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Abstrak 

Dewasa ini sulit untuk menemukan masyarakat demokratis atau masyarakat yang sedang 
mengarah pada demokrasi yang tidak mengalami persoalan tentang bagaimana meski 
menghargai secara lebih baik lagi identitas-identitas kultural dan minoritas-minoritas yang tidak 
beruntung melalui lembaga-lembaga publik. Persoalan identitas kultural, beserta sistem 
pengetahuan dan sistem nilai yang terbangun di dalam identitas tersebut, pada satu sisi 
merupakan salah satu persoalan yang berkaitan dengan hak asasi yang berjangkar pada 
kebebasan, keleluasaan, dan peluang setiap manusia untuk mengembangkan potensi dirinya, dan 
pada sisi lain juga berkaitan dengan persoalan integrasi sosial dan masa depan masyarakat 
manusia. Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah: Apakah tekanan keseragaman 
identitas sungguh ada dan merupakan ancaman bagi keberagaman identitas? Adakah pluralitas 
identitas merupakan pokok soal penting dalam mempertahankan kebebebasan sebagaimana 
dibawa oleh semangat multikultural? Adakah kerangka filosofis yang memadai untuk menjawab 
hubungan antara identitas kultural yang berjangkar pada HAM dan individu warga negara 
dengan kebutuhan nasional untuk terbangunnya “kebudayaan nasional” di tengah tekanan 
penyeragaman budaya global akibat keterbukaan arus informasi dunia? Jürgen Habermas dan 
Charles Taylor adalah dua garda depan pemikir multikultural. Sekalipun mereka sama-sama 
menaruh pokok perhatian tentang persoalan identitas kultural dalam masyarakat demokratis, 
mereka berpijak dari asumsi dan proyeksi yang berbeda tentang kehidupan bersama harus 
dibangun. Habermas berangkat dari kerangka “masyarakat komunikatif” sedangkan Taylor 
berangkat dari pijakan “politik pengakuan”. Dengan memperbandingkan perspektif Habermas 
dan Taylor tentang pengelolaan identitas kultural sebagai persoalan publik dan politis, 
diharapkan dapat ditarik butir-butir pemikiran yang berguna bagi pengembangan kebijakan 
publik dalam mengelola perbedaan kultural di Indonesia. 

Kata kunci: Identitas Kultural, Hak Azasi, Demokrasi, Habermas, Taylor  
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1.  Pendahuluan 

Pokok persoalan yang mengancam integrasi sosial masyarakat modern dewasa 
ini sesungguhnya berakar pada adanya fakta bahwa terdapat berbagai bentuk kehidupan 
yang berbeda dari berbagai kelompok yang mengklaim diri bahwa bentuk kehidupan 
kelompok merekalah yang sah. Realitas sosial yang demikian memang masih sejalan 
dengan ciri pokok modernitas, yakni adanya pembedaan ruang-ruang validitas, atau 
adanya legitimasi yang plural (White, 1990: 154). Pluralitas merupakan bagian dari 
faktisitas sosial, namun ketika “dunia” atau referensi makna yang menjadi latar inter-
relasi antar individu dalam masyarakat juga plural, maka individu dihadapkan pada 
adanya berbagai nilai yang berbeda yang sangat berpotensi membahayakan integrasi 
sosial. Dalam konteks yang demikian, formula demokrasi yang tepat tidak hanya 
merupakan tuntutan teoretis, namun juga kebutuhan panduan pada taraf praksis. 

Dewasa ini sulit untuk menemukan masyarakat demokratis atau masyarakat 
yang sedang mengarah pada demokrasi yang tidak mengalami persoalan tentang 
bagaimana meski menghargai secara lebih baik lagi identitas-identitas kultural dan 
minoritas-minoritas yang tidak beruntung melalui lembaga-lembaga publik. Persoalan 
identitas kultural, beserta sistem pengetahuan dan sistem nilai yang terbangun di dalam 
identitas tersebut, pada satu sisi merupakan salah satu persoalan yang berkaitan dengan 
hak asasi yang berjangkar pada kebebasan, keleluasaan, dan peluang setiap manusia 
untuk mengembangkan potensi dirinya, dan pada sisi lain juga berkaitan dengan 
persoalan integrasi sosial dan masa depan masyarakat manusia. Pertanyaan yang 
mengemuka kemudian adalah: Apakah tekanan keseragaman identitas sungguh ada dan 
merupakan ancaman bagi keberagaman identitas? Adakah pluralitas identitas 
merupakan pokok soal penting dalam mempertahankan kebebebasan sebagaimana 
dibawa oleh semangat multikultural? Adakah kerangka filosofis yang memadai untuk 
menjawab hubungan antara identitas kultural yang berjangkar pada HAM dan individu 
warga negara dengan kebutuhan nasional untuk terbangunnya “kebudayaan nasional” di 
tengah tekanan penyeragaman budaya global akibat keterbukaan arus informasi dunia? 

