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Abstract
Discourse analysis deals with  formal, empirical-sociological (or pragmatic), and critical
approaches. This paper offers “critical pragmatics” as a combination of the empirical-
sociological approach (pragmatics) and the critical approaches (Critical Discourse
Analysis or CDA). From the empirical and theoretical point of views, the combination is
possible and applicable as an approach for understanding discourses that reflect unequal
power relations in society.
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PENGANTAR
Analisis wacana (discourse analysis) diperkenalkan oleh Zellig Harris melalui artikel berjudul
“Discourse Analysis” yang dimuat pada jurnal Language, No. 28/1952, 1-30. Dalam artikel itu
Harris membicarakan wacana iklan dengan menelaah saling hubungan antara kalimat-kalimat
yang menyusunnya dan kaitan antara teks dengan masyarakat dan budaya (lih. Renkema,
2004:7). Sementara itu, Asher dan Simpson, ed. (1994940) membagi pendekatan dalam analisis
wacana menjadi tiga, yaitu (i) pendekatan formal, (ii) pendekatan sosiologis-empiris, dan (iii)
pendekatan kritis.

Pendekatan formal memahami wacana sebagai teks atau tataran kebahasaan yang lebih
tinggi dari kalimat. Oleh karena itu, wacana didefinisikan sebagai “struktur yang lebih tinggi dari
kalimat” (Halliday dan Hassan, 1976:10; Kartomihardjo, 1992:1; Stubbs, 1983:10), atau “satuan
bahasa terlengkap; dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi dan terbesar”
(Kridalaksana, 1993:23). Pendekatan formal mengkaji wacana dari segi internalnya, misalnya
jenis, struktur, dan hubungan bagian-bagiannya (Baryadi, 2002:3; Thornbury, 2005:6-7).

Pendekatan sosiologis-empiris memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terikat
konteks situasi (Asher dan Simpson, 1994:940). Berbeda dengan pendekatan formal yang
melihat segi internal wacana, pendekatan sosiologis-empiris mengkaji wacana dari segi
eksternalnya. Dari segi eksternal, wacana dikaji keterkaitannya dengan tiga hal yang menurut
Sudaryanto (1995: 38) sebagai pilar pembentuk bahasa, yaitu pembicara, hal yang dibicarakan,
dan mitra bicara; atau keterkaitan wacana dengan konteksnya, yaitu siapa penuturnya, ditujukan
kepada siapa, dituturkan dalam situasi macam apa, dimaksudkan untuk apa, dan seterusnya (lih.
Kaswanti Purwo, 1990:10; Wijana, 1996:5; Baryadi, 2002:4, 40). Berbicara tentang analisis
wacana sebagai telaah hubungan wacana dengan konteksnya, berarti analisis wacana dikaji
secara pragmatis.1

Sementara itu, pendekatan kritis menempatkan wacana sebagai power (kuasa) (Asher dan
Simpson, 1994: 940), atau memandang wacana sebagai sebuah cerminan dari relasi kekuasaan
dalam masyarakat (Renkema, 2004: 282). Pendekatan kritis yang lazim disebut critical
discourse analysis (CDA) memahami wacana (penggunaan bahasa secara lisan maupun tertulis)
sebagai bentuk social practice (praktik sosial) (Fairclough dan Wodak, 1997: 55; periksa juga
Wodak, 1996: 15; Titscher, et al., 2000: 147; Eriyanto, 2001: 7; Renkema, 2004). Dalam praktik
sosial, seseorang selalu memiliki tujuan berwacana, termasuk tujuan untuk menjalankan
kekuasaan. Jika hal itu terjadi, praktik wacana akan menampilkan efek ideologi, yakni
memroduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial, laki-
laki dan wanita, juga kelompok mayoritas dan minoritas. CDA memfungsikan wacana (bahasa)
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sebagai ”jendela” untuk melihat motif-motif ideologis dan ketimpangan hubungan kekuasaan
yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam makalah ini coba dipadukan dua pendekatan, yaitu pendekatan pragmatis dan
kritis, menjadi ”pragmatik kritis”. Mengapa pendekatan pragmatis dan kritis? Karena dijumpai
sejumlah fenomena empiris yang tidak cukup dikaji hanya dengan pendekatan pragmatis.
Dengan memadukan pendekatan pragmatis dan kritis, diperoleh penjelasan yang lebih
komprehensif.

CONTOH PENERAPAN ”PRAGMATIK KRITIS”
Berikut contoh sekadarnya tentang penerapan ”pragmatik kritis”. Fenomena empiris yang dititik
adalah penggunaan deiksis persona kita dalam wacana tajuk (editorial) di media massa.

