya kita pilih untuk dilakukan, tapi alasan, moral, 
agama, kesadaran ras atau kelas, atau apa yang lebih baik 
dikatakan sebaiknya kita lakukan. Sejauh kita menyimpang dari 
standar tersebut, mereka berpendapat, kita tidak bertindak bebas. 
Standar kebebasan untuk filsuf Jean-Jacques Rousseau adalah 
“kehendak umum,” yang “selalu benar.”334 Dengan kenyataan 
bahwa, “barangsiapa menolak untuk mematuhi kehendak umum akan 
dikekang agar melaksanakannya oleh seluruh badan umum, yang tidak 
lain yaitu berarti bahwa ia harus dipaksa untuk bebas.”335

Mereka yang percaya dengan berbagai versi dari tesis di atas 
berkeyakinan bahwa ketika atas orang-orang diberlakukan 
pengendalian oleh negara (dengan bentuk yang “benar”), bahwa 
mereka sebenarnya sedang dibebaskan. Mereka dipaksa agar 
bebas. Sebagaimana Isaiah Berlin, salah satu musuh intelektual 
kediktatoran paling penting dari abad yang terakhir, tunjukkan, 
“Begitu saya mengambil pandangan ini, saya berada dalam 
posisi untuk mengabaikan keinginan sebenarnya dari manusia 
atau masyarakat, untuk menggertak, menindas, menyiksa 
mereka atas nama, diri mereka yang “sebenarnya”, atas nama 
pengetahuan yang dijaga tentang apa sebenarnya tujuan sejati 
manusia (kebahagiaan, melaksanakan tugas, kebijaksanaan, 
masyarakat yang adil, pemenuhan-diri) yang pasti adalah 
kebebasannya – kebebasan memilih dari dirinya yang “sejati,” 
walaupun diri yang sering terpendam dan tak terartikulasikan.336

Pada umumnya, ceritanya tidak berakhir dengan baik. Ini terjadi 
bukan hanya di negara dengan diktator yang kejam dari kelompok 
politik “kiri” jauh maupun “kanan” jauh, tetapi juga dalam 
masyarakat yang lebih tidak sangat-sangat kolektif (walaupun 
secara individu tetap menghancurkan) dan umumnya lebih 
bebas. Berbagai bentuk paternalisme atau maternalisme politik, 
hukum kriminal yang tanpa korban (victimless law) statisme, 
penyensoran, negara pengasuh, wajib kerja, dan berbagai 
bentuk penggantian pengendalian diri dengan pengendalian 
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negara lainnya yang secara sistematis memunculkan berbagai 
konsekuensi negatif: pelarangan zat beracun atau candu 
menghasilkan kekerasan, ketidaktaatan hukum, pasar gelap 
ilegal, kriminal terorganisir, banyaknya kematian dari overdosis 
dan narkoba yang tidak murni, dan perilaku anti-sosial; 
pajak negara kesejahteraan untuk menyediakan (yang sering 
monopolistik) lewat cara politis, apa yang seharusnya bisa 
disediakan dan dipilih secara sukarela – dari uang pensiun, 
sampai perawatan kesehatan, juga perumahan, bahkan 
pendidikan – dan dalam prosesnya mendorong orang untuk 
mengurangi tabungan mereka, melakukan perilaku beresiko, 
meninggalkan organisasi bantuan bersama, dan kurang peduli 
untuk mengamankan kesejahteraan mereka sendiri dan keluarga 
dan masyarakat mereka; negara pengasuh menindas kebebasan 
pribadi dan juga pengembangan kebiasaan baik; Penyensoran 
untuk “melindungi kita” dari pikiran buruk atau kotor atau 
tidak benar menghancurkan kemampuan berpikir kritis dan 
usaha mencari kebenaran. Mengganti pengendalian diri dengan 
pengendalian oleh negara jarang menghasilkan kebaikan apa 
pun yang diklaim oleh pendukungnya, dan selalu menghasilkan 
konsekuensi lain yang tidak diinginkan.337

Dari “Kebebasan Yang Lebih Tinggi” menjadi “Diri 
Kolektif”
Seringkali dikombinasikan dengan klaim untuk melindungi 
kebebasan “sejati” atau “lebih tinggi” adalah pernyataan bahwa 
kebebasan harus bersifat kolektif, kebebasan kolektif melawan 
kolektivitas lainnya dan di atas individu. Dengan demikian, 
kebebasan bukanlah hak milik individu, melainkan entitas 
kolektif, baik bangsa, negara, rakyat, kelas, ras, atau entitas 
abstrak lainnya. Michael Sandel mengusulkan semacam filsafat 
kolektivisme yang lembut (walaupun pemaksaannya sangat 
nyata dan keras ketika diberlakukan) dan menyarankan bahwa 
sepanjang identitas kita terbentuk oleh “aspirasi dan keterikatan 
bersama”, “pemahaman diri konstitutif kita dipahami sebagai 
subyek yang lebih luas dari seorang individu sendiri, entah itu 
sebuah keluarga atau suku atau kota atau kelas atau bangsa atau 
rakyat.”338



195

“Subjek” (atau diri) yang lebih besar atau lebih luas yang 
dipalsukan oleh para pemikir seperti mereka ini, kemudian 
mereka perlakukan seolah-olah ia (kolektif) memiliki atribut 
alami seorang pribadi, seperti Anda atau saya. Kebebasan dari satu 
kelompok tersebut kemudian dilihat bukan sebagai kebebasan 
di antara anggotanya, namun sebagai kebebasan kelompok itu 
sendiri, seakan-akan kelompok ini adalah pribadi yang memiliki 
hak dan keinginan untuk dihormati dan otonomi, yang pada 
hakekatnya tidak. Anda bisa mendengar penggunaan kata seperti 
ini berkali-kali dari seorang juru bicara dari berbagai pemerintah 
tiranis, yang memaksakan bahwa pribadi mana saja, entah pribadi 
dari dalam negeri, pemimpin agama global, atau, pribadi asing, 
yang berani mengkritik tindakan kekerasan atau penindasan 
dari pemerintah tersebut, dinyatakan melanggar kebebasan 
bangsa yang dikuasai pemerintah tersebut. Dan, hanya sekedar 
mengeluarkan pernyataan mendukung para pembangkang yang 
dianggap “ikut campur” dalam urusan negara lain, seolah-olah 
pembangkang yang dilecehkan, dipenjara, dipukuli, disiksa, 
atau dieksekusi, tidak layak dihargai, dan mereka diperlakukan 
seperti perlakuan saya terhadap rambut saya, yang saya potong 
secara berkala.

Faktanya adalah bahwa sebuah keluarga, bangsa, suku, negara, 
perusahaan, asosiasi, klub, dan lainnya bukanlah orang seperti 
berbagai pribadi yang membentuknya; Mereka terdiri dari 
pribadi-pribadi dengan semua hubungannya yang kompleks.339 
Kenyataannya, memperlakukan sebuah kelompok, entah sebuah 
negara atau klub catur, sebagaimana memperlakukan sebuah 
pribadi yang besar, adalah membutakan kita kepada hubungan 
kompleks yang menjadi pokok pembahasan ilmu jurnalisme, 
ilmu politik, dan pencarian kebenaran pada umumnya.340 Hal 
ini mengaburkan masalah siapa yang memutuskan untuk siapa, 
yang adalah sebuah pertanyaan menarik.

Beberapa filsuf berpendapat bahwa kebebasan individu adalah 
ilusi, tanggung jawab pribadi sebagai khayalan belaka, dan 
individu itu sendiri hanyalah fiksi belaka, persilangan dari 
“kekuatan” sosial-lah yang lebih nyata daripada sekedar darah-
daging fana organisme yang kita sebut manusia.
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Tentunya memang, ada yang berpendapat bahwa hanya bangsa, 
ras, kelas, atau negara yang nyata, yang adalah diri yang 
sebenarnya, dan bahwa individu manusia adalah tidak lebih 
dari sebuah sel dari sebuah organisme. Karl Marx menekankan 
bahwa manusia adalah “makhluk spesies”, artinya bahwa dia 
berkeberadaan seperti demikian hanya di dalam dan melalui 
sebuah komunitas dan hak individu membatalkan eksistensi 
manusia dengan memisahkan manusia satu sama lain. Bagi 
Marx,

Pembebasan manusia hanya akan lengkap bila manusia sejati 
dan individual telah menyerap kedalam dirinya sebuah abstraksi 
sebagai warga negara; sedangkan pada saat sebagai individu, 
dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pekerjaannya, dan dalam 
hubungannya, dia telah menjadi makhluk-spesies; Dan ketika 
dia telah mengenali dan mengorganisir kekuatannya sendiri 
(kekuatan propres) sebagai sebuah kekuatan sosial sehingga dia 
tidak lagi memisahkan kekuatan sosial ini dari dirinya sendiri 
sebagai kekuatan politik.341

Klaim kaum liberal klasik atas nama kebebasan individu 
dibantah oleh Marx dalam traktatnya yang terkenal tentang 
kaum Yahudi342 sebagai “kebebasan manusia dianggap sebagai 
sel yang terisolasi, memundurkan dirinya ke dalam dirinya 
sendiri”: terlebih lagi, argumen liberal klasik tentang kesetaraan 
politik dibantah karena “tidak penting secara politik. Karena 
hanya sekedar membela hak kebebasan yang sama seperti yang 
didefinisikan di atas; Yaitu bahwa setiap orang setara dianggap 
sebagai sel tunggal yang mandiri.”343 Tidak mengherankan, 
Marx menyerukan agar membuat individu semacam itu menjadi 
“tidak mungkin,”

Dengan anda mengatakan “individu” berarti tidak lain dan 
tidak bukan selain borjuis, para kelas-menengah pemilik 
properti. Orang seperti ini harus disingkirkan, dan dibuat 
menjadi tidak mungkin.344

Adalah hal yang masih membuat geleng-geleng kepala, mengapa 
begitu banyak yang terkejut ketika pengikut gagasan Marx, 
yang meproklamirkan diri mereka “Marxis,” pada abad ke-20 
melanjutkan cita-cita untuk mewujudkan visi membuat individu 
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menjadi tidak mungkin: mereka mengirim jutaan manusia 
individual ke kamp kerja paksa dan “melikuidasi” puluhan juta 
atas nama “membebaskan” makhluk “spesies” yang abstrak.345

Semua teori tersebut pada akhirnya menuntun, bukan kepada 
terwujudnya suatu makhluk yang lebih tinggi dan megah, 
yang disebut bangsa, atau rakyat, atau ras, atau negara, tetapi 
dominasi terhadap manusia individu yang berdarah dan daging, 
oleh manusia lainnya. 

Banyak penulis setelah Perang Dunia II yang bingung atas 
tulisannya tentang “keberadaan” (“Dasein” dalam bahasa 
Jerman) dan berpikir bahwa Heidegger sedang menulis tentang 
apa artinya “menjadi” manusia atau berada sebagai manusia 
dan bahwa pertanyaan itu menyediakan Akses terhadap 
pertanyaan tentang keberadaan.346 Sebenarnya, sebagaimana 
dia membuatnya menjadi lebih jelas selama masa kekuasaan 
Nasional Sosialisme (Naziisme), ketika dia bisa lebih bebas 
secara terbuka membicarakan idenya, Dasein adalah sesuatu 
yang hanya bisa kita utarakan dalam bentuk kolektif “kita,” 
dan khususnya, Dasein dari satu bangsa tertentu, Volk (Rakyat) 
Jerman.347 Seperti yang diutarakan oleh Heidegger dalam 
ceramahnya setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Nasional 
Sosialis, Rakyat Jerman saat ini sedang berjalan melewati sebuah 
momen agung sejarah: anak-anak muda di akademi mengetahui 
kebesaran ini. Apa yang terjadi kemudian? Rakyat Jerman 
sebagai keseluruhan sedang menjadi dirinya sendiri, yaitu, 
menemukan pemimpinnya, Dalam kepemimpinan ini, rakyat 
sedang menjadi dirinya dalam penciptaan sebuah negara.348

Artinya, dalam “menemukan pemimpinnya,” sang pemimpin 
(“der Führer”) yang akan memutuskan bagi semua orang. 
Dan, tentunya, Dasein kolektif tersebut, dengan menemukan 
pemimpinnya, akan menyuntikkan kekuatan: “Hanya ketika kita 
menjadi apa yang nantinya kita akan menjelma, dari kemegahan 
penciptaan Dasein atas jiwa dan kemanusiaan kita, nanti pada 
saat itulah kita bisa tetap layak akan kekuatan tujuan kemana kita 
mengarah yaitu kemajuan sejarah kita.”349 René Descartes, yang 
terkenal dengan formulasi “Cogito ergo sum” (“Saya berpikir, 
oleh karenanya saya ada”) dikecam oleh Heidegger karena, 
bagi Descartes (dalam kata-kata Heidegger), “Sang Saya dari 
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manusia yang berpikir digerakkan ke dalam pusat diri dimana 
hanya dari sanalah manusia bisa diketahui.”350 Heidegger ingin 
mengganti “aku” dengan “Kami” secara kolektif. Sebagaimana 
pernyataannya dalam kuliahnya yang sangat aneh tentang logika 
yang diajarkan dalam sebuah rezim Nasional Sosialis, yang sangat 
jauh dari apa yang secara normal dimengerti sebagai logika dan 
lebih banyak tentang antusiasme Heidegger akan rasisme dan 
Nasional Sosialisme, “kita memilikinya ... keuntungan bahwa 
pertanyaan siapa kita saat ini tepat pada waktunya, berbeda dari 
masa liberalisme, masa jaya “Saya.” Sekarang adalah masa jaya 
“Kita”. “351

Sang “Kita” bukanlah sekedar “kerumunan tak bernama” atau 
“masa yang memberontak” tetapi adalah sang Volk. Sebagaimana 
bagi Marx, bagi Heidegger, Dasein, atau keberadaan, bukanlah 
keberadaan individu yang “terisolasi” dan “egois,” atau bukanlah 
sekedar kumpulan mereka, tetapi sebuah kesadaran-diri kolektif, 
dalam pemikiran Marx; kelas dan negara, dan dalam eidegger 
Volk dan negara: adalah menjadi lebih jelas mengapa karakter diri 
tidak terdiri dari refleksitas ‘Saya’, sebuah subyek; karena justru 
ledakan dari Ke-Saya-an dan subjektivitas oleh temporalitas, 
yang melahirkan Dasein, seolah-olah, menjauhkan dirinya dari 
keberadaan dan sehingganya menariknya ke arah diri yang 
berkeadaan.”352 Seluruh pertunjukan itu dipenuhi dalam bahasa 
non sequitur, bahasa kabur, lompatan kesimpulan yang salah 
(sering dibenarkan dengan apakah kata-katanya terdengar akrab), 
namun Heidegger menganggapnya sebagai salah satu karyanya 
yang paling penting, walaupun nanti dipublikasikan bertahun-
tahun setelah kematiannya, ketika keyakinannya terhadap Nazi 
mulai jelas lewat penyelidikan berbagai arsip.

