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KATA PENGANTAR

Ketika Ditnaga DIKTI memberikan fellowship kepada saya 
dalam rangka Program Academic Recharging di Arizona State 
University, Tempe, AS, dari bulan Januari sampai dengan 

April 2010, saya memiliki banyak waktu. Di samping melakukan 
riset pustaka, saya mengedit-ulang beberapa naskah buku yang telah 
saya persiapkan dari rumah. Salah satunya adalah naskah untuk 
buku ini. Selama di ASU, saya memperoleh ruang yang hangat dan 
fasilitas komputer di gedung Center for Asian Research, berkat jasa 
dan kebaikan hati dari prof. James Rush di Department of History. 
ASU memiliki program Bahasa Indonesia dan memiliki koleksi buku 
berbahasa, dan tentang, Indonesia yang cukup lengkap, bahkan saya 
sempat kaget ketika melihat beberapa buku saya sendiri terpajang 
di rak perpustakaan. Program Bahasa Indonesia diminati oleh para 
mahasiswa yang sedang belajar aneka ilmu: linguistik, komunikasi, 
sejarah, politik, antropologi, sosiologi dan siapa pun yang berminat 
pada masalah Indonesia. Pada waktu itu, dosen dan ketua programnya 
adalah Peter Suwarno PhD. Beliau adalah doktor komunikasi yang 
juga mempelajari ilmu linguistik. Berkat diskusi intens dengannya, 
saya menyadari bahwa ilmu bahasa di Amerika telah menjadi kajian 
penting di berbagai ilmu sosial, selain linguistik, oleh sebab itu saya 
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menjadi berminat untuk mempublikasikan kumpulan makalah saya 
menjadi buku ini. Tujuannya sederhana. Yakni, agar para peneliti ilmu 
sosial, selain linguistik, sudi memberi perhatian khusus pada data yang 
berupa penggunaan bahasa atau wacana. Karena di dunia sana, para 
ahli sosial telah meneliti perihal serupa itu. 

Secara pribadi, saya harus mengucapkan terima kasih kepada 
penerbit Graha Ilmu yang bersedia mempublikasikan naskah saya ini 
dalam format buku. Di samping itu saya berhutang budi pula kepada 
beberapa orang yang telah mau membantu ketika saya terdampar 
di bekas kawasan suku Indian Apache itu. Mereka, antara lain, 
adalah Ananda Hutapea yang telah menampung saya di rumahnya, 
di Ahwatukee, bersama dua room mates: Andrew Munandar dan 
Dante Mclyn. Last but not least, apresiasi harus diberikan kepada IM 
Hendrarti, yang telah bersedia ditinggalkan seorang diri menunggu di 
rumah selama empat bulan.
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PROLOG

Pada tahun 1964, Summer Linguistic Institute, sebuah lembaga 
yang amat bergengsi secara akademik di Amerika Serikat, 
menyelenggarakan konferensi yang dihadiri oleh sepuluh orang 

ahli ilmu sosial. Kurang lebih, separuh dari jumlah mereka adalah para 
ahli dalam bidang linguistik dan separuh lain adalah para ahli ilmu 
sosial dalam bidang sosiologi dan antropologi. Mereka berkumpul dan 
berdebat untuk membentuk kajian baru yang disebut “sosiolinguistik” 
(lihat Fishman dalam Williams 1992: vii). Tentu saja, kajian baru 
itu adalah gabungan antara ilmu linguistik (bahasa) dan ilmu sosial. 
Kebanyakan para ahli, baik dari ilmu linguistik maupun ilmu sosial, 
telah menyadari sepenuhnya bahwa “penggunaan bahasa” merupakan 
obyek material yang amat kaya dan representatif bagi penelitian ilmu 
sosial. 

Pendek kata, kalau dinyatakan secara konkrit, para peneliti 
linguistik tidak akan bisa memahami penggunaan bahasa oleh para 
penutur aslinya tanpa melibatkan keterkaitannya dengan isu-isu sosial, 
budaya, bahkan politik, yang termuat dalam “bahasa” yang sedang 
ditelitinya. Sebaliknya, para peneliti ilmu sosial telah menyadari 
pula bahwa “bahasa” memiliki posisi sentral dalam komunikasi 
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atau interaksi sosial di “komunitas masyarakat” yang sedang diteliti. 
Oleh sebab itu, sewaktu mengamati fenomena sosial dan mencoba 
menginterpretasikan ekspresinya, mereka seolah terbentur pada 
pertanyaan klasik. Mana yang lebih dulu perlu dipahami: ayam atau 
telor, dalam pengertian: speakers (masyarakat) atau speech (ujaran = 
ekspresi bahasa)?

Betapa pun brilyannya seorang ahli ilmu sosial, ia akan merasa 
kesulitan ketika harus memahami pola-pikir komunitas masyarakat 
yang sedang ditelitinya kalau ia tidak memahami “bahasa” (ekspresi 
sosial) yang digunakan oleh komunitas yang bersangkutan itu. Dewasa 
ini, para ahli ilmu sosial telah menyadari bahwa ekspresi bahasa yang 
digunakan oleh komunitasnya selalu berkaitan erat dengan nilai-
nilai sosial, kultural bahkan politik yang diyakini “benar” oleh para 
penuturnya dan dipraktikkan dalam hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, 
para ahli ilmu sosial di Amerika Serikat (juga di Eropa, Australia dan 
Asia Timur) telah mulai berpaling ke bidang kajian yang melibatkan 
penelitian dalam bidang penggunaan bahasa tidak hanya sebagai 
ekspresi, bahkan juga, sebagai aksi sosial. Berkat fenomena bahasa 
yang multi-facet ini, kini banyak ahli sosial tertarik untuk mengkaji 
ekspresi sosial yang berupa “penggunaan bahasa” itu. Dalam bekerja, 
mereka telah menerobos sekat-sekat akademik yang dulu dibangun 
kokoh dalam wujud fakultas atau department. Entah itu bernama 
sosiologi, antropologi, fi lsafat, psikologi, politik bahkan sains komputer. 
Sebaliknya, para ahli ilmu linguistik yang dulu suka berkutat dalam 
tembok akademik untuk meneliti faktor intrinsik bahasa yang terasa 
membosankan bagi ilmuwan lain, kini mereka mulai membuka mata 
ke faktor ekstrinsik bahkan ke muatan ekstralinguistik. Oleh sebab itu, 
mereka tidak hanya mempelajari soal bunyi lidah yang ditekak-tekuk 
tetapi juga memperhitungkan penggunaan bahasa dalam komunikasi 
nyata sehari-hari yang melibatkan aneka faktor yang jauh lebih 
kompleks. Misalnya: pilihan bahasa apa (what), kapan (when), siapa 
(who) yang bicara, kepada siapa (to whom) dan di mana (where) orang 