Dalam kajian pragmatik, kata kita merupakan bentuk inklusif atau gabungan antara
persona pertama (aku, daku, saya) dan kedua (kamu, kau, dikau) (lih. Kaswanti Purwo, 1984:
24). Namun, penjelasan semacam itu kurang mencukupi ketika deiksis persona kita ditemukan
dalam dua wacana tajuk (editorial) yang muncul pada hari yang sama dan mengulas tentang hal
(topik) yang sama, tetapi digunakan oleh media massa (koran) yang berbeda. Subagyo (2009),
misalnya, mencermati perbedaan penggunaan kata kita dalam wacana tajuk di harian Republika
dan Suara Pembaruan edisi 10 November 2008 yang sama-sama mengangkat topik tentang
eksekusi mati tiga pelaku Bom Bali I, 12 Oktober 2002 (Amrozi, Mukhlas, dan Imam
Samudera) di pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, 9 November 2008.

Ada perbedaan berarti dari segi jumlah penggunaan deiksis persona kita. Republika
menggunakan 19, sedangkan Suara Pembaruan hanya 4. Dengan pragmatik, perbedaan jumlah
tersebut tidak dapat dijelaskan. Namun, jika pragmatik diberi sentuhan CDA, penggunaan
deiksis persona kita dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Republika lebih banyak
menggunakan kata kita untuk membangun ”perspektif kita”2 di kalangan khalayak pembaca
untuk bersama-sama bersimpati kepada Amrozi, dkk. Rasa simpati itu pada gilirannya
membentuk solidaritas dan kesepahaman bahwa Amrozi dkk. bukan teroris. Mereka korban
tindakan ”pihak tertentu” sebagaimana para korban ledakan Bom Bali I dan peristiwa peledakan
bom lainnya. Mereka adalah bagian dari ”kita”. Kedua, kata kita baik dalam wacana tajuk
Republika maupun Suara Pembaruan secara umum memang dimaksudkan sebagai kita inklusif,
yakni semua pembaca apa pun latar belakangnya. Namun, karena ideologi masing-masing surat
kabar identik dengan latar belakang pembaca, kita lalu bisa menjadi eksklusif. Dalam
Republika, kita menjadi eksklusif umat Muslim, sedangkan kita dalam Suara Pembaruan
eksklusif umat Kristen.3

KEMUNGKINAN TEORETIS DAN DINAMIKA PRAGMATIK
Pragmatik dan CDA memiliki tujuan yang berbeda. Pragmatik merupakan kajian bahasa dalam
komunikasi yang berusaha memahami makna dalam kaitannya dengan situasi tutur (lih. Leech,
1983:13). Adapun CDA berusaha mengungkap – atau membongkar – praktik penggunaan
bahasa yang menunjukkan relasi kekuasaan yang tidak imbang dan situasi sosial yang timpang.
Apakah mungkin memadukan pragmatik dengan CDA? Secara teoretis kemungkinan itu terbuka
karena pragmatik dan CDA memiliki kesesuaian, yakni sama-sama memperhitungkan konteks
sekalipun dalam lingkup atau jangkauan yang tidak sama.

Dalam pragmatik, konteks merupakan latar belakang pengetahuan apa pun yang
diasumsikan dimiliki bersama oleh penutur maupun pendengar, dan membantu pendengar
menafsirkan apa yang dimaksudkan oleh penutur (Leech, 1983:13). Pemahaman atas konteks
menjadi dasar pemahaman atas fenomena bahasa. Dengan memahami konteks, pengguna bahasa
menyesuaikan kalimatnya sehingga patut atau tepat diujarkan (lih. Levinson, 1983). Penjelasan
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ini menunjukkan bahwa konteks dalam ranah pragmatik sebatas pada latar situasional yang
melingkupi pertuturan antarpersonal.

Berbeda dengan pragmatik, CDA melibatkan konteks dalam lingkup latar, situasi, historis,
kekuasaan, dan juga ideologi (van Dijk, 1997; Fairclough dan Wodak, 1997). Konteks latar dan
situasi dalam CDA relatif sama dengan konteks situasi, pengetahuan latar belakang, maupun
pengetahuan latar belakang apa pun dalam pendekatan pragmatis. Dalam hal konteks historis,
pemahaman atas wacana hanya akan diperoleh jika konteks historis saat wacana itu diciptakan
juga diperhitungkan. Untuk memahami teks selebaran mahasiswa menentang Soeharto,
misalnya, situasi Indonesia masa Orde Baru menjadi konteks yang penting (Eriyanto, 2001:11).
CDA juga memasukkan intertekstualitas (intertextuality) buah pemikiran Kristeva (1980) yang
antara lain mengemukakan pandangan bahwa teks (baca: wacana) tidak pernah ahistoris, dan
memiliki kaitan dengan teks-teks lainnya. Kaitan antara wacana tajuk tentang eksekusi mati
Amrozi, dkk. di Republika dan Suara Pembaruan, misalnya, terwadahi oleh konsep
intertekstualitas Kristeva. Adapun kekuasaan dan ideologi merupakan konteks penting karena
kekuasaan akan menjadi kontrol atas produksi wacana, dan ideologi menjadi penentu proses
reproduksi wacana.4

Meskipun ada perbedaan dengan CDA dalam hal jangkauan konteks, beberapa ahli
pragmatik telah meluaskan perspektif dan ranah kajiannya. Cummings (1999) dalam buku
Pragmatics: A Multidisciplinary Perspective mencatat sekaligus menawarkan konsep pragmatik
multidisipliner yang memungkinkan pragmatik mencapai “titik-titik pertemuan” dengan
disiplin-disiplin lain, seperti filsafat, psikologi, inteligensi artifisial, dan patologi bahasa. Di
samping itu, Cummings juga mengajukan beberapa topik dan disiplin baru yang dapat digarap
pragmatik dalam lingkup multidisipliner.

