
 

IR 101 : Critical Theory 

Perkembangan Ilmu Hubungan Internasional (HI) seringkali dipengaruhi oleh peristiwa yang 

mencatat sejarah di dunia. Peristiwa yang terjadi akibat adanya fenomena sosial dan 

memunculkan tokoh-tokoh filsuf yang berpengaruh untuk tatanan sosial, ekonomi, dan politik 

pada dasarnya merupakan aspek inti dari ilmu HI. Ilmu HI tidak murni hanya tentang hubungan 

antar negara saja, tetapi juga mengkaji tentang individu, karakteristik, entitas politik, ekonomi, 

perbedaan budaya dan banyak hal lainnya. Adanya hubungan internasional juga tidak hanya 

ditandai oleh kerjasama tetapi juga konflik dan gabungan antara konflik serta kerjasama tersebut. 

Fenomena sosial seperti itu lah yang pada akhirnya disatukan menjadi kajian HI.  

 

Teori-teori tradisional dalam HI berkembang cukup pesat dan dikenal oleh hampir seluruh 

masyarakat internasional, seperti Liberalisme, Realisme dan Marxisme. Teori tersebut cukup 



banyak dianut oleh para akademisi HI dan juga mendapatkan berbagai kritik pastinya. Salah satu 

perdebatan yang terjadi di dalam teori hubungan internasional adalah perdebatan antara 

Liberalisme dan Realisme. Perdebatan lain juga terus berlangsung untuk mencari kebenaran 

dalam perspektif memandang hubungan internasional. Namun, ada satu teori yang hadir untuk 

mengkritik dan menentang tatanan yang selama ini dilihat melalui teori-teori tradisional atau 

teori mainstream, itulah yang disebut sebagai teori kritis dan sering juga disebut sebagai critical 

theory (Frankfurt School). Dalam IR 101 ini mari kita simak penjelasan terkait teori kritis tersebut. 

 

Sejarah Teori Kritis (Critical Theory/Frankfurt School) 

Teori kritis sejarahnya tidak dapat terpisah dari hasil karya tulisan Kant, Hegel dan Marx.1 Tidak 

hanya merujuk kepada tulisan mereka, asal mula teori kritis juga dipengaruhi oleh pemikiran 

Yunani kuno tentang demokrasi dan otonomi. Teori ini terus dikaji oleh filsuf-filsuf sosial dan 

perkembangannya berlanjut hingga abad ke-20, teori kritis menjadi gagasan utama atau 

kerangka pemikiran dalam Frankfurt School. Definisi dari Frankfurt School itu sendiri adalah hasil 

pemikiran yang dibuat oleh beberapa tokoh filsuf terkenal dunia yaitu Max Horkheimer, Walter 

Benjamin, dan banyak lainnya termasuk salah satu yang terbaru adalah Jurgen Habermas.2 

 

Beberapa asumsi yang dikemukakan di dalam teori kritis ini adalah: pertama, menentang 

perspektif dan pemahaman yang ada sebelumnya. Kedua, menentang pemahaman terkait 

ideologi Marxisme yang disalah artikan di Uni Soviet sehingga menjadi serangan bagi masyarakat. 

Para tokoh teori kritis juga menentang paham positivisme yang mengedepankan nilai-nilai 

universal dan dianggap tidak masuk akal. Salah satu paham positivisme yang ditentang adalah 

ilmu pengetahuan yang menjadi pengekang bagi masyarakat internasional karena dianggap 

datang begitu saja melainkan ilmu pengetahuan hadir untuk suatu maksud dan tujuan hidup 

                                                             
1 Devetak, Richard. 2005. Theory of International Relations: Critical Theory, 3rd edition. New York: Plagave 

Chameleon. 

 
2 Devetak, 2005. 139 

 



dengan kata lain menurut tokoh Frankfurt School ilmu pengetahuan dapat menjadi 

emansipatoris bagi masyarakat. Teori ini juga pada awalnya berangkat untuk mengkritik tentang 

kelas-kelas yang ada namun berbeda dengan kritik dari teori Marxisme. Teori kritis mengkritik 

bahwa kelas ekonomi dapat mempengaruhi pola pikir seseorang dan menentang dengan 

pemikiran tentang rasionalitas. Mereka juga menentang bahwa struktur sosial itu tetap dan tidak 

akan bisa berubah, menurut Frankfurt School struktur sosial itu dapat berubah dan ada 

kebebasan untuk menentukannya. Yang terakhir teori ini membentuk adanya dialog terbuka 

untuk komunitas politik dan sosial untuk menjunjung tinggi emansipasi sosial. 

