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D
alam pendahuluan buku Weltprobleme 
(masalah-masalah dunia) terbitan 
pemerintah Bavaria, Jerman tahun 
2013, Johannes Wallacher, pimpinan 
Hochschule für Philosophie München, 

Jerman, berpendapat bahwa beragam masalah-masalah 
sosial di dunia ini sebenarnya saling terkait erat. 
Misalnya, soal kelaparan dan krisis gizi, sebenarnya 
berakar pada kemiskinan akut (extreme Armut) yang 
nantinya berpengaruh pada kesejahteraan anak, 
sekaligus kualitas pendidikannya. Dari keadaan 
kemiskinan akut ini, muncul beragam masalah lainnya, 
seperti penyakit menular yang mematikan, yang 
seringkali menyerang anak-anak.

         Hadirnya pemerintahan totaliter yang mengeruk 
kekayaan alam dan rakyatnya semata untuk kepentingan 
pribadi memperparah keadaan. Dari pemerintahan 
semacam itu, sebagaimana diamati Wallacher, akan 
muncul gelombang pemberontakan yang menggiring 
negara menuju perang saudara, sebagaimana terjadi di 
Mesir dan Suriah. Pada akhirnya, yang paling menderita 
adalah rakyat kecil, lebih-lebih perempuan dan anak-

Dunia Baru, Masalah Baru,
Metode Baru
R E Z A  A . A .  W A T T I M E N A

Krisis mata uang rupiah terhadap dolar Amerika baru-baru ini dan 
krisis utang Eropa seolah mengalihkan kita dari masalah-masalah dunia 
lainnya. Masalah-masalah “baru”, seperti terorisme dan perubahan 
iklim, memberi kesan, seolah masalah-masalah lama, seperti kelaparan, 
kekeringan, gagal panen, pendidikan yang bermutu jelek serta tidak 
merata, dan kemiskinan sudah selesai. Kesan itu sama sekali salah. Kita 
hidup di dunia yang baru, di mana masalah-masalah baru tumbuh di 
atas masalah-masalah lama yang belum terselesaikan.

anak. Bencana politik semacam ini nantinya akan juga 
dihantam oleh bencana alam (seringkali juga akibat ulah 
manusia, seperti perubahan iklim), yang mendorong 
terciptanya kelaparan dan penyebaran penyakit 
mematikan.

Di hadapan kepungan bencana semacam ini, 
pemerintah, seringkali tak berdaya. Biasanya, mereka 
meminta bantuan dari perusahaan swasta internasional 
untuk membantu rakyatnya, terutama soal penyediaan 
air bersih dan bahan makan yang layak. Namun, kerja 
sama semacam ini bermuara pada tidak stabilnya harga 
barang, yang membuat keduanya, yakni air bersih dan 
bahan makanan, tetap tidak mencapai rakyat banyak. 
Sementara, perusahaan swasta internasional tersebut 
justru mengambil kesempatan untuk meraih keuntungan 
finansial setinggi-tingginya di atas penderitaan rakyat. 
(Wibowo, 2010)

Wallacher menanggapi situasi ini, “di hadapan 
ketergantungan dan hubungan dekat antar berbagai 
pihak di dunia tindakan-tindakan politik dari otoritas 
politik lokal tidak mencukupi.” (Wallacher, 2013) 
Pemerintah suatu negara nyaris tak berdaya, jika 
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diminta menanggapi beragam masalah sosial dunia ini 
sendirian. Orang-orang sehebat Jokowi dan Ahok pun 
akan tercekik, ketika diminta membereskan Jakarta 
sendirian. Padahal, Jakarta sebagai sebuah kota 
hanyalah bagian kecil dari dunia. Dalam keadaan ini, 
kita semua membutuhkan kerja sama global (globale 
Zusammenarbeit) atas dasar tanggung jawab dan usaha 
bersama.