Terjadi pula dinamika dalam kajian pragmatik yang mulai menyentuh ranah CDA, atau
menjadi isyarat munculnya “pragmatik kritis”. Kajian itu misalnya dilakukan Verschueren
(1999) yang menelaah editorial dalam The Economist edisi 31 Desember 1995, berjudul “The
World in 1996”. Verschueren sendiri tidak menyebut telaahnya sebagai kajian CDA. Ia
menempatkan telaah tersebut sebagai bagian dari Bab 8 mengenai “Macropragmatic issues”,
dan secara khusus dalam subbab tentang “Discourse and Ideology”. Macropragmatics adalah
perspektif pragmatik yang menaruh perhatian pada penggunaan bahasa dalam tataran makro,
seperti persoalan komunikasi interkultural dan internasional (Verschueren, 1999:227). Adapun
micropragmatics lebih memberi atensi pada penggunaan bahasa skala kecil, seperti interaksi
bersemuka (face-to-face interaction) (Verschueren, 1999:203).

Telaah atas editorial itu didasari pandangan bahwa peristiwa atau fenomena komunikasi
dalam level makro sulit dipisahkan dari proses “ideologis” (Verschueren, 1999:237).5 Menurut
Verschueren (1999:239), the world (dunia) yang dimaksud sebenarnya terbatas pada ‘dunia dari
perspektif Inggris (konservatif)’ sekalipun maksud itu sepenuhnya implisit. Pada taraf
permukaan, the world seolah-olah dalam arti ‘dunia seluas-luasnya’. Maksud yang implisit
“ditandai” oleh (atau ditarik dari) fakta kontekstual bahwa penerbit editorial itu The Economist,
yang – sekalipun abstrak – merupakan sumber nyata informasi tersebut. Sebagai sumber
informasi, The Economist terwakili oleh penulis editorial Dudley Fishburn yang memiliki
otoritas personal sebagai Anggota Parlemen untuk Kensington dan Board of Overseers (Badan
Pengawas) Harvard University. Otoritas personal Dudley Fishburn itu menjadi bahan penting
untuk memahami atau menafsirkan editorial yang ditulisnya.

Pelacakan ideologi yang tersembunyi di balik teks semacam itu membawa Verschueren
(1999:240) pada pendapat bahwa persoalan besar dalam pembangkitan makna sebuah teks
seperti editorial “The World in 1996” ialah how a text of this kind generates its own context
(bagaimana sebuah teks semacam itu membangkitkan konteksnya sendiri). Karena itu,
Verschueren meminta pembaca untuk melacak konteks beberapa pernyataan dalam editorial
tersebut, misalnya rangkaian tuturan: Most of the 90m extra people in the world in 1996 will be
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Asian. They will be born poorer than the average reader of this article. They will die richer.
Untuk melacak konteks tuturan itu, diperlukan pemahaman tentang ideologi komunikasi media
massa yang bersangkutan (dalam hal ini The Economist) serta pemahaman luas perihal situasi
sosial dan politik.

NUANSA KRITIS DAN KEUNIKAN “PRAGMATIK KRITIS”
Apa sesungguhnya nuansa kritis dari CDA yang perlu disuntikkan pada pendekatan pragmatis
untuk membentuk ”pragmatik kritis”?

Dalam tradisi CDA, atribut ”kritis” mencerminkan dua latar CDA (periksa Titscher, et al.,
2000:144-145; Wodak, 2006:2-3). Pertama, CDA dibangun berdasarkan gagasan-gagasan kritis
Sekolah Frankfurt (terutama Jurgen Habermas). Menurut Habermas, ilmu kritis (critical
science) harus sampai pada refleksi diri, yakni harus merefleksikan interes-interes awal yang
menjadi dasarnya, dan mengindahkan konteks historis dari interaksi yang dilibatinya. Terkait
dengan linguistik, kajian bahasa mestinya tidak hanya berhenti pada perian segi-segi bahasa,
tetapi membahas fungsinya dalam komunikasi, bahkan sampai merefleksikan manusia
penggunanya.