 

Teori Kritis dalam Hubungan Internasional 

Dalam Ilmu Hubungan Internasional teori kritis masuk ke dalam bagian Post-Positivisme dan 

berkembang sejak tahun 1970-an hingga 1980-an. Teori ini memiliki pandangan bahwa aspek-

aspek Hubungan Internasional tidak boleh terjebak di dalam interpretasi teori tradisional. Teori 

ini cukup banyak menyinggung terkait ekonomi politik internasional dan menentang adanya 

kapitalisme serta pasar perdagangan bebas. Karena pada akhirnya banyak sekali kebebasan 

manusia yang terenggut seperti nilai-nilai kesenian yang pada akhirnya hanya dinilai materil. Juga 

menyebabkan adanya jarak antara kaya dan miskin masyarakat. Jurgen Habermas yang 

merupakan salah satu tokoh teori kritis ingin adanya perubahan yang dilakukan oleh warga 

negara melalui komunikasi dan diskusi terbuka.  

 

Beberapa asumsi dasar yang berkembang tentang teori kritis di dalam Hubungan Internasional 

adalah pertama sifat dan karakteristik manusia tidak dapat diubah atau tidak esensial namun 

tergantung pada kondisi sosial dan dilihat melalui parameter waktu. Kedua, terdapat kolektivitas 

yang merupakan kelompok dari individu dengan kepentingan yang teridentifikasi sama. Ketiga, 

penilaian manusia terhadap dunia itu berbeda-beda tergantung kepada pemikiran, perspektif 

dan faktor eksternal lain yang mempengaruhi cara manusia berfikir. Keempat, pengetahuan 

dapat menghubungkan manusia ke dalam emansipasi. Kemudian yang terakhir adalah ras, sosial, 



budaya, gender serta kelas tidak menjadi penghalang individu untuk mencapai kepentingan dan 

kebebasan nya. 3 

 

Salah satu tokoh Hubungan Internasional yang memiliki paham critical theory adalah Andrew 

Linklater yang mengkritik negara modern sangat dominan dalam tatanan dunia.4 Menurutnya 

negara modern akan membatasi kebebasan individu masyarakatnya. Kemudian juga ada tokoh 

Robert Cox yang mengkritik terkait ekonomi politik internasional dimana negara-negara 

berkembang dijadikan subjek oleh negara modern. Sehingga kelas antara negara kaya dan miskin 

semakin terlihat jelas. Sehingga teori kritis ini percaya bahwa perdamaian dan keamanan hanya 

akan tercapai jika tidak ada sistem negatif dari kapitalis di dunia.  

 

Kesimpulan 

Meskipun sebenarnya teori kritis merupakan salah satu teori sosial yang berkembang melalui 

adaptasi pemikiran Marxisme, tetapi kajian nya tetap melingkupi tatanan masyarakat 

internasional dan menyinggung aspek-aspek internasional. Sehingga teori ini juga menjadi salah 

satu bagian dari ranah Post-Positivisme di Ilmu Hubungan Internasional. Teori yang 

mengedepankan tentang kebebasan individu dan emansipatoris melalui ilmu pengetahuan ini 

awalnya merujuk kepada kelas ekonomi yang ada. Juga mengkritik kejadian di Uni Soviet karena 

dianggap tidak sesuai dengan kebebasan individu. Kemudian juga memberikan kritik terhadap 

fenomena ekonomi dari negara dengan sistem kapitalis. Meskipun mengedepankan cara 

berdiskusi dan dialog terbuka antara masyarakat internasional, solusi yang ditawarkan oleh 

Frankfurt School ini juga mendapat pro dan kontra karena dianggap tidak efektif. Pada akhirnya 

tujuan awal dari teori ini adalah ingin merubah perspektif untuk mengkaji hubungan 

internasional agar tidak terkekang dengan teori tradisional. 

                                                             
3 Steans, J. & Pettiford, J. (2001). International Relations Perspectives and Themes. Pearson Education  

Limited 
4 Burchill, Scott., dan Andew Linklater. 1996. Theories of International Relations. New York: ST Martin’s Press INC 
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