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II. RINGKASAN JURNAL 

A. Abstrak 

Critical Theory and the Management of Change in Organizations membahas mengenai 

apa yang dimaksud dengan teori kritis serta beberapa kesalahpahaman umum yang 

muncul tentang makna istilah ini. Logika dialektika yang diketengahkan oleh  selompok 

ilmuwan yang dikenal sebagai Mazab Frankfurt, diuraikan dan dicatat bagaimana 

dialektika melampaui pemikiran oposisi biner. Dikatakan bahwa kerangka kerja para 

peneliti tersebut memiliki relevansi yang tinggi dengan isu pengelolaan perubahan dalam 

organisasi.   

B. Apa itu teori kritis? 

Teori kritis mengandung dua makna yang saling terkait, pertama berarti wahana 

pemikiran dalam hal ini mengacu pada mazab Frankfurt. Makna yang kedua adalah kritik 

kesadaran diri yang ditujukan untuk perubahan emansipastif melalui pencerahan, tidak 

terikat secara dogmatis oleh asumsi doktrinnya sendiri.  

Teori kritis lahir di Institute fo Social Research yang didirikan pada Februari 1923 oleh 

Felix Weil seorang pedagang gandum kaya di kota Frankfurt, Jerman. Ditunjuk sebagai 

direktur pertama Carl Grunberg sampai dengan 1929. Selanjutnya Dijabat oleh Max 

Horkheimer yang pada 1931 mengalihkan fokus dari kajian politik ekonomi Marxis 

menuju teori kritis. Intitut ini kemudian menjadi tempat berkolaborasi ilmuan 

interdisipliner seperti Theodor Adorno, Leo Lowenthal, Walter Benjamin, Franz 

Neumann, Otto Kirchheimer, Friedrich Pollock, Eric Fromm dan Herbert Marcuse.  
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Lembaga ini ditutup pada tahun 1933, di bawah rezim Nazi. Institut tersebut pindah ke 

New York City pada tahun 1934 dan berafiliasi dengan Columbia University. Setelah 

perang, beberapa anggota Institut (Horkheimer, Adorno) kembali ke Frankfurt dan 

mendirikan kembali Institut tersebut pada tahun 1949, sementara yang lain (terutama 

Marcuse dan Fromm) tetap berada di Amerika Serikat. Jurgen Habermas kemudian 

mengambil alih di Universitas Frankfurt dari Horkheimer, pada tahun 1964.  

Teori kritis bertujuan untuk menghasilkan bentuk pengetahuan tertentu yang berusaha 

mewujudkan minat emansipatoris, khususnya melalui kritik terhadap kesadaran dan 

ideologi. Ini memisahkan dirinya dari aspek fungsionalis/obyektif dan interpretatif/praktis 

melalui epistemologi kritis yang menolak sifat realitas yang nyata dan mengakui berbagai 

cara di mana realitas terdistorsi. 

Horkheimer melihat teori tradisional terfokus pada generalisasi tentang aspek dunia. Ini 

dia lihat benar, apakah diturunkan secara deduktif (seperti teori Cartesian), secara induktif 

(seperti John Stuart Mill), atau secara fenomenologis (seperti filsafat Husserlian). 

Horkheimer berpendapat bahwa ilmu sosial berbeda dengan ilmu alam, karena 

generalisasi tidak dapat dengan mudah dibuat dari apa yang disebut pengalaman, karena 

pemahaman akan pengalaman itu sendiri dibuat dari gagasan yang ada dalam diri peneliti. 

Teori tradisional mempertahankan pemisahan yang ketat antara pemikiran dan tindakan. 

Sebaliknya, teori kritis adalah tentang wawasan yang mengarah pada praksis dan 

emansipastif. Sehingga menurut Horkheimer yang diperlukan adalah pertimbangan ulang 

mendasar bukan hanya bagi ilmuwan saja tapi juga individu yang tahu.  

Horkheimer menegaskan bahwa sebuah teori hanya penting jika bersifat jelas, praktis dan 

normatif pada saat bersamaan. Fokus teori kritis sama sekali bukan untuk mencerminkan 

realitas seperti apa adanya, yang merupakan teori tradisional yang ingin dilakukan, tapi 

untuk mengubahnya. Untuk mencapai kritik dan tindakannya, seseorang perlu 

menghargai kenyataan bahwa teori kritis mengandaikan, dan diilhami, visi dialektik. 

