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Tuturan humor merupakan salah satu bentuk tindak tutur yang dapat 
dijadikan sarana komunikasi. Di dalamnya terdapat informasi, pernyataan rasa 
senang, marah, kesal atau simpati. Sebagai sarana komunikasi apabila 
disampaikan dengan tepat, humor dapat berfungsi bermacam-macam. Presiden 
Guyonan merupakan kumpulan tulisan Butet dalam rubrik khusus bernama 
Celathu, yang membidik kenyataan kehidupan secara jenaka dan penuh sindiran 
dalam gaya tutur khas Butet: kocak, berotak, full jenaka. Pemakaian bahasa humor 
dalam “Presiden Guyonan” berbeda dengan bahasa humor lain karena dalam 
wacana humor “Presiden Guyonan”  menampilkan sketsa sosial yang merekam 
dan membidik kenyataan kehidupan dengan perspektif kejenakaan yang 
menyisakan berbagai keganjilan yang mengusik lahirnya celetukan atau guyonan. 
Dalam tuturan humor butet tidak lepas dari bahasa politik yang pedas dan tajam 
sehingga bahasa sebagai alat ekspresi pikiran dan interaksi sosial yang 
mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi orang lain.Wacana tersebut banyak 
terdapat tuturan ekspresif yang beragam dan berfungsi sebagai alat kritik.  Untuk 
itulah penelitian ini dilakukan. 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) jenis tindak tutur apa 
sajakah yang terdapat dalam tuturan ekspresif pada wacana humor politik 
“Presiden Guyonan”, (2) fungsi pragmatis tindak tutur ekspresif apa sajakah yang 
terdapat pada wacana humor politik “Presiden Guyonan”, dan kemungkinan efek 
apa yang ditimbulkan oleh tuturan ekspresif yang terdapat pada wacana humor 
politik “Presiden Guyonan”. Tujuan penelitian skripsi ini adalah (1) 
mengidentifikasi jenis tindak tutur apa sajakah yang terdapat dalam wacana 
humor politik “Presiden Guyonan”, (2) memaparkan fungsi pragmatis tindak tutur 
ekspresif yang terdapat dalam wacana humor politik “ Presiden Guyonan”, dan 
menentukan kemungkinan efek apa saja yang ditimbulkan oleh tuturan ekspresif 
yang terdapat dalam wacana humor politik “ Presiden Guyonan”. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
teoretis dan metodologis. Pendekatan teoretis yang digunakan adalah pendekatan 
pragmatic, sedangkan pendekatan metodologis yang digunakan adalah pendekatan 
kualitatif dan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah wacana 
humor politik dalam buku “ Presiden Guyonan” yang merupakan kumpulan 
tulisan butet dalam rubrik khusus bernama Celathu yang dimuat di harian Suara 
Merdeka, sedangkan data dalam penelitian ini berupa penggalan wacana humor 
yang berjumlah 20 judul yang diambil secara acak dari buku “Presiden Guyonan”. 



Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan metode catat. Analisis 
data menggunakan analisis pragmatic dengan metode heuristik. Pemaparan hasil 
analisis data menggunakan metode informal. 

Hasil penelitian adalah tuturan humor di dalam wacana humor politik 
ditemukan berbagai macam variasi tuturan. Berdasarkan jenis tindak tutur dalam 
tuturan ekspresif ditemukan tindak tutur ilokusi, tindak tutur perlokusi, tindak 
tutur  langsung, tindak tutur tak langsung, tindak tutur harfiah, dan tindak tutur tak 
harfiah. Berdasarkan fungsi pragmatis tindak tutur ekspresif ditemukan fungsi 
ekspresif yang meliputi fungsi ekspresif mengkritik, fungsi ekspresif menyindir, 
fungsi ekspresif mengeluh, fungsi ekspresif menyanjung, dan fungsi ekspresif 
menyalahkan. Berdasarkan kemungkinan efek yang ditimbulkan oleh tuturan 
humor ditemukan beberapa efek yang meliputi efek positif dan negatif. Efek 
positif : introspeksi diri dan membuat lega, efek negatif : membuat jengkel dan 
membuat terhina. 

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah 1) penulis atau pemerhati 
humor dalam menggunakan tuturan hendaknya sesuai dengan permasalahan, 
terutama pernyataan tindak tutur ekspresif, sehingga evaluasi mengenai suatu 
permasalahan yang sedang dibahas dapat dipahami oleh berbagai pihak, 2) hasil 
penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerhati bahasa yang tertarik 
untuk mendalami kajian pragmatik, khususnya yang berhubungan dengan tindak 
tutur ekspresif, dan peneliti lain ( bahasa maupun humor) agar menindaklanjuti 
penelitian terhadap bahasa dan tuturan humor pada bidang kajian yang berbeda. 
Misalnya penelitian mengenai jenis dan fungsi bahasa dalam tuturan humor pada 
mata pelajaran lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan kunci utama dalam komunikasi. Tanpa bahasa 

manusia akan sulit untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesamanya. 

Selain itu bahasa juga menjadi salah satu bagian penting dalam mengembangkan 

kebudayaan maupun ilmu pengetahuan. Sependapat dengan hal tersebut Tarigan 

(1990:4) menyatakan bahwa bahasa merupakan sarana komunikasi vital. Bahasa 

adalah salah satu ciri pembeda utama antara makhluk satu dengan lainnya.  Keraf 

(1984:4) menyatakan bahwa sebagai alat komunikasi bahasa merupakan saluran 

perumusan maksud seseorang. 

Salah satu wujud bahasa adalah tuturan. Tuturan disebut juga ujaran, 

yang merupakan sebuah tindakan. Hal ini didukung oleh Austin ( dalam Haryadi 

2003: 19) yang mengatakan bahwa ujaran atau tuturan merupakan tindak tutur, di 

samping mengujarkan sesuatu. Sementara itu Rustono (1999: 32) menyimpulkan 

bahwa tindak ujar merupakan kegiatan melakukan tindakan mengujarkan tuturan. 

Jadi tindak tutur merupakan ujaran yang memiliki fungsi sebagai suatu satuan 

fungsional dalam komunikasi.  

Bahasa berperan penting dalam dunia kekuasaan. Hal ini karena bahasa 

mempunyai kekuatan dasyat dan tajam sekaligus dapat menghancurkan realitas 

manusia lain. Di dalam sejarah pergerakan, bahasa bisa dimanfaatkan untuk 

propaganda politik. Pemimpin politik tidak hanya tahu bagaimana menciptakan 
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ungkapan-ungkapan politik, melainkan bagaimana eksploitasinya. Bahasa 

mempunyai kekuatan terpendam untuk merangsang tindakan politik. 

Bahasa politik pada praktiknya tidak bersifat netral, tetapi mengundang 

muatan-muatan politik tertentu. Di dalam komunikasi politik, apabila seseorang 

ingin menyampaikan sesuatu, bertujuan meyakinkan dan memberitahukan sesuatu 

kepada pendengarnya dengan salah satu cara. Komunikasi yang bersifat politik 

yang berwujud tuturan maupun percakapan dilakukan dengan berbagai cara untuk 

menarik masyarakat. Seorang penutur bebas menggunakan bahasa yang hidup dan 

berkembang di masyarakat. Seorang penutur juga harus dapat memilih kosakata 

yang akan digunakan dalam komunikasi. Tujuan pemilihan ini adalah agar mitra 

tutur dapat dengan mudah menginterprestasikan maksud yang akan disampaikan 

oleh penutur. 

Secara khusus ihwal tindak tutur dibahas dalam kajian pragmatik. 

Tindak tutur merupakan satuan analisis pragmatik yaitu cabang ilmu bahasa yang 

mengkaji bahasa dari aspek pemakaian aktualnya (Rustono 2000:21). Sementara 

itu Sumarsono (2004: 48) mengatakan tindak tutur adalah suatu ujaran sebagai 

suatu fungsional dalam komunikasi. Suatu tuturan merupakan sebuah ujaran atau 

ucapan yang berfungsi tertentu di dalam komunikasi, artinya ujaran atau tuturan 

mengandung maksud. Maksud tuturan sebenarnya harus diidentifikasi dengan 

melihat situasi tutur yang melatarbelakanginya. Dalam menelaah maksud tuturan, 

situasi penelaahan yang tidak memperhatikan situasi tutur akan menyebabkan 

hasil yang keliru. 
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Tuturan memiliki jenis, fungsi dan kadang-kadang terdapat juga 

implikatur yang beragam. Begitu pula humor, di dalamnya mengandung jenis 

tuturan yang beragam dan mempunyai fungsi pragmatis yang beragam pula. Jenis 

tuturan jika dianalisis berdasarkan kajian pragmatik sangatlah banyak. Salah 

satunya jenis tuturan ekspresif. Jenis tuturan ini merupakan tuturan yang 

menyangkut perasaan dan sikap. Tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar 

ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam tuturan 

itu. Fraser ( 1978) menyebut tindak tutur ekspresif dengan istilah evaluatif. 

Tuturan memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh, menyalahkan, 

mengucapkan selamat, menyanjung termasuk ke dalam tuturan ekspresif. 

Sementara itu, fungsi pragmatis tuturan adalah fungsi yang diacu oleh maksud 

tuturan di dalam pemakaiannya untuk berkomunikasi antar penutur. Misal fungsi 

pragmatis ekspresif yakni fungsi yang dimaksud tuturan di dalam pemakaiannya 

untuk berkomunikasi antarpenutur dengan fungsi pragmatis ini, penutur 

bermaksud menilai atas hal yang dituturkannya, memuji, mengkritik, 

mengucapkan terimakasih dan mengeluh termasuk substansi pragmatis ekspresif. 

Tuturan humor merupakan salah satu bentuk tindak tutur yang dapat 

dijadikan sarana komunikasi. Di dalamnya terdapat informasi, pernyataan rasa 

senang, marah, kesal atau simpati. Sebagai sarana komunikasi apabila 

disampaikan dengan tepat, humor dapat berfungsi bermacam-macam Tuturan 

yang mengandung humor mampu mengurangi ketegangan dan sebagai mediator 

penyelamat. Sudarmo (1996:1) mengatakan humor merupakan energi budaya 

yang kandungan pengertiaannya amat rumit, maka sangat menarik jika di 
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Indonesia humor diartikan sebagai lucu-lucuan, badut-badutan, guyonan, bahkan 

sinimisme dan apologisme. Tuturan humor timbul karena ada dua orang atau lebih 

yang sedang melakukan komunikasi di dalam tuturan tersebut mengandung 

maksud, tujuan dan fungsi pragmatik tertentu dan menghasilkan beberapa 

pengaruh pada lingkungan penyimak. 

Humor mempunyai jenis yang beragam dan fungsi tertentu. Sudarmo 

(1996:1) mengklasifikasikannya menjadi empat belas jenis. Jenis-jenis humor 

tersebut antara lain guyon parikena, satire, sinimisme, kelam, seks, olah estetika, 

eksperimental dan apologisme. Salah satu fungsi humor adalah sebagai alat kritik 

yang ampuh. Seringkali orang yang dkritik dengan cara humor, tidak 

merasakannya sebagai suatu pertentangan. Akan tetapi humor tidak mutlak 

sebagai obat ampuh menyelesaikan segala permasalahan. Humor bisa menjadi 

pangkal perselisihan. Fenomena yang ada, seseorang yang mempunyai rasa humor 

yang rendah bisa menjadi cepat tersinggung dan menangkap sebuah lelucon 

sebagai ejekan yang menusuk hati. Akan tetapi humor juga dapat membuat orang 

tertawa apabila mengandung satu atau lebih dari keempat unsur yaitu kejutan yang 

mengakibatkan rasa malu, ketidakmasukakalan dan yang membesar-besarkan 

masalah ( Claire dalam Rustono 2000:33-34). Sebuah kejutan yang dihadirkan  

seseorang dalam tuturannya terkadang menjadi bahan lelucon. Tuturan yang 

mengakibatkan rasa malu yang dilontarkan oleh penutur kepada mitra tutur bisa 

juga menimbulkan lelucon yang mengakibatkan tawa bagi si penutur sendiri atau 

orang lain. Ketidakmasukakalan tuturan timbul biasanya penutur menuturkan 

sesuatu yang jauh dari akal sehat. Pada akhirnya mitra tutur bisa juga tidak begitu 
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mempercayai tuturan penutur yang tidak masuk akal itu akibatnya tuturan itu 

menjadi sebuah humor. Koestler (dalam Rustono 2000:34) menyimpulkan bahwa 

humor hanyalah satu bentuk komunikasi yang di dalamnya suatu stimulus pada 

suatu tingkat kompleksitas yang tinggi yang menghasilkan respon yang 

teramalkan dan tiruan pada tingkat reflek psikologi. Rumusan tersebut didasari 

oleh pandangan psikologi yang dapat dimaknai humor yang merupakan bagian 

sarana komunikasi yang unik dan multikompleks. 

Humor dapat berfungsi membantu seseorang menempatkan segala 

sesuatu sesuai proposisi masing-masing dan dapat meredakan semua persoalan. 

Seseorang yang mendengar atau menyimak humor dengan sense humor yang 

tinggi akan mudah tersenyum, tertawa dengan demikian hal tersebut dapat 

mengurangi ketegangan yang ada dalam pikiran seseorang. Sementara itu 

Dananjaya (1989: 498) menyatakan bahwa humor dapat membebaskan diri dari 

beban kecemasan, kebingungan, kekejaman dan kesengsaraan bahkan dapat 

menghadapi ketimpangan masyarakat dengan canda tawa. Selain itu menurut 

noerhadi( dalam Rustono 1999:3) wacana humor dapat menyalurkan kritik sosial 

terhadap segala bentuk ketimpangan yang terjadi dimasyarakat. Berdasarkan 

peran humor tersebut , tuturan atau percakapan sebagai tindak komunikasi yang 

dapat menjadi alat psikoterapi bagi masyarakat yang sedang mengalami proses 

perubahan. Dengan kondisi semacam itu tindak tutur sebagai subbab dari 

pragmatik membahas hubungan antara bahasa dengan konteks yang 

digramatikalisasi atau ditandai di dalam struktur suatu bahasa. Berpangkal dari 

uraian itu pula, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana ilmu 
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pragmatic digunakan dalam tuturan tersebut. Selain itu, untuk mengetahui tinjauan 

tindak komunikasi . 

Dari berbagai karya bernuansa humor hasil kreasi lawak, ceramah, 

pidato, pertunjukan, tulisan dan segala macam bentuk ekspresi yang dilakukan 

melalui media komunikasi antarmanusia, bisa dilacak cara yang menjadi pilihan 

bagi kreator sebagai alat pengungkapan ekspresinya. Kebebasan berekspresi yang 

semakin terbuka lebar membawa angin segar bagi perkembangan kreatifitas para 

kreator di Indonesia Cara yang digunakan kreator bisa saja sama atau berlainan 

namun setiap kreator berusaha mencari yang khas dan tepat untuk dirinya. 

Humor sangat berfungsi sebagai alat kritik yang ampuh karena yang di 

kritik  tidak merasakan sebagai suatu konfrontasi. Hal ini karena kritikan yang 

disampaikan melalui humor, dirasa lebih halus. Ada beberapa sarana untuk 

menyampaikan kritik, baik melalui media cetak maupun media elektronik yang 

banyak menyajikan wacana yang berbentuk rubrik atau program acara bernuansa 

humor yang menimbulkan gelak tawa pembaca maupun pendengar. Salah satu 

bentuk sarana itu adalah “ Presiden Guyonan”. 

Presiden guyonan merupakan kumpulan tulisan Butet dalam rubrik 

khusus bernama Celathu yang dimuat di harian suara merdeka. Rubrik ini adalah 

sketsa sosial yang membidik kenyataan kehidupan secara jenaka dan penuh 

sindiran dalam gaya tutur khas Butet: kocak, berotak, full jenaka. Tulisan butet 

memang khas dan bahasanya sangat hidup. Tuturan humor butet tidak lepas dari 

bahasa politik yang pedas dan tajam sehingga bahasa sebagai alat ekspresi pikiran 

dan interaksi sosial yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. 
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 Tuturan  ekspresif merupakan tuturan yang menyangkut perasaan dan 

sikap. Tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar ujarannya diartikan 

sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam tuturan itu. Fraser ( 1978) 

menyebut tindak tutur ekspresif dengan istilah evaluatif. Tuturan memuji, 

mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh, menyalahkan, mengucapkan 

selamat, menyanjung termasuk kedalam tuturan ekspresif yang dapat 

mempengaruhi pikiran orang lain. 

Dalam wacana humor politik “Presiden Guyonan” Butet lebih 

menjinjing nuansa permainan, sindiran dan sesuatu atau peristiwa yang bukan 

sebenarnya. Berikut contoh tuturan humor politik yang merupakan fungsi 

ekspresif mengkritik. 

 
(1)                   ILMU “ KOSOKBALEN 

Mas Celathu meyakini, tesis ini akan diminati 
banyak orang. Apalagi sudah banyak kisah sukses yang 
berangkat dari wacana ini. Bukankah sekarang ini, tak 
sedikit para peneguh iman berpredikat juru 
dakwah, begitu bangga dengan mas lalunya yang 
kelam. Merampok dulu, berdakwah kemudian. Jadi 
koruptor sekarang, memberantas korupsi 
belakangan. 

 
   ( Data 42) 

Tuturan Bukankah sekarang ini, tak sedikit para peneguh iman 

berpredikat juru dakwah, begitu bangga dengan mas lalunya yang kelam. 

Merampok dulu, berdakwah kemudian. Jadi koruptor sekarang, memberantas 

korupsi belakangan, dituturkan sebagai evaluasi mengenai aneka profesi yang 

mengkhianati hakekat kemuliaan tugasnya. Penutur mengemukakan kritikan 
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terhadap dunia profesi yang kebanyakan melenceng dari tugas mulianya. Yang 

justru sering kebalikannya. Misalnya , ahli agama yang dibayangkan senantiasa 

menyalakan  suluh di hati umat dan memandu kehidupan yang suci, ternyata 

diketahui menjadi otak perampokan, begitu pula dengan pemerintah, yang dikenal 

sebagai pemberantas korupsi ternyata tak sedikit yang berprofesi sebagai 

koruptor. Contoh lain terdapat dalam penggalan wacana berikut. 

 

(2)                    BELAJAR MENDENGAR 

“ Saya akan minta dokter mengoperasi kuping 
saya. Supaya daun telinga saya lebih lebar dari yang 
sekarang,” kata Mas Celathu sambil menjumput jadah 
bakar, dan langsung mengunyahnya. 

     “maksudnya?” 
 “ ya biar pendengaran lebih peka. Kalau perlu, 
sebelumnya saya akan mengikuti kursus, belajar 
menjadi seorang pendengar yang baik.” 
 Ngomong begitu bukan lantaran Mas Celathu 
ingin menyindir. Tapi semata-mata karena gemas, 
sering sejumlah orang berstatus atasan, tapi begonia 
nggak ketulungan. Pastilah ini sejenis atasan yang tidak 
bekenan mendengar, tetapi terlalu rajin bicara. 
 

       ( Data 135) 

 

Tuturan “ ya biar pendengaran lebih peka. Kalau perlu, sebelumnya saya 

akan mengikuti kursus, belajar menjadi seorang pendengar yang baik.” 

pemimpin, kita memang selalu bisa. Bisa menganggur maksudnya. Amien. 

Penutur menuturkan demikian dapat diartikan sebagai evaluasi mengenai 

penilaian terhadap aparat negara yang kurang peka terhadap kritikan bawahannya. 
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Merupakan sindiran terhadap sejumlah orang yang berstatus atasan, tetapi tidak 

mendengarkan kritikan bawahannya, malahan rajin berbicara sendiri.   

Objek penelitian ini adalah tuturan humor politik dalam wacana 

“Presiden Guyonan”. Tuturan tersebut dijadikan sebagai objek penelitian karena 

di dalam rubrik ini merupakan sketsa sosial yang membidik kenyataan kehidupan 

secara jenaka dan penuh sindiran dalam gaya tutur khas butet: kocak, berotak, full 

jenaka. Tulisan butet memang khas dan bahasanya sangat hidup. Tuturan humor 

butet tidak lepas dari bahasa politik yang pedas dan tajam sehingga bahasa sebagai 

alat ekspresi pikiran dan interaksi sosial yang mempunyai kekuatan untuk 

mempengaruhi orang lain. 

Alasan dipilihnya wacana humor politik” Presiden Guyonan” sebagai 

objek penelitian dalam skripsi ini karena dalam wacana tersebut banyak terdapat 

tuturan ekspresif yang beragam dan berfungsi sebagai alat kritik yang 

menampilkan sketsa sosial yang merekam dan membidik kenyataan kehidupan 

dengan perspektif kejenakaan yang menyisakan berbagai keganjilan yang 

mengusik lahirnya celetukan atau guyonan.oleh karena itu dalam tuturan ini 

memungkinkan untuk dianalisis. 

Penelitian ini membahas jenis dan fungsi tuturan ekspresif dalam wacana 

humor politik” Presiden Guyonan” sebagai media kritik. Saluran ini dianggap 

efisien dan lebih bisa diterima oleh para penguasa karena kecerdasan di dalam 

mengkomunikasikan protes sosialnya dengan bahasa yang humoris, santai dan 

tidak langsung sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif, baik dari bawah 

maupun atas. 
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Berdasarkan paparan tersebut, penelitian mengenai tindak tutur ekspresif 

dalam wacana humor politik” Presiden Guyonan” dapat dipandang menarik untuk 

diteliti. Penelitian ini dibatasi pada jenis dan fungsi pragmatis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang peneliti rumuskan 

adalah sebagai berikut. 

1. Jenis tindak tutur apa sajakah yang terdapat dalam tuturan ekspresif 

pada wacana humor politik ”Presiden Guyonan?” 

2. Fungsi pragmatis tindak tutur ekspresif apa sajakah yang terdapat pada 

wacana humor politik ”Presiden Guyonan?” 

3. Kemungkinan efek apa yang ditimbulkan oleh tuturan ekspresif yang 

terdapat pada wacana humor politik ”Presiden Guyonan?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasikan jenis tindak tutur yang terdapat dalam wacana 

humor politik” Presiden Guyonan.” 

2. Menjelaskan fungsi pragmatis tindak tutur ekspresif yang terdapat 

dalam wacana humor politik” Presiden Guyonan.” 

3. Menjelaskan kemungkinan efek yang ditimbulkan oleh tuturan 

ekspresif yang terdapat dalam wacana humor politik” Presiden 

Guyonan.” 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian jenis dan fungsi pragmatis tuturan ekspresif di dalam 

wacana humor politik” Presiden guyonan” diharapkan dapat bermanfaat baik 

secara praktis maupun secara teoretis. 

 Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan  dapat menumbuhkan 

kesadaran masyarakat pada umumnya untuk tidak hanya menikmati wacana 

humor sebagai bacaan hiburan, tetapi juga memanfaatkannya sebagai media 

pembelajaran bagi masyarakat untuk bersikap kritis terhadap kondisi sosial politik 

yang sedang terjadi. 

 Secara teoretis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pragmatis dan sosioliguistik. Pada kajian pragmatis penelitian ini dapat menambah 

khasanah jenis dan fungsi bahasa. Sementara itu pada kajian sosiolinguistik, hasil 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pemahaman fungsi-fungsi 

bahasa di dalam konteks sosial, politik dan budaya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 Dalam bidang pragmatik, kajian tindak tutur merupakan lahan yang subur 

bagi peneliti pengguna bahasa, yakni untuk mengkaji dan membahas fenomena 

tindak tutur sebagai pengembang ilmu bahasa, khususnya ilmu pragmatik yang 

menempatkan tindak tutur  sebagai dasar menelaah pengguna bahasa dalam 

konteks tertentu. Penelitian pragmatik di Indonesia belum banyak dilakukan 

khususnya kajian mengenai tuturan humor. Meskipun demikian sudah ada 

penelitian mengenai tuturan humor. Penelitian mengenai tutuan humor atau 

implikatur antara lain Soejatmiko (1991), Wijana (1995), Rustono (1998), 

Zaemah (1999), Arifah, (2003), Handayani (2003), Susilowati (2004), Effendi 

(2005), dan Aisyiyah (2005). 

Soejatmiko (1992) mengkaji wacana humor berdasarkan kajian 

semantik dan pragmatik. Berdasarkan pendekatan semantik wacana humor 

mengandung ambiguitas makna yaitu dengan mempertentangkan makna pertama 

yang berbeda dari makna kedua. Di satu pihak makna yang diungkapkan dalam 

wacana itu merupakan makna harfiah dan di pihak lain menyiratkan makna kiasan 

( takharfiah) yang apabila dapat ditangkap oleh pembaca atau pendengar akan 

menangkap kelucuannya. Sedangkan pendekatan pragmatik humor ditingkat 

wacana justru memanfaatkan penyimpangan terhadap prinsip tindak ujar dan 

prinsip sopan-santun.  
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Wijana (1995) dalam disertasinya yang berjudul Wacana Kartun 

dalam Bahasa Indonesia menyimpulkan bahwa wacana humor diciptakan dengan 

menonjolkan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip pragmatik, baik secara 

langsung maupun melalui perantara tokoh-tokoh rekaan yang bertindak sebagai 

peserta tindak tutur yang tidak rasional. Penelitian ini ditekankan pada aspek-

aspek penyimpangan makna dan parameter pragmatiknya. Menurut wijana dengan 

menggunakan dasar pragmatik dapat diketahui bahwa wacana humor tercipta 

melalui penyimpangan dua jenis implikatur yaitu implikatur konvensional dan 

implikatur pertuturan. Penyimpangan terhadap implikatur konvensional berupa 

penyimpangan makna dalam bentuk-bentuk linguistik yang digunakan dalam 

pertuturan. 

Rustono (1998) tidak lagi meneliti sebatas prinsip kesantunan saja 

tetapi sudah meneliti masalah implikatur. Tidak hanya dilihat dari tuturannya saja 

tetapi juga diteliti apa yang ada di balik tuturan tersebut. Objek yang dibahas 

dalam penelitiannya adalah Implikatur Percakapan Sebagai Penunjang 

Pengungkapan Humor di Dalam Wacana Humor Verbal Lisan. Paparan dan 

argumentasinya ini mencakupi pelanggaran-pelanggaran prinsip kerja sama 

sebagai penyebab timbulnya implikatur percakapan yang menunjang 

pengungkapan humor, pelanggaran prinsip kesantunan sebagai penunjang 

pengungkapan humor, dan tipe humor verbal lisan yang pengungkapannya 

ditunjang oleh implikatur percakapan. Dalam penelitian itu diperoleh temuan 

bahwa tuturan para pelaku humor yang melanggar bidal-bidal itu justru berpotensi 
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menunjang pengungkapan humor karena ketidakhadirannya menambah kelucuan 

humor. 

Zaemah (1999) dalam skripsinya yang berjudul Jenis Tindak Tutur 

Ekspresif dalam Wacana Kartun Bertema Politik,  menemukan ada tujuh tindak 

tutur ekspresif dalam wacana kartun bertema politik yaitu tuturan mengucapkan 

terima kasih, tuturan mengeluh, tuturan menyatakan belasungkawa, tuturan 

mengadu, tuturan mengucapkan selamat, tuturan menyalahkan, tuturan 

mengkritik, selain itu penelitian ini mengungkap strategi bertutur. 

Arifah (2003) di dalam penelitiannya yang berjudul Implikatur 

Wacana Kartun Berbahasa Indonesia berdasarkan makna dan tindak tutur 

membahas mengenai implikatur berdasarkan jenis tindak tutur dan makna yang 

terkandung dalam wacana kartun berbahasa Indonesia karya Gatot Eko Cahyono. 

Hasil penelitian yang ditemukan adalah tidak semua jenis implikatur terdapat 

dalam data penelitian. Dari lima jenis implikatur berdasarkan jenis tindak tutur 

yang dapat diidentifikasi. Jenis implikatur tersebut adalah representatif dengan 

subfungsi melaporkan dan menyatakan, direktif dengan subfungsi menuntut, 

menyarankan,dan memohon, ekspresif dengan subfungsi mengkritik, mengeluh, 

mengecewakan dan mendukung.  

Penelitian berjudul Tuturan Humor Dalam Wacana di RCTI (Kajian          

Sosiopragmatik) dilakukan oleh Handayani (2003). Aspek–aspek yang dibahas 

dalam penelitian ini adalah pelanggaran prinsip percakapan dan pelanggaran 

prinsip kesantunan dalam wacana ketoprak humor. Selain itu dibahasa pula faktor-

faktor penyebab munculnya tuturan humor dalam ketoprak humor RCTI, 
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kemudian dianalisis pula aspek kebahasaan yang dimanfaatkan dalam ketoprak 

humor RCTI. Hasil penelitian di atas adalah ditemukan bidal-bidal prinsip 

kerjasama yang dilanggar adalah bidal kuantitas, bidal kualitas, bidal relevansi 

dan bidal cara dalam wacana ketoprak humor RCTI. Prinsip kesantunan dalam 

wacana ketoprak humor juga dilanggar antara lain bidal ketimbangrasaan, bidal 

kerendahatian, bidal kesetujuan, dan bidal kesimpatian. Adapun faktor penyebab 

kelucuan dari wacana yang menjadi sumber data penelitian tersebut adalah faktor 

dari dalam pemain dan dari luar pemain. Faktor dari dalam pemain berupa tuturan 

yang diplesetkan, salah ucap, tuturan yang dilontarkan untuk menyindir lawan 

main bahkan sindirian lewat fisik lawan mainnya. Hal tersebut menimbulkan salah 

satu pemain dijadikan korban dala mencapai kelucuan. Adapun faktor dari luar 

pemain adalah pelemparan barang-barang yang ditunda-tunda namun bertubi-tubi 

oleh penonton pada pemain sehingga pemain yang menerima memperlihatkan 

ekspresi wajah yang buruk dan .menimbulkan kelucuan. 

Susilowati (2004) juga melakukan penelitian mengenai humor, yakni 

Implikatur Politis Wacana Kartun Kolom Oom Pasikom Karya G.M Sudarta di 

Harian Kompas. Masalah yang dikaji adalah mengenai jenis dan fungsi tuturan 

berimplikasi politis yang terdapat dalam wacana kartun kolom oom pasikom. 

Hasil penelitian tersebut ditemukan jenis tuturan berimplikasi politis, meliputi (1) 

jenis tuturan berimplikasi politis langsung tak harfiah, (2) jenis tuturan 

berimplikasi politis tidak langsung harfiah, (3) jenis tuturan berimplikasi politis 

tidak langsung tidak harfiah. Selanjutnya dianalisis pula wacana kartun tersebut 

berdasarkan fungsi pragmatisnya sehingga ditemukan fungsi-fungsi pragmatis 
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yakni (1) fungsi pragmatis representatif dengan subfungsi menyatakan, 

menunjukkan, memberitahu, melaporkan, berspekulasi, dan menuntut, (2) fungsi 

pragmatis direktif dengan subfungsi meminta,bertanya, memengaruhi, 

menyarankan, dan harapan, (3) fungsi pragmatis ekspresif dengan subfungsi 

seperti menyindir, menyalahkan, mengkritik, dan (4) fungsi pragmatik isabati 

dengan subfungsi memperingatkan. 

Efeendi (2005) dalam penelitiannya berjudul Tindak Tutur Gus Dur 

Sebagai Pengungkapan Humor (Kajian Pragmatik) mengkaji masalah jenis tindak 

tutur Gus Dur sebagai pengungkapan humor dan fungsi pragmatis tindak tutur  

Gus Dur sebagai pengungkapan humor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

jenis tindak tutur yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi tindak tutur 

konstantif dan performatif, (2) tindak tutur lokusi, ilokusi, perlokusi (3) tindak 

tutur langsung, tak lngsung, harfiah, tak harfiah, langsung harfiah, langsung tak 

harfiah, tak langsung harfiah dan tak langsung tak harfiah.(4) tindak tutur 

representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan isabati. Adpaun fungsi tuturan yang 

ditemukan dalam penelitian ini meliputi(1)fungsi representatif, menyatakan, 

melaporkan, menegaskan,dan menyebutkan, (2) fungsi direktif; menyuruh, 

memohon, meminta dan bertanya, (3) fungsi ekspresif, memuji, mrngktritik, 

mengeluh, dan mengejek, (4) fungsi berjanji; bersumpah da mengancam; (5) 

fungsi isabati; memutuskan, melarang, dan mengizinkan. 

Serupa dengan penelitian Zaemah, Aisyiyah (2005) dalam skripsinya 

yang berjudul Tindak Tutur Ekspresif dan Direktif Pada Wacana Surat pembaca 

Rubrik” Redaksi Yth. Harian Kompas, meneliti tentang tindak tutur ekspresif 
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namun tidak hanya terfokus pada kajian tindak tutur ekspresif, melainkan dicari 

hubungan dengan tindak tutur direktif. Penelitian ini memaparkan mengenai 

fungsi pragmatis tindak tutur ekspresif, fungsi pragmatis tindak tutur direktif dan 

keselarasan fungsi pragmatis tindak tutur ekspresif dan direktif dalam wacana 

surat pembaca Rubrik” Redaksi Yth. Harian Kompas. 

Perbedaan mendasar antara penelitian Zaemah dengan peneliti yakni 

pada permasalahan yang diteliti. Zaemah memaparkan permasalahan jenis tindak 

tutur ekspresif apa sajakah yang terdapat dalam wacana kartun bertema politik, 

sedangkan peneliti memaparkan permasalahannya tidak hanya jenis tindak tutur 

ekspresif tetapi juga fungsi serta efek yang timbul dari tuturan humor politik 

tersebut. Persamaan mendasar antara penelitian Zaemah dengan peneliti yakni 

pada metode analisis data yaitu metode heuristik. Metode heuristik yaitu jenis 

tugas pemecahan masalah yang dihadapi penutur dalam menginterprestasikan 

sebuah tuturan.  

       Perbedaan mendasar antara penelitian Aisyiyah dengan peneliti yakni 

sumber data. Aisyiyah menggunakan sumber data berupa wacana “ Surat 

Pembaca” dalam Koran harian kompas. Sedangkan peneliti menggunakan sumber 

data berupa wacana humor politik dalam buku “ Presiden Guyonan”. Persamaan 

yang mendasar antara penelitian Aisyiyah dengan peneliti yakni pada kajiannya, 

keduanya sama-sama menggunakan kajian pragmatik yang terfokus pada kajian 

tindak tutur ekspresif. Kajian pragmatik merupakan kajian makna dalam 

hubungannya dengan tindak ujar. 
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Perbedaan mendasar antara penelitian Arifah dan peneliti yakni data 

yang diteliti. Arifah menganalisis data yang diambil dari wacana di surat kabar 

yang berupa tuturan tokoh irasional dalam wacana kartun dengan memperhatikan 

konteks verbal dan nonverbal. Sedangkan peneliti menganalisis data berupa teks 

tulis yakni tuturan humor yang bersumber dari media buku. Selain itu, Arifah 

tidak menganalisis fungsi tuturan dalam kartun berbahasa Indonesia tersebut. 

Sementara itu peneliti mencoba menuangkan fungsi yang terkandung dalam 

tuturan humor politik, selain jenis dan efeknya. Persamaan mendasar antara 

penelitian Arifah dengan peneliti yakni menggunakan pendekatan pragmatik. 

Pendekatan pragmatik digunakan karena masalah yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah penggunakan bahasa yang berbentuk tuturan di dalam wacana humor. 

Perbedaan mendasar antara penelitian Handayani dan peneliti yakni 

kajiannya. Peneliti Handayani menggunakan kajian sosiopragmatik, sedangkan 

peneliti menggunakan kajian pragmatik. Sosiopragmatik didasarkan pada 

kenyataan bahwa prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun beroperasi secara 

berbeda dalam kebudayaan-kebudayaan dan masyarakat bahasa yang berbeda, 

dalam situasi sosial yang berbeda, dalam kelas-kelas sosial yang berbeda (Leech 

1993:15). Sementara itu kajian pragmatik merupakan kajian makna dalam 

hubungannya dengan situasi ujar  (Leech 1993:22). Selanjutnya Handayani tidak 

membahas tentang jenis dan fungsi tuturan humor dalam penelitiannya. 

Handayani hanya membahas penelitian tentang humor dalam wacana ketoprak 

humor di RCTI berdasarkan kajian sosiopragmatik, sedangkan peneliti membahas 

jenis dan fungsi tuturan yang menunjang humor yang terdapat wacana humor 
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politik. Persamaan mendasar antara penelitian Handayani dengan peneliti yakni 

pada metode yang digunakan yaitu metode heuristik. Metode heuristik adalah 

jenis tugas pemecahan masalah yang dihadapi penutur dalam 

menginterprestasikan masalah. 

Perbedaan mendasar antara penelitian Susilowati dengan peneliti yakni 

terletak pada permasalahannya. Perbedaanya adalah Susilowati dalam 

penelitiannya meneliti masalah implikatur tuturan humor sedangkan peneliti 

menfokuskan tindak tutur ekspresif dalam tuturan humor politik. Perbedaan 

selanjutnya adalah susilowati mengambil data dari media cetak Kompas berupa 

tuturan dalam wacana kartun, sementara itu peneliti mengambil data dari media 

buku yang merupakan kumpulan dari kolom-kolom surat kabar yang berupa 

penggalan tuturan humor yang mengandung tuturan ekspresif. Kemudian 

Susilowati tidak membahas mengenai jenis dan fungsi tuturan yang terkandung 

dalam tuturan pada wacana kartun tersebut. Adapun peneliti berusaha 

mendeskripsi mengenai jenis, fungsi dan efek tuturan humor.persamaan mendasar 

antara penelitian Susilowati dengan peneliti yakni pada kajiannya. Kedua-duanya 

menggunakan kajian pragmatik. Kajian pragmatik merupakan kajian makna dalam 

hubungannya dengan tindak ujar. 

Perbedaan mendasar antara penelitian Efeendi dengan peneliti yakni 

permasalahannya. Penelitian Effendi tidak memfokuskan jenis tindak tutur yang 

diteliti, sedangkan peneliti memfokuskan pada tindak tutur ekspresif, fungsi serta 

efek yang ditimbulkan dari tuturan humor tersebut. Padahal dalam tindak tutur 

ekspresif banyak ditemukan macam subfungsi yang berbeda dalam tuturan humor. 
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Persamaan mendasar antara penelitian Efeendi dengan peneliti yakni metode yang 

digunakan. Kedua-duanya menggunakan metode heuristik. 

Berpijak dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, peneliti 

menemukan peluang yang belum diteliti secara khusus, baik dari segi pendekatan 

maupun dari objek penelitian. Salah satu penelitian yang kemungkinan bisa 

dilakukan adalah mengenai tindak tutur dalam wacana humor politik..Oleh karena 

itu, penelitian ini selain melengkapi kajian terhadap tindak tutur, juga melengkapi 

kajian tentang wacana humor politik sebagai objek penelitian. Khususnya dalam 

penelitian ini adalah meneliti tentang tindak tutur ekspresif yang berfungsi sebagai 

alat kritik yang menampilkan sketsa sosial yang merekam dan membidik 

kenyataan kehidupan dengan perspektif kejenakaan yang menyisakan berbagai 

keganjilan yang mengusik lahirnya celetukan atau guyonan.oleh karena itu dalam 

tuturan ini memungkinkan untuk dianalisis. Penelitian ini bersifat melanjutkan 

penelitian yang telah ada dan berharap penelitian ini dapat melengkapi hasil 

penelitian sebelumnya. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

 Landasan teori yang mendasari pembahasan masalah di dalam penelitian 

ini meliputi (1) teori pragmatik, (2) tindak tutur (3) jenis-jenis tindak tutur,(4) 

fungsi pragmatis tindak tutur, (5) efek tuturan (6) teori humor (7) wacana 

(8)”Presiden Guyonan”. 

 

 



21 
 

 
 

2.2.1 Teori Pragmatik 

 Pragmatik adalah telaah makna dalam hubungannya dengan situasi tutur  

(Tarigan, 1990:32). Atas dasar pengertian tersebut ada aspek-aspek yang 

mendukung situasi tutur, antara lain penutur dan mitra tutur, konteks tindak tutur, 

tujuan tindak tutur, tuturan sebagai suatu tindakan, dan tuturan sebagai produk 

tindak verbal. Leech ( 1993:16) berpendapat bahwa pragmatik merupakan kajian 

komunikasi linguistik yang berkenaan dengan pinsip-prinsip percakapan dan pada 

suatu model pragmatik yang teoretis. 

 Pragmatik berbeda dengan semantik. Hal ini ditegaskan Wijana (1996:1) 

bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa 

secara eksternal, yakni bagaimana suatu kebahasaan itu digunakan di dalam 

komunikasi. Adapun semantik adalah disiplin ilmu bahasa yang menelaah makna 

satuan lingual, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Semantik dan 

pragmatik adalah cabang-cabang ilmu bahasa yang menelaah makna-makna 

satuan lingual,hanya saja semantik mempelajari makna secara internal, sedangkan 

pragmatik mempelajari makna secara eksternal. 

 Ahli pragmatik lain, Gunarwan (1994) merumuskan bahwa pragmatik 

adalah bidang linguistik yang mengkaji hubungan (timbal-balik) fungsi ujaran dan 

bentuk kalimat yang mengungkapkan ujaran. Adapun Verhaar (2004:14) 

merumuskan bahwa pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik membahas 

tentang apa yang termasuk struktur bahasa sebagaimana alat komunikasi 

antarpenutur dan pendengar, dan sebagai pengacuan tanda-tanda bahasa pada hal-

hal ekstralingual yang dibicarakan. 
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 Jadi dapat disimpulkan bahwa pragmatik merupakan salah satu cabang 

linguistik yang menelaah ucapan-ucapan khusus dalam situasi-situasi khusus yang 

dapat mempengaruhi tafsiran dan interpretasi pendengar atau mitra tutur. 

 

2.2.2 Tindak Tutur 

 Tindak tutur atau tindak ujar (speech act) mempunyai kedudukan penting 

dalam pragmatik. Austin (dalam Gunarwan 1994) di dalam bukunya How to Do 

Thing With Words, mengatakan bahwa mengujarkan sebuah kalimat dapat dilihat 

sebagai melakukan tindakan, di samping mengucapakan kalimat itu. Di dalam 

penelitiannya, Austin (1962) membedakannya menjadi tiga jenis tindakan yang 

berkaitan dengan ujaran. Para ahli linguistik khususnya ahli pragmatik 

mengatakan tindak tutur terjemahan dari kata speech act (tindak ujar). Tindak 

tutur bersifat pokok dalam pragmatik. Tindak tutur menjadi dasar bagi analisis 

topik-topik pragmatik seperti praanggapan, perikutan, implikatur percakapan, 

prinsip kerja sama, prinsip kesantunan dan sebagainya (Rustono 1999:33). 

 Kegiatan melakukan tindakan mengujarkan tuturan merupakan tindak tutur 

atau tindak ujar (Rustono 1999:32). Sementara itu (Purwo 1990:19) menyatakan 

bahwa di dalam mengatakan suatu kalimat, seseorang tidak semata-mata 

mengatakan sesuatu dengan pengucapan kalimat, di dalam pengucapan kalimat, ia 

juga”menindakkan” sesuatu.  

 Sumarsono (2004) menyatakan tindak tutur adalah suatu ujaran sebagai 

fungsional dalam komunikasi. Suatu tuturan merupakan sebuah ujaran atau 

ucapan yang mempunyai fungsi tertentu di dalam komunikasi. Artinya ujaran atau 
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tuturan mengandung maksud. Maksud tuturan sebenarnya harus diidentifikasi 

dengan melihat situasi tutur yang melatarbelakanginya. Dalam menelaah maksud 

tuturan, situasi tutur mempunyai peran sangat penting (Tarigan 1987:33). 

Penelaahan yang tidak memperhatikan situasi tutur akan menyebabkan hasil yang 

keliru.dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak tutur merupakan suatu 

ujaran yang mengandung tindakan sebagai suatu fugsional dalam komunikasi 

yang mempertimbangkan aspek situasi tutur. 

 

2.2.2.1 Tuturan Ekspresif 

 Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya 

agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam 

tuturan itu ( Rustono 1999:39). Fraser (1978) menyebutkan tindak tutur ekspresif 

dengan istilah evaluatif. Tuturan memuji,mengucapkan terima kasih, 

mengkritik,mengeluh, menyalahkan, mengucapkan selamat, menyanjung 

termasuk ke dalam jenis tindak tutur ekspresif. 

 Selanjutnya, menurut Searle (1983) dalam Koenjana (2003:73) 

mendeskripsikan tuturan ekspresif adalah bentuk tuturan yang berfungsi untuk 

menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan, 

misalnya saja berterima kasih, memberi selamat, meminta maaf, menyalahkan, 

memuji dan berbelasungkawa. 

 Senada dengan Searle, Tarigan (1986:47) juga menjelaskan ekspresif 

mempunyai fungsi untuk mengekspresikan, mengungkapkan, atau 

memberitahukan sikap psikologis sehingga pembicaraan menuju suatu pernyataan 
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keadaan yang diperkirakan oleh ilokusi misalnya mengucapkan, berterima kasih, 

mengucapkan selamat, memaafkan, mengampuni, menyalahkan, memuji, 

menyatakan belasungkawa. 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Tutur 

 Jenis-jenis tindak tutur mencakupi (1) tindak tutur konstatif dan 

performatif, (2) tindak tutur lokusi, ilokusi, perlokusi,(3)tuturan langsung, tidak 

langsung, harfiah, tak harfiah, langsung harfiah, tidak langsung harfiah langsung 

tidak harfiah, dan tidak langsung tidak harfiah (4) tindak tutur representatif, 

direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. 

 

2.2.3.1 Tuturan Konstatif dan Performatif 

 Austin (dalam Rustono 1999:33) membedakan tuturan yang bermodus 

deklaratif menjadi dua, yaitu konstatif dan performatif. 

 

2.2.3.1.1 Tuturan konstatif 

 Tuturan konstatif adalah tuturan yang menyatakan sesuatu yang 

kebenarannya dapat di uji benar atau salah (Rustono 2000:71-72). Kekonstatifan 

tuturan di atas dapat dibuktikan dengan cara menguji benar atau salah isi tuturan 

itu. Pengujian itu dapat dilakukan dengan menggunakan pengetahuan dunia 

(Gunarwan 1994:43). Tuturan berikut merupakan tuturan konstantif. 

