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Abstract 

National identity which roots on the inclusive national culture construction almost depend on 
the basis and processes of meaning construction in Indonesia social life. In the one hand, 
societal processes which dominated by pragmatically political meaning indeed have bring 
Indonesian people to the freedom of expressions, which in rapid development of information 
and communication technology have come at opened democratically life. But in other hand, the 
opened and freedom of political life that was not supported by culture strategy with capacity to  
managing plurality of socio-cultural background and the crash of local and global interest, in 
fact have shaped a paradoxes phenomena in which the social repression and violation tend to 
grow in the name of religion, economics, and political interest. All of this fundamental social 
transformation is an impact of the absence of legitimation basis in almost aspects of life. 
Indonesia is coming to amorf nation and state. The questions are: Is there fallacious way in our 
comprehension of national identity? Are we wrong in chose the democratic system that we have 
used to ride toward reach better social life? Are there theoretical and pragmatical bases to build 
a cultural strategy which keep the opened character of society that coupling with the 
development of information and communication technology, but in the other side still give 
enough space to build the meaning in term of national identity? Jürgen Habermas critical theory 
is social analysis approach which give theoretical frame to evaluate socio-political 
transformation that stand on critique toward the basis of our comprehension of society and its 
transformation, and the powers that operated in that social transformation. The ultimate problem 
which had been taking Habermas attention from 1960 until now is the problem of meaning 
legitimation in modern society. The philosophical reflection toward the legitimation crisis in 
Indonesia in the frame of  Jürgen Habermas critical theory is hoped to give philosophical basis 
to build an Indonesian culture strategy without loss of the democratic life that we have reach 
now. The critical reflection in this paper is hoped to give a holistic perspective to Indonesia 
multidimensional crises too.  
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A.  Pendahuluan 

Identitas nasional yang berjangkar kepada terbangunnya budaya nasional yang 
inklusif banyak ditentukan oleh dasar dan proses pembentukan makna dalam kehidupan 
sosial di Indonesia. Namun sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya, 
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kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi dan disorientasi. Disorientasi, 
dislokasi atau krisis sosial budaya semakin bertambah dengan makin meningkatnya 
penetrasi dan ekspansi budaya Barat sebagai akibat proses globalisasi yang tak 
terbendung. Berbagai ekspresi sosial budaya yang sesungguhnya alien (asing) yang 
tidak memiliki basis dan preseden kulturalnya dalam masyarakat Indonesia, tidak selalu 
kondusif bagi kehidupan sosial budaya dan bangsa. Semua perubahan tersebut 
membawa pada krisis budaya nasional, padahal identitas nasional dan lokal sangat 
krusial bagi integrasi sosial, kultural dan politik masyarakat dan negara-bangsa (Azra, 
2011, dalam Sutanto, Jusuf: 17-19). Bila kemampuan mengelola kepentingan publik 
juga menjadi tolok ukur “budaya” dan “identitas” bangsa, maka potret kecil 
ketidakmampuan mengelola kepentingan publik, dapat pula dibaca sebagai gambar 
besar “bangsa yang tidak mampu mengatur diri sendiri”. 

Peristiwa tidak berfungsinya radar, matinya listrik di Bandara Soekarno-Hatta 
belum lama ini, macetnya lalu lintas, merosotnya rasa aman karena berbagai peristiwa 
kriminal, telah membawa pada citra bahwa kita merupakan bangsa dan negara yang 
tidak sanggup mengurus dirinya sendiri (Komarrudin Hidayat, 2011, dalam: Sutanto, 
Jusuf, ed., : xx). Gambaran stigmatis tersebut tentu tidak terbentuk akibat propaganda 
lawan-lawan politik pemerintah yang sedang berkuasa, namun merupakan rekaman 
realitas nyata tentang bagaimana negeri ini sungguh tidak terurus dengan semestinya. 
Semuanya bergayut pada hilangnya dasar legitimasi makna yang dapat digunakan 
sebagai pijakan bersama dalam memandang, merumuskan, dan menyelesaikan 
perbedaan kepentingan antar elemen bangsa. Reformasi yang semula diharapkan 
mampu menjadi jalan keluar bagi keterpurukan bangsa, ternyata terjegal oleh gagalnya 
sistem politik mentransformasi diri untuk sesuai dengan tuntutan reformasi dan 
dinamika tekanan ekonomi global. Yang kemudian mengemuka adalah gambaran 
paradoks. Pada satu sisi, proses sosial yang didominasi oleh pemaknaan politik 
pragmatis memang telah mampu membawa bangsa Indonesia pada kebebasan 
mengungkapkan pikiran, yang ditopang oleh perkembangan teknologi informatika dan 
komunikasi telah sampai pada aras kehidupan demokratis yang sangat terbuka. Namun 
pada sisi lain, keterbukaan dan kebebasan kehidupan sosial politik yang tidak diiringi 
oleh strategi kebudayaan yang secara tepat mengelola kebhinekaan latar sosio-kultural 
dan benturan kepentingan lokal-global, ternyata justru telah menimbulkan gejala yang 
bertentangan dengan semangat demokrasi, yakni adanya penindasan dan kekerasan 
sosial dari satu kelompok kepada kelompok yang lain, baik atas nama agama, ekonomi, 
maupun politik.  