 

Krisis Kerja Sama
Namun, sampai detik saya menulis ini, kerja 

sama yang baik antar berbagai pihak di dunia untuk 
memerangi masalah-masalah ini masih mengecewakan. 
Seringkali, krisis bagi suatu negara dianggap sebagai 
peluang bisnis, atau bahkan keuntungan langsung, 
bagi negara (atau pihak) lain. Maka, tindakan bersama 
untuk memerangi krisis pun lalu jadi terbelah antara 
pihak yang diuntungkan karena krisis di satu sisi, dan 
pihak lain yang langsung terkena dampak merusak krisis 

di sisi lainnya. Ketika mata uang rupiah ambruk 
terhadap dollar Amerika, dalam jangka pendek, 

pihak-pihak yang berbisnis dengan mata uang 
dollar Amerika akan mendulang keuntungan 
besar, sementara pihak lainnya sekarat, karena 
tidak lagi mampu mengontrol biaya produksi 

perusahaannya.
Dua sisi dari krisis ini 
melemahkan kehendak politik 

(politischer Wille) untuk 
melakukan perubahan. 

Akibatnya, masalah-
masalah baru berdiri di 

atas masalah-masalah 
lama yang belum 

terselesaikan. 
Kemiskinan akut, 

kelaparan, dan 
pelbagai masalah 
sosial maupun 
bencana alam 

lainnya semakin 
mengancam 
kehidupan berjuta-
juta orang di 

seluruh dunia. 
Sementara, 
upaya-
upaya untuk 
melakukan 
intervensi 
langsung untuk 
mengurangi 
penderitaan 
(jangka pendek) 
dan tujuan 
jangka panjang 
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untuk membangun tata dunia baru (politik, ekonomi, 
sosial, dan budaya) yang lebih adil tetap jauh dari 
jangkauan.  

Ada kelemahan tata kelola yang mendasar, yang 
membuat kerja sama global antar berbagai pihak tidak 
berjalan lancar. Misalnya, dunia sampai saat ini masih 
amat tergantung pada kekuatan-kekuatan politik lama, 
seperti AS, Eropa Barat, Jepang, dan kini Cina serta 
Rusia. Harus diakui, sebagian besar masalah dunia 
juga muncul akibat kebijakan-kebijakan yang dibuat 
oleh negara-negara tersebut, terutama terkait dengan 
sepak terjang perusahaan-perusahaan multinasional 
yang berasal dari sana. Namun, untuk menyelesaikan 
masalah-masalah tersebut, dunia pun masih tergantung 
pada kekuatan negara-negara tersebut.

Indonesia mencerca AS, karena kebijakan 
Freeport yang amat menindas dan tidak adil di 
Papua. Namun, ketika krisis menghantam, Indonesia 
bergantung pada bantuan maupun dukungan AS 
untuk menyelesaikannya. Kerja sama yang didasari 
pada hubungan yang tidak seimbang ini hanya akan 
menghasilkan ketergantungan ekonomi, sosial, dan 
politik, yang tidak hanya melestarikan masalah-
masalah lama, tetapi juga melahirkan masalah-masalah 
baru. Banyak contoh lainnya yang bisa dideret untuk 
memperjelas argumen ini. (Stiglitz, 2002)

Hambatan lain adalah paradigma lama, bahwa 
masalah sosial dunia dapat diperangi satu per satu. 
Masalah ekonomi, misalnya, hanya bisa dihadapi 
dengan pendekatan ekonomi dari sudut pandang ilmu 
ekonomi. Masalah pendidikan hanya bisa dihadapi 
dengan pendekatan pendidikan dari sudut pandang 
ilmu pendidikan. Masalah politik hanya bisa dihadapi 
dengan pendekatan politik dari kaca mata ilmu politik. 
Pandangan ini jelas salah, dan tidak mencukupi untuk 
menanggapi persoalan-persoalan dunia yang amat 
rumit.

