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   Abstract 

 

   The essay contains an elaboration of the Critical Theory proposed by a group of the 

German Intellectuals who have revived the social Theory of Karl Marx against the 

capitalism manifesting in the concrete social situation and condition of the industrial 

society at the beginning of the twentieth century up to now. The German Intellectuals 

were united in  the same main stream of thought called “Frankfurt-School” emphasizing 

the contextualisation of Marx’ theory. The background of creating the Critical Theory 

was lying on the urgent need of the socio-political demand which has had the tendency of 

anti-socialism within the present regime of power at that time. Some members of the 

Frankfurt-School like Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse and Juergen 

Habermas have produced the brillian ideas as depicted briefly in the essay. The thought 

of Critical Theory has a great impact on how to read critically the present indonesian 

society which is being destroyed by the spirit of capitalism-system in form of social 

diseases like corruption as described at the last part of the essay.      

 

Kata-Kata Kunci: Teori Kritis, sekolah Frankfurt, Karl Marx, Horkhmeimer, Adorno,  

                                Marcuse, Habermas, relevansi teori kritis, realitas sosial Indonesia. 

 

 

                                                 
1 Artikel ini adalah tema ceramah yang disodorkan kepada penulis untuk PMKRI cabang Malang pada 

kesempatan Latihan Kepemimpinan Kader tanggal 9 Maret 2009 di Malang. Beberapa bagian ditambahkan 

penulis sesuai dengan situasi sosial bangsa Indonesia sekarang.   
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   Pendahuluan 

   Teori kritis dicetuskan oleh sekelompok cendekiawan Jerman dalam “Sekolah 

Frankfurt” pada awal abad 20 dalam usaha mereka untuk mengkontekstualisir teori sosial 

Marx dan melanjutkan cita-cita Marx untuk memerdekakan masyarakat dari genggaman 

dan kungkungan masyarakat kapitalis. Mereka tentu tidak mengambil alih seluruh teori 

Marx, tetapi memodifisirnya sesuai dengan tuntutan zaman. Teori ini berpengaruh besar 

terhadap gerakan mahasiswa di tahun 60-an di Jerman dalam kritik mahasiswa terhadap 

situasi sosial politik dan ekonomi masyarakat industri yang berhaluan kapitalis, meskipun 

mahasiswa kemudian mengeritik teori ini sesudah tahun 1967. Latar belakang teori ini 

perlu dibaca dalam konteks “Sekolah Frankfurt” dan beberapa ide teori kritis yang 

ditelorkan oleh beberapa tokohnya ditampilkan, dan dari pemahaman itu relevansinya 

untuk realitas sosial bangsa Indonesia dapat disingkapkan demi penyelenggaraan  

kehidupan berbangsa dan bernegara secara bersih, adil dan murni.  

 

   1.  Sekolah Frankfurt dan Latar belakang pemikirannya 

   Sekolah Frankfurt merupakan satu istilah yang dikenakan kepada sekelompok 

cendekiawan Jerman yang berhimpun dalam satu lembaga penelitian sosial (Institut fuer 

Sozialforschung) yang didirikan di Frankfurt am Main, Jerman, pada tahun 1923.2 

Lembaga ini didirikan oleh Felix J. Weil, seorang sarjana ilmu politik dan putera dari 

seorang saudagar kaya Jerman (Hermann Weil). Dengan lembaga ini, Felix J. Weil 

bermaksud untuk menghimpun kaum cendekiawan Jerman yang berhaluan kiri. Mereka 

ingin mempelajari kembali filsafat Karl Marx dan mencoba menerapkannya sesuai 

dengan tuntutan zaman. 

   Kelompok cendekiawan kiri yang bergabung dalam lembaga ini berasal dari berbagai 

bidang keahlian. Mereka adalah Friedrich Pollock (ahli ekonomi); Theodor W. Adorno 

(musikus, ahli sastra, psikolog dan filsuf); Herbert Marcuse (filsuf dan pelopor gerakan 

kiri di kemudian hari di Amerika); Erich Fromm (ahli psikoanalisa Freud); Karl August 

Wittfogel (ahli Sinologi), Franz Neumann dan Otto Kircheimer (keduanya ahli hukum); 

                                                 
2 Georg Ritzer & Barry Smart, Handbook Teori Sosial, Jakarta, Nusa Media, 2011, hlm 351-358. 
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Leo Loewenthal (sosiolog), Max Horkheimer (sosiolog dan filsuf), dan kemudian Juergen 

Habermas sejak 1950 (sosiolog dan filsuf).3 Kelompok ini semula menempatkan diri 

sebagai kelompok yang independen dan tidak terikat pada salah satu partai politik atau 

pada salah satu kelembagaan. Mereka netral. Tetapi sesudah perang dunia pertama, 

mereka dihadapkan pada dilema: menyokong revolusi Bolsyewik Rusia yang penuh 

dengan kekerasan dan pertumpahan darah atau menganut sosialisme moderat yang 

menurut kebanyakan orang telah menyimpang dari cita-cita Marx.  

   Dalam keadaan demikian, kelompok cendekiawan kiri ini ditantang untuk mengambil 

posisi mereka yang independen. Dengan munculnya situasi politik yang baru ketika 

ajaran Marx mengalami kelesuan akibat adanya partai politik sosialis yang berhaluan 

moderat dan ketika kebebasan intelektual dicekal oleh regim yang anti-sosialis, 

kembalilah semangat Weil dan dua anggotanya (Pollock dan Horkheimer) untuk 

menekankan kembali posisi dasar lembaga ini, yaitu menyegarkan kembali diri mereka 

dengan semangat keilmiawan Marx dan bersifat independen. Karena ketiganya pada saat 

ini belum memiliki gelar guru besar yang diperlukan untuk memimpin satu lembaga, 

maka dipanggillah profesor Carl Gruenberg dari Austria, seorang Marxist tulen dan 

seorang guru besar ilmu ekonomi dan ilmu sosial pada Universitas Frankfurt, untuk 

menjadi direktor pertama lembaga penelitian sosial ini. Di bawah kepemimpinan 

Gruenberg, lembaga ini menjaga secara ketat posisi dasar kelompok cendekiawan ini, 

yaitu berhaluan Marxis dan tidak terlibat dalam politik praktis tapi menggeluti masalah-

masalah sosial-politik secara ilmiah dengan metode analisa Marxis. 

   Kepemimpinan Gruenberg berakhir pada tahun 1927 dan pada bulan Januari 1931 

diangkatlah Max Horkheimer sebagai direktur lembaga ini, karena dia telah memenuhi 

syarat untuk menjadi pemimpin berkat keprofesorannya; dia sudah menjabat guru besar 

Filsafat dan Filsafat Sosial pada Universitas Frankfurt. Di bawah kepemimpinannya, 

lembaga ini mengalami “zaman keemasan”. Dia membuat gebrakan-gebrakan baru yang 

berbeda dengan arah kerja lembaga di bawah kepemimpinan Gruenberg. Horkheimerlah 

yang mengawali satu masa baru yang memberi ciri esensial pada keberadaan lembaga ini. 