Akibat dari semua perubahan sosial yang mendasar tersebut adalah tiadanya 
dasar pijakan legitimasi makna hampir di segala bidang kehidupan. Indonesia sedang 
menuju bangsa dan negara amorf. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah: 
Adakah yang keliru dalam pemahaman dasar kita tentang identitas nasional? Ataukah 
sesungguhnya kita telah keliru memilih jenis demokrasi yang kita gunakan sebagai 
kendaraan ke arah kehidupan sosial yang lebih baik? Adakah pijakan teoretis dan 
praksis yang memadai untuk membangun suatu strategi kebudayaan yang pada satu sisi 
mempertahankan watak terbuka dari masyarakat sebagaimana dituntut oleh 
perkembangan teknologi informatika dan komunikasi namun pada sisi lain tetap mampu 
menyediakan ruang pemaknaan yang memadai bagi pembentukan identitas nasional?  

Teori Kritis Jürgen Habermas adalah pendekatan analisis sosial yang hendak 
menawarkan evaluasi atas perubahan sosial politis dengan berpijak pada kritik atas 
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dasar-dasar pemahaman kita tentang masyarakat beserta perubahannya, dan kekuatan-
kekuatan yang bekerja di dalam perubahan sosial. Masalah utama yang disorot dan 
dikaji oleh Habermas dari tahun 1960an hingga dewasa ini adalah problem legitimasi 
makna dalam masyarakat modern. Tinjauan reflektif atas krisis legitimasi di berbagai 
segi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia melalui perspektif Teori Kritis 
Jürgen Habermas diharapkan mampu memberikan tawaran pijakan filosofis bagi 
terbangunnya strategi kebudayaan yang membentuk identitas keindonesiaan tanpa 
mengobankan capaian kehidupan demokratis yang telah diraih hingga saat ini. Refleksi 
kritis melalui makalah ini juga diharapkan memberikan perspektif yang lebih 
menyeluruh terkait dengan krisis multidimensi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. 

B.  Dasar dan Proses Pembentukan Makna dalam Realitas Sosial: Paradoks dan 
Fragmentasi 

Masalah legitimasi dalam masyarakat modern adalah tidak dijaminnya lagi 
suatu ekuivalensi dan kemapanan dunia karena adanya perpecahan yang terjadi antara 
kekuasaan, pengetahuan, dan hukum. Kemungkinannya adalah terbukanya proses yang 
tiada akhir dari persoalan legitimasi tersebut: tidak ada hukum yang dapat dipastikan 
(Laclau-Mouffe, 1999: 186). Fenomena lanjutan yang seiring dengan fragmentasi sosial 
tersebut adalah tiadanya representasi suatu pusat dari masyarakat, karena kesatuan tidak 
lagi mampu menghapus pembagian sosial (Laclau-Mouffe, 1999: 187). Integrasi sosial 
dengan demikian menjadi masalah yang sangat urgen untuk diperhatikan. Terlebih 
elemen dan proses krisis legitimasi kerumitannya meningkat sejalan dengan 
meningkatnya kompleksitas, pembagian peran sosial, dan benturan kepentingan-
kepentingan yang ada dalam proses sosial tersebut. Analis sosial tidak dapat dengan 
serta merta menyebut proses kausal suatu fenomena sosial, tanpa menelisik lebih jauh 
konteks historis dan holistik gejala sosial yang ditelaah.  

Dasar dan proses sistemik yang melahirkan krisis legitimasi pada masyarakat 
modern dilukiskan oleh Habermas sebagai proses yang saling bertautan antara sistem 
ekonomi, sistem politik, dan sistem sosio-kultural  (Habermas, 1975: 45-48), yang 
secara ringkas dapat ditilik pada matrik di bawah ini: 
 

Krisis 
sistem 

Input 
sistem 

Out put 
sistem 

Out put krisis In put krisis 

Sistem 
Ekonomi 

Kerja 
dan 
modal 

Consumable 
values  

Tidak memadainya in put 
produksi yang mengganggu 
kapitalisme liberal 

Krisis sosial akibat 
pertarungan 
kepentingan antara 
pemilik modal dan 
massa 

Sistem 
Politik 

Loyalita
s massa 

Kedaulatan 
untuk 
mengambil 
putusan 
administratif 

Krisis rasionalitas karena 
sistem administrasi tidak 
berhasil menyatukan dan 
memenuhi tuntutan sistem 
ekonomi 

Krisis legitimasi 
karena sistem yang 
sah tidak berhasil 
mengelola loyalitas 
massa yang 
diperlukan sementara 
tuntutan dari sistem 
ekonomi menekan, 
yang akhirnya 
menimbulkan krisis 
identitas 
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Krisis 
sistem 

Input 
sistem 

Out put 
sistem 

Out put krisis In put krisis 

Sistem 
Sosio-
kultural 

Sistem 
ekonomi 
Sistem 
politik 

Disturbance 
socio-
cultural 
system 

Integrasi sosial bergantung 
pada motivasi yang 
mendukung sistem politik 
dalam bentuk legitimasi atas 
suatu motivasi tidak 
langsung  yang ada pada 
sistem pendidikan dan 
sistem pekerjaan. 
Krisis legitimasi dihasilkan 
dari kebutuhan adanya 
legitimasi yang muncul dari 
perubahan sistem politik 
yang tidak dapat dipenuhi 
dengan legitimasi yang ada.  
Krisis motivasi, pada sisi 
lain, dihasilkan dari 
perubahan sistem sosio-
kultural itu sendiri (penjr: 
yakni ketika pandangan 
dunia dengan sistem 
nilainya sebagai referensi 
makna juga berubah)  

Tidak seperti sistem 
ekonomi, sistem 
sosio-kultural tidak 
memiliki input 
krisisnya sendiri. 