(1) “ Obyek wisata Borobudur terletak di Kota Magelang.” 

(2) “ Surabaya Ibukota Jawa Timur.” 
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Pertanyaan untuk menguji tuturan (1) dan (2) berturut-turut adalah Apakah 

benar bahwa obyek wisata Borobudur terletak di Kota Magelang? Dan Apakah 

benar bahwa Surabaya merupakan Ibukota Jawa Timur?. Pertanyaan tersebut 

dapat dijawab berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Jadi tuturan konstantif 

adalah tuturan yang kebenarannya dapat diuji benar atau salah dengan 

mengajukan pertanyaan atau pengetahuan tentang dunia. 

 

2.2.3.1.2 Tuturan Performatif 

 Tuturan performatif digunakan untuk melakukan sesuatu (Wijana 

1996:23). Merumuskan kevaliditasan atau kesahihan tuturan harus memenuhi 

empat syarat, yaitu1) harus ada prosedur konvensional yang mempunyai efek 

konfensional dan prosedur itu harus mencakupi pengujaran kata-kata tertentu oleh 

orang-orang tertentu pada peristiwa tertentu, (2) orang-orang pada peristiwa 

tertentu pada kasus tertentu harus berkelayakan atau yang patut melaksanakan 

prosedur itu, (3) prosedur itu harus dilaksanakan oleh para peserta secara benar 

dan (4) prosedur itu harus dilaksanakan oleh para peseta secara lengkap Austin( 

dalam Rustono 1999:34). 

 Wijana (1996:25) memperluas syarat-syarat validitas tindak tutur 

performatif antara lain (1) penutur harus memiliki niat yang sungguh-sungguh 

terhadap apa yang dijanjikan, (2) penutur berkeyakinan bahwa lawan tutur 

percaya bahwa tindakan itu benar-benar dilaksanakan, (3) penutur berkeyakinan 

bahwa ia mampu melaksanakan tindakan itu, (4)  penutur harus memprediksi 
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tindakan yang akan dilakukan, dan (5) penutur harus memprediksi tindakan yang 

dilakukannya sendiri, bukan tindakan yang dilakukan oleh orang lain. 

 Jadi tuturan performatif adalah tuturan yang dilakukan penutur untuk 

melakukan suatu tindakan. Berikut ini adalah contoh tuturan performatif. 

 (3)“ Saya berjanji nanti malam akan berkunjung ke rumahmu.” 

 (4)“ Saya berani bertaruh piala dunia 2006 diselenggarakan di jerman.” 

 

2.2.3.2 Tuturan Lokusi, Ilokusi, Perlokusi 

 Austin ( dalam Tarigan 1990:109) mengemukakan bahwa secara pragmatis 

setidak-tidaknya ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang 

penutur, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. 

 

2.2.3.2.1 Tuturan Lokusi 

 Austin (dalam Tarigan 1990:109) menjelaskan tindak lokusi adalah 

melakukan tindakan sesuatu untuk mengatakan sesuatu. Hal ini didukung 

pendapat (Rustono 1999:35) yang menjelaskan bahwa lokusi adalah tindak tutur 

yang dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu. Maksudnya, lokusi merupakan 

tindak tutur yang diujarkan dengan suatu makna atau acuan tertentu (Leech 

1993:316). Adapun pendapat (Gunarwan 1994:45) bahwa lokusi tindak mengucap 

sesuatu dengan kata dan makna kalimat sesuai dengan makna kata itu di dalam 

kamus dan makna kalimat itu menurut kaidah sintaksisinya. 

 Dalam tindak tutur lokusi, tidak dipermasalahkan maksud dan fungsi 

tuturan. Contoh tuturan “ saya haus” yang mengacu pada kata haus’ dahaga’ atau 
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‘berasa kering kerongkongan dan ingin minum’(Alwi,dkk 2003:393) tanpa 

dimaksudkan untuk meminta diambilkan atau dibelikan minuman merupakan 

tuturan lokusi. 

Jadi tuturan lokusi adalah tuturan yang maknanya sesuai tuturan itu yakni 

dengan makna kata yang ada di kamus. Dengan kondisi tanpa mengaitkan maksud 

tertentu, tuturan-tuturan berikut merupakan tuturan lokusi. 

(5)” Mereka tampak gembira sekali.” 

(6)” Kucing itu tertidur pulas.” 

 

2.2.3.2.2 Tuturan Ilokusi 

Austin (dalam Tarigan 1990:109) menyatakan bahwa tindak ilukosi adalah 

melakukan suatu tindakan dalam mengatakan sesuatu. Hal ini senada dengan 

pendapat Ibrahim (1992:304) yang merumuskan bahwa tuturan ilokusi yakni apa 

yang dilakukan dalam tindak mengatakan sesuatu. 

Sebuah tuturan yang berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan 

sesuatu juga dapat dipergunakan untuk melakukan sesuatu, bila hal ini terwujud, 

tindak tutur yang terbentuk adalah tindak ilokusi (Wijana 1996:18). Tindak tutur 

ilokusi hanya digunakan untuk menginformasikan sesuatu sejauh situasi tuturnya 

dipertimbangkan secara seksama. 

Pernyataan para ahli membenarkan bawa tuturan lokusi berbeda dari 

tuturan ilokusi. Hal ini dipertegas oleh (Rustono 2000:75) yang menyatakan 

bahwa tuturan ilokusi merupakan tuturan yang mempunyai maksud, fungsi, atau 
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daya tuturan tertentu. Jenis tuturan ini dapat diidentifikasi dengan pertanyaan, 

“untuk apakah tuturan itu diekspresikan”.  

Adapun verba yang menandai tindak tutur ilokusi, antara lain: melaporkan, 

mengumumkan, meramalkan, berpendapat,meminta, menegur, memohon, 

menganjurkan, menyuruh, mengusulkan, mengungkapkan, menanyakan, 

berterima kasih,mengucapkan selamat, berjanji, dan mendesak (Leech 1993:323). 

Jadi tuturan ilokusi merupakan tindak tutur menginformasikan sesuatu 

dengan maksud tertentu. Tuturan di bawah ini termasuk tuturan ilokusi. 

(7)”Besok kamu harus berangkat pagi ke kantor.” 

(8)” Sepatuku rusak.” 

 

2.2.3.2.3 Tuturan Perlokusi 

 Tindak tutur perlokusi adalah melakukan sesuatu tindakan dengan 

mengatakan sesuatu (Austin dalam Tarigan 1990:109). Tuturan yang diujarkan 

kadang-kadang mempunyai daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarkannya 

(Wijana 1996:19). Efek atau daya pengaruh dapat muncul baik sengaja maupun 

tidak sengaja. 

 Ibrahim (1992:304) menjabarkan bahwa pengaruh yang dihasilkan dengan 

mengatakan apa yang dikatakan disebut tuturan perlokusi. Senada dengan 

pendapat Ibrahim,Wijana (1996:20) yang merumuskan bahwa tindak tutur yang 

pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur disebut tindak 

perlokusi. Pernyataan tersebut didukung oleh Rustono (2000:77) yang 

menerangkan bahwa tindak tutur perlokusi, antara lain: membujuk, menipu, 
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mendorong, membuat, jengkel, menakut-nakuti, menyenangkan, melegakan 

,mempermalukan, menarik perhatian, mengesankan, membuat penyimak 

melakukan, mengilhami, mempengaruhi, dan sebagainya. 

 Jadi tuturan perlokusi adalah tindak tutur yang mempunyai pengaruh atau 

efek terhadap mitra tutur. Dengan daya pengaruh yang masing- masing berupa 

menakut-nakuti, dan mendorong, tuturan di bawah ini termasuk tindak tutur 

perlokusi. 

  (9)”Ada setan!” 

 (10)” Pasti kamu bisa megerjakan tugas ini!” 

 

2.2.3.3 Tuturan Langsung, Tuturan Tidak Langsung, Tuturan Harfiah, 

Tuturan Tidak Harfiah, Langsung Harfiah, Langsung Tidak Harfiah, Tidak 

Langsung Harfiah, dan Tidak Langsung Tidak Harfiah 

 Rustono (1999:45) mengemukakan jenis tindak tutur dibedakan menjadi 

tindak tutur harfiah dan tindak tutur tidak harfiah. Jika tindak tutur langsung dan 

tidak langsung digabungkan dengan tindak tutur harfiah dan tidak harfiah akan 

diperoleh jenis tindak tutur sebagai berikut: langsung harfiah, langsung tidak 

harfiah, tidak langsung harfiah dan tidak langsung tidak harfiah. 

 

2.2.3.3.1 Tindak Tutur Langsung 

Tindak tutur langsung yakni tuturan yang bermodus deklaratif, interogratif 

dan imperatif secara konvensional masing-masing diujarkan untuk menyatakan 

informasi, menanyakan sesuatu, dan memerintah mitra tutur melakukan sesuatu. 
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Kesesuaian modus tuturan dan fungsinya secara konvensional inilah yang 

merupakan tindak tutur langsung ( Rustono 1999:43). Berikut merupakan contoh 

tindak tutur langsung. 

(11) “ Tolong, buka pintu!” 

(12) “ itu bungkusan apa, Bu?” 

(13) “ Sekarang pukul 12.00.” 

ketiga tuturan di atas merupakan tindak tutur langsung karena memang 

digunakan secara konvensional. Tuturan (11) dimaksudkan sebagai perintah 

supaya dibuka pintunya, tuturan (12) menanyakan isi bungkusan, dan tuturan (13) 

menginformasikan bahwa saat itu pukul 12.00.  

 

2.2.3.3.2 Tindak Tutur Tidak Langsung 

 Tindak tutur tidak langsung terjadi jika tuturan deklaratif untuk bertanya 

atau memerintah atau tuturan bermodus lain yang digunakan secara tidak 

konvensional atau tidak langsung ( Rustono 1999:44) Kesesuaian modus tuturan 

dan fungsinya secara konvensional inilah yang merupakan tindak tutur langsung ( 

Rustono 1999:43). Berikut merupakan contoh tindak tutur tidak langsung. 

( 14) “ sudah jam sembilan.” 

(15) “ Tempatnya jauh sekali.” 

Tuturan 14 dan 15 merupakan tuturan deklaratif yang masing-masing 

dimaksudkan untuk meminta tamu mengakhiri kunjungannya dan tuturan yang 

kedua untuk melarang seorang anak ikut dengan pembicara. 
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2.2.3.3.3 Tindak Tutur Harfiah 

 Tindak tutur harfiah adalah tindak tutur yang maksudnya sama dengan 

makna kata-kata yang menyusunnya ( Rustono 1999:42). Dalam penelitian berikut 

ini ditemukan tuturan ekspresif yang didalamnya terdapat jenis tindak tutur yakni 

tindak tutur harfiah. Berikut merupakan contoh tindak tutur harfiah. 

(16)“ Makan Hati ini, Nak!” 

Tuturan di atas diujarkan seorang ibu kepada anaknya yang sedang makan 

dan di atas meja tersedia hati, merupakan tindak ujar harfiah. 

 

2.2.3.3.4 Tindak Tutur Tidak Harfiah 

 Tindak tutur tidak harfiah adalah tindak tutur yang maksudnya tidak sama 

dengan makna kata-kata yang menyusunnya ( Rustono 1999:45). Berikut 

merupakan contoh tindak tutur tidak harfiah. 

(17) “ Orang itu tinggi hati.” 

Tuturan di atas diucapkan penutur kepada seseorang yang tidak mudah 

mau bergaul, merupakan tindak tutur tidak harfiah. 

 

2.2.3.3.5 Langsung Harfiah 

 Tindak tutur langsung harfiah adalah tindak tutur yang diutarakan dengan 

modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud pengutaraannya. Berikut 

merupakan contoh tindak tutur langsung harfiah berjenis menyuruh. 

 (18) “ Buka mulutmu!” 
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 Tuturan “ Buka mulutmu!” merupakan tindak tutur langsung harfiah 

apabila dimaksudkan menyuruh lawan tutur untuk membuka mulut. 

 

2.2.3.3.6 Tidak langsung Harfiah 

 Tindak tutur tidak langsung harfiah adalah tindak tutur yang diungkapkan 

dengan modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya, tetapi 

makna kata-kata yang menyusunnya sesuai dengan apa yang dimakasudkan 

penutur. Berikut merupakan contoh tuturannya. 

 (19)“Nanti kalau kelas kakap ditambah pengembangan 

hukumnya…lebih hebat lagi.” 

 Tuturan tersebut mempunyai maksud secara halus menyarankan jajaran 

polri menegakkan hukum dengan cara memberikan sanjungan. 

 

2.2.3.3.7 Langsung Tidak Harfiah 

Tidak tutur langsung tidak harfiah adalah tuturan yang bermodus 

deklaratif, interogratif, dan tuturan imperatif secara konvensional masing-masing 

diujarkan untuk menyatakan suatu informasi, menanyakan sesuatu, dan 

memerintah mitra tutur melakukan sesuatu atau tuturan bermodus lain yang 

digunakan  secara konvensional tetapi. Maksudnya tidak sama dengan makna 

kata-kata yang menyusunnya ( Rustono 1999:41). 

Berikut ini merupakan contoh tuturan langsung tidak harfiah. 

 (20) “ sudahlah, angkat tangan saja!” 
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 Tuturan berikut, yang diucapkan oleh seseorang kepada temannya yang 

tidak mau menyerah di dalam mengerjakan teka-teki, merupakan tindak tutur 

langsung tidak harfiah. 

 

2.2.3.3.8 Tidak Langsung Tidak Harfiah 

Tindak tutur tidak langsung tidak harfiah adalah tindak tutur yang terjadi 

jika tuturan deklaratif untuk bertanya atau memerintah atau tuturan bermodus lain 

yang digunakan tidak konvensional, tetapi maksudnya tidak sama dengan makna 

kata-kata yang menyusunnya ( Rustono 1999:41). 

 (21) “ Untuk menghemat waktu kita lebih baik angkat tangan 

saja.” 

 Tuturan tersebut penutur bermaksud mengajak temannya menyerah dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Merupakan tindak tutur tidak langsung tidak 

harfiah. 

 

2.2.3.4 Tuturan Representatif, Direktif, Ekspresif, Komisif dan Deklarasi 

 Tuturan representatif, direktif, komisif, ekspresif, dan delkaratif adalah 

jenis-jenis tindak tutur hasil taksonomi Searle (dalam Rustono 2000:79). Kelima 

jenis tuturan ini terdapat di dalam wacana humor dan dapat memiliki fungsi 

menunjang humor. 
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2.2.3.4.1 Tuturan Representatif 

Tuturan representatif adalah tuturan yang berfungsi menetapkan atau 

menjelaskan apa dan bagaimana sesuatu itu adanya (Syamsyudin, dkk 1998:97). 

Sementara Rustono (2000:79) berpendapat bahwa tuturan representatif merupakan 

tuturan yang mengikat penuturnya akan kebenaran tuturannya. Di sini dapat 

dikatakan bahwa tuturan representatif seolah-olah membuat penuturnya 

bertanggung jawab atas apa yang dituturkannya. 

 Jenis tuturan yang termasuk tuturan representatif adalah tuturan 

menyatakan, menuntut, mengakui, melaporkan, menunjukkan, menyebutkan, 

memberikan, bersaksi, berspekulasi, dan sebagainya ( Rustono 1999:40). 

 (22)” Besok minggu ada konser musik di Bandung.” 

 (23)” Seminggu lagi ujian tengah semester.” 

 

2.2.3.4.2 Tuturan Direktif 

 Syamsyudin, dkk (1998:97) menjelaskan bahwa tuturan direktif berfungsi 

mendorong pendengar untuk melakukan sesuatu: seperti mengusulkan, memohon, 

mendesak, menentang, memerintah dan sejenisnya. 

 Jenis tuturan yang termasuk tuturan direktif adalah memaksa, mengajak, 

meminta, meyuruh, menagih, mendesak, memohon, menyarankan, memerintah, 

menantang dan sebagainya (Rustono 1999:41). Tuturan “ ambilkan minum itu 

sekarang!” merupakan tuturan direktif. Hal itu terjadi karena tuturan tersebut 

dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan mengambilkan air 
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baginya. Indikator bahwa tuturan itu direktif adalah adanya suatu tindakan yang 

wajib dilakukan oleh mitra tutur setelah mendengar tuturan itu. 

 Jadi tutur direktif berfungsi mendorong pendengar untuk melakukan 

sesuatu seperti: mengusulkan, memohon, mendesak, menentang, memerintah dan 

sejenisnya. Tuturan di bawah ini termasuk tuturan direktif. 

 (24)” Tolong belikan buah di toko itu!” 

 (25)” Anda lebih baik datang secepatnya!” 

 

2.2.3.4.3 Tuturan Ekspresif 

 Rustono (2000:82) berpendapat bahwa tuturan ekspresif merupakan tindak 

tutur yang dimaksudkan penuturnya agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi 

tentang hal yang disebutkan di dalam tuturannya itu. Sementara itu menurut 

Syamsyudin, dkk(1998:97) menjelaskan bahwa tuturan ekspresif yaitu tuturan 

yang menyangkut perasaan dan sikap seperti tindakan meminta maaf, berterima 

kasih, mengadukan, menyampaikan ucapan terima kasih, mengkritik, memberi 

penghargaan, memuji dan lain-lain. 

 Fraser ( dalam Rustono 1999:39) menyebutkan tindak tutur ekspresif 

dengan istilah evaluatif. Tuturan memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, 

mengeluh, menyalahkan,mengucapkan selamat dan menyanjung yang termasuk ke 

dalam jenis tuturan ekspresif. 

 Jadi tuturan ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan agar 

tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutan di dalam 

tuturannya itu. Berikut ini merupakan contoh tuturan ekspresif. 
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 (26)” Terima kasih , atas kedatangan anda sekalian.” 

 (27) “ Setiap hari makan cuma lauk tahu tempe.” 

 

2.2.3.4.4 Tuturan Komisif 

 Tuturan komisif berfungsi mendorong penutur melakukan sesuatu seperti 

tindak berjanji, bersumpah, berkewajiban, bernazar (Syamsyudin,dkk.1998:97). 

Rustono(2000:84) menjelaskan bahwa tuturan komisif merupakan tuturan yang 

mengikat penuturnya untuk melakukan tindakan yang disebutkan di dalam 

tuturannya. Berikut ini merupakan jenis tuturan komisif: berjanji, bersumpah, 

mengancam, menyatakan kesanggupan, dan berkaul (Rustono 1999:42). 

 Jadi tuturan komisif berfungsi mendorong penutur melakukan sesuatu 

seperti tindak berjanji, bersumpah, berkewajiban, dan bernazar. Contoh berikut ini 

merupakan tuturan komisif. 

 (28) Besok saya akan hadir dalam seminar itu.” 

 

2.2.4 Fungsi Pragmatis Tindak Tutur 

 Fungsi pragmatis tindak tutur adalah fungsi yang diacu oleh maksud 

tuturan di dalam pemakaiannya untuk berkomunikasi antarpenutur (Rustono 

2000:92). Adapun fungsi pragmatis tuturan yang menunjang pengungkapan 

humor yakni fungsi representatif, direktif ekspersif, komisif, dan isabati. 
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2.2.4.1 Fungsi Representatif  

 Rustono (2000:92) menyatakan bahwa fungsi representatif yang diacu oleh 

maksud tuturan di dalam pemakaiannya untuk meyarankan kebenaran. Dengan 

fungsi pragmatis ini penutur bermaksud menyatakan kebenaran sesuatu yang 

dituturkannya. Subfungsi pragmatis ini antara lain: menyatakan, melaporkan, 

menunjukkan,menyebutkan. Di bawah ini merupakan contoh tuturan yang 

mengandung subfungsi pragmatis melaporkan dan menunjukkan. 

 (29) “ Hari ini anak yang terjangkit malaria mencapai dua puluh lima 

anak.” 

 (30) “ Itu adalah gedung rektorat.” 

 

2.2.4.2 Fungsi direktif 

 Fungsi pragmatis direktif adalah fungsi yang diacu oleh maksud tuturan di 

dalam pemakaiannya agar mitra tuturnya melakukan tindakan seperti yang 

disebutkan di dalam tuturannya. Melalui fungsi pragmatis ini mitra tutur diminta 

melakukan perbuatan apa yang dituturkan penutur. Subfungsi pragmatis 

mencakupi menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, dan menantang 

ternasuk ke dalam jenis fungsi pragmatis ini. Berikut ini merupakan contoh 

tuturan yang mengandung fungsi pragmatis menyuruh dan menyarankan. 

 (31)” Mohon, Bapak menunggu di ruang tunggu yang ada di sana.” 

 (32)” Lebih baik Anda berlibur ke Bali daripada ke Singapura.” 
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2.2.4.3 Fungsi Ekspresif  

 Fungsi yang diacu oleh maksud tuturan di dalam pemakaiannya untuk 

menyatakan penilaian disebut fungsi pragmatis ekspresif (Rustono 2000:106). 

Dengan fungsi pragmatis ini, penutur bermaksud menilai atas hal yang 

dituturkannya. Termasuk ke dalam fungsi pragmatik ini adalah memuji, 

mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh, menyalahkan, mengucapkan 

selamat dan menyanjung. 

1. Fungsi memuji 

Subfungsi memuji merupakan tuturan yang mengikat penuturnya utuk 

mengekspresikan sikap psikologi yang dimaksud agar ujarannya diartikan 

sebagai evaluasi denag tuturan memuji. Berikut menyatakan sugfungsi 

pragmatis memuji. 

“ Jawabanmu bagus sekai.” Tuturan tersebut merupakan tindak tutur 

ekspresif memuji yang dimaksudkan memuji jawaba yang diberikan. 

Denan demikian tuturan tersebut menyatakan sebuah penilaian kepada 

mitra tutur yang diucapkan penutur. 

2. Fungsi mengucapkan terima Kasih 

Subfungsi mengucapkan terima kasih merupakan tuturan yang mengikat 

penuturnya untuk mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan 

agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi dengan mengucapka terima 

kasih. Berikut merupakan contoh tuturannya. 

 “Terimakasih atas kebaikan Bapak.” 
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Tuturan di atas merupakan tindak tutur ekspresif mengucapakan 

terimakasih atas kebaikan yang telah diberikan. Dengan demikian tuturan 

tersebut menyatakan sebuah penilaian kepada mitra tutur yang diucapkan 

penutur. 

3. Fungsi mengkritik 

Subfungsi mengkritik merupakan tuturan yang mengikat penuturnya untuk 

mengekspresikan sikap psikologis yangdimaksudkan agar ujarannya 

diartikan sebagai evaluasi denagn cara mengkritik. Berikut merupakan 

contoh tuturannya. 

“ Gagasanmu itu baik jika disampaikan dalam bahasa yang mudah 

dimengerti. 

Tuturan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif mengkritik. Hal ini 

terjadi karena tuturan tersebut berupa kritikan halus terhadap mitra 

tututanya, yaitu penutur bermaksud mengevaluasi pendapat yang 

disampaikan agar mudah dimengerti. 

4. Fungsi mengeluh 

Subfungsi mengeluh merupakan tuturan yang mengikat penuturnnya untuk 

mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan agar ujarannya 

diartikan  sebagai evaluasi dalam tuturan mengeluh. Tuturan ini 

menyatakan subfungsi mengeluh. 

“ Sudah belajar keras, hasilnya tetap jelek ya, Bu.” 
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Tuturan di atas merupakan tindak tutur ekspresif mengeluh karena isi 

tutura itu berupa keluhan, yaitu penutur mengeluh tentangnilainya yang 

belum bisa baik meski sudah belajar dengan keras. 

5. Fungsi menyalahkan 

Subfungsi menyalahkan merupakan tuturan yang mengikat penuturnya 

untuk mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan agar 

ujarannya diartikan sebagai evaluasi dalam tuturan menyalahkan. Berikut 

merupakan contoh tuturannya. 

“ Dia memang tersangka yang mendalangi semuanya itu.” 

Tuturan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif subfungsi menyalahkan 

karena isi tuturan berupa tuturan menyalahkan mengenai peristiwa yang 

terjadi akibat perbuatan seseorang. 

6. Fungsi mengucapkan selamat  

Subfungsi mengucapkan selamat merupakan tuturan yang mengikat 

penuturnya untuk mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan 

agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi dengan tuturan mengucapkan 

selamat. Berikut merupakan contoh tuturannya. 

“ selamat atas terpilihnya kepala desa yang baru.” 

Tuturan diatas merupakan tindak tutur ekspresif subfungsi pragmatik 

mengucapkan selamat. Hal ini terjadi karena isi tuturan itu berupa ucapan 

selamat atas terpilihnya kepala desa yang baru. 
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7. Fungsi menyanjung 

Subfungsi menyanjung merupakan tuturan yang mengikat penuturnya utuk 

mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan agar ujarannya 

diartikan sebagai evaluasi dengan sanjungan. Tuturan berikut merupakan 

contoh tuturannya. 

“kepemimpinanmu sangat memuaskan.” 

Tuturan tersebut merupakan tindak tuur ekspresif subfungsi menyanjung. 

Hal ini terjadi karena isi tuturan itu berupa sanjungan yaitu penutur 

meyanjung atas kepemimpinan yang dikira sangat memuaskan. 

 

 2.2.4.4 Fungsi Komisif 

 Rustono (2000:12) menyatakan bahwa fungsi pragmatis komisif yakni 

fungsi yang diacu oleh maksud tuturan dalam pemakaiannya untuk mengikat 

penuturnya melakukan tindakan seperti yang disebutkan dalam tuturannya. 

Subfungsi pragmatis komisif meliputi berjanji, bersumpah dan mengancam. 

 Tuturan berikut ini merupakan contoh tuturan yang mengandung subfungsi 

pragmatis berjanji dan mengancam. 

 (33)” Baiklah, besok aku datang ke rumahmu.” 

            (34) “Jika tidak kamu kembalikan besok, aku tidak akan memberikan 

pinjaman buku lagi kepadamu.” 

 

 

 



42 
 

 
 

2.2.4.5 Fungsi isbati 

 Menurut Rustono (2000:116), fungsi isabati adalah fungsi yang diacu oleh 

maksud tuturan di dalam pemakaiannya untuk menyatakan hal ( status, keadaan, 

dsb) yang baru. Dengan fungsi pragmatis ini, penutur menyatakan hal baru, status 

baru atau keadaan baru atau hal yang dituturkannya. Subfungsi pragmatis yang 

terkandung yakni memutuskan, melarang , menolak dan membatalkan. 

 Tuturan berikut ini merupakan contoh tuturan yang mengandung subfungsi 

pragmatis memutuskan dan melarang. 

 (35) “ Saya memutuskan tetap tinggal di rumah nenek!. 

 (36) “ Jangan datang ke rumahku lagi!” 

 

2.2.5 Efek Tuturan  

 Efek memiliki makna atau arti akibat atau pengaruh, kesan yang timbul 

pada pemikiran penonton, pendengar, pembaca, dsb setelah mendengar atau 

melihat sesuatu ( Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005:284). 

Efek atau daya pengaruh itu dapat ditimbulkan secara sengaja oleh 

penuturnya kepada mitra tutur yang lain. Efek yang ditimbulkan itu akan berbeda 

antara mitra tutur atau mitra tutur yang satu dengan mitra tutur yang lain. 

 Tindak tutur yang salah satu cirinya dapat menimbulkan efek adalah 

tuturan perlokusi. Haryadi (2003) dalam tesisnya menyatakan bahwa efek-efek 

yang ditimbulkan dari tuturan perlokusi. Berdasarkan dampaknya tuturan 

perlokusi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak 

negatif.Efek perlokusi yang berdampak positif adalah efek yang berdampak baik 
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bagi mitra tutur. Efek yang berdampak positif itu antara lain membujuk, 

mendorong, menyenangkan, membuat tertawa,dsb. Selain berdampak positif, efek 

perlokusi juga berdampak negatif, yaitu efek yang berakibat buruk atau tidak baik 

bagi mitra tutur. Efek yang berdampak negatif itu antara lain menipu, 

mempermalukan , membuat jengkel, menakut-nakuti, membuat terhina,dsb. 

 

2.2.6 Teori Humor 

 Humor merupakan bahsa canda yang mampu bersatu dengan lawan 

bicaranya di mana saja dalam saat yang tepat membuat suasana menjadi cair dan 

tidak tegang. Rustono (2000:33) mengungkapan batasan humor, yaitu segala 

bentuk rangsangan, baik verbal maupun nonverbal yang berpotensi memancing 

senyum dan tawa penikmatnya. Rangsangan itu merupakan segala tingkah laku 

manusia yang menimbulkan gembira, geli, atau lucu di pihak pendengar, penonton 

dan pembaca. 

Freud (dalam Soedjatmiko 1992:71) mengatakan bahwa humor merupakan 

penyimpangan dari pikiran wajar dan diekspresikan dalam kata-kata dan waktu. 

Penyimpangan itu bisa berupa pelanggaran prinsip percakapan yang diekspresikan 

dalam ujaran. 

Sementara itu, menurut Sudarmo (1996) humor dapat diartikan sebagai 

lucu-lucuan, badut-badutan, guyon, sindiran, bahkan sinimisme atau apologisme. 

Guyon adalah lelucon yang biasanya bersifat nakal dan agak menyindir namun 

tidak tajam-tajam amat bahkan cenderung sopan. Sinisme merupakan 

kecenderungan memandang rendah pihak lain. Sedangkan apologisme merupakan 
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tuturan yang digunakan untuk mempertahankan gagasan, kepercayaan dan lain-

lain. Jenis humor dan leloucon sangatlah bervariasi. Sudarmo (1996) 

mengklasifikasikan menjadi empat belas jenis, yakni sebagai berikut. 

1. Guyon parikena merupakan lelucon yang sifatnya nakal dan 

cenderung menyindir. 

2. Satire sama-sama menyindir namun muatan ejekannya lebih 

dominan. 

3. Sinisme merupakan jenis lelucion yang memandang rendah orang 

lain. 

4. Plesetan atau parody, merupakan jenis humor yang memelesetkan 

segala sesuatu yang telah mapan atau popular. 

5. Slapstick adalah lelucon kasar;misalnya orang terjengkal, kepala 

dipukul pakai tongkat dan sebagainya. 

6. Olah logika adalah lelucon bergaya analis, lelucon ini biasanya 

digemari dari kalangan terdidik. 

7. Analogi biasanya lelucon yang didasarkan pada dunia anuland, 

antah barantah, untuk mencapai persamaan-persamaan dengan 

kondisi atau situasi yang ingin dibidik. 

8. Unggul pecundang adalah salah satu jenis lelucon dari perasaan 

diri unggul karena melihat cacat, kesalahan, kebodohan 

kemalangan pihak lain. 

9. Surealisme adalah lelucon yang dunia nillogika; melompat dari 

makna-makna yang sudah disepakati. Lelucon corak ini banyak 
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dijumpai di novel-novel iwan simatupang, budi darma, danarto dan 

putu wijaya. 

10. Kelam, sering disebut juga black humor. Isinya tentang malapetaka 

atau berisi tentang segala sadisme dan kebrutalan. Missal tentang 

lelucon oaring bunuh diri, diperkosa dan sejenisnya. 

11. Seks, seks ini bukan berarti gender atau jenis kelamin, namun seks 

yang mengandung makna menjurus keporno-pornoan. Lelucon ini 

beredar dikalangan terbatas. 

12. Olah estetika, lelucon ini lebih banyak dinikmati di dunia 

panggung pertunjukan, pameran atau paket audio visual. Isi 

tayangannya mungkin tidak terlalu menggigit namun 

pengemasannya sangat mengesankan dan mengejutkan. 

13. Eksperimental, seperti halnya dengan cabang seni lain, misalnya 

teater, musik, tari, lukis, lelucon dalam berbagai ekspresinya juga 

mengenal eksperimentasi, yakni upaya menggeliat dari ruang-

ruang yang sudah ada. Munculnya kartun instalasi yang 

mendekonstruksi benda-benda dan difungsikan dalam makna yang 

baru atau film kartun animasi. 

14. Apologisme, merupakan upaya pembenaran yang tergolong 

‘pengecut’ karena ketidakberdayaan mempertanggungjawabkan 

lontaran, pernyataan atau perbuatan yang ternyata tidak memiliki 

dasar atau argumen,untuk menetrakisasikan, karena biasanya 
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enggan mengakui kesalahan, lalu berkilah, “Ah, itu kan cuma 

guyon, cuma lelucon.” 

Humor dapat membuat orang tertawa apabila mengandung satu atau lebih 

dari keempat unsur, yaitu kejutan, yang mengakibatkan rasa malu, 

ketidakmasukakalan, dan yang membesar-besarkan masalah Claire (dalam 

Rustono 2000:33-34). Tuturan yang mengakibatkan rasa malu yang dilontarkan 

oleh penutur kepada mitra tutur bisa juga menimbulkan lelucon yang 

mengakibatkan tawa, bagi si penutur sendiri atau orang lain (selain mitra tutur 

atau penerima tutur). Ketidakmasukakalan tuturan timbul karena biasanya penutur 

menuturkan sesuatu yang jauh dari akal sehat. Pada akhirnya mitra tutur dan 

penerima tutur bisa saja tidak begitu mempercayai tuturan penutur yang tidak 

masuk akal itu akibatnya tuturan tersebut bisa menjadi sebuah humor. Penutur 

yang terkadang membesar-besarkan masalah dalam percakapan juga mampu 

menimbulkan sebuah humor. Keempat unsur tersebut dapat terlaksana melalui 

rangsangan verbal yang berupa kata-kata atau satuan-satuan bahasa yang 

disengaja dikreasi sedimikian rupa oleh para pelaku ( Rustono 2000:34). 

Koestler (dalam Rustono 2000:34) menyimpulkan bahwa humor hanyalah 

satu bentuk komunikasi yang di dalamnya suatu stimulus pada suatu tingkat 

kompleksitas yang tinggi yang menghasilkan respon yang teramalkan dan tiruan 

pada tingkat refleks psikologis. Rumusan tersebut didasari oleh pandangan 

psikologis yang yang dapat dimaknai humor merupakan bagian sarana komunikasi 

yang unik dan multikompleks. 



47 
 

 
 

Humor dapat berfungsi membantu seseorang menempatkan segala sesuatu  

sesuai proposinya masing-masing dan dapat meredakan semua persoalan. 

Seseorang yang mendengar atau mendengarkan humor dengan sense yang tinggi 

akan mudah tersenyum atau tertawa, dengan demikian hal tersebut dapat 

mengurangi ketegangan yang ada di dalam pikiran seseorang. 

Dari berbagai definisi humor di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat 

humor adalah segala bentuk rangsangan atau stimulus, baik verbal maupun non 

verbal, yang berhubungan dengan hal-hal yang lucu, ganjil, jenaka, atau 

menggelikan. Bentuknya bisa berupa rangsangan atau stimulus, baik verbal 

maupun nonverbal di dalamnya terkandung hal-hal yang berhubungan dengan 

kelucuan dan mengungkapkan sesuatu yang ganjil, jenaka atau menggelikan. 

 

2.2.6.1 Tuturan Humor 

Tuturan  adalah ucapan, ujaran. Humor adalah keadaan yang menggelikan 

hati, kejenakaan, dan kelucuan atau yang menyenangkan. Jadi tuturan humor 

adalah ucapan atau ujaran yang mengandung kelucuan atau yang dapat membuat 

ketawa para pendengarnya. 

Heryanto (1996) menyatakan bahwa humor adalah kegiatan berbahasa 

yang mengutamakan atau memanfaatkan secara maksimal pembentukan berbagai 

pernyataan dan aneka makna, realitas, dan empirik. Sebagai akibat dari 

pembentukan berbagai pernyataan itu bisa timbul kelucuan, tetapi bukan tanpa 

resiko kemungkinan terjadi kebingungan, kesalahpahaman atau juga perasaan 

tersinggung. Humor dianggap serius yaitu ketika menjadi komoditi atau barang 
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dagangan dalam industri tontonan hiburan. Tujuan yang dikerjakan oleh humor 

adalah tepuk tangan dan tawa para penonton, sesuai dengan tuntutan hukum pasar 

dan persaingan dagang. Menurut Heryanto (1996:112) humor disampaikan dengan 

lelucon yang hanya akan berhasil apabila ada tiga hal, yaitu:1) ada kelaziman, 2) 

ada penyelewengan, 3) ada kemampuan pihak yang menerima dan menghargai 

bahwa itu benar. Humor adalah merupakan tingkah laku yang agresif dalam 

humor pasti ada yang dikorbankan atau diejek, direndahkan, dan dihina. 

Humor oleh Freud (dalam Purwo 1992:80) dapat diklasifikasikan menurut 

motifasinya, yaitu humor yang dibuat tanpa motifasi dan humor yang sengaja 

mencapai kesenangan melalui penderitaan orang lain. Tentang mencapai 

penderitaan orang lain Freud mengelompokkan pada tiga bagian prinsip yang 

terdapat dalam kehidupan prinsip manusia yaitu prinsip konstansti,prinsip 

kesenangan dan prinsip realitas. Prinsip kostanstif kecenderungan kehidupan 

psikis untuk mempertahankan kuantitas ketegangan psikis pada taraf yang sedapat 

mungkin stabil. Prinsip kesenangan adalah kecenderungan kehidupan psikis untuk 

menghindarkan ketidaksenangan dan sebanyak-banyaknya memperoleh 

kesenangan. Prinsip realitas merupakan prinsip kesenangan yang disesuaikan 

dengan kenyataan.  

Humor adalah teori-teori psikologis, ada tiga kubu besar teori yaitu teori 

pembebasan, teori konflik, dan teori ketidakselarasan (Wilson 1979:10). Teori 

pembebasan merupakan penjelasan dari sudut dampak emosional. Lelucon tidak 

lain adalah tipu daya emosional yang kelihatan seolah mengancam, tetapi 

akhirnya terbukti tidak apa-apanya. Teori konflik memberi tekanan pada implikasi 



49 
 

 
 

perilaku humor, yaitu konflik antara dua dorongan yang saling bertentangan. 

Greig (dalam Wilson 1979:11) menyatakan humor sebagai pertentangan antara 

keramahan dan kebencian. Teori ketidakselarasan (Wilson 1979) merujuk pada 

penjelasan kognitif yaitu dua makna atau interprestasi yang tidak sama yang 

digabungkan dalam suatu makna gabungan yang kompleks. Dalam benak yang 

ditanya sekaligus masuk dua makna yang berlawanan, tetapi mengacu pada suatu 

hal yang sama. 

Menurut sasaran yang dijadikan kelucuan humor dapat dibagi menjadi 

humor etnis, humor seksual, humor politik, (Purwo 1992:80-82). Humor etnis 

memanfaatkan ciri khas mengangkat segi-segi yang mencolok dan dianggap 

sebagai kekurangn suatu kelompok etnis: bahasa (logat), pelaku (kasar,lembut, 

berlebihan), sikap ( pelit,boros, curang), dan lain-lain. Teks humor etnis 

memanfaatkan prinsip litotes dengan target humor dikecilkan dan si pembuat 

humor meletakkan dirinya sebagai superior. Humor seksual adalah humor tentang 

alat kelamin, hubungan seks atau hal-hal yang menyeret hubungan seks sebagai 

target humor ( Raskin 1985:145). Humor seksual dapat  berupa tuturan yang 

bersifat eksplinsif dan eksplinsit. Humor politik menjadikan pemimpin politik, 

politikus, lembaga, kelompok, partai, dan gagasan-gagasan politik sebagai 

sasaran. 

Menurut Heryanto (1996:116-118) humor berfungsi sebagai berikut: 

(1) Sebagai tanggapan politik kaum yang lemah terhadap tata social dan 

penguasa yang lalim. 
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(2) Berfungsi sebagai estetik atau politik dalam bahasa yang dimungkinkan 

oleh hakekat bahasa itu sendiri. 

(3) Berfungsi sebagai pelarian dari problema dunia dan hanya memain-

mainkan gambaran tentang dunia tanpa berupaya memberikan sumbangan 

untuk mengubah dunia itu supaya lebih baik. 

Fungsi humor adalah untuk alat penilaian baik atau buruk penjahat atau 

pahlawan. Menurut Purwo (1996) fungsi humor adalah sebagai alat pengobat 

stress dan untuk menghilangkan ketegangan- ketegangan yang ada di alam ini. 

Humor sangat berfungsi sebagai alat kritik yang ampuh sebab yang dikritik tidak 

merasakannya sebagai suatu konfrontasi. Humor dapat mengendorkan ketegangan 

atau berfungsi sebagai katup penyelamat. 

 

2.2.6.2 Tindak Tutur Dalam Humor 

 Tindak tutur adalah bahwa didalam mengucapakan suatu ekspresi 

pembicara tidak semata-mata mengatakan sesuatu dengan mengucapkan itu. 

Gunarwan (1994:43) mengatakan bahwa mengujarkan sesuatu tuturan dapat 

dilihat sebagai melakukan tindakan, di samping memang mengucapkan ( 

mengujarkan) tuturan itu. Aktifitas mengujarkan atau menuturkan tuturan dengan 

maksud tertentu itu merupakan tindak tutur atau tindak ujar. Tindak tutur 

merupakan entitas yang bersifat sentral di dalam pragmatik (Rustono 1999:31). 

Entitas ini menjadi dasar analisis topik-topik lain, bidang ini seperti praanggapan, 

perikutan, prinsip kerja sama, prinsip kesantunan, dan implikatur percakapan. 
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Searle (1969:23-24) menemukakan bahwa secara pragmatik setidak-

tidaknya ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur 

yakni tindak lokusi, tindak ilokusi, tindak perlokusi. Tindak lokusi adalah tindak 

tutur yang dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu. Gunarwan (1994:45) 

menyatakan tindak tutur merupakan tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan 

makna kalimat sesuai dengan makna kata itu di dalm kamus dan makna kalimat 

itu menurut kaidah sintaksisnya. Tindak ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu 

atau merupakan tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tutur 

( Austin 1962:99-100). Tindak perlokusi adalah tindak yang berupa tuturan yang 

memiliki efek atau daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarkannya. 

Wijana (1996:17) menyatakan bahwa tindak tutur dibedakan menjadi tiga 

yaitu 1) tindak lokusi, 2) tindak ilokusi dan 3) tindak perlokusi. Tindak lokusi 

mempunyai pengertian sebagai makna dasar atau referensi dari ucapan, tindak 

tutur yang mengaitkan suatu topik dengan sesuatu keterangan dalam suatu 

ungkapan penjelasan dalam sintaksis (Nababan 1987:18). Tindak ilokusi 

didefinisikan sebagai tindak tutur yang berfungsi untuk menginformasikan sesuatu 

dan melakukan sesuatu (Wijana 1996:18) atau tindak tutur berupa pengucapan 

suatu pernyataan, tawaran, janjian, dan sebagainya( Nababan 1987:18). Tindak 

perlokusi mempunyai pengertian tindak bahasa yang merupakan hasil atau efek 

yang menimbulkan oleh tuturan para pendengar sesuai dengan situasi dan kondisi 

pengucapan kalimat ( Nababan 1987:18). 
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2.2.7 Wacana  

Wacana merupakan unit bahasa yang terikat oleh satu kesatuan. Kesatuan 

dalam wacana menurut Haliday (1979:1) adalah satuan yang bersifat sistematis. 

Oleh karena itu sebuah wacana tidak harus direalisasi dalam bentuk rangkaian 

kalimat. Wacana dapat berbentuk sebuah kalimat, bahkan dapat berbentuk sebuah 

frasa atau kata. Hal ini senada dengan pendapat Alwi (dalam Hoed 1994:134) 

mengatakan bahwa wacana dapat terdiri dari satu kata, meskipun hanya berupa 

satu kata, makna yang terkandung tidak hanya makna itu saja, tetapi makna 

luarnya yaitu makna (yang diacu oleh kata tersebut). Pernyataan itu bertolak dari 

pendapat Hoed (1994:134) yang menyatakan bahwa wacana mengacu pada unsur 

di dalam  dan di luarnya, sedangkan kalimat atau kata hanya mengacu pada unsur 

dalam. 

Tarigan (1987:27) berpendapat bahwa wacana adalah satuan bahasa yang 

terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan kohesi 

dan koherensi tinggi dan berkesinambungan dan mempunyai awal dan akhir yang 

nyata disampaikan secara lisan dan tertulis. Kridalaksana (1987:184-259) 

berpendapat bahwa satuan  bahasa yang lengkap bukanlah kata atau kalimat 

melainkan wacana. Wacana adalah satuan kebahasaan yang unsurnya terlengkap 

yang tersusun dari kalimat yang berupa lisan maupun tulis, yang membentuk 

suatu pengertian yang serasi maupun terpadu baik dalam pengertian maupun 

dalam manifestasi finetisnya. Senada dengan Kridalaksana, pengertian wacana 

yang diungkapkan oleh Kinneavy (dalam Supardo 1988:55) bahwa wacana adalah 

teks lengkap yang disampaikan baik dengan cara lisan maupun tulisan yang 
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tersusun oleh kalimat yang berkaitan, tidak harus selalu menampilkan isi yang 

koheren. Secara rasional, wacana sebagai hasil tindakan komunikasi( pemakaian 

bahasa), dengan acuan bahwa wacana berkaitan dengan unit-unit bahasa yang 

lebih besar dari gramatikal pada tataran yang diacu sebagai unsur yang disebut 

wacana. 