Misalnya soal kelaparan. Apakah penyebab kelaparan 
hanya soal gagal panen? Ya, tapi gagal panen adalah 
produk dari kebijakan politik yang salah. Kebijakan 
politik yang salah adalah hasil dari kesalahan cara 
berpikir, yang dibentuk dari pendidikan dengan 
paradigma yang salah. Pendidikan yang salah lahir dari 
filsafat yang salah, yang digunakan oleh suatu negara 
untuk merancang seluruh kurikulumnya. Dengan 
demikian, setiap masalah harus diteliti sebagai suatu 
hubungan antara berbagai bidang kehidupan yang tak 
dapat dipisahkan satu sama lain. (Müller, 1997)

Penelitian semacam itu hanya dapat dilakukan 
secara lintas ilmu. Artinya, satu masalah ekonomi tidak 
hanya dapat diteliti dengan ilmu ekonomi semata, tetapi 
juga dari sudut pandang politik, budaya, pendidikan, 
dan filsafatnya. Di tengah dunia yang semakin rumit 
sekaligus terhubung satu sama lain ini, penelitian 
lintas ilmu adalah satu-satunya pilihan yang mungkin 
untuk memahami masalah, dan mulai bekerja untuk 
menyelesaikannya. “Semua ini”, demikian tulis 
Wallacher, “membutuhkan kerja sama antar disiplin 
ilmu, di mana ilmu-ilmu alam bekerja sama dengan 
ilmu-ilmu sosial, politik, ekonomi dan dengan berbagai 
metode yang semuanya saling terhubung.” (Wallacher, 
2013) 

 
Sikap Etis dan Hak-hak Asasi Manusia

Menurut Wallacher, masalah-masalah dunia tersebut 
juga harus dihadapi dengan sikap etis yang memadai. 
Semua persoalan dunia tidak dapat dilepaskan dari 
cita-cita etis mendasar setiap manusia, yakni mencapai 
keadilan. Maka, makna dari proses pencapaian keadilan 
harus juga dipikirkan secara mendalam dari sudut 
pandang beragam ilmu, terutama dasar etisnya sebagai 
titik tolak normatif yang menjadi acuan dari pelbagai 
tindakan yang akan dibuat. Dasar etis keadilan juga 
perlu untuk merasuk ke dalam beragam tindakan 
pemecahan masalah, mulai dari upaya analisis 
(memahami), mencari akar masalah (refleksi), sampai 
dengan perumusan kebijakan (intervensi). (Wattimena, 
2013)

Kata kunci disini adalah pendekatan integratif atas 
masalah-masalah yang ada. Di balik semua ini, kita juga 
memerlukan pemahaman tentang keadilan yang pas. 
Artinya, pemahaman tersebut harus cukup bisa diterima 
oleh semua orang yang berbeda latar belakang ataupun 
pemahaman (agama, ras, budaya). Semua perbedaan 
tersebut sampai pada satu titik harus bisa dilampaui 
(bewältigen), guna menemukan apa yang menjadi 
kepentingan bersama.

Wallacher pada titik ini menawarkan pemahaman 
tentang keadilan yang berpijak pada hak-hak asasi 
manusia universal (allgemeine Menschenrechte). 
Lepas dari berbagai perbedaan kultur dan budaya yang 
mewarnai pemahaman tentang hak-hak asasi manusia, 
seperti ditegaskan oleh Budi Hardiman, tujuannya 
tetap sama, yakni melindungi manusia yang rapuh dari 
pengalaman penderitaan yang disebabkan oleh manusia 
lainnya (Budi Hardiman, 2012). Tujuan inilah yang tidak 



BASISNomor 11–12, Tahun Ke-62, 2013
32

F I L S A F A T

boleh dilupakan, ketika berdiskusi soal sisi partikular 
dari hak-hak asasi manusia.

“Ketika orang melihat hak-hak asasi manusia 
sebagai titik keluar”, demikian tulis Wallacher, “maka 
aspek etis dari keadilan tidak akan menjadi abstrak, 
melainkan mengacu pada kondisi politik yang nyata” 
(2013). Sebagai kekuatan moral, HAM berpijak pada 
pemahaman humanisme yang menjadikan manusia 
sebagai tujuan yang tidak boleh digunakan untuk tujuan 
apapun juga. Sebagai kekuatan politik dan hukum, HAM 
sudah diakui sebagai titik tolak berbagai hukum negara-
negara di dunia sekaligus konvensi-konvesi internasional 
yang sudah disetujui oleh berbagai negara. Tujuan 
dasarnya tetap sama, yakni kemiskinan, kelaparan, 
pendidikan yang tidak merata dan diskriminatif, atau 
persoalan lingkungan harus diperangi, supaya setiap 
orang, apapun agama, ras, budaya, jenis kelamin, 
maupun etnisnya bisa hidup bermartabat.