Pertemuan Taylor dan Habermas terkait dengan isu multikultural muncul pada 
paruh pertama tahun 1990an. Melalui artikel Struggles for Recognition in the 
Democratic Constitutional State (1993 dalam European Journal of Philosophy 1, No 2, 
1994 dalam Taylor, dan 1998 diterbitkan kembali dalam buku The Inclusion of the 
Other), Habermas menanggapi wacana multikulturalisme yang diangkat oleh Taylor. 
Secara pokok Taylor membedakan dua macam politik pengakuan, yakni “politik 
martabat yang setara” (politics of equal dignity) yang dikaitkan dengan persoalan 
otonomi dan politik perbedaan (politics of difference) yang berhubungan dengan issue 
tentang otensitas (keaslian) (Cooke, 1997: 258).  Terkait dengan wacana yang diangkat 
oleh Taylor,  Habermas melihat bahwa issue kontroversial yang muncul adalah apakah 
identitas etnis, budaya dan agama warga negara meski merupakan persoalan publik dan 
bagaimana mengkerangkakan tuntutan perbedaan identitas kelompok dengan dimensi 
politis dan hukumnya dalam wadah demokrasi konstitusional. Habermas melihat bahwa 
terdapat banyak aspek multikulturalisme, namun debat terkini berpusat pada persoalan-
persoalan normatif teori politik dan hukum (Habermas, 1995: 849). Pertanyaan yang 
kemudian muncul adalah: Apakah konsepsi Habermas tentang negara konstitusional 
dapat mengakomodasi tuntutan adanya penghargaan atas identitas tertentu, lantaran 
secara tidak terelakkan liberalisme pun sesungguhnya menyingkirkan jenis-jenis 
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perbedaan tertentu? (Cooke, 1997: 258-259). Konsep koeksistensi politik seperti apakah 
yang kiranya mampu mewadahi secara tepat tuntutan identitas kultural tanpa menyebab-
kan fragmentasi orientasi yang menghancurkan integrasi sosial? Prinsip demokrasi yang 
bagaimanakah yang kiranya memadai bagi berkembangnya proses budaya yang 
“bhinneka tunggal ika”? 

Tulisan pendek ini tidak berpretensi menjawab masalah mendasar di atas secara 
tuntas, namun melalui kajian komparatif atas pemikiran Taylor dan habermas tentang 
identitas kultural dan letaknya dalam masyarakat demokratis, diharapkan memberi 
pijakan yang memadai terkait dengan persoalan yang merebak di berbagai wilayah 
tanah air, yang di antaranya dipicu oleh perbedaan budaya, dengan segala sistem 
pengetahuan dan sistem nilai yang menyertainya. Pertanyaan “sederhana” yang juga 
hendak dijawab adalah: adakah masa depan demokrasi, ketika atas nama hak atas 
identitas diri dan kulturalnya, individu dan kelompok masyarakat tertentu tertutup 
terhadap komunikasi? Apakah “penjimatan” identitas kultural beserta kekerasan 
simbolik yang terjadi berlandasakan pengkultusan itu tidakkah justru bertentangan 
dengan semangat multikultural, yang berangkat dari pengakuan adanya perbedaan?  

2.  Perspektif Taylor tentang Identitas Kultural dan Masyarakat 
Demokratis 

Taylor berangkat dari asumsi bahwa terdapat kaitan yang sangat erat antara 
pengakuan dan identitas. Baginya identitas sebagian dibentuk oleh pengakuan atau tidak 
adanya pengukuan dari yang lain, dan pribadi atau kelompok orang dapat menderita 
kerusakan nyata atau pun distorsi nyata ketika orang-orang atau masyarakat di 
sekitarnya membatasi, merendahkan, tak menghargai mereka (Taylor, 1994: 25). 
Koeksistensi dan komunikasi yang negatif tersebut dari waktu ke waktu mengalami 
perubahan. Taylor melihat bahwa melalui demokrasi politik pengakuan yang setara, 
dengan berbegai varian bentuknya, dewasa ini kembali kepada tuntutan adanya status 
yang setara dalam budaya dan gender (Taylor, 1994: 27). Namun harga yang harus 
dibayar untuk politik pengakuan ternyata cukup mahal, karena dewasa ini terjadi 
radikalisasi subjektivitas, karena manusia modern cenderung melihat diri mereka 
masing-masing sebagai makluk yang berakar pada kedalaman diri yang paling dalam 
(Taylor, 1994: 29). Kesadaran diri reflektif ini pada akhirnya membawa pada kesadaran 
moral bahwa setiap pribadi merupakan ukuran bagi dirinya sendiri (Taylor, 1994: 30). 
Taylor melihat bahwa ideal baru tentang otensitas ini, bersama dengan gagasan tentang 
martabat, merupakan bagian dari keruntuhan masyarakat hierarkhis (Taylor, 1994 31), 
dan percaya bahwa hal penting dalam kehidupan manusia ini secara mendasar berwatak 
dialogis karena manusia hanya dapat menjadi manusia secara penuh, mampu memahami 
diri kita sendiri dan bahkan menentukan identitas kita melalui penguasaan bahasa atau 
ungkapan manusia yang kaya, dan melaluinya berinteraksi dengan yang lain (Taylor, 
1994: 32). 