 

Matrik di atas menjelaskan bahwa krisis legitimasi merupakan sebuah proses 
yang diawali dengan krisis yang terjadi pada sistem ekonomi dan sistem politik yang 
kemudian mengakibatkan hilangnya orientasi nilai dalam sistem sosio-kultural karena 
sistem nilai yang digunakan sebagai referensi makna dalam kehidupan bersama juga 
berubah. Sistem politik gagal mengelola loyalitas massa dan sistem ekonomi gagal 
mengelola benturan kepentingan antara pemilik modal dan kepentingan massa. Yang 
menarik dari tesis yang dikemukakan Habermas adalah bahwa pada satu sisi sistem 
sosio-kultural tidak memiliki input krisisnya sendiri, melainkan disumbang oleh krisis 
yang terjadi pada sistem ekonomi dan sistem politik. Namun pada sisi lain, pengatasan 
krisis sistem politik dan sistem ekonomi mengandaikan jangkar sistem sosio-kultural 
yang memadai karena pada akhirnya baik sistem ekonomi maupun sistem politik akan 
berkaitan dengan komunikasi praktis kehidupan keseharian melalui lembaga-lembaga 
dasariah hukum sipli atau publik (Habermas, 1989: 185). Hilangnya identitas sebagai 
kekuatan yang mengintegrasikan masyarakat kemudian menjadi indikator penting 
runtuhnya sistem sosial (Habermas, 1975: 3-4). Ditilik dari komponen dan proses 
terjadinya, krisis ekonomi dan krisis rasionalitas lebih berdimensi struktural objektif, 
sedangkan krisis legitimasi dan krisis motivasi lebih bertautan dengan dimensi 
individual subyektif. Menimbang skema proses krisis legitimasi yang dikemukakan oleh 
Habermas, menarik untuk memakainya  sebagai kerangka analisis krisis yang sedang 
terjadi di tanah air.  

Krisis dan frustasi sosial bukan hal baru dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara di Indonesia. Menengok sejarah yang pernah terjadi di Indonesia pada era 
demokrasi parlementer, persoalan pokok yang mendasari frustasi yang meningkat 
terhadap proses demokrasi saat itu adalah perdebatan lama tentang pengelolaan 
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pluralitas di Indonesia. Muncul pertanyaan apakah pluralitas lebih tepat dikelola melalui 
politik akomodasi melalui proses parlementer, ataukah pluralitas tersebut lebih tepat 
jika dikelola melalui kepemimpinan yang tegas namun “mencerahkan” yang mungkin 
lebih cocok dengan budaya Timur di Indonesia? (Evans, 2003: 17-18). Dinamika dan 
gejolak kehidupan sosial-politik sempat teredam pada era Orde Baru selama sekitar 30 
tahun, yang walau pun oleh beberapa kalangan dinilai sebagai pencapaian semu karena 
kestabilan ekonomi ternyata bertopang pada pinjaman luar negeri, relatif telah mampu 
membangun sistem ekonomi dan sistem politik yang mapan. Namun hukum sosial “kau 
yang memulai, kau yang mengakhiri”, agaknya terbukti dari runtuhnya sistem politik 
Orde Baru yang luluh lantak karena gempuran krisis ekonomi global, sebuah proses 
yang mengawali gerakan reformasi 1998, hingga krisis identitas nasional yang terjadi 
dewasa ini. Pada waktu itu orde baru runtuh akibat dari keruntuhan legitimasinya. 
Sistem politik integralis melalui penguasaan internal yang lengkap, mulai longgar 
dengan pembukaan diri terhadap ekonomi global sebagai akibat dari jatuhnya harga 
minyak bumi tahun 1986. Proses pemukaan ekonomi tersebut dimulai dengan masuknya 
perdagangan komoditi dan deregulasi investasi, yang mengakibatkan pemerintah 
Indonesia kehilangan penguasaannya atas ekonomi. Investasi besar yang didukung oleh 
stabilitas komersial ini usianya bergantung pada kekuasaan Presiden Soeharto dan 
jaringan-jaringannya, dan bukan pada kepastian hukum. Situasi yang demikian sangat 
beresiko tinggi, dan terbukti tanggul kepercayaan yang menjadi pilar stabilitas ekonomi 
jebol setelah terjadinya devaluasi mata uang Thailand, yang ketidak-mampuan sistem 
politik mengakomodasi dan mengatasi persoalan ekonomi, telah membawa pada krisis 
sosio-ekonomi dan politik berskala lebih besar, yang berujung pada tumbangnya 
kekuasaan Presiden Soeharto (Evans, 2003: 28-30). Runtuhnya sistem legitimasi makna 
yang terbangun selama Orde Baru ternyata belum mendapatkan sistem pengganti yang 
mampu menjamin stabilitas sistem ekonomi dan sistem politik. Bangsa Indonesia seolah 
kehilangan identitas. Identitas bangsa yang dahulu dikenal ramah dan memiliki toleransi 
yang tinggi kemudian dikenal sebagai bangsa penghasil terorisme, bangsa yang mudah 
tersinggung dan marah, atau bangsa yang gagal mengelola diri sendiri.  

Sulit untuk menutup mata pada realitas bahwa tekanan ekonomi pada 
masyarakat kalangan bawah ternyata telah mengoyak prinsip-prinsip hidup bersama 
yang damai. Konflik horinsontal kemudian mudah menyala. Terakhir, peristiwa 
pembakaran 48 rumah dan perusakan 27 rumah lainnya yang terjadi di Sidomulyo, 
Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sungguh telah meluluh-lantakkan integrasi 
sosial di wilayah itu antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Pemicu 
sebenarnya adalah persoalan “sepele”, yakni cekcok antar pemuda di lahan parkir pada 
hari Minggu 22 Januari 2012. Persoalan kemudian berkembang menjadi ketersing-
gungan harga diri masyarakat asli, yang berujung pada perusakan dan pembakaran 
rumah (Kompas, 25 Januari 2012: 1). Diduga, kesenjangan ekonomi antara warga 
transmigran model “bedol desa” yang dibangun dengan pola kluster (kelompok) dengan 
warga asli memicu kecemburuan sosial, yang berakibat pada pengkambinghitaman 
warga transmigran atas kegagalan ekonomi warga asli (Kompas, 30 Januari 2012: 1). 