Kedua, CDA merupakan kelanjutan dari tradisi linguistik kritis. Istilah ”linguistik kritis”
pertama kali muncul terkait dengan kajian para pengikut Halliday (terutama Roger Fowler,
Gunter Krees, dan Bob Hodge) tentang fungsi bahasa dalam masyarakat. Situasi darurat yang
memunculkan perspektif kritis dalam linguistik dapat dipahami sebagai reaksi terhadap
pragmatik kontemporer (terutama atas teori tindak tutur Austin dan Searle) dan sosiolinguistik
kuantitatif-korelatif William Labov. Jacob Mey (1985) dalam buku Whose Language? bicara
berapi-api mendukung arah kritis dalam pragmatik. Kress dan Hodge (1979) dalam buku
Language as Ideology mengemukakan pandangan bahwa wacana tidak mungkin ada tanpa
makna sosial, dan karenanya terjalin kaitan erat antara struktur kebahasaan dan struktur sosial.
Pandangan tersebut kemudian diterima para peneliti dari tradisi yang berbeda-beda, lalu
berkembanglah pendekatan CDA yang berciri interdisipliner. Pendekatan CDA selaras pula
dengan analisis framing dalam kajian media (Sobur, 2001:3).6

Jadi, berdasarkan dua latar CDA di atas, nuansa kritis dalam ”pragmatik kritis” dapat
dirumuskan sebagai kemampuan atau daya dalam mengungkap makna sosial wacana bahasa
serta merefleksikan manusia penggunanya. Untuk dapat mencapai kemampuan atau daya itu,
”pragmatik kritis” perlu memiliki ”prasangka ideologis” dalam setiap telaahnya, tanpa
kehilangan identitasnya sebagai kajian pragmatik.

Lebih jelasnya demikian. Topik-topik kajian pragmatik meliputi (i) deiksis (deixis), (ii)
praanggapan (presupposition), (iii) tindak tutur (speech acts), dan (iv) implikatur percakapan
(conversational implicature) (Kaswanti Purwo, 1990:17; Levinson, 1983:27), juga (v) prinsip
kerja sama, (vi) prinsip kesopanan, dan (vii) prinsip-prinsip komunikasi lainnya (Leech, 1983).
Itulah identitas kajian pragmatik. Kajian atas topik-topik pragmatik tersebut tetap dilakukan,
namun disertai ”prasangka ideologis”. Fenomena deiksis, praanggapan, tindak tutur, implikatur
percakapan, maupun prinsip-prinsip komunukasi dikaji secara pragmatis, lalu interpretasinya
sampai pada asumsi bahwa fenomenon-fenomenon tersebut tidak terbebas dari motif kekuasaan
sang penutur sehingga memberi efek ideologis bagi mitra tutur dalam menafsirkannya.

RANAH JELAJAH ”PRAGMATIS KRITIS”
Pisau roti tidak cocok untuk mengiris daging, begitu pula sebaliknya. Hal itu berlaku pula untuk
”pragmatik kritis”. Tidak setiap wacana dapat – dan perlu – dianalisis dengan  ”pragmatik
kritis”. Ranah jelajah ”pragmatik kritis” ialah wacana-wacana (penggunaan bahasa lisan
maupun tertulis) yang di dalamnya terkandung motif dan relasi kekuasaan dan motif ideologi
yang bisa berdampak luas.
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Wacana media massa (berita, tajuk, maupun pojok), pidato pejabat, pernyataan politisi,
dsb. sangat potensial menjadi data kajian ”pragmatik kritis”. Namun, perbincangan santai
suami-istri di ruang keluarga, dialog anak-anak yang sedang bermain bersama di halaman
rumah, atau surat elektronik sepasang kekasih atau beberapa orang sahabat lama, bukanlah
wacana yang cocok menjadi data kajian ”pragmatik kritis”.

Khusus untuk wacana media massa, perbandingan wacana-wacana berita, tajuk, maupun
pojok menjadi menarik karena dapat memperlihatkan peta ideologi media massa. Contoh
berikut terkait dengan peristiwa setelah Soeharto mundur dan menyerahkan jabatan presiden
kepada B.J. Habibie (21 Mei 1998). Saat itu ABRI menghentikan aksi mahasiswa yang
menduduki gedung DPR/MPR. Terhadap peristiwa itu, surat kabar Republika, Angkatan
Bersenjata, dan Suara Karya edisi 24 Mei 1998 menulis judul berita yang berbeda-beda.
(1)  Aparat Bersihkan Mahasiswa di Kompleks DPR. (Republika)
(2)  Koopsjaya ”bersihkan” gedung DPR/MPR dengan damai. (Angkatan Bersenjata)
(3)  Evakuasi Mahasiswa dari Gedung DPR Berlangsung Menegangkan. (Suara Karya)