Berbeda dengan Habermas yang cenderung menolak untuk menyatakan secara 
terbuka asumsi dasar yang digunakan untuk menganalisis dan membangun perspektif 
modern tentang identitas diri, Taylor menunjukkan bahwa identitas-diri modern dan 
manusia sebagai agen terbangun melalui rujukan kerangka nilai yang memandang 
kehidupan manusia sebagai bermakna (Cooke, 1999: 197). Sebagaimana Taylor 
mengutip Kimball, pilihan yang dihadapi oleh multikulturalis bukanlah antara 
kebudayaan Barat yang “represif” berhadapan dengan pilihan adanya surga 



 
Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi 2012 

 195

multikultural, namun antara budaya dan kebiadaban. Bagi Taylor peradaban bukan 
merupakan pemberian namun merupakan capaian, bahkan suatu capaian yang rapuh 
yang secara terus-menerus memerlukan dukungan dan pembelaan dari penyerang baik 
dari dalam dan dari luar (Taylor, 1994: 72). Taylor melihat bahwa politik pengakuan 
yang sungguh-sungguh merupakan fenomena yang khas modern, pada perkem-
bangannya telah menjadi dua hal yang agak berbeda. Pada satu sisi politik penghargaan 
menjadi “politik universalisme” (politics of universalism) yang berpijak pada kesetaraan 
martabat atas semua individu, memusatkan perhatian pada yang dimiliki bersama oleh 
semua manusia, yakni statusnya sebagai agen rasional. Pada sisi lain politik 
penghargaan menjadi “politik perbedaan” (politics of difference) yang berpijak pada 
keyakinan universalis bahwa setiap orang dihargai atas identitas unik mereka, 
memusatkan perhatian pada kekhasan dari setiap orang atau kelompok, dan menekan-
kan potensi dari diri mereka untuk membentuk dan menentukan identitas diri mereka 
sendiri (Cooke, 1997: 259). Bila ditarik dalam ranah teori politik, issue yang muncul 
sesungguhnya adalah perbedaan antara perspektif liberalisme yang lebih cenderung 
pada pengakuan dan pijakan pada “nilai partikular” dengan komunitarianisme yang 
menekankan pada adanya “nilai universal”. 

Pokok soal yang kemudian mengemuka terkait dengan perbedaan perspektif 
tersebut adalah bahwa pada satu sisi politik perbedaan sering menekankan nilai 
nondiskriminasi atau “netralitas liberal”, namun pada sisi lain juga muncul soal terkait 
kebutuhan untuk adanya “integrasi kultural” dari masyarakat yang plural (Taylor, 1994: 
39-40). Pluralitas budaya merupakan faktisitas tak terelakkan dalam masyarakat terbuka 
dewasa ini, namun tuntutan normatif adanya “budaya nasional” sering kemudian 
dipahami sebagai ancaman terhadap keanekaragaman budaya daerah.  

Terhadap masalah tersebut Taylor mengajukan formula bahwa berbagai 
benturan kepentingan yang membuka potensi kekerasan simbolik baik pada individu 
dan kelompok sesungguhnya dapat diatasi dengan adanya pengakuan yang setara yang 
didasarkan pada nilai yang jangkauannya melampaui yang telah dikenal semua manusia 
(Taylor, 1994: 42). Hanya saja, tuntutan “pengakuan setara” ini kembali berhadapan 
dengan masalah “ketidak setaraan struktural”, yang justru menuntut adanya prinsip dan 
politik “pandang bulu”. Realitas paradoksal melahirkan fenomena yang paradoks juga, 
yakni masyarakat semakin multikultural, namun pada saat yang sama menjadi semakin 
keropos (Taylor, 1994: 63-64). Dengan demikian, “politik pengakuan” dan “politik 
perbedaan” meski tidak ditempatkan dalam konteks “netralitas buta” liberalisme, namun 
dalam konteks solidaritas (Taylor, 1994: 70). Rumusan “solidaritas” yang bagaimana-
kah yang dapat diwadahi oleh masyarakat modern yang integrasi sosialnya banyak 
dibentuk oleh hukum dan konstitusi modern, agaknya kita sejenak meski berpaling 
kepada Habermas.  

3.  Perspektif Habermas tentang Hak-hak Kultural Subjektif dalam 
Masyarakat Demokratis 

Persoalan yang mengemuka dewasa ini adalah benturan berbagai “identitas 
kultural” yang saling berebut pengaruh untuk menggunakan kekuasaan negara untuk 
memaksakan identitas simbolik mereka kepada kelompok dan identitas kultural lain. 
Fenomena “perda bermasalah”, misalnya, sesungguhnya menggambarkan “kekerasan 
simbolik” dengan menggunakan negara sebagai kendaraan penindas. Persoalan ini 
sesungguhnya bukan hanya persoalan Indonesia, namun persoalan global. Pada satu sisi 
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hukum modern didasarkan pada asumsi hak azasi manusia yang subyektif, namun pada 
sisi lain semakin kuat muncul tuntutan identitas kolektif, dan bahkan kemudian 
dijabarkan sebagai hak-hak kolektif. Utamanya terkait dengan “penyelamatan budaya” 
dari gilasan gelombang industri populer Amerika dan Asia dengan K-pop-nya. 
Pertanyaannya: bolehkah negara memaksakan sistem pengetahuan dan sistem simbolik 
tertentu dengan alasan untuk menyelamatkan budaya tertentu? 

