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Hak Individual dalam Negara Minimal Nozick

Oleh: Arif Susanto

Siapakah Robert Nozick?

Robert Nozick lahir di Brooklyn, New York pada 16 November 1938. Dia adalah anak tunggal

pasangan Sophie Cohen dan Max Nozick, seorang imigran Yahudi asal Rusia yang berprofesi

sebagai pebisnis. Nozick menikah dengan Barbara Fierer pada 1959, dan bercerai pada 1981.

Mereka dikaruniai dua orang anak: Emily dan David, keduanya menyelesaikan pendidikan di

Harvard College dan berprofesi sebagai pengacara. Pada 1987 Nozick menikah dengan penyair

Gjertrud Schnackenberg.

Pada 1959 Nozick menyelesaikan pendidikan filsafat di Columbia College, di mana dia

mendapat pengaruh besar dari Sidney Morgenbesser (1921-2004).1Pada masa ini, Nozick juga

semakin intens bergelut dengan sosialisme; dia tercatat sebagai salah seorang pendiri cabang

lokal Students for a Democratic Society (SDS).

Nozick kemudian melanjutkan pendidikannya ke Princeton University hingga

mendapatkan gelar MA pada 1961 dan PhD dari kampus yang sama pada 1963. Di bawah

bimbingan Carl Hempel, seorang filsuf terkemuka Jerman yang menekuni filsafat sains, Nozick

menulis disertasi berjudul The Normative Theory of Individual Choice, berkenaan rasionalitas

pilihan teori dalam sains. Selama masa studi magister di Princeton inilah Nozick berkenalan

dengan gagasan-gagasan pro-kapitalis, terutama melalui temannya Bruce Goldberg.2Selanjutnya,

1Nozick mengagumi Morgenbesser dan mengikuti sebanyak mungkin kelas-kelasnya, hingga dia menggambarkan
perkuliahan yang dijalaninya sebagai ‘jurusan Morgenbesser.’ Morgenbesser,mengajar filsafat di Columbia
University sejak 1955 hingga 1999, adalah seorang filsuf yang disegani. Bertrand Russell menyebutnya sebagai
salah satu orang paling cerdas di Amerika Serikat, sementara Noam Chomsky menyebutnya sebagai salah seorang
dengan pemikiran paling mendalam pada masa modern. Meskipun berpengaruh besar, terutama terhadap murid-
muridnya, Morgenbesser tidak memiliki banyak publikasi. James Ryerson menulis bahwa hingga Morgenbesser
‘tidak ada seorang filsuf, sejak Sokrates, yang memiliki reputasi begitu hebat kendati dia menerbitkan begitu
sedikit tulisan’ [the New York Times Magazine, 26 December 2004].
2Adalah Goldberg yang mengundang Nozick untuk menghadiri suatu pertemuan perkumpulan Circle
Bastiat[diambil dari nama pemikir liberal Prancis abad ke-19], di mana Nozick kemudian terlibat diskusi dengan
motor perkumpulan tersebut Murray Rothbard. Diskusi-diskusi dengan kelompok Rothbard memengaruhi
pandangan Nozick tentang kekuatan argumen libertarian dan pentingnya gugatan kalangan anarkis terhadap
gagasan bahwa negara itu memiliki alasan sah bagi keberadaannya (Bader, 2010:3).#Ngajak Seri 3 |Jkt, 24/6/2016| cita.or.id Page 1
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diskusi dengan kelompok Murray Rothbard dan bacaannya atas karya-karya, antara lain, Ludwig

von Mises, Friederich Hayek, dan Milton Friedman membuat Nozick mempertanyakan secara

serius pandangan sosialis.

Pada 1963 hingga 1965 Nozick mengajar di PrincetonUniversity sebagai seorang

assistant professor.Dia kemudian pindah ke Harvard University selama dua tahun, lalu dua tahun

berikutnya dia mengajar sebagai associate professordi Rockefeller University. Pada 1969 dia

kembali ke Harvard dan menjadi profesor penuh pada usia 30 tahun. Di sana Nozick mengepalai

Departemen Filsafat sejak 1981 hingga 1984. Dia dianugerahi Arthur Kingsley Porter Professor

of Philosophy pada 1985,dan pada 1998 dia ditetapkan sebagaithe Joseph Pellegrino University

Professor.