Pengamatan Dialektika 

Teori kritis adalah teori yang diprakarsai dan dijiwai dengan dialektika. Salah satu asumsi 

utama positivisme adalah bahwa alam atau realitas eksternal adalah penulis kebenaran 

atau fakta. Dalam positivisme, konsep pengetahuan yang valid dilepaskan dari bagian 
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yang dipahami oleh subjek. Sebaliknya, Sekolah Frankfurt memperjuangkan logika 

dialektika.  

Dialektika merujuk pada karya Hegel dan Marx. Gagasan Hegel tentang dialektika pada 

dasarnya melibatkan pengakuan bahwa yang khusus dan yang universal saling bergantung 

satu sama lain. Dalam hubungan dinamis antara saling ketergantungan ini, muncul 

kontradiksi yang pada gilirannya menghasilkan sebuah totalitas baru. Dialektika, seperti 

itu, dipahami sebagai melibatkan tiga momen yaitu tesis, antitesis dan sintesis. Proses 

dialektika dimulai dengan tesis yaitu setiap realitas yang dapat didefinisikan. 

Perkembangan proses lebih lanjut dari tesis mengarah pada kondisi yang sebaliknya 

kemudian disebut antitesis. Pada suatu saat proses dialektika menimbulkan negasinya 

sendiri, dengan demikian hubungan timbal balik antara tesis dan antitesis menghasilkan  

sintesis. Sintesisnya adalah pemahaman tentang kesatuan antara realitas yang berlawanan 

secara simultan. Dialektika tidak sekedar memahami sebagai hubungan sebab akibat yang 

linear namun juga efek timbal balik dalam dunia sosial. 

Marx mempertahankan konsep kontradiksi sebagai akar proses transformatif dan melihat 

kontradiksi sebagai efek yang tersirat dalam struktur sosial, atau bentuk institusional, 

dengan cara yang sama seperti memaknai kematian tersirat dalam kelahiran. Bagi Marx, 

struktur tidak muncul dari atau bertindak secara independen dari pemikiran, keinginan 

dan aksi manusia tetapi dari aspek kritis dan transformasi dialektika. Mazab Frankfurt 

menolak analisis kelas yang menyertai pemikiran Marx namun lebih menekankan 

pentingnya memahami fenomena budaya yang dimediasi melalui keseluruhan realitas 

sosial. Bagi Mazab Frankfurt, teori kritis dan dialektik diperlukan untuk membuka kedok 

bentuk-bentuk dominasi psikologis dan sosial ini dan sekaligus melahirkan pembebasan.  

Beberapa kesalahpahaman 

Dalam beberapa kasus, terdapat beberapa kesalahpahaman mengenai bagaimana teori 

kritis memandang suatu istilah dan bagaimana teori kritis itu sendiri harus dipahami. 

Kesalahpahaman pertama bahwa setiap kerangka pikir yang menghadirkan dua sisi 

yang berlainan adalah bersifat dialektis. Hal ini perlu diklarifikasi. Terkait hal ini 

Adorno menulis, "Pemikiran dialektis adalah usaha untuk menerobos karakter koersif 

logika dengan cara logika itu sendiri". Pemikiran dialektika mengharuskan agar kondisi 

dan keadaan keseluruhan dipertimbangkan juga. Dialektika menggabungkan kontradiksi 

substantif, bukan sekadar kuantitatif formal. 
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Kesalahpahaman kedua berkaitan dengan simplifikasi hubungan tesis-antitesis sintesis, 

seolah-olah sintesis dianggap serupa dengan kompromi, semacam jalan tengah di tengah 

antara dua titik awal. Sintesis ini menjadi realitas fungsional baru dan mungkin pada 

gilirannya akan menjadi tesis yang kemudian menimbulkan antitesisnya sendiri. Jadi, apa 

yang tampaknya berlawanan dalam satu konteks (kekuatan dan persetujuan, misalnya) 

mungkin tidak lagi berlawanan dalam konteks yang berbeda. 

Kesalahpahaman umum ketiga mengacu pada sifat kontradiksi melalui dialektika 

pemikiran oposisi biner seperti halnya benar-salah, baik-buruk. Jika yang satu benar 

maka yang lain pasti salah, hal ini menimbulkan predominasi yang terkesan hirarkis. 

Dalam terori kritis bentuk tidak bisa dipisahkan dari isi. Hal ini pastilah merupkan reflesi 

secara berkelanjutan atas seluruh realitas, bukan simplifikasi. Contoh kontradiksi "lurus" 

yang mungkin disarankan oleh logika formal adalah "tidak lurus". Horkheimer 

menawarkan negasi lain yaitu "melengkung", "berkelok" dan "zigzag". Contoh lain negasi 

terhadap “kekuasaan” bisa saja “perlawanan”, “ketidakberdayaan” atau “ketenangan”, 

yang kesemuanya memiliki hubungan yang berbeda dengan kekuasaan dan akibatnya 

resolusi dialektika yang berbeda.  