Tiga judul di atas memperlihatkan perspektif yang berbeda. Judul Aparat Bersihkan
Mahasiswa di Kompleks DPR yang dibuat surat kabar Republika tampak memperlihatkan
perspektif yang memihak mahasiswa. Kata mahasiswa dijadikan objek dari tindakan bersihkan
yang dilakukan aparat. Lain halnya dengan judul Koopsjaya ”bersihkan” gedung DPR/MPR
dengan damai yang dibuat oleh surat kabar Angkatan Bersenjata. Judul tersebut
memperlihatkan perspektif yang memihak aparat. Tindakan bersihkan tidak berobjek
mahasiswa, tetapi gedung DPR/MPR. Kemudian frasa dengan damai makin menguatkan
perspektif keberpihakannya kepada aparat Koopsjaya. Pilihan surat kabar Angkatan Bersenjata
tentu saja dapat dijelaskan karena surat tersebut milik ABRI yang sekaligus menjadi pelaku
dalam ”pembersihan” gedung DPR/MPR. Surat kabar Suara Karya juga memperlihatkan
perspektif memihak aparat. Judul Evakuasi Mahasiswa dari Gedung DPR Berlangsung
Menegangkan mengesankan bahwa para mahasiswa sulit diajak bekerja sama dan suka
melawan. Suara Karya membuat rumusan judul semacam itu karena surat kabar tersebut
dimiliki oleh Golkar yang tidak lain merupakan pendukung Soeharto.

”Pragmatik kritis” dapat membawa kajian wacana pada persoalan-persoalan masyarakat
luas. Misalnya, sekitar Maret-Agustus 2008 masyarakat Indonesia disuguhi drama tentang
situasi penegakan hukum di negeri ini. Pada tanggal 2 Maret 2008, jaksa Urip Tri Gunawan
ditangkap oleh aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jl. Terusan Hang Lekir,
Simprug WG 9, Jakarta Selatan. Penangkapan itu berawal dari penyadapan pembicaraan telepon
genggam antara jaksa Urip dengan Artalyta Suryani (Ayin) – pemilik rumah di Simprug itu –
sebagai orang yang dekat dengan pengusaha Sjamsul Nursalim, buron yang terjerat perkara
penyimpangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 28,4 triliun. Kehadiran
Urip di rumah Ayin dalam rangka mengambil uang gratifikasi sekitar Rp 6 miliar ($AS 660
ribu) untuk penghentian kasus penyimpangan dana BLBI yang melibatkan Sjamsul Nursalim.
Di samping Urip, Ayin kemudian juga ditangkap dan ditahan oleh aparat KPK.

Penangkapan Urip dan Ayin berbuntut panjang karena – selain menyita perhatian publik –
juga mengungkap skandal jual-beli perkara yang melibatkan para penegak hukum di Kejaksaan
Agung Republik Indonesia (Kejagung). Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
Kemas Yahya Rahman (Kemas) dan Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara
(Jampidtun) Untung Udji Santoso (Untung) juga terlibat sehingga harus dicopot dari jabatannya.
Terlepas dari kenyataan bahwa peristiwa itu merupakan fenomena atau kasus hukum, ada
kenyataan lain yang juga tidak terbantahkan. Kenyataan itu adalah bahwa peristiwa
terungkapnya mafia hukum di Kejagung pertama-tama merupakan sebuah peristiwa bahasa atau
peristiwa wacana.

”Pragmatik kritis” memiliki daya untuk turut mengungkap kasus tersebut dengan
menelaah rekaman ataupun transkrip pembicaraan telepon para pelakunya. Berikut ini transkrip
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percakapan Ayin–Kemas pada tanggal 1 Maret 2008, sehari sebelum Urip ditangkap, atau sehari
setelah Kejagung mengumumkan penghentian penyelidikan kasus BLBI pada 29 Februari 2008
(sumber: http://hukumonline.com):7

(4)   Ayin  :  Halo ….
Kemas  : Halo ….
Ayin : Yah, siap!
Kemas : (Sambil tertawa) Sudah dengar pernyataan saya kan?
Ayin : Good, very good!
Kemas : Jadi, tugas saya sudah selesai, kan?
Ayin : Siap, tinggal ....
Kemas : Sudah jelas kan? Itu gamblang! Sekarang tidak ada permasalahan lagi.
Ayin : Bagus itu!
Kemas : Tetapi saya dicaci maki. Sudah baca Rakyat Merdeka?
Ayin : Aaaah, Rakyat Merdeka gak usah baca!
Kemas : Saya disebut mau dicopot, ha ha ha …. Jadi gitu ya!
Ayin : Sama ini, Bang, saya mau informasikan.
Kemas : Yang mana?
Ayin :  Masalah si Joker.
Kemas : Oh, nati, nanti, nanti ....
Ayin : Saya kan perlu jelasin, Bang!
Kemas : (Dengan nada tergesa-gesa) Nanti, nanti itu. Tenang saja, nanti ada cara lain. Nanti saja.
Ayin : Selasa saya ke situ ya.
Kemas : Gak usah! Gampang itu! Nanti, nanti. Saya sudah bicarakan dan sudah mendapatkan

informasi dari sana.
Ayin : Tapi begini, Bang ....
Kemas : (memotong) Jadi begini, ini sudah saya umumkan. Ada alasan lain, nanti dalam

perencanaan.
Dengan ”pragmatik kritis” transkrip pembicaraan di atas dapat mengungkap banyak hal.