Terhadap persoalan ini Habermas menilai bahwa sekalipun jika hak-hak kolektif 
bersesuaian dengan rancangan individualistik tatanan hukum modern yang didasarkan 
pada hak-hak subjektif, kesesuaian itu tidaklah meneguhkan pemakaian hak-hak 
tersebut untuk proyek penyelamatan kultural yang dipaksakan oleh kekuasaan negara. 
Suatu “penyelamatan budaya” tidak dapat memiliki makna yang sama sebagaimana 
terjadi dalam penyelamatan binatang atau spesies lain. Reproduksi tradisi dan bentuk-
bentuk budaya merupakan suatu capaian yang secara hukum mungkin, namun tidak 
ditanggung. Reproduksi kultural memerlukan kesadaran apropiasi dan penerapan tradisi 
oleh anggota-anggota asli yang telah meyakini nilai instrinsik tradisi-tradisi ini.  
Pertama-tama pendukung tradisi harus melihat bahwa tradisi yang diwarisi memang 
bernilai untuk diusahakan keberlanjutannya. Namun demikian generasi baru dapat 
menerima dan belajar dari  keyakinan yang demikian hanya atas dasar syarat bahwa 
mereka mampu—dan memiliki hak –untuk berkata ya atau tidak. Tradisi budaya bukan 
benda mati dan beku, dan dengan demikian Habermas melihat bahwa jaminan legal 
atas penyelamatan justru akan menghilangkan secara pasti kebebasan anggota 
untuk mendobrak atau pun memutus tradisi mereka sendiri—dan ini berarti pula 
akan menghancurkan ruang yang sangat penting dari apropiasi hermeneutis yang 
menyediakan satu-satunya jalan untuk memelihara bentuk-bentuk budaya 
(Habermas, 1995: 850). Bagi Habermas, dengan watak hukum yang “beku”, 
perlindungan budaya melalui hukum, yang berarti pula melindungi “bentuk budaya 
tertentu” dari perubahan akibat apropiasi pendukung budaya itu sendiri, justru 
merupakan semacam proses reifikasi (pembendaan) aspek-aspek budaya yang sejatinya 
bersifat hidup dan dinamis. 

Namun perlu dicatat bahwa konsepsi Habermas tidaklah abstrak walau ia 
menaruh nilai positif terhadap pendekatan intersubjektif dalam proyek komunitarian. 
Habermas menekankan penting untuk melihat bahwa seseorang meski mengkonsepsi-
kan hak-hak individual dalam terminologi intersubjektif. Pribadi legal terindividuasi 
melalui proses-proses sosialisasi sama sebagaimana terjadi pada mereka sebagai pribadi 
alamiah (Habermas, 1995: 850). Kebertautan individualitas dan sosialitas inilah yang 
kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Habermas ketika kemudian dia menjawab wacana 
yang dikemukakan oleh Taylor dalam konteks negara konstitusional dan hak asasi 
manusia. 

Habermas berpegang pada perspektif bahwa konstitusi modern mendasarkan 
eksistensinya pada konsepsi teori hukum kodrat modern yang berlandaskan pada 
kehendak bebas warga untuk bersama-sama membentuk komunitas hukum yang bebas 
dan setara. Konstitusi menekankan hak bahwa individu-individu meski menghargai satu 
sama lain jika mereka ingin hidup bersama secara legitim dengan sarana hukum positif. 
Konsepsi ini mengandaikan gagasan hak individual (subjektif) dan pribadi hukum 
individual sebagai pemikul hak-hak. Namun demikian terdapat unsur yang tidak 
bersesuaian, karena ketika hukum modern menetapkan dasar pemaksaan hubungan 
berdasarkan pada intersubjektivitas, hak-hak yang dijabarkan dari hukum tersebut 
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ditujukan terutama untuk melindungi integritas subjek hukum yang rentan yang dalam 
setiap keadaan bersifat individual (subjektif). Habermas mempertanyakan, dapatkah 
teori hukum (theory of rights) yang demikian individualistik dibangun dengan 
mempertimbangkan penghargaan yang berkaitan dengan identitas kolektif yang melekat 
padanya? (Habermas, 1994: 107). Dapatkah konstitusi modern sebagaimana dikonsepsi-
kan Habermas melalui negara konstitusional menyelesaikan persoalan yang muncul 
pada “tafsir liberalistis” atas dimensi hak individual yang dijamin oleh konstitusi, 
padahal konstitusi itu sendiri dibangun di atas asumsi-asumsi intersubjektif? Dapatkah 
persoalan persamaan hak ataupun perbedaan perlakuan diakomodasi dalam konteks 
perlindungan “yang sama” (atau “yang berbeda”)? Dapatkah secara “ontis’ sungguh 
dipilah antara yang privat (individual) dan yang publik (intersubjektif) dalam ko-
eksistensi politis?  

Terkait dengan pokok soal tersebut di atas, menarik untuk menyimak telaah 
Habermas tentang konsekuensi yang dapat muncul dari penafsiran atas klausa 
“Perlindungan Yang Sama” dalam hak asasi manusia, yakni bahwa  yang termasuk 
dalam rangkaian hak asasi manusia adalah hak keanggotaan kultural (rights to 
cultural membership). Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membangun dan 
memelihara identitasnya secara adil dalam bentuk-bentuk yang dimiliki bersama secara 
intersubjektif  dari kehidupan dan tradisi yang pertama kali memunculkannya dan telah 
terbentuk sejak anak-anak hingga dewasa. Menyertai hak keanggotaan ini adalah 
hampir semua kekebalan, perlindungan, subsidi, dan kebijakan yang dalam essay Taylor 
dituntut bagi minoritas Perancis di Kanada. Habermas menilai bahwa hak-hak ini tidak 
perlu dikonseptualisasikan dalam terminologi hak-hak kolektif; dan lebih lagi, hak-hak 
tersebut meski tidak dikaitkan dengan tujuan, yang tidak tulus, misalnya untuk 
menghargai “penyelamatan” (Habermas, 1995: 850-851). “Hak-hak kolektif” dirumus-
kan dalam bentuk bagaimana pun, pada momentum proses eksternalisasi (pinjam 
Berger-Luckmann) akan dapat berbenturan dengan kebebasan individual untuk 
menentukan identitas individualnya terkait dengan identitas kolektif, baik itu berupa 
“penafsiran ulang”, ataupun “kontekstualisasi”, ataupun “pemurnian”, atau bahkan 
“pendobrakan” atau “penumbangan” identitas kolektif yang diwarisinya.  