Tarigan (1987:52-55) menyatakan bahwa wacana berdasarkan realisasinya 

dapat dibagi menjadi dua yaitu wacana tulis dan tertulis. Wacana tulis adalah 

wacana yang disampaikan secara tertulis, sedangkan wacana lisan adalah wacana 

yang disampaikan secara lisan. Berdasarkan langsung tidaknya pengungkapan 

wacana dibedakan menjadi wacana langsung dan wacana tidak langsung. Wacana 

langsung merupakan kutipan yang sebenarnya dibatasi oleh informasi, sedangkan 

wacana tidak langsung adalah pengungkapan kembali wacana berupa mengutip 

kata-kata tanpa mengutip kata-kata yang dipakai oleh pembicara dengan 

memperhatikan kontruksi gramatikalnya atau kata-kata tertentu antara lain dengan 

klausa subordinat dan sebagainya. Supardo (1988:74) menyatakan bahwa kategori 

wacana yang terakhir adalah wacana tuturan. Jenis ini menekankan pada 

perhatiannya pada masalah yang dinyatakan oleh wacana itu. Kategori wacana 

seperti ini terlihat pada dalam bentuk karya sastra. Yang termasuk kategori ii 

antara lain cerita pendek, drama, lagu rakyat, film dan lawak ( humor). Wacana 

yang berupa karya sastra ini mengundang reaksi pendengar atau pembacanya. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa wacana 

adalah satuan bahasa yang tertinggi dalam hierarki gramatikal yag menyatakan 

satu topik tertentu yang disajikan teratur dan sistematis dalam satu kesatuan yang 
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koheren, dibentuk oleh unsure verbal maupun unsur nonverbal, baik dalam bentuk 

lisan maupun bentuk tulisan. 

 

2.2.7.1 Wacana Humor Verbal Tulis 

Brewer dan Lichtenstein (dalam Rustono 1998:4) menyatakan bahwa 

wacana humor verbal tulis sebagai wacana tulis sebagian wacana yang kompleks 

dapat dipilarkan menjadi wacana interaktif, wacana informatif, dan wacana 

persuasife. Selain untuk menghibur, menurut Suryono (2005:26) wacana humor 

juga dapat pula digunakan untuk menyalurkan kritik sosial terhadap segala bentuk 

ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. 

Wacana humor verbal tulis mempunyai tujuan pokok yang membuat orang 

lain menjadi tertawa, bukan tertawa sinis, tertawa mengejek atau tertawa 

menyeringai. Orang dapat tertawa atau dapat dibuat tertawa dengan empat panca 

indera, yaitu indera pembau, perasa, penglihatan, dan pendengaran Sudarsono 

(dalam Suryono 2005:26). Cara pertama orang dapat dibuat tertawa dengan 

memberi gas yang disebut gas gerak, melalui hidung atau indera pembau, kedua 

melalui indera perasa oaring dapat dibuat tertawa, misalnya dengan digelitik atau 

dibuat geli di bagian tubuh yang peka, ketiga melalui indera pedengar, orang 

dapat tertawa jika mendengar sesuatu yang lucu, walaupun tidak melihat sesuatu 

orang dapat tertawa pada waktu mendengar percakapan dari kaset, siaran radio, 

atau televisi, keempat melalui indera penglihatan orang dapat tertawa jika melihat 

sesuatu yang lucu, misalnya seseorang melihat film humor atau melihat lawak di 

televisi. 
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Rangsangan verbal tulis yang cenderung spontan menimbulkan senyum 

dan tawa para pembacanya atau pendengarnya berupa kata-kata yang diplesetkan 

oleh para pelaku percakapan humor. 

 

2.2.8 Bahasa dan Politik 

Susanto (1992) menyatakan bahwa bahasa adalah instrumen politik yang 

berfungsi untuk melanggengkan kekuasaan. Permainan bahasa menjadi salah satu 

strategi yang digunakan sebagai alat provokasi halus yang dimanfaatkan oleh para 

penguasa untuk mencapai tujuan politiknya. Eufemisme yaitu pemakaian suatu 

ungkapan yang kembut, samar atau berputar-putar untuk mengganti suatu presisi 

yang kasar atau suatu kebenaran yang kurang enak. Semula, eufemisme 

dimaksudkan sebagai suatu ungkapan penghalus atau penghalusan bahasa. Pada 

konteks ini eufemisme jelas bersifat positif, yakni agar tidak menyinggung 

perasaan orang lain. Sekarang eufemisme tidak lagi dipakai untuk menjaga 

perasaan orang lain atau kelompok. Pada perkembangannya oleh para politisi orde 

baru, eufemisme bergeser dari maksud semula. Eufemisme dipakai terutama 

ditujukan untuk menutupi informasi yang sebenarnya, sebagai selubung terhadap 

kenyataan yang cenderung mengecewakan. Ia lebih cenderung mengarah 

ketidakjujuran informasi Anwar (dalam Akhmad Sofyan 2001:62). 

Rustono (2002) di dalam makalahnya yang berjudul Rekayasa Bahasa di 

Dalam Panggung Politik Kekuasaan membahas perlawanan, rekayasa bahasa, 

rekayasa sebagai pelanggaran. Menurutnya perlawanan bahasa dapat mengarah ke 

atas maupun ke bawah. Melawan ke atas berarti melawan penguasa, sebaliknya 
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melawan ke bawah berarti menumpas segala perlawanan baik prefentatif maupun 

kuratif. Di dalam perlawanan perfentatif bahasa digunakan untuk mengendalikan. 

Semetara itu, di dalam perlawanan kuratif bahasa digunakan untuk menyelesaikan 

perlawanan yang terjadi atau menutup episode yang telah mengancamnya. 

Rustono memberikan contoh ungkapan, ‘mereka telah disukabumikan’ dapat 

menciptakan suasana tenang kembali dan episode pergolakan pun reda. 

Ekspresi muncul dari bawah sebagai bentuk perlawanan adalah lahirnya 

kata-kata yang berbau horor. Susanto (dalam Rustono 2002:1) mendaftar kata-

kata yang selalu menjadi lalu-lintas perlawanan, bakar,bantai, bunuh, 

caplok,cekik, gantung, gorok, pukul, potong, penggal, rusak, sabet, sekap, tabrak, 

tampar, tempeleng,, tonjok, tusuk. Secara psikologi kata-kata tersebut mempunyai 

efek yang menndorong masyarakat kecil untuk bersikap berontak atau bahkan 

melawan penguasa akibat kondisi social yang carut- marut. 

Rekayasa bahasa di dalam berbahasa menurut Rustono (2002:2) terjadi 

dengan bertutur secara tidak langsung, tidak terus terang, berbasa-basi, tidak mau 

mengatakan yang sebenarnya. Tujuan yang hendak dicapai dengan rekayasa 

bahasa di dalam panggung politik adalah untuk memperoleh atau 

mempertahankan kekuasaan. 

Bahasa politik kita menggambarkan dengan jelas bahwa kata-kata 

memegang peranan penting. Borgias (dalam Akhmad Sofyan 2001: 61) 

menyatakan bahwa pemakaian bahasa dalam konteks politis cenderung 

membelenggu dan menjajah masyarakat dengan jalan mengaburkan makna 
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semantisnya. Keadaan yang demikian pada kelanjutannya akan melumpuhkan 

kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat ( oleh politisi). 

Pada era pemerintah orde baru masyarakat tidak dapat mengungkapkan 

kontrol dan kritik terhadap pemerintah secara terbuka dan terang-teranan. Sebab, 

kalu sampai melakukan kontrol dan kritik secara terbuka dan terang-terangan 

mereka akan menanggung resiko “ diamankan” dan hidupnya menjadi “ tidak 

aman”. Masyarakat hanya dapat menyampaikan kontrol dan kritik secara diam-

diam dengan menggunakan bahasa plesetan. Menurut Saryono ( dalam Akhmad 

Sofyan 2001:65), ada dua cara utama masyarakat melakukan kontrol kekuasaan. 

Pertama, penyelewengan akronim-akronim yang maknanya sudah baku bagi kita 

khususnya elite penguasa. Kedua , pemelesetan konsep-konsep dan pengertian –

pengertian yang sudah baku dalam bahasa Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh 

Sutrisno (1993),”…kalau orang mau tahu persis apa yang sekarang ini menjadi 

perasaan rakyat kebanyakan, carilah itu dalam eufemisme, dalam bahasa plesetan 

atau dalam akronim-akronim, juga humor-humor yang disemukan atau 

dieufemismekan. 

Berpijak dari pandangan para ahli tersebut, penulis menganggap bahwa 

munculnya fenomena rekayasa di dalam panggung politik Indonesia secara 

genetik memiliki hubungan dengan kultur budaya  timur yang selalu berusaha 

menyampaikan sesuatu dengan bahasa firasat dan penuh basa-basi, oleh karena itu 

humor sebagai medi kritik sosial memanfaatkan gaya bertutur tidak langsung di 

dalam mengkritik para penguasa. Bentuk ekspresi inilah yang sampai saat ini 

masih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai media kontrol sosial. 
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2.2.9 Presiden Guyonan 

 Presiden guyonan merupakan kumpulan tulisan Butet dalam rubrik khusus 

bernama Celathu yang disiarkan  setiap hari minggu di harian Suara Merdeka. 

Rubrik ini adalah sketsa sosial yang membidik kenyataan kehidupan secara jenaka 

dan penuh sindiran dalam gaya tutur khas Butet: kocak, berotak, full jenaka. 

Tulisan butet memang khas dan bahasanya sangat hidup. Tuturan humor butet 

tidak lepas dari bahasa politik yang pedas dan tajam sehingga bahasa sebagai alat 

ekspresi pikiran dan interaksi sosial yang mempunyai kekuatan untuk 

mempengaruhi orang lain. 

 Buku presiden guyonan yang berisi 54 judul karangan Butet Kartaredjasa 

ini, merupakan sketsa sosial yang muncul dalam kolom mingguan di koran Suara 

Merdeka, terbitan Semarang. Sketsa sosial itu tak ubahnya permainan monolog 

Butet yang selama ini dikenal sebagai aktor monolog. Selain dikenal sebagai 

penggiat kesenian khususnya seni teater, Butet juga seorang penulis. Lewat buku 

perdananya ini, Butet mengajak kita merenungi nasib bangsa dan membangun 

impian tentang sebuah Indonesia yang lebih baik. Semua disajikan dalam gaya 

tutur yang khas Butet: kocak berotak, full jenaka. 

Dalam wacana humor politik “ Presiden Guyonan” butet lebih menjinjing 

nuansa permainan, sindiran dan sesuatu atau peristiwa yang bukan sebenarnya. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

 Tuturan humor Butet diakui cukup ampuh mencairkan ketegangan. 

Selain cerdik berpolitik, daya tarik Butet adalah kegemarannya bercanda dan 
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berpiawai menciptakan lelucon yang penuh dengan jenaka dan sindiran dalam 

gaya tutur khas Butet: kocak, berotak, full jenaka. Tulisan butet memang khas dan 

bahasanya sangat hidup. Tuturan humor butet tidak lepas dari bahasa politik yang 

pedas dan tajam sehingga bahasa sebagai alat ekspresi pikiran dan interaksi sosial 

yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. 

 Humor yang dianalisis dalam penelitian ini termasuk jenis humor politik 

yaitu humor yang di dalam perwujudannya tidak sekedar berkelakar belaka, tetapi 

ada unsur tendensi dari penciptaannya berupa kritik social atau sindiran- sindiran 

halus yang menjinjing nuansa permainan,. Tuturan humor ini sebagai alat kritik 

yang menampilkan sketsa sosial yang merekam dan membidik kenyataan 

kehidupan dengan perspektif kejenakaan yang menyisakan berbagai keganjilan 

yang mengusik lahirnya celetukan atau guyonan. Oleh karena itu dalam tuturan ini 

memungkinkan untuk dianalisis. 

Penelitian ini berusaha mengungkap jenis dan fungsi pragmatis serta efek  

yang ditimbulkan dari tuturan humor politik yang terdapat dalam wacana humor 

politik “Presiden Guyonan”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

(1) teori pragmatik, (2) tindak tutur, (3) jenis-jenis tindak tutur,(4) fungsi 

pragmatis tindak tutur, (5) efek tuturan (6) teori humor (7)wacana (8)”Presiden 

Guyonan”. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode heuristik. Adapun 

metode heuristik yaitu jenis tugas pemecahan masalah yang dihadapi penutur 

dalam menginterprestasikan sebuah tuturan atau ujaran ( Leech 1993:61). Data 

dalam penelitian ini berupa penggalan wacana humor politik “ Presiden Guyonan” 

yang mengandung tuturan ekspresif yang digunakan penutur untuk 
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mengekspresikan hal-hal yang dimaksudkan untuk disampaikan kepada mitra 

tutur dalam hal ini pembaca. Jadi yang menjadi objek penelitian ini adalah tindak 

tutur ekspresif pada wacana humor politik” Presiden Guyonan” dan data yang 

ditampilkan berupa penggalan wacana. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan 

secara teoretis dan pendekatan secara metodologis. Pendekatan penelitian secara 

teoretis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik artinya peneliti 

sebagai penganalisis wacana mempertimbangkan gejala kebahasaan yang bersifat 

progresif. Dengan demikian peneliti menggunakan sudut pandang pragmatis  

dalam melakukan penelitiannya. Sudut pandang pragmatis berupaya menemukan 

maksud tuturan baik yang diekspresikan secara tersurat maupun tersirat dibalik 

tuturan  (Rustono 1999:18) 

 Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang menggunakan 

pemakaian bahasa sebagai pijakan utama, bagaimana penggunaan bahasa dalam 

tuturan dan bagaimana tuturan digunakan dalam konteks tertentu (Parker dalam 

Rustono 1993:3). Pendekatan pragmatik digunakan karena masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah penggunaan bahasa yang berbentuk tuturan di dalam 

wacana humor politik “ Presiden Guyonan” Butet Kartaredjasa. 

Pendekatan penelitian yang kedua dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian secara metodologis yang terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan 

kualitatif dan deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dalam suatu 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari penutur dan mitra tutur yang diamati ( Bagdan dan Taylor dalam Moeloeng 
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2006:4). Pendekatan ini tidak berupa angka-angka, tetapi berupa tuturan- tuturan 

yang terdapat dalam wacana humor politik “ Presiden Guyonan”. Sedangkan 

pendekatan deskriptif adalah pendekatan penelitian yang semata-mata hanya 

memberikan gambaran yang tepat dari suatu gejala tertentu atau lebih langsung 

terikat dalam suatu kelompok tertentu. (Herber dalam Koentjaraningrat 1983: 30-

31). Sudaryanto (1990:62) mengatakan bahwa pendekatan deskriptif adalah 

pendekatan penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan fakta yang 

ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya sehingga 

yang dihasilkan berupa perian bahasa seperti adanya. Pendekatan ini digunakan 

karena data yang diperoleh berupa tuturan yang tidak dapat dianalisis secara 

statistik. Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk mengungkapkan jenis tindak 

tutur lain yang terdapat pada tuturan ekspresif, fungsi tindak tutur ekspresif, serta 

efek yang ditimbulkannya oleh tuturan ekspresif tersebut.  

 

3.2 Data dan Sumber data 

 Data dalam penelitian ini berupa penggalan wacana humor politik “ 

Presiden Guyonan” yang mengandung tuturan ekspresif yang digunakan penutur 

untuk mengekspresikan hal-hal yang dimaksudkan untuk disampaikan kepada 

mitra tutur dalam hal ini pembaca. Jadi yang menjadi objek penelitian ini adalah 

tindak tutur ekspresif pada wacana humor politik” Presiden Guyonan” dan data 

yang ditampilkan berupa penggalan wacana. 

 Sumber data penelitian ini adalah wacana humor politik dalam buku 

“Presiden Guyonan” yang merupakan kumpulan tulisan Butet dalam rubrik 
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khusus bernama Celathu yang dimuat di harian Suara Merdeka. Buku ini  berisi 

54 judul karangan Butet Kartaredjasa dari edisi September 2007-September 2008. 

Dari 54 judul, peneliti mengambil secara acak yaitu 20 judul, sebab dari 20 judul 

tersebut dipandang sudah dapat menjelaskan permasalahan yang ada. Artinya 

wacana humor sejumlah 20 judul tersebut sudah mengandung jenis dan fungsi 

pragmatis yang beragam. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode simak 

dan  metode catat. Metode simak dalam penelitian ini yaitu dengan menyimak 

penggunaan bahasa pada wacana humor politik tersebut (Sudaryanto 1993:133). 

Teknik ini bekerja dengan cara menyimak (membaca) tindak tutur ekspresif yang 

digunakan oleh penutur dalam wacana humor politik” Presiden Guyonan”. 

Metode simak ini tidak melibatkan peneliti dalam proses penuturan. Setelah 

melakukan metode simak kemudian melakukan pencatatan atau penggunaan 

metode pencatatan. 

Metode catat yang dilakukan yaitu dengan pencatatan pada kartu data 

yang berupa penggalan tuturan humor kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi 

atau pengelompokan data dengan menggunakan alat tulis tertentu. Hasil 

pencatatan yang berupa data penelitian selanjutnya disimpan di dalam satu media 

yang dinamakan kartu data. 
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Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Mambaca teks yang ada pada wacana humor politik” Presiden 

Guyonan”. 

2. Mendata tuturan yang mengandung tuturan ekspresif dalam wacana 

humor politik. 

3. Memberi tanda pada data dan sumber data. 

4. Mengklasifikasikan data yang sudah diberi tanda sesuai dengan 

kriteria yang sudah ditentukan. 

Contoh kartu data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

No. Data Sumber Data 

  

Tuturan 

 

Analisis 

1. Jenis tindak tutur lain dalam tuturan ekspresif     : 

2. Fungsi tindak tutur ekspresif                                 : 

3. Efek yang dituturkan oleh tindak tutur ekspresif  : 

 

Keterangan: 

Kartu data terdiri atas tiga bagian yang diuraikan sebagai berikut. 

a. Bagian pertama terdiri dari tiga kolom: 

1. Kolom kesatu berisi nomor data. 

2. Kolom kedua berisi sumber data. 
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b. Bagian kedua berisi tuturan. 

c. Bagian ketiga berisi analisis data, analisis dijabarkan menjadi: 

1. Jenis tindak tutur lain dalam tuturan ekspresif. 

2. Fungsi tindak tutur ekspresif. 

3. Efek yang ditimbulkan tindak tutur ekspresif. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

 Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis pragmatik 

(Rustono 1999:18). Analisis ini berupaya menemukan maksud penutur baik yang 

diekspresikan secara tersurat maupun yang digunakan secara tersirsat di balik 

tuturan. Dalam hal ini adalah tuturan ekspresif pada wacana humor politik 

“Presiden Guyonan.” 

 Analisis data merupakan tahap setelah data terkumpul, artinya data yang 

sudah dicatat dalam kartu data dan sudah ditata secara sistematis sesuai dengan 

kepentingan penelitian. Dalam tahap ini data dianalisis sesuai dengan 

pemasalahan yang diteliti. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode 

heuristik. Adapun metode heuristik yaitu jenis tugas pemecahan masalah yang 

dihadapi penutur dalam menginterprestasikan sebuah tuturan atau ujaran( Leech 

1993:61). Metode ini berusaha untuk mengidentifikasi tuturan yang mengandung 

tuturan humor pada penggalan wacana dengan merumuskan hipotesis-hipotesis 

dan kemudian mengujinya berdasarkan data-data yang tersedia. Apabila dalam 

proses analisis tidak teruji, dibuat hipotesis baru. Semua proses ini berulang 
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hingga akhirnya tercapai suatu pemecahan masalah, berupa hipotesis yang teruji 

kebenarannya yaitu hipotesis yang tidak bertentangan dengan bukti yang ada. 

 

Bagan Alur Heuristik 

 

Problem  Hipotesis  Pengujian 

 

Gagal 

 

Interpretasi  Berhasil 

 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu: 

1. Membaca wacana humor politik “ Presiden Guyonan.” 

2. Memilih data yang di dalamnya terdapat tindak tutur ekspresif pada 

wacana humor politik “ Presiden Guyonan” kemudian ditulis dalam kartu 

data. 

3. Mengidentifikasi jenis tindak tutur lain dalam tuturan ekspresif pada 

wacana humor politik “ Presiden Guyonan”. 

4. Mengidentifikasi fungsi tindak tutur ekspresif pada wcana humor politik “ 

Presiden Guyonan”. 

5. Mengidentifikasi efek yang ditimbulkan tuturan ekspresif pada wacana 

humor politik “Preseden Guyonan”. 
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Hasil analisis data dipaparkan dalam bentuk uraian yang berisi tindak tutur 

lain dalam tuturan ekspresif, fungsi tindak tutur ekspresif, dan efek yang 

ditimbulkan dalam tuturan tersebut pada wacana humor politik “ Presiden 

Guyonan”. 

 

3.5 Metode Pemaparan Hasil Analisis Data 

 Pemaparan hasil analisis data ini merupakan langkah selanjutnya setelah 

selesai menganalisis data. Pemaparan hasil analisis ini berisi segala hal yang 

ditemukan dalam penelitian. Menurut Sudaryanto (1999:145) pemaparan hasil 

penelitian dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan menggunakan metode 

formal dan informal. Metode formal adalah perumusan dengan tanda dan 

lambang-lambang. Metode informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa. 

 Dari kedua jenis metode tersebut yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode informal, karena dalam menyajikan hasil penelitian hanya 

menggunakan kata-kata atau kalimat biasa. Metode ini digunakan untuk 

memaparkan jenis tindak tutur lain dalam tuturan ekspresif, fungsi tindak tutur 

ekspresif, serta efek yang ditimbulkan oleh tuturan ekspresif dalam wacana humor 

politik “ Presiden Guyonan”. Hasil penelitian ini adalah identifikasi jenis tindak 

tutur lain dalam tuturan ekspresif, fungsi tindak tutur ekspresif, serta efek yang 

ditimbulkan oleh tuturan ekspresif tersebut pada wacana humor politik “Presiden 

Guyonan”. 
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BAB IV 

JENIS, FUNGSI, DAN KEMUNGKINAN EFEK TINDAK TUTUR 

EKSPRESIF PADA WACANA HUMOR POLITIK “ PRESIDEN 

GUYONAN” BUTET KARTAREDJASA 

 

4.1 Pengantar 

 Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, berikut ini dikemukakan 

hasil penelitian yang mencakupi jenis tindak tutur dalam tuturan ekspresif, fungsi 

tindak tutur ekspresif, dan kemungkinan efek yang ditimbulkan pada wacana 

humor politik“ Presiden Guyonan” Butet Kartaredjasa.” Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa tuturan humor di dalam wacana humor politik ditemukan 

berbagai macam variasi tuturan. Berdasarkan jenis tindak tutur dalam tuturan 

ekspresif terdapat temuan tuturan: ilokusi, perlokusi, langsung, tak langsung, 

harfiah, dan tak harfiah. Berdasarkan fungsi pragmatis tindak tutur ekspresif 

terdapat temuan yang meliputi fungsi ekspresif mengkritik, fungsi ekspresif 

menyindir, fungsi ekspresif mengeluh, fungsi ekspresif menyanjung, dan fungsi 

ekspresif menyalahkan. Berdasarkan kemungkinan efek yang ditimbulkan oleh 

tuturan humor terdapat temuan yang meliputi efek positif dan negatif. Efek positif 

: introspeksi diri dan membuat lega, efek negatif : membuat jengkel dan membuat 

terhina.  
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4.2 Jenis  Tindak Tutur dalam Tuturan Ekspresif pada Wacana Humor 

Politik “ Presiden Guyonan” Butet Kartaredjasa. 

 Berdasarkan penelitian tindak tutur ekspresif pada wacana humor politik “ 

Presiden Guyonan” ditemukan jenis tindak tutur yaitu tindak tutur ilokusi, tindak 

tutur perlokusi, tindak tutur langsung, tindak tutur tak langsung, tindak tutur 

harfiah, dan tindak tutur tak harfiah. 

 

4.2.1 Tindak Tutur Ilokusi 

 Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud dan 

fungsi atau daya tuturan. Adanya maksud dari tuturan tersebut diujarkan 

merupakan indikator bahwa tuturan tersebut ilokusi. Berikut ini akan 

dikemukakan mengenai tuturan ekspresif yang di dalamnya terdapat jenis tindak 

tutur ilokusi. 

 

(1)          MENYUMBAT KEKERASAN 
 

“ Saya memilih hukum dan keadilan ditegakkan. 
Saya masih punya sisa kepercayaan kepada 
polisi, jaksa dan hakim.” Mas Celathu mengambil 
keputusan. 

Tapi berhubung di negeri ini terkadang hukum 
masih bisa dikompromikan, Mas Celathu jadi 
khawatir. Pastilah berbagai tawaran penyelesaian 
secara kekeluargaan akan bersliweran. Mas Celathu 
akan berusaha menampiknya. 

 

( Data 13) 
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 Tuturan Saya masih punya sisa kepercayaan kepada polisi, jaksa dan 

hakim, termasuk jenis tuturan ekspresif karena yang dimaksudkan agar tuturannya 

diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam tuturannya yaitu 

keraguan masyarakat akan keberadaan polisi sebagai aparatur negara. Dalam 

Tuturan tersebut juga terdapat jenis tindak tutur yakni tuturan ilokusi, karena 

tuturan tersebut dituturkan dengan maksud agar para aparat hukum dapat 

menegakkan sistem hukum dengan adil, tidak silau seumpama keluarga si pelaku 

panganiayaan bersiasat membeli pasal-pasal hukum di kantor polisi, di kejaksaan, 

bahkan di gedung pengadilan. 

 Jenis tindak tutur yakni tindak tutur ilokusi juga dapat dilihat pada data 

berikut ini. 

 

(2)              PRESIDEN GUYONAN 
 

Maka rakyat Indonesia dan Mas Celathu pun 
melihat dua proyek ajaib yang di-amin-I Presiden. 
Proyek Blue energi, mengubah air menjadi BBM. Dan 
proyek padi sakti, sekali tanam panen tiga kali dalam 
setahun. Luar biasa banget. Kedua proyek yang 
dibanggakan secara nasional itu telah diwujudkan. 
Dan allhamdulillah, keduanya gagal total. 

 

( Data 248) 

 

Tuturan luar biasa banget. Kedua proyek yang dibanggakan secara 

naasional itu telah diwujudkan. Dan allhamdulillah, keduanya gagal total. Dalam 

penggalan wacana di atas terkandung jenis tuturan ekspresif karena yang 

dimaksudkan agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang 
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disebutkan di dalam tuturannya yaitu sebuah eksperimen yang telah disetujui, 

gagal dalam pelaksanaannya. Dalam tuturan tersebut juga terdapat jenis tindak 

tutur lain yakni tuturan ilokusi, karena tuturan tersebut dituturkan dengan maksud 

menyindir Presiden yang terlalu serius merespons prakarsa rakyatnya, sehingga 

meskipun sebuah eksperimen yang tak masuk akal, dan dipaksakan juga untuk 

bisa diterima oleh akal sehat. Akibat dari itu proyek tersebut gagal. 

 

4.2.2 Tindak Tutur Perlokusi 

 Tuturan yang diucapkan seorang penutur sering memiliki efek atau daya 

pengaruh. Tindak tutur perlokusi yaitu mengujarkan sesuatu atau tindak tutur yang 

pengujarannya dimaksudkan untuk memengaruhi mitra tutur. 

Dalam penelitian ini dikemukakan pula tindak tutur perlokusi dalam 

tuturan ekspresif. 

(3)                      KAPOK LIBUR 
 

  Mas Celathu yang bukan orang kantoran, yang 
jam kerjanya sesukanya tergantung kebutuhan, sama 
sekali tidak bisa menikmati apa yang disebut cuti 
bersama itu. Dia tekadang malah merasa dirugikan. 
Misalnya, dalam hal keinginan mendapatkan 
informasi yang memang merupakan hak dasar setiap 
orang. 

“ aneh, lha kok media masa terkadang ikut 
libur saat ada cuti bersama. Bahkan semestinya, 
saat ada libur resmipun, Koran ya tetep terbit. 
Bukankah peristiwa yang harus dikabarkan, 
tidak bisa ditunda kehadirannya?” keluh Mas 
Celathu sambil memuji tayangan berita di televisi 
dan jagat maya yang memang tak kenal hari libur. 

 
       ( Data 152) 
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Tuturan “ aneh, lha kok media masa terkadang ikut libur saat ada cuti 

bersama.Bahkan semestinya, saat ada libur resmipun, Koran ya tetep terbit. 

Bukankah peristiwa yang harus dikabarkan, tidak bisa ditunda kehadirannya?” 

termasuk jenis tuturan ekspresif karena yang dimaksudkan agar tuturannya 

diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam tuturannya yaitu 

keikuitsertaan media masa yang terkadang ikut libur pada saat cuti bersama. 

Dalam tuturan tersebut juga terdapat jenis tindak tutur yakni tuturan perlokusi. 

Tuturan tersebut menimbulkan efek bagi mitra tutur yaitu membuat kecewa 

karena koran terkadang ikut libur saat cuti bersama. Seharusnya pers menjadi 

tauladan pelaksanaan sebuah profesionalisme. Jurnalis memanglah dunia yang 

keras dan hanya membutuhkan pekerja keras. Bukan mereka yang doyan liburan 

dan bermanja-manja. Pada tuturan tersebut penutur mengeluhkan bahwa media 

masa menyuguhkan fakta sebagai sajian berita di koran, tidak ada kaitannya 

dengan liburan. Pada saat liburan, tetaplah ada peristiwa yang perlu dikabarkan. 

Jika Koran bermanja-manja dengan kebiasaan liburan, kelak kepercayaan publik 

akan luntur.  

Berikut ini juga akan dikemukakan pula jenis tindak tutur perlokusi yang 

terdapat dalam tuturan ekspresif. 

 

(4)         MBAKYU LIBERAL 

 “ Coba lihat, kemarin orang-orang di Tangerang 
pada ketiban besi baja dari pesawat Batavia. Untung 
Cuma jatuh di ladang dan kebun. Kalau jatuhnya 
nancep di kepala orang gimana? Lha wong motor 
mabur kok bisa-bisanya pada mrotoli di udara. 
apa itu namanya kalau bukan pesawat bobrok? 
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Kok dibiarkan terbang? Hayo bilang kalau 
nggak ada sogok-sogokan!” tantang Mas Celathu, 
kali ini nafasnya megap-megap kayak ikan koi 
menyedot udara. 

 

( Data 84) 

 

Tuturan Lha wong motor mabur kok bisa-bisanya pada mrotoli di udara. 

apa itu namanya kalau bukan pesawat bobrok? Kok dibiarkan terbang? Hayo 

bilang kalau nggak ada sogok-sogokan!” termasuk jenis tuturan ekspresif karena 

yang dimaksudkan agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang 

disebutkan di dalam tuturannya yaitu sebuah pesawat yang dinilai kurang layak 

pakai dalam penerbangannya sehingga menyebabkan banyak korban tewas. media 

masa yang terkadang ikut libur pada saat cuti bersama. Dalam tuturan tersebut 

juga terdapat jenis tindak tutur yakni tuturan perlokusi.Tuturan tersebut 

mempunyai kemungkinan efek bagi mitra tutur dalam hal ini pembaca yakni 

timbulnya rasa jengkel atau membuat jengkel karena adanya transportasi yang 

sudah rusak tetapi masih saja digunakan, sehingga rakyatlah yang jadi 

korbannya.Pada tuturan tersebut penutur menyalahkan pelaksanaan peraturan 

pemerintah yang kurang maksimal dalam hal perhubungan. Pelaksanaan peraturan 

yang kurang maksimal itulah yang menyebabkan banyaknya korban tewas dari 

sistem transportasi yang kurang sempurna. 
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4.2.3 Tindak Tutur Langsung 

 Tindak tutur langsung yakni tuturan yang bermodus deklaratif, interogratif 

dan imperatif secara konvensional masing-masing diujarkan untuk menyatakan 

informasi, menanyakan sesuatu, dan memerintah mitra tutur melakukan sesuatu. 

Kesesuaian modus tuturan dan fungsinya secara konvensional inilah yang 

merupakan tindak tutur langsung. Berikut ini dikemukakan jenis tindak tutur 

yang terdapat dalam tuturan ekspresif yakni tindak tutur langsung yang terdapat 

pada data berikut. 

 

(5)                         PATUNG MEMEDI 

“ Lho, lho…, kok tiba-tiba ngamuk. 
Emangnya kenapa? Kebijaksanaannya siapa itu 
yang bikin sampeyan sewot?” sahut mbakyu 
Celathu lembut sambil mengulurkan segelas air,” 
ayo diminum dulu. Marah ya marah, tetapi hati 
harus tetep dingin.” 

“ Itu lho, patung-patung polisi di jalanan. Setiap 
melihat patung itu saya betul-betul terhina. 
Memangnya kita ini dianggap kancil yang gampang 
dikibuli. Katanya polisi tu sahabat rakyat, tapi kok 
malah mencritakan diri jadi memedi,” Mas Celathu 
masih meneruskan omelannya. 

 

( Data 172) 

 

Tuturan “ Lho, lho…, kok tiba-tiba ngamuk. Emangnya kenapa? 

Merupakan tuturan ekspresif karena yang dimaksudkan agar tuturannya diartikan 

sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam tuturannya yaitu 

menanyakan sesuatu hal yang membuat mitra tutur sewot dan ngamuk. Dalam 
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tuturan tersebut di dalamnya terdapat jenis tindak tutur yaitu tuturan langsung, 

karena ada kesesuaian antara modus tuturan dan fungsinya secara konvensional. 

Dalam tuturan ini penutur menyampaikan demikian dimaksudkan untuk 

menanyakan sesuatu yaitu menanyakan sesuatu hal yang membuat Mas Celathu 

jadi ngamuk dan sewot.  

Berikut ini ditemukan pula analisis mengenai tindak tutur langsung yang 

terdapat pada tuturan ekspresif. 

 

(6) TANGIS INDEPENDEN 

…..nyatanya , meski sudah diguyur air mata, 
kehidupan rakyat kecil belum berubah menjadi lebih 
baik. Nasib mereka masih terombang-ambing, 
dipermainkan harga kebutuhan pokok yang 
gampang melejit. Dan masih kerap dikerjani 
oleh ketidakpastian memperoleh jminan social: 
sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan 
papan. Kalau toh rakyat diperhatikan dan diakui 
eksistensinya, itu hanya terjadi saat menjelang 
pemilu saja. Keberadaan rakyat selalu dihitung, 
dikalkulasi,dirayu dan disembah dan setelah 
coblosan berlalu sang rakyat (kecil) akan kembali 
dilupakan. 

 

( Data 141) 

 

Tuturan Nasib mereka masih terombang-ambing, dipermainkan harga 

kebutuhan pokok yang gampang melejit. Dan masih kerap dikerjani oleh 

ketidakpastian memperoleh jaminan social: sandang, pangan, kesehatan, 

pendidikan dan papan merupakan tuturan ekspresif karena yang dimaksudkan 

agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam 
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tuturannya yaitu nasib rakyat yang masih sengsara karena tingginya harga pokok 

dan ketidakpastian memperoleh jaminan social. Dalam tuturan tersebut di 

dalamnya terdapat jenis tindak tutur yaitu tuturan langsung, karena ada kesesuaian 

antara modus tuturan dan fungsinya secara konvensional. Penutur 

menginformasikan bahwa keadaan rakyat kecil yang semakin sengsara salah 

satunya karena harga bahan pokok meningkat dan ketidakpastian memperoleh 

jaminan sosial dari pemerintah 

 

4.2.4 Tindak Tutur Tidak Langsung 

 Tindak tutur tidak langsung terjadi jika tuturan deklaratif untuk bertanya 

atau memerintah atau tuturan bermodus lain yang digunakan secara tidak 

konvensional atau tidak langsung. Kesesuaian modus tuturan dan fungsinya secara 

konvensional inilah yang merupakan tindak tutur langsung. Berikut ini 

dikemukakan jenis tindak tutur yang terdapat dalam tuturan ekspresif yakni tindak 

tutur tidak langsung yang terdapat pada data berikut. 

 

(7)       NASIB WISUDAWAN  

 

Rupanya keprihatinan itulah yang membuat 
dadanya seseg. Lebih terasa menyesakkan lagi, karena 
dan diantara ribuan, juga mungkin jutaan sarjana itu, 
adalah anak sulungnya. Arus calon pengangguran yang 
menggelombang itu, seperti berbaris slow motion 
sambil tangan kirinya mengepit ijazah, dan tangan 
satunya lagi meminta jatah pekerjaan. 

Oalaaah pemerintah-pemerintah, sampeyan kok 
tega-teganya membudidayakan pengangguran? Terus, 
apa guna pendidikan jika setelah berani memalak 
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bayaran tinggi, ternyata pendidikan tidak bisa 
menjadikan orang siap tarung kedunia kerja?” 

 

( Data 119) 

 

Tuturan  Terus, apa guna pendidikan jika setelah berani memalak bayaran 

tinggi, ternyata pendidikan tidak bisa menjadikan orang siap tarung kedunia 

kerja?” termasuk tuturan ekspresif karena yang dimaksudkan agar tuturannya 

diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam tuturannya yaitu 

evaluasi mengenai para lulusan sarjana yang sekarang banyak menjadi 

penggangguran. memperoleh jaminan social. Dalam tuturan tersebut di dalamnya 

terdapat jenis tindak tutur yaitu tuturan tidak langsung, karena tuturan tersebut 

bermodus interogratif akan tetapi dimaksudkan untuk meminta pemerintah agar 

memperhatikan nasib para lulusan sarjana yang kini banyak yang menjadi 

pengangguran. Pemerintah yang berani memalak bayaran yang tinggi untuk biaya 

pendidikan pemerintah seharusnya dapat menjamin kepastian atas ketersediaan 

lowongan kerja, sehingga arus gelombang sarjana-sarjana baru bisa mempunyai 

masa depan yang aman dan penuh kepastian.  

Berikut ini akan dikemukakan pula tuturan tidak langsung yang terdapat 

dalam tuturan ekspresif. 
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(8)           PATUNG MEMEDI 

“ Lho, lho…, kok tiba-tiba ngamuk. Emangnya 
kenapa? Kebijaksanaannya siapa itu yang bikin 
sampeyan sewot?” sahut mbakyu Celathu lembut 
sambil mengulurkan segelas air, ”ayo diminum 
dulu. Marah ya marah, tetapi hati harus tetep 
dingin.” 

“ Itu lho, patung-patung polisi di jalanan. Setiap 
melihat patung itu saya betul-betul terhina. 
Memangnya kita ini dianggap kancil ynag gampang 
dikibuli. Katanya polisi tu sahabat rakyat, tapi kok 
malah mencritakan diri jadi memedi,” Mas Celathu 
masih meneruskan omelannya. 

 

( Data 175) 

 

Tuturan ”ayo diminum dulu. Marah ya marah, tetapi hati harus tetep 

dingin.” termasuk tuturan ekspresif karena yang dimaksudkan agar tuturannya 

diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam tuturannya yaitu 

menyuruh mitra tutur agar minum dulu supaya emosinya dapat terkendali. Dalam 

tuturan tersebut di dalamnya terdapat jenis tindak tutur yaitu tuturan tidak 

langsung, karena tuturan tersebut bermodus deklaratif akan tetapi dimaksudkan 

sebagai perintah agar mitra tutur melakukan apa yang disuruh oleh penutur yaitu 

minum dulu biar emosinya dapat terkendali. Biarpun marah tetapi hati dapikiran 

harus tetap dingin. 

 

4.2.5 Tindak Tutur Harfiah 

 Tindak tutur harfiah adalah tindak tutur yang maksudnya sama dengan 

makna kata-kata yang menyusunnya. Dalam penelitian berikut ini ditemukan 
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tuturan ekspresif yang didalamnya terdapat jenis tindak tutur yakni tindak tutur 

harfiah. 

 

(9)                          ILMU KOSOKBALEN 

Tak hanya itu. Masih banyak dijumpai aneka 
profesi di muka bumi ini, yang secara sembunyi-
sembunyi atau terang-terangan mengkhianati hakikat 
kemuliaan tugasnya. Dokter yang semestinya 
memfasilitasi kesembuhan, terkadang justru 
menciptakan kesengsaraan baru dengan memeras 
pasien melalui tebusan resep obat yang harganya 
selangit. Bukan rahasia lagi bahwa semakin tinggi nilai 
resep, semakin gede pula peluang komisinya 

 

(Data 37) 

Tuturan Dokter yang semestinya memfasilitasi kesembuhan, terkadang 

justru menciptakan kesengsaraan baru dengan memeras pasien melalui tebusan 

resep obat yang harganya selangit. merupakan jenis tuturan ekspresif karena yang 

dimaksudkan agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang 

disebutkan di dalam tuturannya mengenai seorang dokter yang mentarget obat 

pasien begitu tinggi.Dalam tuturan tersebut terdapat jenis tindak tutur lain yaitu 

tindak tutur harfiah. Kata “Dokter” dalam tuturan ini mempunyai arti yang 

sebenarnya yaitu seseorang yang mengobati orang sakit atau lulusan pendidikan 

kedokreran yang ahli dalam penyakit dan pengobatan. 
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(10)   CUCI PIRING 

Menurut bos mburi yang kini usianya lebih dari 
setengah abad, tidak sepantasnya orang mengeluh 
lantaran mencuci. Bahkan, seharusnya malah bersyukur. 
Membuat segala hal menjadi bersih, merupakan tugas 
mulia dan berpahala. 

“ Seharusnya Pak SBY jangan mengeluh. Kalau 
memang capek, kan bisa suruhan Paspampres yang 
galak-galak itu mbantu asah-asah. Lagian kalau beliau 
mau, kan bisa memerintahkan anggota partainya cuci 
piring rame-rame. Seru itu. Bisa didaftar ke MURI, 
sejuta orang cuci piring. Barang gampang kok dibikin 
angel ,” gugat Bos mburi. 

 

( Data 102) 

Tuturan Seharusnya Pak SBY jangan mengeluh. Kalau memang capek, kan 

bisa suruhan Paspampres yang galak-galak itu mbantu asah-asah. Lagian kalau 

beliau mau, kan bisa memerintahkan anggota partainya cuci piring, merupakan 

jenis tuturan ekspresif karena yang dimaksudkan agar tuturannya diartikan sebagai 

evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam tuturannya mengenai penutur yang  

mengusulkan agar paspampres membantu mencuci piring jika presiden capek 

dalam melaksanakan pekerjaan negaranya. Dalam tuturan tersebut terdapat jenis 

tindak tutur lain yaitu tindak tutur harfiah. Kata “ cuci piring” dalam tuturan ini 

mempunyai arti yang sebenarnya yaitu mencuci piring. penutur menuturkan 

bahwa jika presiden capek dalam melaksanakan pekerjaan negaranya, menurut 

bos mburi bisa memerintahkan anggota partainya untuk mencuci piring rame-

rame agar pekerjaan sang presiden cepat selesai. 
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4.2.6 Tindak Tutur Tidak Harfiah 

 Tindak tutur tidak harfiah adalah tindak tutur yang maksudnya tidak sama 

dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Pembahasan mengenai tuturan 

ekspresif yang di dalamnya terdapat jenis tindak tutur yaitu tindak tutur tidak 

harfiah, akan dikemukakan sebagai berikut. 

(11)    NASIB WISUDAWAN  

“ Tapi lulusan macam anak kita, gampang cari 
kerja Mas. Dia kan sekolah multi media. Zaman 
mendatang kan zaman digital. Pasti laku.lowongan kerja 
tersedia dimana-mana,” kata mbakyu Celathu 
menggembosi kegusaran suaminya. 

“Memang iya. Tapi ribuan, bahkan jutaan 
teman-temannya, lalu bagaimana? Kalau pabrik-
pabrik pada gulung tikar karena kapok dipalak 
preman berseragam, kalau setiap usaha ditakut-takuti 
gerakan anarkhi berkedok agama, kalau masyarakat 
masih juga berpikir rasialis dan selalu curiga terhadap 
kesuksesan ekonomi etnis tertentu, apakah masih 
mungkin tersedia lapangan kerja?” sergah Mas Celathu 
dengan nada tinggi. 

 
    ( Data 121) 

 

 Tuturan Kalau pabrik-pabrik pada gulung tikar karena kapok dipalak 

preman berseragam, merupakan tindak tutur ekspesif karena yang dimaksudkan 

agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam 

tuturannya yaitu nasib karyawan pabrik yang terancam bangkrut karena dipalak 

petugas keamanan. Dalam tuturan tersebut juga  terdapat tindak tutur lain yakni 

tindak tutur tidak harfiah. Gulung tikar dalam tuturan ini mempunyai arti bahwa 

pabrik-pabrik bangkrut karena dipalak para preman berseragam yaitu para petugas 
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keamanan, sehingga mereka menutup usahanya. Dengan demikian lapangan kerja 

semakin sempit dan kemungkinan banyak yang menjadi pengangguran. 

 Berikut ini juga akan dipaparkan tindak tutur tidak harfiah yang terdapat 

dalam tuturan ekspresif. 

(12)   KAPOK LIBUR 

Huuh edan tenan! Setali tiga uang untuk perkara 
peningkatan mutu pendidikan. Pengalokasian 20 persen 
anggaran untuk pendidikan, masih belum juga bisa 
diwujudkan. Anggota parlemen rupanya masih sibuk 
berpolitik dagang sapi, seakan-akan tak percaya 
bahwa berubahnya kualitas manusia Indonesia 
harus dimulai dengan penataan sistem pendidikan 
yang baik. Yang tentu saja membutuhkan ongkos dan 
porsi anggaran yang besar pula. 

 

   ( Data 159) 

 

 Tuturan Anggota parlemen rupanya masih sibuk berpolitik dagang sapi, 

seakan-akan tak percaya bahwa berubahnya kualitas manusia Indonesia harus 

dimulai dengan penataan sistem pendidikan yang baik, merupakan tindak tutur 

ekspesif karena yang dimaksudkan agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi 

tentang hal yang disebutkan di dalam tuturannya yaitu para anggota parlemen 

yang sibuk dengan kepentingannya sendiri demi memenuhi kepentingan masing-

masing.dalam tuturan tersebut terdapat juga jenis tindak tutur lain yakni tindak 

tutur tidak harfiah. Dagang sapi dalam tuturan ini mempunyai arti bahwa para 

anggota parlemen sibuk dengan partai politiknya demi memenuhi keinginan 

masing-masing tanpa memedulikan penataan sistem pendidikan yang jauh lebih 
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penting. Seakan-akan tak percaya bahwa berubahnya kualitas manusia Indonesia 

harus dimulai dengan penataan sistem pendidikan yang baik. 

  

4.3 Fungsi Pragmatis Tindak Tutur ekspresif Pada Wacana Humor Politik “ 

Presiden Guyonan” Butet Kartaredjasa. 