Sebagai seorang intelektual, Nozick memiliki ketertarikan terhadap berbagai bidang yang

amat luas. Termasuk yang diajarkannya adalah mata kuliah tentang kapitalisme, revolusi Rusia,

biologi evolusioner, dan makna kehidupan. Nozick juga dikenal sebagai seorang profesor yang

hanya sekali selama hidupnya mengajar mata kuliah yang sama dua kali. Di luar itu, dia terlibat

dalam tim pengajar bersama, antara lain, Amartya Sen, Alan Dershowitz, Stephen Jay Gould,

dan Michael Walzer.

Pada 1974, Nozick menerbitkan Anarchy, State and Utopia(ASU), yang lantas

memenangi the National Book Awardpada 1975. Begitu besar pengaruh buku tersebut, hingga

Nozick banyak disebut sebagai salah satu kontributor paling penting bagi filsafat politik abad

keduapuluh.Adalah unik bahwa Nozick hampir tidak pernah merespons kritik terhadap gagasan-

gagasannya dalam ASU dengan alasan bahwa dia tidak ingin menghabiskan waktunya untuk

menulis ‘The Son of Anarchy, State and Utopia’, sementara masih banyak pertanyaan filosofis

yang hendak dipikirkannya.

Karya-karya Nozick berikutnya adalah Philosophical Explanation (1981) yang

membahas tema-tema metafisika, epistemologi, dan nilai; The Examined Life(1989) merupakan

eksplorasi atas relasi individu terhadap realitas;The Nature of Rationality (1993) berfokus pada

teori pilihan rasional, teori keputusan, dan teori permainan;Socratic Puzzles (1997) merupakan

kumpulan tulisan dengan beragam topik;Invariances:The Structure of the Objective World

(2001) antara lain membahas hakikat kebenaran dan objektivitas.
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Nozick menolak untuk dikelompokkan sebagai seorang filsuf politik, meskipun banyak

kalangan menyebutnya demikian, karena sebagian besar karyanya justru menyangkut persoalan

lain.Dia meninggal pada 23 Januari 2002 akibat kanker lambung yang dideritanya sejak 1994.

Negara Minimal, Bukan Anarki

Pertanyaan mendasar dalam filsafat politik, yang mendahului pertanyan tentang bagaimana

negara mesti dikelola, adalah ‘apakah memang perlu ada negara?’ Inilah yang mengawali

penyelidikan Nozick , yang hendak menemukan justifikasi keberadaan negara, dan selanjutnya

menunjukkan apa yang dapat dan tidak dapat dibenarkan untuk dilakukan oleh negara terhadap

warga negara.3 Untuk sampai ke sana, Nozik pertama-tama menapaktilasi langkah John Locke

dengan menelusuri situasi politik dalam state of nature (suatu pengandaian tentang kondisi

alamiah sebelum terbentuk negara).4

Dalam model state of nature Locke (2003:271-272) mengandaikan bahwa individu

sepenuhnya bebas untuk mengatur tindakan sendiri dan mendayagunakan hak milik sendiri

dalam batas-batas hukum alam, tanpa bergantung pada kehendak orang lain.5Meskipun di sini

orang leluasa untuk memanfaatkan diri dan segala miliknya, bukan berarti bahwa dia bebas

untuk menghancurkan dirinya atau makhluk lain, kecuali jika hal itu diperlukan untuk sesuatu

yang lebih mulia daripada sekadar pelestarian dirinya. Karena itu, orang dibekali pula dengan

hak untuk menjatuhkan sanksi setimpal terhadap para pelanggar hukum.