Kesalahpahaman keempat muncul dari kesalahpahaman bahwa teori kritis hanyalah 

kritik dan oleh karena itu hanya mampu menjadi wacana negatif.  Dialektik logika 

adalah logika kritis.  Hal ini mengungkapkan mode dan isi pemikiran yang melampaui 

pola penggunaan dan validasi yang dikomodifikasi.  

Beberapa implikasi 

Teori kritis adalah sebuah pendekatan yang menawarkan panduan untuk tindakan 

manusia yang bertujuan menghasilkan pencerahan dan secara inheren emansipatif. Teori 

kritis juga menawarkan bentuk pengetahuan yang bersifat multidimensional, menghindari 

pengurangan pengetahuan linier, perspektif kuantitatif-empiris. Teori kritis juga reflektif, 

membuka pintu bagi kemungkinan baru dengan mengeksplorasi asumsi yang tidak teruji 

dan membandingkannya dengan resonansi pengalaman hidup. Teori kritis menawarkan 

alternatif memahami dimana reformasi dalam sebuah organisasi itu mungkin, dan 

membuat peka terhadap tirani yang bersifat pengekangan dari beberapa bentuk logika. 

Teori kritis dijiwai dengan visi yang menangkap lingkungan sosial sebagai dialektika. 

Dalam menghubungkan dinamika ini dengan pengelolaan perubahan dan administrasi 
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publik, misalnya; dialektika manajemen dan administrasi akan dipahami sebagai 

kenyataan sosial transformasi konstan, terutama karena kemampuan mediasi kesadaran 

manusia. Misalnya seorang manajer tidak hanya menyadari hubungan dialektis antara 

struktur dan aktor namun menjadi lebih kritis dalam menilai pilihan-pilihan dalam 

menjalankan tugas mereka. Kepekaan dialektis mengarahkan manajer untuk menyadari 

bahwa mereka bukan hanya bagian dari proses perubahan tetapi juga terlibat di dalamnya. 

Dialektika berpikir juga mengungkap bahwa manusia secara otonom dapat menentukan 

tidakannya sendiri, yang dalam saat bersamaan juga terikat konteks sosial. Teori tidak 

lepas dari praktik, namun juga saling mempengaruhi pengalaman dan refleksi yang 

menjadi fokus pada situasi konkret.  

III. REVIEW JURNAL 

Jurnal ini merupakan pengantar dari beberapa jurnal lain dalam jurnal bidang manajemen 

perubahan organisasi. Penting untuk ditelaah lebih lanjut karena mengungkapkan 

bagaimana teori kritis ini lahir dan ditempatkan dalam khasanah ilmu sosial lainnya. 

Diawali dengan pemamparan  aspek historis teori kritis, beberapa konsep dasarnya, 

kesalahpahaman serta implikasi yang mengikutinya. Bagian awal yang menceritakan 

sejarah kelahiran teori kritis cukup jelas meski tidak memberikan detail terperinci. Hal ini 

dapat dipahami karena fokus pada bagian ini bukan pada aspek kajian historis namun 

sebagai gambaran akan situasi dan lokasi saat teori kritis dilahirkan. 

Perlu ditambahkan adalah pertanyaan mendasar bagaimana teori kritis lahir? Teori ini lahir 

sebagai evaluasi dan sikap para peneliti dalam mazab Frankfurt atas bangkitnya Nazi dan 

Fasisme kala itu. Sebagai peneliti sosial seolah-olah hanya tunduk dan pasrah pada realitas 

bahwa ada berjuta manusia etnis Yahudi dibantai rezim totaliter Hitler.  Sebagaimana yang 

disampaikan Horkheimer dalam Suseno (2013) “...bahwa yang dikritik dari teori 

konservatif  karena dianggap melindungi dan membenarkan yang terjadi. Teori tradisional 

yang kontemplatif dalam arti bahwa teori sekedar memandang dan merenungkan realitas 

tapi tidak mau dan tidak bisa mengubahnya. Maka teori tradisional hanya afirmatif”.  

Tambahan selanjutnya adalah apa perbedaan pendekatan teori tradisional dan teori kritis? 