Satu hal yang juga diingatkan oleh Wallacher, ketika 
kita berbicara soal HAM, yakni sifatnya yang tak dapat 
dipisah-pisah. Hak-hak politis atas kebebasan pribadi 
terkait dengan hak-hak seseorang atas sumber daya 
ekonomi yang manusiawi, hak-hak budaya, dan hak 
untuk ambil bagian dalam politik. Semua itu adalah utuh 
dan satu, tidak terpisahkan. Setiap orang harus saling 
menjaga (gegenseitig), supaya setiap orang lainnya 
memperoleh hak-hak tersebut, tanpa kecuali. Kesalingan 
menjaga hak-hak asasi setiap orang inilah yang menjadi 
dasar dari solidaritas sosial.

 
Solidaritas Sosial

Setiap orang pada dasarnya adalah makhluk sosial. Ia 
hidup dan berkembang di dalam konteks sosial tertentu. 
Ini tidak dapat disangkal. Konsekuensi logisnya, ia juga 
punya tanggung jawab sosial, guna mengembangkan 
dunia sosial, tempat ia lahir, hidup, dan berkembang 
sebagai manusia. Inilah dasar moral dari solidaritas 
sosial, baik di level lokal (RT/RW), nasional (negara 
dan pemerintahan kota misalnya), sampai dengan 
internasional (membantu negara lain yang mengalami 
kesulitan). Dalam konteks ini, solidaritas harus ditarik 
sedemikian rupa, sehingga ia bisa mencapai level global, 
yakni solidaritas antar bangsa. 

Wujud nyata dari solidaritas itu adalah kerja sama 
antar bangsa, guna menyelesaikan masalah-masalah 
sosial dunia, mulai dari kemiskinan, kelaparan, sampai 
dengan perlindungan lingkungan. Namun, satu hal 
yang tetap perlu diperhatikan: kerja sama tersebut tidak 

boleh terpusat pada negara, yang seringkali sifatnya 
birokratis, lambat, dan tidak peka pada perubahan cepat 
yang terjadi di kenyataan, melainkan harus lentur, dan 
melibatkan sebanyak mungkin warga negara maupun 
kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat, 
mulai dari masyarakat pecinta perangko, pengendara 
vespa, sampai dengan organisasi kemasyarakatan. 
(Wattimena, 2007)

Dengan kerja sama yang integratif semacam ini, 
antara pihak pemerintah dan masyarakat sipil (termasuk 
bisnis) di level nasional maupun global, kita akan punya 
kekuatan yang mencukupi untuk mulai memperbaiki 
masalah-masalah sosial yang ada. Mungkin, masalah-
masalah itu tidak akan langsung selesai. Namun, ada 
usaha untuk mengurangi penderitaan manusia-manusia 
lemah, yang seringkali diakibatkan (sadar atau tidak 
sadar) oleh manusia lainnya. “Tantangan-tantangan 
yang tetap ada adalah”, kata Wallacher, “sturktur 
ketidakadilan, pelanggaran hak-hak asasi manusia yang 
akar-akarnya harus dilampaui dengan reformasi struktur 
yang pas di berbagai level.” (2013)

Demokrasi sebagai tata kelola pemerintahan 
tetap memainkan peranan kunci di dalam proses ini. 
Demokrasi membutuhkan warga negara yang cerdas, 
kritis, dan siap untuk menjamin hak-hak asasi warga 
negara lainnya, supaya tidak dilanggar oleh pihak 
manapun, entah itu oleh negara, atau oleh perusahaan-
perusahaan bisnis. (Wattimena, 2007) Jaminan atas 
hak-hak asasi orang-orang lainnya (gegeseitige Garantie 
der Menschenrechte) itu terwujud dalam sikap solider, 
yakni siap berbagi, ketika orang lain membutuhkan. 
Sikap “siap berbagi” (bereit zu teilen) inilah yang 
kemudian disatukan dalam sistem politik dan ekonomi 
yang ada, misalnya dalam bentuk pajak dan subsidi.