3Melalui Anarchy, State and Utopia Nozick mula-mula berusaha menjawab tantangan pokok kalangan anarkis:
bahwa negara itu secara intrinsik immoral. Dalam pandangannya (1974:5), "Jika orang dapat menunjukkan bahwa
negara itu lebih baik bahkan dibandingkan situasi yang paling diidamkan dalam anarki, [bahwa negara adalah] hal
paling realistis yang dapat diharapkan, atau [bahwa negara itu] dapatlahir melalui suatu proses yang bisa diterima
secara moral, atau bahwa keadaan akan lebih baik jika di sana ada negara, hal ini akan memberi suatu pendasaran
rasional bagi keberadaan negara; hal ini akan memberi justifikasi bagi keberadaan negara."
4Nozick (1974:8)meyakini bahwa pencermatan atas keadaan politik melalui lensa state of nature itu berpotensi
secara fundamental untuk dapat menjelaskan kemunculan negara. Bahkan seandainya negara tidak terbentuk
dengan cara seperti yang dijelaskan, kita tetap dapat belajar untuk menemukan mengapa kenyataannya berbeda
dari model state of nature.
5Two Treatises of Government sesungguhnya ditulis sebagai kontribusi Locke terhadap kehidupan politik Inggris
pada masanya, bahkan kemungkinan merupakan suatu pembelaan terhadap Revolusi 1688,dan bukan sejak awal
dimaksudkan sebagai suatu teks akademik. Namun, pengaruh tulisan ini terhadap teks-teks politik, terutama dalam
tradisi kontrak sosial, begitu kuat hingga kini.#Ngajak Seri 3 |Jkt, 24/6/2016| cita.or.id Page 3
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negara itu lebih baik bahkan dibandingkan situasi yang paling diidamkan dalam anarki, [bahwa negara adalah] hal
paling realistis yang dapat diharapkan, atau [bahwa negara itu] dapatlahir melalui suatu proses yang bisa diterima
secara moral, atau bahwa keadaan akan lebih baik jika di sana ada negara, hal ini akan memberi suatu pendasaran
rasional bagi keberadaan negara; hal ini akan memberi justifikasi bagi keberadaan negara."
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dengan cara seperti yang dijelaskan, kita tetap dapat belajar untuk menemukan mengapa kenyataannya berbeda
dari model state of nature.
5Two Treatises of Government sesungguhnya ditulis sebagai kontribusi Locke terhadap kehidupan politik Inggris
pada masanya, bahkan kemungkinan merupakan suatu pembelaan terhadap Revolusi 1688,dan bukan sejak awal
dimaksudkan sebagai suatu teks akademik. Namun, pengaruh tulisan ini terhadap teks-teks politik, terutama dalam
tradisi kontrak sosial, begitu kuat hingga kini.
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Namun, terdapat kemungkinan bahwa pihak yang menghakimi sendiri kasusnya justru

betindak melampaui batas, sehingga penegakan hak secara personal justru menghasilkan

perselisihan tanpa akhir. Atau, terdapat pula kemungkinan bahwa sebagian orang tidak memiliki

cukup kekuatan untuk menegakkan haknya sendiri, sehingga dia tidak mampu menghukum

orang lain yang lebih kuat dan telah melanggar haknya.

Berhadapan dengan situasi ini, sekelompok individu dapat membentuk suatu

perhimpunan untuk memberikan perlindungan silang. Persoalannya: 1] setiap orang harus siap

untuk menjalankan fungsi perlindungan (atau harus ada mekanisme untuk menentukan siapa

yang bertugas mengeksekusi fungsi tersebut), dan 2] terbuka kemungkinan bahwa ada anggota

yang secara semena-mena meminta perlindungan dan pembalasan dengan alasan haknya telah

dilanggar. Ditambah lagi kesulitan manakala ada dua atau lebih anggota perhimpunan yang

berselisih dan meminta anggota lainnya untuk membantu mereka. Akibatnya, prinsip non-

intervensi sulit dipertahankan dalam perhimpunan semacam itu.

Dapat disimpulkan bahwa suatu badan perlindungan, seperti disebut di atas, tidak hanya

gagal memenuhi tuntutan monopoli atas penggunaan daya paksa, namun juga gagal memberikan

perlindungan bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya; dan itu berarti bahwa ia tidak

memadai dibandingkan lembaga negara.

Nozick menghendaki suatu negara Weberian, yang diberi monopoli penggunaan

kekerasan untuk menegakkan hukum. Merujuk Marshall Cohen, Nozick (1974:23) juga percaya

bahwa negara tetap bisa berdiri tanpa sungguh-sungguh memonopoli penggunaan kekerasan;

dalam suatu negara bisa saja ada kekuatan lain seperti organisasi mafia atau sejenisnya yang juga

mendayagunakan–meskipun secara tidak sah–kekerasan. Tetapi, jelas bahwa negara dibekali

pula kekuasaan untuk menentukan siapa yang boleh menggunakan kekuatan pemaksa dan kapan

ia boleh digunakan.