Pertama, kedekatan antara Ayin dan Kemas yang antara lain tercermin lewat penyebutan Bang
oleh Ayin kepada Kemas. Sebutan Bang untuk seorang Jampidsus bukanlah sebutan resmi,
tetapi sarat dengan fitur keintiman relasi. Sebutan resmi seorang Jampidsus tentulah Pak.
Apalagi ada sebutan Joker sebagai nama yang sengaja disamarkan oleh Ayin dan Kemas.

Kedua, adanya tindak tutur tidak langsung dan tidak literal (dengan elipsis) seperti dalam
penggalan berikut yang digunakan untuk menyembunyikan maksud:
(5) Kemas : Jadi, tugas saya sudah selesai, kan?

Ayin : Siap, tinggal ....
Kemas : Sudah jelas kan? Itu gamblang! Sekarang tidak ada permasalahan lagi.
Ayin : Bagus itu!

Tuturan Kemas, Jadi, tugas saya sudah selesai, kan? merupakan tuturan tidak langsung.
Maksud tuturan tersebut jika dilihat dengan kaca mata ”pragmatik kritis” agaknya semacam
”laporan” sekaligus ”tagihan” kepada Ayin atas pekerjaan yang telah dilakukan Kemas. Jika
dikaitkan dengan praanggapan, tuturan Kemas jelas menunjukkan bahwa di antara mereka
pernah terjadi pembicaraan (baca: transaksi) tentang kasus BLBI yang melibatkan Sjamsul
Nursalim. Apalagi hal itu didukung tuturan balasan Ayin, Siap, tinggal .... . Kalimat elips itu
jika dilanjutkan agaknya menjadi: Siap, tinggal menerima upahnya. Terlebih Kemas pun
memberikan semacam jaminan: Sudah jelas kan? Itu gamblang! Sekarang tidak ada
permasalahan lagi.

Kasus jual-beli perkara dan penyuapan yang melibatkan para petinggi Kejagung semakin
menarik karena Ayin dan Urip – meskipun berada dalam ruang tahanan – masih terus saling

http://hukumonline.com/
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kontak lewat telepon genggam. Mereka membuat skenario agar dapat memberikan kesaksian
yang sama saat ditanya oleh para hakim.
(6) Ayin :  (menelepon Urip)

Urip  :   Iya Halo
Ayin :  Halo Pak Guru
Urip : Iyaa...  Ibu Guru
Ayin :  Jadi gini ya. Intinnya, besok itu sesuai keterangan beliau-beliau, sama yang kemarin. Itu kan

dia itu sudah membantu Anda itu. Dia menyatakan itu dari awal 1, 2, 3 itu tidak ada indikasi.
Jadi, besok seperti itu saja, seperti keterangan itu bapak 1 dan 2 yang dibaca di BAP saya.
Itu bagus. Terus... Intinya, besok tetep konsisten pada jumlah itu, angka itu. Perbengkelan
itu kan sudah kan ininya, apa namanya....

Urip :  Tempatnya?
Ayin : Bukan, ininya proposal bengkel ....
Urip :  Iya.
Ayin :  Jadi semula itu bengkel kan juga logis itu.
Urip :  Ya.
Ayin :  Saya bilang, itu kan dulu ada tanah di situ, mengenai tanah..
U : Iya.
Ayin : Minta inilah ... gitu ... nanti kan .... Tapi ditanyain bagaimana saudara terdakwa

keterangannya. Nanti .... Saya bilang, ’Ya udah cukup, begitu memang ceritanya’ .... Gitu
kan ....

Urip :  Iya... hmm ....
Ayin : Tapi, ini yang diinget besok, itu pasti, itu, satu itu, yang paling ujung.
Urip :  Ya, hmm ....
Ayin :  Anda kan menghadap ke depan yang paling kiri. Anda kan menghadap lima rektor itu. Anda

kan menghadap lima rektor, nah itu yang paling kiri (anggota majelis hakim Andi Bachtiar –
PAS ). Pasti, nanti dia .... pasti ngulitin. Biasa, namanya ujian. Jadi, dia pasti keras ininya.
Tapi Anda kan ini juga sebagai Urip ngerti hukum. Saya juga gini ngerti hukum, pasal ini, ini,
ini, enggak boleh men-judgement orang. Dia kan pokoknya negative thinker. Sama saya
juga gitu.  Satu itu aja. Ya kan?!

Urip :  Ya.
Ayin : Pokoknya, ulangannya saya, enggak naik-naik aja.
Urip :  Ya.
Ayin :  Terus kalau yang masalah surat itu, ungkapan itu, terserahlah Anda membuatnya

bagaimana. Anda yang paling penting intinya, begitu. Jadi mengambil alih seolah-olah dalam
keadaan seperti ini, saya juga bagaimanalah. Saya enggak tega sama ibu, dia terlalu baik
begini kan,, memberikan soal-soal ujian pada saya. Jadi saya juga tidak tahu harus
mengembalikan ini. Mohonlah! Beginilah keadaan saya sebenarnya saya bicara. Pokoknya
seperti yang semula, saya punya awal itu, kan saya buatannya. Paham kan?!