Heidegger menyediakan podium untuk penolakan terhadap 
kebebasan dan tanggung jawab individual di antara intelektual 
baik dari “kiri” jauh maupun “kanan” jauh (yang punya lebih 
banyak kesamaan dibandingkan yang terjadi dalam spektrum 
“kiri-kanan”) dalam dekade akhir-akhir ini dengan menekankan 
bahwa panggung utama haruslah ditempati oleh Kita, dalam 
kasusnya sendiri “Kita, Rakyat Jerman” (Volk) yang dia 
anggap sebagai bangsa sejarah dengan misi sejarah. Pengelu-
eluan Heidegger tentang konsep “keaslian” sebagai tujuan 
dari keberadaan sebenarnya mengantar kita kepada berbagai 
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bentuk gerakan anti-individualis: nasionalis, rasis, sosialis, 
etnosentris, dan bahkan barusan ini meningkatnya identitas 
“Political correct.” Yang lain mungkin sekedar menggantikan 
Volk bangsa Jerman dengan kolektif lainnya, yang konsisten 
dengan polilogisme (ide bahwa ada kebenaran yang berbeda 
untuk kelompok yang berbeda) – nya Heidegger dan menolak 
kebenaran universal.353 Dalam masing-masing kasus tersebut, 
adalah bahwa keberadaan asli (otentik) haruslah kolektif, berbeda 
dengan sekedar “saya” yang berada diantara individu lain 
sebagaimana yang menjadi ciri liberalisme klasik. Kolektivisme 
metafisis, penegasan bahwa eksistensi itu sendiri secara inheren 
bersifat kolektif, dengan cepat diambil alih oleh para ekstrimis 
anti-individualis dari “kiri” maupun “kanan,” yang semuanya 
menekankan bahwa dileburnya individu menjadi keseluruhan 
yang lebih besar merupakan penciptaan Dasein yang “otentik” 
dan semuanya mereka bersekutu dalam penolakan terhadap ide 
kebebasan dan tanggung jawab individu. Tentu saja, peleburan 
individu menjadi “Kita” selalu berarti penurutan sebagian 
individu-individu, yang biasanya mayoritas, kepada individu 
lain, biasanya kelompok kecil dan terorganisir dengan baik, 
orang-orang yang telah merebut kekuasaan untuk diri mereka 
sendiri atas nama kolektif. (Itu adalah salah satu pandangan 
Orwell dalam 1984: doktrin “Kolektivisme Oligarki” merujuk 
pada keniscayaan tersebut.)

Kolektivisme selalu berarti penghancuran kebebasan dan 
tanggung jawab. Kebebasan individu dihancurkan lewat 
pemaksaan dan kekerasan, dan akhirnya tanggung jawab diporak-
porandakan. Sang Rakyat, Ras, Partai, Komunitas, Massa, 
Bangsa, atau entitas kolektif lainnya dianggap sebagai agen 
tindakan. Menggantikan kebebasan dan tanggung jawab dari 
individu menjadi beberapa entitas yang dianggap lebih megah 
atau tinggi, membuat kebebasan dan tanggung jawab tersebut 
hilang tak berarti. Novelis Jerman Robert Musil merenungkan 
tentang ide “Bangsa” dalam esainya “Bangsa sebagai Idiil dan 
Kenyataan,” yang ditulis tidak lama setelah dimulainya Perang 
Dunia Satu yang menyebabkan paling kurang tujuh belas juta 
manusia meninggal. “Jerman,” sebagai pihak yang dikalahkan, 
disalahkan oleh pemenang sebagai penyebab perang. Musil 
bertanya siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas 
kengerian perang.
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Betapa salahnya alasan kekanak-kanakan, yang sayangnya, 
sering terdengar di Jerman: Kami tidak melakukannya! 
Kaisar, para jenderal, para diplomat melakukannya! Tentu 
kita melakukannya: kita membiarkannya terjadi; Itu terjadi 
tanpa campur tangan kita. Di sini seperti di negara lain. 
Betapa salahnya juga alasan lain yang sering didengar:

Kita tidak cukup tegas, kita membiarkan diri kita tertipu.... 
Individu... menunjukkan dirinya tidak mampu melakukan 
apapun, dan membiarkan semuanya terjadi. Dalam 
ilusi tentang kehendak bebasnya, dia mengikuti tanpa 
menjalankan kehendaknya.

Kami yang melakukannya, mereka yang melakukannya, 
tidak ada SATU orang yang melakukannya, hanya “ia”(it kata 
benda) yang melakukannya. Kami melakukannya, mereka 
melakukannya; Artinya, tidak ada yang melakukannya, hanya 
“itu” yang melakukannya.354 Kolektivisme merupakan bentuk 
ekstrim dari penolakan terhadap kebebasan dan tanggung jawab. 
Tentunya kolektivis menekankan pada “kebenaran” sejati yaitu 
pengabaian tanggung jawab individu dan penyerahan diri kepada 
negara. Bagi Heidegger, ini berarti bahwa “Kebebasan bukanlah 
kemerdekaan untuk melakukan dan dibiarkan, tetapi hidup 
dalam keniscayaan keberadaan, dalam bentuk sebagai makhluk 
sejarah dalam kehendak pengetahuan, mereformasi keniscayaan 
ke dalam bentuk dominasi tatanan terstruktur sebagai sebuah 
Volk. Kepedulian terhadap kebebasan makhluk historis [Seins] 
adalah dengan sendirinya memberdayakan kekuatan negara 
sebagai sendi penting dari sebuah misi sejarah.”355 

Sebagaimana yang dicatat oleh Musil, salah seorang liberal 
klasik pengkritik kemunculan kolektivisme, bahwa dalam 
tatanan kolektivis, manusia dibebaskan dari tanggung jawab, 
karena tidak ada yang memang bertindak atau bertanggung jawab 
atas kejahatan; “dia” (it) yang melakukannya. Itulah kesimpulan 
dari semua bentuk kolektivisme. Dan ketika rezimnya hancur, 
pemimpinnya yang menjalankan kekuasaan atas nama kolektif 
bisa menghindar dari setiap tanggung jawab pribadi ketika 
kejahatan tersebut terungkap. “Dia” (It) yang melakukannya, 
yang artinya tidak ada yang sama sekali bertanggung jawab. 
Tentu saja, individu dalam bertindak berkoordinasi dengan orang 
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lain untuk mencapai tujuan bersama, entah itu baik, buruk, atau 
tidak keduanya. Kita mengatakan sebuah kelompok “bertindak,” 
entah itu klub catur, kelompok pembela perdamaian, serikat 
pekerja, perusahaan, parlemen, universitas, atau negara. Tetapi 
walaupun memiliki arti ketika mengatakan sebuah kelompok 
bertindak, kelompok tersebut bukanlah individu, sebagaimana 
individu yang membentuknya. Mereka, faktanya, dibentuk oleh 
individu-individu dan semua hubungan antara mereka. Kelompok 
bukanlah entitas sebagaimana konstituen yang membentuknya. 
Tidak pula ada suatu bentuk kesadaran yang lebih tinggi; jika 
ada, mereka mungkin bentuk degradasi kesadaran manusia, 
sebagaimana Musil mencatat; hal itu mungkin bentuk yang 
sering dijadikan alat oleh orang-orang untuk menghindari 
kebebasan dan tanggung jawab mereka sendiri.

Jika kita ingin menemukan tanggung jawab untuk tindakan, maka 
tanggung jawab hanya ada dalam individu manusia yang berpikir, 
berhati-hati, merencanakan, berbicara, bergerak, dan bertindak. 
Manusia individu adalah lokus agensi moral; kelompok adalah 
jaringan dalam mana hal-hal ini bisa dijalankan, tetapi ketika 
disalahpahami, tanggung jawab menjadi awan kelabu dimana ia 
menjadi tersebar, ditolak, dan menghilang.

Paling tidak selain dalam cerita fiksi ilmiah, kasus kepribadian 
ganda (atau banyak) yang tidak umum, eksperimen-pikiran 
filsafat hipotesis, dan cidera otak dan situasi medis yang langka 
lainnya, setiap masing-masing kita memiliki diri yang unik, 
yaitu, setiap kita terasosiasi dengan satu tubuh materiil yang 
terindividuasi. Adalah melalui tubuh kita, kita berinteraksi 
dengan objek materiil dunia sekitar dan lewat tubuh ini kita 
belajar membedakan apa yang menjadi milik kita dan bukan 
milik kita. Thomas Hodgskin, seorang jurnalis dan pendukung 
radikal perdagangan bebas dan pendukung keras kedamaian 
yang menulis untuk majalah The Economist, mendasarkan: 

Tuan Locke mengatakan, bahwa setiap orang memiliki 
kepemilikan properti di dalam dirinya sendiri; faktanya, 
individualitas – yang menjadi penting karena kata memiliki 
– tidak bisa dipisahkan dari pribadi. Setiap individu 
mempelajari lekuk dan bentuknya yang dia miliki, dan 
bahkan keberadaan dari badan dan tubuhnya dengan melihat 
dan merasakannya. Hal ini membentuk gagasan tentang 
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identitas pribadi baik untuk dirinya dan orang lain; dan 
adalah tidak mungkin untuk memikirkan – malah faktanya 
adalah kontradiksi dengan mengatakan – bahwa badan dan 
tubuh seseorang bukanlah miliknya: karena kata nya, diri, 
dan tubuhnya menandakan pentingnya hal materiil ini. 

Sebagaimana kita pelajari dari keberadaan tubuh kita sendiri, 
dari melihat dan merasakannya, dan sebagaimana kita 
melihat dan merasakan tubuuh orang lain, kita punya dasar 
yang sama untuk percaya pada individualitas dan identitas 
orang lain, sebagaimana percaya indentitas kita sendiri. Ide 
diekspresikan lewat kata milikku dan milikmu sebagaimana 
kita pakai untuk menunjukkan hasil kerja, adalah bentuk 
perluasan gagasan identitas dan individualitas pribadi.356

Manusia individu, bentuk kehidupan tubuh tunggal organis, 
adalah dasar alamiah dari tanggung jawab dan kebebasan. Bahkan 
jika saya, bisa, atau harus “mengindentifikasi” diri dalam satu 
kelompok tertentu, tidak mungkin bisa saya “mengidentifikasi” 
dengan anggota lain kelompok tersebut dengan cara yang sama 
saya bisa mengidentifikasi diri saya, karena saya tidak bisa 
merasakan dan memikirkan, atau mengendalikan pergerakan 
tubuh orang lain sebagaimana saya mengendalikan milik saya. 
Saya memiliki kendali dan kepemilikan atas tubuh saya dalam 
cara yang tidak akan pernah bisa saya miliki terhadap orang lain. 
(Seseorang bebas saja untuk berspekulasi tentang kecerdasan 
buatan yang mungkin bisa menjadi lokus kebebasan dan 
tanggung jawab, atau makhluk luar angkasa dengan identitas 
kolektif, dan seterusnya, namun dengan wujud sebagai agen 
sebagaimana yang kita kenal sekarang.) “Kodrat tubuh diri” 
telah membawa keuntungan “Kekebalan dari kesalahan melalui 
kesalahan identifikasi.”357 Seperti yang dicatat Gareth Evans, 
kita memiliki apa yang bisa dijelaskan sebagai kemampuan 
umum untuk mengenali tubuh kita sendiri, walaupun ini bisa 
dibagi menjadi beberapa kemampuan yang terpisah: .... Masing-
masing dari mode persepsi ini tampaknya memberi ruang bagi 
bertumbuhnya penilaian yang kebal dari kesalahan lewat salah-
identifikasi. Tidak ada dari perkataan berikut yang tampaknya 
masuk akal ketika pada awalnya ditunjukkan adanya pengetahuan 
yang didapatkan dengan cara yang tepat: “Seseorang sedang 
menyilang kaki, tapi apakah kaki saya yang sedang disilangkan?”, 
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“Seseorang sedang didorong, tetapi apakah saya yang sedang 
didorong?” Tidak tampak adanya jeda antara subyek memiliki 
informasi (atau kelihatannya memiliki informasi), dengan cara 
yang tepat, bahwa keadaan keberadaan F dicontohkan, dan 
keadaan memiliki informasinya (atau kelihatannya memilik 
informasi) bahwa dia adalah F; bagi dia untuk memiliki, atau 
tampaknya memiliki, informasi tentang keberadaan yang sedang 
dijelaskan sama seperti bahwa agar kelihatannya, dia adalah F.358

Epictetus menganggap kodrat tubuh diri adalah pengetahuan yang 
paling pasti. Dalam reaksi-nya atas skeptisisme dari Pyrrhonis 
(pendukung filsuf yunani Pyrrho) dan filsuf Akademik, Epictetus 
berargumen, “bahwa anda dan saya bukanlah orang yang sama, 
Saya tahu itu sangat pasti. Darimana saya temukan pengetahuan 
ini? Ketika saya menelan sesuatu, saya tidak pernah menaruh 
potongan tersebut ke tempat itu (tubuh anda), tetapi ini (tubuh 
saya).”359

Setiap orang diidentifikasi dengan satu dan satu-satunya tubuh, 
yang dalam ruang dan waktu berbeda bersama ada dengan tubuh 
lain. Setiap pribadi adalah sumber utama gerak satu tubuh. Setiap 
tubuh menyediakan batas-batas ruang “kemilikan.” Nilai yang 
seorang bertindak untuk capai atau pertahankan adalah nilai dari 
agen yang terindividuasi secara materiil; yang bisa saja secara 
umum disetujui oleh orang lain, tetapi mereka adalah “agen-
relatif.” Setiap orang bertanggung jawab atas tindakan tersebut 
dalam kasus dimana dia “bisa melakukan sebaliknya.” Setiap 
pribadi bertanggung jawab atas tindakan tubuhnya sendiri, tetapi 
tidak (kecuali dalam kasus tertentu seperti perwalian anak-anak 
dan orang tunagrahita) atas tindakan tubuh orang lain, karena ini 
adalah tanggung jawab agen yang lain, yaitu, mereka yang ruang 
lingkup “kemilikannya” didefinisikan oleh tubuhnya. 360