 Dalam penelitian ini telah ditemukan jenis tindak tutur dalam tuturan 

ekspresif dan untuk pembahasan selanjutnya dikemukakan fungsi tindak tutur 

ekspresif pada wacana humor politik “ Presiden Guyonan”. Berdasarkan fungsi 

tindak tutur ekspresif ditemukan fungsi mengkritik, fungsi menyindir, fungsi 

mengeluh, fungsi menyanjung, dan fungsi menyalahkan. 

 Fungsi ekspresif yakni mempunyai fungsi untuk mengekspresikan, 

mengungkapkan atau memberitahukan sikap psikologis si penutur yang 

dimaksudkan agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi. Berikut ini dikemukakan 

pembahasan mengenai fungsi ekspresif. 

 

4.3.1 Fungsi Ekspresif  Mengkritik 

 Fungsi ekspresif mengkritik merupakan tuturan yang mengikat penuturnya 

untuk mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan agar ujarannya 

diartikan sebagai evaluasi yang dituturkan dengan ujaran kritikan. Berikut akan 

dipaparkan mengenai hasil analisis mengenai tindak tutur ekspresif fungsi 

mengkritik. 

Pada analisis berikut ini juga akan dijelaskan mengenai tindak tutur 

ekspresif fungsi mengkritik 
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(13)  ILMU “ KOSOKBALEN 

Jika setiap profesi yang kodratnya mengandung 
cita-cita luhur ujung-ujungnya hanya melahirkan tabiat 
amburadul, maka mulai sekarang bercita-citalah yang 
sebaliknya. Bermimpilah untuk menjadi koruptor, 
maling atau perampok! Sebab begitu nantinya profesi 
itu dijalani dengan professional, anda akan segera 
bermunafik mengkhianati profesi itu dan ujung-
ujungnya malah jadi polisi, jaksa, hakim atau menjadi 
anggota Komisi Yudisial. 

Mas Celathu meyakini, tesis ini akan diminati 
banyak orang. Apalagi sudah banyak kisah sukses yang 
berangkat dari wacana ini. Bukankah sekarang ini, tak 
sedikit para peneguh iman berpredikat juru 
dakwah, begitu bangga dengan mas lalunya yang 
kelam. Merampok dulu, berdakwah kemudian. Jadi 
koruptor sekarang, memberantas korupsi 
belakangan. 

 
   ( Data 42) 

 

Tuturan Bukankah sekarang ini, tak sedikit para peneguh iman 

berpredikat juru dakwah, begitu bangga dengan mas lalunya yang kelam. 

Merampok dulu, berdakwah kemudian. Jadi koruptor sekarang, memberantas 

korupsi belakangan, dituturkan sebagai evaluasi mengenai aneka profesi yang 

mengkhianati hakekat kemuliaan tugasnya. Penutur mengemukakan kritikan 

terhadap dunia profesi yang kebanyakan melenceng dari tugas mulianya. Yang 

justru sering kebalikannya. Misalnya , ahli agama yang dibayangkan senantiasa 

menyalakan  suluh di hati umat dan memandu kehidupan yang suci, ternyata 

diketahui menjadi otak perampokan, begitu pula dengan pemerintah, yang dikenal 

sebagai pemberantas korupsi ternyata tak sedikit yang berprofesi sebagai 

koruptor. 
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Berikut dikemukakan pula analisis mengenai tuturan ekspresif fungsi 

mengkritik. 

(14)                     PENSIUNAN AKTOR 

“wuuah nanti pasti akan banyak costumer yang 
datang siapa tahu jendral dari Myanmar yang selalu 
minta saran dukun itu, juga akan sowan ke sini. Apalagi 
bukankah para petinggi negeri kita masih doyan 
nasihat dari ‘ orang pintar’. Jelas Pak, ini peluang 
yang mesti dikembangkan.” 

Mas celathu Cuma bengong mendengar ide 
bininya yang absurd itu. Tidak terbayangkan jika 
nantinya ia harus menyalah gunakan keerampilan 
bermain tonil, meski nyatanya memang tak sedikit aktor 
wurung , gagal menjadi aktor, yang terjun ke kawasan 
klenik yang secara fulus memang menggiurkan. 
Terlebih, di zaman “ politik citra” sekarang ini memang 
banyak manusia yang ingin menggosok citranya melalui 
berbagai siasat. Yang penting bisa mengukuhkan citra 
kehadirannya yang luhur luar dalam, termasuk musti 
sowan ke penjaga gunung berapi lantaran ingin njago 
presiden. 

 

   ( Data 54) 

 

Tuturan Apalagi bukankah para petinggi negeri kita masih doyan nasihat 

dari ‘ orang pintar’. Jelas Pak, ini peluang yang mesti dikembangkan.”, 

dituturkan sebagai evaluasi mengenai para petinggi negara yang ingin menduduki 

jabatan yang tinggi dengan berbagai siasat. Penutur memberikan kritikan terhadap 

para petinggi negara yang demi menduduki jabatan yang lebih tinggi, mereka 

menggunakan berbagai siasat untuk menghalalkan segala cara, termasuk berguru 

ke orang yang lebih pintar. 
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4.3.2 Fungsi Ekspresif Menyindir 

Pengertian menyindir dalam penelitian ini adalah menyampaikan sesuatu  

(ejekan, celaan) kepada tokoh ataupun kelompok tertentu secara tidak langsung. 

Fungsi pragmatis tuturan menyindir dapat dilihat dalam wacana berikut. 

 (15)        PANTANG GELAP 

Dikejar pertanyaan seperti itu, Mas celathu yang 
barusan jadi Begawan langsung mengkeret kehabisan 
nasihat. Lalu seenaknya saja dia melempar tanggung 
jawab, ya sana, Tanya saja sama Pak SBY dan Pak JK. 
Kamu kan belum lupa. Dulu mereka kan janji “ bersama 
kita bisa”. Sana, tagih aja janjinya kesana.Kalau 
akhirnya Cuma dikasih jawaban begitu, semestinya sang 
penganggur itu tak perlu sowan Mas Celathu. Sejak 
kemarin-kemarin dia pun sudah tahu, bahwa 
bersama sang pemimpin, kita memang selalu bisa. 
Bisa menganggur maksudnya. Amien. 

 

   ( Data 68) 

 

Tuturan Sejak kemarin-kemarin dia pun sudah tahu, bahwa bersama sang 

pemimpin, kita memang selalu bisa. Bisa menganggur maksudnya. Amien. 

Penutur menuturkan demikian dapat diartikan sebagai evaluasi mengenai 

penilaian terhadap sistem pemerintahan SBY yang dinilai gagal. Tuturan tersebut 

adalah sindiran terhadap system pemerintahan  SBY yang gagal dalam 

menjalankan tugasnya, yang dibuktikan dengan penekanan tuturan bisa 

“menganggur maksudnya”. Pemerintahan SBY dinilai kurang sukses dalam 

mengatasi angka pengangguran di Indonesia. Dari data yang berbeda juga 

ditemukan fungsi pragmatis tuturan menyindir. 
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(16)  BELAJAR MENDENGAR 

“ Saya akan minta dokter mengoperasi kuping 
saya. Supaya daun telinga saya lebih lebar dari yang 
sekarang,” kata Mas Celathu sambil menjumput jadah 
bakar, dan langsung mengunyahnya. 

     “maksudnya?” 
 “ ya biar pendengaran lebih peka. Kalau perlu, 
sebelumnya saya akan mengikuti kursus, belajar 
menjadi seorang pendengar yang baik.” 
 Ngomong begitu bukan lantaran Mas Celathu 
ingin menyindir. Tapi semata-mata karena gemas, 
sering sejumlah orang berstatus atasan, tapi begonia 
nggak ketulungan. Pastilah ini sejenis atasan yang tidak 
bekenan mendengar, tetapi terlalu rajin bicara. 

 

  ( Data 135) 

 

Tuturan “ ya biar pendengaran lebih peka. Kalau perlu, sebelumnya saya 

akan mengikuti kursus, belajar menjadi seorang pendengar yang baik.” 

pemimpin, kita memang selalu bisa. Bisa menganggur maksudnya. Amien. 

Penutur menuturkan demikian dapat diartikan sebagai evaluasi mengenai 

penilaian terhadap aparat negara yang kurang peka terhadap kritikan bawahannya. 

Merupakan sindiran terhadap sejumlah orang yang berstatus atasan, tetapi tidak 

mendengarkan kritikan bawahannya, malahan rajin berbicara sendiri.  

 

4.3.3 Fungsi Ekspresif Mengeluh 

 Fungsi ekspresif mengeluh merupkan tuturan yang mengikat penuturnya 

untuk mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan agar ujarannya 

diartikan sebagai evaluasi yang diujarkan dengan tuturan keluhan. Hasil analisis 

tindak tutur ekspresif fungsi mengeluh dikemukakan berikut ini. 
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(17)                   NASIB WISUDAWAN 

Rupanya keprihatinan itulah yang membuat 
dadanya seseg. Lebih terasa menyesakkan lagi, karena 
dan diantara ribuan, juga mungkin jutaan sarjana itu, 
adalah anak sulungnya. Arus calon pengangguran yang 
menggelombang itu, seperti berbaris slow motion 
sambil tangan kirinya mengepit ijazah, dan tangan 
satunya lagi meminta jatah pekerjaan. 

Oalaaah pemerintah-pemerintah, sampeyan kok 
tega-teganya membudidayakan pengangguran? Terus, 
apa guna pendidikan jika setelah berani memalak 
bayaran tinggi, ternyata pendidikan tidak bisa 
menjadikan orang siap tarung kedunia kerja?” 

 

  ( Data 123) 

 

 Pada penggalan wacana diatas terkandung tuturan jenis tuturan ekspresif 

mengeluh, Terus, apa guna pendidikan jika setelah berani memalak bayaran 

tinggi, ternyata pendidikan tidak bisa menjadikan orang siap tarung kedunia 

kerja?”, penutur menuturkan demikian dapat diartikan sebagai evaluasi mengenai 

para lulusan sarjana yang sekarang banyak menjadi penggangguran. Penutur 

mengeluhkan nasib para wisudawan yang nantinya akan banyak yang jadi 

pengangguran, pemerintah berani memalak bayaran yang tinggi untuk biaya 

pendidikan tetapi apakah pemerintah dapat menjamin kepastian atas ketersediaan 

lowongan kerja, sehingga arus gelombang sarjana-sarjana baru bisa mempunyai 

masa depan yang aman dan penuh kepastian.  

 Berikut ini juga akan dikemukakan hasil analisis mengenai tindak tutur 

ekspresif fungsi mengeluh. 
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 (18)  TANGIS INDEPENDEN 

..Nyatanya, meski sudah diguyur air mata, 
kehidupan rakyat kecil belum berubah menjadi 
lebih baik. Nasib mereka masih terombang-ambing, 
dipermainkan harga kebutuhan pokok yang 
gampang melejit. Dan masih kerap dikerjani oleh 
ketidakpastian memperoleh jminan social: sandang, 
pangan, kesehatan, pendidikan dan papan. Kalau toh 
rakyat diperhatikan dan diakui eksistensinya, itu hanya 
terjadi saat menjelang pemilu saja. Keberadaan rakyat 
selalu dihitung, dikalkulasi,dirayu dan disembah dan 
setelah coblosan berlalu sang rakyat (kecil) akan 
kembali dilupakan. 

 

( Data 148) 

 

 Tuturan Nyatanya, meski sudah diguyur air mata, kehidupan rakyat kecil 

belum berubah menjadi lebih baik. Nasib mereka masih terombang-ambing, 

dipermainkan harga kebutuhan pokok yang gampang melejit. Dan masih kerap 

dikerjani oleh ketidakpastian memperoleh jaminan social: sandang, pangan, 

kesehatan, pendidikan dan papan. Penutur menuturkan demikian dapat diartikan 

sebagai evaluasi mengenai kehidupan rakyat kecil yang selalu dipermainkan oleh 

para petinggi negara. Penutur mengeluhkan pemerintah yang hanya 

memanfaatkan rakyat kecil sebagai alat untuk kepentingan negara, setelah itu 

keinginannya tercapai rakyat dilupakan. 

 

4.3.4 Fungsi Ekspresif Menyanjung 

 Fungsi ekspresif menyanjung merupakan tuturan yang mengikat 

penuturnya untuk mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan agar 
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ujarannya diartikan sebagai evaluasi dengan tuturan sanjungan. Berikut dijabarkan 

mengenai hasil analisis tindak tutur ekspresif fungsi menyanjung. 

Tuturan ekspresif yang berfungsi menyanjung terdapat pada hasil analisis  

berikut. 

(19)                    RISIKO PEMIMPIN 

“ Makanya, kalau sudah jasi pemimpin jangan 
salin sarengat. Jangan mengubah kebiasaan. Nggak usah 
sok feudal. Rileks sajalah, supaya Tetep jadi manusia 
biasa. Dan bisa nonton film tanpa bikin perkara,” kata 
Mas Celathu masih sinis. 

“ Ya nggak bisa. Aturan protokoler itu 
kewajiban yang harus diterima. Nggak boleh 
seenaknya,” tukas mbakyu Celathu. 

“ Mbelgedhes. Lha wong nyatanya Gus Dur 
bisa. Sewaktu jadi presiden, aturan  protokoler yang 
feodalistik dia babat. Saya merasakan dialah 
pemimpin yang bukan setengah dewa. Tapi benar-
benar manusia.” 

 

( Data 193) 

 

Tuturan Lha wong nyatanya Gus Dur bisa. Sewaktu jadi presiden, aturan  

protokoler yang feodalistik dia babat. Saya merasakan dialah pemimpin yang 

bukan setengah dewa. Tapi benar-benar manusia.” Merupakan tuturan yang 

dituturkan sebagai evaluasi mengenai hal yang disebutkan itu yaitu sanjungan 

untuk Gus Dur yang berhasil menata pemerintahannya. Penutur memberi 

sanjungan terhadap Gus Dur karena di nilai dia telah berhasil dalam menata 

sistem pemerintahan yang cenderung protokoler. 

Berikut ini juga akan dikemukakan hasil analisis mengenai tindak tutur 

ekspresif fungsi menyanjung. 
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(20)       PENYELENGGARA KEMISKINAN 

Mas Celathu njegeges. Seluruh urat di raut 
wajahnya ketarik ke atas secara over, dan matanya 
melotot seperti mau lompat dari kelopaknya. Dengan 
gaya sok serius laksana intelektual anyaran, dia bicara 
dengan rada ngotot,“ Wooouuww, saya itu betul-betul 
kagum sama pemerintah sekarang. Nekaaat banget. 
Cobaa, kalau bukan karena keberaniannya menaikkan 
harga BBM, saya kan tidak bisa memperoleh bukti 
kalau pemerintah berbohong. Inilah yang membikin 
saya harus bersyukur. Ini peristiwa langka lho. 
Pemerintah berani terang-terangan ngibuli rakyatnya. 
Apa nggak hebat itu?” 

 

( Data 222) 

 

Tuturan “ Wooouuww, saya itu betul-betul kagum sama pemerintah 

sekarang. Nekaaat banget, yaitu merupakan tuturan yang dituturkan sebagai 

evaluasi mengenai hal yang disebutkannya itu mengenai sanjungan untuk 

pemerintah yang berupa kritikan. Sanjungan tersebut berupa kritikan kepada 

pemerintah atas keberhasilannya menaikkan harga BBM yang benar-benar 

menyengsarakan rakyat kecil. 

 

4.3.5 Fungsi Ekspresif Menyalahkan 

 Fungsi ekspresif menyalahkan merupakan tuturan yang mengikat 

penuturnya untuk mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan agar 

ujarannya diartikan sebagai evaluasi yang diujarkan dengan tuturan menyalahkan. 

Berikut dikemukakan hasil-hasil tindak tutur ekspresif fungsi menyalahkan. 
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(21)  KEBANGKRUTAN NASIONAL 

Percayalah, jalan berlobang menganga adalah 
bagian jati diri bangsa. Tak ada jalanan raya di sekujur 
persada Indonesia, terbebas dari kejahatan penyunatan 
anggaran. Bahkan semakin berlubang semakin 
produktif mengurangi jumlah penduduk lantaran 
korban tewas pada berjatuhan. 

 

( Data 207) 

 

 Pada penggalan wacana diatas terkandung jenis tuturan ekspresif 

menyalahkan Bahkan semakin berlubang semakin produktif mengurangi jumlah 

penduduk lantaran korban tewas pada berjatuhan. Merupakan tuturan yang 

dituturkan sebagai evaluasi mengenai hal yang disebutkannya itu mengenai 

kondisi jalan raya yang banyak berlubang di mana-mana. Akibat dari itu banyak 

korban tewas berjatuhan. Penutur menyalahkan pemerintah yang kurang maksimal 

dalam menangani masalah perhubungan. Banyak jalan raya berlubang yang 

membahayakan keselamatan rakyat. 

(22)                    PRESIDEN GUYONAN 

Maka rakyat Indonesia dan Mas Celathu pun 
melihat dua proyek ajaib yang di-amini Presiden. 
Proyek Blue Energy, mengubah air menjadi BBM. Dan 
proyek padi sakti, sekali tanam panen tiga kali dalam 
setahun. Luar biasa banget. Kedua proyek yang 
dibanggakan secara nasional itu telah diwujudkan. Dan, 
allhamdulillah, keduanya gagal total. 

 

Kok semua itu bisa terjadi, ya? Yang pinter 
siapa, dan yang bodho siapa? Atau ini gara-gara 
Pak Presiden terlalu serius merespon prakarsa 
rakyat, sehingga meskipun sebuah eksperimen tak 
masuk akal, dipaksakan juga untuk bisa diterima 



93 
 

 
 

oleh akal yang sehat? Atau jangan-jangan Presiden 
sedang guyonan, sengaja menciptakan hiburan nasional 
supaya rakyatnya yang dari hari ke hari semakin 
sengsara bisa tertawa melihat”eksperimen-dagelan-
teknologi?.” 

 

( Data 259) 

 

 Pada penggalan wacana di atas termasuk jenis tuturan ekspresif 

menyalahkan Kok semua itu bisa terjadi, ya? Yang pinter siapa, dan yang bodho 

siapa? Atau ini gara-gara Pak Presiden terlalu serius merespon prakarsa rakyat, 

sehingga meskipun sebuah eksperimen tak masuk akal, dipaksakan juga untuk 

bisa diterima oleh akal yang sehat?. Merupakan tuturan yang dituturkan sebagai 

evaluasi mengenai hal yang disebutkannya itu mengenai presiden yang 

menyetujui sebuah eksperimen yang tak masuk akal. Penutur menyalahkan 

presiden yang berani terang-terangan menyetujui eksperimen yang tak masuk akal 

seakan-akan keputusan dan kebijaksanaanya malah seperti guyonan. 

 

4.4 Kemungkinan Efek Tindak Tutur Ekspresif Pada Wacana Humor Politik 

“ Presiden Guyonan” Butet Kartaredjasa”. 

 Efek memiliki makna atau arti akibat atau pengaruh, kesan yang timbul 

pada pemikiran penonton, pendengar, pembaca, dan lain sebagainya setelah 

mendengar atau melihat sesuatu. Efek atau daya pengaruh itu dapat ditimbulkan 

secara sengaja oleh penuturnya kepada mitra tutur. Efek yang ditimbulkan itu 

akan berbeda antara mitra tutur atau mitra tutur yang satu dengan mitra tutur lain. 



94 
 

 
 

 Dalam penelitian ini ditemukan kemungkinan efek yang ditimbulkan 

tindak tutur ekspresif yang meliputi efek negatif dan efek positif. Berikut hasil 

analisis tersebut. 

 

4.4.1 Efek Positif  

 Efek posoitif yaitu efek atau dampak yang baik bagi mitra tuturnya. Efek 

positif dalam penelitian ini meliputi , mendorong, membuat lega dan introspeksi 

diri. 

 

4.4.1.1 Efek Membuat Lega 

 Efek positif yang ditimbulkan oleh tuturan ekspresif yang selanjutnya 

adalah membuat lega. Efek ini membuat suatu keadaan berasa senang (tentram); 

tidak gelisah( khawatir) lagi. Berikut ini data yang memberikan data efek atau 

dampak membuat lega. 

(23)                           PASAL LALAI 

Apa boleh buat, khalayak yang tidak terbiasa 
berperkara pasti ngeper. Ciut nyalinya mengingat 
ancaman penjara lima tahun itu. Ketakutan inilah yang 
jadi pintu masuk datangnya rejeki ilegal bagi pak polisi. 
Soalnya, seseorang diputuskan “lalai” atau “tidak lalai” 
sangat bergantung kejernihan dan budi baik pak 
panyidik. Beruntunglah jika yang dijumpai polisi 
reformis yang benar-benar memihak hati nurani. Kalau 
tidak? Ya seperti kerap jadi rerasan minir, semua itu ada 
taripnya. 

“Wuah, kasihan banget ya dermawan pasuruan 
itu. Lho kurang apa ta baiknya haji itu. Niatnya kan 
sangat mulia. Mau zakat kok bisa terancam masuk 
penjara. Coba gimana tuh?”. 

“Nggak perlu khawatir Pak. Sekarang mulai 
banyak lho polisi berhati mulia. Bener-bener 



95 
 

 
 

melayani masyarakat. Profesional  tidak asal 
ngerjain rakyat. Kalau toh dibawa ke pengadilan, 
musti ya banyak faktor yang meringankan,” Mbakyu 
Celathu mencoba optimistik. 

 
( Data 273) 

 

 Tuturan “ Nggak perlu khawatir Pak. Sekarang mulai banyak lho polisi 

berhati mulia. Bener-bener melayani masyarakat. Profesional  tidak asal ngerjain 

rakyat, membuat efek bagi mitra tutur yakni membuat lega. Penutur menuturkan 

bahwa aparat hukum sekarang benar-benar mengabdi untuk rakyat, melayani 

masyarakat sehingga tidak perlu khawatir rakyat dikerjani. Hal yang demikian 

membuat mitra tutur merasa tidak perlu gelisah dan khawatir dengan adanya 

keadaan tersebut.. 

Berikut ini dikemukakan pula efek tuturan membuat lega yang terdapat 

dalam tuturan ekspresif. 

(24)      NASIB WISUDAWAN 

 

Rombongan itu seperti gerak eksodus-eksodus 
besar-besaran. Gerakannya serempak. Seperti wayang 
rampogan. Suaranya menggeremang. Pelan, tapi 
menakutkan. Karena yang tergambar kemudian, adalah 
ancaman setelah mereka gagal  menembus lowongan 
kerja. Mungkin ketergelinciran menuju penyalahgunaan 
narkoba atau kriminal lainnya. Mas Celathu membatin,” 
oalaah pemerintah-pemerintah, sampeyan kok tega-
teganya membudidayakan pengangguran? Terus , apa 
gunanya pendidikan jika setelah berani memalak 
bayaran tinggi, ternyata pendidikan tidak bisa 
menjadikan orang siap bertarung ke dunia kerja?” 

“ Tapi lulusan macam anak kita, gampang 
cari kerja Mas. Dia kan sekolah multi media. Zaman 
mendatang kan zaman digital. Pasti laku. Lowongan 
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kerja tersedia di mana-mana,” kata Mbakyu Celathu 
menggembosi kegusaran suaminya. 

 

( Data 125) 

 

Tuturan “Tapi lulusan macam anak kita, gampang cari kerja Mas. Dia 

kan sekolah multi media. Zaman mendatang kan zaman digital. Pasti laku. 

Lowongan kerja tersedia di mana-mana,”, membuat efek bagi mitra tutur yaitu 

membuat lega. Penutur menuturkan bahwa lulusan multi media diera saat ini 

banyak dibutuhkan dalam dunia kerja. Hal yang demikian membuat mitra tutur 

tidak perlu merasa gelisah atau khawatir jika anaknya tidak mendapatkan 

lowongan pekerjaan karena zaman mendatang adalah zaman digital dan lowongan 

kerja tersedia di mana-mana. 

 

4.4.1.2 Efek Introspeksi Diri 

 Introspeksi diri peninjauan atau koreksi terhadap perbuatan, sikap, 

kelemahan, dan sebagainya. Analisis mengenai kemungkinan efek tindak tutur 

ekspresif dapat menimbulkan sikap introspeksi diri dikemukakan sebagai berikut. 

(25)                   PAHLAWAN TONGSENG 

Sekarang sih rada lumayanlah. Masyarakat 
sedikit punya nyali. Biarpun oleh guru bangsa Gus Dur 
masih digolongkan berdemiokrasi setingkat Taman 
Kanak-Kanak,kita boleh bersyukur karena keberanian 
khalayak mengkritisi kebijakan publik seperti disiram 
pupuk organik. Tumbuh subur. Kini kerap disaksikan 
bagaimana para pamong resmi kuwalahan menghadapi 
gugatan dan kritik khalayak. Betapapun terkadang 
masih ada yang sekedar waton sulaya, waton ngamuk 
lantaran kepentingannya terganggu. Haruslah semua 
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itu diartikan sebagai tabungan untuk membangun 
kehidupan yang lebih baik di masa depan. Lebih 
baik berkembang dengan sedikit belepotan, 
ketimbang sama sekali macet menjadi bonsai. 
Tambah usia, tapi tetep cebol dalam berdemokrasi. 

 

   ( Data 80) 

 

Tuturan Haruslah semua itu diartikan sebagai tabungan untuk 

membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. Lebih baik berkembang 

dengan sedikit belepotan, ketimbang sama sekali macet menjadi bonsai. Tambah 

usia, tapi tetep cebol dalam berdemokrasi. Tuturan tersebut dituturkan penutur 

yang ditujukan kepada generasi muda. Efek dari tuturan tersebut adanya sikap 

introspeksi diri bagi mitra tutur, meskipun dalam membangun kehidupan ini, 

perubahan yang terjadi belumlah seberapa tetapi lebih baik daripada tidak 

mengambil peran dalam perubahan. 

Berikut ini dikemukakan pula efek tuturan yaitu adanya sikap introspeksi 

diri. 

(26)        MENYUMBAT KEKERASAN 

Karena itulah sebandel dan senakal apapun 
anak-anaknya, mas celathu akan mengutamakan dialog 
untuk mengurai setiap persoalan. Jangan ada lagi 
keplak, jotos cambuk, dikeluarganya. Mas Celathu yang 
kini berstatus ayah tiga anak sudah 
membuktikan,selama dua puluh enam berkarir sebagai 
“ayah” dia sangat pelit mengobral slentikan, cubitan dan 
jeweran. Apalagi jotosan. 

Mas Celathu Cuma memimpikan, seandainya 
setiap keluarga di negeri ini tidak mengajari 
kekerasan terhadap anak-anaknya, tidak mendidik 
dengan “ sedikit-sedikit gebuk”, pastilah kelak akan 
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lahir satu generasi yang mengutamakan dialog. Yang 
menghormati dan menjunjung hukum. 

 

   ( Data 29) 

 

Tuturan seandainya setiap keluarga di negeri ini tidak mengajari 

kekerasan terhadap anak-anaknya, tidak mendidik dengan “ sedikit-sedikit 

gebuk”, pastilah kelak akan lahir satu generasi yang mengutamakan dialog. 

pastilah kelak akan lahir satu generasi yang mengutamakan dialog. Tuturan 

tersebut diucapkan penutur yang ditujukan kepada setiap keluarga di negeri ini. 

Efek dari tuturan tersebut adanya sikap introspeksi diri bagi mitra tutur agar dalam 

memberi hukuman bagi putra-putrinya tidak dengan kekerasan tetapi hukuman 

yang didasari kekuatan akal, yang menggunakan otak dengan bijaksana, suatu 

hukuman yang benilai produktif. 

 

4.4.2 Efek Negatif  

 Efek negatif yaitu efek atau dampak yang berakibat buruk atau tidak baik 

bagi mitra tutur. Efek negatif dalam penelitian ini yaitu membuat jengkel serta 

membuat terhina. 

 

4.4.2.1 Membuat Jengkel 

 Efek tindak tutur yang dituturkan menimbulkan rasa jengkel atau membuat 

kesal bagi mitra tutur. Berikut data tuturan yang memberikan efek atau dampak 

membuat jengkel. 
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(27)         MBAKYU LIBERAL 

“Disomasi juga nggak takut. Saya yakin pasti 
ada kongkali-kongnya. Mana mungkin peraturan 
negara membiarkan rakyatnya celaka. 
Peraturannya sudah bener, tapi pelaksana 
peraturan itu yang keblinger. Kalau pesawat dan 
kapal bobrok diijinkan mengangkat manusia, itu 
namanya “ pembunuhan berencana”. Bisa kena 
pasal KUHP,” ujar Mas celathu lantang sambil 
bearkacak pinggang. 

 
   ( Data 97) 

 

 Tuturan Mana mungkin peraturan negara membiarkan rakyatnya celaka. 

Peraturannya sudah bener, tapi pelaksana peraturan itu yang keblinger. Kalau 

pesawat dan kapal bobrok diijinkan mengangkat manusia, itu namanya “ 

pembunuhan berencana”. Bisa kena pasal KUHP,”, yang dituturkan oleh penutur 

untuk meluapkan kekesalan dan kekecewaannya terhadap pelaksanaan peraturan 

pemerintah yang kurang maksimal dalam hal perhubungan. Pelaksanaan peraturan 

yang kurang maksimal itulah yang menyebabkan banyaknya korban tewas dari 

sistem transportasi yang kurang sempurna. Tuturan tersebut mempunyai 

kemungkinan efek bagi mitra tutur dalam hal ini pembaca yakni timbulnya rasa 

jengkel atau membuat jengkel karena adanya transportasi yang sudah rusak tetapi 

masih saja digunakan, sehingga rakyatlah yang jadi korbannya. 

Berikut ini dikemukakan pula efek tuturan yaitu membuat jengkel. 

(28)           KAPOK LIBUR 

Huuh edan tenan! Setali tiga uang untuk 
perkara peningkatan mutu pendidikan. 
Pengalokasian 20 persen anggaran untuk 
pendidikan, masih belum juga bisa diwujudkan. 
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Anggota parlemen rupanya masih sibuk berpolitik 
dagang sapi, seakan-akan tak percaya bahwa 
berubahnya kualitas manusia Indonesia harus dimulai 
dengan penataan sistem pendidikan yang baik. Yang 
tentu saja membutuhkan ongkos dan porsi anggaran 
yang besar pula. 

 

 ( Data 167) 

 

Tuturan Huuh edan tenan! Setali tiga uang untuk perkara peningkatan 

mutu pendidikan. Pengalokasian 20 persen anggaran untuk pendidikan, masih 

belum juga bisa diwujudkan, dituturkan oleh penutur untuk meluapkan 

kekesalannya karena dalam penataan sistem pendidikan, pemerintah belum bisa 

menetapkan anggaran pendidikan dengan baik. Tuturan tersebut mempunyai 

kemungkinan efek bagi mitra tutur dalam hal ini pembaca yakni timbulnya rasa 

jengkel atau membuat jengkel karena pemerintah dinilai masih kurang 

memperhatikan mutu pendidikan di negeri ini. Yang mana kualitas manusia 

Indonesia harus dimulai dengan penataan sisten pendidikan yang baik. Yang tentu 

saja membutuhkan ongkos dan porsi anggaran yang besar pula. 

 

4.4.2.2 Membuat Terhina 

 Efek tindak tutur yang dituturkan menimbulkan seseorang merasa 

dipandang rendah kedudukannya atau merasa direndahkan. Berikut data tuturan 

ekspresif yang berefek membuat terhina. 
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(29)         PATUNG MEMEDI 

 “Itu lho, patung-patung polisi di jalanan. Setiap 
melihat patung itu saya betul-betul terhina. 
Memangnya kita ini dianggap kancil yang gampang 
dikibuli. Katanya polisi itu sahabat rakyat, tapi kok 
malah mencitrakan diri jadi memedi,” Mas Celathu 
masih meneruskan omelannya. 

Kegeraman Mas Celathu mungkin mewakili 
kegeraman banyak orang. Sebagai orang yang ingin 
menghormati polisi, sulit baginya menerima dasar 
pikiran atas terselenggaranya patung memedi itu. Dia 
menduga, kebijakan itu didasari asumsi bahwa 
masyarakat takut sama polisi. Dan karena itulah 
masyarakat perlu ditakut-takuti dengan penempatan 
patung yang menyerupai polisi di jalanan.  

 

 ( Data 182) 

 

Tuturan Memangnya kita ini dianggap kancil yang gampang dikibuli. 

Katanya polisi itu sahabat rakyat, tapi kok malah mencitrakan diri jadi memedi,”, 

yang dituturkan penutur seakan-akan merendahkan rakyat karena rakyat dianggap 

seekor kancil yang dengan mudah dapat dibohongi. Tuturan tersebut mempunyai 

kemungkinan efek bagi mitra tutur dalam hal ini pembaca yakni timbulnya rasa 

rendah atau direndahkan kedudukanya karena masyarakat dianggap tak beda 

dengan seekor kelinci yang begitu mudah dibohongi.. Dan karena itulah 

masyarakat perlu ditakut-takuti dengan penempatan patung yang menyerupai 

polisi di jalanan. Dikiranya, dengan cara begitu disiplin berlalu lintas bisa 

ditegakkan. 

Berikut ini dikemukakan pula efek tuturan membuat terhina dalam tema 

yang sama. 
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(30)           Patung Memedi 

Rasanya  memang bukan zamannya lagi 
masyarakat harus takut kepada polisi, juga tentara. 
Aparat negara itu adalah sahabat- sahabat kita. Kita 
setara. Sederajat. Karena itulah, segala hal yang 
menakutkan, tidak perlu lagi dirawat dan dipertahankan. 
Jika yang beginian malah dipertahankan, jangan 
salahkan masyarakat jika mereka malah 
mengunjungi patung-patung “memedi” polisi itu 
sambil menaburkan bunga dan kemenyan. Patung-
patung itu akan diberhalakan sebagai protes. Atau 
dilempari uang recehan sebagai penghinaan, “ Nih 
jatah kamu Cuma recehan!” 

 

 ( Data 183) 

 

Tuturan jangan salahkan masyarakat jika mereka malah mengunjungi 

patung-patung “memedi” polisi itu sambil menaburkan bunga dan kemenyan. 

Patung-patung itu akan diberhalakan sebagai protes. Atau dilempari uang 

recehan sebagai penghinaan, “ Nih jatah kamu Cuma recehan!”, dituturkan oleh 

penutur sebagai protes atas penghinaan pemerintah terhadap rakyat dengan 

penempatan patung yang menyerupai polisi di jalanan. Dikiranya, dengan cara 

begitu disiplin berlalu lintas bisa ditegakkan.Tuturan tersebut mempunyai 

kemungkinan efek bagi mitra tutur dalam hal ini pembaca yakni timbulnya rasa 

rendah atau direndahkan kedudukanya karena masyarakat dianggap tak beda 

dengan seekor kelinci yang begitu mudah dibohongi. Dapat juga tuturan tersebut 

memberikan kemungkinan efek bagi aparat negara khususnya polisi, karena 

merasa direndahkan dengan suatu symbol perlakuan pelemparan uang recehan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini terdapat tiga temuan berikut 

ini. 

(1)  Jenis tindak tutur dalam tuturan ekspresif dalam wacana humor politik “ 

Presiden Guyonan” yaitu tuturan ilokusi, tuturan perlokusi, tuturan 

langsung, tuturan tidak langsung, tuturan harfiah, dan tuturan tidak harfiah. 

(2) Fungsi tindak tutur ekspresif dalam wacana humor politik “ Presiden 

Guyonan” meliputi fungsi ekspresif mengkritik, fungsi ekspresif 

menyindir, fungsi ekspresif mengeluh, fungsi ekspresif menyanjung, dan 

fungsi ekspresif menyalahkan. 

(3) Kemungkinan efek yang ditimbulkan oleh tuturan ekspresif dalam wacana 

humor politik “ Presiden Guyonan” meliputi efek positif dan efek negatif. 

Efek positif meliputi membuat lega dan introspeksi diri, sedangkan efek 

negatifnya meliputi membuat jengkel dan membuat terhina. 
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5.2 Saran  

Dari simpulan tersebut dapat dikemukakan saran berikut ini. 

(1) Penulis atau pemerhati humor dalam menggunakan tuturan hendaknya 

sesuai dengan permasalahan, terutama pernyataan tindak tutur ekspresif, 

sehingga evaluasi mengenai suatu permasalahan yang sedang dibahas 

dapat dipahami oleh berbagai pihak. 

(2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerhati bahasa 

yang tertarik untuk mendalami kajian pragmatik, khususnya yang 

berhubungan dengan tindak tutur ekspresif. 

(3) Peneliti lain (bahasa maupun humor) agar menindaklanjuti penelitian 

terhadap bahasa dan tuturan humor pada bidang kajian yang berbeda. 

Misalnya penelitian mengenai jenis dan fungsi bahasa dalam tuturan 

humor pada mata pelajaran lain. 
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No.Data: Sumber Data 
1.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

Namanya Mas Celathu 
 

Penampilannya bersahaja: baju berbahan katun dengan model “itu-itu 
saja”. Ukurannya selalu lebih longgar dari tubuhnya yang subur, sehingga angin 
bisa leluasa menyapa bulu keteknya. Matanya dilapis kaca ukuran minus setebal 
wingko babat, dengan model belor sebulat-bulatnya telor ceplok. Dan lihatlah 
kakinya! Sepatu sandal bikinan Yogya dari kulit sapi lokal selalu membungkus 
kaki, dan mengingatkan kita kepada biarawan dan guru-guru Taman Siswa. 
Dalam penampilan seperti itu, semestinya dia lebih pantas berpredikat 
rohaniawan atau guru. Setidaknya, tutur katanya akan familiar dengan adat 
kesopanan yang terkadang lamis dan canggih menyajikan kepalsuan. Tapi 
ternyata tidak. 

Begitu kita melihat wajahnya yang berbibir seperti iwak empal alias rada 
tebal, dan tabiatnya yang rajin menyambar omongan orang sesuka dan sekenanya 
-untuk tidak menyebut waton njeplak- maka gugurlah semua imajinasi yang 
stereotipe itu. Saya malah jadi semakin mempercayai pemeo yang menyebutkan 
bahwa “nama membawa tuah”. Sesuai namanya, Mas Celathu memang suka 
melontarkan celathu. Jika diindonesiakan celathu berarti “berujar” atau 
“menyergah”. Peristiwa apa pun dikomentari. 

Mending kalau komentamya itu merdu menyejukkan hati. Yang kerap 
terjadi celetukannya sering bikin orang sewot kebakaran bulu jenggot. Terutama 
jika apa yang meluncur dari mulutnya itu menyodok langsung para feodal yang 
antikritik, atau pihak-pihak yang bakal terancam nasibnya gara-gara 
omongannya. Meski begitu, tidak sedikit orang yang justru bertempik sorak 
kegembiraan karena celathu-nya. Malah kebanyakan orang kangen pada 
omongannya yang seperti sekenanya dan seakan-akan tanpa diolah oleh otak itu. 
Apa yang dicetuskannya terkadang seperti ventilasi yang bisa mengalirkan angin 
segar. Atau seperti katup pelepas kesumpegan. Begitu Mas Celathu ber-celathu, 
ibaratnya seperti perut kembung yang mengembuskan angin buritan, duuuuttt. 
Lega rasanya. 

Begitulah kesaksian saya terhadap tokoh anyar yang bakal nongol saban 
minggu ini. Dan karena minggu ini masih belum jauh banget dari suasana 
Agustusan, dengan penuh semangat saya samperin dia dengan gelora 
nasionalisme yang meluap-luap seperti gelontoran air yang meluap dari got-got 
kota Semarang. 

“Merdeka, Bung!” seru saya sambil meninju langit. 
Mas Celathu cuma mrenges, memperlihatkan giginya yang di sana sini 

gosong akibat nikotin. Seraya meniupkan asap kretek filter kesukaannya, dia lalu 
menjawab, “Yang benar aja. Emang sudah merdeka beneran?” 
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Sebagai nasionalis yang berbangga kepada para pahlawan bangsa, tentu 
saja saya merasa dilecehkan. Ini orang memang rada kenthir. Lha wong jelas kita 
sudah punya Proklamasi, setiap 17 Agustus semua orang memperingatinya, bikin 
renungan, lomba balap karung dan panjat pinang, ziarah ke makam pahlawan, 
dan pak Presiden bikin pidato kenegaraan, -lha kok orang ini masih meragukan 
kemerdekaan kita. 

“Jadi Sampean menganggap kita belum merdeka? Dasar anasionalis. 
Hati-hati kalau bicara. Ngomong begitu pada zaman Orde Baru, Sampean bisa 
langsung dikarungin,” saya mencoba mengingatkan, “Lagipula kan Agustusan 
sudah lewat...” 

“Ya, memang sudah lewat, tetapi saya justru ingin ngajak Sampean 
latihan menjadi merdeka pada saat kita tak lagi efiria memperingati 
kemerdekaan.” 

“Lho kok latihan. Kan sudah 62 tahun umur kemerdekaan?” 
“Lha iya, selama 62 tahun kita latihan terus. Hanya ancang-ancang. 

Belum tahu kapan pementasan kemerdekaan yang sebenarnya dilaksanakan.” 
Saya tidak mudheng apa yang diomongkan. Merdeka ya merdeka. Begitu 

saja. Nggak usah pakai latihan segala. Dan nyatanya sebagai sebuah bangsa kita 
sudah lolos dari penjajahan kolonial. Rasanya saya ingin menggampar Mas 
Celathu yang tiba-tiba bersijingkat menuju tiang bendera, dan menurunkan sang 
saka menjadi setengah tiang. 

“Hei, jangan edan kamu. Tak tempeleng Iho kamu,” saya mulai geram 
habis kesabaran. 

Mas Celathu malah nggleges. Lalu mrenges dan ngedumel, “Lha wong 
masih punya hobi menempeleng bangsanya sendiri kok ngaku sudah merdeka.” 

Saya seperti tertohok. Jawaban Mas Celathu yang diucapkan tanpa emosi 
itu membikin saya tertahan. Rasa geram saya mengendor. 

Iya ya? Kalau tadi saya benar-benar melayangkan kepalan tinju hanya 
gara-gara beda pendapat, tentu sangat memalukan. Itu tak ubahnya para petinggi 
negeri yang dititipi nasib rakyat yang nekat gontok-gontokan, otot-ototan, 
bahkan saling bikin pengaduan ke polisi, untuk perkara-perkara remeh-temeh 
yang tidak menyelamatkan kehidupan bangsanya. Saya jadi ingat wejangan Bung 
Karno yang selalu mengedepankan kerukunan, dan meredam sekuat-kuatnya 
kemungkinan perang saudara, meskipun untuk itu ia rela dipereteli kekuasaanya 
dan diasingkan dari dunia ramai. 

“Baiklah, kalau sekarang belum dianggap merdeka, lalu apa arti 17 
Agustus?” pancing saya, kali ini saya mencoba memamerkan kesabaran. 

Sambil masih terus meniupkan asap rokok, Mas Celathu Cuma bilang, 
“Setiap pitulasan, saya bersyukur karena masih ada orang merayakan dengan 
lomba makan kerupuk dan panjat pinang. Hanya itu yang bisa membuat saya 
terhibur, sekalipun nyatanya kita belum merdeka dalam arti sebenarnya.” 

Jika sudah bicara sok serius begini, biasanya agak gawat. Biasanya saya 
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yang akan melongo disengat oleh kebenaran-kebenaran omongannya. Mas 
Celathu lalu nyerocos, “Lomba Makan Kerupuk dan Panjat Pinang itu kan 
sindirian rakyat terhadap cita-cita kemerdekaan.” Maksudnya? Itu kan ejekan 
kepada para pemimpin, bahwa untuk sepotong krupuk pun rakyat masih haras 
berjuang keras untuk bisa mengunyahnya. Itu artinya para pemimpin yang 
dipercaya menjadi nahkoda bangsa ini masih konsisten menyelenggarakan 
kemiskinan rakyatnya. 

“Lha soal panjat pinang sergah saya. “Lihatlah orang-orang yang 
menyangga di bawah yang menjadi tumpuan orang yang memanjat ke atas. Yang 
di bawah meringis kesakitan menyangga beban, sementara yang di atas tertawa 
kegirangan karena berhasil memetik hadiah.” 

Bagi Mas Celathu, kemerdekaan hari ini maknanya masih seperti tradisi 
Panjat Pinang itu. Mereka yang dibawah masih diminta menjadi tumbal bagi 
kemakmuran sekelompok kecil manusia yang bertengger nun jauh di atas. Entah 
siapa yang ada di sana. Mungkin mereka adalah bupati, gubernur, orang-orang 
partai, wakil rakyat, dirjen, menteri, para pengelola negara, pengusaha yang 
kongkalikong, dan sebagainya. 

Karena itulah, dengan penuh sinisme Mas Celathu menepuk-nepuk bahu 
saya, “Jadi, teruslah berlatih untuk benar-benar merdeka.” 

Ya kan, … akhirnya saya cuma bisa melongo. 
Kata Mas Celathu, sekarang emang bukattlagi zaman 

 
 

 
 
 

Analisis 
 
 

1. Tindak Tutur dalam Tuturan Ekspresif 
a. Tindak Tutur Perlokusi 

• “ Sebagai Nasionalis yang berbangga kepada para pahlawan 
bangsa, tentu saja saya merasa dilecehkan. Ini orang 
,memang rada kenthir.(1) 
Maksud tuturan : penutur merasa dilecehkan karena ada 
orang yang   meragukan kemerdekaan bangsa Indonesia. 

• “ Jadi sampeyan menganggap kita belum merdeka? Dasar 
anasionalis. Hati-hati kalau bicara.(2) 
Maksud Penutur: penutur menginformasikan agar berhati-hati 
kalau bicara soal kemerdekaan. Tuturan tersebut memberikan 
efek jengkel bagi mitra tutur. 