 
Bangkitnya “Publik” dan Transendensi Diri

Tidak ada pilihan lain. Semua langkah ini harus 
dilakukan, jika kita, manusia, ingin mempertahankan 
dan mengembangkan peradaban yang luhur dan agung. 
Tanpa perhatian mendalam pada prinsip keadilan dan 
hak-hak asasi manusia, perkembangan peradaban 
justru akan menghancurkan hidup manusia, dalam 
bentuk penggunaan sumber daya alam yang berlebih, 
yang nantinya justru menghancurkan lingkungan. 
Perkembangan juga justru bisa memangsa manusia, 
yakni ketika manusia menjadi semata barang yang 
bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia lain, 
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atau ketika manusia dijadikan barang dagangan untuk 
memperoleh lebih banyak uang.

Kerja sama mensyaratkan adanya “publik”, 
yakni sekumpulan orang yang bekerja sama untuk 
menciptakan, merawat, dan menggunakan barang-
barang “publik”. Sekumpulan orang ini harus memiliki 
visi yang sama. Di dalam negara modern, kata “negara” 
(Staat) sebenarnya mencoba menarik isi normatif dari 
“publik” ini, yakni orang tidak lagi sebagai anggota 
agama, etnis, atau ras tertentu, tetapi orang sebagai 
warga negara (Bürger). Dengan demikian, ia adalah 
bagian dari “publik”, yang mendapatkan keuntungan 
dari publik, sekaligus punya kewajiban untuk ambil 
bagian, guna merawat kehidupan publik. 

Contohnya amat sederhana dan beragam, misalnya 
soal jalan raya. Jalan raya, jelas, adalah barang publik, 
yang diciptakan melalui pajak bersama, digunakan oleh 
masyarakat bersama, dan dirawat juga dengan pajak 
bersama. Orang diuntungkan dengan adanya jalan 
raya, karena ia bisa mencapai tujuan dengan cepat dan 
nyaman, juga misalnya untuk menunjang kepentingan 
ekonomi suatu kota. Maka, jalan raya harus dirawat 
oleh kita semua, pencipta sekaligus penggunanya. Jalan 
raya yang rusak dan penuh dengan sampah adalah 
tanda lemah, atau matinya, “publik”, yakni matinya 
kebersamaan (Gemeinsamkeit) itu sendiri. 

Orang juga harus sudah “selesai” dengan dirinya 
sendiri, supaya ia lalu bisa memikirkan dan membantu 
orang lain, atau merawat kepentingan bersama. 
“Selesai” bukan berarti ia harus kaya secara ekonomi, 
melainkan ia sudah harus cukup secara emosional, 
sehingga tidak lagi mencari pengakuan dan nama baik 
dengan memanipulasi orang lain atau menipu (korupsi). 
Ia sudah bisa mentransendensi dirinya sendiri dari 
kepentingan-kepentingan emosionalnya, dan mulai 
bekerja untuk kepentingan bersama. (Wattimena, 2012) 
Kepentingan-kepentingan pribadinya tetap ada, namun 
bisa dipertanggungjawabkan, dan bukan kepentingan 
emosional atas pengakuan dan nama baik, yang 
seringkali mengaburkan motivasi tindakan. 

Kita hidup di dunia yang baru. Di satu sisi, 
proses globalisasi membuat kita di berbagai belahan 
dunia saling tergantung satu sama lain. Di sisi lain, 
keberagaman kultur (agama, etnis, dan budaya) justru 
semakin terlihat dan terasa kuat. Situasi ini menciptakan 
masalah-masalah baru, yang tentunya juga harus 
ditanggapi dengan cara-cara yang baru. Kata kunci 
disini adalah kerja sama antara beragam orang dari 
beragam agama, budaya, ras, etnis, jenis kelamin, dan 
kemampuan akademik dengan berpijak pada hak-hak 
asasi manusia universal, guna memahami, berefleksi, 
sekaligus melakukan kebijakan-kebijakan nyata untuk 
menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada.  

         Pada akhirnya, adalah kewajiban kita sebagai 
manusia untuk mengurangi penderitaan orang lain 
yang ada di sekitar kita. Membuat hidup lebih layak dan 
mudah untuk dijalani bagi semua orang, tanpa kecuali...
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