Urip :  Ya, saya konsisten kok orangnya.
Ayin :  Ok! Ok!
Urip :  Saya sebenarnya, anu, sungkan. Saya biasa anu kok malah ngalor-ngidul gitu.
Ayin :  Enggak, sebenarnya saya kan sudah konsultasi itu kan, itu baiknya kan, karena..... Ini

Saudara aman enggak sih kalau saya giniin. Kalau saya ini nomor Singapura.
Urip : Iya. Enggak, ini cuma sama istri aja kok, cuma saya sendiri kok.
Ayin :  Nggak ada orang lain kan, nelpon-nelpon orang lain kan? Ke si itu, si Arab juga enggak?
Urip :  Enggak-enggak.

Pembicaraan Ayin–Urip di atas dalam kaca mata “pragmatik kritis” amat kaya fenomena.
Misalnya, antara lain, pertama, dalam keseluruhan wacana, tampak bahwa Urip berada di bawah
kendali Ayin. Jawaban Ya dan Iya menunjukkan ketertundukan Urip kepada Ayin. Selain itu,
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Ayin menyebut Urip dengan Anda dan Saudara, bukan Bang sebagaimana jika Ayin menyebut
Kemas.

Kedua, Ayin dan Urip sudah saling kenal. Penanda saling kenal mereka tampak di awal
percakapan ketika mereka saling menyapa dengan sebutan Pak Guru dan Ibu Guru meskipun
setelah itu Ayin cenderung menjadi “atasan” Urip.

Ketiga, digunakannya tindak tutur tidak literal dengan metafora. Setelah dibuka dengan
sebutan Pak Guru dan Ibu Guru, Ayin memegang kendali dengan menciptakan “konteks” di
sekolah atau perguruan tinggi. Oleh karena itu, muncul metafora ujian, ulangan, rektor, dan
enggak naik-naik aja. Metafora ujian dan ulangan digunakan untuk mengungkapkan maksud
‘pertanyaan hakim di persidangan’, rektor untuk ‘hakim’, dan enggak naik-naik kelas aja untuk
‘jawabannya jangan berubah’ atau ‘jawabannya tetap sama dengan jawaban saya’.

PENUTUP
Makalah ini hendak menawarkan pendekatan “pragmatik kritis” sebagai paduan antara
pragmatik (pendekatan sosiologis-empiris) dan CDA (pendekatan kritis). Alasannya, karena
untuk menelaah atau menangani wacana-wacana tertentu, penjelasan pragmatik tidak
mencukupi.

Secara empiris maupun teoretis “pragmatik kritis” terbukti dapat diwujudkan. Tidak
semua wacana dapat – dan perlu – ditangani dengan “pragmatik kritis”. Ranah jelajah
”pragmatik kritis” adalah wacana-wacana (penggunaan bahasa lisan maupun tertulis) yang di
dalamnya terkandung motif ideologis dan relasi kekuasaan yang bisa berdampak luas. Dengan
“pragmatik kritis”, wacana-wacana seperti berita media massa, tajuk, pidato pejabat, pernyataan
politisi, hingga perbincangan telepon mereka yang tersangkut kasus jual-beli perkara dan suap
di Kejagung dapat diungkap lebih menyeluruh.

Jika dikembalikan pada esensi “kritis” yang menjadi bagian dari CDA, “pragmatik kritis”
diharapkan dapat menjadi kemampuan atau daya dalam mengungkap makna sosial wacana
bahasa serta merefleksikan manusia penggunanya.

CATATAN
1 Pendekatan sosiologis-empiris sebenarnya juga terkait dengan sosiolinguistik. Namun,

pragmatik yang diacu karena lebih mengaitkan bahasa dengan konteks situasional daripada
sosiolinguistik yang lebih berurusan dengan variabel-variabel sosial.

2 Dalam CDA dan kajian wacana media, kata kita menyangkut ”perspektif.” Renkema (1993:
144) membandingkan ”perspektif” dengan kamera dalam dunia sinematika. ”Perspektif” dapat
dipersamakan dengan posisi kamera dalam melihat suatu objek.

3 ”Ideologi” Republika sebagai koran umat Islam dan ”ideologi” Suara Pembaruan sebagai
koran umat Kristen terlihat jelas dalam opini dan keseluruhan wacana tajuknya. Judul yang
dibuat kedua harian tersebut sekilas menunjukkan sikap mereka yang berbeda terhadap
eksekusi mati Amrozi, dkk. Republika membuat judul ”Amrozi dan Kawan-kawan”,
sedangkan Suara Pembaruan memberi judul ”Mematahkan Terorisme”.