• “ Ya, memang sudah lewat, tetapi saya justru ingin mengajak 
sampeyan latihan menjadi merdeka pada saat kita tak lagi 
efiria memperingati kemerdekaan.(3) 
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Maksud penutur: penutur ingin mendorong generasi muda 
yaitu dengan mengajak latihan menjadi merdeka walaupun hari 
kemerdekaan sudah lewat. 

b. Tindak Tutur langsung 
• “ Yang bener aja. Emang sudah merdeka beneran?” (4) 

Maksud penutur: mempertanyakan soal kemerdekaan apakah 
negeri ii memang sudah merdeka dalam arti yang sebenarnya. 

c. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “ Merdeka Bung!” seru saya sambil meninju langit.(5) 

Maksud penutur: secara tidak langsung menginformasikan 
bahwa kita sudah merdeka. 

• “ Baiklah, kalau sekarang belum dianggap merdeka, lalu apa 
arti 17 Agutus?” pancing saya, kali ini saya mencoba 
memamerkan kesabaran.(6) 
Maksud penutur: penutur masih ragu-ragu mengartikan 
tentang arti kemedekaan sebenarnya. 

d. Tindak Tutur Harfiah 
• “Apa yang dicetuskannya terkadang seperti ventilasi yang bisa 

mengalirkan angin segar. (7) 
Maksud penutur: penutur memberitahukan bahwa apa yang 
telah mitra tutur sampaikan seperti membawa angin segar yang 
layaknya keluar dari ventilasi yaitu angin yang berhembus 
sehingga mendatangkan hawa segar. 

e. Tindak Tutur Tidak harfiah 
• “ Itu artinya para pemimpin yang dipercaya menjadi nahkoda 

bangsa ini masih konsisten menyelenggarakan kemiskinan 
rakyat.(8) 
Maksud  penutur: kata nahkoda dalam tuturan ini adalah 
pemimpin bangsa, bukan nahkoda dalam arti yang sebenarnya 
yaitu pemimpin komando tertinggi dalam angkatan laut. 

• “ Yang di bawah meringis kesakitan menyangga beban, 
sementara yang di atas tertawa kegirangan karena berhasil 
memetik hadiah”. (9) 
Maksud penutur: bahwa orang yang di bawah menyangga 
beban sementara yang di atas senang karena berhasil 
mendapatkan hadiah. 
 

2. Fungsi Pragmatis Tindak Tutur Ekspresif 
a. Fungsi Ekspresif Mengkritik 

• “ Maksudnya? Itu kan ejekan kepada pemimpin, bahwa untuk 
sepotong krupuk pun rakyat masih harus berjuang keras untuk 
bisa mengunyahnya. Itu artinya para pemimpin yang dipercaya 
menjadi nahkoda bangsa ini masih konsisten 
menyelenggarakan kemiskinan rakyat.(10) 
Maksud penutur: penutur mengkritik pemerintah yang masih 
belum bisa menangani soal kemiskinan di negeri ini. 
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b. Fungsi Ekspresif Menyindir 
• “ Setiap Pitulasan, saya bersyukur karena masih ada orang 

merayakan dengan lomba makan krupuk da panjat pinang.  
Hanya itu yang bisa membuat saya terhibur, sekalipun 
nyatanya kita belum merdeka dalam arti sebenarnya.”(10) 
Maksud penutur: penutur menyindir pemerintah bahwa 
dengan tradisi makan kerupuk dan panjat pinang yang masih 
diselenggarakan meskipun belum merdeka dalam arti yang 
sebenarnya. 

c. Fungsi Ekspresif Menyalahkan  
• “ Jadi, sampeyan menganggap kita belum merdeka? Dasar 

anasionalis. Hati-hati kalau bicara. Ngomong begitu pada 
zaman Orde Baru, sampeyan bisa langsung dikarungin.(11) 
Maksud penutur; penutur secara tidak langsung menyalahkan 
bahwa kita sudah merdeka tetapi ada yang mengatakan kita 
belum merdeka. 
 
 

3. Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Eksprsif 
a. Efek Terhina 

• “ Sebagai nasionalis yang berbangga kepada pahlawan bangsa, 
tentu saja saya merasa dilecehkan. Ini orang memang rada 
kenthir.(12) 
Maksud penutur: penutur merasa tehina atas perkataan mitra 
tutur tetang arti kepahlawanan. 
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No.Data: Sumber Data 
2.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

Menyumbat Kekerasan 
 

Sekarang bukan lagi zaman kekerasan. Bahasa kekerasan sudah usang. 
Karena itulah, jika hare gene masih ada orang tua yang doyan memainkan cemeti 
memecut anak kandungnya hanya lantaran anak itu rewel, bisa dipastikan mereka 
bukan sedang mendidik anaknya. Melainkan sedang membudidayakan 
kekerasan. Tanpa disadari, diam-diam keluarga itu sedang menyiapkan “strategi 
kebudayaan” bagi hari depan keluarganya, yaitu keluarga berbudaya kekerasan. 
Mungkin itu meneruskan tradisi masa lalunya. Dulu aku kerap digebuki ayahku, 
maka sekarang - mumpung aku berkuasa sebagai orang tua - kuwariskan dendam 
itu kepada anakku. Ya semacam dendam para senior IPDN kepada juniornyalah. 

Tapi Mas Celathu yang di masa lalu pernah mencicipi sakitnya cubitan 
dan jeweran, berjanji akan menyumbat jalannya warisan yang sesungguhnya 
mengekspresikan naluri primitif itu. Stop kekerasan. Soalnya, apa pun bentuk 
kekerasan itu, ia hanya akan melahirkan kekerasan baru. la ingin mengubah 
dendam masa lalunya, menjadi sebentuk kearifan. Dan ternyata, itu bukan hanya 
monopoli Mas Celathu. Kini ia berbahagia melihat begitu banyak keluarga-
keluarga muda yang rukun sentosa menemani pertumbuhan buah-buah 
kesayangannya tanpa kekerasan. 

“Jadi, Mas benar-benar anti kekerasan,”  sergah istrinya. 
Mas Celathu kaget. Andaikan yang bertanya orang lain, pastilah ia akan 

mengangguk. Tapi ini yang bertanya pasangan kelon-nya. Istrinya sudah kenal 
betul tabiat Mas Celathu yang memang mengidap diabetes. Mas Celathu jadi 
tersipu malu. 

Sambil nyengenges, Mas Celathu menyergah, “Lha ya tidak ta. Demi 
kamu pernyataan “anti kekerasan” boleh dibatalkan. Percaya deh, saya setuju 
“kekerasan”. Bahkan saya siap bekerja keras biar terjadi kekerasan. Ya ta, 
soalnya bagaimana bisa “bekerja” kalau belum keras, ha ha ha.” 

Sebagai ganti bentuk kekerasan fisik di keluarganya, Mas Celathu 
memang harus cerdik mengkreasi bentuk-bentuk pembelajaran. Hukuman atas 
kenakalan anak-anak bukan lagi berupa hajaran yang disokong kekuatan otot, 
tetapi hukuman yang didasari kekuatan akal. Hukuman yang bernilai produktif, 
misalnya anak disekap dalam sebuah kamar dan di “hukum” membaca sebuah 
buku, dan nanti setelah keluar dari “penjara” itu, ia harus mampu menceritakan 
apa saja yang baru saja dibacanya. Atau, untuk beberapa hari anak dipaksa 
bertapa, menjauhkan diri dari televisi dan handphone, karena kedua benda ini 
kerap mengkhianati fungsinya dan berubah menjadi media “kejahatan”. 

Karena itulah sebandel dan senakal apa pun anak-anaknya, Mas Celathu 
akan mengutamakan dialog untuk mengurai setiap persoalan. Jangan ada lagi 
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keplak, jotos, cambuk, di keluarganya. Mas Celathu yang kini berstatus ayah tiga 
anak sudah membuktikan, selama dua puluh enam tahun berkarier sebagai 
“ayah” dia sangat pelit mengobral slenthikan, cubitan dan jeweran. Apalagi 
jotosan.  

Mas Celathu cuma memimpikan, seandainya keluarga di negeri ini tidak 
mengajari kekerasan terhadap anak-anaknya, tidak mendidik dengan “sedikit-
sedikit gebuk”, - pastilah kelak akan lahir satu generasi yang mengutamakan 
dialog. Yang menghormati dan menjunjung hukum. Yang menggunakan otak 
secara bijaksana. Dan nanti, jika tiba saatnya negeri ini dipimpin generasi kinyis-
kinyis macam ini, kita boleh berbangga karena nantinya lembaga-lembaga, 
instansi-instansi, departemen-departemen akan selalu melahirkan kebijaksanaan 
yang memuliakan manusia. Sebab yang namanya “kekerasan” acapkali hadir 
dalam aneka bentuk: penggusuran, mutasi, fitnah, gossip, dan berbagai usaha 
penyumbatan nasib orang. Bahkan terkadang, “kekerasan” itu dikemas dalam 
bungkus religiositas, sehingga seolah-olah Tuhan mengijinkan adanya 
pembantaian dan sweeping. 

Tapi, sialnya, kemarin Mas Celathu ketiban awu anget. Meski ia tak 
pernah mencubit puterinya, eh anaknya yang nomer dua tiba-tiba mengadu lewat 
SMS, “Pak, sekarang saya sed,ang di rumah sakit. Aku barusan dihajar orang.” 
Pesannya singkat, tapi membawa efek berkepanjangan. Mas Celathu lemas. 
Sambil terus mengendalikan emosinya yang meletup-letup, ia segera ke rumah 
sakit mencari tahu kenapa hal itu terjadi. 

“Kenapa matamu jadi lebam seperti itu?” Mas Celathu benar-benar 
terperangah. Dilihat wajah putrinya yang memang tomboy itu, tak ubahnya 
bintang kriminal di acara “BUSER” - mata kirinya sipit dadakan, berwama ungu 
lantaran benturan benda keras. Oh nasib, nasib. Seumur-umur menolak 
kekerasan, eh kali ini Mas Celathu menyaksikan efek sebuah penganiayaan di 
depan batang hidungnya. Dan itu terjadi pada puteri yang disayanginya. 
Bagaimana mungkin seorang perempuan, dihajar seorang lelaki tanpa basa basi?  

“Saya berusaha membebaskan sahabat saya, karena dia disekap pacarnya. 
Dia minta pertolongan saya, maka saya harus datang menjemput dia,” ujar mbak 
Tomboy, sambil meringis menahan sakit dan mengelus matanya yang lebam. 

Darah Mas Celathu mendidih. Hampir saja ia kalap. Nafsu pembalasan 
sudah melambai-lambai menyapanya. Andaikan saat itu hanya setan yang 
bertahta dalam dirinya, pasti Mas Celathu akan mengijinkan serbuan balas 
dendam dari sejumlah orang yang bersimpati padanya. Tapi tidak. Sebuah 
kekerasan tidak boleh melahirkan kekerasan baru. Mas Celathu segera memompa 
kesabaran, supaya bisa memenangkan peperangan dengan setan dalam hatinya. 
Dan ia ternyata menang. 

“Saya memilih hukum dan keadilan ditegakkan. Saya masih punya sisa 
kepercayaan kepada polisi, jaksa dan hakim.” Mas Celathu mengambil 
keputusan. 

Tapi, berhubung di negeri ini terkadang hukum masih bisa 
dikompromikan, Mas Celathu jadi khawatir. Pastilah berbagai tawaran 
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penyelesaian secara kekeluargaan akan berseliweran. Mas Celathu berikrar akan 
menampiknya. Begitu usaha penegakan hukum diselewengkan dengan 
mengatasnamakan “semangat kekeluargaan”, yang terjadi sesungguhnya adalah 
pengkhianatan terhadap sistem hukum. Keluarga pelaku penganiayaan memang 
boleh datang dan meminta maaf atas peristiwa getir itu. Malah wajib hukumnya. 
Tapi itu hanyalah perkara tata karma, dan ikhtiar merampungkan secara sosial. 
Selesai secara sosial, tentu bukan selesai secara hukum. 

Sekarang,   yang  membayang-bayangi  Mas  Celathu  tinggal kecemasan 
dan perasaan dag-dig-dug. Akankah impian memperoleh keadilan atas puterinya 
bisa terwujud? Apakah nantinya para aparat hukum kita tidak silau dan akan 
tetap kukuh integritasnya, seumpama keluarga pelaku penganiayaan bersiasat 
belanja pasal-pasal hukuman di kantor polisi, di kejaksaan, bahkan di gedung 
peradilan? 

Hari-hari mendatang adalah hari-hari menunggu kepastian. Mas Celathu 
masih akan terus menunggu. Dan kita pun ikutan menunggu. 

 
 

 
 

 
Analisis  

 
 

1. Tindak Tutur dalam Tuturan ekspresif 
a. Tindak Tutur Ilokusi 

• “ Saya memilih hukum dan keadila ditegakkan. Saya masih 
punya sisa kepercayaan kepada polisi, jaksa dan hakim.” 
Mas Celathu mengambil keputusan. (13) 
Maksud penutur: penutur bermaksud mengkritik para aparat 
hukum yang selama ini dinilai kurang jujur dalam menangani 
hukum di indonesia. 

• “ Tapi berhubung  di negeri ini terkadang hukum masih bisa 
dikompromikan, Mas Celathu jadi khawatir. Pastilah berbagai 
tawaran penyelesaian secara kekeluargaan akan 
bersliweran. (14) 
Maksud penutur: penutur bermaksud di negeri ini hukum 
masih bisa ditawar-menawar sehingga penyelesaian secara 
kekeluargaan menjadi jalan tengahnya. 

b. Tindak Tutur Perlokusi 
• “ Seandainya di negeri ini tidak mengajari kekerasan 

terhadap anak-anaknya, tidak mendidik dengan sedikit-
sedikit gebuk”, pastilah kelak akan lahir satu generasi yang 
mengutamakan dialog. (15) 



116 
 

 
 

Maksud penutur: penutur bermaksud jika di negeri ini 
orangtua tidak memperlakukan anak mereka tidak dengan 
kekerasan pasti akan lahir generasi yang mengutamakan dialog. 
Hal ini akan memberi daya efek bagi para orangtua agar dalam 
mendidik anak tidak dengan kekerasan. 

c. Tindak Tutur Langsung 
• “ Kenapa matamu jadi lebam seperti itu?” Mas Celathu benar-

benar terperangah.(16) 
Maksud penutur: penutur secara langsung menanyakan 
kepada anaknya apa yang menyebabkan mata anaknya menjadi 
lebam. 

d. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “ Stop kekerasan. Soalnya, apa pun bentuk kekerasan itu, ia 

hanya akan melahirkan kekerasan baru.(17) 
Maksud penutur: penutur secara tidak langsung mengajak 
generasi muda bahwa dengan kekerasan akan melahirkan 
kekerasan baru. 

• “ Jadi, Mas benar-benar anti kekerasan,” sergah istrinya. (18) 
Maksud penutur: penutur secara tidak langsung 
mempertanyakan kepada mitra tutur apakah mitra tutur benar-
benar anti dengan kekerasan. 

• “ Pak, sekarang saya ada di rumah sakit. Aku barusan 
dihajar orang.” Pesannya singkat, tapi membawa efek 
berkepanjangan.(19) 
Maksud penutur: penutur menginformasikan bahwa dirinya 
masuk rumah sakit dan barusan dihajar orang.secara tidak 
langsung penutur memerintah ayahnya untuk datang ke rumah 
sakit. 

e. Tindak Tutur Harfiah 
•  “ Atau untuk beberapa hari anak dipaksa bertapa, menjauhkan 

diri dari televisi dan handphone, karena kedua benda ini kerap 
mengkhianati fungsinya dan berubah menjadi media 
“kejahatan”(20) 
Maksud penutur: menyuruh anak-anak agar tidak 
menggunakan handphone dan televisi karena sering 
disalahgunakan utuk hal-hal yang tidak baik. Arti handphone 
dan televisi dis ii merupakan alat komunikas dalam arti yang 
sebenarnya. 

• “ Pak, sekarang saya ada di rumah sakit. Aku barusan dihajar 
orang.” Pesannya singkat, tapi membawa efek 
berkepanjangan.(21) 
Maksud penutur: kata rumah sakit adalah sejenis tempat 
untuk merawat orang-orang yang sakit. 
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f. Tindak Tutur Tidak Harfiah 
• “ Kini ia bahagia melihat begitu banyak keluarga muda yang 

rukun sentosa menemani pertumbuhan buah-buah 
kesayangannya tanpa kekerasan.(22) 
Maksud penutur: arti  buah-buah kesayangan dalam tuturan di 
atas adalah anak-anak mereka. 

• “ Oh, nasib-nasib. Seumur-umur menolak kekerasan, eh kali ini 
Mas Celathu menyaksikan efek sebuah penganiayaan di batang 
hidungnya.(23) 
Maksud penutur: arti kata batang hidungnya pada tuturan di 
atas adalah melihat langsung di depan matanya sendiri sebuah 
penganiayaan. 
 

2. Fungsi Pragmatis Tuturan ekspresif 
a. Fungsi Ekspresif Mengkritik 

• “Seandainya setiap keluarga di negeri ini tidak mengajari 
kekerasan terhadap anak-anaknya, tidak mendidik dengan 
sedikit-sedikit gebuk, pastilah kelak akan melahirkan generasi 
yang mengutamakan dialog.(24) 
Maksud penutur: penutur mengkritik para orangtua jika dalam 
mendidik putra-putrinya jangan menggunakan kekerasan. 

b. Fungsi Ekspresif Mengeluh 
• “Tapi berhubung di negeri terkadang hukum masih bisa 

dikompromikan, Mas Celathu jadi khawatir. Pastilah 
berbagai tawaran penyelesaian secara kekeluargaan akan 
bersliweran.(25) 
Maksud penutur: penutur mengeluhkan system hukum di 
negeri ini yang masih bisa ditawar-tawar dengan 
mengatasnamakan kekeluargaan. 

• “ Oh, nasib-nasib. Seumur-umur menolak kekerasan, eh kali ini 
Mas Celathu menyaksikan efek sebuah penganiayaan di batang 
hidungnya.(26) 
Maksud penutur: penutur mengeluhkan sekali menentang 
kekerasan malah yang didapatkan sebuah penganiayaan di 
depan matanya. 
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Fungsi Ekspresif Menyindir 
• “ karena itulah, hare gene masih ada orangtua yang doyan 

memainkan cemeti memecut anak kandungnya hanya lantaran 
anak itu rewel, bisa dipastikan mereka bukan sedang mendidik 
anaknya. Melainkan sedang membudidayakan 
kekerasan.(27) 
Maksud penutur:penutur menyindir orangtua yang mendidik 
anaknya dengan kekerasan tangan (cemeti memecut) secara 
tidak langsung meeka telah menanamkan kekerasan dalam anak 
tersebut. 
 

3. Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 
a. Efek Lega 

• “ Lha ya tidak ta, demi kamu pernyataan “anti kekerasan” 
boleh dibatalkan. Percaya deh saya setuju kekerasan. 
Bahkan saya siap bekerja keras biar terjadi kekerasan.(28) 
Maksud penutur: penutur menuturkan bahwa anti kekerasan 
bisa dibatalkan sehingga memberikan efek lega bagi mitra 
tutur. 

b. Efek Introspeksi Diri 
• “ Seandainya setiap keluarga di negeri ini tidak mengajari 

kekerasan terhadap anak-anaknya, tidak mendidik dengan 
sedikit-sedikit gebuk, pastilah kelak akan melahirkan generasi 
yang mengutamakan dialog”. (29) 
Maksud penutur: penutur menuturkan agar dalam memberi 
hukuman bagi putra-putrinya tidak dengan kekerasan tetapi 
hukuman yang didasari kekuatan akal, yang menggunakan otak 
dengan bijaksana, suatu hukuman yang benilai produktif. 
Tuturan tersebut berefek bagi itra tutur yaitu introspeksi diri. 

c. Efek Jengkel 
• “Pak, sekarang saya ada di rumah sakit. Aku barusan dihajar 

orang.”Pesannya singkat, tapi membawa efek 
berkepanjangan.(30) 
Maksud penutur: tuturan tersebut memberikan efek jengkel 
karena secara tidak langsung menyuruh ayahnya ke rumah 
sakit. Dan sang ayah mengetahui akibat masuk rumah sakit 
karena dihajar orang. 
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No.Data: Sumber Data 
3.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

Ilmu “Kosokbalen” 
 

Mas Celathu terlanjur percaya bahwa setiap profesi di dunia ini adalah 
tugas luhur. Sekecil dan sesederhana apapun profesi ini selalu disertai kemuliaan. 
Bisa dipastikan ada kandungan idealismenya. Dan idealisme itu pastilah berpihak 
pada ikhtiar untuk memuliakan kehidupan. Karena itulah, setiap profesi yang 
telah teruji zaman dan menjadi bagian dari sejarah manusia, senantiasa dijadikan 
impian. Diidam-idamkan siapa saja. Tak heran jika orang tua selalu 
mendambakan putera-puterinya kelak jadi apa, dan si anak boleh bekerja keras di 
jalur pendidikan untuk menggapai profesi yang diangankan. 

Dan karena itu pulalah, Mas Celathu merasa perlu punya cita-cita. la 
ingin punya profesi yang mulia, seperti misalnya jadi dokter yang kesana kemari 
jas-jus nyuntiki orang, - maksudnya benar-benar menyuntik orang yang butuh 
pertolongan, bukan “nyuntik” janda-janda kesepian. Bahwa akhirnya nasib hanya 
menghantarkannya menjadi pengecer cangkem, kesana kemari cuma “ndobos” 
sebagai tukang tonil, Mas Celathu ya tetap nrima saja. Dia mupus. Jalan hidup 
agaknya memang sudah ada yang menggariskan. Tinggal bagaimana orang itu 
secara kreatif memaknai jalannya nasib, yaitu memberi nilai lebih dari setiap 
keterampilan yang dimilikinya. 

Sebuah gunting di tangan seorang pengrajin bisa menjadi alat 
menciptakan keunikan dan keindahan, di tangan penjahit bisa untuk memotong 
kain demi terciptanya gaun yang fashionable, di tangan tukang kebon untuk 
merapikan rumput, di tangan tukung cukur pastilah bermanfaat untuk mengolah 
keindahan rambut. Tapi sebuah gunting di tangan preman terminal, bisa berubah 
menjadi sarana terciptanya tragedi: untuk menikam atau menodong. 

Tapi, sekarang ini Mas Celathu sering menjumpai kenyataan pahit. 
Impiannya terhadap dunia profesi itu gampang buyar. Penyebabnya, apa yang 
diangankan sering meleset dari harapan. Selalu saja ada kosokbalen-nya. Yang 
terjadi justru sering kebalikannya. Misalnya, ahli agama yang dibayangkan 
senantiasa menyalahkan suluh di umat dan memandu kehidupan yang suci, 
ternyata diketahui menjadi otak penculikan. Bahkan tak sedikit dari profesi yang 
gemar menyitir dan fasih membunyikan ayat-ayat suci itu, diberitakan tak tahan 
menyumbat libidonya, sehingga predikatnya pun “meningkat” menjadi tersangka 
kasus pemerkosaan. 

Tak hanya itu. Masih banyak dijumpainya aneka profesi di muka bumi 
ini, yang - secara sembunyi atau terang-terangan - mengkhianati hakekat 
kemuliaan tugasnya. Dokter yang semestinya memfasilitasi kesembuhan, 
terkadang justru menciptakan kesengsaraan baru dengan “memeras” pasien 
melalui tebusan resep obat yang harganya selangit. Bukan rahasia lagi bahwa 
semangkin tinggi nilai resep, semangkin gede pula peluang komisinya. Tentara 
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yang seharusnya menjadi tauladan dalam penyelenggaraan bela negara, eh justru 
menyelenggarakan kerusuhan dengan main tembak-tembakan melawan aparat 
keamanan lainnya, seperti baru-baru ini dar-der-dor di Ternate, Maluku. Polisi 
yang seharusnya memberantas narkoba, terkadang malah kepergok turut 
menikmati; tau memperdagangkan barang haram itu. Malah kerap terdengar ada 
oknum polisi yang berperan ganda: memberantas pencurian tapi sekaligus jadi 
tukang tadahnya. 

Tabiat dan tindakan kosokbalen seperti itu terus saja mengepung hidup 
Mas Celathu. Setiap baca koran atau nonton berita tivi, Mas Celathu selalu deg-
degan. Cemas dan khawatir, jangan-jangan ia, mendapatkan surprise baru yang 
bisa membuat dirinya njondhil seperti tersengat listrik. Dan pekan lalu, Mas 
Celathu benar-benar njondhil tatkala mengetahui seorang anggota Komisi 
Yudisial yang seharusnya jijik dan alergi menerima komisi, eh malah 
terperangkap masuk wuwu-nya KPK gara-gara memburu komisi.  

Betapa tidak mengejutkan, lha wong priyayi luhur itu telah 
dilegitimasikan sebagai “orang baik”, - lolos seleksi fit and proper test di DPR, 
diuji kondisi psikologisnya, dicermati track record-nya, - lha kok masih juga 
memamerkan ambrolnya moralitas dan kredibilitas. Jika di Komisi Yudisial, 
tempat dimana masyarakat menyandarkan kepercayaannya, terkotori oleh tabiat-
tabiat kotor, lalu kemana lagi khalayak bisa menitipkan kepercayaannya? 
Bukankah jabatan dan profesi menjadi aparat hukum - menjadi anggota Komisi 
Yudisial, Jaksa Agung, ketua Mahkamah Agung, polisi, jaksa, hakim, pengacara, 
panitera, - tugas utamanya adalah menegakkan hukum untuk terciptanya 
keadilan? 

Melihat fenomena kosokbalen yang hampir membuatnya putus asa ini, 
Mas Celathu punya jurus ampuh untuk berkelit. Yaitu menganjurkan wacana 
baru: kosokbalen harus dibalas kosokbalen. Marilah bermunafik secara baik dan 
benar. Jika selama ini kemunafikan selalu diartikan berbuah tindakan yang 
memalukan, maka hendaknya orang bisa bermunafik untuk lahirnya tindakan 
yang diidealkan. 

Maka, jika setiap profesi yang kodratnya mengandung cita-cita luhur 
ujung-ujungnya hanya melahirkan tabiat amburadul, maka mulai sekarang 
bercita-citalah yang sebaliknya. Bermimpilah untuk menjadi koruptor, maling 
atau perampok! Sebab begitu nantinya profesi itu dijalani dengan profesional, 
anda akan segera bermunafik mengkhianati profesi itu dan ujung-ujungnya 
malah jadi polisi, jaksa, hakim atau menjadi anggota Komisi Yudisial. 

Mas Celathu meyakini, tesis ini pasti akan diminati banyak orang. 
Apalagi sudah banyak kisah sukses yang berangkat dari wacana ini. Bukankah 
sekarang ini, tak sedikit para peneguh iman berpredikat juru dakwah, begitu 
bangga dengan masa lalunya yang kelam. Merampok dulu, berdakwah 
kemudian. Jadi koruptor sekarang, memberantas korupsi belakangan. 

Dan seumpama anda benar-benar mempercayai tesis ini, jangan ragu-
ragu: segeralah memeriksakan kesehatan jiwa anda.  
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Analisis  

 
 

1. Tindak Tutur dalam Tuturan ekspresif 
a. Tindak Tuturan ilokusi 

• “Betapa tidak mengejutkan, lha wong priyayi luhur itu telah 
dilegitimasikan sebagai “orang baik”, lolos seleksi fit and 
proper test di DPR, diuji kondisi psikologisnya, dicermati track 
recodernya, lha kok masih juga memamerkan ambrolnya 
moralitas dan kredibilitas. (31) 
Maksud penutur: tuturan tersebut bermaksud menyindir para 
dewan yang duduk di DPR yang dinilai baik, telah menjalankan 
tugasnya dengan baik ternyata memiliki moral dan kemampuan 
yang tidak bagus. 

b. Tindak Tutur Perlokusi 
• “Jika selama ini kemunafikan selalu diartikan berbuah tindakan 

yang memalukan, maka hendaknya orang bisa bermunafik 
untuk lahirnya tindakan yang diidealkan.” (32) 
Maksud penutur: tuturan tersebut mendorong bahwa sifat 
kemunafikan dapat di terapkan untuk lahirnya tindakan yang 
diidealkan. 

c. Tindak Tutur Langsung 
• “ Bermimpilah untuk menjadi koruptor, maling atau 

perampok! Sebab begitu nantinya profesi itu dijalani dengan 
professional. (33) 
Maksud penutur: penutur mengajak agar berangan-anganlah 
menjadi koruptor, maling atau perampok sekalipun. 

d. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “Jika komisi yudisial, di mana tempat masyarakat menyandarkan 

kepercayaannya, terkotori oleh tabiat-tabiat kotor, lalu kemana 
lagi khalayak bisa menitipkan kepercayaannya?(34) 
Maksud penutur: penutur secara tidak langsung mengeluh 
terhadap komisi yudisial yang mana selama ini sebagai tempat 
menyandarkan kepercayaan sudah dikotori oleh tabiat buruk. 

• “Marilah bermunafik secara baik dan benar. Jika selama ini 
kemunafikan selalu diartikan berbuah tindakan yang 
memalukan.(35) 
Maksud penutur: penutur secara tidak langsung mengajak 
mitra tutur agar bermunafik secara baik dan benar. 

• “ Dan seumpama Anda benar-benar mempercayai tesis ini, 
jangan ragu-ragu: segeralah memeriksakan diri kesehatan 
jiwa anda.(36) 
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Maksud penutur: penutur secara tidak langsung 
memerintahkan mitra tutur agar memeriksakan kesehatan 
jiwanya bila memang benar-benar memercayai tesis tersebut. 
 

e. Tindak Tutur harfiah 
• “Dokter yang semestinya memfasilitasi kesembuhan, terkadang 

justru menciptakan kesengsaraan baru dengan “memeras” 
pasien melalui tebusan resep obat yang harganya selangit.(37) 
Maksud penutur: arti kata dokter merupakan arti yang 
sebenarnya yaitu profesi yang bertugas menyembuhkan orang 
sakit. 

• “Tentara yang seharusnya menjadi tauladan dalam 
penyelenggaraan bela negara, eh justru menyelenggarakan 
kerusuhan dengan main tembak-tembakan melawan aparat 
keamanan lainnya.(38) 
Maksud penutur:arti kata tentara merupakan ati yang 
sebenarnya yaitu kesatuan alat-alat negara yang terdiri atas 
orang-orang berlatih perang. 

• “ Polisi yang seharusnya memberantas narkoba, terkadang malah 
kepergok turut menikmati atau memperdagangkan barang 
haram itu.(39) 
Maksud penutur: arti kata polisi merupakan arti yang 
sebenarnya yaitu badan pemerintah yang bertugas memelihara 
keamanan dan ketertiban umum. 

f. Tindak Tutur Tidak Harfiah 
• “Tapi sekarang ini Mas Celathu sering menjumpai kenyataan 

pahit.(40) 
Maksud penutur: kenyataan pahit dalam tuturan tersebut 
adalah kenyataan yang tidak menyenangkan hati,menyusahkan 
, menyedihkan hati. 

• “Dokter yang semestinya memfasilitasi kesembuhan, terkadang 
justru menciptakan kesengsaraan baru dengan “memeras” 
pasien melalui tebusan resep obat yang harganya selangit.(41) 
Maksud penutur: arti kata memeras mempunyai arti 
mengambil untung banyak dari orang lain. 

2. Fungsi Pragmatis Tuturan Ekspresif 
a. Fungsi Ekspresif Mengkritik 

• “ Apalagi sudah banyak kisah sukses yang berangkat dari wacana 
ini. Bukankah sekarang ini, tak sedikit para peneguh iman 
berpredikat juru dakwah, begitu bangga dengan masa 
lalunya yang kelam. Merampok dulu, berdakwah 
kemudian. Jadi koruptor sekarang, memberantas korupsi 
belakangan. (42) 
Maksud penutur:penutur mengkritik banyak profesi yang 
kodratnya mengandung cita-citanya luhur ujung-ujungnya 
hanya melahirkan tabiat yang amburadul. 
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b. Fungsi Ekspresif Menyindir 
• “ Lha kok masih juga memamerkan ambrolnya moralitas 

dan kredibilitas. Jika di komisi yudisial, tempat di mana 
masyarakat menyandarkan kepercayaannya, terkotori oleh 
tabiat-tabiat kotor.(43) 
Maksud penutur: tuturan tersebut bermaksud menyindir para 
dewan yang duduk di DPR yang dinilai baik, telah menjalankan 
tugasnya dengan baik ternyata memiliki moral dan kemampuan 
yang tidak bagus. 

c. Fungsi Ekspresif Menyalahkan 
• “Tentara yang seharusnya menjadi tauladan dalam 

penyelenggaraan bela negara, eh justru menyelenggarakan 
kerusuhan dengan main tembak-tembakan melawan aparat 
keamanan lainnya.(44) 
Maksud penutur:penutur menyalahkan tentara yang 
seharusnya menjaga keamanan ini malah justru membuat 
kerusuhan dengan saling tembak-tembakan. 
 

3. Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 
a. Efek Introspeksi Diri 

• “ Jika selama ini kemunafikan selalu diartikan berbuah tindakan 
yang memalukan, maka hendaknya orang bisa bermunafik 
untuk lahirnya tindakan yang diidealkan.(45) 
Maksud penutur: penutur manuturkan bahwa manusia 
haruslah beritrospeksi diri dengan sifat kemunafikan. 
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No.Data: Sumber Data 
4.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

Pensiunan Aktor 
 

Mental pegawai (negeri) yang tidak kreatif dan sempit medan 
pergaulannya, sering gemetaran  menghadapi masa pensiun. Mereka seperti 
dihujani problem psikis. Jadi nglokro, kehilangan semangat. Merasa diri sebagai 
mahkluk terbuang. Itulah akibatnya jika selama mengabdi jadi pegawai cuma 
rajin main catur, meramal togel dan ngrasani kesuksesan teman. Begitu terjun ke 
ranah publik dan musti bertarung di medan kehidupan yang lebih ganas, nyalinya 
langsung mengkeret. Tidak siap berkompetisi, lantaran semasa aktif berdinas 
kelewat sering diladeni, dan rajin membuang tanggungjawab kepada, 
bawahannya. 

Karena itulah, untuk memanipulasi problem kroco jiwa itu, biasanya 
segera dihinggapi penyakit laten pensiunan: post power syndrome. Selalu 
mengusung kejayaan masa lalu, ngobral nasehat kemana-mana, dan - ini yang 
paling menjengkelkan - merasa diri paling benar. Meskipun cara berpikirnya 
sudah kadaluwarsa, tak cocok dengan semangat kontemporer, mahkluk beginian 
bisanya cuma ngeyel tak mau kalah. Kalau sudah berdebat, otot lehernya akan 
menggelembung seperti selang, dan terkadang diimbuhi pelototan mata yang 
seperti mau melompat dari kelopaknya. 

“Kalian ini cuma cah wingi sore, kok mbagusi. Aku ini kan sudah 
kenyang pengalaman. Dulu, sewaktu aku mimpin departemen, masalah seperti 
itu bisa rampung dalam sekejap. Sudahlah, pokoknya manut nasehatku, semua 
pasti beres.” Modar. Sekarang malah main “pokoknya”. 

Jawaban model begituan-lah yang selalu didengar Mas Celathu, setiap 
tukar pikiran dengan priyayi-priyayi sepuh. Selalu ge-er dan memonopoli 
kebenaran. Percakapan jadi buntu, dan memaksa Mas Celathu jadi penonton 
monolog. Di benak priyayi sepuh itu, seakan-akan generasi baru tak bakal 
mampu memunculkan pemikiran segar. 

Mas Celathu tak ingin mendebat. Itu hanya akan buang energi. la hanya 
melongo saja, menikmati bagaimana penyakit kejiwaan pensiunan itu menjelma 
melalui tutur kata, gesture, gaya bicara, dan akting yang meyakinkan, Tapi, 
bukan Mas Celathu jika tak bisa mengubah musibah jadi berkah. Mas Celathu 
yang memang tukang tonil alias aktor itu, malah memperoleh riset gratisan. Bisa 
mempelajari karakter bangkotan uzur, yang siapa tahu kelak bisa dijadikan 
model saat berakting di atas panggung. 

Menghadapi kemungkinan pensiun di hari tua kelak, Mas Celathu sudah 
mengatur strategi. Yang pasti ia tak ingin terjebak pada problem kejiwaan yang 
mungkin hanya jadi bahan tertawaan anak-anak muda itu. la sudah menggagas 
membuat sejumlah “perahu karet” demi lahirnya kesibukan produktif. 
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Prinsipnya. jangan sampai nganggur. Harus tetap gaul. Dia memang pantang 
kesepian. Syukur-syukur, sambil gaul bisa bikin dapur tambah mengepul. Pernah 
terlintas keinginan, nantinya bercocoktanam dan membibit tanaman hias. 
Apalagi sekarang ini banyak tanduran dengan rekayasa genetika bernilai 
ekonomis sangat tinggi. Tapi, ia gugurkan sendiri keinginan itu, karena Mas 
Celathu menyadari tangannya terlalu panas untuk nguthak-atik bibit dan pupuk. 
Sering gagalnya, katimbang berhasil. 

Pernah juga terpikir kelak bikin rumah makan bernuansa hiburan. Tempat 
orang mengendorkan syaraf dan menemukan kesegaran baru. Tentu bisa untuk 
mengekspresikan kekayaan kuliner kita, sekaligus ajang pergaulan. Pikirnya, dari 
situ Mas Celathu bisa mengembangkan relasi, tambah kenalan baru, ngobrol 
ngalor ngidul nge-gosip politik atau isu apa saja. 

“Saya nggak setuju kalau nanti bikin tempat hiburan. Salah-salah nanti 
bisa kepleset jadi panti pijat,” sergah Mbakyu Celathu yang telah berpredikat 
hajjah. Lamunan Mas Celathu langsung ambyar. 

“Ini kan cuma ikhtiar ta, Bu. Baru rencana. Dan boleh dibatal-kan,” 
celathu Mas Celathu dengan wajah sok innocent. “Tapi, ya apa ta salahnya panti 
pijat? Kok jadi sewot.” 

Mbayu Celathu langsung meradang. Sepasang suami isteri itu langsung 
nyemplung dalam perdebatan wacana panti pijat. Dengan gayanya yang sok 
intelektualistik, Mas Celathu langsung nyerocos mengkaitkan fenomena panti 
pijat dengan daya juang wong cilik melawan penindasan kapitalisme global dan 
kemiskinan yang terstruktur. Bahkan ia mengkait-kaitannya dengan implikasi 
politik lokal, industri wisata budaya, dan kemandirian ekonomi mikro. Tapi 
Mbakyu Celathu cuma mencibir dan menjawab pendek, “Prek!” 

Di benak Bu Hajjah hanya ada fantasi sederhana, yaitu sepasang lelaki-
perempuan dalam sebuah ruangan, yang satu memijat yang lain, dan pastilah 
hanya sepotong bagian tubuh yang bakal dipijat-pijat. Imajinasi sempit ini 
memang tidak bisa dipersalahkan. Baginya, pijat memijat itu tak ada urusannya 
dengan politik, kebudayaan, ekonomi, kecuali bersentuhan dengan tubuh. Maka, 
katimbang pertengkaran tambah mendidih, Mas Celathu pilih mengakhiri 
percakapan seru itu dengan ber-celathu, “Ya wis aku nggak mau pensiun. Tetap 
main tonil sampai modar.” 

“Naaahhh, gitu kan lebih baik. Kalau tidak bisa lagi main tonil di atas 
panggung, kan tetap bisa manggung di rumah,” Mbakyu Celathu bicara lembut, 
emosinya mengendor. Dengan lagak motivator klas kakap, diterangkannya 
bahwa pensiunan aktor itu paling cocok jumeneng dukun. Menjadi konsultan 
spiritual, atau setidaknya meng-klaim dirinya sebagai “orang pintar”. 

Mbakyu Celathu mengusulkan, salah satu bilik di rumahnya, kelak ditata 
dengan set dekor yang menghadirkan atmosfer sakral dan suasana magis. Aroma 
dupa ditebarkan. Di sana sini tinggal dipasang sejumlah properti yang 
mengisyaratkan kedigdayaan seperti keris, tombak, cermin dengan bingkai 
berukir, cemeti, dan sebangsanya. Dibayangkannya, Mas Celathu mengenakan 
ikat kepala kain poleng dengan busana ganjil yang dihias berbagai asesoris di 
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leher dan pergelangan tangannya. Tentulah Mas Celathu akan memamerkan 
jurus-jurus akting yang paling elementer, dengan cara bertutur yang diangker-
angkerkan. Sok berwibawa. Sok memancarkan aura. 

“Wuuuah nanti pasti akan banyak costumer yang datang. Siapa tahu 
jendral dari Myanmar yang selalu minta saran dukun itu, juga akan sowan ke 
sini. Apalagi, bukankah para petinggi negeri kita, masih doyan nasehat dari 
‘orang pintar’. Jelas Pak, ini peluang yang musti dikembangkan.” 

Mas Celathu cuma bengong mendengar ide bininya yang absurd itu. 
Tidak terbayangkan jika nantinya ia harus menyalahgunakan keterampilan 
bermain tonil, meski nyatanya memang tak sedikit aktor wurung, gagal menjadi 
aktor, yang terjun ke kawasan klenik yang secara fulus memang menggiurkan. 
Terlebih, di Zaman “politik citra” sekarang ini, memang banyak manusia yang 
ingin menggosok citranya melalui berbagai siasat. Yang penting bisa 
mengukuhkan citra kehadiran yang luhur luar dalam, termasuk musti sowan ke 
penjaga gunung berapi hanya lantaran ingin njago jadi presiden. 

“Sudahlah Mas. Pensiunnya dipercepat saja, dan segera jumeneng dukun. 
Siapa tahu nanti Pak Sutiyoso mengetuk rumah kita,” sergah Mbakyu Celathu 
sambil mencubiti dan menggoyang-goyang pipi Mas Celathu yang tetap saja 
menerawang kosong. 
 

 
 

 
Analisis 

 
 

1. Tindak Tutur dalam Tuturan ekspresif 
a. Tindak Tuturan ilokusi 

• “ Mental pegawai negeri yang tidak kreatif dan sempit dalam 
pergaulannya, sering gemetaran menghadapi masa 
pensiun.(46) 
Maksud penutur: penutur bermaksud bahwa pegawai negeri 
yang tidak memiliki wawasan luas dan selama mengabdi jadi 
pegawai hanya bersantai saja, begitu terjun ke ranah publik 
nyalinya ciut, tidak berani menghadapi kenyataan. 
 

b. Tindak Tutur Perlokusi 
• “ Di benak priyayi sepuh itu seakan-akan generasi baru tak 

bakal mampu memunculkan pemikiran segar.(47) 
Maksud penutur: dari tuturan tersebut mempunyai daya efek 
yaitu menghina terhadap generasi penerus bangsa, seakan-akan 
generasi baru tak mampu memunculkan ide-ide baru. 
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c. Tindak Tutur Langsung 
• “ Saya nggak setuju kalau nanti bikin tempat hiburan baru. 

Salah-salah nanti kepleset jadi panti pijat.(48) 
Maksud penutur:penutur menginformasikan bahwa ia tidak 
setuju pemerintah membuat tempat hiburan baru. 

• “ Tapi, ya apa ta salahnya panti pijat? Kok sewot.”(49) 
Maksud penutur: penutur mempertanyakan apa yang salah 
dengan panti pijat. 

d. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “ Apalagi, bukankah para petinggi negara kita, masih doyan 

nasihat  dari ‘orang pintar’.(50) 
Maksud penutur: penutur menginformasikan bahwa para 
petinggi negara masih suka meminta nasihat dari orang pintar. 
Secara tidak langsung penutur mempertanyakan yang berisi 
kritikan para petinggi masih suka berkunjung pada orang 
pintar. 

e. Tindak Tutur Harfiah 
• “Mas Celathu langsung nyerocos mengaitkan fenomena panti 

pijat dengan daya juang wong cilik melawan penindaan 
kapitalisme global dan kemiskinan yang terstruktur.(51) 
Maksud penutur:wong cilik dalam tuturan di atas adalah 
sekelompok orang kelas bawah. 

f. Tindak Tutur Tidak Harfiah 
• “ Kalian ini Cuma cah wingi sore, kok mbagusi. Aku ini kan 

sudah kenyang pengalaman.(52) 
Maksud penutur: kenyang pengalaman merupakan bukan arti 
yang sebenarnya. Kata tersebut mempunyai arti sudah banyak 
pengalaman. 

• “Dengan lagak motivator kelas kakap, diterangkannya bahwa 
pensiunan aktor itu paling cocok jumeneng dukun.(53) 
Maksud penutur: kelas kakap dalam tuturan tersebut adalah 
koruptor. 
 

2. Fungsi Pragmatis Tuturan Ekspresif 
a. Fungsi  Ekspresif Mengkritik 

• “Apalagi, bukankah para petinggi negara kita, masih doyan 
nasihat  dari ‘orang pintar’.(54) 
Maksud penutur: penutur menyindir para petinggi negara masih 
suka meminta nasihat dari orang pintar untuk memeuhi hasrat 
ambisinya. 

b. Fungsi Ekspresif Menyalahkan 
• “Itulah akibatnya jika selama mengabdi jadi pegawai Cuma 

rajin main catur, meramal togel dan grasani kesuksesan 
teman.. begitu terjun ke ranah publik nyalinya langsung 
mengkeret.”(55) 
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Maksud penutur: penutur menyalahkan para pegawai yang 
kerjaannya hanyalah bersantai saja akibat dari itu tidak berani 
berkompetisi atau terjun ke publik. 
 

4. Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 
a. Efek Lega 

• “Mas Celathu pilih mengakhiri percakapan eru itu dengan 
bercelathu,” Ya wis aku nggak mau pensiun. Tetep main tonil 
sampai modar.(56) 
Maksud penutur: penutur memberi informasi bahwa dirinya 
nggak mau pensiun dan itu berefek melegakan bagi istrinya 
karena istrinya nggak mau suaminya pensiun. 

b. Efek Jengkel 
• “Selalu mengusung kejayaan baru, ngobral nasihat kemana-mana 

dan ini yang paling menjengkelkan merasa dirinya paling 
benar.(57) 
Maksud penutur: penutur merasa jengkel karena orang yang 
dimaksud merasa paling benar dalam segala hal. 
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No.Data: Sumber Data 
5.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

Pantang Gelap 
 

Mas Celathu yang suka terang-terangan, tentu saja sangat membenci yang 
serba gelap. Sebab di dalam gelap dia tak bisa melihat apa pun. Kita hanya bisa 
meraba-raba udara. Begitu pun jika mendengar omongan yang gelap alias kasak-
kusuk yang tidak akan pernah teruji kebenarannya, dan sulit dikonfirmasi. 
Karena itulah, pers yang sehat selalu mengungkap fakta yang benderang. 
Peristiwa dan faktanya gamblang, dengan nara sumber yang jelas identitasnya. 
Bukan hanya berdasarkan asumsi alias jarene. Nara sumbernya juga bukan hanya 
“seseorang” atau “siapa itu”. Itu sebabnya pemberitaan yang sekadar “konon” - 
pantasnya disebut selebaran gelap. Jurnalisme begituan hanya akan menjelma 
jadi sumber fitnah. Mas Celathu juga pantang mernpercayai omongan gelap. 

Setali tiga uang dengan aneka tindakan serba gelap seperti korupsi dan 
ancaman teror. Pasrilah hanya akan berujung pada kejahatan, kecurangan dan 
muslihat akal-akalan. Memang, yang serba gelap itu selalu bernuansa kepahitan. 
Serba nggak enak. Teman-teman Mas Celathu yang usahawan profesional selalu 
bilang, “Auuuh,... gelap deh” - tatkala rencana bisnisnya ambyar lantaran kalah 
tender. 

Para sarjana anyar yang gagal menembus lowongan kerja dan siap-siap 
berpredikat pengangguran, juga ber-celathu, “Wualah-walah, presidennya sudah 
ganti enam kali, cari kerja kok seperti nyari jarum di dalam kegelapan”. Bahkan, 
RA Kartini pun mengistilahkan zaman pahit dengan melahirkan jargon yang 
sangat terkenal, “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Sedangkan para penegak 
hukum cukup mengimbuh awalan “pe” dan akhiran “an” untuk mengistilahkan 
perilaku kotor yang layak bui: penggelapan. 

Dan orang pun seperti sepakat untuk menggunakan kata “gelap” sebagai 
perumpamaan untuk berbagai kegiatan yang berkonotasi buruk. Untuk 
perkecualian hanya diberlakukan kepada PLN. Meskipun pemonopoli bisnis 
listrik ini terang-terangan melakukan penggelapan rumah-rumah, yaitu bikin 
listrik byar-pet dan berakhir dengan gelap gulita, istilahnya terasa lebih santun: 
“PLN sedang menyelenggarakan giliran pemadaman listrik”. Begitu pula 
andaikan ada oknum polisi menggelapkan barang bukti kejahatan, yang 
terdengar sebagai kilah adalah, “Petugas sedang ‘meminjam’ barang bukti untuk 
mengembangkan penyelidikan.” He he he.., “meminjam” kok sampai barangnya 
hilang lagi! 

Rupanya masih ada diskriminasi dalam penggunaan kata “gelap”. Karena 
itulah, meskipun Mas Celathu kerap berceloteh anti-gelap, diam-diam dia juga 
gemar menyelenggarakan “penggelapan”. Misalnya, pas libido dirinya 
membumbung, bisa dipastikan ia akan cepat-cepat menjadi “duta energi”: 
mematikan lampu di kamarnya. Pett. Lalu gelap gulita. “Inilah kegelapan yang 
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selalu kunantikan. Di dalam gelap, ketemukan cinta,” batin Mas Celathu sok 
berpuisi. Adapun penggelapan lain yang masih tetap konsisten dilakukannya, 
adalah memakai kacamata gelap di bawah teriknya matahari dan menggunakan 
baju gombor berwarna gelap. “Biar tidak gampang kotor. Tiga hari dipakai, 
debunya nggak nongol,” sergah Mas Celathu tatkala temannya yang masih 
berstatus pengangguran mengingatkan inkonsistensinya. 

“Jadi gimana nih, kita masih boleh main gelap-gelapan nggak?” 
“Pokoknya, kalau gelapnya bikin enak, kuijinkan. Malah kuharuskan,” 

celathu Mas Celathu mau memangnya sendiri. Baginya, gelap atau terang itu 
tergantung situasinya. Tergantung kepentingannya. Persis saat harus melakukan 
penilaian baik dan buruknya seseorang. Seseorang menjadi baik atau buruk, 
tergantung bagaimana orang itu akan membawa kemanfaatan atau tidak. Kalau 
kepentingan terpenuhi, yang semula loyang akan terlihat sebagai emas. 
Penilaiannya pasti hanya berisi puja puji melulu. Dan seumpama dirinya 
tersingkir dan lantaran suatu sebab ia tidak akan diuntungkan lagi, maka yang 
tersisa hanyalah kutukan dan makian. Rupanya, cara berpikir Mas Celathu sudah 
terkontaminasi cara pikir politisi yang seringnya hanya berdasarkan kepentingan-
kepentingan sesaat. 

Mas Celathu lalu ngoceh ngalor ngidul soal filsafat gelap, seakan-akan 
dirinya seorang filsuf kampiun. Padahal semua yang diomongkan cuma kulakan 
dari buku-buku atau nguping orang lain. 

“Nah, berhubung kamu masih jadi penganggur, kusarankan kamu jangan 
bersembunyi di dalam kegelapan,” ujamya berlagak begawan ngudhar sabda. 

“Kan saya malu jadi orang lontang-lantung.” 
“We lha, bocah iki dikandhani kok ngeyel. Di dalam kegelapan, kamu 

tidak akan ketemu siapa-siapa. Bahkan bayanganmu yang seharusnya selalu setia 
mengikutimu pun, tidak akan kelihatan. Jadi, supaya kamu berhenti jadi 
pengangguran, pergilah ke tempat terang,” ujar Mas Celathu dengan gemas. 

“Maksudnya?” 
“Ya harus gaul. Semakin kamu ndekem di kandang yang peteng, semakin 

cepat kamu mati ngenes.” 
Bukannya tak mau patuh. Kawannya yang pengangguran itu nyatanya 

sudah berkeliaran di tempat terang, tapi rupanya nasib baik belum berpihak 
kepadanya. Wejangan untuk minggat dari kegelapan seperti dinasehatkan Mas 
Celathu, mungkin ada benarnya. Dia pun sudah mencobanya. Tapi luasnya 
pergaulan tidak akan berarti apa-apa, jika pabrik-pabrik pada njingkrung dan 
perusahaan-perusahaan pada kukut. Lowongan kerja kosong melompong.  

“Jadi saya musti gimana lagi? Kaki sudah sengkleh, muter-muter 
keluyuran di tempat terang, tapi nasib ya tetep gini aja?” 

Dikejar pertanyaan begitu, Mas Celathu yang barusan jadi begawan 
langsung mengkeret kehabisan nasehat. Lalu seenaknya saja dia melempar 
tanggungjawab, “Ya sana, tanya aja sama Pak SBY dan Pak JK. Kamu kan 
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belum lupa. Dulu mereka kan janji “Bersama Kita Bisa”. Sana, tagih aja janjinya 
ke sana.” 

Kalau akhirnya cuma dikasih jawaban begitu, semestinya sang 
penganggur itu tak perlu sowan Mas Celathu. Sejak kemarin-kemarin dia pun 
sudah pasti, bahwa bersama para pemimpin, kita memang selalu bisa. Bisa 
menganggur, maksudnya. Amien. 

 
 

 

 
Analisis 

 
 

 1. Tindak Tutur dalam Tuturan ekspresif 
a. Tindak Tuturan ilokusi 

• “Para sarjana anyar yang gagal menembus lowongan kerja dan 
siap-siap berpredikat pengangguran.(58) 
Maksud penutur: penutur mengungkapkan bahwa sarjana 
yang tidak memperoleh pekerjaan dan akhirnya akan 
menganggur. 

b. Tindak Tutur Perlokusi 
• “ Nah berhubung kamu masih jadi penganggur, kusarankan 

kamu jangan sembunyi di dalam kegelapan,” ujarnya 
berlagak begawan ngudar sabda. (59) 
Maksud penutur:penutur mendorong seseorang yaitu dengan 
menyarankan agar jangan berdiam diri saja tetapi harus 
bergaul. 

c. Tindak Tutur Langsung 
• “Jadi gimana nih, kita masih boleh main gelap-gelapan 

nggak?(60) 
Maksud penutur: penutur mempertanyakan boleh nggak 
bermain dikegelapan. 

d. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “Jadi, supaya kamu berhenti jadi pengangguran, pergilah ke 

tempat terang,” ujar Mas Celathu dengan gemas.(61) 
Maksud penutur: penutur secara tidak langsung memerintah 
agar pergi ke tempat yang lebih terang. 

• “ Nah berhubung kamu masih jadi pengangguran, kusarankan 
kamu jangan bersembunyi di dalam kegelapan.(62) 
Maksud penutur: penutur secara tidak langsung memerintah 
agar jangan bersembunyi di dalam kegelapan. 
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e. Tindak Tutur Harfiah 
• “Adapun penggelapanlain yang masih tetap konsisten 

dilakukannya, adalah memakai kacamata gelap di bawah terik 
matahari dan menggunakan baju kombor berwarna gelap.(63) 
Maksud penutur: arti kata kacamata merupakan arti yang 
sebenarnya yaitu lensa tipis untuk mata guna menormalkan dan 
mempertajam penglihatan.(68) 

f. Tindak Tidak Tutur Harfiah 
• “ Dikejar pertanyaan begitu, Mas Celathu yang barusan jadi 

Begawan langsung mengkeret kehabisan nasihat. Lalu 
seenaknya saja dia melempar tanggung jawab.(64) 
Maksud penutur: melempar tanggung jawab dalam tuturan di 
atas adalah tidak tanggungjawab atas apa yang telah 
dilakukannya itu. Atau mengalihkan tanggungjawabnya. 
 
 

2. Fungsi Pragmatis Tuturan Ekspresif 
a. Fungsi Ekspresif Mengkritik 

• “Ya sana , Tanya aja sama pak SBY dan Pak JK. Kamu kan 
belum lupa. Dulu mereka kan berjanji” Bersama Kita 
Bisa”. Sana, tagih aja janjinya ke sana.”(65) 
Maksud penutur:penutur mengkritik janji presiden SBY yang 
selalu tidak menepatinya 

b. Fungsi Ekspresif Mengeluh 
• “Wuaalah-walah , presiden sudah ganti enam kali, caro kerja 

kok seperti nyari jarum di dalam kegelapan.(66) 
Maksud penutur:penutur mengeluhkan tentang pergantian 
presiden yang sudan ganti enam kali tetapi 
sistempemerintahannya seperti perumpamaan” seperti nyari 
jarum dikegelapan. 

• “Jadi saya musti gimana lagi?kaki sudah sengkleh, muter-
muter keluyuran di tempat terang, tapi nasib ya tetep gini 
aja?”(67) 
Maksud penutur: penutur mengeluhkan nasib yang gak 
mujur,walaupun sudah berjuang 

c. Fungsi Ekspresif Menyindir 
• “Sejak kemarin-kemarin dia pun tahu, bahwa bersama para 

pemimpin, kita memang selalu bisa. Bisa menganggur 
maksudnya. Amien.(68) 
Maksud penutur: penutur menyindir sistem pemerintahan 
SBY dinilai kurang sukses dalam mengatasi angka 
pengangguran. 
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3. Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 
a. Efek Jengkel 

• “We lha.. bocah iki dikandani kok ngeyel. Di dalam kegelapan 
kamu tidak akan ketemu siapa-siapa.”(69) 
Maksud penutur: penutur merasa jengkel karena anak tersebut 
diberi tahu malah bandel, tidak percaya. 
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No.Data: Sumber Data 
6.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

Pahlawan Tongseng 
 

Setelah 1998 terjadi perubahan politik dan masyarakat sipil kembali 
menjadi nahkoda yang menentukan arah perjalanan perahu bernama Indonesia, 
mestinya kekuatan sipil lebih berbicara. Lebih kreatif mengambil peran dalam 
perubahan, termasuk memaknai hal-hal yang dimasa lalu tabu diutak-utik. Tapi, 
sampai hari ini kok belum tampak usaha serius menfasir kembali arti pahlawan 
dan kepahlawan ya? 

Sekarang sih rada lumayanlah. Masyarakat sedikit punya nyali. Biarpun 
oleh guru bangsa Gus Dur masih digolongkan berdemokrasi setingkat Taman 
Kanak Kanak, kita boleh bersyukur karena keberanian khalayak mengkritisi 
kebijakan publik seperti disiram pupuk organik. Tumbuh subur. Kini kerap 
disaksikan bagaimana para pamong-resmi kuwalahan menghadapi gugatan dan 
kritik khalayak. Betapa pun terkadang masih ada yang sekedar waton sulaya, 
waton ngamuk lantaran kepentingannya terganggu. Haruslah semua itu diartikan 
sebagai tabungan untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. 
Lebih baik berkembang dengan sedikit belepotan, katimbang sama sekali macet 
menjadi bonsai. Tambah usia, tapi tetap cebol dalam berdemokrasi. 

Nah, berhubung kemarin Hari Pahlawan, Mas Celathu yang selalu ge-er 
sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil, rada bingung mengartikan 
“pahlawan”. “Rupanya pahlawan itu harus tega membunuh sesamanya ya?” 
gugatnya dalam hati. Soalnya, selama ini yang diketahui dari dongeng-dongeng 
masa lalu, yang namanya pahlawan itu adalah hanya mereka yang berbaring di 
pusara Taman Makam Pahlawan. Di luar itu bukan “pahlawan”. Artinya, hanya 
mereka yang pernah angkat senjata dan mungkin pernah secara heroik 
membunuh lawan, yang bisa dipredikati pahlawan. Setiap acara pitulasan dan 
atau peringatan Peristiwa 10 November di Surabaya, pastilah digambarkan dar-
der-dor para pejuang fisik yang bertempur di medan laga. 

Ada letusan senjata, ada api menyala, ada sehelai merah putih melingkar 
di jidat, ada pidato berkobar-kobar. Pendeknya segala hal yang beraroma 
peperangan akan meyebabkan lahirnya seorang pahlawan. Dan itu, tentu saja, 
hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mengandalkan kekuatan fisik. Maka, 
siapa lagi kalau bukan tentara dan preman yang berhak menyandang gelar itu? 
Soalnya sampai hari ini hanya merekalah yang diijinkan bersemayam di Taman 
Makam Pahlawan, atau diluhurkan menjadi nama-nama jalan. Sementara mereka 
yang berjuang dengan kecerdasan otak atau dengan ketulusan pengabdian 
mendandani dan menyelamatkan kehidupan, belum bisa dinobatkan sebagai 
pahlawan. 

Karena itulah, keluarga Mas Celathu rada pusing saat harus memperingati 
Hari Pahlawan. Mengibarkanbendera putih okelah. Tapi kalau harus 
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membenarkan adanya pembunuhan terhadap manusia lain sebagai keluhuran 
sebuah tindakan yang musti dipahlawankan, ya nanti dulu. Apakah itu bisa 
diterima akal sehat, kendati pun pembunuhan itu mengatasnamakan bela negara? 
Bukankah ajaran agama apa pun melarang keras terjadinya pembinasaan 
manusia? 

Maka pagi itu, keluarga Celathu terpaksa bikin rapat dadakan untuk 
menentukan dengan cara apa mereka memperingati Hari Pahlawan. Mbakyu 
Celathu mengusulkan bikin tumpeng. Ini cara tradisional untuk menyatakan 
syukur. 

“Saya setuju bikin tumpeng, asalkan lauk pendampingnya tongseng 
kambing,” kata Mas Celathu sambil menghembuskan asap rokok kesekian ratus 
kalinya. 

“Ya nggak cocok. Paling klop kalau dengan sambal goreng dan sayur 
gudangan,” kilah isterinya, yang kemudian ditimpali Jeng Genit yang sok peduli 
kesehatan ayahnya, “Bapak ki ngeyel, lha wong kolesterolnya dhuwur kok yang 
maunya tongseng aja.” 

“Wah kalian nggak tahu ya? Tongseng juga ada hubungannya dengan 
kepahlawanan. Tongseng dan sate kambing kan mitosnya bisa meningkatkan 
vitalitas kejantanan. Jadi ya cocok untuk para pahlawan yang biasanya memang 
macho,” Mas Celathu berargumen sekenanya. 

“Huusss... ngawur. Emang pahlawan cuma pria. Sorry ya, perempuan 
juga bisa jadi pahlawan,” Mbakyu Celathu langsung sewot, menolak keras 
kaumnya didiskriminasi. la langsung nyerocos, “Begitulah lelaki, selalu ingin 
memonopoli. Mau menangnya sendiri. Seakan-akan yang punya peran dan 
mampu berjuang hanya kaumnya.” 

Belum lagi perdebatan usai, Dik Tomboy, anak perempuan Mas Celathu 
yang selalu pakai jeans metel-metel memamerkan pipi bokongnya, unjuk usul. 
Dia pengin menghormati pahlawan dengan genjrang-genjreng musik rock. 
Alasannya, musik itu sangat dinamis dan membakar gairah. Biar pahlawan yang 
sudah bobok di kuburan tahu kalau kedinamisan para pahlawan masih menyertai 
anak-anak muda. 

Begitulah, keluarga Celathu pada suka-suka hati rnelakukan penafsiran. 
Rupanya sekarang ini memang sangat longgar ruang tafsir itu. Sampai-sampai 
untuk memperingati pahlawan saja, mereka musti bertengkar dulu. Padahal, 
semestinya ada cara gampang untuk mengenang. Berdoa. Gampang, gratis lagi. 
Lagi pula, kata ahli agama, Tuhan sangat suka dimintai apapun lewat doa. Tapi, 
persoalannya memang bukan bagaimana cara memperingatinya, melainkan 
bagaimana kepahlawan harus diartikan. Apakah manusianya, atau nilai-nilai 
yang diperjuangkan manusia? Jika kita bersepakat bahwa nilai-nilai dan 
semangat kepahlawan lebih penting, berarti kepahlawan jangan hanya 
dimonopoli tentara, preman atau mereka yang cuma mengandalkan kekuatan 
badaniah. 

Jika pemaknaan begituan tidak segera dikoreksi, Mas Celathu khawatir 
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nantinya orang bisa terus-terusan salah kaprah mengartikan pahlawan. Mereka 
yang bermimpi jadi pahlawan akan selalu merindukan datangnya perang, padahal 
menyelesaikan persoalan dengan menyelenggarakan peperangan sudah jadi mode 
yang kaduluwarsa. Sudah usang. Nggak jamannya lagi. Itu hanya lahir dari 
kumpulan mahluk yang menjunjung budaya kekerasan. Mana ada sih masyarakat 
sipil yang memuliakan kekerasan kecuali kecu, gali, preman, bromocorah, gentho 
dan sebangsanya? 

Mungkin karena itulah, tempo hari beberapa anak muda Bandung masih 
merasa perlu mem-baiat warga genk-nya dengan cara gebuk-gebukan. Kekerasan 
dijadikan cara berbahasa dan keharusan yang musti dilewati. Sekolah tinggi 
pamong praja yang mendidik calon camat juga setali tiga uang. Mendidik dengan 
tendangan dan jotosan. Kita seakan-akan lupa bahwa masyarakat sipil sudah 
berhasil mencatatkan prestasinya, yaitu menciptakan perdamaian di Aceh. 
Dengan kelembutan sebuah persoalan gawat bisa terselesaikan dengan apik. 
Justru melalui dialog, melalui ketulusan yang bersumber dari keikhlasan hati 
nurani, Aceh yang sebelumnya hanya diwarnai dar-der-dor berhasil 
menyelamatkan diri tetap sebagai bagian dari NKRI. 

Jika nilai kepahlawanan boleh dimaknai sebagai ikhtiar memuliakan 
kehidupan dengan kesediaan diri menjadi tumbalnya, maka siapa saja kelak 
boleh mendapatkan kapling di pusaranya para pahlawan. Bukan hanya para 
pembunuh yang terampil menggunakan bedil. 

Guru, seniman, pengusaha, tukang becak, tukang pijat, wakil rakyat, 
bakul jamu, insinyur, tukang ojek, pelawak, dokter, penyair, dosen, wartawan, 
aparat hukum dan profesi apapun – kalian juga punya potensi jadi pahlawan. 

“Khusus untuk aparat hukum, kalian akan jadi pahlawan, asalkan mulai 
hari ini kalian benar-benar kapok memperdagangkan pasal-pasal hukum,” sergah 
Mas Celathu buru-buru tanpa bermaksud bercanda. 
 

 

 
Analisis 

 
1. Tindak Tutur dalam Tuturan ekspresif 

a. Tindak Tuturan ilokusi 
• “ Masyarakat sedikit punya nyali. Biarpun oleh guru bangsa 

Gus Dur masih digolongkan berdemokrasi setingkat taman 
kanak-kanak.(70) 
Maksud penutur: penutur bermaksud masyarakat sekarang ini 
sudah mempunyai keberanian dalam berdemokrasi meskipun 
oleg Gus Dur dikatakan masih setingkat dengan anak TK. 

b. Tindak Tutur Perlokusi 
• “ Betapa pun terkadang masih ada yang sekedar waton sulaya, 

waton ngamuk lantaran kepentingannya terganggu. Haruslah 
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semua itu diartikan sebagai tabungan untuk membangun 
kehidupan yang lebih baik.(71) 
Maksud penutur: penutur bermaksud bahwa walaupun masih 
ada yang masih putus asa tetapi penutur mendorong agar semua 
itu diartikan sebagai bekal untuk membangun masa depan yang 
lebih baik. 

c. Tindak Tutur Langsung 
• “Saya setuju bikin tumpeng, asalkan lauk pendampingnya 

tongseng kambing,” kata Mas elathu sambil menghembuskan 
asap rokok kesekian ratus kalinya.(72) 
Maksud penutur: penutur menginformasikan bahwa 
menyetujui kalau buat nasi tumpeng yang lauk pendampingnya 
tongseng kambing. 

d. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “ Tapi, sampai hari ini kok belum tampak usaha serius 

menfasir kembali arti pahlawan dan kepahlawanan ya?(73) 
Maksud penutur: penutur secara tidak langsung 
mengungkapkan ati kepahlawanan yang sampai sekarang ini 
belum ada usaha serius tentang arti pahlawan itu sebenarnya. 

• “Dan itu tentu saja, hanya bisa dilakukan oleh mereka yang 
mengandalkan kekuatan fisik. Maka siapa lagi kalau bukan 
tentara, dan preman yang berhak menyandang gelar 
itu?(74) 
Maksud penutur: peutur secara tidak langsung mengutarakan  
siapa lagi kalau bukan tentara  dan preman yang dijuluki 
sebagai pahlawan yang mengandalkan kekuatan fisik. 

e. Tindak Tutur Harfiah 
• “ Soalnya, selama ini yang diketahui dari dogeng-dongeng masa 

lalu, yang namanya pahlawan itu adalah hanya mereka yang 
berbaring dipusara Taman Makam Pahlawan”.(75) 
Maksud penutur: arti pahlawan dalam tuturan diatas yaitu 
orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanan di 
dalam membela negara. 

• “ Lebih baik berkembang dengan sedikit belepotan, katimbang 
sama sekali macet menjadi bonsai. Tambah usia , tapi tetap 
cebol dalam berdemokrasi.(76) 
Maksud penutur: arti kata bonsai bukanlah arti yang 
sebenarnya tetapi merupakan ungkapan yang mengartikan 
bahwa dalam hal bedemokrasi pemikiran manusia janganlah 
seperti bonsai yang kerdil dalam hal pemikiran. 
 

2. Fungsi Pragmatis Tuturan Ekspresif 
a. Fungsi Ekspresif Mengkritik 

• “Sementara mereka yang berjuang dengan kecerdasan otak 
atau dengan ketulusan pengabdian mendadani dan 
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menyelamatkan kehidupan, belum bisa dinobatkan sebagai 
pahlawan(77) 
Maksud penutur: penutur mengkritik gelar pahlawan hanya 
untuk mereka yang berjuang dengan kekuatan fisik saja 
sementara mereka yang berjuang dengan kekuatan otak belum 
dapat dikatakan sebagai pahlawan. 

• “ Khusus untuk aparat hukum, kalian akan jadi pahlawan, 
asalkan mulai hari ini kalian bener-bener kapok 
memperdagangkan pasal-pasal hukum.(78) 
Maksud penutur: penutur mengkritik para apatrat hukum 
yang selalu tidak adil dalam menangani soal hukum. 

b. Fungsi Ekspresif Menyalahkan  
• “Jika kita sepakat bahwa nilai-nilai  dan semangat 

kepahlawanan lebih penting, berarti kepahlawanan jangan 
hanya dimonopoli tentara, preman atau mereka yang cuma 
mengandalkan kekuatan badaniah.(79) 
Maksud penutur: penutur menyalahkan tentang arti 
kepahlawan yang hanya dimonopoli tentara atau preman atau 
yang cuma mengandalkan kekuatan badaniah. 
 

3. Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 
a. Efek introspeksi diri 

• “Betapa pun terkadang masih ada yang sekedar waton sulaya, 
waton ngamuk lantaran kepentingannya terganggu Haruslah 
semua itu diartikan sebagai tabungan untuk membangun 
kehidupan yang lebih baik di masa depan”.(80) 
Maksud penutur: penutur menuturkan agar dalam menjalani 
hidup jangan pantang menyerah, seharusnya semua itu 
diartikan sebagai bekal di masa depan. 

• “ Tapi, persoalannya memang bukan bagaimana cara 
memperingatinya, melainkan bagaimana kepahlawanan harus 
diartikan. Apakah manusianya, atau nilai-nilai yang 
diperjuangkan manusia?(81) 
Maksud penutur:penutur menuturkan tentang arti 
kepahlawanan. Hal tersebut memberi introspeksi pada kita 
semua bahwa Selama ini kita hanya memberi penghargaan 
pahlawan pada orang yang telah berjuang, tetapi bukan pada 
apa yang diperjuangkannya.  
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No.Data: Sumber Data 
7.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 
nafasnya alias “mati secara instant” gara-gara menunggang alat transportasi 
Indonesia. 

Di udara, bukan hanya pesawat bertiket murah yang bisa memberi bonus 
kecelakaan atau kematian, tetapi perusahaan penerbangan nasional yang 
dipersepsikan “lebih aman” pun, setali hga uang. Bisa menciptakan peristiwa 
ngeri sebagaimana terjadi di bandara Adisucipto Yogya, dengan lakon “Manusia 
Obong”. Catatan tragedi transport udara masih bisa diperpanjang dengan kasus 
hilangnya Adam Air, yang ternyata nyungsep di puluhan kilometer bawah laut. 
Belum lagi pesawat yang tergelincir, gagal terbang dan mendarat, terbang salah 
alamat, dan lain lain. 

Sementara di darat, sudah puluhan kali transportasi kereta api nasional 
membuktikan kebobrokan manajemennya dengan membuat kereta api menjadi 
benar-benar berapi karena gerbong penumpangnya terbakar. Juga tergulingnya 
sejumlah gerbong dan tabrakan sesama kereta karena petugasnya keliru menarik 
sinyal. 

Begitu pun di laut. Tentu kita belum melupakan bagaimana ratusan 
manusia harus bertarung melawan ganasnya ombak, lantaran kapal dan ferry 
yang dinaiki tenggelam gara-gara kelebihan beban penumpang. Dan lihatlah 
data-data kecelakaan di jalan raya dan jalan tol. Selalu saja memperlihatkan 
grafik yang meningkat. Kerugian bukan saja pada hilangnya sejumlah nyawa, 
tapi juga efek ekonomi akibat sistem transportasi yang amburadul. 

Kemacetan di ruas-ruas jalanan ibukota, juga tertahannya ratusan truk di 
pelabuhan penyeberangan antarpulau, ujung-ujungnya juga akan mematikan 
peluang ekonomi dengan nilai triliyunan rupiah. Coba berapa ton buah-buah, 
sayuran, ikan segar dan daging membusuk gara-gara pengangkutnya tertahan 
berhari-hari di pelabuhan! Bayangkan, suatu hari kemacetan di Jakarta bisa 
mengekor sampai sejauh 20 kilometer! Jarak tempuh yang biasanya cukup 20 
menit, di hari apes itu harus dilakoni 5 jam! Gila! 

Mas Celathu benar-benar senewen. Apalagi jika imajinasinya mulai 
ngelantur membayangkan efek domino dari berbagai kecelakaan iru. Misalnya, 
lalu bagaimana nasib keluarga korban setelah orang-orang yang dicintai mati 
dengan tragis, terlebih jika yang gugur itu adalah rulang punggung ekonomi 
keluarga. Pastilah keluarga itu secara ekonomi dan sosial akan ikutan ambruk. 
Belum lagi adanya korban-korban yang cacat permanen dan karenanya jadi 
kehilangan mata pencarian. Mas Celathu membatin, “Kenapa semua itu bisa 
terjadi? Dimana letak kesalahannya? Apakah negara harus ikut 
bertanggungjawab?” 

“lya harus dong. Kan negara yang memberikan ijin beroperasi-nya 
armada transportasi itu. Lagian negara juga memetik pajak dari semua itu. Coba, 
kalau pemberi ijin itu tidak doyan sogok, pasti tidak akan sembarangan kasih 
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ijin,” katanya sewot. 
“Lho, kok jadi nuduh kalau ada sogok-menyogok. Jangan ngawur Iho,” 

sergah Mbakyu Celathu mengingatkan suaminya, “Ati-ati kalau njeplak. Nanti 
bisa kena somasi.” 

“Disomasi juga nggak takut. Saya yakin pasti ada kongkali-kongnya. 
Mana mungkin peraturan negara membiarkan rakyatnya celaka. Peraturannya 
sudah bener, tapi pelaksana peraturan itu yang keblinger. Kalau pesawat dan 
kapal bobrok diijinkan mengangkut manusia, itu namanya “pembunuhan 
berencana”. Bisa kena pasal KUHP,” ujar Mas Celathu lantang sambil berkacak 
pinggang. Nada bicaranya meninggi. Apalagi ngomongnya sambil tudang-tuding 
seakan-akan ada musuh di hadapannya. Jika sudah begitu nyali Mbakyu Celathu 
langsung mengkerut. 

Mas Celathu jadi kayak pemain monolog. Suaranya bergetar naik turun. 
Anak-anaknya yang sedari tadi nggak peduli, beringsut menyingkir dari arena. 
Wuaaah, bapakku kayak pemain jathilan ndadi, kangslupan dhemit, begitu Jeng 
Genit membatin. 

“Coba lihat, kemarin orang-orang di Tangerang pada ketiban besi baja 
dari pesawat Batavia. Untung cuma jatuh di ladang dan kebun. Kalau jatuhnya 
nancep di kepala orang, gimana? Lha wong montor mabur kok bisa-bisanya pada 
mrotholi di udara. Apa itu namanya kalau bukan pesawat bobrok? Kok dibiarkan 
terbang? Hayo bilang, kalau nggak ada sogok-sogokan!” tantang Mas Celathu, 
kali ini nafasnya megap-megap kayak ikan koi menyedot udara. 

Mbakyu Celathu langsung menyorongkan segelas air putih, “Sudahlah 
Mas, sabar, sabar. Orang sabar nggak gampang modar. Nanti saya temani deh 
sowan pemerintah.” Sambil mengelus-elus dada Mas Celathu yang masih 
tersengal-sengal, Mbakyu Celathu bilang, “Nanti saya juga akan mengusulkan 
kepada pemerintah, supaya Departemen Perhubungan digabung saja dengan 
Departemen Agama. Lebih cocok.” 

Mas Celathu yang masih lenger-lenger terperangah, “Apa? Kok aneh? 
Apa hubungan dengan Departemen Agama?” 

“Lha ya jelas, ta. Departemen Perhubungan terbukti sukses meningkatkan 
kualitas iman manusia Indonesia, padahal ini semestinya tugas Departemen 
Agama. Setiap pemakai jasa transportasi, begitu mau naik montor mabur, 
numpak sepur, berlayar nunggang kapal maupun berkendara di mana pun di 
Indonesia, mereka akan langsung menjadi manusia religius dadakan, karena yang 
biasanya nggak ingat Tuhan pun jadi langsung berdoa agar selamat dalam 
perjalanan. Semakin banyak kecelakan, maka semakin doanya menjadi lebih 
khusuk. Jadi tugas rama pastor, pendeta, biksu dan ulama yang selalu 
menganjurkan doa dan ingat Tuhan, sudah tergantikan oleh Departemen 
Perhubungan,” ujar Mbakyu Celathu kalem. 

Mendengar ide brilian sang isteri, Mas Celathu njenggirat bangkit.
la tambah kagum kepada bininya. “Wuah, istriku yang hajjah, benar- benar 
mbakyu liberal,” puji Mas Celathu dalam hati. Jika kelak gagasan ini disetujui, 
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pastilah Departemen Agama hanya akan ngurusi brosur-brosur doa bagi calon 
penumpang, membangun tempat ibadah di terminal, bandara dan pelabuhan. 
Asyiiikk. Tentunya nanti urusan agama tidak lagi diatur oleh negara, tetapi 
dikembalikan ke wilayah privat seperti halnya mandi, gosok gigi, makan, tidur 
dan mengatur aurat. 

Departemen Agama pastilah tak akan punya waktu lagi mengobok-obok 
iman dan kepercayaan yang memang seharusnya menjadi urusan pribadi setiap 
orang. 

 
 

 

 
 

Analisis 
 
 

1. Tindak Tutur dalam Tuturan ekspresif 
a. Tindak Tuturan ilokusi 

• “ Supaya lebih fokus, dan bener-bener mengurusi problem 
transportasi yang dari hari kehari tambah ruwet, dan 
selalu saja panen korban”.(82) 
Maksud penutur: penutur bermaksud mengkritik pemerintah 
dalam urusan transportasi yang selalu saja memanen korban 
yang disebabkan oleh tidak ada penanganan dari pihak 
pemerintah. 

b. Tindak Tutur Perlokusi 
• “Sebaiknya BKKBN nggak usah repot-repot menahan laju 

jumlah penduduk, karena soal transportasi cukup efisien 
untuk mengurangi jumlah penduduk,” kata Mas Celathu 
sinis.(83) 
Maksud penutur: penutur menuturkan agar pemerintah 
introspeksi diriuntuk soal transportasi agar tidak memakan 
banyak korban. 

• “ Lha wong motor mabur kok bisa-bisanya pada mrotoli di 
udara? Apa itu namanya kalau bukan pesawat bobrok? 
Kok dibiarkan terbang?(84) 
Maksud penutur: penutur menuturkan bahwa pesawat rusak 
masih saja digunakan, hal tersebut menimbulkan efek jengkel 
karena banyak korban yang tewas. 

c. Tindak Tutur Langsung 
• “Mas Celathu membatin,’ kenapa semua itu bisa terjadi? 

Dimana letak kesalahannya? Apakah negara harus ikut 
bertanggungjawab?(85) 
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Maksud penutur: penutur mempertanyakan apakah semua 
dari kejadian kecelakaan yang menewaskan banyak orang, 
negara yang harus bertanggungjawab dan dimana letak 
kesalahannya. 

d. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “Bayangkan, suatu hari kemacetan di Jakarta bisa mengekor 

sampai sejauh 20kilometer! Jarak tempuh yang biasanya 
cukup 20menit, dihari apes itu harus dilakoni 5jam! Gila 
!(86) 
Maksud penutur:penutur secara tidak langsung 
menginformasikan tantang kemacetan di Jakarta yang biasa 
ditempuh 20 menit, kali ini bisa mencapai 5jam. 

• “ Lha wong motor mabur kok bisa-bisanya pada mrotoli di 
udara? Apa itu namanya kalau bukan pesawat bobrok? Kok 
dibiarkan terbang? Hayo bilang, kalau nggak ada sogok-
sogokan! Tantang Mas Celathu”.(87) 
Maksud penutur: penutur secara tidak langsung menyalahkan 
pemerintah yang telah mengijinkan pesawat rusak untuk 
terbang sehingga menyebabkan banyak korban tewas pada 
berjatuhan. 

e. Tindak Tutur Harfiah 
• “Di udara, bukan hanya pesawat bertiket murah yang bisa 

memberi bonus kecelakaan atau kematian, tetapi perusahaan 
penerbangan nasional yang dipersepsikan”lebih aman” pun 
setali tiga uang.(88) 
Maksud penutur: pesawat dalam tuturan di atas mempuyai 
arti yang sebenarnya yaitu sejenis kapal terbang. 

• “Sementara di darat, sudah puluhan kali transportasi kereta api 
nasional membuktikan kebobrokan manajemennya dengan 
membuat kereta api menjadi bener-bener berapi karena gerbong 
penumpangnya terbakar.(89) 
Maksud penutur: kereta api dalam tuturan di atas adalah 
kereta yang terdiria atas rangkaian gerbong yang ditarik oleh 
lokomotif, dijalankan dengan tenaga uap, berjalan di atas rel. 

f. Tindak Tutur Tidak Harfiah 
• “ Misalnya, lalu bagaimana nasib keluarga korban setelah orang 

yang dicintai mati dengan tragis, terlebih jika orang yang gugur 
itu adalah tulang punggung ekonomi keluarga.(90) 
Maksud penutur: tulang punggung dalam tuturan diatas 
adalah seseorang atau sesuatu yang menjadi pokok kekuatan( 
yang membantu) 
 

2. Fungsi Pragmatis Tuturan Ekspresif  
a. Fungsi Ekspresif Menyalahkan 

• “ Mana mungkin peraturan negara membiarkan rakyatnya celaka. 
Peraturan sudah bener,tapi pelaksana peraturan itu yang 
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kebliger. Kalau pesawat dankapal bobrok diijnkan mengangkut 
manusia, itu namanya”pembunuhan berencana”.(91) 
Maksud penutur: penutur menyalahkan sistem peraturan yang 
sudah benar tapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan 
peraturan tersebut yang mengijinkan pesawat rusak 
diperbolehkan terbang. 

• “Lha wong motor mabur kok bisa-bisanya pada mrotoli di udara? 
Apa itu namanya kalau bukan pesawat bobrok? Kok 
dibiarkan terbang? Hayo bilang, kalau nggak ada sogok-
sogokan! Tantang Mas Celathu”.(92) 
Maksud penutur: penutur menyalahkan pemerintah yang telah 
mengijinkan pesawat rusak untuk terbang sehingga 
menyebabkan banyak korban tewas pada berjatuhan. 

b. Fungsi Ekspresif Menyindir 
• “Sebaiknya BKKBN nggak usah repot-repot menahan laju 

jumlah penduduk, karena soal transportasi cukup efisien 
untuk mengurangi jumlah penduduk,” kata Mas Celathu 
sinis.(93) 
Maksud penutur: penutur menyindir pemerintah soal 
transportasi yang belum maksimal dalam penanganannya. 

• “lha ya jelas, ta. Departemen perhubungan terbukti sukses 
meningkatkan kualitas iman manusia indonesia, padahal 
ini semestinya tugas Departemen agama”.(94) 
Maksud penutur: penutur menyindir Departemen 
Perhubungan yang belum maksimal soal transportasi. 

c. Fungsi Ekspresif Menyanjung 
• “ Wuaah, istriku yang hajah, bener-bener mbakyu liberal,” 

puji Mas Celathu dalam hati.(95) 
Maksud penutur:penutur menyanjung istrinya yang 
mempunyai pandangan terbuka tentang sistem pemerintahan 
terbuka. 
 

 3. Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 
a. Efek lega 

• “ Sudahlah Mas, sabar-sabar. Orang sabar nggak gampang 
modar. Nanti saya temani deh sowan pemerintah.(96) 
Maksud penutur: penutur memberi saran agar suamiya sabar 
dan istrinya akan membantu suaminya untuk menghadap ke 
pemerintah. Hal tersebut membuat suaminya berlega hati. 
 

b. Efek membuat jengkel 
• “Disomasi juga nggak takut. Saya yakin pasti ada kongkali-

kongnya. Mana mungkin peraturan negara membiarkan 
rakyatnya celaka. Peraturannya sudah bener, tapi 
pelaksana peraturan itu yang keblinger. Kalau pesawat dan 
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kapal bobrok diijinkan mengangkat manusia, itu namanya 
“ pembunuhan berencana”. Bisa kena pasal KUHP,”(97) 
Maksud penutur:yang dituturkan oleh penutur untuk 
meluapkan kekesalan dan kekecewaannya terhadap 
pelaksanaan peraturan pemerintah yang kurang maksimal 
dalam hal perhubungan. Pelaksanaan peraturan yang kurang 
maksimal itulah yang menyebabkan banyaknya korban tewas 
dari sistem transportasi yang kurang sempurna. 
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No.Data: Sumber Data 
8.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

Cuci Piring 
 

Kegiatan cuci mencuci sebenarnya perkara baik-baik aja. Yang jorok 
sebangsa daki, lumut, debu, bakal sirna karena aktivitas pembersihan itu. Apalagi 
jika mencucinya pakai sabun. Mau makan wajib cuci tangan. Biar para kuman 
minggat. Dan supaya pakaian tidak beraroma seng-breeeng, sekarang sudah ada 
sabun sekaligus pewangi yang bisa mengubah pakaian kotor menjadi bersih dan 
wangi. Kata iklan, malah bisa membuat yang sudah putih menjadi lebih putih. 
Lebih cling. 

Tak ada yang meragukan bahwa kegiatan mencuci merupakan tugas yang 
mulia. Semua agama mengajarkan, kita harus senantiasa bersih lahir dan batin. 
Sebelum sembahyang, umat muslim musti ambil air wudlu. Bukankah mengusir 
kekotoran - kotor jiwa maupun badan - dan menjadikannya lebih bersih, adalah 
sebuah kemuliaan? Tapi Bos Mburi, begitu panggilan abdi kinasih Mas Celathu 
yang memberesi urusan belakang, termasuk urusan cuci mencuci, jadi masgul 
ketika tempo hari mendengar heboh soal cuci-piringnya Presiden SBY. 

“Ini aneh Iho. Lha wong cuma ada orang mengaku sedang mencuci 
piring, kok orang lain sewot? Saya itu saban hari asah-asah, juga nggak ada 
masalah,” ujar Bos Mburi yang memang jagoan membikin kinclong piring di 
dapur. 

Di keluarga Mas Celathu, Bos Mburi ini memang dikenal perfeksionis 
dalam urusan kebersihan. Apa pun yang dibersihkannya selalu berakhir licin 
mengkilap. Dengan tangkas dan dalam tempo sesingkat-singkatnya, dia bisa 
mengubah tumpukan piring kotor menjadi cling berkilau. Untuk membersihkan 
lantai, dia pantang menggunakan sapu, melainkan sulak bulu ayam alias 
kemoceng. Sehingga Bos Mburi kerap dijumpai sedang ngesot, bahkan terkadang 
tiarap, saat membersihkan debu-debu di kolong lemari. “Kalau lalat belum 
kepleset, berarti lantainya belum bersih,” ujarnya mengibaratkan kualitas 
sapuannya. 

Menurut Bos Mburi yang kini usianya lebih setengah abad, tidak 
sepantasnya orang mengeluh hanya lantaran mencuci. Bahkan, seharusnya malah 
bersyukur. Membuat segala hal menjadi bersih, merupakan tugas mulia dan 
berpahala. 

“Seharusnya Pak SBY jangan mengeluh. Kalau memang capek, kan bisa 
suruhan Paspampres yang galak-galak itu mbantu asah-asah. Lagian kalau beliau 
mau, kan bisa memerintahkan anggota partainya cuci piring rame-rame. Seru itu. 
Bisa didaftar ke MURI, sejuta orang cuci piring. Barang gampang kok dibikin 
angel,” gugat Bos Mburi. 

Mas Celathu yang sedari tadi mencoba menjadi pendengar yang baik dan 
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benar, hanya senyam-senyum mendengar logika abdi yang sekaligus sahabatnya 
itu. Agaknya pemahaman simbolik terhadap kata kiasan yang bermakna ganda, 
belum benar-benar melekat dalam cara pikir Bos Mburi. 

“Bos, yang dimaksudkan Pak SBY itu bukan cuci piring beneran. Itu 
cuma perumpamaan. Ibaratnya, koruptor pada berpesta mencuri harta negara, 
melakukan illegal loging, sementara pemerintah cuma kebagian membersihkan 
piring kotor. Gitu Iho maksudnya,” terang Mas Celathu. 

“Oooo gitu, ta? Tiwas saya gumun. Lha wong sudah punya pangkat 
presiden, kok ya masih kober-kober-nya asah-asah,” Bos Mburi manggut-
manggut. 

Sekarang ia mulai paham soal kiasan. Ternyata setiap kata bisa punya dua 
arti. Makanya, dia merasa musti berhati-hati bertutur kata, supaya tidak membuat 
dirinya disalahpahami. Pikirnya, semakin seseorang berpendidikan, semakin 
ngaco omongannya. Selalu saja ada ganjil. Sekarang soal cuci piring ia keliru 
menafsir. Padahal dalam urusan cuci mencuci, masih banyak kiasan dengan kata 
cuci bertebaran: cuci mata, cuci tangan, cuci mulut, cuci gudang, cuci hati, cuci 
jiwa, cuci pikiran, dan sebangsanya. 

“Saya dengar berita di tivi, lha kok ada pejabat pada mencuci uang. Apa 
ya nggak emam-eman ya, mosok uang kok dicuci? Apa ya nanti masih laku?” 
tanyanya tanpa bermaksud melucu. 

“Niku nggih termasuk kiasan, Bos. Maksudnya, itu biasanya uang hasil 
korupsi yang diputer-puter dulu, dititipkan orang lain, dimasukkan bank terus 
ditarik kembali, dipinjamkan untuk usaha, dan seterusnya. Pokoknya, uang itu 
dijalankan kemana-mana sampai akhirnya seakan-akan uang itu jadi bersih, tidak 
terlacak lagi asal muasalnya. Itu namanya money laundry alias cuci uang,” 
dengan sabar Mas Celathu kasih penjelasan. 

“Lha kalau orang cuci mata, apa ya supaya tidak ketahuan dari mana asal 
matanya?” 