                                                 
3 Sindhunata, Dilema Usaha Manusia Rasional, Jakarta, Gramedia, 1982, hlm 20-25. 
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Sejak masa kepemimpinannya lembaga ini lalu dikenal secara populer “Sekolah 

Frankfurt”.  

   Apa gebrakan baru yang dibawa oleh Horkheimer? Pada pidato pembukaannya ketika 

dia secara resmi dikukuhkan sebagai direktor lembaga ini, Horkheimer mengemukakan 

konsepnya tentang filsafat sosial. Filsafat sosial bertugas untuk mereflesikan nasib umat 

manusia tidak sebagai satu individu tetapi sebagai bagian dari masyarakat. Refleksi 

terhadap realitas sosial menjadi penting sekali. Dia mengeritik peran filsafat yang selama 

ini hanya bergelut di bidang ide-ide spekulatif dan teoretis. Dia menekankan refleksi 

filosofis terhadap realitas sosial yang konkrit (filsafat yang membumi). Dia memperluas 

horizon pemikiran Karl Marx yang melihat realitas sosial hanya dari sudut ekonomi 

dengan pemikiran kritis yang melibatkan kritik bukan hanya terhadap ekonomi tetapi juga 

terhadap ideologi dan politik yang membingkai realitas sosial. Dia menerbitkan majalah 

berkala dengan judul “Majalah untuk penelitian sosial” (Zeitschrift fuer Sozialforschung), 

yang di dalamnya para anggotanya memberikan aspirasi mereka dalam tulisan-tulisan 

ilmiah mereka. 

   Pada masa berkuasanya Nazi Jerman sejak 30 Januari 1933, banyak anggotanya yang 

berdarah Yahudi melarikan diri ke luar negri. Instititut Sosial dipindahkan ke Jenewa, dan 

para anggotanya yang menyebar di mana-mana tetap menunjang lembaga itu melalui 

tulisan-tulisan mereka. Horkheimer sendiri mengungsi ke Oxford, Inggris, dan kemudian 

pada tahun 1934 beremigrasi ke Amerika. Di Amerika dia mendapat tempat kerja di 

Universitas Columbia dan mendapat izinan dari presiden Universitas Columbia untuk 

menempatkan lembaga sosial mereka beraffiliasi dengan Universitas Columbia. Anggota-

anggota lain seperti Marcuse, Loewenthal, Pollock dan Wittfogel menyusuli Horkheimer 

ke Universitas ini, dan kehadiran lembaga ini justru memberi warna khusus oleh karena  

haluan marxisnya di tengah-tengah negara Amerika yang kapitalis. Di dalam majalah 

mereka, Horkheimer menulis artikelnya yang terkenal “Traditional and Critical Theory” 

pada tahun 1937. Artikel ini dipandang sebagai “pencetusan atau manifesto” Sekolah 
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Frankfurt, karena di dalamnya termuat pencetusan terhadap apa yang disebut “Teori 

Kritis” sebagai ciri khas aliran filsafat Sekolah Frankfurt.4 

   Pada tahun 1950 kembalilah anggota-anggota lembaga  ini seperti Horkheimer, Adorno, 

dan Pollock ke Jerman, dan di Jerman mereka membangun kembali Lembaga Sosial itu 

yang kemudian diaffiliasikan ke bawah Universitas Frankfurt. Horkheimer dan Adorno 

diangkat menjadi guru besar di Universitas Frankfurt, dan pada tahun 1951 Horkheimer 

dipilih menjadi Rektor Universitas Frankfurt. Pada periode ini bergabunglah juga 

cendekiawan muda ke Sekolah Frankfurt, yaitu Juergen Habermas dan Alfred Schmidt. 

Sejak tahun 1950 sampai tahun 1967 gagasan Sekolah Frankfurt sangat berpengaruh 

terhadap gerakan radikal mahasiswa di Jerman untuk menuntut perobahan radikal 

masyarakat, tetapi kemudian mahasiswa radikal mengecam aliran filsafat itu, karena para 

anggota aliran Sekolah Frankfurt dalam perjuangannya menolak kekerasan sebagai jalan 

radikal untuk mengobah masyarakat kapitalis.  

   Perlukisan ringkas sejarah sekolah Frankfurt meninggalkan pertanyaan mendasar 

tentang latar belakang yang mempengaruhi pemikiran dasar Sekolah Frankfurt. Teori 

kritis tidak tumbuh di atas dasar pemikiran spekulatif, tetapi di atas realitas sosial 

masyarakat. Beberapa pemikiran filosofis seperti Kant, Hegel, Freud mempunyai andil 

besar terhadap pencetusan ide “Teori Kritis”, tetapi artikel ini tidak memuat sorotan  

terhadap andil mereka pada kesempatan ini. Sorotan artikel ini mengacu kembali pada 

semangat awal yang mendasari berdirinya sekolah Frankfurt, yaitu melanjutkan cita-cita 

Marx untuk membebaskan manusia dari genggaman masyarakat kapitalis melalui analisa 

sosial Marx. Teori kritis sangat kuat dilatarbelakangi oleh pemikiran Marx itu. 

   Marx sangat tajam mengeritik ekonomi kapitalis.5 Hakekat ekonomi kapitalis adalah 

memburu keuntungan sebanyak-banyaknya, dan hal itu berhasil dalam masyarakat 

industri saat itu. Marx mempertanyakan dari mana keuntungan itu diperoleh; apakah 

keuntungan itu diperoleh secara halal? Dari analisanya terhadap perilaku ekonomi, dia 

melihat bahwa keuntungan itu berasal dari bentuk penghisapan yang sistematis terhadap 

buruh dan masyarakat. Hal ini terbaca dalam salah satu gagasannya tentang “nilai lebih”. 

                                                 
4 J. Bo, ”Critical Theory”, dalam The Cambridge Dictionary of Philosophy, Robert Audi (Ed.), Cambridge, 

University Press, 1996, hlm 170.   
5 Sindhunata, Dilema Usaha Manusia Rasional, Op.Cit., hlm 40-53. 
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Nilai lebih adalah nilai yang diberikan oleh buruh secara terpaksa dan itu melampaui apa 

yang dia butuhkan secara nyata. Contoh: Seorang buruh membutuhkan uang Rp 1000 

untuk kebutuhan hariannya. Ia menawarkan tenaganya di pasaran, dan seorang majikan 

memberikan pekerjaan kepadanya di pabriknya dengan ketentuan 8 jam kerja per hari 

untuk upah Rp1000. Dalam kenyataan, buruh itu sudah bisa menghasilkan pekerjaan 

yang berharga Rp 1000 dalam 4 jam kerja. Bila diukur menurut proses tukar-menukar, 

buruh sudah bisa mengembalikan uang Rp 1000 itu dengan bekerja 4 jam. Waktu yang 

dia butuhkan untuk memperoleh uang Rp 1000 hanyalah 4 jam, tapi karena dia sudah 

menjual tenaganya dengan persetujuan yang dia ambil untuk bekerja pada pabrik itu 

selama 8 jam per hari, maka dia secara gratis bekerja 4 jam, dan nilai lebih adalah nilai 4 

jam kerja lainnya yang merupakan keuntungan untuk majikan.  