Tanggung jawab dan kebebasan akhirnya pasti saling bertautan 
bersama dalam lokus tindakan manusia, individu manusia. 
Usaha untuk membatalkan hubungan antara kebebasan dan 
tanggung jawab telah gagal, sementara para filsuf yang 
menyulap dan menganut kepercayaan terhadap sebuah makhluk 
ajaib kepribadian diri yang kolektif telah mencapai cukup 
kesuksesan sehingga mampu menyebabkan jutaan keburukan 
bagi begitu banyak individu dan hubungan sosial di dunia 
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nyata. Individu-individu telah dibunuh dengan jumlah ratusan 
juta hanya dalam satu abad terakhir, sementara hubungan sosial 
telah ditekan, diganggu, dan pada umumnya digantikan dengan 
negara terorganisir yang mana para pakar propagandanya 
mengklaim bahwa mereka adalah “kita.” Sebuah dunia dengan 
individu-individu bebas dan bertanggung jawab bekerja 
sama secara sukarela adalah pilihan yang jauh lebih baik dari 
pada penderitaan dan atomisasi sosial yang diciptakan oleh 
pengendalian negara. 
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11
Meningkatkan dan 

Mengembangkan 
Pengendalian Diri Anda

Oleh Tom G. Palmer

Apakah dampak praktis yang didapat dalam hidup 
anda dari memeluk kebebasan dan tanggung jawab? 
Bagaimana seseorang mengembangkan pengendalian 
diri dan secara efektif meraih kebebasan dan tanggung 
jawab-nya? Penelitian ilmiah bukan saja menyediakan 
jawaban untuk pertanyaan ilmiah, tetapi juga teknik untuk 
mencapai pengendalian diri yang lebih baik, kesuksesan, 
dan kebahagiaan. Berikut adalah panduan singkat untuk 
beberapa teknik kunci dan panduan untuk pengendalian 
diri.

“Ada sesuatu yang luar biasa tentang pengendalian yang 
diarahkan seseorang atas dirinya, yang menghasilkan 
seorang entitas yang beroperasi secara independen, cerdas, 
bertanggung jawab, siaga. Pribadi yang memotivasi diri 
yang tidak diperintah oleh orang lain dan tidak membutuhkan 
perintah dari yang lain menjadi yang paling mendekati 
yang terbaik dari umat manusia. Dalam pribadi tersebut, 
kebiasaan mandiri dipadankan dengan rasa hormat yang 
mendalam atas kemandirian orang lain. Kecenderungan 
untuk mengizinkan orang lain berakar bukan pada 
ketidakpedulian terhadap nasib orang lain, tetapi dalam 
keyakinan bahwa dalam keadaan normal kita bisa lebih 
membawa kebaikan bagi mereka dengan membiarkan 
mereka mengejar tujuan mereka tanpa gangguan.” 361

—John Lachs, Centennial Professor,  
Vanderbilt University 
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“[O]rang-orang dan Masyarakat bisa memupuk sifat 
pengendalian diri secara bertahap dan dengannya 
menurunkan tingkat kekerasan.”362

—Steven Pinker, Profesor Ilmu Psikologi,  
Harvard University

Manusia menginginkan kebebasan untuk menjadi manusia 
yang ia inginkan. Dia menginginkan seperti ini karena dia 
tidak tahu, akan jadi manusia seperti apa dia nantinya. 
Marilah kita singkirkan selamanya penghalang kebebasan, 
yang bisa muncul dari analisa ekonomi tradisional. Manusia 
tidak menginginkan kebebasan untuk memaksimalkan 
utilitasnya, atau masyarakat dimana dia menjadi bagiannya. 
Dia menginginkan kebebasan untuk menjadi manusia yang 
ia inginkan.” 363

—James Buchanan, Peraih Hadiah Nobel  
bidang Ekonomi

Pengendalian diri dapat dicapai. Ia bukanlah sesuatu yang anda 
miliki dengan sendirinya atau yang anda tidak miliki. Ia bisa 
ditingkatkan, dipupuk, diperbaiki, dan dijadikan dasar kehidupan 
yang berkebebasan, yang bergairah, berprestasi, dan memiliki 
kehormatan, dan kebahagiaan dalam hidup bermasyarakat 
dengan orang lain. Bagi mereka yang meratapi bahwa kita adalah 
sebagaimana adanya kita dan tidak bisa dirubah, ada kabar baik 
bagi mereka. Kita punya kebebasan untuk mengubah diri kita, 
untuk menggantikan kebiasaan merusak dengan yang berguna, 
untuk mencapai tujuan kita, untuk mengurangi kekerasan dan 
lebih dihormati orang lain, untuk menjadi diri yang kita inginkan. 
Kita bisa bertumbuh lebih berbelaskasih dan memperbaiki 
hidup kita dan mereka yang ada disekitar kita. Dan sisi baiknya: 
mengembangkan pengendalian diri dan pertumbuhan rohaniah 
adalah mungkin bukan hanya bagi orang muda, tetapi juga yang 
sudah lanjut usia.

Sebelum melihat bagaimana kita bisa memperbaiki pengendalian 
diri kita, ada baiknya untuk membantah beberapa kesalahpahaman 
tentang apa itu pengendalian diri. Setelah itu dilakukan kita bisa 
merujuk pada sains ilmu pengetahuan tentang pengendalian diri 
(kadang kala disebut sebagai willpower atau daya kehendak, 
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atau daya karsa) untuk menarik beberapa pelajaran praktis yang 
bisa kita gunakan untuk mengembangkan pengendalian diri 
kita, memenuhi kepentingan diri yang tercerahkan kita, dan 
mengamankan kebebasan kita. 

Bagi beberapa orang, kata “Pengendalian-Diri” memunculkan 
gambaran seseorang yang menyipitkan dan memalingkan mata 
dari semua godaan, dengan mungkin peluh keringat perlahan 
mengalir di wajahnya dengan tangan gemetar tersembunyi di 
bawah meja, atau seorang pahlawan pemberani yang menolak 
mengkhianati perjuangannya – atau bahkan meringis kesakitan 
– sementara dia menahan siksaan yang terburuk. Bayangan-
bayangan tersebut sangat menyesatkan. Kecuali dalam kondisi 
yang sangat tidak biasa (dan dalam film) pengendalian diri 
bukanlah tentang tekad baja dan tidak membutuhkan banyak 
kesakitan dan penderitaan. Pengendalian diri bukanlah tentang 
“ketangguhan” atau logis tanpa emosi. Ia adalah tentang 
kesadaran tentang apa yang anda harapkan untuk capai dan 
bagaimana tujuan anda tersebut saling selaras. Ia adalah tentang 
mencapai, kadang secara perlahan dan dalam jangka waktu yang 
panjang, kebiasaan yang mendukung bagi anda mencapai tujuan 
anda. Ia adalah tentang menjadi sadar tentang mereka yang ada 
di sekitar anda dan akan kepentingan, persepsi, dan hak-hak 
mereka. Orang-orang dengan pengendalian diri memperoleh 
kemampuan untuk menghindari godaan tanpa perlu gemetar dan 
berpiluh keringat. 

Mempertimbangkan tentang pengendalian diri, punya sejarah 
panjang kebelakang dan didasarkan pada banyak tradisi filsafat 
dan agama. Adalah telah lama dipahami bahwa dengan usaha, 
kita bisa membuat diri kita menjadi jenis pribadi yang kita 
kehendaki. Kita menjadi orang yang kita inginkan dengan 
bertindak sebagaimana seharusnya. Aristoteles mencatat bahwa 
kata “etika,” yang diambil dari bahasa Yunani menjadi kata 
moderen Inggris “ethics”, dari kata ἦθος, atau kebiasaan. Dia 
membandingkan “hal-hal yang sudah ada dalam diri kita secara 
alamiah,” seperti kemampuan melihat dan mendengar, yang kita 
gunakan karena kita memiliki kemampuan ini, yang kita miliki 
karena kita menggunakannya: 

“Nilai kebaikan yang kita miliki pada awalnya ada karena 
kita terlibat dalam berbagai kegiatan, dan juga seni. Karena 
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untuk menyadari hal-hal tersebut kita harus mempelajari 
bagaimana melakukannya, kita belajar dengan melakukannya 
– contohnya, dengan membangun rumah, orang menjadi 
pembangun rumah, dan dengan memainkan cithara, orang 
menjadi pemain cithara. Sehingga juga, oleh karenanya, 
dengan melakukan hal tersebut kita menjadi: melakukan 
sedang-sedang, kita menjadi yang sedang-sedang saja, 
dengan melakukan secara sungguh-sungguh, kita menjadi 
yang sungguh-sungguh.”364

Ilmu Syaraf modern saat ini telah bisa menjelaskan lebih baik 
dari yang Aristoteles mampu jelaskan tentang bagaimana 
kebiasaan-kebiasaan tersebut dimasukkan kedalam struktur otak 
kita. Otak mampu berubah, dan bahkan dengan secara sadar 
dirubah dalam hidup kita. Istilah moderen untuk kemampuan 
merubah tersebut disebut “neuroplasticity” (Neuroplastisitas) 
dan ini merujuk pada cara-cara dimana struktur otak kita yang 
mendasari kebiasaan kita, kepribadian kita, persepsi kita, dan 
banyak lagi, bisa dirubah. Kabar baiknya adalah bahwa kita 
bisa merubah substrata fisik dari diri kita secara sengaja dengan 
inisiatif kita sendiri. Material substarta diri kita menetapkan 
batasan atas apa yang bisa kita rubah, tetapi materialitas tersebut 
tidak menghilangkan kebebasan kita. Kita memiliki kebebasan 
metafisis untuk membentuk hidup kita sendiri, untuk menjadi 
orang yang kita inginkan.365 Melakukannya membutuhkan 
usaha, bahkan perujuangan. Mencapai pengendalian diri yang 
lebih besar mendatangkan manfaat bukan hanya untuk hidup 
yang lebih baik, tetapi kemampuan yang lebih besar untuk 
berjuang bagi kebebasan kita untuk setara secara hukum dalam 
masyarakat bebas. Pengendalian diri yang lebih besar adalah hal 
yang bisa kita miliki, sesuatu yang bisa kita integrasikan dalam 
hidup kita, sesuatu yang bisa kita pelajari. 

• Belajar membuat keputusan yang lebih baik membantu kita 
menghindari kegagalan dan mengamankan kebebasan kita;

• Belajar untuk memperhatikan kepentingan orang lain membantu 
kita untuk menjadi lebih baik dalam bekerja sama secara sukarela 
agar menguntungkan diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat 
kita, dan seluruh umat manusia;
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• Belajar untuk berhemat lebih banyak untuk masa depan membantu 
kita menghindari jebakan dan ketergantungan pada negara 
kesejahteraan;

• Belajar untuk memperhatikan hak orang lain, termasuk orang-
orang dengan nilai dan cara hidup yang sangat berbeda dari kita, 
membantu kita untuk menghormati mereka dan bersama mereka 
berjuang mendapatkan kebebasan bersama;

• Belajar mengendalikan dorongan impuls kita membantu kita 
mencapai tujuan kita yang lebih mendalam dan lebih rasional dan 
menikmati kehidupan yang bermakna dan martabat;

• Belajar merencanakan dan menuntun hidup kita sendiri membantu 
kita untuk berdiri teguh menghadapi negara pengasuh dan 
larangan, pengendalian, dan mandat perilaku-nya;

• Belajar untuk menyadari harkat martabat kita membantu kita 
untuk menolak bantuan dan subsidi yang didapatkan secara paksa 
dari orang lain dan untuk menolak mentalitas “makan rente,” 
(memanfaatkan bantuan) atau “menjarah sebelum anda dijarah,” 
dan untuk berdiri bersama sesama warga sebagai Warga negara 
bebas dari negara yang bebas;

• Belajar mengembangkan pengendalian diri kita membantu kita 
bukan hanya untuk hidup, tetapi membebaskan hidup.

Mencapai pengendalian diri yang lebih besar membantu kita 
untuk menegaskan kebebasan kita, untuk mengatakan pada 
politisi dan birokrat bahwa kita bisa membuat pilihan kita 
sendiri, dan mengambil alih kebebasan dan tanggung jawab kita. 

Tambahan
Tuntunan dan Tips Berguna  
untuk Meningkatkan Pengendalian Diri
Adalah sebuah kepongahan jika saya ingin menulis sebuah 
buku penuntun tentang bagaimana memperbaiki pengendalian 
diri seseorang. Sebagai sebuah pekerjaan yang masih sedang 
berlangsung, saya lebih siap untuk menyediakan sebuah penuntun 
untuk beberapa buku penting tentang topik ini, dengan beberapa 
pelajaran yang bisa ditarik dari masing-masingnya. Hal ini bisa 
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menyelamatkan saya dari rasa malu akan kesombongan dan juga 
menyediakan bagi pembaca kesempatan untuk menjelajahi isu 
secara pribadi. Kebanyakan buku yang saya pilih ini mudah 
dibaca dan berisi petunjuk yang sangat berguna. (Saya akan 
menandai beberapa yang lebih berguna dengan huruf tebal.) 
Isinya juga menawarkan beberapa latihan praktis.

Jika anda ingin mendapatkan hanya satu dari karya-karya 
berikut, saya rekomendasikan yang urutan pertama atau kedua. 
Anda bisa membeli keduanya, tetapi anda mungkin hanya 
akan membiarkannya di meja anda, jadi saya rekomendasikan 
memilih satu dan memastikan anda membacanya. Dan mungkin 
anda akan ingin membeli yang lainnya. 