“Yaaa tidak. Itu maksudnya iseng melihat-lihat pemandangan di tempat 
umum. Kalau sampeyan seharian capek membersihkan rumah, boleh cuci mata 
dolan ke mal. Gitu, Bos,” Mas Celathu menerangkan lagi tanpa bosan. 

Sebelum ditanya lebih jauh, Mas Celathu langsung nyerocos seperti guru 
bahasa. Mengartikan kiasan lain, cuci pikiran dan cuci gudang. Sambil 
menyandarkan badan di kursi mangkok di teras rumahnya yang asri, Mas 
Celathu bilang, “Kalau cuci pikiran itu maksudnya seseorang itu dibersihkan dari 
cara berpikirnya masa lalu. Setelah pikiran kosong, biasanya otak diisi dengan 
cara berpikir yang baru, biasanya pikiran yang berbeda dengan cara berpikir 
sebelumnya.” 

“Cuci gudang artinya juga supaya kosong?” 
“Persis. Itu artinya mengosongkan gudang. Biasanya mengobral barang 

di gudang dengan harga bantingan.” 
Bos Mburi yang semula agak mudheng, sekarang jadi rada puyeng. 
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Orang sekolahan itu memang susah di-gugu. Tadi katanya kiasan soal cuci 
mencuci berarti bersih-bersih. Tapi rupanya bisa juga berarti, ‘supaya tidak 
terlacak’ – ‘dolan ke mal’ – ‘pengosongan otak’ - dan ‘jual obral’. Jadi, 
kesimpulannya, dirinya harus waspada. Dalam hati ia berjanji akan bicara yang 
lurus-lurus saja. Tidak mau pakai kata kiasan. Salah-salah bisa membuat dirinya 
jadi tertawaan orang. Atau malah kena pasal penghinaan. 

Bayangkan saja, kalau Bos Mburi tiba-tiba sok intelektualistik dan 
menghamburkan kiasan begini: “Sebelum cuci piring, sebaiknya Bapak cuci 
pikiran dan cuci tangan. Setelah itu Bapak tinggal cuci uang, terus memborong 
barang-barang cuci gudang sambil sekaligus cuci mata.” 

Lha rak tenan. Untungnya kalimat ngawur itu hanya diucapkan dalam 
hati. Gawat kalau sampai ada yang mendengarkannya. 

 
 

 

 
Analisis 

 
1. Tindak Tutur dalam Tuturan ekspresif 

a. Tindak Tuturan ilokusi 
• “ Semua agama mengajarkan, kita harus senantiasa bersih 

lahir dan batin.(98) 
Maksud penutur:penutur mengungkapkan bahwa semua 
agama yang kita anut mengajarkan agar kita selalu hidup bersih 
lahir maupun batin. 

b. Tindak Tutur Perlokusi 
• “ Seharusnya Pak SBY jangan mengeluh. Kalau memang capek 

kan bisa suruh paspampres yang galak-galak itu mbantu asah-
asah. Lagian kalau beliau mau, kan bisa memerintahkan 
anggota partainya cuci piring rame-rame.(99) 
Maksud penutur: penutur mengkritik presiden SBY dalam 
melaksanakan tugasnya jangan mengeluh, dan bila capek bisa 
dibantu oleh paspampres.  

c. Tindak Tutur Langsung 
• “Kalau lalat belum kepleset, berarti lantainya belum bersih,” 

ujarnya mengibaratkan kualitas sapuannya.(100) 
Maksud penutur: penutur menginformasikan bahwa lantainya 
belum benar-benar bersih kalau lalat belum kepleset. 

d. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “Sebelum sembahyang umat islam musti ambil air wudlu. Bukan 

mengusir kekotoran-kotor jiwa maupun badan dan 
menjadikannya lebih bersih, adalah sebuah 
kemuliaan?(101) 
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Maksud penutur: penutur secara tidak langsung 
meninformasikan bahwa sebuah kemuliaan tercipta  jika 
kekotoran dijadikannya menjadi lebih bersih. 

e. Tindak Tutur Harfiah 
• “Lagian kalau beliau mau, kan bisa memerintahkan anggota 

partainya cuci piring rame-rame. Seru itu. Bisa didaftar ke 
MURI, sejuta orang cuci piring. Barang gampang kok dibikin 
angel ,” gugat Bos mburi.(102) 
Maksud Penutur: Kata “ cuci piring” dalam tuturan ini 
mempunyai arti yang sebenarnya yaitu mencuci piring. penutur 
menuturkan bahwa jika presiden capek dalam melaksanakan 
pekerjaan negaranya, menurut bos mburi bisa memerintahkan 
anggota partainya untuk mencuci piring rame-rame agar 
pekerjaan sang presiden cepat selesai. 

2. Fungsi Pragmatis Tuturan Ekspresif  
a. Fungsi Ekspresif Menyindir 

• “Tidak sepantasnya orang mengeluh hanya lantaran 
mencuci. Bahkan seharusnya malah bersyukur. Membuat 
segala hal menjadi bersih, merupakan tugas mulia dan 
berpahala.(103) 
Maksud penutur: penutur menyindir tak sepntasnya orang 
Cuma mengeluh hanya lantaran mencuci hal tersebut 
merupakan suatu pekerjaan mulia karena membuat sesuatu 
menjadi lebih bersih. 

b. Fungsi Ekspresif Menyanjung 
• “ Di keluarga Mas Celathu, Bos mburi ini dikenal perfeksionis 

dalam urusan kebersihan. Apa pun yang dibersihkannya 
selalu berakhir dengan licin.(103) 
Maksud penutur:penutur menyanjung pembantunya yang selalu 
mengerjakan dengan sempurna dalam hal kebersihan. 

3. Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 
a. Efek jengkel 

• “ Yaaa tidak. Itu maksudnya iseng melihat-lihat 
pemandangan di tempat umum. Kalau sampeyan seharian 
capek membersihkan rumah, boleh cuci mata dolan ke mol. 
Gitu Bos,” Mas Celathu menerangkan lagi tanpa bosan.(104) 
Maksud penutur: penutur merasa sedikit jengkel karena 
pembantunya tidak paham –paham tentang apa yang 
dikatakannya. 
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No.Data: Sumber Data 
9.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

Presiden Semu 
 

Rumah kediaman Mas Celathu selalu dibayangkannya sebagai sebuah 
negara dan dirinya menjadi semacam presidennya. Ini memang fantasi 
berlebihan. Mana mungkin, rumah kok dipersamakan dengan negara. Jelas 
mengada-ada, lha wong infra strukturnya berbeda. Beban dan kompleksitas 
permasalahannya pun sangat lain. Tapi Mas Celathu tetap ngotot untuk berfantasi 
macam itu. Barangkali untuk nggembosi dirinya sendiri supaya tidak neka-neka 
ngimpi jadi presiden beneran. 

Dengan menyangka dirinya adalah “presiden”, setidaknya dia cukup puas 
dengan ge-er memiliki jabatan tinggi tersebut. Berhubung cuma fantasi, 
imajinasinya pun nggak tanggung-tanggung: preeiden seumur hidup. Karena 
nyatanya memang di situ tak pernah ada pemilu. Tahu-tahu aja dia ter-dhapuk 
jadi pemimpin alias kepala keluarga, menduduki tahta tertinggi. Tak ada 
kampanye alias jual kecap, tak ada pelantikan, juga tanpa fit and proper test. 
Seperti sulapan. Terjadi begitu saja. Kekuasaannya pun langsung dipangku dan 
seperti idu geni. 

Apa pun yang disabdakan seperti fatwa yang musti didengar dan 
dilaksanakan. Itulah enaknya pi nya jabatan “seumur hidup”. Ia tak akan 
tersentuh hukum andaikan suatu kali melakukan kesalahan. Begitupun anak bini 
dan para PRT yang menghuni rumahnya, tiba-tiba saja ter-casting menjadi warga 
negaranya. Dan semua haras tunduk sepatuh-patuhnya. 

Sebagai “presiden seumur hidup” Mas Celathu hanya ingin konsisten 
berjuang memuliakan kehidupan keluarga dan lingkungannya. Apa pun yang 
dilakukan adalah gerak menuju cita-cita itu: kebahagiaan dan kesejahteraan lahir 
batin. Dia tidak ingin terganggu. Atau diganggu. Sehingga jabatan sampai usia 
mampus itu, mutlak sangat diperlukan. 

Mas Celathu bukannya tak menyadari, bahwa dengan adanya fasilitas dan 
previlege yang berlebihan itu akan menjerumuskan dirinya jadi semena-mena. 
Sejarah sudah membuktikan, kultus dengan model “seumur hidup” hanya akan 
melahirkan diktator. Pemimpin yang keras kepala dan maunya menang sendiri, 
lalu serba mutlak-mutlakan. Dengan sikap yang otoriter, bisa dipastikan nantinya 
pemimpin begituan akan memonopoli kebenaran. Tentu ini sangat berbahaya 
bagi keberlangsungan nilai-nilai demokrasi yang selama ini dikembangkan oleh 
keluarga Celathu itu. 

Tapi ia selalu dengan sigap menepis kekhawatiran itu. Baginya yang 
terpenting adalah goal-nya. Dalam hal ini ia sengaja menggunakan “Jurus 
Sufkala-kala”. Ini ilmu baru yang dinyatakan seorang pemimpin beberapa hari 
lalu, bahwa orang bisa menghalalkan aneka cara demi mencapai tujuan. Bunyi 
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jurus itu, yang penting berhasil mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, dan 
demokrasi hanyalah alat untuk mencapai tujuan itu. 

“Lha kalau tidak ‘seumur hidup’ memangnya nanti akan ada yang 
menggantikan aku sebagai suami ibumu,” kilah Mas Celathu tatkala anak 
sulungnya memprotes soal usia jabatan. “Ini kan Republik Celathu, jadi sistem 
dan aturannya bisa dibuat sesuka kita. Yah, minimal dimirip-miripkan dengan 
negara.” 

“Lho bukan begitu, Pak. Rumah dan negara itu dua perkara berbeda. 
Nggak bisa dipersamakan. Bapak ini ya aneh. Mbok ya nggak usah neka-neka 
jadi ‘presiden’ segala. Jadilah seorang ayah yang bertanggungjawab saja,” sergah 
anaknya lagi, kali ini dengan nada rada mengancam, “Kalau main mutlak-
mutlakan gitu, nanti saya dan adik-adik bisa kabur cari suaka ke rumah tetangga 
Iho!” 

“Welhadalah..., ya jangan ta, le. Biarpun jabatanku seumur hidup, 
kujamin aku tidak akan bikin kebijaksanaan ngawur. Demokrasi kujamin tetap 
berjalan. Perbedaan pendapat justru dianjurkan. Kontrol tetap dilaksanakan. Dan 
kesejahteraan pasti akan kalian dapatkan. Yang penting adalah hasil akhirnya, 
sejahtera dan bahagia lahir batin,” Mas Celathu ngobral janji. 

Demi mendengar janji dihamburkan, anaknya yang bulan ini bakal 
diwisuda jadi sarjana strata satu, menjawab pendek, “Prek!”. Kalau saja ia tidak 
menjunjung sopan santun, mungkin dia bakal hoek-hoek-hoek memuntahkan 
kemuakan yang tiba-tiba membetot perutnya. Kayaknya dia sudah nggak mau 
percaya lagi pada janji-janji politik begituan. 

“Esuk dele, sore tempe. Janji politik pasti mencla-mencle. Saya sudah 
hafal. Udah deh pak, kayak kemarin-kemarin aja. Saya dan adik-adik terlanjur 
bangga punya ayah dengan pikiran dan ambisi sederhana. Tidak macem-
macem,” rayu anaknya lagi, dalam nada setengah memohon. 

Entah kenapa, hari ini Mas Celathu tidak seperti biasanya. Kupingnya 
seperti tersumbat granit, tak bisa mendengar nasehat. Padahal biasanya dia cukup 
sensitif terhadap himbauan dan bisikan, bahkan dari anaknya sekalipun. Tapi hari 
ini, Mas Celathu selalu saja berhasil menemukan kalimat-kalimat yang akan 
membenarkan keinginannya. Dia bangga karena ternyata masih lincah main 
akrobat kata-kata. Tapi tidak bagi anak biniya. Mereka justru prihatin. Kenapa 
suaminya jadi begitu? Orang-orang jadi merasa pangling. Celathu yang ini, 
bukan Celathu yang kemarin. Dimanakah kebersahajaan dan kearifannya yang 
selama ini selalu menyertainya? 

“Sudah ta, Mas. Jangan lagi pakai ilmu gothak-gathuk itu. Urusan jadi 
presiden atau tidak, itu urusan politik negara. Bukan rumah tangga. Sampeyan 
itu, biar bagaimana pun ya cuma seorang ayah, bapaknya anak-anak. Seorang 
suami. Kami sudah cukup bangga sampeyan jadi pemimpin rumah tangga,” 
dengan lembut Mbakyu Celathu mulai melancarkan bujukan. 

Demi mendengar suara isterinya yang selalu dirasakan menabur 
kesejukan, hati dan pikiran Mas Celathu lalu adhem. Fantasinya soal “presiden 
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seumur hidup” langsung ambyar. Mas Celathu terdiam. Lalu diambilnya 
sebatang kretek filter. la seperti baru terjaga dari mimpi buruk. Sambil 
menghembuskan asap kretek filternya, dia masih bengong tak tahu mau berbuat 
apa. Anak isterinya juga belurn tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua saling 
menduga. 

Jangan-jangan Mas Celathu memang sudah menyadari kekhilafannya hari 
ini. Ternyata untuk beprestasi dan membuat hidup bisa bermakna, tidak harus 
berkiprah di tengah hingar bingar jagat politik yang penuh ranjau itu. Dimana 
pun bisa. Bahkan pada tingkat yang paling sederhana. Rasanya ia ingin segera 
bicara kepada pensiunan jendral atau siapa pun yang ngebet jadi nahkoda negara. 
Katimbang jadi presiden beneran yang penuh siasat dan muslihat, sebenarnya 
seseorang bisa juga menjadi pemimpin yang layak dibanggakan. Yaitu menjadi 
pemimpin rumah tangga. 

Ya, jadi pemimpin rumah tangga murah ongkosnya, karena tak perlu 
kampanye. Tanpa intrik, tanpa fitnah, tanpa dusta. 

 
 

 

 
Analisis  

 
 

1. Tindak Tutur dalam Tuturan ekspresif 
a. Tindak Tuturan ilokusi 

• “ Sejarah sudah membuktikan , kultus dengan model” 
seumur hidup” hanya akan melahirkan diktator.(105) 
Maksud penutur:penutur bermaksud bahwa parapemimpin 
yang keras kepala dan maunya menang sendiri, lalu dengan 
sikap yang otoriter bisa dipastikan nantinya pemimpin begituan 
akan memonopoli kebenaran. 

b. Tindak Tutur Perlokusi 
• “ Kali ini dengan nada rada mengancam,” kalau main mutlak-

mutlakan gitu, nanti saya dan adik-adik bisa kabur cari 
suaka ke rumah tetangga lho?(106) 
Maksud penutur:penutur menuturkan dengan mengancam jika 
ayahnya menerapkan system mutlak-mutlakan,mereka akan 
kabur. Hal tersebut memberikan efek jengkel bagi penutur 
karena ayahnya menerapkan sistem tersebut. 

c. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “Lha kalau tidak seumur hidup memangnya nanti akan ada  

yang menggantikan aku sebagai suami ibumu,’ kilah mas 
Celathu tatkala anak sulungnya memprotes soal usia 
jabatan.(107) 
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Maksud penutur: penutur secara tidak langsung 
mempertanyakan kalau dirinya menjabat presiden tidak seumur 
hidup apakah nantinya akan ada yang menggantikannya 
sebagai ayah. 

• “ Bapak ini ya aneh. Mbok ya nggak usah neka-neka jadi 
‘presiden’ segala. Jadilah seorang ayah yang bertanggung 
jawab saja.(108) 
Maksud penutur:penutur secara tidak langsung menyuruh 
ayahnya untuk bisa bertanggung jawab saja tidak usah 
bertingkah yag macam-macam. 

d. Tindak Tutur Tidak Harfiah 
• “ Pemimpin yang keras kepala dan maunya menang sendiri, lalu 

serba mutlak-mutlakkan.(109) 
Maksud penutur:arti kata keras kepala pada tuturan di atas 
adalah tidak mau menuruti nasihat orang. 
 

2. Fungsi Pragmatis Tuturan Ekspresif  
a. Fungsi Ekspresif Mengkritik 

• “ welhadalah.., ya jangan ta le. Biarpun jabatanku seumur 
hidup, kujamin aku tidak akan bikin kebijaksanaan 
ngawur. Demokrasi kujamin tetap berjalan.(110) 
Maksud penutur:penutur mengkritik pemerintahan yang 
dalam melaksanakan kebijakan selalu seenaknya sendiri. 

• “ Esuk dele, sore tempe. Janji politik pasti mencl-mencle. 
Saya sudah hafal.(111) 
Maksud penutur: penutur mengkritik janji politik yang tidak 
bisa diandalkan selalu berubah-ubah, sehingga terkesan 
seenaknya sendiri dalam berpolitik. 

b. Fungsi Ekspresif Menyanjung 
• “Kami sudah cukup bangga sampeyan jadi pemimpin rumah 

tangga,” dengan lembut Mbakyu Celathu mulai melancarkan 
bujukannya”.(112) 
Maksud penutur: penutur menyanjung biarpun Cuma jadi 
pemimpin rumah tangga , istrinya cukup bangga akan jabatan 
itu. 
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3. Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 
a. Efek Lega 

• “ Demi mendengar suara istrinya yang selalu dirasakan 
menabur kesejukan hati, dan pikiran Mas Celathu lalu 
adhem. Fantasinya soal “presiden seumur hidup” langsung 
ambyar.(113) 
Maksud penutur: penutur merasa lega atas apa yang 
diucapkan istrinya, ucapan istrinya membuat kesejukan hati 
dan pikirannya. 
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No.Data: Sumber Data 
10.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

Nasib Wisudawan 
 

Keluarga Celathu sedang diliputi kebahagiaan. Untuk curan normal 
memang seharusnya begitu. Coba, keluarga ana yang tidak bungah, jika salah 
seorang anggota keluarganya, dinyatakan lulus menjadi sarjana dengan predikat 
cumlaude, dengan indeks prestasi 3,62? Sarjana Iho, sarjana Iho... Ing atase 
Mbakyu Celathu statusnya hanya lulusan setingkat SMA, dan Mas Celathu cuma 
berpredikat “DO” alias drop out, lha kok bisa menghasilkan “dokterandes”. 
Bukankah itu pertanda si orang tua telah berhasil memenuhi kewajibannya, 
memfasilitasi pendidikan anaknya? Memang, Mas Ndut, anak mbarep Mas 
Celathu, yang dari hari ke hari perutnya tambah buncit, kemarin termasuk salah 
seorang, wisudawan dalam acara penobatan di sebuah sekolah tinggi. Dia sudah 
boleh menyandang gelar kesarjanaannya, berhasil nangkring di level diploma 
empat yang setara dengan S1. 

Prestisius, kan? Paling tidak, sekarang keluarga Celathu boleh mbagusi, 
misalnya, memajang rambu-rambu bergengsi di ruang tamunya: foto Mas Ndut 
berjubah hitam dengan toga bertengger di kepala. Dengan begitu, kelak setiap 
tamu yang singgah di rumahnya jadi tahu, “Awas, di sini ada sarjana Iho.” 

Normalnya memang begitu. Persis yang kita jumpai di rumah-rumah 
keluarga normal pada umumnya. Malah terkadang, selain foto sang anak bertoga, 
dinding-dinding mereka kerap diimbuh hiasan tambahan berupa piala-piala 
kejuaran olah raga atau piagam-piagam penataran apa gitu. Tapi, berhubung 
keluarga Celathu bisa dikategorikan keluarga “ab-normal”, maka yang terjadi 
justru kebalikannya. Boro-boro memajang foto wisudawan bertoga di ruang 
tamu. Mas Celathu justru tampak sedih. 

“Sampeyan itu ya aneh. Anaknya lulus kok malah mrengut? Mbok ya 
sedikit menghargai jerih payah anak yang sudah berjuang keras. Tidak gampang 
Iho jadi sarjana itu,” kata Mbakyu Celathu sambil mencolek suaminya yang 
masih njegadul. Dia meneruskan dengan agak merajuk, “Sampeyan rak ya 
bangga ta punya anak sarjana?” 

Sambil masih tetap bermuka kecut, Mas Celathu menjawab sekenanya, 
“Yaaaahhh..., kalau mengaku bangga, bisa membuatmu bahagia, ya wis.... 
bolehlah disebut aku sedang bangga. Lagian, aku kan sudah menyalami anakku. 
Sudah berterimakasih karena dia sudah memenuhi kewajibannya, menyelesaikan 
sekolah. Tapi, yang jadi pikiran bukan itu.” 

“Lalu apa?” 
“Ya peristiwa di kampus anak kita tadi pagi itu. Setiap melihat acara 

seperti itu, ati saya selalu mak gregel. Trenyuh. Seperti mau nangis, tapi seperti 
ada yang ngganjel di telak,” kata Mas Celathu lirih dengan nada rada bergetar. 
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Mas Celathu lalu rnengudari pikiran yang bergelayut di benaknya. 
Rupanya dia mengidap syndrome ganjil. Saban dilihatnya foto-foto penobatan 
wisudawan di koran, apalagi menyaksikan langsung dengan mata kepala sendiri, 
Mas Celathu bukannya melihat wajah ratusan anak muda dan keluarganya yang 
gembira berseri-seri. Tapi yang tampak dimatanya, adalah antrian pengangguran 
anyar yang mengular tambah panjaaaaang... 

Hari ini mereka tampak bersuka cita, saling berfoto dengan bibir 
tersungging melengkung ke atas. Tapi, lusa atau bulan depan, siapa yang bisa 
menjamin garis bibir mereka tidak melengkung ke bawah? Apakah Depnaker, 
Depdiknas, Depdagri dan Kementerian Pemuda, bisa memberikan kepastian atas 
ketersediaan lowongan kerja, sehingga arus gelombang sarjana-sarjana baru 
berusia muda itu, benar-benar bisa menjemput masa depannya dengan aman dan 
penuh kepastian? 

Rupanya, keprihatinan itulah yang membuat dadanya seseg. Lebih terasa 
menyesakkan lagi, karena di antara ribuan, juga mungkin jutaan sarjana baru itu, 
adalah anak sulungnya. Arus calon pengangguran yang menggelombang itu, 
seperti berbaris slow motion sambil tangan kirinya mengempit ijazah, dan satu 
tangannya lagi menadah minta jatah pekerjaan. 

Rombongan itu seperti gerak eksodus besar-besaran. Gerakannya 
serernpak. Seperti wayang rampogan. Suaranya menggeremang. Pelan, tapi 
menakutkan. Karena yang tergambar kemudian, adalah ancaman setelah mereka 
gagal menembus lowongan kerja. Mungkin ketergelinciran menuju 
penyalahgunaan narkoba atau kriminal lainnya. Mas Celathu membatin, 
“Oalaaah pemerintah-pemerintah, sampeyan kok tega-teganya membudidayakan 
pengangguran? Terus, apa guna pendidikan jika setelah berani memalak bayaran 
tinggi, ternyata pendidikan tidak bisa menjadikan orang siap bertarung ke dunia 
kerja?” 

“Tapi lulusan macam anak kita, gampang cari kerja Mas. Dia kan sekolah 
multi media. Zaman mendatang kan zaman digital. Fasti laku. Lowongan kerja 
tersedia dimana-mana,” kata Mbakyu Celathu menggembosi kegusaran 
suaminya. 

“Memang iya. Tapi ribuan, bahkan jutaan teman-temannya, lalu 
bagaimana? Kalau pabrik-pabrik pada gulung tikar karena kapok dipalak preman 
berseragam, kalau setiap usaha ditakuti-takuti gerakan anarki berkedok agama, 
kalau masyarakat masih juga berpikiran rasialis dan selalu curiga terhadap 
kesuksesan ekonomi etnis tertentu, - apakah masih mungkin tersedia lapangan 
kerja?” sergah Mas Celathu dengan nada tinggi. 

Mbakyu Celathu mengulurkan sebatang kretek filter kepada suaminya. 
Maksudnya, biar emosi Mas Celathu kendor. Sambil menyulutkan api, Mbakyu 
Celathu bilang, “Kalau toh pabrik-pabrik tutup, sarjana-sarjana itu kan selalu 
punya akal untuk bersiasat. Lha wong sebentar lagi bakal rame menyongsong 
2009. Fasti akan banyak peluang kerja. Mau jadi apa saja bisa.” 

Mbakyu Celathu lalu nyerocos menyebut sejumlah mata pencaharian 
yang datangnya cuma lima tahun sekali: penggembira kampanye, sablon kaos, 
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demonstran bayaran, calo politik, satgas partai, desainer logo partai baru, bikin 
slogan. 

“Dan anak kita, dengan ilmu multi medianya bisa bikin iklan partai 
politik. Jelas tidak bakal nganggur dia,” kata Mbakyu Celathu gembira. Memang, 
ilmu multi media di era digital, selalu memberikan kemudahan kerja yang serba 
cepat. Bisa meringkas informasi, sekaligus bisa memoles dan membuat trik 
manipulasi. Yang busuk bisa dibuat segar. Yang kasar bisa ditampilkan lembut. 
Yang jahat bisa dicitrakan alim. Yang koruptor bisa dihadirkan suci. Yang 
pembunuh mahasiswa bisa disugestikan sebagai pengentas ke-miskinan. Yang 
kriminal bisa dibesut jadi dermawan nan agamis. 

“Wuuahhh..., ilmu multi media memang jos tenan. Anak kita nggak salah 
milih sekolahan,” ujar Mbakyu Celathu girang. Demi mendengar kegembiraan 
itu, Mas Celathu hanya membatin, “Kalau setiap ilmu dan kepintaran hanya 
digunakan untuk membodohi masyarakat, lebih baik saya ndak usah jadi sarjana. 
Saya nggak rela anak saya jadi wisudawan. Biar pun yang dipoles untuk tahun 
2009 itu pensiunan jendral sekalipun.” 

Mas Celathu hanya berani membatin. Kalau sampai diucapkan, ia 
khawatir membuyarkan kebahagiaan istrinya yang sedang happy punya sarjana 
baru. 

 
 

 

 
Analisis  

 
1. Tindak Tutur dalam Tuturan ekspresif 

a. Tindak Tuturan ilokusi 
• “ Zaman mendatang kan zaman digital. Pasti laku. 

Lowongan kerja tersedia dimana-mana”.(114) 
Maksud penutur:penutur bermaksud mencari kerja pada 
zaman sekarang ini mudah karena zaman digital suatu zaman 
multimedia sehingga pasti dapat segera diterima kerja. 

• “ Memang, ilmu multi media di era digital, selalu memberikan 
kemudahan kerja yang serba cepat. Bisa meringkas informasi, 
sekaligus bisa memoles dan membuat trik manipulasi.(115) 
Maksud penutur: penutur bermaksud ilmu multi media di era 
digital dapat memanipulasi apa saja. Contohnya yang busuk 
dibuat segar, yang kasar dibuat lembut yang jahat dicitrakan 
alimdan sebagainya. 

b. Tindak Tutur Langsung 
• “Dia meneruskan dengan agak merajuk,” sampeyan rak ya 

bangga ta punya anak sarjana?”(116) 
Maksud penutur:penutur menanyakan apakah bangga 
mempunyai anak yang sudah sarjana. 
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• “Memang iya. Tapi ribuan, bahkan jutaan teman-temannya, 
lalu bagaimana? Kalau pabrik-pabrik pada gulung tikar karena 
kapok dipalak preman berseragam.(117) 
Maksud penutur:penutur menanyakan nasib para teman-
teman wisudawan lainnya kalau pabrik-pabrik pada menutup 
usahanya, mereka akan jadi penganguran. 

c. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “ Foto Mas ndut berjubah hitam dengan toga bertengger dikepala. 

Dengan begitu, kelak setiap tamu yang singgah dirumahnya 
jadi tahu,” Awas, di sini ada sarjana lho.”(118) 
Maksud penutur:penutur secara tidak langsung memberi 
peringatan kepada semuanya kalau di rumahnya ada seorang 
sarjana. 

• “ Terus apa guna pendidikan jika setelah berani memalak 
bayaran tinggi, ternyata pendidikan tidak bisa menjadikan 
orang siap tarung kedunia kerja?”(119) 
Maksud penutur:penutur secara tidak langsung meminta 
pemerintah agar memperhatikan nasib para lulusan sarjana 
yang kini banyak menjadi pengangguran. 

d. Tindak Tutur Harfiah 
• “ Coba keluarga mana yang tidak bungah, jika salah seorang 

anggota keluargnya, dinyatakan lulus menjadi sarjana dengan 
predikat cumlaude, dengan indek prestasi 3,62? Sarjana lho, 
sarjana lho.(120) 
Maksud penutur: ati kata sarjana merupakan arti yang 
sebenarnya yaitu gelar strata satu yang dicapai oleh seseorang 
yang telah menamatkan pendidikan tingkat terakhir di 
perguruan tinggi. 

e. Tindak Tutur Tidak Harfiah 
• “ Kalau pabrik–pabrik pada gulung tikar karena kapok dipalak 

preman berseragam, kalau setiap usaha ditakut-takuti gerakan 
anarki berkedok agama.(121) 
Maksud penutur: arti kata gulung tikar merupakan 
perumpamaan yaitu bangkrut atau kehabisan modal dalam 
berbisnis. 

2. Fungsi Pragmatis Tuturan Ekspresif 
a. Fungsi Ekspresif Mengkritik 

• “Apakah Depnaker, Depdiknas, Depdagri dan Kementrian 
Pemuda, bisa memberikan kepastian atas ketersediaan 
lowongan kerja , sehingga arus gelombang sarjana-sarjana 
baru berusia muda itu, benar-benar bisa menjemput masa 
depannya dengan aman dan penuh kepastian?(122) 
Maksud penutur: penutur memberi kritikan pada pemerintah 
tentang ketersediaan lowongan pekerjaan bagi para wisudawan 
sehingga mereka mempunyai masa depan yang cerah. 
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b. Fungsi Ekspresif Mengeluh 
• “Oaalah.., pemerintah-pemerintah, sampeyan kok tega-

teganya membudidayakan pengangguran? Terus, apa guna 
pendidikan jika setelah berani memalak bayaran 
tinggi,ternyata pendidikan tidak bisa menjadikan orang 
siap bertarung ke dunia kerja?”(123) 
Maksud penutur: penutur mengeluhkan mengenai 
pengangguran di indonesia. Setelah berani mentargetkan 
sarana pendidikan yang tinggi dan ternyata tak menjamin orang 
siap bertarung kedunia kerja. 

c. Fungsi Ekspresif Menyanjung 
• “ Wuaah…, ilmu multi media memang jos tenan. Anak kita 

nggak salah milih sekolahan,” ujar Mbakyu celathu 
girang.(124) 
Maksud penutur: penutur memuji anaknya yang tidak salah 
pilih memilih sekolahan. Ilmu multi media memang bagus. 
 

3. Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 
a. Efek lega 

• “Zaman mendatang kan zaman digital. Pasti laku. Lowongan 
kerja tersedia dimana-mana”.(125) 
Maksud penutur:penutur bermaksud bahwa sekarang ini 
mencari kerja mudah karena zaman digital suatu zaman 
multimedia sehingga pasti dapat segera diterima kerja.hal 
tersebut membuat sang ayah merasa lega karena tidak khawatir 
anaknya jadi pengangguran. 
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No.Data: Sumber Data 
11.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

Belajar Mendengar 
 

Jika disuruh memilih, menjadi bawahan atau atasan, Mas Celathu 
mengaku lebih suka jadi bawahan. Kenapa? Sambil nyengenges memamerkan 
deretan giginya yang full nikotin, dia bilang, “Ya jelas milih jadi bawahan dong. 
Jadi bawahan itu enak. Banyak temannya. Jadi selalu punya kawan untuk 
ngrasani atasan. Kalau jadi atasan kan sendirian. Kalau ada gonjang-ganjing 
pemberantasan kenakalan, atasan akan kena duluan.” 

“Tapi, jadi atasan kan rejekinya lebih tinggi, hayooo.”  
“Rejeki memang tinggi, tapi banyak godaannya. Salah-salah tergiur 

korupsi.” 
“Kalau iman kuat, ya tetap pantang korupsi. Lagian, jika jadi atasan, kan 

bisa mengatur dan menentukan arah haluan. Punya kuasa mengatur kebijakan.” 
“Ya memang. Tapi saya lebih suka diatur kok. Kalau disuruh memilih, 

yang paling pas untuk saya, ya jadi bawahan.”  
Percakapan gombal-gombalan antara Mas Celathu dengan teman barunya 

ini, terjadi suatu malam di kedai angkringan, tempat di mana Mas Celathu sering 
menghabiskan waktu larutnya. Di tempat yang memungkinkan ilmu pengetahuan 
bisa saling dipertukarkan ini, dialog model apa pun kerap terjadi tanpa halangan. 
Tidak ada sekat. Semua yang ngoceh merasa setara. Tidak ada kendala atasan-
bawahan. Tiada hambatan psikis kaya-miskin. Dan biasanya berlangsung begitu 
saja, dari omongan bermutu laiknya cendekiawan, sampai yang sekadar tong 
kosong ditabuh wong edan. Dan uniknya, jawaban sekenanya atau ocehan yang 
sarat kemunafikan, akan menjadi bumbu sedap yang sangat mengasyikkan jika 
didengarkan. 

Misalnya, ya seperti jawaban Mas Celathu di atas. Dia mengaku “lebih 
suka diatur” - padahal, kita tahu, aslinya dia adalah orang yang paling sulit 
diatur. Setiap aturan selalu ditawar, terlebih jika aturan itu diperkirakan akan 
membelenggu gaya hidupnya yang leda-lede seenak wudele dhewe. 

Begitu pun pengakuannya bahwa dia nggak ingin jadi atasan. Pastilah 
gampang dicurigai, itu sekadar pernyataan lamis. Bilang tidak, padahal 
maksudnya iya. Ini memang pernyataan khas dari seseorang yang jauh dari 
peluang dan kemungkinan. Akan lain ceritanya jika peluang kedudukan tersaji di 
depan mata. Pasti langsung disambar. Biasanya sih, jenis orang beginian akan 
langsung menikmati kekuasaan itu tanpa mempedulikan konsistensi omongannya 
di masa lalu. 

Karena hanya sekadar omongan klas warungan, hendaklah dimaklumkan. 
Janganlah sekali-kali menuntut setiap pernyataan musti presisi dan berlandaskan 
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kebenaran. Omongan di warung memang bukan dialog di sebuah mimbar 
akademik yang ribet dengan aneka teori. Juga bukan omongan ala anggota 
dewan yang selalu bersumber dari akurasi data dan riset penelitian. Di warung 
tak ada rambu-rambu yang mengatur lalu lintas pembicaraan. Sangat permisif 
dan longgar aturan. Bahkan, andaikan omongan hanya berisi rentetan bualan, 
siapa pun tak bisa mencegah. Apalagi melarang. Karena itulah kabar angin, info 
gothak-gathuk atawa gossip, akan tumbuh subur di tempat beginian. 

Mas Celathu bukannya tak menyadari hal ini. Justru karena empan 
papan, tahu dimana tempat semestinya, maka dia seperti menemukan kanal 
untuk melepaskan omongannya yang super ngawur di warung angkringan itu. 
Kadang malah ngelantur. Di sini ia bagai menemukan ruang kebebasan untuk 
bicara. Yang sangat menyenangkan, dia bisa memanjakan kebiasaannya 
mengacaukan fakta dan fiksi. Dan jika Mas Celathu berhasil meyakinkan 
bualannya kepada para pejajan, dia akan terkekeh-kekeh. Terlebih apabila 
nantinya fiksi itu berkembang menjadi kisah yang menjelma seakan-akan sebuah 
fakta. “Kena, lu!” begitu Mas Celathu membatin jika dobosan-nya diyakini 
sebagai kebenaran. 

Keusilan seperti ini, bagi Mas Celathu yang bukan pejabat publik, 
memang tidak membawa risiko apa pun. Kalau toh kelak ketahuan hanya bualan 
kosong, paling banter hanya dicemooh dengan guyonan pula. Inilah yang 
membuat komunikasi ala warung terasa mengasyikkan. 

Lain perkara jika itu terjadi di ruang-ruang terhormat dan dinyatakan 
orang yang berpangkat. Seumpama orang penting, misalnya wakil rakyat atau 
pengurus partai, terlalu sembrono bikin pernyataan yang bersumber dari gosip 
klas warung, buntut kisahnya pasti akan berbeda. Misalnya priyayi berpangkat 
itu menyiarkan kabar angin soal kejahatan kelamin seorang pemimpin, yang 
bersangkutan bisa kena imbas omongannya sendiri. Salah-salah bisa diterkam 
pasal penghinaan, dan terjerumus ke sel penjara. Itu sebabnya, Mas Celathu 
selalu mengingatkan agar waspada dan hati-hati berbicara. Lihat tempatnya, lihat 
status ruangnya, dan lihat pula siapa yang diajak bicara. 

“Lha kalau sampeyan dipaksa menjadi atasan, kira-kira apa yang akan 
pertama kali sampeyan lakukan,” teman nongkrongnya bertanya lagi. Rupanya 
simpang siur dialog warunganbelumberakhir. Topik omongan masih soal atasan 
dan bawahan. 

“Weeehh, mosok jadi atasan kok dipaksa?” 
“Lho, ini kan cuma umpama.” 
Karena belum bercita-cita menjadi atasan, tentu saja Mas Celathu tidak 

siap jawaban. Tapi, berhubungan ini hanya dialog warung yang mengijinkan 
orang bicara tanpa argumen, maka Mas Celathu menjawab sekenanya. 

“Saya akan minta dokter mengoperasi kuping saya. Supaya daun telinga 
lebih lebar dari yang sekarang,” kata Mas Celathu sambil menjumput juadah 
bakar, dan langsung mengunyahnya. 

“Maksudnya?” 
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“Ya biar pendengaran lebih peka. Kalau perlu, sebelumnya saya akan 
mengikuti kursus, belajar menjadi seorang pendengar yang baik.” 

Ngomong begitu, bukan lantaran Mas Celathu ingin menyindir. Tapi 
semata-mata karena gemas, sering ketemu sejumlah orang berstatus atasan, tapi 
begonya nggak ketulungan. Pastilah ini jenis atasan yang tidak berkenan 
mendengar, tapi terlalu rajin bicara. Padahal kita tahu, status dan jabatan tidak 
membuat orang menjadi superman. Kedudukan tidak membuat semua persoalan 
dikuasai seorang atasan. Karena itulah, adakalanya diperlukan kesediaan untuk 
mendengar - termasuk kesediaan mendengarkan kritik bawahan. Jika belum 
terlatih untuk mendengar, ya segeralah belajar untuk bisa mendengar. 

“Welhadalah...daleeem banget nih. Tumben ngomongnya serius.” 
“Hehehe... kalau boleh terus terang, saya kan juga pengin jadi atasan,” 

kata Mas Celathu tanpa kemunafikan, sambil membuka earphone yang sedari 
tadi menyumbat kupingnya. Rupanya Mas Celathu juga menyadari, dirinya pun 
juga harus belajar mendengar. 

 
 

 

 

Analisis 
 

1. Tindak Tutur dalam Tuturan ekspresif 
a. Tindak Tuturan ilokusi 

• “Rejeki memang tinggi, tapi banyak godaannya. Salah-salah 
tergiur korupsi.”(126) 
Maksud penutur:penutur bermaksud jika menjadi atasan 
bayarannya memanglah sangat tinggi, tapi hal tersebut banyak 
godaannya bisa-bisa terjerat korupsi. 

b. Tindak Tutur Perlokusi 
• “ Status dan jabatan tidak membuat orang menjadi 

supermen. Kedudukan tidak membuat semua persoalan 
dikuasai seorang atasan. Karena itulah, adakalanya 
diperlukan kesediaan untuk mendengar.(127) 
Maksud penutur:penutur menuturkan bahwa kesediaan untuk 
mendengarkan atasan maupun dari bawahan sangat diperlukan. 
Hal tersebut tidak mengenal jabatan maupun status. Hal itu 
membuat mitra tutur introspeksi diri akan sesuatu yang telah 
dilakukan. 

• “ ya biar pendengarannya lebih peka. Kalau perlu, sebelumnya 
saya akan mengikuti kursus, belajar menjadi seorang 
pendengar yang baik.(128) 
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Maksud penutur: penutur secara tidak langsung menyindir 
para atasan yang tidak sedia untuk mendengar kritikan dari 
bawahannya. 

c. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “ Lha kalau kalian dipaksa menjadi atasan, kira-kira apa 

yang akan pertama kali sampeyan lakukan,” teman 
nongkrongnya bertanya lagi.(129) 
Maksud penutur:penutur secara tidal langsung menanyakan 
kira-kira apa yang akan dilakukan jika mitra tutur menjadi 
atasan. 

• “Itu sebabnya, Mas Celathu selalu mengingatkan agar waspada 
dan hati-hati berbicara. Lihat tempatnya, lihat status 
ruangnya, dan lihat pula siapa yang diajak bicara.(130) 
Maksud penutur:penutur secara tidak langsung memerintah 
agar selalu menjaga mulut dalam berbicara. Dengan 
memperhatikan tempat, ruang dan siapa yang diajak bicara. 

d. Tindak Tutur Harfiah 
• “Saya akan minta dokter mengoperasi kuping saya, supaya daun 

telinga saya lebih lebar dari yang sekarang,” kata Mas Celathu 
sambil menjumput juadah bakar, dan langsung 
mengunyahnya.(131) 
Maksud penutur: arti kata dokter merupakan arti yang 
sebenarnya yaitu profesi yang bertugas menyembuhkan orang 
sakit. 

e. Tindak Tutur Tindak Harfiah 
• “Bahkan, andaikan omongan hanya berisi rentetan bualan, 

siapapun tak bisa mencegah. Apalagi melarang. Karena itulah 
kabar angin, info gothak-gathuk atawa gossip tumbuh subur di 
tempat beginian.(132) 
Maksud penutur:kabar angin merupakan arti yang bukan 
sebenarnya. Kabar angin dalam tuturan di atas adalah kabar 
yang belum jelas kebenarannya, desas-desus. 

•  “Saya akan minta dokter mengoperasi kuping saya, supaya daun 
telinga saya lebih lebar dari yang sekarang,” kata Mas Celathu 
sambil menjumput juadah bakar, dan langsung mengunyahnya. 
(133) 
Maksud penutur:daun telinga merupakan arti yang bukan 
sebenarnya. Daun telinga dalam tuturan di atas adalah telinga 
atau kuping. 
 

2. Fungsi Pragmatis Tuturan Ekspresif 
a. Fungsi Ekspresif Mengkritik 

• “Termasuk kesediaan mendengarkan kritik bawahan. Jika belum 
terlatih untuk mendengar, ya segeralah belajar untuk bisa 
mendengar.(134) 
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Maksud penutur:penutur mengkritik para atasan yang selalu 
mengabaikan kritikan dari kalangan bawah. 

b. Fungsi Ekspresif Menyindir 
• “ya biar pendengarannya lebih peka. Kalau perlu, sebelumnya 

saya akan mengikuti kursus, belajar menjadi seorang 
pendengar yang baik.(135) 
Maksud penutur: penutur  bermaksud menyindir para atasan 
yang tidak sedia untuk mendengar kritikan dari 
bawahannya.sehingga diperlukan kesediaan untuk belajar 
mendengar. 
 

3. Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 
a. Efek Introspeksi diri 

• “Status dan jabatan tidak membuat orang menjadi 
supermen. Kedudukan tidak membuat semua persoalan 
dikuasai seorang atasan. Karena itulah, adakalanya 
diperlukan kesediaan untuk mendengar.(136) 
Maksud penutur:penutur menuturkan bahwa kesediaan untuk 
mendengarkan atasan maupun dari bawahan sangat diperlukan. 
Hal tersebut tidak mengenal jabatan maupun status. Hal itu 
membuat mitra tutur introspeksi diri akan sesuatu yang telah 
dilakukan. 
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No.Data: Sumber Data 
12.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

Tangis Independen 
 

Etika menyaksikan Jaksa Agung Hendarman Supandji berurai air mata 
lantaran gemas dikhianati anak buahnya yang doyan sogokan, Mas Celathu 
merasa lega. Dia berharap, itu hanyalah tangis tuius dari seorang pemimpin yang 
kebingungan mau ngapain. Bukan tangis dengan airmata buaya. Juga bukan 
tangis putus asa. Mungkin Pak Jaksa Agung hanya sedang bingung, tak jelas mau 
bagaimana lagi. Justru orang-orang terpilih dan terpercaya yang didapat lewat 
seleksi ketat, yang antara lain ditugasi menjaga benteng hukum, yang kini show 
of force memamerkan pengkhianatan terhadap hukum dengan cara paling 
menjijikkan. 

Pagar makan tanaman, kata pepatah. Pagar yang semestinya melindungi 
tanaman justru memangsa tanaman itu. Orang yang dipercaya menjadi penjaga, 
malah membiarkan pihak lain merongrong dan memporakporandakan apa yang 
semestinya dijaga itu. Ini tak beda dengan penjaga gawang yang mempersilakan 
bola lawan menjebol gawangnya sendiri. Kalau sekadar terjadi di lapangan hijau 
sih, paling banter cuma berurusan dengan sorakan huuuuuu dari para penonton, - 
dan setelah itu paling yang bersangkutan cuma kena timpukan batu dan botol air 
mineral. 

Tentu hal itu tak bisa dibenarkan. Sekecil apa pun pengkhianatan, niscaya 
akan terasa menyakitkan. Terlebih jika “penjaga gawang” itu adalah penjaga 
utama tegaknya hukum dan keadilan sebuah bangsa. 

“Itulah tangis yang sangat mengharukan. Saya juga ikut sedih. Orang 
kalau sudah terjebak di jalan buntu, akhirnya ya hanya bisa menangis. Mau 
gimana lagi coba,” kata Mas Celathu dengan nada bergetar dan suaranya tercekat 
di tenggorokan, kepada bininya suatu pagi. 