Teori kritis bagaimanapun juga terinspirasi dan dibakar semangat pemikiran Marx yang 

lahir dari semangat melawan ketertindasan. Hal ini sepertihalnya diuraikan Damsar (2015) 

bahwa “…akibat dari pembagian kerja dan pemilikan pribadi menyebabkan kontradiksi 

atara yang memiliki dan yang tidak memiliki”. Kondisi inilah yang menyebabkan 
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munculnya perlawanan. Selanjutnya menurut Suseno (2013) “Teori tradisional bertolak 

pada apa yang dianggap fakta. Teori kritis bertanya perkembangan apa yang menghasilkan 

sebuah keadaan dan bagaimana dinamikanya. Maka teori kritis mampu memahami 

kenyataan dari sudut kemungkinan untuk berubah. Teori kritis dibimbing ide tentang 

masyarakat mendatang sebagai komunitas manusia-manusia bebas”.  

Kembali ke jurnal ini, sebagai pengantar komposisi yang dihadirkan cukup memberikan 

bekal dalam mempelajari jurnal lainnya ataupun bagi pembaca yang awam dengan topik 

teori kritis, hanya saja karena diksi menyebabkan pembaca tidak segera menemukan 

makna dari setiap kalimat yang disajikan. Sebagai contoh kata optic dialectic  tidak 

diterjemahkan menjadi “dialektika optik” sebagai mana pengertian umumnya bahwa optik 

mengandung pengertian terkait lensa dan cahaya. Saya lebih memilih untuk mengartikan 

hal tersebut sebagai “pengamatan dialektika” dimana optik terkait dengan fungsi untuk 

pengamatan.  

Dalam sub bab pengamatan dialektika disajikan secara runut penjelasan dialektika 

menurut Hegel yang cenderung linear berupa tesis-anti tesis-sintesis. Dikatakan Damsar 

(2015) bahwa “Hegel menerangkan pola-pola perubahan dan perkembangan sejarah yang 

luas, melalui filsafat dialektika ideal. Analisis dialektika ideal melalui pertentangan ide-

ide”. Selanjutnya hal ini dikritisi Marx bahwa dialektika tidak melulu linear, terkadang 

hierarkis atau bahkan mencakup fenomena lain yang bukan berseberangan. Sementara itu 

teori kritis memberikan misi baru dengan dialektika diperlukan untuk untuk membuka 

kedok bentuk-bentuk dominasi psikologis dan sosial ini dan sekaligus melahirkan 

pembebasan.  

Implikasi teori kritis dan dialektika pada manajemen perubahan organisasi sebagaimana 

dicontohkan dalam jurnal ini, telah memberikan gambaran bahwasanya teori kritis tidak 

hanya menjadi konsumsi para ilmuan elitis. Secara pribadi masing-masing individu dapat 

secara kritis mempertanyakan alternatif-alternatif solusi atas tantangan organisasi yang 

ada. Horkheimer dalam Poespowardojo (2016) “Peran utama teori kritis untuk mendorong 

kelahiran emansipasi yang melibatkan setiap orang  sebagai pelaku yang sadar terhadap 

dirinya dan masyarakatnya”. Catatan saya, terkait contoh yang digunakan adalah seorang 

administrator atau manajer, konsekuensinya adalah bahwa perubahan yang dapat terjadi 

adalah masih dalam lingkup otoritasnya saja. Sementara bukan tidak mungkin hambatan 

terjadinya perubahan adalah justru karena struktur dan otoritas di atasnya. Pertanyaan 
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lebih lanjut apakah organisasi tersebut mempunyai sistem yang mengakomodir masukan 

dan perubahan dari setiap lapisan struktur yang ada? Apakah organisasi tersebut 

memberikan ruang yang cukup bagi lapisan struktur dibawahnya mendapatkan kebebasan 

yang cukup untuk bersama-sama mewujudkan apa yang dicita-citakan? Di saat yang 

bersamaan apakah kesadaran yang di bangun dapat melepaskan dorongan manusia untuk 

menguasai alam kemudia menjadikan manusia agar lebih bersahabat dengan alam? 

IV. REFERENSI 

Damsar. 2015. Pengantar Teori Sosiologi. Jakarta: Prenadamedia Group. 

Poespowardojo, T. M. dan Seran A. 2016. Diskursus Teori-teori Kritis : Kritik atas 

Kapitalisme Klasik, Modern dan Kontemporer. Jakarta: PT. Kompas Media 

Nusantara. 

Suseno, F. M. 2013. Dari Mao ke Marcuse : Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin. 

Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 

 

 

 

 

 