Melatih dan Mempertahankan Daya Kehendak (Karsa) 
Otak
Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength, (Daya 
Karsa: Menemukan Kembali Kekuatan Terbesar Manusia) oleh 
Roy Baumeister dan John Tierney (New York: Penguin Books, 
2011) 

Seorang psikolog eksperimental, Roy Baumeister, dan 
jurnalis sains untuk New York Times, John Tierney (yang 
menyumbangkan satu bab tulisan untuk buku yang sedang 
Anda baca sekarang), bekerja sama untuk menghasilkan sebuah 
buku yang menarik, didasarkan pada penelitian ilmiah empiris, 
ditulis dengan indah, dan berguna. Mereka menunjukkan bahwa 
daya kehendak, kemampuan pengendalian diri, sangat terkait 
dengan kimiawi otak kita, lebih khusus, pasokan glukosa yang 
tersedia. Mereka menunjukkan bahwa daya kehendak tersedia 
secara terbatas dan bisa habis. Setiap kali anda membuat 
keputusan, anda menghabiskan beberapa dari daya kehendak 
yang terbatas, sehingga adalah bijak untuk menghindari 
pemborosannya dengan membuat keputusan tidak penting 
lalu membiarkanya terpakai habis ketika anda nantinya 
dihadapkan pada sebuah keputusan yang sangat penting. 
Lebih lanjut, mirip seperti otot, daya kehendak bisa diperkuat 
dengan melatihnya, bahkan dengan melatih hal-hal kecil 
seperti duduk lebih tegak. (Orang tua anda mungkin lebih tahu 
ketika mereka menegur anda untuk tidak membungkuk.)
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Menetapkan tujuan yang realistis dan kemudian meninjau 
ulang (untuk melihat seberapa realistis tujuan tersebut, sehingga 
anda bisa menurunkannya agar bisa dicapai kedepannya) 
adalah langkah penting untuk pengendalian diri. Bagian dari 
menetapkan tujuan adalah menentukan hadiah bagi diri 
anda karena mencapainya; sekedar menggunakan pengendalian 
diri untuk menolak kesenangan untuk diri kita menuntun kepada 
kegagalan, sedangkan dorongan positif dengan menghadiahi 
diri kita akan lebih mungkin memotivasi diri kita (yaitu, bagian 
keinginan di otak anda) untuk melakukan apa yang ingin anda 
lakukan.

Memonitor perilaku anda sendiri bisa membantu anda dalam 
mencapai pengendalian diri; aplikasi keuangan seperti Mint.
com membantu saya mengendalikan keuangan pribadi (app ini 
membantu menunjukkan apa yang telah saya belanjakan, secara 
terperinci dan terangkum, mengingatkan tentang tagihan, dan 
menguatkan daya kehendak saya untuk menghindari pembelian 
impulsif), atau hanya dengan memiliki (dan secara teratur 
menggunakan) alat timbangan berat badan adalah salah satu alat 
bantu yang paling ampuh bagi para pelaku diet yang berjuang 
mengendalikan berat badan. 

Menjanjikan diri kita bahwa nanti kita akan menikmati sesuatu 
yang kita inginkan (seperti makanan), daripada mengatakan 
“Jangan pernah!” ternyata membantu kita memuaskan rasa 
sakaw; ketika kita mencoba sedikit kemudian, kita cenderung 
memadat lebih sedikit, sedangkan jika kita berkata “Tidak!” 
kita cenderung menggunakan jauh lebih banyak ketika cobaan 
datang; menunda, dari pada menyangkal kepuasan bisa 
menjadi cara yang lebih efektif untuk mengurangi konsumsi. 
Penulis menjelaskan banyaknya penelitian ilmiah beberapa 
tahun terakhir tentang daya kehendak dan menggunakan ilmu 
pengetahuan tersebut untuk mengerti mengapa kita gagal dan 
bagaimana kita bisa berhasil.

Kekuatan dari “Saya Tidak Akan,” “Saya Akan,” dan 
“Saya Mau” 
The Willpower Instinct: How Self-Control Works, Why It Matters, 
and What You Can Do to Get More of It, oleh Kelly McGonigal 
(New York: Avery/Penguin, 2012), Telah diterjemahkan dalam 
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bahasa Indonesia, Willpower Instinct: Bagaimana Pengendalian 
Diri Bekerja, Mengapa Ia Penting, dan Apa Yang Dapat Kita 
Lakukan Agar Lebih Banyak Mendapatkannya (Jakarta: Avery 
Through Maxima, 2013)

Dosen psikologi dari Univesitas Stanford Kelly McGonigal 
mengajar mata kuliah tentang pengendalian diri dan telah menulis 
buku penuntun yang ramah-pengguna tentang bagaimana 
mengatur diri kita. Dia mengambil dari temuan-temuan terbaru 
dalam sains-saraf (neouroscince) dan mengaplikasikan pelajaran 
tersebut guna menghadapi tantangan yang kita semua hadapi 
dalam mengatur hidup kita. McGonigal memulai dengan 
latihan sederhana untuk mencapai pengetahuan-diri yang 
lebih besar, meminta anda untuk berfokus (bahkan jika hanya 
untuk sesaat) pada saat dimana anda berharap seharusnya anda 
mengatakan “tidak,” saat dimana anda berharap akan berkata 
“ya,” dan sebagai kerangka kerja, apa yang anda inginkan untuk 
capai dalam hidup: “Saya Akan,” “Saya tidak akan,” dan 
“Saya ingin.”

Anda bisa memperkuat kekuatan “Saya Akan” anda dengan 
berkomitmen pada diri anda untuk melakukan sebuah tugas 
kecil, seperti membuang setiap hari satu hal tidak berguna 
yang menumpuk di rumah anda atau dengan tenang duduk 
dan bernafas (bermeditasi) lima menit sehari. Anda bisa 
menguatkan “Saya Tidak Akan” anda dengan berkomitmen 
pada diri anda untuk tidak melakukan beberapa hal kecil, 
seperti memaki atau membungkuk di kursi anda. Anda bisa 
memperkuat “Saya Ingin” anda dengan berkomitmen pada 
diri anda untuk secara teratur memonitor diri anda, entah 
dengan timbangan badan dan sebuah kertas dan pensil, atau 
dengan Mint.com, atau dengan mekanisme lain yang tersedia di 
QuantifiedSelf.com

Hindari jebakan yang mendorong perilaku yang anda ingin 
hindari, seperti ketika anda membeli produk yang tampaknya 
dari luar baik seperti kesan “organik” atau “ramah lingkungan” 
tetapi ternyata tinggi kalori (menukarkan satu kebaikan 
dengan kebaikan lain) atau ketika anda merasa “diizinkan” 
untuk makan kalori tinggi setelah berolah raga. Hadiahi diri 
anda untuk perilaku yang sulit, tetapi diinginkan dengan 
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menghubungkannya dengan sesuatu yang sangat anda 
inginkan dan harapkan. Pakailah daya imajinasi agar bekerja 
untuk anda dengan membayangkan dengan jelas dan visual 
diri anda di masa depan dan bagaimana dia akan berterima 
kasih atas hadiah yang anda berikan (“kepada anda”) karena 
sudah sangat baik hati dan membantu “diri anda di masa depan.”

Merubah Kebiasaan-Kebiasaan
The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business, 
oleh Charles Duhigg (New York: Random House, 2014). Telah 
diterjemahkan dengan judul Dahysatnya Kebiasaan, Mengapa 
Kita Melakukan apa yang Kita Lakukan dalam Hidup dan Bisnis 
(Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014)

Wartawan New York Times mulai mengamati pentingnya 
kebiasaan ketika dia menjadi reporter zona perang dan melihat 
bagaimana kerusuhan dicegah dengan polisi menaruh perhatian 
pada kebiasaan (yaitu, kebiasaan pola makan; anda bisa 
membaca bukunya untuk mempelajari lebih lanjut). Dia memulai 
penyelidikannya terhadap neurosains kebiasaan dan dalam 
bukunya membagikan apa yang dia pelajari dan praktekkan 
dalam beberapa kejadian bersejarah dan sehari-hari.

Ada satu hal penting yang bisa diambil dari buku ini: 
sekali anda mendapatkan kebiasaan, anda tidak bisa 
menghilangkannya. Dia telah “tertanam” dalam otak anda, dan 
sebagaimana adanya, ketika saat yang tepat (“isyarat”) datang, 
anda akan jatuh kembali kedalamnya. Kabar baiknya adalah anda 
bisa memunculkan kebiasaan baru untuk menggantikan 
kebiasaan yang anda tidak inginkan. Untuk melakukannya 
anda perlu mengenali unsur-unsur dalam kebiasaan anda: 
hal rutin yang menyebabkan anda tergelincir kembali dalam 
kebiasaan buruk (ngemil atau menggigit kuku atau merokok 
atau mengomeli pasangan anda atau apapun itu); apa yang 
memicunya (“isyarat”), dan apa kenikmatan yang anda 
dapatkan dengan melakukannya.

Duhigg menawarkan bukan hanya penjelasan yang jelas 
tentang sains syaraf dibalik kebiasaan, tetapi teknik praktis 
untk mendapatkan kebiasaan baik dan mengganti kebiasaan 
buruk dengan yang baik. Sebagaimana dia menjelaskan, 
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“untuk merubah kebiasaan, anda harus memutuskan untuk 
merubahnya. Anda harus secara sadar menerima kerja keras 
untuk mengenali isyarat dan kepuasaan yang mendorong 
kebiasaan rutin, dan menemukan alernatifnya. Anda harus tahu 
bahwa anda yang memegang kendali dan jadilah sadar-diri 
untuk menggunakannya.366

Berpikir Jernih .... dan Menghindari Kubangan Mental
The Art of Thinking Clearly (Seni Berpikir Jernih), by Rolf 
Dobelli (London: Sceptre, 2013), Telah diterbitkan ke dalam 
Bahasa Indonesia dengan judul yang sama. (Jakarta, Kepustakaan 
Populer Gramedia, 2014)

Rolf Dobelli adalah pengusaha, novelis, dan penulis, dan pembaca 
yang cermat tentang ekonomi perilaku (behavioral economics). 
Dia menggunakan sumber pelajaran dari Daniel Kahneman dan 
Nassim Nicholas Taleb. Sembilan-puluh sembilan pelajaran, 
disajikan bab per bab secara ringkas dan bisa dinikmati.367 
Dobelli mengingatkan anda tentang kesalahan umum mental 
seperti “conjunction fallacy,” (kesalahan gabungan) “bias 
konfirmasi,” “hukum jumlah kecil,” dan “bias ketersediaan.” 
Sekali anda menyadari betapa lumrah dan alamiahnya 
kesalahan-kesalahan tersebut, anda akan lebih berhati-hati untuk 
menghindarinya dalam pembuatan keputusan anda sendiri. Anda 
bisa membaca satu bab singkat per hari, dalam kurang dari tiga 
bulan dan menghindari banyak kesalahan dalam hidup.

Meditasi Diri Anda Guna Mencapai Pengendalian Diri
Buddha’s Brain: The Practical Neuroscience of Happiness, 
Love, & Wisdom, (Otak Buddha: Neurosains Praktis untuk 
Kebahagiaan, Kasih, & Kebijaksanaan) oleh Rick Hanson, dan 
Richard Mendius (Oakland: New Harbinger Publications, 2009)

Banyak agama dan komunitas rohani telah mengembangkan 
tradisi perenungan dan kegiatan yang ditujukan untuk 
membawa seseorang lebih dekat kepada ilahi. Buddhisme telah 
menyediakan fondasi untuk kegiatan perenungan (contohnya 
meditasi) selama ribuan tahun. Teknik meditasi Buddha 
muncul dari konteks agama tertentu,368 tetapi teknik ini bisa 
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diaplikasikan untuk mencapai pengendalian diri yang lebih 
tinggi bahkan bagi yang tanpa latar belakang agama tersebut. 
Penganut Buddha mengembangkan teknik tersebut. Rock 
Hanson menghubungkan praktek meditasi Buddha dengan 
neurosains untuk memahami “transformasi-diri otak.” Praktek 
ini bisa membantu kita mencapai ketenangan dan “perhatian 
penuh,” untuk meningkatkan welas kasih (dimulai dengan belas 
kasih kepada pribadi yang sering paling kita belakangkan dalam 
daftar kita: diri kita sendiri), untuk meningkatkan kemantapan 
tujuan dan untuk menciptakan rasa damai.369

Selalu Ada Lebih Banyak untuk Dibaca
Bagi mereka yang ingin menyelam lebih dalam tentang literatur 
pengendalian diri, ada banyak karya menarik dan berguna. 
Daftar berikut ini saya dapati menarik dan berguna:

•	A Mind for Numbers: How to Excel at Math and Science 
(Even If You Flunked Algebra), (Perhatian terhadap Angka: 
Bagaimana Berhasil dalam Matematika dan Sains (Bahkan 
Jika Anda Gagal dalam Aljabar)) by Barbara Oakley (New 
York: Jeremy P. Tarcher/Penguin, 2014); dan

•	The Marshmallow Test: Understanding Self-Control 
and How to Master It (Ujian Marshmallow: Memahami 
Pengendalian Diri dan Bagaimana Menguasainya), by 
Walter Mischel (London: Corgi/Penguin, 2015).

Berikut dua buku berguna yang bisa membantu anda untuk 
mencapai hidup yang lebih teratur dan bertujuan: 

•	Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity, 
oleh David Allen (New York: Penguin Books, 2001); and

•	Never Too Busy to Cure Clutter, oleh Erin Rooney Doland 
(New York: William Morrow, 2016). 