Hasil jajak pendapat Kompas (30 Januari 2012, halaman 5), menunjukkan 
bahwa konflik sosial yang meningkat belakangan ini telah menurunkan kadar keyakinan 
publik terhadap kemampuan negara mencegah konflik dan memelihara stabilitas serta 
ketertiban sosial. Yang juga memprihatinkan, penilaian terhadap kebersamaan sosial 
dan toleransi antarwarga juga cenderung menurun. Sebanyak 81,3% responden menilai 
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bahwa negara belum melindungi kehidupan warga negara dari konflik sosial. Negara 
juga dinilai belum mampu menegakkan peraturan-perundangan (didukung 73,3% 
responden), dan juga dinilai belum dapat menciptakan rasa aman dan tertib sosial 
(didukung oleh 72,8% responden). Penyebab yang dinilai oleh responden paling 
dominan dalam memicu terjadinya konflik antarwarga adalah: kepentingan sosial 
(49,7%), sentimen SARA (21,5%), tidak patuh hukum (17,9%), kurang toleransi 
(3,4%), dan lainnya (3,6%).   Penilaian responden terhadap aparat sebagai presentasi 
negara juga diragukan. Responden yang percaya bahwa aparat kepolisian mampu 
mencegah dan menanggulangi konflik hanya 23,7%, sedangkan yang percaya bahwa 
TNI mampu melakukannya sebanyak 35,9% responden. Prosentase responden yang 
percaya bahwa pemerintah daerah tidak mampu mencegah dan menanggulangi konflik 
sebanyak 65,1%, dan lebih rendah lagi penilaian terhadap pemerintah pusat (70,7 %). 
Ketika pada responden diajukan pertanyaan terkait dengan hal yang harus dilakukan 
pemerintah untuk menangani konflik sosial saat ini, 30,8% responden menjawab dengan 
“penegakan hukum:, 25,8% “kinerja aparat”, 13,9% “keadilan sosial ekonomi”, 10,1% 
“kepentingan rakyat”, 8,2% lain-lain, dan 11,2% menyatakan tidak tahu.  

Hasil jajak pendapat Kompas di atas sangat menarik, mengingat terdapat 
keterputusan dalam nalar publik terkait dengan penyebab konflik sosial dan 
resolusinya, karena pada satu sisi melihat penyebab paling dominan konflik sosial 
adalah kepentingan sosial ekonomi, namun pada sisi lain responden merujuk pada 
penegakan hukum dan aparat untuk menyelesaikan konflik sosial tersebut.  Gambaran 
persepsi publik terkait dengan peran negara tersebut bertautan dengan realitas politik 
saat ini. Politik republik ini seperti bekerja di dua ruang yang berbeda, yakni ruang 
politik kelembagaan dan ruang politik nyata yang tidka tersturktur dan hadir sebagai 
peristiwa yang mengejutkan dan bermakna. Berbagai gejolak politik dan sosial akhir-
akhir ini memberi gambaran bahwa ruang politik kelembagaan sudah tak jumbuh 
(coupling) lagi dengan ruang politik struktural yang nyata. Bahkan dapat dikatakan 
bahwa ruang politik  nyata dari rakyat tidak mendapatkan manfaat apa pun dari ruang 
politik kelembagaan (Adian, 2012: 6). Keadaan tersebut berkelindan dengan kenyataan 
keterputusan nalar politik sebagai akibat adanya proses konsumerisasi  dan 
privatisasi dalam politik. Konsumerisasi berjalan melalui branding recognition lewat 
manipulasi pencitraan menggantikan kualitas dan jatidiri. Sedangkan privatisasi terlihat 
dari invasi modal pada demokrasi dengan menempatkan “aku dan kami” di atas “kita”, 
yang akhirnya menimbulkan penolakan atas segala yang civic dan publik. Kepentingan 
oligarki penguasa-pemodal nyaris selalu dimenangkan dan nilai kebajikan sipil dan 
ideal kewargaan tidak memiliki saran yang efektif untuk mengekspresikan diri. Ketika 
politik terputus dari aspirasi kewargaan, pemimpin tercerabut dari suasana 
kebatinan rakyatnya (Latif, 2012: 15). Keterputusan atau ketidak-jumbuhan antara 
realitas normatif dengan realitas faktual bukan tanpa sebab. 