Melanjutkan penyelidikannya, Nozick membayangkan suatu tatanan sosial yang berada

di antara skema perhimpunan proteksi privat (yang telah terbukti tidak memadai)dan negara

penjaga malam.6 Tatanan semacam itu disebut Nozick (1974:26)negara ultra-minimal:

6Dalam pemahaman liberal, negara sebagai penjaga malam adalah suatu negara minimal. Di sini kekuasaan negara
dibatasi sekadar pada fungsi-fungsi  keamanan untuk melindungi seuruh warga negara dari kekerasan, pencurian,
penipuan, maupun untuk penegakan kontrak,dan sebagainya, yang diberikan secara redistributif kepada seluruh
warga negara.#Ngajak Seri 3 |Jkt, 24/6/2016| cita.or.id Page 4
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Negara ultra-minimalmenjaga monopoli atas seluruh penggunaan daya paksa
kecuali yang dibutuhkan dalam rangka pembelaan diri yang mendesak, dan
menolak pembalasan atas kesalahan maupun pengenaan ganti rugi yang
dijalankan secara personal [atau melalui badan dalam perhimpunan]; namun ia
menyediakan layanan perlindungan dan penegakan hak hanya bagi mereka yang
bersedia membayar layanan tersebut.

Pada situasi ketika hanya yang membayar yang memperoleh perlindungan, terdapat

tingkat layanan berlainan yang dapat dibeli dari suatu badan perlindungan. Perlindungan dan

penegakan hak menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi, sebagaimana kebutuhan seperti makanan

dan pakaian, yang disediakan oleh pasar. Betapa pun demikian, jauh lebih mahal untuk

membiarkan orang tak terlindungi dan berhadapan dengan situasi konflik terus-menerus.

Demi menangani perselisihan di antara klien dari perhimpunan yang berbeda, badan-

badan perlindungan semacam itu dapat bergabung atau membentuk kesepahaman. Pada

akhirnya, akan terdapat suatu badan perlindungan dominan. Pada sisi lain, tetap ada kalangan

independen –yang bukan merupakan bagian dari perhimpunan– yang secara mandiri melindungi

dan menegakkan hak mereka dari apa yang secara subjektif mereka anggap sebagai agresi.

Masalahnya, penegakan hak secara sewenang-wenang oleh kalangan independen berpeluang

membahayakan klien suatu badan perlindungan. Sebaliknya, melarang kalangan independen

untuk menegakkan hak mereka juga berpeluang mengancam kehidupan mereka sendiri.

Para klien badan perlindungan, kemudian, harus memberikan kompensasi kepada

kalangan independen untuk larangan agar mereka tidak melakukan penegakan hak secara

mandiri berhadapan dengan para klien tersebut. Alih-alih berselisih tentang besaran kompensasi,

menjamin layanan perlindungan bagi kalangan independen akan cukup mengganti kerugian

mereka. Namun, tidakkah hal ini dapat mendorong klien untuk keluar dari perhimpunan demi

memperoleh layanan perlindungan secara gratis, dan menjadi penumpang gelap? Kecuali ada

pihak yang bersedia menyumbang demi mengongkosi sistem perlindungan semacam itu, orang

akan berpikir bahwa kita membutuhkan suatu negara yang mampu memberikan perlindungan

meluas secara redistributif.7

7Sementara Negara Kesejahteraan disebut redistributif karena ia berupaya untuk melindungi kesejahteraan
anggota masyarakat yang rentan, Nozick mendaku bahwa Negara Minimal tidak mengenal pemahaman semacam
itu. Kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tidaklah terkait dengan
pertimbangan kesejahteraan atau kesetaraan, melainkan berkenaan dengan hak untuk melindungi hak-hak kodrati#Ngajak Seri 3 |Jkt, 24/6/2016| cita.or.id Page 5
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Nozick mengandaikan bahwa secara umum orang akan melakukan apa yang

dipersyaratkan secara moral untuk dilakukan. Perhimpunan dominan, yang memonopoli daya

paksa untuk menyediakan perlindungan hak bagi klien, terbebani tuntutan moral untuk

memberikan kompensasi kepada mereka yang dilarang menyelenggarakan perlindungan dan

penegakan hak secara mandiri manakala berhadapan dengan klien mereka. Artinya, mereka yang

menjalankan suatu ultra-minimal state dituntut secara moral untuk mengubah tatanan menjadi

suatu minimal state.8

Demikianlah negara minimal dipandang memenuhi dua hal yang dipersyaratkan Nozick:

1] bahwa negara harus memonopoli penggunaan daya paksa(monopoly element), dan 2] bahwa

negara menawarkan perlindungan kepada siapa pun yang berada dalam batas

kekuasaannya(redistributive element).Dan lewat proses di atas, Nozick menjawab tantangan

immoralitas negara, sebagaimana dinyatakan kalangan anarkis, melalui pembuktian bahwa

negara dapat lahir secara absah (tanpa melanggar hak kodrati manusia), dan bahwa situasi orang

menjadi lebih baik dengan, dibandingkan tanpa, negara.