(Kesemrawutan adalah masalah besar saya, dan buku Erin 
Roony Doland membantu saya; tetapi dengan semua di atas – 
dan jika anda mengintip kantor saya – jelaslah bahwa kerapian 
masih sedang berusaha saya pelajari.)
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On-line (Daring)
Akhirnya, juga ada begitu banyak sumber daring. Lifehacker.
com, Mint.com, QuantifiedSelf.com, dan berbagai laman 
lainnya ang menawarkan alat yang memampukan kita mencapai 
pengendalian diri yang lebih besar. Dalam tingkat yang lebih 
mendalam berpikir sistem dan analisa keputusan menawarkan 
cara dimana proses rasional bisa dibuat secara eksplisit dan 
bahkan menjadi kebiasaan. Mereka ini dikembangkan untuk 
membantu dalam bidang logistik dan bisnis, tetapi mereka juga 
berguna bagi siapa saja untuk membuat keputusan yang lebih baik 
dalam kehidupan pribadi. Tiga program pendidikan yang dipakai 
untuk meningkatkan praktek bisnis dalam kehiduan pribadi 
pada umumnya dan menerjemahkan alat yang dikembangkan 
untuk logistik dan bisnis agar bergunan sebagai pelajaran yang 
dikemas untuk orang muda. (Mereka mungkin dikemas untuk 
orang muda, tetapi juga berguna sebagai program pelatihan dan 
proses perencanaan strategis dari beberapa perusahaan bisnis 
terbesar dan tersukses di dunia.)370

Berpikir Sistem di Sekolah: Disponsori oleh Waters 
Foundation, berpikir sistem (System Thinking) diambil dari 
penelitian yang dilakukan di MIT tentang dinamika sistem dan 
membantu orang-orang untuk memvisualisasi dan memakainya 
dalam pengambilan keputusan, konsekuensi dari pilihan mereka. 
Program ini didalamnya ada modul untuk penggunaan pribadi 
dan ruang kelas, bisa didapatkan di www.watersfoundation.org.

Analisa Keputusan: Analisa Keputusan (Decision Analysis) 
dipelopori di Universitas Stanford dan dipakai dalam keputusan 
bisnis oleh perusahaan seperti Strategic Decision Group (www.
sdg.com). Dua yayasan pendidikan menawarkan program padat 
untuk mengajarkan keahlian pengambilan keputusan untuk 
sekolah tingkat dasar, menengah, dan menengah akhir; program 
ini dirancang untuk orang muda, tetapi isinya berguna bagi 
siapa saja di semua usia. The Decision Education Foundation 
(Yayasan Pendidikan Keputusan) dan How I Decide (Bagaimana 
Saya Memutuskan) menawarkan program mereka di www.
HowIDecide.org. 

http://www.sdg.com
http://www.sdg.com
http://www.HowIDecide.org
http://www.HowIDecide.org
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Dikuti dari Dhammapada, salah satu kitab tertua Buddisme:

Orang lain tidak mengerti  
Bahwa kita harus mengendalikan diri

Tapi bagi mereka yang mengerti  
Dari-nya-lah, pertengkaran mereka berhenti371

Oleh diri sendiri kejahatan dibuat  
Oleh diri sendiri seseorang dinajiskan  
Olehh diri sendiri kejahatan tak jadi dibuat  
Oleh diri sendiri seseorang disucikan  
Kenajisan dan Kesucian adalah masalah pribadi  
Tidak ada orang yang bisa menyucikan orang yang lain372
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perspektif libertarian dalam Mustafa Akyol, Islam Without Extremes: 
A Muslim Case for Liberty (New York: W. W. North & Co., 2011); 
Antony Black, The History of Islamic Political Thought: From the 
Prophet to the Present (2nd ed.; Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2011), mendiskusikan ide liberal dalam Kekaisaran Ottoman 
(281–299); khususnya yang menarik tulisannya tentang Khayr Al-
Din Al-Tunisi, reformis dan penulis The Surest Path to Know the 
Conditions of the State (Jalan Terpasti untuk Mengetahui Kondisi 
Negara) (290–293). Khayr Al-Din Al-Tunisi Menjelaskan bahwa 
kesejahteraan oleh kebijakan Eropa, dan menulis tentang kemunculan 
Eropa “adalah hanya karena mereka menerapkan hukum yang 
menyediakan kebutuhan dasar akan kebebasan (sebagaimana yang 
sudah dijelaskan) untuk menjaga hak individu dan kepribadian, 
kehormatan dan kekayaannya, dan konsensus tentang bagaimana 
menumbuhkan ketertarikan publik dan mencegah korupsi dengan 
secara berhati-hati mengizinkan bebeerapa adat tertentu, dan keadaan 
pada saat itu dengan berbagai penguasa dan jenis hukum sharia-nya 
mengizinkan.” Adalah “demi hal ini dan keuntungannya, raja-raja 
dan menteri-menteri harus menanggung kepahitan karena dikekang 
dari menikmati kekuasaannya dan peradaban yang dimunculkannya. 
Kahry al-Din al-Tunisi, The Surest Path: The Political Treatise of 
a Nineteenth Century Muslim Statesman, Leon Carl Brown, terj. 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967), 175. Lihat juga 
diksusi diantara filsum Muslim tentang pertanyaan apakah jiwa manusia 
adalah satu sama untuk semua manusia atau diindividuasi bagi setiap 
manusia dalam Lenn E. Goodman, Avicenna, edisi terbaru (Cornell: 
Cornell University Press, 2006), 127–128. Ibn Rushd (Averroes) 
berargumen bahwa semua berbagi jiwa yang sama, sementara 
Avicenna (Ibn Sīnā) mempertahankan “bahwa jiwa intelektual 
yang adalah subyek kekekalan adalah pikiran atau kesadaran, dan 
pikiran harus berfokus dan terindividuasi: berfokus secara objektif, 
terindividuasi secara subjektif” (Goodman, 128). Perdebatan ini juga 
terjadi diantara pemikir Kristen, yang disebut “Averrois Latin” yang 
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terkenal antara Siger dari Brabant, melawan St. Thomas Aquinas 
tentang apakah ada “jiwa intelektif” dalam semua manusia. Averrois 
Latin berargumen bahwa bagi dua individualis untuk mengetahui 
hal yang sama, mereka harus memiliki bentuk keterkaguman yang 
sama oleh intelek agen dengan materi intelek (yang mungkin) sama. 
(Lihat Siger dari Brabant, “Tentang Jiwa Intelektif,” dalam Medieval 
Philosophy: From St. Augustine to Nicholas of Cusa, ed. John F. 
Wippel dan Allan B. Wolter, O. F. M. [London: Collier Macmillan 
Publishers, 1969], 358– 65.) Implikasi terhadap pertanggungjawaban 
pribadi adalah jelas: jika anda dan saya memiliki jiwa yang sama dan 
anda memiliki hidup yang baik dan mencapai keselamatan, maka 
saya juga, tanpa mempedulikan dosa yang saya lakukan. St. Thomas 
berargumen bahwa ide satu jiwa untuk semua manusia, sebuah bentuk 
metafisisme yang lebih mendalam, adalah omong kosong dari awal: 
“Jika ... intelektualitas tidak menjadi milik manusia dengan bentuk 
bahwa satu dengannya, tetapi hanya bersatu dengannya hanya dalam 
bentuk hantu atau roh, maka kehendak tidak aka nada dalam orang 
ini, tetapi dalam intelektualitas yang berbeda. Maka orang ini tidaklah 
menjadi tuan atas kehendaknya, dan tidak pula tindakannya layak 
dipuji atau layak dipersalahkan. Ini adalah kehancuran prinsip filsafat 
moral. Karena ini omong kosong dan bertentangan dengan kehidupan 
manusia (karena akan sia-sia untuk berpertimbangan atau membuat 
hukum), maka argumen yang mengikuti adalah bahwa intelektualitas 
itu bersatu dalam kita dengan cara tersebut dan kita adalah berbentuk 
masing-masing satu keberadaan. Thomas Aquinas, On the Unity of 
the Intellect Against the Averroists (Milwaukee: Marquette University 
Press, 1968), bab II, bag. 82, hal. 57. Menurut Thomas, spesies yang 
memiliki kesan berintelegensia tidak secara harafiah berbentuk yang 
bisa mengangkat dirinya ke tingkat inteligensia yang lebih tinggi tetapi 
dengan mengetahui hal-hal” “Adalah ... sesuatu yang dimengerti oleh 
anda dan saya. Tetapi untuk dimengerti oleh saya dengan satu cara 
dan oleh anda dengan cara lain, artinya, dengan intelejensi spesies 
lain. Dan pengertian saya akan satu hal, dan anda, lainnya, dan intelk 
saya satu hal, dan anda, yang lainnya. Thomas Aquinas, On the Unity 
of the Intellect Against the Averroists, bab V, bag. 112, hal. 70. Isu 
ini juga dibahas dalam Herbert Davidson, Alfarabi, Avicenna, and 
Averroes on Intellect (Oxford: Oxford University Press, 1994).

230. Penulis klasik Tiongkok seperti Lao Tzu, Kongfutzu, Me Chu, 
dan Su Tsung-po adalah sumber dari banyak pemikiran libertarian 
kontemporer Tiongkok. Untuk penyelidikan tentang tema kebebasan 
dan tanggung jawab klasik dalam konteks modern, lihat Liu Junning, 
Tao of Liberty: Dialogue in Heaven between Laozi and Kongzi 
(Potsdam: Friedrich Naumann Foundation, 2014), tersedia untuk 
diunduh dalam bentuk PDF di http://www.fnfasia. org/wp-content/
uploads/2015/03/Tao-of-Liberty-Dialogue-in-Heaven-betweenLaozi-
and-Kongzi-e-book.pdf. Lihat juga diksusi tentang “statisme” dan 
“tidak-bertindak” (wu wei) yang ditemukan dalam Kung-chuan Hsiao, 
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A History of Chinese Political Thought, Vol. I: From the Beginning 
to the Sixth Century A.D. (Princeton: Princeton University Press, 
1979), F. W. Mote, terj. Untuk penyelidikan tentang individualisme 
dalam tradisi Neo-Konfusionisme pada sama dinasti Sung dan Ming, 
termasuk “belajar demi kebaikan diri seseorang,” “mendapatkannya 
sendiri,” “menemukan [Jalan] dalam diri seseorang,” “mengambil 
tanggung jawab [atas Jalan] diri sendiri,” lihat Wm. Theodore de 
Bary, The Liberal Tradition in China (Hong Kong and New York: 
The Chinese University Press dan Columbia University Press, 1983). 
Untuk tulisan bersimpatik tentang Su Tung-p’o dari sudut pandang 
liberal yang lebih luas, lihat Lin Yutang, The Gay Genius: The Life 
and Times of Su Tungpo.

231. Mahabharata dan kitab kuno peradaban India lainnnya dipenuhi 
dengan konsep penting, seperti dharma (nilai kebaikan, “melakukan 
hal yang benar”) dan ahimsa (non-kekerasan). Gurcharan Das, 
On the Difficulty of Being Good: On the Subtle Art of Dharma 
(Oxford: Oxford University Press, 2009) menyajikan masalah etis 
dengan penekanan yang besar terhadap tanggung jawab, lewat cerita 
Mahabharaata dan pengelaman pribadi Das dalam dunia bisnis. Lihat 
juga karyanya “The Dharma of Capitalism,” pengantar untuk edisi 
India dari Tom G. Palmer, ed., The Morality of Capitalism (New 
Delhi: Centre for Civil Society, 2011). Cerita dalam Mahabharata 
tentang kadal yang, ketika dihancurkan oleh Pangeran Ruru, berpaling 
kepadanya dan berkata “ahimsa paramo dharma”—“tanpa kekerasan 
adalah dharma tertinggi”— sehingga meyakinkan Pangeran untuk 
tidak menyakitinya, menawarkan gambaran yang bisa dikenang 
tentang anti-kekerasan libertarian. 

232. Colin Morris, The Discovery of the Individual, 1050–1200 (New 
York: Harper & Row, 1972), 7

233. “Penemuan individu sebagai satu adalah perkembangan budaya 
yang terpenting pada tahun antara 1050 dan 1200. Hal ini tidak 
ditemukan oleh satu kelompok pemikir. Tetapi adalah ciri utama yang 
bisa ditemukan di banyak kelompok berbeda: penekanan tentang 
penemuan diri; ketertarikan terhadap hubungan antar orang, dan 
dalam peran individu dalam masyarakat; penilain orang tentang niat 
dalam diri dan bukannya tindakan eksternal.” Morris, The Discovery 
of the Individual, 1050–1200, 158.

234. Lihat John F. Benson, “Consciousness of Self and Perceptions of 
Individuality,” dalam Robert L. Benson dan Giles Contable, dengan 
Carol D. Lanham, eds., Renaissance and Renewal in the Twelfth 
Century (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982), 263–
295.

235. Innocent IV, “On Decretales, 3.34.8, Quod Super, Commentaria (c. 
1250), fol. 429-30,” dalam The Crisis of Church and State, 1050–
1300, ed. Brian Tierney (Toronto: University of Toronto Press, 1988), 
153. Ayat utama dalam buku Matius yang dikutip oleh Innocent 
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layak mendapatkan perhatian lebih: “Kamu telah mendengar firman: 
Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku 
berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka 
yang mengainaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi 
anak-anak Bapamu yang di Sorga, yang menerbitkan matahari bagi 
orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi 
orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi 
orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut 
cukai juga berbuat demikian?” (Matius 5:43–46, Alkitab Terjemahan 
Baru). Buku Matius juga didalamnya tertulis pernyataan prinsip yang 
juga terdapat di budaya dan tradisi lain, sebagai Aturan Emas. “Segala 
sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, 
perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh Hukum 
Taurat dan Kitab para Nabi.” (Matius 7:12, Alkitab Terjemahan Baru).

236. Larry Siedentop, Inventing the Individual: The Origins of Western 
Liberalism (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2014), 63. 
Untuk penilaian yang sama sekali berbeda tentang tulisan Paulus, lihat 
Charles Freeman, The Closing of the Western Mind: The Rise of Faith 
and the Fall of Reason (New York: Vintage, 2005), khu. 107–127.