   Para pemikir Sekolah Frankfurt masih berpijak di atas analisa ekonomi Marx itu, tetapi 

mereka memperluas horizon pemikiran Marx dengan melihat secara kritis bahwa di balik 

peri laku ekonomi itu sudah terdapat monopoli kapital yang dimiliki oleh industri-industri 

besar, bahkan negara pun menjadi pemegang modal satu-satunya yang menguasai setiap 

gerak gerik individu untuk berkembang dan berprestasi. Kritik terhadap ekonomi dalam 

kaca mata Marx harus disertai kritik terhadap ideologi kebudayaan yang melanggengkan 

kekuasaan para pemegang monopoli kapital itu dalam sistem ekonomi itu dan juga kritik 

terhadap politik. Kritik terhadap ideologi kebudayaan ditujukan kepada masyarakat 

industri yang berkat perkembangan tekhnologi modern telah menjerumuskan individu ke 

dalam perhambaan diri terhadap tekhnologi modern. Kritik terhadap politik ditujukan 

kepada negara yang sudah terjerumus ke dalam kekuasaan otoriter. Negara mengatur  

segala bidang kehidupan. Sekolah Frankfurt melihat bahwa betapa kejamnya negara 

memanipulir dan merekayasa individu-individu melalui watak otoriternya yang mewujud 

dalam sikap para elite politik dan penguasa. Itulah semangat dasar Sekolah Frankfurt 

yang menerapkan analisa Marx dalam dimensi yang lebih luas sesuai dengan situasi dan 

kondisi masyarakat yang konkrit. 

 

   2. Teori Kritis sebagai Teori Emansipatoris     

   “...teori kritis adalah sebuah unsur hakiki dalam usaha sejarah manusia untuk menciptakan suatu dunia 

yang dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan kekuatan-kekuatan manusia...tujuannya yakni 
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pembebasan manusia dari perbudakan”, demikian tulis Horkheimer.6  Sifat emansipatoris dari 

teori ini terletak dalam sifat pembebasannya, yaitu membebaskan manusia dari belenggu, 

dan dalam terang teori Kritis Horkheimer belenggu yang dimaksud adalah belenggu 

kekuatan irrasional yang melembaga dalam peri laku semua bidang kehidupan 

masyarakat: ekonomi, sosial, politik dan sebagainya.  

   Beberapa tokoh Sekolah Frakfurt dengan teori kritisnya ditampilkan di bawah ini, dan 

mungkin dari teori mereka itu ada aplikasinya untuk situasi bangsa Indonesia. 

 

   2. 1. Max Horkheimer (1895-1973): Teori Tradisional dan Teori Kritis. 

   Max Horkheimer menjelaskan paham teori dalam arti tradisional dan dalam artinya 

yang kritis.7 Teori dalam arti tradisional adalah sejumlah proposisi (pernyataan, 

keputusan) yang memuat satu konsep umum untuk dipakai sebagai alat yang siap untuk 

menganalisa apa saja. Satu teori bisa dirumuskan dengan menggunakan metode deduktif 

seperti yang dipakai dalam ilmu pasti atau bisa dirumuskan dengan menggunakan metode 

induktif seperti yang dipakai dalam ilmu-ilmu empiris. Teori dalam arti ini pada 

hakekatnya bersifat netral, tidak bergantung pada penilaian baik-buruknya, berkenan-

tidaknya sesuatu yang diteliti itu. Semua ilmu pengetahuan memegang ideal ini, yaitu 

obyektif, netral dan terlepas dari pengaruh subyek. Konsekwensi praktis dari teori dalam 

arti tradisional ialah bahwa dia tinggal sebagai satu konsep umum yang tidak menyentuh 

realitas historis konkrit dari masyarakat. Dan karena dia tidak menyentuh realitas historis 

konkrit, maka teori yang bersangkutan terputus dari bidang praksis. Dia menjadi tidak 

mampu untuk diaplikasikan ke dalam praktek. Misalnya: teori politik tentang pemilihan 

umum. Pemilihan umum adalah satu pesta demokrasi. Rakyat yang berusia 18 tahun ke 

atas dengan bebas dan rahasia memilih wakil-wakilnya. Teori ini terputus dari realitas 

historis konkrit dan tidak mampu diaplikasikan dalam praxis, ketika realitas historis 

konkrit berbicara tentang pemaksaan dan jual-beli suara yang merongrong kebebasan 

memilih dan kerahasiaan menjatuhkan pilihan.  

   Teori dalam arti tradisional itu menurut Horkheimer tidak bersifat “membebaskan” 

masyarakat dari belenggu kekuatan irrasional yang mewujud dalam berbagai bidang 

                                                 
6 Dikutip dari kutipan Sindhunata. Ibid, hlm 80. 
7 Ibid, hlm 68-95. 
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kehidupan masyarakat. Dia harus dikritisi dan disikapi. Dengan mengeritik dan 

menyikapinya dalam aksi muncullah teori kritis yang mempunyai kemampuan untuk 

membebaskan masyarakat dari belenggu tersebut. Langkah awal untuk mengkritisinya 

terletak pada penyadaran kembali subyek untuk keluar dari genggaman kekuatan 

irrasional masyarakat.  

   Proses penyadaran subyek untuk menggapai teori yang bersifat membebaskan (teori 

kritis yang emansipatoris) menurut Horkheimer ditempuh dengan mengambil sikap awal 

curiga dan kritis terhadap situasi masyarakat yang ada. Kata “kritis” sangat digarisbawahi 

oleh Horkheimer, karena dengan sikap ini, situasi konkrit masyarakat dan peri lakunya di 

segala bidang kehidupan tetap berada di bawah peneropongan akal budi. Itu berarti 

bahwa situasi dan kondisi yang ada bukanlah satu situasi dan kondisi yang tidak boleh 

dipertanyakan lagi. Dengan sikap curiga dan kritis seperti itu, kesadaran dan akal budi 

menemukan kemampuannya untuk menganalisa borok dan kebobrokan satu ideologi dan 

sistem yang menggenggam masyarakat. 

   Sebagai contoh dilukiskan ilustrasi demikian. Para petani digalakkan untuk 

memproduksi barang-barang dagangan penting seperti kakao, jambu mente, kopi, fanili 

dan sebagainya. Ketika mereka berhasil memproduksikan itu, harga di pasar tiba-tiba 

turun sehingga hasil produksi itu tidak berguna dalam pemasarannya. Kategori “produksi 

sebanyak-banyaknya” hanyalah satu konsep kosong yang dibungkus rapi oleh satu 

ideologi pasar bebas. Ideologi pasar bebas bahwa para produsen dan konsumen saling 

menjual beli barang produksi secara adil dan merata di pasar-pasar adalah satu penipuan, 

karena pasar baik pasar lokal, maupun nasional dan internasional (dalam level 

internasional jual-beli saham) sudah dikuasai oleh para pemilik modal; merekalah yang 

menentukan nilai tukar, dan bukannya para produsen petani kecil.  