Sekalipun sejalan dengan liberalisme dalam pokok soal kebebasan individu, 
terdapat perbedaan posisi Habermas dengan liberalisme. Habermas berpegang pada 
asumsi bahwa sesungguhnya tidak ada dan bahkan tidak dapat dilakukan 
pemilahan yang apriori dan tegas antara identitas publik dan identitas pribadi dari 
warga negara. Negara konstitusional berkepentingan untuk mendukung secara setara 
otonomi pribadi dan kepentingan umum dari setiap warga negara. Bagi Habermas, 
kesempatan warga negara untuk mengusahakan konsepsinya sendiri tentang yang baik 
dan penggunaan publik dari rasio bersifat saling melengkapi. Warga negara dapat 
menggunakan secara memadai otonomi publiknya hanya jika, atas dasar otonomi 
pribadi yang dilindungi secara setara, warga negara tersebut tidak bergantung pada apa 
pun. Mereka dapat, pada sisi lain, sampai pada persetujuan tentang aturan atas otonomi 
pribadi mereka hanya jika mereka menggunakan otonomi politis mereka secara 
memadai (Habermas, 1995: 851). Perspektif Habermas yang demikian masih segaris 
dengan pijakan epistemisnya bahwa terdapat hubungan saling mengandaikan antara 
individualitas dan sosialitas. 

Namun bagi Habermas hubungan komplementer ini tidaklah bersifat sekali jadi 
untuk selamanya. Akibatnya, batas-batas antara ruang publik dan ruang privat 
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secara historis bercampur. Batas-batas tersebut oleh para warga negara itu sendiri 
meski diangkat untuk diperbincangkan dan dirundingkan secara publik, dan menjadi 
putusan parlemen secara demokratis, demi hak-hak yang mereka hargai sebagai yang 
seharusnya untuk melindungi baik kebebasan privat maupun partisipasi publik 
(Habermas, 1995: 851). Dengan denikian suatu konstitusi dapat dipikirkan sebagai 
sebuah proyek historis yang secara terus menerus dikejar oleh setiap generasi warga 
negara. Dalam negara konstitusional demokratis penggunaan kekuatan politik diatur 
secara ganda: penanganan masalah secara institusional dan mediasi kepentingan yang 
diatur secara prosedural meski secara simultan dipahami sebagai aktualisasi sistem 
hukum (system of rights) (Habermas, 1994: 107-108). Dinamika sistem hukum dengan 
demikian mengantarai, pada satu sisi, lembaga yang berpegang pada prinsip-prinsip 
“universal”, dengan kepentingan-kepentingan aktual yang selalu memiliki konteks yang 
partikular.  

Satu cara Habermas untuk menggambarkan posisi yang dipertahankannya baik 
terhadap sisi liberal dan sisi komunitarian adalah dengan menggambarkan hubungan 
antara inti universalis dari prinsip-prinsip konstitusional dan konteks partikularistis dari 
setiap komunitas politis. Melawan liberalisme dalam maknanya yang abstrak, Habermas 
hendak menyatakan bahwa tatanan hukum dari komunitas manapun “secara etis 
diresapi” oleh nilai-nilai kolektif yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Warga negara 
memiliki bersama suatu budaya politik yang dibentuk oleh sejarah tertentu. Prinsip 
konstitusional, tanpa pencideraan pada makna universalnya, kemudian meski ditafsirkan 
dari perspektif budaya politik, yang pada saat yang sama menyediakan dasar bagi 
jangkar pembelaan diri konstitusional (Habermas, 1995: 851). Secara umum, pen-
dasaran tafsir konstitusi berdasar pada jangkar historis budaya politik yang hidup di 
masyarakat, kembali menegaskan perspektif Habermas terkait dengan posisi prinsip-
prinsip universal dalam praksis politik.  