Batas Moral bagi Tindakan

Nozick telah menunjukkan bahwa negara dapat lahir tanpa melanggar hak kodrati manusia.

Selanjutnya, perlu untuk menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang satu

terhadap orang lain dalam suatu negara, termasuk apa yang boleh dilakukan aparatur

negara.Batas moral semacam itu adalah sumber legitimasi bagi kekuasaan koersif fundamental

yang dimiliki negara (Nozick, 1974:6).

Dengan keyakinan bahwa filsafat politik adalah filsafat moral terapan, Nozick hendak

menunjukkan bahwa filsafat moral menyediakan batas yang melaluinya teori politik dapat

dirumuskan. Filsafat moral memberi landasan, yang darinya filsafat politik dapat dibangun. Dan

dalam proyek ini, hak individu tetap merupakan hal pokok. Seperti yang ditegaskan Nozick

(hak untuk hidup, kebebasan, dan hak milik). Upaya untuk melindungi hak tersebut bukan sekadar membenarkan
keberadaan Negara Minimal, tetapi juga menampik negara dengan kekuasaan lebih ekstensif. Lebih lanjut periksa
Farrelly, 2004:38.
8Lewat pergeseran ini, pada akhirnya, Nozick hendak menunjukkan bahwa negara lahir sebagai hasil tindakan-
tindakan spontan kumpulan individu dalam state of nature. Lewat proses invisible hand, negara muncul dari state
of nature melalui suatu proses yang tidak disengaja; orang tidak sejak awal bermaksud membentuk suatu negara,
dan negara tersebut terbentuk tanpa merampas hak kodrati individu. Lebih lanjut, periksa Nozick, 1974:113-119.#Ngajak Seri 3 |Jkt, 24/6/2016| cita.or.id Page 6
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menjalankan suatu ultra-minimal state dituntut secara moral untuk mengubah tatanan menjadi

suatu minimal state.8

Demikianlah negara minimal dipandang memenuhi dua hal yang dipersyaratkan Nozick:

1] bahwa negara harus memonopoli penggunaan daya paksa(monopoly element), dan 2] bahwa

negara menawarkan perlindungan kepada siapa pun yang berada dalam batas

kekuasaannya(redistributive element).Dan lewat proses di atas, Nozick menjawab tantangan

immoralitas negara, sebagaimana dinyatakan kalangan anarkis, melalui pembuktian bahwa

negara dapat lahir secara absah (tanpa melanggar hak kodrati manusia), dan bahwa situasi orang

menjadi lebih baik dengan, dibandingkan tanpa, negara.

Batas Moral bagi Tindakan

Nozick telah menunjukkan bahwa negara dapat lahir tanpa melanggar hak kodrati manusia.

Selanjutnya, perlu untuk menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang satu

terhadap orang lain dalam suatu negara, termasuk apa yang boleh dilakukan aparatur

negara.Batas moral semacam itu adalah sumber legitimasi bagi kekuasaan koersif fundamental

yang dimiliki negara (Nozick, 1974:6).

Dengan keyakinan bahwa filsafat politik adalah filsafat moral terapan, Nozick hendak

menunjukkan bahwa filsafat moral menyediakan batas yang melaluinya teori politik dapat

dirumuskan. Filsafat moral memberi landasan, yang darinya filsafat politik dapat dibangun. Dan

dalam proyek ini, hak individu tetap merupakan hal pokok. Seperti yang ditegaskan Nozick