   Teori kritis Horkheimer berdiri di atas satu realitas historis-konkrit dan bukannya di 

atas satu teori baku. Sikap yang curiga dan kritis terhadap situasi masyarakat, terutama 

konsep-konsep ideologis yang membelenggu masyarakat secara tidak sadar, mengandung 

daya ledak yang besar dalam aksi-aksi konkrit untuk pembebasan masyarakat dari 

ketidaktahuannya.  
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   2. 2. Theodor Adorno (1903-1969): Negativitas Total    

   Adorno menggantikan Horkheimer pada tahun 1958 sebagai direktur lembaga 

penelitian sosial di Fankfurt sampai dengan kematiannya pada tahun 1969. Nada dasar 

pemikirannya adalah pengalaman akan apa yang disebutnya “Negativitas”.8 Pengalaman 

ini berakar dalam situasi sosial historis masyarakat Jerman pada masa Hitler, ketika 

kamp-kamp konsentrasi seperti di Auschwitz ditumpuki mayat-mayat orang-orang yang 

dipandang oleh penguasa sebagai orang-orang yang tidak berhak untuk hidup. Sejarah 

umat manusia menurutnya adalah sejarah kehancuran, kemunduran, penderitaan dan 

kebrutalan, dan sejarah seperti ini adalah sejarah pengalaman akan “negativitas”, yaitu 

sejarah pengingkaran atas hidup yang menjadi milik orang-orang pinggiran. 

   Kenyataan sejarah ini menumbuhkan satu pertanyaan kritis yang mendasar tentang 

sejarah peradaban barat. Mengapa ada fasisme yang menghasilkan pembantaian manusia? 

Bersama Horkheimer, keduanya mengembangkan satu pemikiran tentang dialektika 

zaman pencerahan yang bertumpu pada rasionalitas dan kemampuan rasionalitas. 

Rasionalitas dan kemampuan rasionalitas sudah berfungsi kuat untuk membebaskan 

manusia dari dunia mitos pada masa lampau. Kodrat manusia dan alam semesta 

dijinakkan oleh penemuan ilmu pengetahuan dan tekhnik. Dewasa ini sisi kegelapan 

dunia mitologis diatasi, dan bidang gelap itu sedang diisi oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan, tekhnologi dan industri. Hal ini tercapai demikian oleh karena kekuatan 

rasionalitas manusia itu sendiri. Itu adalah satu kemajuan pesat yang memperlihatkan 

peralihan tajam dari dunia mitologis ke dunia ilmu pengetahuan dan tekhnik. Tetapi pada 

puncak perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi ini, sejarah manusia diberangus 

lagi oleh kekuasaan totaliter. Faktor dasar apa yang menentukan sejarah ini? Jawabannya 

adalah kekuasaan dan kehausan akan kekuasaan. Rasionalitas dan kekuatan rasionalitas 

telah diperalat oleh pemegang kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya. 

   Masyarakat dewasa ini dilihat Adorno sebagai satu masyarakat yang telah kehilangan 

jati dirinya, karena masyarakat yang demikian sudah terperangkap dalam pola tingkah 

laku pasar. Uang dan modal sudah menggantikan nilai dirinya. Setiap orang dalam 

relasinya dan juga institusi yang tidak bersifat ekonomis telah terjebak dalam genggaman 

                                                 
8 Coreth/Ehlen/Haeffner/Ricken, Philosophie des 20. Jahrhunderts, Stuttgart, Kohlhammer, 1993, hlm 111-

120. 
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uang dan modal. Manusia sebagai subyek menjadi tidak penting, bahkan diidentikkan 

dengan obyek yang dalam pola tingkah laku pasar disederajatkan dengan nilai uang dan 

modal. Masyarakat seperti inilah yang disebut Adorno sebagai satu totalitas (keseluruhan) 

yang telah menggenggam individu untuk masuk dalam pola tingkah laku pasar. Ini 

merupakan satu bentuk pengalaman negativitas yang harus diatasi. 

   Jalan untuk mengatasi itu menurut Adorno ditemukan dalam apa yang disebutnya 

“Negative Dialektik”. Pengalaman Negativitas itu harus diatasi. Kesadaran dan 

rasionalitas manusia perlu digerakkan untuk melawan secara terus menerus keadaan 

masyarakat itu, dan hanya dengan jalan ini, masyarakat yang bersifat totaliter itu berobah 

menjadi masyarakat yang memberi ruang kebebasan untuk setiap individu. Kesadaran 

dan rasionalitas yang bersikap kompromi terhadap situasi masyarakat yang ada dinilai 

mengkhianati hakekat dan fungsi kritisnya untuk membawa pencerahan. Secara konkrit 

Adorno menekankan kesadaran yang anti-system dan yang curiga terhadap setiap 

ideologi. Setiap sistem dan ideologi sebetulnya telah memenjarakan manusia secara tidak 

sadar ke dalam mekanisme berfungsinya sistem dan ideologi itu. Manusia menjadi hamba 

dari sistem dan ideologi.  

   Bila gagasan Adorno diaplikasikan dengan situasi bangsa Indonesia, orang bisa melihat 

contoh, seperti pendaftaran masuk ke Universitas Negri. Bukan soal kepintaran dan 

kwalitas yang dimiliki oleh seorang calon, tetapi pada soal berapa besarnya modal yang 

harus dibayar kepada pengelola institusi pendidikan tersebut. Gerak-gerik hidup 

masyarakat dilihat dari uang dan modal. Di bidang pendidikan, fakta menunjukkan bahwa 

94 % mahasiswa yang menghuni perguruan tinggi di Indonesia berasal dari keluarga yang 

mampu. Ditelisik bahwa kekuasaan uang dan pasar bebas telah menentukan proses 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.9 Bila demikian, maka jelaslah bahwa 

klas menengah ke atas yang mendapat akses termudah untuk memasuki perguruan tinggi 

telah berpengaruh menentukan roda penyelenggaraan perguruan tinggi. Perubahan 

kurikulum yang begitu banyak pada era Orde Baru (kurikulum 1968;1975;1984;1994) 

dan pada era reformasi (kurikulum 2004;2006;2013) serta berbagai macam peraturan dan 

kebijakan pemerintah pusat di bidang pendidikan sunggu mencerminkan hegemoni dan 

                                                 
9 Surat Kabar Harian Kompas, Senin 11 Juli 2011. 
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ideologi liberal-kapitalis pemerintah pusat.10 Hampir semua tamatan Sekolah Menengah 

dan Kejuruan yang meneruskan studi pada perguruan tinggi di Kabupaten Flores Timur 

misalnya adalah anak para pegawai pemerintah, karena mayoritas penduduknya yang 

hidup dari pekerjaan petani dengan keadaan ekonomi setempat yang miskin tidak 

memiliki modal kuat untuk meneruskan anak-anak mereka untuk studi di perguruan 

tinggi.  

 

   2. 3. Herbert Marcuse (1898-1978): Manusia Satu Dimensi 

   Dalam karyanya yang terkenal “One-Dimensional Man” (1964), Marcuse melukiskan 

manusia dewasa ini yang hidup dalam satu dimensi saja.11 Artinya, pola pemikiran dan 

tingkah lakunya yang sebetulnya terarah kepada banyak dimensi dalam hal ide, aspirasi 

dan sasaran perkataan dan tindakannya, telah tenggelam atau direduksikan kepada 

kecakapan kerja satu sistem. Dan kecakapan kerja satu sistem itu adalah sistem 

masyarakat industri yang dicirii oleh tekhnologi modern. Gagasan Marcuse ini 

merupakan satu kritik terhadap masyarakat industri yang sedang menindas manusia 

dengan kecakapan tekhnologi modernnya. Tekhnologi modern bukanlah satu gejala netral 

yang menguntungkan manusia, tetapi satu bentuk dominasi terhadap manusia. 