Secara filosofis, akar tercerai-berainya sistem legitimasi makna yang dialami 
masyarakat dewasa ini sesungguhnya berakar jauh pada gelombang modernitas 
yang dibawa oleh semangat Pencerahan. Walau diterima bahwa akibat yang dibawa 
oleh modernitas pada masyarakat kita dewasa ini tidak seluruhnya negatif, namun 
terdapat beberapa dimensi perubahan masyarakat yang layak dicermati. Giddens secara 
lebih rinci menggambarkan beberapa penanda utama masyarakat modern, yang pada 
satu sisi dapat dipahami sebagai sebuah penggambaran faktual atas gejala-gejala 
masyarakat modern, namun pada sisi lain juga tersirat kekhawatiran normatif atas ekses-
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ekses modernitas. Giddens menengarai bahwa masyarakat dewasa ini sesungguhnya 
belum beranjak keluar dari modernitas namun justru sedang hidup melalui fase 
radikalisasi modernitas (Giddens, 2005: 68). Masyarakat dewasa ini dicirikan dengan 
faceless commitments, sistem yang abstrak, dan relasi yang anonim (Giddens, 2005: 
104-105). Fenomena yang muncul adalah gejala dengan dua arah: pada satu sisi 
memunculkan sistem sosial yang lebih manusiawi, namun pada sisi lain muncul  gejala 
menghilangnya kepercayaan pada kemajuan akibat kuatnya kekuatan produksi, 
maraknya despotisme, munculnya kembali totalitarianisme, dan ancaman perang nuklir 
(Giddens, 2005: 9-13). Semuanya ditopang oleh budaya modern yang didominasi oleh 
ilmu modern yang membuat segala sesuatu yang terkait dengan masyarakat secara 
intrinsik kemudian menjadi sangat “sosiologis”, dalam arti segala aspek kehidupan 
diterangkan dalam konsep-konsep ilmiah sosiologi-psikologi (Giddens, 2005: 57). 
Perspektif keilmuan tersebut sejalan dengan terbangunnya kesadaran baru yang berupa 
penjarakan ruang-waktu yang lebih besar dari pada yang terbangun melalui tradisi, yang 
dengan sendirinya membawa pada tingkat refleksifitas yang berbeda yang berakibat 
pula pada tidak ada kepastian dalam ilmu, hingga kebenaran kemudian “mengapung 
bebas”  (Giddens, 2005: 49-52). Bahkan masyarakat semakin dekat dengan nihilisme, 
ketika kepastian tertentu digantikan oleh kepastian lain, (Giddens, 2005: 64).  

Corak kebudayaan masyarakat modern yang dibentuk oleh ilmu kemudian 
diperjelas secara lebih gamblang oleh Giddens dengan menggambarkan masyarakat 
modern yang di antaranya memiliki ciri-ciri pokok: penerimaan awam terhadap 
pengetahuan ahli (Giddens, 2005: 162), penghormatan terhadap pengetahuan teknis dan 
sistem abstrak (Giddens, 2005: 117), masyarakat bergantung pada alat tukar simbolis 
dan sistem ahli, dan oleh karenanya sulit melepaskan diri dari sistem moneter (Giddens, 
2005: 118-120), dan adanya kepercayaan yang tinggi pada prinsip yang impersonal 
(Giddens, 2005: 157), sehingga akhirnya banyak hal yang terjadi di dunia modern 
berada di luar kontrol siapapun, yang membawa pula pada akibat adanya penerimaan 
pragmatis dan ketidakmampuan bereaksi terhadap resiko (Giddens, 2005: 178-179). 
Pada aras makro, modernitas kemudian digambarkan sebagai “Juggernaut” yang laju 
dan tujuan perjalanannya tidak pernah dapat dikendalikan lagi oleh manusia (Giddens, 
2005: 183-184). Pada aras mikro, kompleksitas resiko dan kesempatan membuat 
individu semakin sulit menentukan pilihan sikap (Giddens, 2005: 195). Manusia 
modern kemudian menjadi lumpuh dan semakin jauh dari cita-cita kebebasan 
sebagaimana dimunculkan oleh semangat Pencerahan. Masyarakat dewasa ini kemudian 
juga mengalami kesulitan untuk mengartikulasikan kepentingan bersama, karena segala 
perbincangan kemudian cenderung membawa perbedaan dan perpecahan. 

C.  Ketidak-jumbuhan Integrasi Sistem dan Integrasi Sosial dalam Masyarakat 
Modern: Perspektif Teori Kritis Habermas 

Habermas telah jauh hari melihat tendensi-tendensi proses sosial yang 
fragmentaris demikian. Orang tidak lagi tahu atau memiliki dasar rasionalitas dan 
moralitas yang jelas dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Menanggapi pemakaman 
seorang agnostik yang meminta ijin meminjam gereja untuk “penghormatan terakhir” 
atas teman mereka yang meninggal, bisa saja dinilai sebagai sikap melankoli atas suatu 
yang hilang, atau ada yang melihat upacara tersebut sebagai peristiwa yang memapar-
kan rasionalitas sekular. Namun peristiwa tersebut memperlihatkan ketidaknyamanan 
akibat kekaburan hubungan orang agnostis tersebut dengan agama. Namun demikian, 
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pada sisi lain, gereja ternyata juga mengijinkan upacara sekular berlangsung di 
gerejanya tanpa “Amin” (Habermas, 2010: 15-16). Sebuah gambaran tentang 
kegamangan dan krisis legitimasi makna. Gambar kerapuhan legitimasi makna ini dapat 
pula dibaca sebagai ancaman bagi keberlangsungan integrasi sosial.  

Habermas memandang bahwa  keterpisahan antara berbagai dimensi makna 
dalam kehidupan merupakan evolusi sistemik yang dapat diukur dengan pertumbuhan 
kapasitas pengendalian masyarakat yang mewujud dalam perkembangan kehidupan 
keseharian yang terstruktur secara simbolik mulai terpilah antara dimensi budaya, 
dimensi masyarakat, dan kepribadian (Habermas, 1989: 152). Polarisasi yang demikian 
mencerminkan suatu ketidak-jumbuhan antara integrasi sistem dengan integrasi sosial 
(Habermas, 1989: 180). Tercerai-berainya masyarakat dewasa ini sebagai konsekuensi 
dari modernitas membawa tuntutan akan perlunya kerangka baru integrasi sosial. 
Kerangka integrasi sosial baru tersebut tentu mengandaikan suatu “struktur sosial” baru 
yang sesuai dengannya. Pertanyaan praktis di balik pendekatan klasik adalah bagaimana 
membentuk proses modernisasi sedemikian rupa hingga diferensiasi fungsional tidak 
akan mengancam integrasi dari komunitas yang hendak diraih dan identitas dari 
biografi yang sangat diindividualisasikan. (Habermas, 1998 dalam Han, Sang-Jin,ed:  
278)---menjelaskan sebab-sebab Habermas menaruh perhatian pada “lifeworld” sebagai 
sumber integrasi sosial yang mungkin. 