237. Colin Morris mencatat, “Dulunya jelaslah bahwa Pandangan Barat 
tentang nilai individual berasal banyak dari pandangan Kekristenan. 
Hal identitas dan nilai individual secara implisit terkandung dalam 
kepercayaan pada Tuhan yang memanggil setiap orang dengan 
namanya, yang melihat dirinya sebagai gembala yang mencari domba 
yang hilang. Kesadaran diri dan perhatian serius dengan karakter 
yang dalam didorong oleh kepercayaan bahwa orang percaya harus 
merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan diubahkan oleh Roh 
Kudus ... tentunya yang sumbernya dari Kekristenan bisa ditemukan 
dalam banyak unsup konsep Eropa tentang diri.” The Discovery of 
the Individual, 1050–1200, 10–11. Kata-kata ini segera diikuti dengan 
“Akan tetapi, jika kita membuka tulisan para Tetua dan Penulis 
Perjanjian Baru, kita temukan bahwa konsep mereka akan kepribadian 
ditekankan pada individu dengan menambahkan beberapa unsur 
yang sangat penting. Yesus Kristus tidak dianggap sebagai manusia 
lainnya, yang terpisah (walaupun lebih baik dan lebih besar) dari 
orang percaya. Santo Paulus menyatakan pengelamannya sendiri 
dengan cara yang berbeda: ‘Aku telah disalibkan dengan Kristus; 
namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan 
Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi 
sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah 
yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya karena aku’ (Gal 
2: 20). Batasan telah diruntuhkan antara Kristus dan Paulus. Bukan 
lagi hubungan antara dua pribadi, tetapi bersemayamnya yang satu 
dalam yang lainnya. Karena orang percaya diidentifikasi dengan 
Kristus, dia oleh karenanya diidentifikasi dengan orang percaya 
lain: ‘Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak 
ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, 
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karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus’ (Gal. 3:28). 
Jalan kemudian terbuka untuk sebuah bahasa-komunitas yang sangat 
memiliki ciri khas Perjanjian Baru. Gereja adalah tubuh Kristus, 
sebagaimana anggota adalah sendi di dalamnya. Semua orang percaya 
berbagi dalam satu Roh, semuanya adalah batu dari Bait Allah yang 
hidup. Unsur ini dalam pemikiran awal Kekristenan sangat merubah 
individualisme yang sangat kuat yang juga tampaknya ada, tetapi 
mendapatkan sedikit perhatian dalam Gereja Barat” (11–12). Morris 
menyarankan bahwa sebuah tatanan sosial yang hampir seutuhnya 
Kekristenan, sebagaimana Eropa abad Pertengahan, tidak akan 
menekankan kerjasama antar unsur sebagaimana gereja awal-awal, 
dimana mereka terdiri dari orang percaya yang berada dalam berbagai 
keadaan yang sering menjadi subyek penyiksaan yang kejam. Dalam 
kasus ini, pemahaman Paulus tentang hubungan antara orang percaya 
dianalogikan sebagai bagian-bagian dari satu tubuh manusia.

238. Siedentop, Inventing the Individual: The Origins of Western 
Liberalism, 35, 245. Akal biasanya dianggap sebagai fitur universal 
dari umat manusia, tetapi Siedentop mengasosiasikannya hanya 
untuk hirarki, hak istimewa, dan ketidaksetaraan. Sebaliknya, dia 
mengasosiasikan pengalaman akan iman, yang tidak sangat universal, 
dengan kesetaraan. Untuk mendukung ini, ia mengambil penyelidikan 
tentang sejarah lembaga di Yunani dan Romawi yang diterbitkan pada 
tahun 1864 The Ancient City, oleh Numa Denis Fustel de Coulanges 
(New York: Doubleday Anchor, 1956). Fustel de Coulanges, yang 
juga menulis bantahan tentang doktrin Komunisme Jerman awal-
awal dari mana Karl Marx mengambilnya (The Origin of Property 
in Land, terj. Margaret Ashley [London: Swan Sonnenschein & Co., 
1891]) dan enam volume buku History of the Political Institutions 
of Old France, yang menunjukkan peran kunci lembaga keluarga 
pada dunia kuno, lebih khusus agama keluarga, sebuah bentuk 
penyembahan leluhur. Namun, Siendentop tampaknya membaca 
terlalu berlebihan dari Fustel de Coulanges daripada yang seharusnya, 
bahkan berasumsi bahwa peran agama keluarga bertahan sampai era 
Kekristenan. Untuk kritisisme terhadap The Ancient City, lihat Alfred 
Zimmerman, The Greek Commonwealth: Politics and Economics 
in Fifth Century Athens (New York: The Modern Library, 1956): 
“Penjelasan seutuhnya tentang sistem patriarkis ini dijelaskan 
dalam karya Fustel de Coulange La Cite Antique. Buku yang ditulis 
dengan sangat baik ini pada tahun 1864, tetapi setengah awalnya 
masih merupakan penjelasan umum, bukan tentang Negara-Kota itu 
sendiri tetapi tentang kurangnya kesetiaan yang memungkinkannya 
tumbuh. Adalah layak sejenak menyarankan beberapa cacat dalam 
analisanya yang telah dibuktikan oleh waktu. (1) Sebagaimana buku 
Perancis, terlalu rapih dan logis; ia terlalu menyederhanakan Dunia 
Kuno dan kepercayaannya. (2) Buku ini mencoba untuk membahas 
Yunani dan Roma pada saat bersamaan – sebuah rancangan yang tidak 
mungkin bertahan dari masa ketika orang percaya tentang keduanya 
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sebagai leluhur peradaban Arya; sehingga generalisasi sering sampai 
pada keadaan dua sumber, tetapi tidak ada yang cocok.... (3) Buku 
ini melebih-lebihkan pengaruh Koservatif sebagai lawan dari unsur 
Radikal dalam kehidupan orang Yunani. Dalam hal Athena kisahnya 
berakhir dengan Cleisthenes (lihat h. 337, ed. 1906). Contohnya, 
melebih-lebihkan, atau menyalahgunakan kata, untuk mengatakan 
sebagaimana pada h. 269, bahwa orang-orang kuno tidak memiliki 
kebebasan atau bahkan ‘ide tentang itu,’ “ 75.

239. Siedentop, Inventing the Individual: The Origins of Western 
Liberalism, 77.

240. Ibid., 114.
241. Ibid., 206. 
242. Sejarah panjang penyiksaan terhadap bidaah dan munculnya ide 

toleransi diantara orang Kristen Eropa dibantah dengan baik oleh 
Perez Zagorin dalam karyanya How the Idea of Religious Toleration 
Came to the West (Princeton: Princeton University Press, 2003). 
Zagorin membantah klaim mereka bahwa berkurangnnya keterikatan 
agama disebabkan pada berkembangnya toleransi dan menyimpulkan 
bahwa “Dalam pertarungan tentang toleransi agama yang sangat 
dalam dan meluas pada abad enam-belas dan tujuh belas, bahwa 
ide toleransi sangat terinspirasi dari nilai-niali agam dan sangat 
berkarakter agamawi” (289). Namun, catatan sejarah menyediakan 
sedikit dukungan terhadap klaim Siedentop bahwa itu datang dari 
penarikan kesimpulan dari tulisan Paulus.

243. Francis Dvornik menyediakan sebuah penjelasan yang baik tentang 
teori Bizantium sebagai negara gereja dan dampaknya terhadap 
politik Eropa Timur dalam “Byzantine Political Ideas in Kievan 
Russia,” Dumbarton Oaks Papers, nos. 9 dan 10 (Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1956), 73–121 dan The Slavs in European 
History and Civilization (New Brunswick, New Jersey: Rutgers 
University Press, 1962), 369–76. Tradisi Byzantine menekankan pada 
subordinasi terhadap kekuasaan. Kemenangan gereja atas negara 
yang didapatkan dengan susah payah, yang menjadi ciri gereja Latin, 
tetapi yang tidak terlalu diperhatikan oleh Siedentop, tidak pernah 
terjadi di Timur, dimana Kaisar (nantinya Tsar) mengendalikan 
gereja. Sebagaimana sebuah dokumen berpengaruh jelaskan bahwa 
sikap yang benar yang disarankan oleh gereja diantara para pemeluk 
Ortodoks, “Arahkanlah kepalamu kepada semua yang lebih berkuasa 
dari padamu.... Takutilah pangeran dengan segala kekuatannya.... 
Belajarlah dari padanya untuk takut akan Tuhan.... Dia yang tidak 
takut Tuan duniawinya, bagaimana bisa dia takut pada Dia yang tidak 
kelihatan?” Dikutip dalam “Byzantine Political Ideas in Kievan Rusia,” 
91-92. Adalah bisa dipahami bagaimana tradisi ini tidak akan ramah 
kepada invidualisme liberal; dalam konteks tersebut, tulisan Paulus 
bisa digunakan sebagai dukungan terhadap kemutlakan kekuasaan, 
bukannya konstitusionalisme liberal. Lembaga moral Kekristenan di 
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Rusia tampaknya tidak menghasilkan apa yang Siedentop harapkan 
darinya. Sejarawan Richard Pipes mencatat, “tidak ada bukti bahwa 
di Rusia abad Pertengah ada saling berkewajiban yang mengikat raja 
dan penduduknya, dan karenanya tidak tercipta adanya hak legal 
dan moral dari warga negara, dan sedikit dibutuhkan hukum dan 
pengadilan.” Richard Pipes, Russia Under the Old Regime, 2nd ed. 
(London: Penguin Books, 1995), 51.

244. Brian Tierney, The Idea of Natural Rights (Atlanta: Scholars Press, 
1997), 8. Siedentop juga salah memahami pentingnya nominalisme 
dan bahkan tampaknya salah paham antara metafisikanya Plato dan 
Aristoteles. Ockham memajukan sebuah pemahaman tentang sains 
alam, karena sains adalah tentang penemuan kebenaran atau kesalahan 
sebuah proposisi, bukan pelembagaan sebuah bentuk atau esensi 
universal. Menurut Ockham, “[K]ita harus memperhatikan bahwa 
ilmu pengetahuan alam, sebagaimana sains lainnya, adalah tentang 
universalitas dan konsep, bukan tentang benda. Bukti untuk ini adalah 
sebagai berikut: jika ia adalah tentang hal, maka ia akanlah tentang hal 
yang universal atau khusus. Ia bukanlah tentang hal universal, karena 
tidak ada yang namanya hal-hal, sebagiamana Aristoteles buktikan 
dalam Buku VII tentang Metafisik. Dan bukan pula tentang hal singular 
(tunggal), sebagaimana yang ditunjukkan pada buku Metafisik Buku 
VII dan sering ditunjukkan dalam bagian lain. Oleh karenanya ia 
adalah tentang konsep.” Ockham on Aristotle’s Physics: A Translation 
of Ockham’s Brevis Summa Libri Physicorum, trans. Julian Davies, 
OFM (St. Bonaventure, New York: The Franciscan Institute, 1989), 
2. Sebagaimana yang dijelaskan Armand Maurer, “Tentang sains 
kenyataan, Aristoteles tunjukkan bahwa mereka meiliki objek utama 
yang universal dan tidak individual, tetapi universal yang dinyatakan 
disini adalah tentang kata-kata dan proposisi, bukan realitas umum. 
Tentunya, menurut Ockham, ‘setiap ilmu pengetahuan, entah itu 
sains realitas atau sains rasional [contohnya; logika] adalah tentang 
hanya proposisi tentang apa yang diketahui, karena proposisi 
itu sendiri diketahui.’ Dia tidak menolak bahwa kita mengetahui 
individu mereka adalah awalnya meruapakan objek dari kesadaran 
intuitif dari indera dan intelektualitas. Tidak juga menolak bahwa 
sains mengakui individu-individu. Poin yang dia coba buat adalah 
bahwa proposisi universal adalah objek langsung dari pengetahuan 
saintifik. Sains berurusan dengan individu sejauh terma proposisinya 
mengartikan seperti itu. Dalam sains realitas (scientia realis) istilah 
proposisi mempunyai pengertian personal; yaitu, mereka berarti hal-
hal yang dianggap penting, yaitu, kenyataan individual “diluar akal.” 
Armand A. Maurer, “William of Ockham,” in Jorge J. E. Gracia, 
ed., Individuation in Scholasticism: The Later Middle Ages and the 
Counter-Reformation, 1150–1650 (Albany: State University of New 
York Press, 1994), 373–396, 376.
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245. Annabel S. Brett juga menyediakan dasar tektual yang meyakinkan 
untuk menentang klaim bahwa nominalisme Ockham memainkan 
peran penting dalam perkembangan ide hak individual. Lihat Annabel 
S. Brett, Liberty, Right, and Nature: Individual Rights in Later 
Scholastic Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 
49–68.

246. John F. Benson memberi peringatan, ketika “mengevaluasi peran 
agama” terhadap “asumsi gambling bahwa hanya agama Kristen yang 
mampu mengembangkan kesadaran dan meningkatkan kesadaran 
psikologis. Jika kita temukan seorang Yahudi atau Muslim dari Moor 
dan bukannya seorang Frank beragam Katolik yang menciptakan 
kekaisaran pada awal Eropa abad Pertangahan, ketertarikan atas 
penyelidikan diri subjektif mungkin akan kita temukan dengan derajat 
yang sama, bahkan lebih cepat. Kesimpulan ini didasarkan pada 
adanya suatu bentuk ‘kelompok kontrol’ sebuah komunitas Yahudi 
kecil yang memiliki lingkungan budaya, ekonomi, dan bahkan politik 
sebagaimana tetangga Kristennya, walaupun mungkin berbeda karena 
dampak keterasingnan, kekerasa, dan penyiksaan dan dalam derajat 
ketaatan dalam mempelajarinya, sebagaimana seorang murit Abelard 
temukan dengan rasa cemburu.” John F. Benson, “Consciousness of 
Self and Perceptions of Individuality,” 291.