Tekhnologi akhirnya menjadi satu bingkai yang di dalamnya dominasi kuasa diterapkan, 

dan semua bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya 

membaur di dalam sistem tekhnologis itu dengan kecakapan “menindas”. 

   Bila gagasan Marcuse diaplikasikan dengan situasi bangsa Indonesia, maka tekhnologi 

Hp bisa menjadi contohnya. Dengan kecakapan tekhnologi HP melalui ruang SMS, relasi 

manusia melalui surat-menyurat berkurang. Orang secara tidak sadar didominasi oleh 

satu bentuk tekhnologi yang tidak memberi ruang untuk komunikasi pribadi. Hidup 

manusia sudah masuk dalam sistem yang sudah terprogram di sana. Orang di desa pun 

telah tergiur untuk memenuhi kebutuhan akan HP, dan meskipun kemampuan daya beli 

mereka tidak sesuai dengan harga dan tawaran HP, mereka dipaksa untuk membelinya. 

Secara tidak sadar mereka digiring ke dalam bisnis HP. Perusahan HP dan para produsen 

                                                 
10 Endri Sriadi, “Pendidikan Mengejar Pasar”, dalam Restorasi Pendidikan Indonesia. Menuju Masyarakat 

Terdidik Berbasis Budaya, Tim Kreatif LKM UNJ, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2011, hlm 29-36. 
11 Eugene Thomas Long, Twentieth-Century Western Philosophy of Religion 1900-2000, Vol. 1, London, 

Kluwer Academic, 2000, hlm 460-464. 
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yang diatur oleh modal dan pasar bermain cerdas untuk menggairahkan para konsumen 

melalui bentuk-bentuk penawaran. Dengan cara itu, para konsumen, yang adalah rakyat 

kebanyakan, menjadi sangat tergantung pada permainan pasar dan modal. Mereka 

teralienasi dari realitas kehidupannya yang konkrit. Inilah salah satu ciri masyarakat 

industri yang mendominasi semua bidang kehidupan manusia. 

   Marcuse menawarkan satu teori kritis yang bertugas untuk mengexpose (memaparkan) 

akar perkembangan masyarakat dewasa ini dan menganalisa borok-borok yang 

menyelimuti masyarakat demi percepatan proses perbaikannya. Teori seperti ini berujung 

pada perubahan sosial ke arah masyarakat yang lebih manusiawi, ketika teori kritis ini 

mampu mengabstraksikan realitas sosial masyarakat yang ada ke dalam konsep-konsep 

yang menggugat keadaan masyarakat itu dengan tujuan untuk menggiring semua 

pelakunya ke dalam aksi-aksi konkrit yang membebaskan.  

   Memang Marcuse tidak memberikan satu jawaban yang jelas dalam buku yang disebut 

di atas, bagaimana manusia dapat membebaskan diri dari dominasi masyarakat industri 

dengan tekhnologi modernnya. Dia hanya menawarkan komitmen manusia untuk tetap 

berpaling kepada analisa Marxis yang menekankan gerakan dari “bawah”, dari para 

buruh, para petani, orang miskin dan tertindas. Perubahan sosial lebih mengena pada 

perubahan kwalitas hidup mereka dari pada perubahan lahiriah. Tetapi masalah yang 

dilihat oleh Marcuse menyangkut klas-klas sosial bawah itu adalah bahwa mereka sendiri 

kerap kali menjadi tiang penopang bagi kehidupan masyarakat industri yang sudah mapan 

tapi membelenggu itu. Satu teori kritis menurutnya tidak mampu memberi jawaban. Dia 

hanya berhenti pada wacana yang melukiskan borok-borok yang menyelimuti kondisi 

masyarakat yang ada dan menawarkan kemungkinan pemecahannya, tetapi 

perwujudannya dalam kehidupan praktis menunggu waktu saja.  

 

   2. 4. Juergen Habermas (1929- ): Rasionalitas yang komunikatif    

   Dua karya besar Habermas yang berisikan teorinya tentang rasionalitas yang komnikatif 

dan tindakan yang komunikatif ditulis dalam bahasa Jerman dengan judul “Theorie des 

kommunikativen Handelns”, Band 1 dan 2, dan diterbitkan pada tahun 1981. Tetapi 

penulisannya sudah dilakukan Habermas sejak empat tahun sebelum penerbitannya. Isi 
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teori sosial Habermas di bawah ini didasarkan pada terjemahan kedua karyanya itu dalam 

bahasa Indonesia yang dibuat oleh Nurhadi. Judul terjemahannya adalah Teori Tindakan 

Komunikatif Buku Satu “Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat”, dan Teori Tindakan 

Komunikatif Buku Dua “Kritik atas Rasio Fngsionalis”. Rasionalitas adalah akal budi 

dan kegiatan akal budi. Habermas menantang pandangan umum yang keliru tentang 

pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak identik. Pengetahuan adalah hasil 

dari rasionalitas manusia, kegiatan subyek yang ingin mengetahui sesuatu. Ilmu 

pengetahuan merupakan hasil refleksi yang berakar dalam filsafat positivisme; artinya, 

hasil refleksi terhadap obyek-obyek sebagaimana adanya secara faktis terlepas dari 

asumsi metafisis. Menurut Habermas baik pengetahuan maupun ilmu pengetahuan tidak 

beroperasi netral. Keduanya bekerja atas dasar kepentingan manusia yang menggerakkan 

rasionalitas untuk beroperasi. Karena itu, setiap teori, ideologi atau gagasan-gagasan lahir 

dari kepentingan tertentu, dan untuk mengenal apakah kepentingan itu ada demi kebaikan 

bersama atau tidak, bersifat emansipatif (membebaskan banyak orang) atau tidak, 

haruslah kepentingan-kepentingan itu diteliti. 

   Habermas mengemukan satu model teori kritisnya dalam apa yang disebutnya 

“communicative rationality”, rasionalitas komunikatif.12 Rasionalitas sebagai akal budi 

dan kekuatan akal budi bersifat komunikatif. Artinya, rasionalitas itu menjelma dalam 

satu penalaran yang diungkapkan dalam bahasa, tetapi penalaran dalam bahasa itu harus 

mencapai satu titik temu yang mempersatukan dan yang meyakinkan semua pihak dalam 

pembicaraan bersama. Inilah sifat komunikatifnya. Rasionalitas dengan karakter 

komunikatif seperti ini sama sekali berbeda dengan “rasio instrumentalis” yang dilawan 

oleh Habermas. Habermas berkata: “Oleh karena itu, rasio instrumentalis tidak 

menyediakan perangkat eksplikatif untuk menjelaskan makna instrumentalisasi relasi 

sosial dan antarpsikis perpektif konteks kehidupan yang tercampakkan dan 

terderfomasi”.13 Terjemahan Nurhadi tersebut dirumuskan dalam bahasa Indonesia 

dengan terjemahan yang mudah dimengerti: “Oleh karena itu, rasio instrumentalis justru 

tidak menyiapkan sarana eksplikatif untuk menjelaskan apa artinya proses 

                                                 
12 Ibid, hlm 464-471. 
13 Juergen Habermas, Teori Tindakan Komunikatif. Buku 1. Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat, Nurhadi 

(Pen.), Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2009, hlm 479. 