Pada analisisnya atas modernitas sosial dan kultural Habermas berpegang pada 
pendapat pentingnya pencapaian diferensiasi, namun diferensiasi yang berserasi 
dengan integrasi (Bernstein, 1985: 29). Pada pokok soal “diferensiasi yang berserasi 
dengan integrasi” inilah Habermas mencurahkan pemikirannya. Pertama-tama ia 
mencari dasar filosofis yang memungkinkan terbangunnya epistemologi yang keluar 
dari kutukan transendentalisme Kantian namun tetap membuka peluang bagi berbagai 
sistem validitas makna untuk “menyatu”. Upaya epistemologis ini didorong oleh 
tuntutan praksis, karena pada aras diskursus filosofis Habermas melihat adanya 
kesulitan-kesulitan pemahaman interkultural,  terkait dengan hubungan antara 
moralitas dengan kehidupan etis, hubungan internal antara makna dan validitas, dan 
pemahaman interkultural tersebut menyediakan bahan bakar baru pada persoalan 
apakah mungkin mengatasi konteks bahasa dan budaya kita atau apakah semua ukuran 
rasionalitas tetap terikat pada pandangan dunia atau tradisi tertentu.  (Habermas, 1994: 
120-121). Krisis ekonomi, krisis rasionalitas, krisis legitimasi dan krisis motivasi 
semuanya berakar pada buntunya paradigma epistemis lama yang cenderung 
menempatkan kebenaran lekat pada konsep transendental atau subjek 
eksistensial, dan abai pada dimensi praksis kehidupan. Problem legitimasi yang 
berakar pada “persoalan abadi” antara “universalia” dan “partikularia” ini sungguh 
membawa pada pertanyaan mendasar: Mungkinkah dibangun sebuah dasar legitimasi 
makna yang memungkinkan suatu pemahaman interkultural atau pun intersubjektif yang 
pada satu sisi mengakui secara setara status ontis-epistemis jangkar kultural historis 
masing-masing, namun pada sisi lain terbebaskan dari sindrom incommensurability 
atau pun plularitas tertutup yang tidak memungkinkan munculnya komunikasi 
komunikatif? Mungkinkah dibangun paradigma epistemologis yang “sekaligus” 
mengatasi krisis multi dimensi dan saling berkaitan dalam bidang pengetahuan, 
moralitas, politik, dan hukum, dengan pada satu sisi membuka cara pandang baru 
tentang kondisi struktural masyarakat dewasa ini, namun pada sisi lain tidak kehilangan 
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semangat pencerahan yang menjadikan nilai-nilai martabat individual manusia, 
rasionalitas, dan kebebasan sebagai dasar orientasi penyelamatan kemanusiaan? 

D.  Jalan yang Terbuka Menurut Perspektif Teori Kritis Habermas 

Tawaran yang diajukan oleh Habermas adalah sebuah kategori praksis sosial 
yang disebutnya dengan tindakan komunikatif (communicative action). Tindakan 
komunikatif adalah tindakan yang diorientasikan untuk mencari norma-norma yang 
valid secara intersubjektif yang terkait dengan adanya harapan-harapan yang timbal-
balik (Habermas, 1979: 118). Jika rasionalisasi dari tindakan rasional-bertujuan 
(purposive-rational action) bergantung pada akumulasi kebenaran pengetahuan baik 
secara empiris maupun secara analitis, aspek rasional dari tindakan komunikatif tidak 
ada kaitannya dengan kebenaran proposisional, namun terkait dengan kejujuran dari 
ekspresi intensionalnya dan dengan kebenaran norma-norma. Rasionalitas tindakan 
yang diorientasikan untuk meraih pemahaman diukur dengan: (1) apakah subjek 
sungguh-sungguh mengekspresikan maksudnya dalam tindakan-tindakannya; dan (2) 
apakah klaim-klaim validitas yang terkait dengan norma-norma tidakan dan yang dalam 
fakta dihargai adalah sah, dalam arti konteks normatifnya tidak mengekspresikan 
kepentingan-kepentingan yang telah digeneralisasi atau disepakati (Habermas, 1979: 
119). 

Legitimasi merupakan suatu jenis khusus proses peneguhan yang erat terkait 
dengan komunikasi- suatu klaim legitimasi, sebagaimana klaim lain yang dimaksudkan 
untuk meneguhkan suatu keyakinan, meski memenuhi tuntutan praanggapan diskursus 
rasional. Legitimasi tergantung pada generalisasi kepentingan, namun ini hanya dapat 
diraih melalui pemenuhan syarat-syarat diskursus (Howe, 2000: 43).  Terkait dengan 
pokok soal negara modern, oleh Habermas legitimasi diberi makna kontekstual sebagai 
terdapatnya argumentasi yang baik bagi suatu klaim tatanan politik untuk diterima 
sebagai benar dan adil. Tatanan yang legitim memerlukan penerimaan. Legitimasi 
mengandung makna suatu nilai tatanan politis untuk dihargai. Batasan pengertian ini 
menggaris bawahi fakta bahwa legitimasi merupakan klaim validitas yang dapat 
ditandingkan; stabilitas tatanan dominasi juga bergantung pada penerimaan de facto atas 
legitimasi tersebut (Habermas, 1979: 178). Semakin ikatan tindakan komunikatif 
berkurang dalam ruang-ruang kehidupan privat dan bara api kebebasan komunikatif 
padam, lebih mudah bagi seseorang yang memonopoli ruang publik untuk menyatukan 
aktor-aktor yang asing dan terpisah ke dalam suatu massa yang dapat diarahkan dan 
dimobilisasi dalam suatu cara yang secara prosedural demokratis (Habermas, 1998: 
369).  