247. Siedentop, Inventing the Individual, 362. Siedentop menunjukkan 
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memungkinkan kita untuk ditetapkan sebagai yagn bertanggung 
jawab atas tindakan seseorang. Jika, disisi lain, tanggung jawab 
adalah sekedar ditetapkan sepihak, atas dasar apa atau dengan 
cara bagaimana sehingga tidak ada tindakan dari satu pihak yang 
bertanggung jawab ditetapkan sehingga bisa diizinkan dia untuk 
menghindari tanggung jawab, sehingga kita tidak memiliki hukum dan 
tantan tetapi sekedar kekuasaan dan kekacauan. Sebagai tambahan, 
Hart dan Honore memasukan asuransi dan kepastian kontrak dalam 
ranah dasar untuk meminta pihak yang bertanggung jawab (yang 
tidaklah, contohnya pelanggar perjanjian) untuk bertanggung jawab 
secara legal. Kontark seperti ini tentunya bergantung pada tindakan 
suka rela, termasuk persetujuan kontraktual, dari pihak-pihak. 
Walaupun pihak yang diminta bertanggung jawab bukan mereka 
sendiri yang sebenarnya bertanggung jawab atas bahaya yang mereka 



257

telah setujui untuk pertanggung jawabkan, tindakan pengakuan ini 
adalah atas dasar tanggung jawab legal, dalam hal “bertanggung 
jawab untuk menjawab.” Lihat Hart and Honoré, Causation in the 
Law, 65. Tanggung jawab pribadi sangat penting sebagai bagian dari 
kemanusiaan bahkan ketika mereka yang menolak kebebasan orang lain 
menemukan diri mereka mengakui kebebasan bertindak dan tanggung 
jawab mereka sendiri. Pertimbangkan hukum Romawi Tindakan 
Noxal yang mengatur tindakan budak: “Tindakan Noxal ada ketika 
budak melakkan delik – pencurian, penghilangan, atau penghinaan. 
Tindakan tersebut menghadirkan hukuman bagi pemilik pilihan untuk 
membayar kerugian sebagaimana diukur lewat uang atau membuat 
penyerahan noxal budak tersebut.” The Digest of Justinian, Alan 
Watson, ed. (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998), 
Book IX, 4.8. Menurut pakar hukum Ulpian, tanggung jawab tidak 
mengabaikan perbudakan seseorang, walaupun pertanggung jawaban 
dipindahkan ke pemilik budak jika budak membunuh seseorang 
atas dasar sepengetahuan tuannya dan sehingganya mengarahkan 
tindakannya: “Jika seorang budak membunuh dengan sepengetahuan 
pemiliknya, pemilik bertanggung jawab secara penuh; karena dia 
dianggap telah melakukan pembunuhan, tetapi jika dia tidak tahu, 
tindakannya adalah noxal; karena dia harus bertanggung jawab atas 
kesalahan budaknya di luar kemampuannya mengendalikan secara 
noxal.” The Digest of Justinian, Buku IX, 4.2.. Pakar hukum Romawi 
Barry Nichols menjelaskan bahwa “Pertanggungjawaban adalah pada 
yang melakukan kesalahan, dan yang dicederai bisa membalaskannya 
padanya.... Ciri sebenarnya dari tanggung jawab noxal adalah aturan 
dasar bahwa hukuman mengikuti yang berbuat kesalahan (noxa 
caput sequitur). Ini artinya bahwa jika budak, contohnya, dibebaskan 
sebelum tindakan dilakukan, dialah yang bertanggung jawab atas 
tindakannya; atau jika dia dijual, tindakan noxal diberlakukan 
terhadap pemilik baru. Barry Nichols, An Introduction to Roman Law 
(Oxford: Clarendon Press, 1991), 223.

303. Michael Shermer menjelaskan beberapa situasi tersebut tetapi 
menyimpulkan bahwa walaupun dengan kasus tersebut, ktia 
tidak boleh secara seutuhnya mengabaikan “kehendak bebas dan 
peranggungjawaban moral.” The Moral Arc: How Science and 
Reason Lead Humanity toward Truth, Justice, and Freedom (New 
York: Henry Holt & Co., 2015), 

304. Walaupun reduksionis seperti peneliti otak Dick Swaab, yang 
berargumen bahwa “kita adalah otak ktia,” dan menggambarkan 
“kehendak bebas” sebagai “sebuah ilusi yang menyenangkan,” 
kita tidak bisa membawa diri kita untuk menghilangkan seutuhnya 
kebebasan memilih. Dalam karyanya yang menarik We Are Our 
Brains (London: Penguin Books, 2014), he denies merely that 
choices are “entirely free” (326); merujuk bagaimana “serpihan kecil 
kebebasan terakhir kita telah menambah lebih jauh kewajiban dan 
pelarangan yang dibebankan masyarakat kepada kita” (328); klaim 
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bahwa “keberadaan kehendak bebas, yang – paling tidak sejauh yang 
dipertimbangkan adalah kebanyakan tindakan kita – sesungguhnya 
tidak ada” (331), sehingga mengindikasikan bahwa dia “ada” untuk 
paling tidak sebagian dari tindakan kita; dan meminta kita untuk 
“menerima kebebasan seutuhnya kebebasan kehendak adalah sekedar 
menghayal” (338). (Penekanan ditambahkan.) Swaab tidak bisa 
membawa dirinya untuk menghilangkan kebebasan seutuhnya, tetapi 
memuaskan dirinya dengan membantah klaim “seutuhnya bebas” 
dan tidak bisa membantah adanya “serpihan kecil kebebasan terakhir 
kita.” Atau, alternatifnya, bahwa kemaha-sempurnaan pengetahuan 
Tuhan akan dunia mendahului semua kebebasan manusia; 
sebagaimana masalah yang diajukan St. Augustine, “bagaimana bisa 
dua proposisi ini, bahwa [1] Tuhan mengetahui dari awal semua 
kejadian di masa depan, dan bahwa [2] kita tidak berdosa karena 
kebutuhan tetapi karena kehendak bebas, bisa menjadi saling selaras? 
Saint Augustine, On Free Choice of the Will, terj. Anna S. Benjamin 
dan L. H. Hackstaff (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1981), Buku Tiga, 
Bag. III, “Pengetahuan awal Tuhan tidak mendahului kebebasan 
manusia untuk berbuat dosa,” 90. Jawaban Augustine bahwa jika 
Tuhan mengetahui tindakannya di masa depan, maka tindakannya 
tersebut telah ditetapkan yang berlawanan dengan kekuasaan Tuhan, 
sehingga Tuhan pasti bebas untuk menentukan apa yang akan dia 
lakukan besok, yang berarti bahwa, walaupun Tuhan tahu apa akan 
dia lakukan esok, anda juga bebas melakukan apa yang Tuhan tahu 
anda akan lakukan esok. Isu ini sangat rumit dalam teologia. 

305. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, ter. dan ed. Paul Guyer 
dan Allen W. Wood (Cambridge: Cambridge University Press, 1998) 
(A533/B561) (Kindle Locations 13032-13033). Cambridge University 
Press. Edisi Kindle. “ Kebebasan dalam hal ini adalah murni ide 
transendental, yang, pertama, harus didalamnya tidak terkandung 
sesuatu yang diambil dari pengalaman, dan kedua, obyek yang juga 
tidak bisa dibatasi oleh pengalaman, karena ia adalah hukum universal 
– bahkan jika kemungkinan semua pengalaman – bahwa segalanya 
terjadi karena ada sebabnya, dan sehingga penyebab dari sebab, ia 
sendiri disebabkan atau dimunculkan, haruslah memiliki sebab; yang 
darinya semua huku, dan semua ranah pengalaman, seberapa jauhnya 
pun itu, ditransofrmasikan oleh total semua hal alamiah.” ibid. (A533/
B561) (Lokasi dalam Kindle 13025-13029).

306. Isu ini sangat kompleks. Kant sendiri memaksakan bahwa tindakan 
immoral dipilih secara bebas, tetapi adalah sulit melihat bagiamana 
posisi ini bisa secara konsisten dipertahankan dalam filsafat yang dia 
jelaskan. Ia menulis tentang “tujuan akhir” (atau “goal,” telos dalam 
bahasa Yunani dalam karyanya Critique of Judgment [terj. James 
C. Meredith (Oxford: Clarendon Press, 1952), §26 (87), 116], Kant 
berargumen “jika ada tujuan akhir, yang akal harus tetapkan secara a 
priori, maka hanya bisa seorang manusia – atau makhluk rasional di 
dunia – menjadi subyek hukum moral.” Dalam catatan kaki dari tulisan 
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ini, dia membedakan antara menjadi berada “dibawah hukum moral” 
dan menjadi berada “dalam kesesuaian dengan hukum tersebut.” Dia 
jelaskan lebih lanjut dalam catatan kaki bahwa “berdasarkan konsepsi 
kita atas kausalitas bebas, perbuatan baik dan buruk bergantung pada 
diri kita.” H. J. Paton dalam penelitiannya tentang filsafat moral Kant, 
The Categorical Imperative (Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 1971), mengidentifikasi masalah ini, mengutip penekanan 
Kant akan kebebasan, mengidentifikasi beberapa konsep yang 
diperkenalkan Kant untuk menjawab pertanyaan ini, dan kemudian 
menyimpulkan bahwa “kekuasaan untuk memilih melawan hukum 
bukanlah karakteristik mutlak kebebasan. Dia [Kant] tampaknya 
berpikir bahwa kekuasaan tersebut dalam makhluk rasional adalah 
tidak mungkin bisa dimengerti, dan tentunya ini, dan bahkan Kant 
nantinya menyatakan bahwa ini bukanlah kekuasaan tetapi ketidak 
mampuan. Kebebasan dalam hubungannya dengan akal pembuatan 
hukum itulah yang sebenarnya kekuasaan. Semua ini tentunya sangat 
abstrak dan sulit, dan mungkin membingungkan; tetapi semuanya 
dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa bagi Kant kita bebas sejauh 
kita mampu menaati hukum moral dan baginya ini bukanlah karakter 
hanya orang suci, tetapi semua manusia, dan tentunya semua agen 
rasional; karena diluar ini tidak ada kemampuan untu mengetahui 
kewajiban dan tidak ada tanggung jawab moral.” 214. Hal ini saya 
anggap sebagai penalaran berputar. Tetapi usaha untuk mengurai 
teka-teki ini adalah subyek sebuah usaha akademia dan tidak cocok 
untuk sebuah esai. Penyelidikan Brand Blanshard tentang isu ini 
menyimpulkan bahwa “Kant salah dalam menganggap bahwa ketika 
kita diatur oleh akal maka kita sama sekali tidak diatur. Pernyataan 
ini bagi saya tidak sepenuhnya memberi jaminan, karena determinasi 
masih ada di sana, tetapi karena determinasi berdasarkan kebutuhan 
moral dalam hal ini, maka inilah yang diinginkan oleh orang bermoral 
dan sehingganya sama dengan kebebasan. Bagi seorang bermoral, 
seperti pakar logika dan seniman, adalah untuk menyerahkan diri 
seutuuhnya. Melaluinya dan lewat yang lain ideal yang tidak personal 
sedang bekerja, dan sampai pada derajat ideal ini merenggut darinya 
dan membentuknya berdasarkan pola ideal ini, dia merasa bebas dan 
adalah bebas.” “The Case for Determinism,” dalam Sidney Hook, ed. 
Determinism and Freedom in the Age of Science (New York: Collier 
Books, 1958): 19–30, 29.

307. Daniel C. Dennett, Freedom Evolves (New York: Penguin Books, 
2004), 292. Hayek, The Constitution of Liberty, 142–43: “Fakta bahwa 
masyarakat bebas akan berfungsi dengan sukses hanya jika para 
individu adalah dalam derajat tertentu dituntun oleh nilai yang sama 
adalah mungkin alasan mengapa filsuf sering kali mendefinisikan 
kebebasan sebagai tindakan yang selaras dengan aturan moral. Tetapi 
definisi kebebasan ini adalah penyangkalan terhadap kebebasan yang 
sedang kita bicarakan. Kebebasan bertindak yang adalah nilai moral 
yang didalamnya termasuk kebebasan untuk berbuat salah, kita puji 
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atau salahkan hanya ketika orang tersebut memiliki kesempatan 
untuk mengambil kesempatan untuk memilih, hanya jika ketaatannya 
terhadap aturan tidak dipaksakan tetapi sekedar diberlakukan.”

308. Daniel Dennett mendefinisikan determenisme, mengikuti Peter Van 
Inwagen (An Essay on Free Will [Oxford: Clarendon Press, 1983], 
3) sebagai “sebuah tesis bahwa pada setiap kesempatan hanya ada 
satu masa depan yang mungkin.” (Freedom Evolves, 25) Dia lalu 
menunjukkan bahwa ada tiga klaim popular tentang bagaimana 
determinisme itu salah: bahwa ia menyimpulkan ke-tak-ter-hindarkan, 
bahwa penolakan terhadapnya akan “menyediakan bagi kita sebagai 
agen beberapa kebebasan, beberapa kemampuan bermanuver, 
beberapa ruang gerak, yang tidak bisa kita miliki dalam sebuah 
semesta determinis” dan bahwa “dalam dunia deterministik, tidak 
ada pilihan sejati, hanya ada pilihan yang Nampak.” Argumennya 
menarik dan rumit tetapi layak dibaca. Lebih khusus, ia menunjukkan 
bahwa jika determinisme benar dan sehingganya di setiap kesempatan 
hanya ada satu kemungkinan masa depan, maka artinya adalah juga 
benar bahwa masa lalu tidak secara sama telah ditentukan, karena ada 
banyak masa lalu yang yang dibutuhkan untuk mendapatkan saat ini. 
Sehingga, dengan banyaknyaa kemungkinan masa lalu, determinisme 
tidak secara unik menyarankan kondisi syarat bagi masa sekarang. 
“Determinisme adalah doktrin tentang ketercukupan. Jika S0 adalah 
(sebuah kalimat (yang sangat begitu rumit) yang menjelaskan secara 
lengkap keadaan alam semesta pada t0, dan S1 menjelaskan keadaan 
pada saat kedepannya t1, maka determinisme menetapkan bahwa 
S0 adalah cukup untuk S1 dalam semua kemungkinan dunia fisik. 
Tetapi determinisme tidak sama sekali menjelaskan kita tentang 
kondisi bagaimana yang menjadi syarat untuk menghasilkan S1 
atau kalimat lainnya. Sehingga, karena kausalitas pada umumnya 
mendahului syarat, kebenaran dari determinisme akan punya sedikit, 
jika sekalipun ada, bobot validitas dari penilaian kausal kita,” 83–84.

309. Lihat Dennett, Freedom Evolves, 250–255. 
310. Dennett, Freedom Evolves, 251.
311. Aristotle’s Politics, trans. Carnes Lord (2nd ed.; Chicago: University 

of Chicago Press, 2013), 1253a, p. 4 (Kindle Edition).
312. Robert Nozick sangat membantu penelitian tentang isu tindakan 

sukarela dan etika dalam esai-nya “The Genealogy of Ethics” dalam 
Robert Nozick, Invariances: The Structure of the Objective World 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001): 236–301. Dia 
menganggap norma “kerja sama suka rela”, norma kerja sama yang 
tidak dipaksakan, sebagai “prinsip inti etika.” 263.

313. Lihat Kathleen D. Vohs dan Jonathan W. Schooler, “The Value 
of Believing in Free Will: Encouraging a Belief in Determinism 
Increases Cheating,” Psychological Science, Vol. 19, No. 1 (2008), 
49–54; dan Roy F. Baumeister, E. J. Masicampo, dan C. Nathan 
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DeWall, “Prosocial Benefits of Feeling Free: Disbelief in Free Will 
Increases Aggression and Reduces Helpfulness,” Personality and 
Social Psychology Bulletin, Vol. 35, No. 2, February 2009, 260–268.