Namun demikian realitas politik menunjukkan bahwa terdapat tujuan kolektif 
yang berbeda dalam kelompok-kelompok yang menjadikan hukum —baik pada 
peradilan maupun diskursus hukum— ditafsirkan dalam konteks yang berbeda sesuai 
dengan kebutuhan baru dan kepentingan baru. Melalui “perjuangan atas penghargaan”, 
pengalaman kolektif atas integritas yang cidera diungkapkan dan diberi makna. 
Habermas melihat bahwa sesungguhnya ini merupakan hasil dari gerakan emansipasi 
sipil yang menunjukkan bahwa bilamana reformasi masyarakat liberal terjadi, 
perjuangan melawan penindasan kolektif yang menghilangkan kesempatan sosial yang 
sama sering mengambil bentuk perjuangan universalisasi kesejahteraan sosial hak-hak 
sipil (Habermas, 1994: 108). Kepentingan-kepentingan kolektif, dalam konteks 
masyarakat kapitalis, dengan demikian dapat diperjuangkan melalui klaim-klaim 
kepentingan individual dan ini sesuai dengan teori hukum yang menempatkan 
kepentingan-kepentingan utama —seperti infrastruktur, transportasi, perawatan 
kesehatan, dan pendidikan— sebagai orientasi perumusan hukum. Habermas melihat 
bahwa kepentingan-kepentingan utama tersebut pada dasarnya berbeda dengan tuntutan 
kesetaraan budaya, walau meski diterima pula bahwa tuntutan penghargaan yang setara 
tidak hanya tertuju pada penyeimbangan syarat-syarat kehidupan, namun juga terkait 
dengan diskriminasi sosial yang besar (Habermas, 1994: 109-110). Feminisme, 
nasionalisme, konflik budaya dan issue-issue multikulturalisme menurut Habermas 
sesungguhnya secara umum merupakan perjuangan untuk penghargaan atas identitas 
kolektif yang ditindas. Relatif baru kelompok wanita dan minoritas etnis yang secara 
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umum telah mendapatkan perlindungan hukum, sehingga issue-issue lain masih relevan 
diperbincangakn dalam konteks negara konstitusional (Habermas, 1995: 853). Namun 
Habermas juga menegaskan bahwa feminisme, multikulturalisme, nasionalisme, dan 
perjuangan melawan warisan kolonialisme yang eropa-sentri sejatinya berkaitan dengan 
gejala-gejala yang meski tidak dijumbuhkan satu dengan yang lain (Habermas, 1994: 
116).  

4.  Dialektika Pemikiran Taylor dan Habermas Terkait Identitas 
Kultural Individu dan Kolektif dalam Konstitusi Modern 

Terkait dengan konteks diskriminasi sosial dalam negara konstitusinal itulah 
Habermas melihat bahwa Taylor berjalan pada asumsi yang bertentangan satu sama 
lain, yakni, bahwa perlindungan identitas kolektif bersaing dengan hak kebebasan 
individual yang setara —hak asasi manusia kantian. Perspektif Taylor ini telah 
menyebabkan dua jenis politik yang bertentangan satu sama lain— yakni politik yang 
mempertimbangkan perbedaan kultural pada satu sisi, dan politik universalisasi hak 
individu pada sisi lain. (Habermas, 1994: 110-111). Namun kontradiksi argumen Taylor 
ini tidak menutup penerimaan Habermas atas perlunya unsur perlindungan identitas 
kolektif sebagaimana diperjuangkan komunitarian. 

Namun dalam mengkritisi komunitarianisme, Habermas menuntut bahwa negara 
konstitusional secara sungguh-sungguh meski menjaga baik kebudayaan politik maupun 
identitas umum warga yang terpisah dari sub budaya dan identitas kolektif yang, 
sebagai konsekuensi hak-hak yang sama untuk keanggotaan kultural, memberikan 
koeksistensi aktual dalam politik. Tatanan hukum nasional, sekalipun secara etis 
terkandung dalam terminologi budaya politik yang dimiliki bersama oleh semua warga, 
meski tetap netral terhadap bentuk-bentuk kehidupan dan tradisi pra politis ini. Bagi 
Habermas “netral” di sini memiliki arti —dan ini merupakan kerangka kritis 
netralitas— decoupling (memisahkan) budaya mayoritas dari budaya politik yang 
aslinya berbaur, dan dalam banyak keadaan masih demikian. (Habermas, 1995: 852). 
Usulan ini tentu bukan hal yang mudah diterima untuk dimasukkan dalam kerangka 
pikir komunitarian, mengingat berbagai prinsip netralitas negara telah sejak lama 
dikaitkan dengan liberalisme (Reidy, 1999: 1) dan konsep “masyarakat terbuka” 
(Imamoto, 1999: 1). Liberalis seperti Rawls dan Dworkin menuntut suatu tatanan 
hukum yang netral secara etis yang diandaikan menjamin kesempatan yang sama untuk 
setiap orang untuk mengejar atau mewujudkan konsepsinya sendiri tentang “yang baik”. 
Sebaliknya, komunitarian  seperti Taylor dan Walzer menolak netralitas etis hukum 
dan oleh karenanya mengharapkan negara konstitusional, jika diperlukan, secara aktif 
memperjuangkan konsepsi tertentu tentang hidup baik (Habermas, 1994: 111). 

Pemahaman tentang netralitas yang dikaitkan dengan dipilahnya identitas 
kolektif dari masyarakat konstitusional dengan identitas kultural mayoritas politik 
memperlihatkan bahwa Habermas mempertahankan gagasan liberal dan melawan kritik 
komunitarian dengan menerima konsep “diri”. Habermas berpegang bahwa pendekatan 
individualistis terhadap teori hukum (rights) tidaklah meski mengakibatkan suatu 
konsep pribadi yang atomistik, tak bertubuh, dan tak berjangkar sosial. Pribadi legal 
sudah tentu merupakan suatu konstruksi artifisial dan tatanan hukum modern 
mengandaikan subjek-subjek abstrak sebagai penyandang hukum yang mereka susun. 
Pribadi artifisial ini tidak identik dengan pribadi alamiah, yang dibentuk oleh sejarah 
kehidupan mereka yang unik. Namun pribadi legal juga meski dan dapat dikonstruksi 
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sebagai individu yang bermasyarakat. Mereka merupakan anggota suatu komunitas dari 
legal consociate (asosiasi legal, ikatan hukum) yang diandaikan menghargai satu 
terhadap yang lain secara bebas dan setara. Bagaimanapun penghargaan yang setara 
diperlukan dari pribadi legal terkait juga dengan konteks hubungan intersubjektif yang 
terbangun pada identitas alamiah mereka sebagai pribadi alamiah (Habermas, 1995: 
852). Konsep diri yang secara tepat merangkai berbagai dimensi ko-eksistensi ini 
merupakan pijakan penting untuk memahami perspektif Habermas tentang HAM, yang 
berbeda dengan perspektif liberal pada umumnya. 