Namun demikian Habermas mengingatkan bahwa garansi konstitusional itu 
sendiri tidak dapat mengamankan ruang publik dan masyarakat dari deformasi. 
Semuanya bergantung pada terbangun tidaknya masyarakat sipil yang penuh daya, yang 
ditandai dengan adanya lembaga-lembaga dan hukum yang menjamin perumusan opini 
yang bebas dan terbuka yang bersandar pada dasar yang dinamis dari komunikasi 
politis dari aktor-aktor, pada saat yang sama menafsirkan, mempertahankan, dan 
meradikalisai muatan-muatan normatif komunikasi politis tersebut (Habermas, 1998: 
369). Atas dasar muatan normatif komunikasi politis tersebut aktor-aktor yang 
mendukung ruang publik dibedakan dari orientasi ganda pencapaian politik mereka: 
pertama, dengan program mereka, bahwa mereka secara langsung mempengaruhi sistem 
politis, namun pada saat yang sama mereka juga secara reflektif menaruh perhatian 
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dengan cara pemvitalisaian dan pengembangan masyarakat publik sebagai suatu yang 
sesuai dengan identitas dan kapasitas mereka sendiri untuk bertindak (Habermas, 1998: 
370). Ideal orientasi pencapaian politik inilah yang sesungguhnya akan menentukan 
keselamatan masyarakat dari bahaya deformasi. Jika para aktor politik berorientasi pada 
tujuan-tujuan oportunistis yang abai pada kepentingan publik, maka masyarakat akan 
terjerumus ke dalam kehancuran dan disintegrasi sosial.  

Menghadapi ini Habermas menawarkan yang disebutnya sebagai “politik 
ganda”. Politik ganda ini bersifat ofensif dan defensif. Politik ofensif dijalankan dengan 
mengangkat issue-issue menjadi relevan pada seluruh masyarakat, menentukan cara 
pendekatan masalah, mengajukan pemecahan yang mungkin, untuk mensuplai informasi 
baru, menafirkan nilai-nilai yang berbeda, memobilisasi alasan-alasan yang baik dan 
mengkritisi alasan-alasan yang buruk, perubahan opini publik, mengubah ukuran-
ukuran pembentukan kehendak publik yang terorganisasi, dan memperkuat tekanan 
pada parlemen, peradilan, administrasi atas kebijakan-kebijakan tertentu. Sedangkan 
politik defensif dilakukan dengan berusaha memelihara struktur asosiasi dan pengaruh 
publik yang sudah ada, memunculkan lembaga subkultur yang menentang publik dan 
menentang lembaga, menyatukan identitas kolektif baru,dan untuk memenangkan 
wilayah baru dalam bentuk perluasan hak-hak dan lembaga-lembaga yang terreformasi 
(Habermas, 1998: 370). Atau dengan kata lain, pada satu sisi politik harus digunakan 
untuk memperjuangkan kepentingan publik dengan pelibatan emansipatif dari semua 
elemen masyarakat, namun pada sisi lain tetap memelihara modal-modal sosial yang 
masih sesuai dengan cita-cita demokrasi deliberatif. Dalam konteks yang demikian 
Habermas masih melihat bahwa hubungan timbal balik (saling pengaruh) suatu ruang 
publik yang didasarkan pada masyarakat sipil yang proses demokrasinya (perumusan 
kehendak dan pendapat) dilembagakan dalam lembaga parlementer, menawarkan suatu 
titik awal yang baik untuk menerjemahkan konsep politik deliberatif ke dalam 
terminologi sosiologis (Habermas, 1998: 371). Demokrasi deliberatif  sendiri secara 
sederhana dimengerti sebagai proses untuk mencari konsensus antar pihakyang tidak 
bersepakat atas suatu nilai dan kebijakan, yang pemecahan konflik tersebut diselesaikan 
melalui mekanisme kolektif yang membebaskan. Demokrasi deliberatif (demokrasi 
permusyawaratan) merupakan gagasan yang bermanfaat karena lebih menaruh perhatian 
pada pencapaian konsensus atas dasar prosedur, daripada mekanisme penentuan 
pendapat melalui voting (Knowles, 2001: 334-335).  

Semua orientasi politik yang baru tersebut mengandaikan sikap moral yang 
sesuai. Pendekatan etika yang masih berjangkar pada pandangan dunia tertentu sudah 
tidak memadai lagi, sekalipun pandangan dunia tersebut mengklaim diri sebagai 
penjamin moral paling sah. Habermas melihat bahwa pembedaan antara tindakan 
otonom dan heteronom kenyataannya telah merevolusi kesadaran normatif kita. Pada 
saat yang sama telah tumbuh tuntutan justifikasi yang dalam situasi post-metafisis ini 
hanya dapat dipenuhi melalui diskursus moral, yang bertujuan evaluasi imparsial 
konflik-konflik tindakan. Kontras dengan deliberasi etis yang berorientasi pada tujuan 
kehidupan-ku/kami, deliberasi moral menuntut suatu perspektif bebas dari semua 
egosentrisme dan etnosentrisme (Habermas, 1998: 97). Perspektif “lepas dari pusat” 
inilah sebenarnya yang meski dikembangkan dalam proses internalisasi nilai baik dalam 
sistem budaya, sosial, dan kepribadian. Perspektif decentering ini lah yang menjadi 
prasyarat epistemis terbangunnya kesadaran kebhineka-tunggal-ika-an. Kesadaran 
multikutural yang semakin dikenal sejak jaman reformasi, namun juga semakin rapuh 
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justru oleh efek-efek merebaknya penonjolan perbedaan yang egosentris dan 
etnosentris.  