 172 

instrumentalisasi hubungan-hubungan sosial dan hubungan-hubungan intrapsikis dari 

perspektif jalinan-jalinan hidup yang telah tertindas dan terpuruk.”14 Rasio 

instrumentalis terbatas pada fungsinya untuk mengobyektivasi realitas sosial baik dalam 

perspektif ilmu pengetahuan maupun dalam perspektif subyektif (relasi subyek-obyek 

dalam relasi sosial). Menurut Habermas rasio instrumentalis tidak menjangkau dan tidak 

menjelaskan makna proses intersubyektivitas, yaitu proses relasi sosial yang dibangun 

dalam relasi subyek-subyek (intersubyektivitas). Hubungan sosial dalam komunikasi 

model ini adalah  hubungan subyek-obyek, dan bukannya hubungan antar subyek. 

Rasionalitas yang komunikatif adalah akal budi dan kegiatan akal budi yang membangun 

realitas sosial dan hubungan sosial di atas dasar relasi subyek-subyek (relasi 

intersubyektivitas). Semua pihak dalam pembicaraan adalah subyek yang bukan 

menuangkan pengetahuannya kepada yang lain, tetapi berinteraksi melalui penalaran 

yang bisa menghasilkan satu titik temu bersama.  

   Rasionalitas komunikatif itu tidak terbatas pada wacana. Rasionalitas komunikatif harus 

menjadi satu aksi, yang disebut Habermas “communicative action”, aksi yang 

komunikatif. Aksi komunikatif adalah semacam interaksi yang di dalamnya semua pihak 

bertindak sesuai dengan konsep kesepakatan yang diterima bersama itu. Tetapi aksi 

komunikatif ini adalah satu proses melingkar. Si pelaku dalam aksi bertindak sebagai 

initiator yang mengetahui situasi dengan baik tetapi sekaligus juga sebagai hasil (produk) 

dari tradisi, kebiasaan, ideologi dan sebagainya yang melingkupinya. Si pelaku akan 

berhadapan dengan persoalan yang harus dia pecahkan, ketika dia tidak menemukan 

pengertian dari pihak lain. Ada orang lain yang tidak sependapat atau malah melawan 

aksinya. Si pelaku perlu berjuang untuk mengatasi masalah itu, dan semua peserta dalam 

aksi perlu dihantar untuk mengerti aksi itu sebagai hasil dari konsep kesepakatan mereka. 

Bila belum ada pengertian, maka pembicaraan diulang lagi. Dengan tindakan ini, 

rasionalitas komunikatif dalam pembicaraan ditumbuhkan untuk menemukan lagi titik 

                                                 
14 “Sie (die instrumentelle Vernunft-penulis) stellt deshalb auch keine explikativen Mittel bereit, um zu 

erklaeren, was denn die Instrumentalisierung gesellschaftlicher und intrapsychischer Beziehungen aus der 

Perspektive der vergewaltigten und deformierten Lebenszusammenhaenge bedeutet”. Juergen Habermas, 

Theorie des kommunikativen Handelns, Band 1, Handlungsrationalitaet und gesellschaftliche 

Rationalisierung, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1995, hlm 522. 
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temu yang menyelaraskan semua perbedaan dalam semangat untuk mengejar kebenaran, 

ketepatan normatif dan bersikap jujur.  

   Teori kritis Habermas yang terfomulasi dalam konsep tentang rasionalitas yang 

komunikatif dan tindakan yang komunikatif digunakan untuk mengkaji praksis demokrasi 

di Indonesia. Ketika sidang paripurna DPR berlangsung pada tanggal 26 September 2016 

tentang pemilihan kepala daerah, keputusan yang dihasilkan dari sidang ini jauh dari ideal 

demokrasi yang dicetuskan Habermas. Keputusan untuk menetapkan prosedur pemilihan 

kepala daerah melalui DPR dan bukannya melalui pemilihan langsung oleh rakyat 

dihasilkan dengan cara pemungutan suara, yaitu 226 anggota DPR dari Koalisi Indonesia 

Hebat pro untuk pemilihan langsung oleh rakyat; 361anggota DPR dari Koalisi Merah 

Putih pro untuk pemilihan “tidak langsung” oleh DPRD.15 Sementara itu, anggota DPR 

dari partai Demokrat keluar dari sidang sebelum pemungutan suara setelah juru bicara 

Benny K. Harman yang mewakili posisi Partai Demokrat pimpinan presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono pada waktu itu mengangkat suara untuk bersikap abstain dalam 

kemelut persidangan dan diskursus PILKADA. Prosedur pemungutan suara bukanlah 

praksis demokrasi yang ideal dalam terang teori kritis Habermas, karena pemungutan 

suara hanyalah cerminan satu tindakan kompromi yang sangat pragmatis, ketika 

perbedaan pendapat, bahkan pertentangan pendapat, menemui jalan buntu. Demokrasi 

yang ideal dalam kaca mata Habermas adalah demokrasi deliberatif.16 Artinya, 

tercapainya satu kesepakatan harus melewati satu diskursus yang prosedurnya berangkat 

dari ruang publik. Ruang publik itulah forum representasi langsung dari rakyat. Satu 

diskursus yang hanya digeluti dalam forum resmi elite politik seperti sidang DPR bisa 

menyeleweng dari opini publik. Kesepakatan dalam pemahaman Habermas haruslah 

meyakinkan semua pihak yang bertikai atas dasar rasionalitas yang berdiri di atas 

kebaikan dan kepentingan bersama, meskipun kesepakatan yang meyakinkan semua 

pihak itu tidak menghilangkan perbedaan pendapat dan sikap. Selama tidak ditemukan 

adanya kesepakatan yang meyakinkan semua pihak, maka belum ada titik-temu yang 

                                                 
15 www.iberita.com/46628/hasil-sidang-paripurna-ruu-pilkada, diakses pada tanggal 2 Februari 2015, Pk. 

17.00.  
16 Otto Gusti Madung, Politik Differensiasi versus Politik Martabat Manusia?, Maumere, Penerbit 

Ledalero, 2011, hlm 103-108. 

http://www.iberita.com/46628/hasil-sidang-paripurna-ruu-pilkada
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mengayomi semua kepentingan. Aksi yang komunikatif, cerminan dari rasionalitas yang 

kommunikatif dalam prosedur pengambilan keputusan, tidak terwujud.  

 

   3. Relevansi Teori Kritis untuk Kehidupan Bersama di Tanah Air    

   Kehidupan bersama di sini dimaksudkan kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah 

air. Apakah ada relevansi Teori Kritis untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah 

air? Bila ada relevansinya, di mana letak relevansi itu? 