Perbedaan tersebut semakin jelas ketika bersama dengan komunitarianisme, 
Habermas mengkritik asumsi liberal yang menyatakan bahwa hak asasi manusia lebih 
utama daripada kedaulatan rakyat (kolektivitas). Tujuan hukum secara normatif 
memposisikan warga  sebagai pembuat dan subjek hukum sekaligus. Hak asasi mungkin 
meski tidak hanya dipaksakan pada kedaultan rakyat sebagai paksaan dari luar, walau 
sudah tentu pada sisi lain kedaulatan rakyat tidak dapat mengabaikan hak asasi 
demikian saja. Habermas melihat bahwa pemecahan dari paradoks semu ini adalah 
dengan mengkonsepsikan hak asasi sedemikian rupa sehingga hak asasi lebih 
memampukan daripada menentukan syarat-syarat pengaturan diri demokratis 
(Habermas, 1995: 852). Terkait dengan penentuan syarat-syarat pengaturan diri 
demokratis inilah Habermas menempatkan diskursus sebagai elemen yang sangat 
penting untuk mempertemukan secara dialektis individualitas dan sosialitas, otonomi 
dan korelasi. Prinsip bahwa setiap orang yang terkena dampak suatu norma meski 
mendapatkan kesempatan untuk secara publik mengartikulasikan pandangannya 
sendiri, jelas nampak pada satu sisi mengarah pada perspektif pribadi yang tak 
terwakilkan (urepresentable individual). Namun perspektif yang demikian juga 
menempatkan kekhususan individu tunggal secara normatif bergantung pada kuasa 
kebebasan suatu putusan moral dan sikap-sikap sosio-kognitif sebagai suatu proses 
pencapaian kesepakatan secara intersubjektif. Habermas menggambarkan diskursus  
sebagai sejenis argumentasi intersubjektif yang ada untuk menerobos semua tekanan 
dalam bertindak (Honneth, dalam: White, ed, 1995: 302). 

Melalui kerangka diskursus, Habermas melihat bahwa teori hukum dapat 
dipahami tanpa buta terhadap perbedaan kultural (Habermas, 1994: 112). Konsep 
Liberalisme yang dimaknai oleh Taylor sebagai netralitas negara atas rancangan kultural 
dan religius apa pun (Walzer, 1994: 99), oleh Habermas dinilai gagal menangkap bahwa 
otonomi privat dan otonomi publik sesungguhnya equiprimordial (sama-sama saling 
mengandaikan) (Habermas, 1994: 112-113). Habermas berpendapat bahwa jika 
hubungan internal antara demokrasi dan negara konstitusional diletakkan sebagai hal 
penting akan menjadi jelas bahwa sistem hukum memang dinyatakan buta namun bukan 
pada keadaan masyarakat yang timpang atau tidak juga pada perbedaan kultural. 
Batasan-batasan hak individual digambarkan sebagai identitas yang dikonsepsikan  
secara intersubjektif. Pribadi, demikian pula pribadi dalam hukum, menjadi 
terindividualisasi hanya melalui proses sosialisasi (Habermas, 1994: 113). Namun 
demikian, proses individuasi melalui sosialisasi, atau internalisasi nilai dan norma sosial 
melalui hukum memiliki sisi yang perlu dikritisi. 

Dari sudut pandang hukum, terdapat suatu basis struktural bagi refleksivitas 
yang menghasilkan diskriminasi, yang disebut “klasifikasi yang melampaui 
keumumam” (the overgeneralized classifications) terkait dengan situasi yang tidak 
menguntungkan dan kelompok yang tidak beruntung. Klasifikasi yang demikian dinilai 
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“salah” karena mengarah pada “penormalan’ campurtangan terhadap cara orang 
mengatur hidup mereka. Kompensasi terhadap kelompok yang dianggap tidak 
beruntung berubah menjadi bentuk baru diskrimasi karena legislasi dan adjudikasi pada 
dasarnya diorientasikan pada pola penafsiran tradisional dan dengan demikian hanya 
memperkuat stereotipe yang telah ada (Habermas, 1994: 115). Habermas melihat bahwa 
perlindungan otonomi privat warga negara dengan haknya yang setara meski berjalan 
bersamaan dengan pengaktivan otonomi mereka sebagai warga negara (Habermas, 
1994: 116). 