Kegelisahan susutnya orientasi keindonesiaan terkait dengan dominasi 
rasionalitas tertentu dalam proses internalisasi nilai, sungguh semakin mengkuatirkan. 
Jika sistem pendidikan merupakan “medan pertempuran”, maka perlu adanya 
pengukuhan pluralisme di kelas melalui penyadaran atas keringkihan konsep dan 
keyakinan tentang hidup yang terbangun dalam agama masing-masing, yang selain akan 
mengikis radikalisme dan eklusivisme, juga sekaligus mengokohkan penghargaan atas 
perbedaan  (Susila, 2011: 6). Membangun perspektif “tak berpusat” di dalam kelas tentu 
tidak ringan, mengingat balutan kepentingan-kepentingan ekonomis, politis, dan agama 
sering tidak memberi ruang bernapas bagi terbangunnya rasionalitas komunikatif.  
Membangun perspektif “tak berpusat” dalam komunikasi politis, tentu merupakan hal 
yang sangat berat diwujudkan dalam budaya politik parsial dewasa ini. Pada konteks 
yang demikian, kebebasan, kemerdekaan setiap individu, kelompok dan negara dalam 
pergaulan antar bangsa dapat diberi arti sebagai  aspek diversity yang hanya akan 
bermanfaat jika berada dalam keterlibatan dengan sesama atau unity (Komaruddin 
Hidayat, 2011, dalam Sutanto, Jusuf, ed., : xix). Walaupun proses sosial-politis tidak 
akan pernah mencapai finalitas, namun jawaban-jawaban atas prinsip-prinsip 
pengelolaan kehidupan bersama akan menentukan identitas suatu bangsa.  

E.  Penutup 

Sebagai masyarakat multikultural, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan 
local wisdom dalam berkomunikasi dengan warisan tradisi budaya dan dinamika kreatif 
yang terjadi dalam konteks masyarakat multikultural global yang semakin bersifat 
ekuivokal dan dialektikal, dari pada univokal (Jolasa, 2011, dalam: Susanto, Yusuf, ed.,: 
101). Sebuah perspektif multikultural yang berjangkar pada pandangan epistemis yang 
tidak berjangkar pada diri sendiri, namun berorientasi pada pelibatan semua pihak dan 
elemen bangsa. Oleh karenanya, kebijakan umum dan politik hukum haruslah 
didasarkan (1) pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi 
negara (negara hukum) sekaligus, (2) upaya membangun keadilan bagi seluruh rakyat 
indonesia, dan (3) haruslah didasarkan pada prinsip toleransi yang berkeadaban 
(Mahfud MD, 2009: 31-32). Dapat dinyatakan demikian karena memelihara demokrasi 
melalui hukum yang didasarkan atas keadilan bagi selruh rakyat Indonesia akan 
menyelamatkan bangsa ini dari krisis moral dalam kehidupan bersama. Jeffrey Sachs 
mengingatkan bahwa bangsa-bangsa lain untuk tidak meniru jalan sesat yang membawa 
kemunduran Amerika Serikat, yang berakar pada krisis moral, yakni pudarnya 
kebajikan sipil di kalangan elit politik dan ekonomi. Suatu masyarakat pasar, hukum, 
dan pemilu tidak akan memadai jika orang-orang kaya dan berkuasa gagal bertindak 
dengan penuh hormat, kejujuran dan belas kasih. Tak ada kemajuan tanpa jangkar moral 
(Latif, 2012: 15).  

Jika Indonesia diibaratkan sebagai sebuah bahtera, ia sudah membutuhkan mesin 
politik baru, sistem logistik yang baru, dan sistem komando yang baru untuk mengatasi 
gelombang perubahan ekonomi, plotik, dan budaya dunia. Proses perubahan tersebut 
tentu mengandaikan keterlibatan semua awak kapal dan penumpang bahtera, yang 
dengan sendirinya menuntut perubahan sikap mental dan moral para awak dan 
penumpang kapal. Namun menghadapi krisis yang sedang terjadi sekarang, nahkoda 
yang berkemampuanlah yang sungguh dibutuhkan oleh bahtera Indonesia. Jika gagal 
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mengkoordinasikan awak kapal untuk mengatasi kebocoran kapal di sana sini, 
bobroknya mesin politik akibat korupsi dan invasi modal, dan kurangnya logistik bagi 
penumpang kapal, maka hantaman ombak global akan memecahkan bahtera Indonesia, 
terlebih orang-orang yang ada di dalamnya hanya sibuk saling menyalahkan dan 
mencari keselamatan sendiri. Mengingat bahtera Indonesia adalah “faktisitas” (pinjam 
istilah Heidegger), secara moral kita tidak dapat meloncat meninggalkan kapal, namun 
dengan semangat kebersamaan harus menyelamatkan bahtera kita bersama. Kehancuran 
peradaban modern berakar pada keruntuhan moral para elit politik dan ekonominya, dan 
jalan penyelamatan yang paling dekat adalah “menyelamatkan moral para elit politik 
dan ekonomi” dengan membangun “moralitas baru”, moralitas yang mengintegrasikan 
kembali wilayah-wilayah legitimasi yang tercerai berai sebagai akibat dari modernitas 
dengan membangun masyarakat “komunikatif”. 
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