314. “Jika kita berkata bahwa seseorang bertanggung jawab atas 
konsekuensi tindakannya, ini bukan sebuah pernyataan tentang fakta 
atau asas tetapi kausalitas (sebab akibat). Pernyataan ini tentunya, 
tidak akan dibenarkan jika tidak ada yang ‘mungkin’ melakkan atau 
menghindari melakukan, bisa mengubah hasilnya. Tetapi ketika 
menggunakan kata seperti ‘mungkin’ atau ‘bisa’ dalam hubungan ini, 
kita tidak bermakus bahwa pada saat keputusannnya sesuatu darinya 
melakukan sebaliknya. Malah, pernyataan bahwa pribadi bertanggung 
jawab atas apa yang dia lakukan bertujuan untuk membuat tindakannya 
berbeda dari apa yang akan mereka lakukan jika dia tidak percaya itu 
sebagai benar. Kita minta pertanggungjawaban pada seseorang, bukan 
agar dia bisa berkata bahwa dia bisa bertindak secara berbeda, tetapi 
agar dia bertindak berbeda.” Hayek, The Constitution of Liberty, 138. 

315. Roy F. Baumeister, “Free Will in Scientific Psychology,” Perspectives 
on Psychological Science, Vol. 3, No. 1 (2008), 14–19, 16.

316. The Analects of Confucius: A Philosophical Translation, terj. Roger 
T. Ames dan Henry Rosement Jr. (Ballantine Books: New York, 
1998), 15.24, p. 189. Lihat juga Mencius tentang “empat benih” nilai 
kebaikan: “Mencius berkata, ‘tidak ada orang yang tidak peka terhadap 
penderitaan orang lain.’ ... ‘Alasan saya berkata bahwa tidak ada orang 
yang memiliki hati yang tidak peka terhadap penderitaan orang lain 
adalah ini: umpamakan ada yang melihat seorang anak yang hampir 
jatuh ke dalam sumur. Tentunya dia akan digerakkan oleh belas kasih, 
bukan karena dia ingin mendapatkan kebaikan dari orang tua, juga 
bukan karena dia ingin mendapatkan pujian dari sesama warga desa, 
dan juga bukan karena dia tidak suka dengan tangisan anak-anak. Dari 
sini kita lihat bahwa siapapun yang kehilangan hati berbelas kasih 
bukanlah manusia, dan barang siapa kehilangan hati yang merasa 
malu bukanlah manusia, dan barang siapa yang kehilangan hati 
yang yang sopan dan merendah bukanlah manusia, dan barang siapa 
kehilangan hati akan apa yang baik dan benar bukanlah manusia. 
Hati yang berbelas kasih adalah benih kemurahan; hati yang malu 
benih tanggung jawab, hati yang sopan dan rendah, benih ketaatan 
dan kepatuhan dan ketaatan; hati tentang yang benar dan salah; benih 
kebijaksanaan. Manusia memiliki empat benih ini sebagaimana ia 
memiliki empat cabang tubuh..” Mencius, D. C. Lau, trans. (New 
York: Penguin Books, 1970), Book I, Part A, 6, pp. 82–83.

317. “Hillel,” oleh Solomon Schechter, Wilhelm Bacher, dalam Jewish 
Encyclopedia (1906), 396–400, 398, JewishEncyclopedia.com.

318. Matius 7:12.
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319. Edmund Husserl, Cartesian Meditations: An Introduction to 
Phenomenology, Dorion Cairns, terj. (The Hague: Martinus Nijhoff, 
1973), 90.

320. Ibid., 91.
321. Edmund Husserl, “Phenomenology and Anthropology,” dalam 

Edmund Husserl, Shorter Works, Peter McCormick dan Frederick 
A. Elliston, eds. (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 
1981), 322. Thomas Nagel membuat hal yang sama dalam 
penolakannya terhadap losipisme The View from Nowhere (Oxford: 
Oxford University Press, 1986), 20: “[K]onsep biasa tentang pikiran 
terkandung awal dari sebuah cara yang sangat berbeda dari untuk 
menyadari kenyataan objektif. Kita tidak bisa mengartikan ide pikiran 
orang lain dengan menerjemahkannya dalam cara sehingga ia menjadi 
tidak bisa dipahami ketika kita mengaplikasikannya sendiri. Ketika 
kita memikirkan pikiran orang lain, kita tidak bisa mengabaikan faktor 
esensial dari pola pandang: alih-alih kita harus mengeneralisirnya dan 
memikirkan diri kita sebagai sebuah pola pandang diantara berbagai 
pola pandang yang lain. Langkah pertama objektifikasi dari mental 
adalah masing-masing kita mampu mengerti ide sudut pandang semua 
manusia, termasuk dirinya, tanpa menyingkirkan mereka dari karakter 
sebagai sebuah sudut pandang.

322. Husserl, Cartesian Meditations, 129.
323. Ibid.
324. “Karena sungguh saya pikir bahwa yang termiskin di Inggris pun 

harus hidup, sehebat-hebatnya dia; dan sungguh oleh karenanya 
tuan, saya pikir adalah jelas, bahwa setiap orang yang hidup dibawah 
pemerintahan harus pertama oleh berdasarkan kemauannya sendiri 
ia meletakkan dirinya dibawah pemerintahan tersebut; dan saya 
pikir bahwa orang yang termiskin di Inggris tidak seutuhnya terikat 
dibawah pemerintahan yang mana dia tidak punya suara untuk 
memilih.” Dalam A. S. P. Woodhouse, ed., Puritanism and Liberty: 
Being the Army Debates (1647) from the Clarke Manuscripts with 
Supplementary Documents (London: J. M. Dent & Sons, Ltd., 1992), 
53. Konsep yang terkait yaitu “suum,” apa yang “dimiliki seseorang” 
memainkan perana penting dalam pengembangan teori liberal tentang 
keadilan. Lihat Stephen Buckle, Natural Law and the Theory of 
Property (Oxford: Clarendon Press, 1991), esp. 29–37.

325. Andrew Sharp, ed., The English Levellers (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998), vii. Sebuah klaim yang sangat terkait 
adalah bahwa tidak ada garis pemisah yang jelas dimana kita bisa 
membedakan mereka yang dengan klaim “lebih banyak” dari mereka 
yang memiliki klaim lebih sedikit. Pembedaan seperti ini biasanya 
secara ritual diberikan sebagai bagian dari pelegitimasian kekuasaan 
yang menaklukkan terhadap yang ditaklukkan. Sebagaimana dicatat 
Alexander Rustow: “[J]arak antara [strata atas dan bawah] tidak akan 
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pernah bisa diintensifkan sampa pada dimensi yang menakutkan 
dan menjijikkan sebagaimana dalam ... konteks superstartifikasi 
penggembala-penanam, dimana seseorang menemukan anda 
temukan sebuah tata cara persidangan yang mana seorang hamba bisa 
mendekati raja hanya setelah dia berguling di tanah dengan rumput di 
mulutnya – sungguh sebuah ‘perhambaan kejam.” Alexander Rüstow, 
Freedom and Domination: A Historical Critique of Civilization 
(Princeton: Princeton University Press, 1980), 22.
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Congress, http://www.loc.gov/exhibits/jefferson/214.html.
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Lawrance, eds. (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 
247–248. Menurut Vitoria: “Setiap orang Indian mampu mencapai 
keselamatan atau penghukuman”, “Setiap manusia adalah pribadi dan 
tuan atas tubuh dan keemilikannya”, “Sebagaimana dia adalah pribadi, 
setiap orang Indian memiliki kebebasan kehendak, dan hasilnya, 
adalah tuan atas tindakannya”, “Berdasarkan hukum alamiah, setiap 
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Responsibility,” in David Schmidtz dan Robert E. Goodin, Social 
Welfare and Individual Responsibility (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998), 99–100. Kata “Kita” yang dimunculkan oeh 
Goodin merujuk kepada keadaan dimana, sebagaimana telah saya 
catat ditempat lain, tidak selalu-bahkan tidak pernah” bisa dijelaskan 
sebagai “kita,” kecuali “kita” merujuk kepada orang-orang yang 
adalah subyek negara. 

329. Robert E. Goodin, Protecting the Vulnerable: A Re-Analysis of our 
Social Responsibilities (Chicago: University of Chicago Press, 1985), 
1–2.

330. St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, IIa, IIae, Q. 66, terj. Fathers 
of the English Dominican Province (Westminster, Md.: Christian 
Classics, 1981), vol. III: 1471. 

331. Schmidtz, “Taking Responsibility,” dalam Social Welfare and 
Individual Responsibility, 21.

332. Goodin juga membalas kontrak-argumen, bukan dengan alasan, 
tetapi dengan menegaskan bahwa “argumen menentang negara 
kesejahteraan bersandar pada istilah tingkat tinggi “tanggung jawab 
pribadi,” dan sering, sederhananya, argumen berdasar iman yang 
buruk.” (Social Welfare ad Collective Social Responsibility,” ibid., 
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114) dan kemudian dia meluncurkan penghinaan yang biasanya dia 
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Profile Suara Kebebasan

Sebuah website untuk kebebasan, itulah suarakebebasan.
org. Website ini memiliki misi untuk mempromosikan ide-ide 
tentang kebebasan dan memberikan pemahaman lebih jauh 
mengenai kebebasan dan pasar bebas melalui website yang aktif 
dan interaktif. Kami juga mendorong upaya ini melalui promosi 
informasi lewat media sosial dan publikasi, serta kerja sama 
dengan jaringan strategis baik individu maupun organisasi yang 
juga mendorong ide-ide tentang kebebasan. Visi suarakebebasan.
org adalah meningkatnya kesadaran generasi muda Indonesia 
tentang pentingnya kebebasan dan semangat bersama untuk 
mempromosikan kebebasan di Indonesia.
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Target utama kami adalah kawula muda Indonesia dan 
masyarakat Indonesia yang peduli dan tertarik dengan ide-
ide kebebasan. Suarakebebasan.org memulai kiprahnya di 
bulan Maret 2015 dengan dukungan dari Atlas Network dan 
Youth Freedom Network. Website ini hadir untuk memenuhi 
kebutuhan akan langkanya sumber informasi mengenai 
kebebasan dalam bentuk website, khususnya untuk kawula 
muda di Indonesia. Tidak hanya memberikan informasi, 
suarakebebasan.org juga memberikan wadah bagi para 
pembacanya untuk ikut berkontribusi dalam menyuarakan 
ide dan pendapat mengenai kebebasan khususnya terkait 
dengan konteks Indonesia. Kami percaya dengan melibatkan 
para pembaca, suarakebebasan.org akan mendapatkan 
lebih banyak dukungan untuk mempromosikan kebebasan 
di Indonesia. Kami juga mendorong persemaian komunitas 
muda libertarian melalui Indo-Libertarian, kerjasama 
dengan mitra lainnya seperti Yayasan Politik dari Jerman 
Frederich Naumann Foundation for Freedom, Amagi 
Indonesia, dan Students for Liberty.

Editor: Adinda Tenriangke Muchtar (Editor-In-Chief), Muhamad 
Iksan dan Rofi Uddarojat (Editor Pelaksana).
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“Libertarianisme itu Keren”
—Washington Post, June 10, 2013  

“Buku ini mudah dibaca, bagus untuk dibaca,
dan penting dibaca. Jika lebih banyak orang membacanya, dunia 

akan menjadi tempat yang jauh lebih baik; Tidak akan ada 
kebutuhan untuk 'Mengapa' dalam Why Liberty.”

—Peter Kurrild-Klitgaard, 
Department of Political Science, University of Copenhagen 

"Panduan inspiratif yang akan menguntungkan 
orang yang awam terhadap libertarianisme 

dan mereka yang berpengalaman dalam tradisi. 
Meskipun kita sering tidak menyadarinya, 

libertarianisme adalah prinsip yang membuat kebanyakan orang 
menjalani kehidupan sehari-hari mereka. 

Buku ini menjelaskan mengapa kita 
harus menerapkan prinsip itu 

pada politik kita juga.”

—Mark Pennington,
Department of Political Economy and Public Policy, 

King’s College, University of London
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Buku ini bersifat teoritis dan praktis. Isinya bisa membantumu 
mencapai hidup yang lebih bahagia, menjadi orang yang lebih 
baik, dan menikmati keuntungan dari kebebasan dan tanggung 
jawab. Pengendalian diri adalah pilihan lain dari Negara 
Pengasuh, dan Negara Pelarang, dan Negara Kesejahteraan.
Pengendalian diri atau Kendali oleh Negara? Menggabungkan 
bersama studi kasus dan pemikiran ilmiah, sejarah, dan filsafat 
dan menjadikannya sebuah buku saku bagi orang-orang 
merdka yang menginginkan kehidupan masyarakat yang bebas, 
damai, saling bekerja sama, sejahtera dan adil.
“Buku yang penting ini mengikuti tradisi karya Adam Smith 
Theory of Moral Sentiments dimana pengendalian diri 
diperlukan untuk terciptanya proses perbaikan kehidupan 
sosial ekonomi yang terdesentralisasi. Pengendalian oleh 
negara tidak akan bisa menggantikan pengendalian diri tanpa 
terlebih dahulu menghancurkan kebebasan dan segala yang 
manusiawi dalam kehidupan bermasyarakat dan ekonomi.” 

— Vernon L. Smith,
Peraih Penghargaan Nobel Ekonomi tahun 2002.

George L. Argyros Endowed Chair bidang Keuangan dan Ekonomi. 
Profesor Ekonomi dan Hukum, Chapman University.

“Seandainya saya seorang muda  yang sedang mengejar 
hidup yang produktif dan berhasil, saya akan beli buku ini 
dan mempelajarinya dengan seksama.” 

—John Mackey,
Pendiri dan Co-CEO, Whole Foods Market

“Saat hak anda dirampas, sangat sulit memperolehnya 
kembali. Para penulis Politik dan Kebebasan menjelaskan 
mengapa perlu berjuang bagi kebebasan anda” 

—David Boaz,
Wakil Presiden Eksekutif, Cato Institute

Psikologi, Self Help, Sejarah, Ekonomi,
Sosiologi, Filsafat, Etika Lingkungan, Neuroscience
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