(hak untuk hidup, kebebasan, dan hak milik). Upaya untuk melindungi hak tersebut bukan sekadar membenarkan
keberadaan Negara Minimal, tetapi juga menampik negara dengan kekuasaan lebih ekstensif. Lebih lanjut periksa
Farrelly, 2004:38.
8Lewat pergeseran ini, pada akhirnya, Nozick hendak menunjukkan bahwa negara lahir sebagai hasil tindakan-
tindakan spontan kumpulan individu dalam state of nature. Lewat proses invisible hand, negara muncul dari state
of nature melalui suatu proses yang tidak disengaja; orang tidak sejak awal bermaksud membentuk suatu negara,
dan negara tersebut terbentuk tanpa merampas hak kodrati individu. Lebih lanjut, periksa Nozick, 1974:113-119.#Ngajak Seri 3 |Jkt, 24/6/2016| cita.or.id Page 6
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(1974:ix) sejak awal: "Individu-individu memilik hak, dan ada hal-hal yang tidak bisa disentuh

oleh seorang atau sekelompok orang (tanpa melanggar hak mereka). "

Terdapat tiga pandangan teoretik tentang hak: 1] teori yang tidak memandang penting

hak; 2] teori yang menimbang hak, namun menempatkannya hanya pada posisi derivatif; 3] teori

yang memandang penting hak, namun ia ditimbang sekadar sebagai tujuan moral. Berbeda

dengan ketiganya, dengan membangun teori moral berbasis hak, Nozick hendak menempatkan

hak dalam posisi non-derivatif dan menjadi batas mutlak terhadap apa yang dapat secara sah

dilakukan orang dalam suatu negara.

Nozick membangun struktur teorinya berlandaskan ‘batas moral’yang memberi kerangka

bagi bagaimana tujuan hendak dicapai; batas moral bukanlah bagian dari tujuan yang hendak

dicapai lewat pemenuhan tindakan. Batas tersebut tidak menunjukkan kita apa yang hendak

diraih, melainkan menunjukkan mana tindakan yang diperbolehkan dalam kerangka pemenuhan

tujuan (Bader, 2010:16).

Andaikanlah ada sekawanan penjahat membuat onar di kota dengan membunuh dan

membakar. Seseorang lantas hendak menghukum orang lain –yang tidak bersalah– atas tuduhan

perbuatan jahat tersebut, karena hal itu akan membantu menghindarkan masyarakat dari

kejahatan yang lebih besar. Orientasi pada tujuan ‘baik bagi jumlah yang lebih banyak’ akan

membenarkan secara moral tindakan tersebut; namun, Nozick lebih memilih untuk memberi

batasan dasar bagi pilihan tindakan yang ada:individu itu tidak boleh disakiti.

Batas tindakan tersebut mencerminkan landasan prinsip Kantian bahwa individu adalah

tujuan dan bukan sekadar sarana; mereka tidak boleh dikorbankan atau dimanfaatkan untuk

meraih tujuan lain tanpa persetujuan mereka.Suatu batas bagi tindakan terhadap orang lain

menegaskan kenyataan bahwa orang lain tak boleh diperalat sedemikian rupa; orang lain tak

boleh disakiti. Perhatikan bahwa tidak ada batasan tentang bagaimana kita menggunakan suatu

alat (meskipun mungkin ada panduan tentang cara efisien untuk menggunakannya), namun ada

batas moral tentang apa yang bisa kita lakukan dengan alat itu terhadap orang lain.

Kita tidak boleh mengorbankan seseorang demi kebaikan orang lain yang lebih banyak.

Memanfaatkan orang lain sedemikian rupaberarti tidak menghargai dan tidak menimbang bahwa

dia adalah pribadi tersendiri yang merdeka, bahwa dia adalah pemilik kehidupannya sendiri. Dia

tidak mendapatkan manfaat setara dari pengorbanan yang dilakukannya, dan tak seorang pun
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berhak untuk memaksanya –termasuk negara atau pemerintah, kendati lembaga tersebut berhak

menuntut kepatuhan warga negara– dan karena itu negara harus secara bijak berdiri netral di

antara kepentingan warga negara (Nozick, 1974:33).Terang ini merupakan suatu penolakan

terhadap gagasan utilitarianisme, yang secara sederhana mendaku bahwa tindakan yang dapat

dibenarkan secara moral adalah yang mampu menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi anggota

terbanyak masyarakat.9

Gagasan bahwa ‘setiap orang memiliki kehidupan masing-masing, sehingga tak seorang

pun boleh dikorbankan demi orang lain’ tidak sekadar menggarisbawahi keberadaan batasan

moral, melainkan pula memberi batas bagi pandangan libertarian yang melarang agresi terhadap

orang lain. Adalah makna kehidupan yang membuat batasan tersebut memiliki alasan pembenar

(Nozick, 1974:50). Seseorang membentuk kehidupannya berdasarkan rencana tertentu, dan hal

ini memberi makna pada kehidupannya; dia yang memiliki kapasitas untuk membentuk

kehidupannya adalah dia yang dapat mengupayakan suatu kehidupan penuh makna. Hal ini

membuat kita tidak berhak secara moral untuk merampas kebebasan seseorang demi tujuan baik

pihak lain, bahkan seandainya jumlah mereka lebih banyak.