Menurut rekonstruksi opini yang dilakukan Subagyo (2009), Republika beropini: ”Amrozi
dkk. bukan teroris, dan kekerasan (terorisme) harus diakhiri.” Karena menurut Republika
Amrozi dkk. bukan teroris, tetapi juga hanya korban, mereka patut didoakan bersama para
korban lainnya. Hal itu juga selaras dengan penjelasan Mustofa Kamil Ridwan (Redaktur
Bidang Khusus) dalam wawancana pada 3 Februari 2003 tentang peristiwa Bom Bali I.
Republika memiliki frame bahwa ”pelakunya ialah pihak asing, yakni Amerika Serikat”
(Fauzi, 2007: 206).
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Di pihak lain, Suara Pembaruan beropini: ”eksekusi mati Amrozi dkk. merupakan
penegakan hukum dan rasa keadilan, tapi bukan akhir dari perang melawan terorisme.”
Menurut Redaktur Senior Sabar Subekti, dalam wawancara 11 Mei 2007, Suara Pembaruan
memiliki frame: ”pelaku Bom Bali I adalah Amrozi dkk. beserta jaringan teroris.”

4 Ideologi dalam hal ini bukanlah yang dimaksud Foucault (1979) sebagai will to power (hasrat
untuk berkuasa), melainkan dalam pengertian yang netral, yakni worldview (pandangan
tentang dunia); atau ideologi dalam arti semiotik, yakni titik tolak (term of reference) untuk
melakukan produksi dan interpretasi pesan; bisa juga nilai moral dari suatu simbol yang oleh
Roland Barthes disebut mitologi (periksa Hamad, 2004: 20). Atau, menurut van Dijk (1996),
‘interpretation frameworks’ which ‘organize set of attitudes’ about other elements of society
(‘kerangka tafsir’ yang ‘mengatur seperangkat perilaku’ atas elemen-elemen lain dari
masyarakat). Karena itu, ideologi memberikan ‘cognitive foundation’ (‘pondasi kognitif’) bagi
perilaku berbagai kelompok dalam masyarakat. Setiap kelompok memiliki ideologinya
masing-masing sesuai kepentingan dan kedudukannya dalam kehidupan sosial (Fairclough,
1995: 17).

Ideologi menyangkut power (kekuasaan) dan relation of power (relasi kekuasaan).
Menurut van Dijk (1996: 84), kekuasaan adalah a property of relations between social
groups, institutions or organization (sifat/kelengkapan hubungan antara kelompok, lembaga,
atau organisasi sosial). Social power (kekuasaan sosial) berwujud kendali yang dijalankan
oleh suatu kelompok atau organisasi (atau anggota-anggotanya) untuk mengatasi tindakan
dan/atau pikiran (anggota-anggota) kelompok lain sehingga membatasi kebebasan bertindak
pihak lain, atau mempengaruhi pengetahuan, perilaku, dan ideologinya. Kekuasaan kelompok
atau lembaga akan “tersebar” sekaligus akan “terbatasi” untuk ranah atau lingkup sosial
tertentu, seperti politik, media, hukum dan perundangan, pendidikan, atau perusahaan bisnis,
sehingga membentuk ‘pusat-pusat’ kekuasaan dan kelompok elit (yang mengendalikan pusat-
pusat itu) yang berbeda.

5 Dijelaskan Verschueren (1999:238), ideologi adalah any constellation of fundamental or
commonsensical, and often normative, beliefs and ideas related to some aspect(s) of (social)
‘reality’ (‘konstelasi dari gagasan-gagasan dan keyakinan-keyakinan yang mendasar atau
sesuai dengan pendapat umum, dan sering normatif, terkait dengan sejumlah aspek dari
‘kenyataan’ (sosial)’). Ciri “sesuai pendapat umum” dari gagasan dan keyakinan tersebut
terwujud sebagai kenyataan bahwa gagasan atau keyakinan itu jarang dipersoalkan oleh
anggota sebuah kelompok atau masyarakat. Itu berarti gagasan atau keyakinan bisa jadi
dipersoalkan (meskipun tidak selalu dan tidak semata-mata) lebih secara implisit daripada
dirumuskan secara eksplisit.

6 Sobur (2001: 3) mengakui bahwa pendekatan kualitatif, seperti analisis wacana dan analisis
semiotik, masih tergolong baru dalam kajian media di Indonesia. Banyak kajian media masih
dilakukan dengan pendekatan kuantitatif model content analysis (analisis isi). Pengakuan
Sobur itu menyiratkan bahwa model kajian media dengan analisis wacana (termasuk analisis
wacana kritis), sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini, memberi perspektif baru dan
perlu terus dikembangkan.

7 Rekaman pembicaraan Ayin-Kemas sempat beredar di masyarakat, bahkan dijadikan nada
panggil (ring back tone, RBT) sebagai ungkapan kemarahan masyarakat sekaligus simbol
memerangi korupsi.

*  Penulis berterima kasih kepada mitra bestari yang telah memberikan saran-saran untuk perbaikan
makalah.
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