   Teori Kritis adalah satu teori sosial yang bercermin pada metode analisa Marxis, tapi 

sudah merupakan hasil perluasan pemikiran Marx sesuai dengan situasi sosial masyarakat 

yang konkrit. Teori ini tidak identik dengan ideologi dan filsafat Marx, tetapi menyimpan 

semangat dan cita-cita Marx, yaitu membebaskan manusia dari belenggu dan 

keterpurukan sosial. Meskipun konsep tentang teori sosial ini berbeda dari tokoh yang 

satu dengan tokoh yang lain, semua tokoh yang bernaung di bawah teori ini berada dalam 

semangat dan cita-cita Marx untuk membebaskan manusia dari belenggu dan 

keterpurukan sosial yang menimpa manusia sekarang. Kekhasan teori ini yang 

menetapkan dirinya sebagai satu aliran filsafat pada awal abad 20 ialah sifat independen, 

netral, dan bersandar pada kesadaran manusia yang kritis, bebas, kreatif dan revolusioner. 

Tidak heran bahwa tokoh yang berpegang erat pada posisi itu mengambil sikap radikal 

seperti “anti-sistem dan curiga terhadap setiap ideologi”.  

   Bila posisi dasar teori kritis seperti itu dicermati, maka teori kritis tetap aktual untuk 

semua situasi manusia yang terpuruk dalam belenggu sistem apa pun atau belenggu 

ideologi apa pun. Dia adalah mata pisau untuk membedah borok-borok yang menyelimuti 

situasi sosial masyarakat dan dipakai sebagai alat untuk menggerakkan perobahan sosial 

dan pembebasan manusia. Teori ini tentu sangat relevan untuk situasi Indonesia bila 

dipakai untuk meneliti penyakit-penyakit sosial dalam masyarakat. Dia bisa diaplikasikan 

untuk meneliti penyakit-penyakit sosial di segala bidang kehidupan (ekonomi, politik, 

sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya). Tentu menarik bila dibedah 

penyakit-penyakit sosial dalam bidang-bidang itu secara terpisah, tetapi karena ada 

keterbatasan ruang, waktu dan tenaga, maka pengamatan umum sajalah yang dijalankan 

dalam terang teori kritis. 
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   Konferensi para uskup Indonesia pada tahun 2004 menghasilkan satu refleksi tentang 

situasi bangsa Indonesia yang terpuruk dalam segala bidang kehidupan. Keterpurukan 

disebut sebagai penyakit sosial yang menyebabkan kerusakan keadaban publik. Penyakit 

sosial itu adalah korupsi, kekerasan dan kerusakan lingkungan.17 Bidang apa saja dalam 

kehidupan bernegara dan berbangsa terkena penyakit sosial itu. Korupsi diambil sebagai 

contoh untuk satu penyakit sosial yang sedang menggerogoti kehidupan bersama. 

   Korupsi kini merupakan satu fakta sosial yang tidak bisa disangkali. Setiap hari di 

koran-koran diberitakan kasus-kasus korupsi. Dalam Harian Kompas (7 Maret 2009) 

diberitakan bahwa anggota DPR Abdul Hadi Djamal ditangkap oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima uang suap dari PT Kurnia Jawa Wira 

Bakti  Hontjo Kurniawan sebesar 2 miliar rupiah, dan ketika ditangkap, ditemukan uang 

90.000 USA Dollar dan Rp.54.55. Harian “Jawa Pos”, Selasa 3 Februari Tahun 2015, 

memuat berita tentang penahanan Sutan Bhatoegana oleh KPK. Sutan Bhatoegana adalah  

mantan ketua Komisi VII DPR periode 2009-2014. Dia ditahan, karena dituduh meminta  

uang suap sebesar USD 2000 dari kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Uang itu diambil 

oleh Tri Yulianto yang adalah juga anggota komisi VII DPR periode 2009-2014 asal 

Partai Demokrat. Besarlah kemungkinan, bahwa uang haram itu dibagi-bagikan juga 

kepada anggota DPR Komisi VII.18  Di jajaran pemerintah dari tingkat pusat sampai 

daerah, kasus korupsi menimpa banyak pejabat baik kasus yang sempat direkam dalam 

media maupun yang tidak sempat direkam. Akhir September 2003, Presiden Megawati 

Sukarno Putri mengeluarkan surat izin untuk memeriksa 12 kepala daerah atas dugaan 

korupsi, yaitu 5 gubernur, 6 bupati dan satu wali kota. Departemen apa pun, juga bidang 

legislatif, eksekutif dan yudikatif dan perbankan tidak luput dari penyakit sosial korupsi 

ini. Julukan yang merendahkan martabat lembaga negara ditemukan dalam berita media 

massa, seperti “Trias Politica” diganti dengan sebutan “Trias Corruptica”; bidang 

eksekutif dipelentir menjadi “eksekuthieves” (maling-maling di bidang eksekutif); bidang 

legistatif disebut “legislathieves” (maling-maling di bidang legislatif) dan bidang 

yudikatif dipelentir menjadi “yudikathieves” (maling-maling di bidang yudikatif). 

                                                 
17 Nota Pastoral KWI, Keadaan Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa, dalam Spektrum, Dokumentasi dan 

Informasi KWI, No. 1 Tahun XXXIII, 2005, hlm 163-177. 
18 Sutan Seret Kolega di Komisi VII DPR, dalam Jawa Pos, Selasa 3 Februari Tahun 2015, hlm 1. 
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Alexander Irwan menyebut empat lingkaran korupsi yang terdapat di Indonesia.19 

Lingkaran pertama adalah lingkaran korupsi yang melibatkan pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dan bisnis. Lingkaran kedua adalah lingkaran korupsi yang melibatkan 

pemberi kredit multilateral, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Korupsi terjadi 

ketika pengucuran dana kredit yang diberikan oleh instansi tertentu untuk tujuan 

pengembangan salah satu proyek tidak kena pada sasaran yang sesungguhnya. Lingkaran 

ketiga adalah lingkaran korupsi yang melibatkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 

dan lembaga donor asing. Dan lingkaran keempat adalah lingkaran korupsi yang 

melibatkan rakyat dari kelas menengah ke bawah sampai ke lapisan rakyat jelata. 

Keempat lingkaran korupsi yang ditunjuk Irwan dan fakta-fakta korupsi yang ditemukan 

di mana-mana di Indonesia dewasa ini sudah memberi gambaran bahwa korupsi telah 

merembes masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Dia sudah menjadi satu kebiasaan yang 

terpola. Dan karena dia sudah menjadi satu kebiasaan yang terpola, maka kebiasaan yang 

terpola ini bisa dimasukkan ke dalam frase “gaya hidup atau cara hidup” berkorupsi.  