Kepemilikan, Distribusi, dan Keadilan

Setelah membangun justifikasi bagi ‘negara minimal’ serta menetapkan batas moral kekuasaan,

Nozick bergerak lebih jauh hendak menunjukkan bahwa negara dengan peran ekstensif bukanlah

suatu alternatif. Bagi Nozick (1974:149), negara minimal merupakan negara paling ekstensif

yang dapat dibenarkan, sementara negara yang lebih ekstensif dari itu pasti melanggar hak

warga. Untuk menuju ke sana, Nozick mengembangkan lebih awal suatu prinsip kepemilikan

dalam kerangka teori keadilan.

Bagi Nozick, masalah keadilan adalah tentang bagaimana menemukan tatanan

kepemilikan yang selaras dengan tuntutan keadilan. Karena itu, dia mengembangkan suatu teori

keadilan berbasis prinsip-prinsip kepemilikan. Secara garis besar, teori keadilan tentang

9Will Kymlicka (2001:11)menyebut dua daya tarik pokok utilitarianisme: 1] kesejahteraan manusia itu penting, dan
ia tidak bergantung pada keberadaan Tuhan, serta 2] konsekuensialisme, bahwa sesuatu itu baik secara moral
hanya ketika ia membuat kehidupan orang menjadi lebih baik.Meskipun utilitarianisme sendiri mulanya
merupakan suatu kritik radikal terhadap keistimewaan elite yang dianggap tidak adil, namun, implikasi praktis
utilitarianisme dapat membenarkan pengorbanan anggota masyarakat yang lebih lemah bagi keuntungan yang
lebih banyak dan lebih kuat.#Ngajak Seri 3 |Jkt, 24/6/2016| cita.or.id Page 8
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kepemilikan menegaskan bahwa kepemilikan seseorang atas sesuatu itu adil jika dia

mendapatkannya melalui prinsip-prinsip keadilan dalam pemerolehan, pemindahan, atau

pemulihan (Nozick, 1974:153).Ketiga prinsip itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

1] Prinsip keadilan dalam pemerolehan kepemilikan [principles of justice in acquisition].

Seseorang yang mengupayakan kepemilikan berdasarkan prinsip keadilan dalam pemerolehan

berhak atas miliknya tersebut.

2] Prinsip keadilan dalam pemindahan kepemilikan [principles of justice in transfer].

Seseorang yang mengupayakan kepemilikan berdasarkan prinsip keadilandalam pemindahan

kepemilikan, dari orang lain pemilik awal harta tersebut, berhak atas miliknya tersebut.

3] Prisip keadilan dalam pemulihan kerugian [principles of justice in rectification].Tidak

seorang pun berhak atas harta bendanya kecuali melalui penerapan prinsip 1 dan 2.

Adalah negara minimal, menurut Nozick, yang menghargai setiap orang sebagai pemilik

sah secara moral diri berikut kekuasaannya. Penghargaan inilah yang, sebagai konsekuensinya,

menuntut kita untuk menolak pendekatan keadilan distributif. Nozick (1974:149-150) menggugat

keadilan distributif yang disebutnya bukan istilah netral.Dalam proses redistribusi tersebut dapat

saja muncul kekeliruan tertentu, sehingga terbuka kemungkinan untuk setidaknya

mempertanyakan ‘haruskah redistribusi itu dilakukan?’

Betapa pun, kita bukanlah anak-anak yang telah diberi potongan kue oleh
seseorang, yang lantas meralat distribusi potongannya yang tidak berimbang.
Tidak ada distribusi terpusat, tidak ada seseorang atau sekelompok orang yang
berhak untuk mengontrol seluruh sumber daya, untuk kemudian bersama-sama
memutuskan bagaimana sumber daya tersebut dibagikan. Apa yang diperoleh
setiap orang, dia dapatkan dari orang lain sebagai hasil pertukaran atau hadiah.
Dalam suatu masyarakat bebas, orang yang berbeda mengontrol sumber daya
yang berbeda, dan tatanan baru kepemilikan hanya muncul dari pertukaran dan
tindakan sukarela yang dilakukan orang.