Suatu sistem hukum “liberal” yang gagal menaruh perhatian pada hubungan 
internal ini akan salah memahami universalime hak dasar sebagai pentahapan abstrak 
dari hak, suatu pentahapan yang memperhatikan perbedaan kultural dan sosial 
sekaligus. Sebaliknya, perbedaan ini meski dilihat dalam rangka kepekaan-konteks yang 
semakin meningkat jika sistem hukum hendak  diaktualisasi secara demokratis. Proses 
universalisasi hukum sipil atau pun hak sipil dari berbagai konteks dan identitas kultural 
berlangsung dalam rangka mengisi pembedaan sistem hukum, yang tidak dapat 
menjamin integritas subjek hukum tanpa perlakuan yang persisi sama atas semua subjek 
hukum. Menanggapi Taylor, Habermas sampai pada kesimpulan bahwa sesungguhnya 
tidak dibutuhkan gagasan tentang hak kolektif yang merupakan benda asing bagi sistem 
hukum (Habermas, 1994: 116). Penghargaan timbal balik sebagaimana diangkat oleh 
Taylor memerlukan suatu perluasan hasrat dan kemampuan untuk mengartikulasikan 
ketidak-sepakatan, mempertahankannya di hadapan orang-orang yang kita tidak 
sepakat, melihat perbedaan antara ketidaksetujuan yang dihargai dan yang tidak 
dihargai, dan untuk terbuka pada perubahan pikir kita sendiri ketika berhadapan dengan 
kritik yang sangat masuk akal. Janji moral multikulturalisme bergantung pada latihan 
keutamaan deliberatif ini (Gutmann, 1994: 24). Secara ringkas, penghargaan timbal 
balik mensyaratkan adanya “kompetensi komunikatif” dari berbagai subjek yang 
terlibat. Kompetensi komunikatif mengandaikan adanya integritas, keterbukaan, dan 
kemampuan reflektif. 

Konsepsi Habermas tentang hukum dan polilik sesungguhnya peka terhadap 
masalah penerimaan perbedaan dan menyediakan kerangka yang memiliki keunggulan 
untuk mengatasi problem penghargaan atas adanya perbedaan. Namun lantaran 
mengutamakan ideal otonomi, ada indikasi bahwa konsepsi Habermas secara tidak 
terelakkan dinilai mengesampingkan konsepsi tertentu tentang diri dan hubungannya 
dengan kebajikan. Sebuah pokok soal yang lebih terwadahi melalui perspektif Taylor 
(Cooke, 1997: 259).  

5.  Penutup 

Habermas memandang bahwa “martabat manusia” dalam makna moral dan 
hukum, berkaitan dengan hubungan simetri yang didasarkan atas adanya penghargaan 
yang satu terhadap yang lain dalam suatu komunitas moral. “Martabat manusia” 
bukanlah kelengkapan seperti kecerdasan dan warna mata yang dimiliki secara alamiah, 
namun lebih mengindikasikan suatu “ke-tidak dapat diganggu gugat-an” (inviolability) 
yang hanya bermakna dalam hubungan interpersonal yang saling menghargai, dalam 
suatu tata hubungan antar pribadi yang egalitarian. Habermas tidak memakai istilah 
inviolability sebagai padanan bagi “tidak dapat diabaikan”, karena tanggapan 
postmetafisis terhadap persoalan kehidupan manusia pre-personal tidak boleh 
didasarkan pada definisi reduksionis tentang kemanusiaan dan tentang moralitas 
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(Habermas, 2003: 33). Dengan demikian perimbangan etis tidak lagi bersifat elitis, yang 
keputusannya diserahkan pada para profesional, namun meski melibatkan  masyarakat 
secara lebih luas (Morison, 1981: 9). Semesta hubungan dan interaksi interpersonal 
yang mungkin dibutuhkan adalah regulasi moral sesuai dengan kemampuan. Hanya 
dalam jaringan hubungan yang diatur secara sah atas dasar penghargaan timbal balik 
dapatlah manusia membangun dan mempertahankan suatu identitas personal. Karena 
manusia secara biologis dilahirkan “tidak selesai” dan tergantung sepanjang hidup pada 
bantuan, perawatan, dan respek dari lingkungan sosialnya, individuasi melalui 
rangkaian DNA sesungguhnya beriringan dengan proses individuasi sosial yang dibuat. 
Individuasi, sebagai bagian sejarah kehidupan, merupakan hasil dari sosialisasi. 
Makluk seperti itu memerlukan individuasi sosial untuk menjadi pribadi dalam 
maknanya yang penuh,  yakni integrasi dalam konteks publik melalui interaksi dan 
dunia-hidup yang dimiliki bersama secara intersubjektif (Habermas, 2003: 34).  

Dengan demikian, dalam konteks masyarakat pluralistik yang dibangun secara 
demokratis yang menempatkan setiap warga memiliki hak untuk secara otonom 
mengatur hidupnya sendiri, praktek-praktek perluasan penggunaan rekayasa genetik 
tidak akan pernah dapat “dinormalkan”, karena seleksi yang disengaja tentu tidak 
mungkin dipisahkan dari perspektif tertentu tentang kehidupan (Habermas, 2003: 66). 
Moralitas akan menjamin kebebasan individual untuk mengarahkan hidupnya sendiri 
hanya jika penerapan norma-norma yang telah digeneralisasi tidak menyerang 
rancangan hidup seseorang (Habermas, 2003: 56).  

Masa depan demokrasi dengan demikian banyak bergantung kepada daya hidup 
prinsip-prinsip kebebasan yang terbuka kepada interaksi dan komunikasi dengan yang 
lain, dan dengan demikian seperti yang diyakini oleh Taylor bahwa kehidupan manusia 
secara mendasar berwatak dialektis, dan identitas secara krusial bergantung kepada 
relasi dialogis bersama yang lain (Taylor, 1994: 34). Komunikasi dialogis yang saling 
mencerdaskan yang berpijak pada politik pengakuan, kemudian  menjadi  prinsip yang 
kiranya selaras dengan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan”.  
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