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PENGANTAR PENULIS

Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah 
swt yang Maha Rahman dan Rahim. Rahmat, karunia, dan hidayah 
Allah swt ini merupakan motivasi kuat penulis untuk merampungkan 
penulisan buku ini. Tujuannya adalah supaya isi buku ini bisa 
menjadikan salah satu bagian dari ilmu yang bermanfaat di bidang 
perkembangan perlinguistikan, khususnya perpragmatikan menuju 
persosiopargmatikan.   

Buku ini disusun untuk melengkapi buku-buku pragmatik dan 
sosiopragmatik yang sudah ada sebelumnya. Kehadiran buku-
buku pragmatik dan sosiopragmatik dalam kancah perkembangan 
perpragmatikan dan persosiopragmatikan menjadi penting saat ini. 
Sebab keduanya dalam dekade sepuluh terakhir ini telah mencuri 
perhatian dari kalangan linguisian dan sosiolinguisian, bahkan 
dari kalangan nonlingusian. Perhatian mereka terhadap keduanya 
bisa dipahami mengingat keduanya hadir secara hidup di tengah-
tengah masyarakat sebagai penggunanya dalam berkomunikasi dan 
berinteraksi.

Strategi dan seni berkomunikasi merupakan kunci sukses bagi 
siapapun dalam bergaul, dalam berprofesi, dalam bekerja, dalam 
berkinerja, dan dalam berkehidupan bermasyarakat secara luas. Salah 
satu aspek penting dalam berkomunikasi ini adalah strategi dan seni 
seseorang dalam memerintah atau melarang. Tindak memerintah 
dan melarang ini memerlukan strategi kesantunan berbahasa. Oleh 
sebab itu, cakupan dalam buku ini menyajikan dan mengilustrasikan 
liku-liku tindak memerintah atau melarang dalam kaitannya dengan 
kesantunan berbahasa di tengah-tengah masyarakat sebagai 
pemimpin yang berlatar belakang budaya Jawa. Pemimpin di sini 
bisa dimaknai sebagai pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, 
pemimpin kelas, pemimpin sekolah, pemimpin komunitas tertentu, 
atau pemimpin laiannya dalam konteks yang lebih luas, 

Sudah barang tentu, dalam merencanakan, melaksanakan, 
menyusun, dan mengerjakan penyusunan buku ini, penulis mendapat 
sumbangan akademik, administratif, dan nonakademik yang amat 
berharga dari berbagai pihak. Untuk itu, sudah selayaknya penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan 
yang tinggi kepada berbagai pihak.
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Pertama, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak 
Prof. Dr. Dodi Nandika selaku ahli rayap dari IPB yang senantiasa 
memberikan motivasi kepada penulis supaya selalu berkarya, 
khususnya dalam menulis buku-buku akademik. Terima kasih dan 
penghargaan juga penulis sampaikan kepada Prof. Asim Gunarwan 
(alm.), Prof. Dr. Soepomo Poedjosoedarmo, Prof. Dr. I Dewa Puthu 
Wijana, Prof. Dr. Edi Suboto, Prof. Dr. Sri Samiati Tarjana, Prof. Dr. 
Kunardi Hardjoprawiro, M.Pd. (alm.), Dr. Sudaryanto, dan Prof. 
Dr. Sumarlam yang telah banyak memberikan warna akademik 
dalam penyusunan buku ini. Terima kasih juga penulis sampaikan 
kepada kolega kelembagaan di Kemristek Dikti, di Majelis Dikti 
Litbang PP Muhammadiyah, di rektorat dan lembaga di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, dan khususnya di prodi Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UMS.  

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan buku ini  
bermanfaat, khususnya bagi pembelajar, pemerhati, dan peneliti 
di bidang kajian linguistik pada umumnya dan pragmatik serta 
sosiopragmatik pada khususnya. Semoga bisa berkontribusi 
keilmuan yang bermanfaat. Amin dan terima kasih.

 Surakarta, 28 Oktober 2017
 Penulis