Mari menimbang pengandaian berikut. Andaikanlah bahwa kita memulai kondisi suatu

masyarakat setara dengan distribusi berkeadilan, yang disebut D1. Lalu, tersebutlah Wilt

Chamberlain, seorang bintang basket, yang bersepakat dengan klubnya: Chamberlain akan

mendapat 25 sen dari setiap tiket pertandingan di kandang sendiri. Pada akhir musim, dari satu

juta orang yang menonton pertandingannya, Chamberlain mendapatkan $250.000, yang

membuatnya lebih kaya dibandingkan siapa pun. Kondisi masyarakat kini tidak lagi setara, dan
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kita mendapati tatanan distribusi D2. Apakah tatanan distribusi baru yang timpang ini adil?Teori

kepemilikan menyebut bahwa segala yang dihasilkan dari suatu distribusi berkeadilan melalui

cara yang adil, dengan sendirinya adalah adil. Kontrak antara Chamberlain dan klubnya

disepakati secara sukarela, para penonton yang membayar 25 sen juga tidak dipaksa. Memenuhi

syarat dalam teori kepemilikan, dalam perspektif Nozick tatanan D2 jelas adil.

Contoh tersebut menggambarkan bagaimana kebebasan beraktivitas dapat mengubah pola

distribusi di antara warga. Satu-satunya cara untuk mempertahankan pola distribusi awal adalah

dengan terus-menerus mengintervensi transaksi-transaksi oleh individu-individu. Ini berarti

pelanggaran terhadap hak individual, sebab orang tidak lagi bebas untuk memilih apa yang

hendak dilakukan dengan harta benda masing-masing. Distribusi terpola semacam itu memang

dapat menghasilkan persebaran lebih baik, tetapi orang tidak memiliki kebebasan atas apa yang

mereka miliki. "Mempertahankan pola awal distribusi berarti individualisme berbalut dendam"

(Nozick, 1974:167).10

Bertolak dari prinsip yang sama, Nozick (1974:169) pun memandang absurd pajak, yang

disebutnya serupa kerja paksa. Mengenakan pajak itu sama dengan mengambil jam kerja

seseorang; seolah memaksa dia untuk bekerja demi tujuan selain yang dikehendakinya.Jika ada

orang yang memilih untuk bekerja lebih lama demi memperoleh pendapatan melampaui

kebutuhan dasarnya, dia mengutamakan lebih banyak barang atau jasa dibandingkan bersantai

dan melakukan aktivitas lain di luar waktu kerja. Begitu pula sebaliknya. Maka tidaklah sah bagi

suatu sistem perpajakan untuk mengambil sebagian waktu luang seseorang demi melayani

kalangan berkekurangan. Fakta bahwa pihak lain intervensi secara sengaja, berlawanan dengan

batas moral untuk tidak melakukan agresi, mengancam untuk membatasi alternatif tindakan,

menjadikan sistem perpajakan sebagai suatu bentuk kerja paksa.

Penerapan prinsip redistribusi terpola, dengan begitu, memberi hak bagi seseorang untuk

mendaku hasil kerja orang lain. Seolah seseorang berhak mendaku bagian tertentu dari

keseluruhan produk sosial yang dihasilkan lewat keringat orang lain. Seolah dengan begitu

10Nozick lebih lanjut menunjukkan bahwa redistribusi merupakan pelanggaran serius terhadap hak  warga. Sebab,
prinsip terpola dalam keadilan distributif mengharuskan dilakukannya redistribusi sebagai bentuk campur tangan
negara. Hampir setiap prinsip keadilan distributif itu terpola: bagi setiap orang berdasarkan jasa, atau kebutuhan,
atau hasil sampingan, atau tingkat usaha, atau apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Prinsip kepemilikan
Nozick disebutnya tidak berdasarkan pola semacam itu.#Ngajak Seri 3 |Jkt, 24/6/2016| cita.or.id Page 10
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seseorang diberi hak mendaku sebagian kepemilikan atas diri orang lain. Hal ini berlawanan

dengan prinsip kepemilikan atas diri sendiri.
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