   Persoalan bangsa sehubungan dengan fakta korupsi ini ialah bagaimana korupsi 

diberantas. Di mana orang harus memulai berusaha untuk memberantasnya? Teori Kritis 

menyuguhkan satu paradigma kuratif yang berfungsi untuk mengobati luka atau 

menyembuhkan penyakit sosial. Kata paradigma sendiri memuat satu gagasan filsafiah 

yang menunjuk kepada perangkat keyakinan dan pemahaman atau juga gagasan penuntun 

(Leitbegriff) untuk membantu mengerti, memberi arti terhadap persoalan-persoalan 

tertentu dan membuka jalan untuk pemecahan persoalan-persoalan itu.20 Paradigma 

kuratif bertolak dari realitas sosial bangsa Indonesia yang terpuruk dalam segala bidang 

kehidupan. Keterpurukan itu mencerminkan keadaan hidup bermasyarakat dan bernegara 

yang mengidap penyakit-penyakit sosial. Jalan keluar untuk menyembuhkan penyakit ini 

tidak bisa ditempuh secara individual atau kollektif saja, tetapi ditempuh dengan satu 

semangat radikal yang menjelma dalam gerakan sosial radikal untuk menegakkan 

keadaban publik. Di sanalah letak satu paradigma yang diperlukan untuk membingkai 

gerakan sosial radikal dalam rangka pengobatan penyakit-penyakit sosial yang sedang 

                                                 
19 Alexander Irwan, “Pemberantasan Korupsi Sebagai Gerakan Budaya”, dalam Wacana, Edisi 14, Tahun 

III, 2002, hlm 32-36. 
20 Robert Audi (Ed.), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Op.Cit., hlm 557-558. 
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menggerogot. Dan paradigma yang dimaksud adalah “revolusi sosial tanpa kekerasan”. 

Revolusi sosial adalah satu perubahan radikal yang digerakkan oleh massa rakyat yang 

tertindas untuk keluar dari cengkeraman penyakit-penyakit sosial. Gajo Petrovic dalam 

terang analisa sosial Karl Marx merumuskan revolusi sosial sebagai “setiap perubahan 

radikal yang menghapuskan proses pengasingan diri manusia dengan cara bagaimana 

perubahan itu menghasilkan secara benar satu masyarakat manusiawi dan satu 

kehidupan yang manusiawi.” 21 Kekuatan dasyat yang memancar dari perubahan radikal 

itu hanyalah tercermin dalam satu semangat revolusioner yang menolak tanpa kompromi 

segala bentuk penyakit sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 

Korupsi merupakan satu bentuk penindasan sosial yang mengasingkan manusia dari 

kelayakan hidupnya sebagai manusia, dan karena itu ia dipandang sebagai satu penyakit 

sosial yang harus dilenyapkan oleh semangat revolusioner.  

   Cita-cita dasar Teori Kritis, yaitu tetap meneruskan cita-cita Marx untuk pembebasan 

masyarakat dari belenggu ekonomi kapitalis, haruslah diperjuangkan. Itu berarti bahwa 

dalam situasi masyarakat yang terbelenggu, analisa sosial dengan menggunakan metode 

Marx sangat dibutuhkan untuk membongkar masyarakat kapitalis yang kini meraja di 

seluruh dunia, termasuk Indonesia. Korupsi sebagai satu gaya hidup sebetulnya menjadi 

sangat subur di dalam satu masyarakat yang digenggam oleh sistem kapitalis, karena 

uang dan modal untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya menjadi barometer utama 

dalam menghayati satu cara hidup. Teori kritis menanamkan semangat untuk 

membongkar sistem ini yang memberi peluang besar untuk berkorupsi.   

  Tetapi teori kritis tidak hanya berhenti pada analisa terhadap sistem ekonomi kapitalis 

dan kebobrokannya. Sasaran analisa juga meluas ke bidang-bidang lain seperti ideologi 

yang mendukung sistem ini, politik yang dikuasai oleh semangat kapitalis, budaya, 

agama, pendidikan dan sebagainya. Teori kritis menempatkan manusia pada posisi “kritik 

terhadap apa saja” yang membelenggu kebebasan: kritik ideologi, kritik kebudayaan, 

kritik politik, kritik agama dan sebagainya. Posisi seperti ini memungkinkan orang untuk 

melihat sesuatu secara jernih dan mendorongnya untuk mewujudkan proses pembebasan 

                                                 
21 Revolution ist “jene radikale Verwandlung, die die Selbstentfremdung des Menschen aufhebt, indem sie 

die wahrhaft menschliche Gesellschaft und den menschlichen Menschen schafft”. Gajo Petrovic, 

Philosophie und Revolution, Hamburg, Rohwohlt, 1971, hlm 9. 
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dalam bentuk aksi-aksi radikal, revolusioner dan tidak menggunakan kekerasan. Teori 

kritis sebetulnya mempromosikan “revolusi sosial” tanpa kekerasan, ketika kekuatan-

kekuatan yang menindas disadari sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan. 

   Patut disayangkan bahwa bangsa Indonesia takut terhadap aliran-aliran kiri. Kebebasan 

berpikir dan berpolitik dibatasi. Teori kritis tentu belum mendapat tempat layak di 

Indonesia sejalan dengan rasa keengganan dan ketakutan terhadap aliran kiri. Idealnya 

untuk memberantas gaya hidup (budaya) korupsi dan juga untuk menyembuhkan 

penyakit sosial, adalah perlu adanya kekuatan politis formal sebagai satu langkah 

strategis. Kekuatan politis formal dimaksudkan kekuatan-kekuatan politis yang menjelma 

dalam partai-partai politik yang diterima secara resmi.22 Partai-partai politis yang 

dimaksud itu hanyalah partai-partai politis yang berhaluan sosialis – dalam bahasa politis, 

partai-partai kiri, karena partai-partai ini mengimbangi atau juga melawan politik 

ekonomi kapitalis. (Di Filipina ada NDF= “National Democratic Front”, di Jerman ada 

SPD, partai Hijau, Partai Komunis). Tetapi di Indonesia sejak G30S, partai-partai itu 

dilarang; berbicara tentangnya pun tidak diinginkan, apalagi dibangkitkan sosok mereka. 

Dalam iklim demokrasi, partai-partai ini harus dibiarkan ada dengan maksud untuk 

menjadi alat formal untuk mengeritik keserakahan ekonomis yang dimungkinkan oleh 

ekonomi kapitalis. Budaya korupsi masuk dalam peneropongan kritis partai-partai kiri, 

terlebih ketika partai-partai ini mendapat mandat untuk menjadi oposisi bagi 

pemerintahan yang berkuasa. 

  

    Penutup 

   “Teori Kritis dan Relevansinya Untuk Pengkajian Terhadap Realitas Sosial Bangsa 

Indonesia” masih merupakan sesuatu yang asing dari wacana publik di Indonesia. 

Mungkin juga orang segera menolaknya ketika mendengar tentang gagasan dasar 

pemikirannya yang berhaluan kiri. Tetapi dalam terang religius, teori kritis menyandang 

sikap profetis yang dimiliki para nabi untuk melancarkan kritik sosial. Orang yang pernah 

mendengar teori kritis atau membacanya seperti pada kesempatan ini atau juga yang 

mempelajarinya boleh memetik hikmah dan kebijaksanaannya dalam menggeluti realitas 

                                                 
22 Donatus Sermada, “Budaya Korupsi Dalam Bingkai Kapitalisme”, dalam Aditya Wacana, Jurnal Agama 

dan Kebudayaan, Vol.III-No.1, Juni 2004, hlm 11-19. 
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sosial bangsa Indonesia, dan tentu diharapkan agar orang-orang seperti itu terkena imbas 

sedikit dari ketajaman mata pisau Teori Kritis untuk menyikapi realitas sosial bangsa 

Indonesia secara tajam, kritis, bebas, kreatif dan pada gilirannya bisa beraksi secara 

sesuai. 
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