Demi melihat mata sang suami sudah mbrambangi, seperti akan 
menangis, Mbakyu Celathu mengingatkan, “Sedih ya sedih. Tapi sampeyan 
nggak usah ikutan nangis. Kayak sinetron aja.” 

“We lha, aku ini sedih beneran. Bukan akting. Asem ki.” 
Yah, barangkali itulah risiko tukang main sandiwara. Orang sering susah 

membedakan antara beneran dan pura-pura. Apa pun yang dilakukan atau terjadi 
dengan dirinya, selalu dicurigai. Disangka sekadar main-main, padahal pagi itu 
Mas Celathu benar-benar turut merasakan sakitnya akibat pengkhianatan yang 
dilakukan seorang “penjual permata” berpredikat jaksa melakukan transaksi 
sogokan sebesar 660.000 $-US. 

“Kalau saya sampai mengeluarkan air mata, ini tangisan yang tulus. 
Tidak dibuat-buat. Saya berharap tangisnya Pak Jaksa Agung juga tangis yang 
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tulus,” kata Mas Celathu, kali ini dengan rada sesenggukan. 
“Tumben sampeyan serius. Kalau mau nangis, ya nangis aja. Nggak usah 

repot cari pembenaran. Gitu aja kok repot,” jawab Mbakyu Celathu begaya Gus 
Dur. Lalu lanjutnya, “Saya ini sudah imun dengan politik tangis. Rakyat sodah 
bosen diapusi dengan air mata.” 

Sinisme Mbakyu Celathu bisa dipahami. Mungkin lantaran ia pernah 
menjadi korban dari politisasi air mata. Dulu dia pernah punya pemimpin yang 
setiap dibelit persoalan selalu mencucurkan air mata. Dikit-dikit menangis. Dikit-
dikit sesenggukan. Dikiranya air mata adalah jurus pamungkas yang mampu 
mengatasi semua persoalan. Nyatanya, meski sudah diguyur air mata, kehidupan 
rakyat kecil belum berubah menjadi lebih baik. Nasib mereka masih terombang-
ambing, dipermainkan harga kebutuhan pokok yang gampang melejit. Dan masih 
kerap dikerjain oleh ketidakpastian memperoleh jaminan sosial: sandang, 
pangan, kesehatan, pendidikan dan papan. Kalau toh rakyat itu diperhatikan dan 
diakui eksistensinya, itu hanya terjadi saat menjelang Pemilu saja. Keberadaan 
rakyat selalu dihitung, dikalkulasi, dirayu dan disembah, - dan setelah coblosan 
berlalu sang rakyat (kecil) akan kembali dilupakan. 

Pendek kata, kendati pun Mas Celathu meyakini tangis Jaksa Agung 
adalah tangis serius yang (hendaknya) kelak bisa menyelamatkan sistem hukum 
kita, Mbakyu Celathu nggak mau percaya lagi. Dia sudah terlanjur krisis 
kepercayaan pada tangis pejabat publik. Baginya semua itu adalah cipoa. 
Bohong-bohongan. Hanya air mata buaya. Karena tahu rakyatnya gemar sineton, 
lalu pejabatnya mengambil hati dengan gaya sinetron pula. Mbelgedheeessss.... 
Mbakyu Celathu mengobral celoteh itu sambil berkacak pinggang dan 
memelototkan matanya lebar-lebar, bagai tokoh ibu tiri di sinetron televisi. 

“Lho, kok jadi ngamuknya sema aku. Kita kan sama-sama korban politik 
air mata,” sungut Mas Celathu, menyabarkan bininya. Sambil memintanya 
isterinya duduk kembali, dia berkata lagi, “Saya sih hanya berharap, dari tangis 
Pak Jaksa Agung akan lahir kekuatan baru yang mampu membongkar semua 
kebusukan dan kejahatan yang dilakukan semua aparat hukum. Ya polisi, 
pengacara, panitera, jaksa, hakim dan juga hakim agung.” 

“Kalau saya sih tetap nggak percaya. Tangis itu nggak ada nilainya. 
Nggak ada harganya. Memangnya air mata bisa dijadikan agunan untuk kredit di 
bank,” sergah Mbakyu Celathu lagi dengan mulut mencibir. 

“Mbok ya jangan pesimistik gitu. Kita hams selalu berpikir positif. Para 
pejabat itu kan juga manusia. Bisa sakit dan sedih. Bisa nangis juga. Nangis itu 
kan manusiawi,” kata Mas Celathu mencoba meng-adem-kan emosi isterinya. 

“Prek! Saya tetap nggak percaya.” 
“Terus gimana caranya supaya karnu bisa percaya lagi?” 
“Pemerintah harus segera membuat, KAMI, Komite Air Mata 

Indipenden.” Mbakyu Celathu lalu menerangkan konsepnya. Komite ini 
beranggotakan para ilmuwan lintas disiplin ilmu, keberadaannya diongkosi 
APBN dan berkedudukan di tingkat nasional. Tugas komite, mendeteksi setiap 
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air mata pejabat publik yang bercucuran saat menyampaikan pidato atau bikin 
pernyataan publik. Komite akan bekerjasama dengan para ajudan pejabat-pejabat 
itu. Begitu air mata ndlewer, sang ajudan harus segera mengambil sample-nya, 
dan harus secepat kilat mengirimkan contoh air mata itu ke laboratorium KAMI. 
Jika setelah diteliti ternyata air mata itu mengucur dari tangisan palsu, maka si 
pejabat harus rela mengundurkan diri dari kursinya. Dan apabila terbukti, itu 
adalah air mata suci yang keluar dari nurani terdalam, maka si pejabat akan 
memperoleh bonus 10 kali lipat gaji bulanannya. 

Pipi Mas Celathu mencucu menahan tawa. Ditahannya kuat-kuat karena 
tak ingin melecehkan gagasan bininya. Jadinya ia hanya mengulum senyum demi 
mendengar usulan ngawur itu. Dengan sok serius, dia bertanya dengan halus, 
“Saya boleh nggak melamar jadi anggota KAMI.” 

“Nggak boleh. Sampeyan masih cengeng. Syarat utama anggota KAMI 
harus tidak lagi mempunyai stok air mata. Harus ada rekomendasi dari DEPKES, 
bahwa yang bersangkutan nggak bisa menangis lagi,” kata Mbakyu Celathu 
tegas. 

Mendengar penjelasan ini, Mas Celathu berketetapan hati tidak ingin 
menjadi anggota KAMI. Soalnya, dia sadar bahwa dia masih manusia. Demi 
membesarkan hati istri yang dicintainya itu, Mas Celathu bilang, “Gagasanmu 
baguuuuus banget. Nanti kalau ada acara dengar pendapat di DPR, usulkan saja. 
Siapa tahu bisa diterima.” Mas Celathu lalu ngeloyor pergi, sambil membatin 
dalam hati, “Kalau sampai diterima, ya berarti edan kabeh.” 

 
 

 

 
 

Analisis 
 

1. Tindak Tutur dalam Tuturan ekspresif 
a. Tindak Tuturan ilokusi 

• “ Sekecil apa pun pengkhianatan, niscaya akan terasa 
menyakitkan juga. Terlebih jika”penjaga gawang”itu adalah 
penjaga utama tegaknya hukum dan keadilan sebuah 
negara.(137) 
Maksud penutur: penutur menuturkan bahwa betapa pun 
pengkhianatan itu hanya sepele, tidak penting tetapi akan terasa 
menyakitkan. 

• “ Itulah tangis yang sangat mengharukan. Saya juga ikut sedih. 
Orang kalau sudah terjebak di jalan buntu, akhirnya ya 
hanya bisa menangis.(138) 
Maksud penutur: penutur menuturkan kalau orang sudah 
menemui jalan yang sudah tidak ada penyelesaiannya ujung-
ujungnya hanya akan menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. 
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b. Tindak Tutur Perlokusi 
• “ Lalu lanjutnya, “Saya ini sudah imun dengan politik tangis. 

Rakyat sudah bosen diapusi dengan air mata.(139) 
Maksud penutur: penutur bermaksud mengkritik pejabat 
politik yang tiap dibelit persoalan selalu mencucurkan air mata. 
Rakyat sudah hapal dengan gaya pejabat yang seperti itu 
makanya rakyat sudah kebal dengan keadaan seperti itu. 

c. Tindak Tutur Langsung 
• “Terus gimana caranya supaya kamu bisa percaya 

lagi?”(140) 
Maksud penutur:penutur menanyakan soal kepercayaan 
istrinya tentang politik airmata  yang akan menimbulkan 
kekuatan baru yang mampu membongkar semua kebusukan 
dankejahatan yang dilakukan oleh aparat hukum. 

• “Nasib mereka masih terombang-ambing dipermainkan 
harga kebutuhan pokok yang gampang melejit. Dan masih 
kerap dikerjani oleh ketidakpastian memperoleh jaminan 
social.(141) 
Maksud penutur: penutur menginformasikan keadaan rakyat 
kecil yang semakin sengsara. 

d. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “ Dengan sok serius, dia bertanya dengan halus,” saya boleh 

nggak melamar jadi anggota KAMI.”(142) 
Maksud penutur: penutur secara tidak langsung menanyakan 
mengenai soal menjadi anggota KAMI. 

• “ Nggak boleh. Sampeyan masih cengeng. Syarat anggota 
KAMI harus tidak lagi mempunyai stok air mata, harus ada 
rekomendasi dari DEPKES.(143) 
Maksud penutur: penutur secara tidak langsung melarang 
mitra tutur menjadi anggota KAMI, karena dinilai masih sering 
menangis, cengeng. 
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e. Tindak Tutur Harfiah 
• “Ketika menyaksikan Jaksa Agung Hendarman Supandji berurai 

airmata lantaran gemes dikhianati anak buahnya yang doyan 
sogokan, Mas Celathu merasa lega.(144) 
Maksud penutur: airmata dalam tuturan di atas mempunyai 
arti yang sebenarnya yaitu air yag meleleh dari mata ketika 
menangis. 
 

2. Fungsi Pragmatis Tuturan Ekspresif 
a. Fungsi Ekspresif Mengkritik 

• “Lalu lanjutnya, “Saya ini sudah imun dengan politik tangis. 
Rakyat sudah bosen diapusi dengan air mata.(145) 
Maksud penutur: penutur bermaksud mengkritik pejabat 
politik yang tiap dibelit persoalan selalu mencucurkan air mata. 
Rakyat sudah hapal dengan gaya pejabat yang seperti itu 
makanya rakyat sudah kebal dengan keadaan seperti itu. 

b. Fungsi Ekspresif Menyindir 
• “Kalau saya sampai mengeluarkan airmata, ini tangisan 

yang tulus. Tidak dibuat-buat. Saya berharap tangisnya 
Pak Jaksa Agung juga tangis yang tulus,” kata Mas Celathu, 
kali ini dengan rada sesenggukan.(146) 
Maksud penutur: penutur menyindir tangisan seorang Jaksa 
agung yang dinilai dibuat-buat, karena tangisan seorang pejabat 
hanyalah tangisan untuk bersiasat. 

c. Fungsi Ekspresif Menyanjung 
• “Demi membesarkan hati istri yang dicintainya itu, Mas Celathu 

bialng” Gagasanmu baguuuus banget. Nanti kalau ada acara 
dengar pendapat di DPR, usulkan saja, siapa tahu bisa 
diterima.(147) 
Maksud penutur: Penutur memuji atas gagasan istrinya yang 
mempunyai usul yang dapat di ajukan ke DPR. 

d. Fungsi Pragmatis Mengeluh 
• “ Kehidupan rakyat kecil belum berubah lebih baik. Nasib 

mereka masih terombang-ambing, dipermainkan harga 
kebutuhan pokok yang gampang melejit. Dan masih kerap 
dikerjani oleh ketidakpastian memperoleh jaminan 
social.(148) 
Maksud penutur:penutur mengeluh karena rakyat kecil selalu 
saja dipermainkan oleh keadaan. Nasib mereka masih tidak 
menentu, harga kebutuhan pokok yang kian melejit dan sering 
tidak mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah. 
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3. Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 
a. Efek Jengkel 

• “ We lha, aku ini seneng beneran. Bukan akting. Asem 
ki.”(149) 
Maksud penutur: penutur menuturkan bahwa dia merasa 
senang, bukan dibuat-buat. Hal tersebut membuat dia merasa 
jengkel karena rasa senangnya dikira bohongan. 

b. Efek Menghina 
•  Tumben sampeyan serius, kalau mau nangis ya nangis aja. 

Nggak usah repot cari pembenaran. Gitu aja kok repot,” 
jawab mbakyu celathu begaya Gus Dur.(150) 
Maksud penutur: penutur menuturkan kalau mau menangis ya 
silakan tidak usah mencari suatu pembelaan atas . tuturan 
tersebut membuat mitra tutur merasa dilecehkan karena hal 
tersebut disepelekan. 
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No.Data: Sumber Data 
13.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

Kapok Libur 
 

Di kala senggang Mas Celathu gemar bikin itung-itungan, mengkalkulasi 
mana yang naik dan mana yang turun. Tentu bukan naik-turunnya harga indeks 
saham yang bikin jantungan kaum berduit, sebagaimana belakangan ini 
menghantam lantai bursa. Juga bukan naik turunnya bokong penyanyi ndangdut 
yang doyan bergoyang. Tapi, naik turunnya suhu politik dan kebijakan 
pemerintah setelah Orde Baru tumbang. Tersungkurnya rezim otoriter tahun 
1998 yang kemudian melahirkan harapan baru bernama Orde Reformasi, 
memang menjanjikan banyak perubahan. 

Mas Celathu yang merasa beruntung bisa menyaksikan gumregah-nya 
perubahan politik itu, terus mencatat dan bersyukur. Betapa tidak? Banyak hal 
telah berubah sekarang. Dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan 
korupsi misalnya. Bolehlah kita berlega hati. Meskipun belum seratus persen 
memenuhi harapan publik, lumayanlah sekarang ini orang bisa meiihat bupati, 
walikota, gubernur, jaksa, mantan Kapolri, hakim, mantan menteri, dirjen, 
anggota DPR dan DPRD, direktui bank BUMN dll, pada meringkuk di dalam 
bui. Doeloe, mana mungkin tragedi begituan bisa terwujud? Setiap 
penyimpangan pastilah akan mendapat perlindungan dari sang big bos, karena 
mereka hidup dalam doktrin yang sama: “sesama maling harus saling 
melindungi”. 

Begitu pun dalam hal partisipasi publik mengontrol kekuasaan. Catatan 
kemajuan tentang hal ini sungguh menggembirakan. Sekarang ini, lurah dan 
camat - juga kepala sekolah dan pejabat departemen - tidak bisa se-enakwudel-
nya menyunat anggaran dengan kedok apa pun. Daya kritis masyarakat sudah 
sangat runcing. Menyenggol ketajamannya, pastilah akan melahirkan demo 
besar-besaran yang bukan tak mungkin akan menjungkalkan seseorang dari kursi 
kekuasaannya. Jangan main-main dengan daulat rakyat. Meski masih dalam 
tahap sinau berdemokrasi dengan dikit-dikit demo, bagi Mas Celathu, hal ini 
pantas disyukuri. Ini adalah sebuah investasi menuju tradisi berdemokrasi yang 
relatif lebin baik, tidak seperti di zaman Orba yang sama sekali tidak memberi 
ruang bagi tumbuhnya daya kritis masyarakat. 

“Yang lebih menggembirakan, kita bisa punya presiden yang dipilih 
langsung. Dan sekarang, semua pemimpin di daerah pun juga harus dipilih 
langsung. Tidak model drop-dropan lagi. Dan tidak harus tentara. Kalau memang 
jeblok dan bisanya cuma membentak-bentak bawahan, ya minggir saja,” ujar 
Mas Celathu bangga. 

Memang masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Dalam soal 
mengatasi kemiskinan umpamanya, kayaknya pemerintah masih konsisten 
mempertahankannya, bahkan meningkatkan kualitas kemiskinan itu dengan 
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menyelenggarakan busung lapar di mana-mana. Benar-benar ganjil dan 
memprihatinkan, di negeri yang makmur orang kok bisa mati lantaran gizi buruk. 
Huhh, edan tenan! Setali tiga uang untuk perkara peningkatan mutu pendidikan. 
Pengalokasian 20 persen anggaran untuk pendidikan, masih belum juga bisa 
diwujudkan. Anggota parlemen rupanya masih sibuk berpolitik dagang sapi, 
seakan-akan tak percaya bahwa berubahnya kualitas manusia Indonesia harus 
dimulai dengan penataan sistem pendidikan yang baik. Yang tentu saja 
membutuhkan ongkos dan porsi anggaran yang besar pula. 

Mas Celathu percaya, sehebat apa pun presiden terpilih, dia tetap butuh 
wakru panjang. Tak semudah membalik telapak tangan. Tak segampang 
membuang ingus. Namun, ini bukanlah pembenaran untuk lahirnya kebijakan 
yang lucu menggemaskan. Kebijakan cuti bersama yang memberikan 
kesempatan masyarakat berlibur panjang seperti terjadi pekan ini, bisa diartikan 
kontraproduktif karena tak ubahnya mempersilakan khalayak ongkang-ongkang 
atau menghamburkan tabungannya. Tidak selaras dengan semangat reformasi 
yang membutuhkan modal besar dan kerja keras yang dinamis. Bukankah mau 
ambil cuti atau tidak, itu sebenarnya hak prerogratif seorang pegawai? Tentu 
sangatlah tidak senonoh jika pemerintah ikut-ikutan lagi mengatur hak-hak privat 
seseorang. Jika yang beginian tidak segera diingatkan, nanti undang-undang 
kesusilaan yang mengatur perkara personal seseorang juga bisa dianggap angin 
lalu. 

Mas Celathu yang bukan orang kantoran, yang jam kerjanya sesukanya 
tergantung kebutuhan, sama sekali tidak bisa menikmati apa yang disebut cuti 
bersama itu. Dia terkadang malah merasa dirugikan. Misalnya, dalam hal 
keinginan mendapatkan informasi yang memang merupakan hak dasar setiap 
orang. 

“Aneh, lha kok media massa terkadang ikut libur saat ada cuti bersama. 
Bahkan semestinya, saat ada libur resmi pun, koran ya tetap terbit. Bukankah 
peristiwa yang harus dikabarkan, tidak bisa ditunda kehadirannya?” keluh Mas 
Celathu sambil memuji tayangan berita di televisi dan jagat maya yang memang 
tak kenal hari libur. Setiap saat, media elektronik selalu menayangkan berita 
mutakhir. 

“Wartawan kan juga manusia. Mereka kan butuh istirahat dan liburan,” 
sergah Mbakyu Celathu. 

“Lho itu risiko profesi. Kalau nggak mau risikonya, ya nggak usah jadi 
jurnalis. Industri media kan bisa mengatur karyawannya, siapa yang musti 
liburan dan siapa yang musti jaga gawang. Kalau pas liburan ternyata terjadi 
peristiwa besar yang harus segera diketahui masyarakat, terus gimana? Apa kita 
disuruh menunggu sampai besok korannya terbit? Atau kita disuruh percaya 
sama kabar angin?” cetusnya dengan nada tinggi. 

Dalam benak Mas Celathu, menyuguhkan fakta sebagai sajian berita di 
koran, tidak ada kaitannya dengan liburan. Pada saat liburan, tetaplah ada 
peristiwa yang perlu dikabarkan. Jika koran bermanja-manja dengan kebiasaan 
liburan, kelak kepercayaan publik bakal luntur. Apalagi, nyatanya media massa 
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seperti tivi, radio dan cyber, tetap saja melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. 
Jika krisis terhadap koran melanda kehidupan, Mas Celathu khawatir, kelak 
fungsi koran hanya tinggal sebagai pembungkus kacang. Lalu dia berkata ketus, 
“Apalagi saya sudah bayar langganan bulanan. Bayar unruk 31 hari terbit. Kalau 
dikurangi satu hari nggak terbit, mestinya perusahaan koran memberi 
kompensasi keringanan pembayaran kepada pembacanya. Kalau itu nggak 
dilakukan, itu ngibuli rakyat. Bisa dilaporkan ke KPK tuh.” 

Sikap kritis Mas Celathu ini sesungguhnya sekadar melengkapi indahnya 
reformasi. Selama ini orang memang seperti maklum jika koran tak terbit di hari 
libur. Tapi mengingat sekarang ini orang semakin mempercayai pers sebagai 
pilar demokrasi, bahkan telah menunjukkan perannya yang luar biasa dalam 
menjaga dan mengawal perubahan politik, - Mas Celathu ingin menambah 
harapannya. Setelah berjuang keras mendapatkan kembali kebebasannya, 
sesudah capek hanya sebagai alat propaganda, seharusnya pers menjadi tauladan 
pelaksanaan sebuah profesionalisme. Jurnalis yang reformis mestinya tak kenal 
hari libur. Jurnalisme memang dunia yang keras, dan hanya membutuhkan 
pekerja keras. Bukan mereka yang doyan liburan dan bermanja-manja. 

Sambil menyulut kretek filternya yang ketiga, Mas Celathu 
membayangkan para jurnalis mengepalkan tinju dan menjeritkan ikrar, “Kami 
kapok libur!” 

 
 

 

 
 

Analisis 
 

1. Tindak Tutur dalam Tuturan ekspresif 
a. Tindak Tuturan ilokusi 

• “Tersungkurnya rezim otoriter tahun 1998 yang kemudian 
melahirkan harapan baru bernama orde reformasi, 
memang menjanjikan banyak perubahan.(151) 
Maksud penutur: penutur dalam tuturannya bermaksud bahwa 
pada era reformasi banyak menjanjikan perubahan setelah 
turunnya rezim suharto. 
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b. Tindak Tutur Perlokusi 
• “Seharusnya pers menjadi tauladan pelaksanaan sebuah 

profesionalisme. Jurnalis yang reformis mesti tak kenal 
hari libur. Jurnalis memang dunia yang keras. Dan hanya 
membutuhkan pekerja keras.(151) 
Maksud penutur: penutur menuturkan yang berupa kritikan 
yaitu media masa terkadang juga ikut cuti pada saat hari libur. 
Semestinya pers menjadi contoh yang baik bagi pelaksanaan 
profesionalisme. Dari tuturan tersebut membuat efek 
introspeksi diri bagi kalangan pers. 

• “ aneh lha kok media masa terkadang ikut libur saat ada cuti 
bersama. Bahakan semestinya, saat ada libur resmi pun, 
Koran ya tetep terbit. Bukankah peristiwa yang harus 
dikabarkan, tidak bisa ditunda-tunda.(152) 
Maksud penutur: penutur menuturkan bahwa media masa 
yang terkadang ikut libur pada saat cuti bersama. Hal tersebut 
membuat efek kecewa bagi mitra tutur karena Koran ikut libur 
pada saat cuti bersama 

c. Tindak Tutur Langsung 
• “Wartawan kan juga manusia. Mereka kan butuh istirahat 

dan liburan,” sergah mbakyu Celathu. (153) 
Maksud penutur: penutur menuturkan bahwa wartawan juga 
butuh istirahat dalam pekerjaannya. Wartawan juga manusia 
biasa yang perlu beristirahat. 

• “ Daya kritis masyrakat sudah sangat runcing. Menyenggol 
ketajamannya, pastilah akan lahir demo besar-besaran yang 
bukan tak mungkin akan menjungkalkan seseorang dari kursi 
kekuasaannya. Jangan main-main dengan daulat 
rakyat”.(154) 
Maksud penutur: penutur menuturkan bahwa masyarakat 
sekarang ini sudah berani mengkritik dengan tajam. Maka 
berhati-hatilah karena kalau tidak akan ada demo yang bisa 
membuat para pejabat politik lengser dari kedudukannya. Maka 
dari itu jangan semena-mena dengan rakyat. 

d. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “ Kalau pas liburan ternyata terjadi peristiwa besar yang harus 

segera diketahui masyarakat, terus gimana?apa kita disuruh 
menunggu sampai besok korannya terbit? Atau kita 
disuruh percaya sama kabar angin?(155) 
Maksud penutur: penutur secara tidak langsung mengkritik 
media masa jika mereka mengambil cuti.  

• “Sambil menyulut kretek filternya yang ketiga, mas Celathu 
membayangkan para jurnalis mengepalkan tinju dan 
menjeritkan ikrar, kami kapok libur!”(156) 
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Maksud penutur: penutur secara tidak langsung 
menginformasikan bahwa mereka tidak akan cuti pada saat hari 
libur. 

e. Tindak Tutur Harfiah 
•  “Mas Celathu percaya, sehebat apa pun presiden terpilih, dia 

tetap butuh waktu panjang. Tak semudah membalikan telapak 
tangan. Tak segampang membuang ingus.(157) 
Maksud Penutur: arti kata telapak tangan dalam tuturan di 
atas adalah dalam arti sebenarnya yaitu bagian dari tangan 
bawah 

f. Tindak Tutur Tidak Harfiah 
• “ Pastilah akan lahir demo besar-besaran yang bukan tak 

mungkin akan menjungkalkan seseorang dari kursi 
kekuasaannnya.(158) 
Maksud penutur: kata kursi dalam tuturan di atas bukan arti 
yang sebenarnya melainkan suatu jabatan atau kedudukan di 
dalam parlementer atau kabinet. 

• “ Anggota parlemen rupanya masih sibuk berpolitik dagang 
sapi, seakan-akan tak percaya bahwa berubahnya kualitas 
manusia.(159) 
Maksud Penutur:dagang sapi dalam tuturan diatas merupakan 
suatu perumpamaan yaitu permufakatan politik di antara partai 
untuk memenuhi keiginan masing-masing, perihal tawar-
menawar di di pembentukan kabiner parlementer di antara 
partai politik. 

• “ Apakah kita disuruh menunggu sampai besok korannya terbit? 
Atau kita disuruh percaya sama kabar angin?” Cetusnya 
dengan nada tinggi(160) 
Maksud penutur: Kabar angin dalam tuturan di atas adalah 
suatu kabar yang tidak tentu kebenarannya, masih desas-desus 
atau belum pasti. 
 

2. Fungsi Pragmatis Tuturan Ekspresif 
a. Fungsi Ekspresif Mengkritik 

• “ Kayaknya pemerintah masih konsisten 
mempertahankannya, bahkan meningkatkan kualitas 
kemiskinan itu dengan menyelenggarakan busung lapar di 
mana-mana. Benar-benar ganjil dan memprihatinkan.(161) 
Maksud penutur: penutur memberi kritikan kepada 
pemerintah bahwa kemiskinan masih banyak terjadi di mana-
mana, tetapi pemerintah masih belum dapat menanganinya. 

• “ Anggota parlemen rupanya masih sibuk berpolitik dagang 
sapi, seakan-akan tak percaya bahwa berubahnya kualitas 
manusia Indonesia harus dimulai dengan penataan sistem 
pendidikan yang baik(162). 
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Maksud penutur: Penutur mengkritik para anggota parlemen 
yang sibuk dengan kepentingannya sendiri demi memenuhi 
kepentingan masing-masing tanpa memedulikan penataan 
sistem pendidikan yang jauh lebih penting. Seakan-akan tak 
percaya bahwa berubahnya kualitas manusia Indonesia harus 
dimulai dengan penataan sistem pendidikan yang baik 

b. Fungsi Ekspresif Mengeluh 
• “ Aneh, lha kok media masa terkadang ikut libur pada saat 

cuti bersama. Bahkan semestinya, saat ada libur resmi pun, 
Koran ya tetep terbit. Bukankah peristiwa yang harus 
dikabarkan, tidak bisa ditunda kehadirannya?” Keluh Mas 
Celathu.(163) 
Maksud penutur: penutur mengeluhkan media masa yag 
terkadang juga ikut cuti pada saat libur. Padahal tetaplah ada 
peristiwa yag perlu dikabarkan. 

c. Fungsi Pragmatis Menyalahkan 
• “ Benar-benar ganjil dan memprihatinkan, di negeri yang 

makmur orang kok bisa mati lantaran gizi buruk. Huh edan 
tenan!(164) 
Maksud penutur:penutur menyalahkan sikap pemerintah yang 
masih konsisten terhadap masalah kemiskinan sehingga masih 
ada yang mati gara-gara gizi buruk. 
 

3. . Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 
a. Efek Lega 

• “ Banyak hal telah berubah sekarang. Dalam upaya penegakan 
hukum dan pemberantasan korupsi misalnya. Bolehlah kita 
berlega hati. Meskipun belum seratus persen memenuhi 
harapan publik, lumayanlah sekarang ini orang bisa 
melihat Bupati, Walikota pada meringkuk di dalam 
bui.(165) 
Maksud penutur: penutur menuturkan system penegakan 
hukum di Indonesia sudah mulai baik dalam pelaksanaannya. 
Para pejabat politik yang melanggar peraturan sudah mendapat 
hukumannya. 

b. Efek Introspeksi Diri 
• “Seharusnya pers menjadi tauladan pelaksanaan sebuah 

profesionalisme. Jurnalis yang reformis mesti tak kenal 
hari libur. Jurnalis memang dunia yang keras. Dan hanya 
membutuhkan pekerja keras.(166) 
Maksud penutur: penutur menuturkan yang berupa kritikan 
yaitu media masa terkadang juga ikut cuti pada saat hari libur. 
Semestinya pers menjadi contoh yang baik bagi pelaksanaan 
profesionalisme. Dari tuturan tersebut membuat efek 
introspeksi diri bagi kalangan pers. 
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c. Efek membuat jengkel 
• “Huuh edan tenan! Setali tiga uang untuk perkara 

peningkatan mutu pendidikan. Pengalokasian 20 persen 
anggaran untuk pendidikan, masih belum juga bisa 
diwujudkan.(167) 
Maksud penutur: Tuturan tersebut mempunyai kemungkinan 
efek bagi mitra tutur dalam hal ini pembaca yakni timbulnya 
rasa jengkel atau membuat jengkel karena pemerintah dinilai 
masih kurang memperhatikan mutu pendidikan di negeri ini. 
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No.Data: Sumber Data 
14.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

Patung Memedi 
 

Umumnya bocah di Jawa sangat familier dengan tokoh Kancil. Soalnya, 
binatang cerdik ini selalu menyusup ke benak anak-anak lewat dongeng klasik 
yang dituturkan turun temurun. Bukan hanya diceritakan menjelang bobok 
sambil dikeloni ibu. Tapi juga oleh para guru di sekolah. Jika anda tak ingin 
berdusta, pastilah anda sudah hafal kisah Kancil Nyolong Timun. Tentu anda pun 
pasti ingat episode kancil dikerjain Pak Tani dengan memedi sawah. Kancil 
tertangkap karena lengket kena lem yang nempel di tubuh sosok patung Pak 
Tani. Sosok yang ternyata ilalang yang dibentuk menyerupai orang mengenakan 
caping itu, sebagaimana sering kita jumpai di sawah-sawah, berhasil mengecoh 
sang kancil. 

Dongeng itu menyampaikan sejumlah pesan. Antara lain soal budi pekerti 
bahwa orang janganlah punya hobi mencuri. Jangan dengan gampang mengambil 
dan menguasai yang bukan haknya. Jika itu dilakukan, resikonya bisa 
terperangkap dan dipenjara. Dalam dongeng itu si kancil cuma dihukum 
kurungan. Tidak digebuki massa seperti umumnya maling di dunia nyata. 
Rupanya leluhur kita memang tidak doyan kekerasan. Kalau sekarang ini 
nyatanya tak sedikit “kancil-kancil” berpangkat dan berdasi pada nyemplung bui, 
tentu bukannya mereka tak pernah mendengar fabel Kancil ini. Bisa jadi karena 
mereka tuli, atau sengaja budeg, tak mau mendengarkan kearifan tradisional 
yang sarat kebijaksanaan. 

Mas Celathu pun juga lengket dengan memori itu. Yang melekat dalam 
ingatannya adalah kebodohan si kancil. Betapa begonya binatang itu. Mosok 
tidak bisa membedakan mana orang beneran dan mana orang-orangan. Tapi 
akhirnya Mas Celathu pun mahfum. Yah, namanya juga binatang. Mereka punya 
hak prerogratif untuk menyempurnakan kedunguannya. 

Kecerdikan dan kepintaran memang milik manusia. Sedangkan 
kebodohan dan ketololan hanya dimonopoli mahkluk yang derajatnya rendah. 
Hanya hewan yang boleh melakukan dan mengulang ketololannya. Karena itulah 
setiap tindakan yang mengekspresikan kedunguan sering diumpamakan ke 
personifikasi binatang: keledai, burung onta, kancil, kerbau, bunglon, burung 
beo, sapi, cecak, segawon, dan sejenisnya. Namun, jika di dunia nyata tidak 
sedikit manusia mengulang-ulang kebodohan - misalnya selalu membuat 
kebijakan yang menyengsarakan rakyat atau kembali dipenjara dengan kasus 
yang sama - kita khawatir jangan-jangan para manusia itu sedang berikhtiar 
merendahkan derajat kemahklukannya. 

“Saya ingin marah, tapi nggak tahu musti dialamatkan kemana. Sebagai 
manusia saya benar-benar tersinggung dengan kebijaksanaan itu. Mosok kita 
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dibinatangkan?” tiba-tiba Mas Celathu nyerocos menumpahkan gregetan-nya. 
“Lho, Iho..., kok tiba-tiba ngamuk. Emangnya kenapa? Kebijaksanaannya 

siapa itu yang bikin sampeyan sewot!” sahut Mbakyu Celathu lembut sambil 
megulurkan segelas air, “Ayo diminum dulu. Marah ya marah, tapi hati harus 
tetap dingin.” 

“Itu Iho, patung-patung polisi di jalanan. Setiap melihat patung itu saya 
betul-betul terhina. Memangnya kita ini dianggap kancil yang gampang dikibuli. 
Katanya polisi itu sahabat rakyat, tapi kok malah mencitrakan diri jadi memedi,” 
Mas Celathu masih meneruskan omelannya. 

Kegeraman Mas Celathu mungkin mewakili kegeraman banyak orang. 
Sebagai orang yang ingin menghormati polisi, sulit baginya menerima dasar 
pikiran atas terselenggaranya patung memedi itu. Dia menduga, kebijakan itu 
didasari asumsi bahwa masyarakat takut sama polisi. Dan karena itulah 
masyarakat perlu ditakut-takuti dengan penempatan patung yang menyerupai 
polisi di jalanan. Dikiranya, dengan cara begitu disiplin berlalulintas bisa 
ditegakkan. Jika memang ini yang dimaksudkan, artinya masyarakat benar-benar 
sedang dihina karena dianggap tak beda dengan seekor kancil. Dianggap seolah-
olah masyarakat tak bisa membedakan mana polisi beneran dan mana patung 
polisi. 

“Dulu, kita memang hidup di zaman yang menakutkan. Orang selalu 
dibikin takut. Semua pejabat publik, apalagi polisi dan tentara, harus mencitrakan 
diri sebagai orang yang menakutkan. Sekarang zaman kan sudah berubah. Sudah 
reformasi. Lha kok kesan menakutkan masih dipelihara. Gimana ta ini?” gugat 
Mas Celathu. 

Sekarang ini, menurut Mas Celathu, yang dibutuhkan adalah polisi yang 
punya integritas dan berwibawa, sehingga keseganan dan rasa hormat akan 
muncul lantaran aura kewibawaan itu. Rasanya memang bukan zamannya lagi 
masyarakat harus takut kepada polisi. Juga tentara. Aparat negara itu adalah 
sahabat-sahabat kita. Kita setara. Sederajat. Karena itulah, segala hal yang 
menakutkan, tidak perlu lagi dirawat dan pertahankan. Jika yang beginian malah 
terus dipertahankan, jangan salahkan masyarakat jika mereka malah 
mengunjungi patung-patung “memedi” polisi itu sambil menaburkan bunga dan 
kemenyan. Patung-patung itu akan diberhalakan sebagai protes. Atau dilempari 
uang recehan sebagai penghinaan, “Nih jatah kamu cuma recehan!” 

Jangan, janganlah sampai itu terjadi. Mas Celathu yang mencintai polisi 
tak rela polisi dihinakan macam itu. Dia justru akan sangat rela, jika di hari-hari 
mendatang polisi segera mengekspresikan kredonya sebagai “sahabat 
masyarakat” dengan menyirnakan para “polisi memedi” itu. Hayo, silakan Polda 
mana yang akan memulai? Mas Celathu menunggu. 
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Analisis 
 

1. Tindak Tutur dalam Tuturan ekspresif 
a. Tindak Tutur ilokusi 

• “Kecerdikan dan kepintaran memang milik manusia. 
Sedangkan kebodohan dan ketololan hanya dimonopoli 
makhluk yang derajatnya rendah.(168) 
Maksud penutur:penutur mengungkapkan bahwa manusia 
memiliki daya kepintaran dan kecerdikan, sedangkan yang 
memiliki sifat kebodohan dan ketololan hanyalah hewan atau 
binatang. 

• “Jika di dunia nyata tidak sedikit manusia mengulang-ulang 
kebodohannya, misalnya selalu membuat kebijaksanaan yang 
menyengsarakan rakyat atau kembali dengan kasus yang sama. 
Kita khawatir jangan-jangan para manusia itu sedang 
berikhtiar merendahkan derajat kemakhlukannnya.(169) 
Maksud penutur: penutur mengungkapkan tidak sedikit 
manusia di dunia ini mengulang kesalahan yang sama, takutnya 
nanti manusia tidak sadar telah merendahkan derajatnya sediri. 

b. Tindak Tutur Perlokusi 
• “Itu, lho patung-patung polisi di jalanan. Setiap melihat patung 

itu saya betul-betul terhina. Memang kita ini dianggap 
kancil yang mudah dikibuli.(170) 
Maksud penutur: penutur menuturkan bahwa patung-patung 
yang ada dijalanan merupakan sebuah penghinan terhadap 
masyarakat karena patung tersebut digunakan untuk menakut-
nakuti rakyat. Hal tersebut seakan-akan melehkan kita yang 
seakan-akan tak tahu apa-apa. 

c. Tindak Tutur Langsung 
• “Saya ingin marah, tapi nggak tahu musti dialamatkan 

kemana. Sebagai manusia saya benar-benar 
tersinggung.(171) 
Maksud penutur: penutur menginformasikan dirinya benar-
benar tersinggung atas suatu perbuatan . ia marah tetapi musti 
dilampiaskan kemana.  

• “lho,lho..,kok tiba-tiba ngamuk. Emangya kenapa? 
Kebijaksanaan siapa itu yang bikin anda sewot? Sahut 
Mbakyu Celathu.(172) 
Maksud penutur: penutur secara langsung bertanya mengenai 
kebijaksanaan yang membuat mbakyu celathu sewot. 
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d. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “Sebagai manusia saya benar-benar tersinggung dengan 

kebijaksanaan itu. Mosok kita dibinatangkan? Tiba-tiba Mas 
Celathu nyerocos menumpahkan gregetannya.(173) 
Maksud penutur: penutur secara tidak langsung merasa 
terhina atas suatu kebijaksanaan yang menyatakan bahwa 
rakyat dianggap seperti binatang. 

• “ Sekarang kan zaman kan sudah berubah. Sudah reformasi. Lha 
kok kesan menakutkan masih dipelihara. Gimana ta ini?” 
gugat Mas Celathu.(174) 
Maksud penutur: penutur secara tidak langsung 
mempertanyakan mengenai soal nyali rakyat yang masih ciut, 
zaman reformasi tapi rakyat masih terkesan takut.  

• “ ayo, diminum dulu. Marah ya marah, tapi hati harus tetep 
dingin.(175) 
Maksud penutur:penutur secara tidak langsung memerintah 
agar mitra tutur melakukan apa yang disuruh oleh mitra tutur 
yaitu minum dulu biar emosinya dapat terkendali. 

e. Tindak Tutur Harfiah 
• “ Jika anda tak ingin berdusta, pastilah anda sudah hafal kisah 

Kancil Nyolong Timun.(176) 
Maksud penutur:arti kata kancil mempunyai makna yang 
sebenarnya yaitu binatang pemakan tanaman yang cepat 
larinya, berbadan langsing, kaki depan pendek daripada  kaki 
belakang. 

• “Sebagai orang yang ingin menghormati polisi, sulit baginya 
menerima dasar pikiran atas terselenggarakannya patung 
memedi itu.(177) 
Maksud penutur: polisi dalam tuturan di atas mempunyai 
makna arti sebenarnya yaitu: badan pemerintah yang bertugas 
memelihara keamanan dan ketertiban umum. 

f. Tindak Tutur Tidak Harfiah 
“Kalau sekarang ini nyatanya tak sedikit “kancil-kancil” 
berpangkat dan berdasi pada nyemplung bui, tentu bukannya 
mereka tak pernah mendengar fabel kancil ini.(178) 
Maksud penutur: Makna kancil-kancil dalam tuturan di atas 
merupaka suatu ungkapan yang artinya suatu sifat orang yang 
licik.  
 

2. Fungsi Pragmatis Tuturan Ekspresif 
a. Fungsi Ekspresif Menyindir 

• “ Rupanya leluhur kita memang tidak suka kekerasan. Kalau 
sekarang ini nyatanya tak sedikit” kancil-kancil” 
berpangkat dan berdasi pada nyemplung bui, tentu 
bukannya mereka tak pernah mendengar fabel kancil ini.(179) 
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Maksud penutur: penutur bermaksud menyindir para pejabat 
yang akhirnya masuk penjara karena ketahuan curang dalam 
melaksanakan tugasnya. 

b. Fungsi Ekspresif Mengeluh 
• “ Memangnya kita ini dianggap kancil yang gampang dikibuli. 

Katanya polisi itu sahabat rakyat, tapi kok mencritakan 
diri jadi memedi,”Mas Celathu masih meneruskan 
omelannya.(180) 
Maksud penutur:penutur mengeluhkan sikap para aparat 
hukum yang mencitrakan diri jadi patung memedi yang secara 
tidak langsung menghina rakyat. 

 
 3.  Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 

a. Efek Menghina 
• Saya ingin marah, tapi nggak tahu musti dialamatkan 

kemana.Sebagai manusia saya benar-benar tersinggung dengan 
kebijaksanaan itu. Mosok kita dibinatangkan?” tiba-tiba Mas 
Celathu nyerocos.(181) 

Maksud penutur:penutur merasa terhina atas kebijaksanaan 
yang telah diungkapkan yaitu rakyat diibaratkan seperti 
layaknya binatang. 

• “Itu, lho patung-patung polisi di jalanan. Setiap melihat patung 
itu saya betul-betul terhina. Memang kita ini dianggap 
kancil yang mudah dikibuli.(182) 
Maksud penutur: penutur merasa terhina karena merasa 
seperti binatang yang mudah saja di bohongi atas 
kebijaksanaan pemerintah. 

• “ Patung-patung itu akan diberhalakan sebagai protes. Atau 
dilempari uang recehan sebagai penghinaan,” Nih jatah 
kamu Cuma recehan!”(183) 
Maksud penutur:penutur bermaksud menyindir aparat hukum 
jika mereka mencritakan diri sebagai patung memedi, mereka 
akan dilempari uang recehan, hal tersebut akan menimbulkan 
efek terhina bagi aparat hukum yaitu polisi. 
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No.Data: Sumber Data 
15.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

Risiko Pemimpin 
 

Ditengah keprihatinan bangsanya yang tengah memanen “prestasi”, yaitu 
berhasil meningkatkan jumlah orang mati karena kelaparan dan meningginya 
jumlah orang bunuh diri lantaran tekanan ekonomi, para pemimpin berbondong-
bondong nonton film nasional. Nonton rame-rame dan diliput media massa. 
Semua orang jadi tahu, di gedung bioskop para pemimpin sedang cari hiburan. 
Mas Celathu tidak tahu musti bagaimana. Apakah ikut gembira karena para 
pemimpin mulai peduli dan apresiatif atas kerja kebudayaan? Atau malah 
bersedih, kok ya tega-teganya para pemimpin pada tebar pesona pamer air mata, 
sementara untuk keterpurukan nasib rakyatnya mereka pelit mencucurkan air 
mata? 

“Mbok ya jangan sinis begitu. Sampeyan kan pemah bilang; pemimpin 
kan juga manusia. Apa salahnya mereka nonton film. Toh mereka saban hari 
sudah bekerja keras. Boleh dong istirahat, buang penat cari hiburan?” ujar 
Mbakyu Celathu ketika mendengar celoteh sinis suaminya. 

“Memang nggak ada yang salah, kalau peristiwa nonton film itu juga 
diperlakukan sebagai peristiwa biasa. Nggak usah diliput media massa. Nggak 
usah diikuti protokol kenegaraan. Begitu diliput dan protokoler, jadinya sangart 
politis. Gampang dicurigai sedang tebar pesona,” sergah Mas Celathu sengit. 

Menonton film memang bukan tindakan yang keliru. Mas Celathu yang 
sesekali mengecerkan seni aktingnya dengan ikutan main film, diam-diam 
merasa korps-nya mendapat kehormatan. Bayangkan, di-priksani Pak Presiden 
Iho. Nggak main-main itu. Film sebagai ekspresi kesenian sanggup merebut 
waktu dan perhatian orang nomer satu yang super sibuk. Apa nggak dahsyat? 
Presiden Iho, presiden Iho.... 

Dalam hati Mas Celathu memuji, betapa para pemimpin benar-benar 
sedang memperhatikan nasib kebudayaan, induk dari ekspresi para sineas 
pembuat film itu. Artinya, dengan begitu hasil-hasil kerja kebudayaan seperti 
kesenian, filsafat dan pendidikan akan memperoleh kedudukan yang layak dan 
pantas dibanggakan. 

Dan betapa membahagiakan jika nantinya perspektif kebudayaan akan 
dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Bukan hanya didasarkan 
pertimbangan politik dan ekonomi semata-mata. Wuah, pastilah nanti fasilitas 
untuk berkembangannya kebudayaan akan lebih diperhatikan dengan anggaran 
yang lebih longgar. Komitmen dan kesadaran akan pentingnya kebudayaan 
dalam membangun kehidupan, bukannya tidak disadari oleh para pemimpin. 
Bukankah di masa kampanye Pak SBY menjanjikan akan ada Menteri 
Kebudayaan? Dahsyat, ta? Bahwa nyatanya sekarang janji itu tidak kunjung 
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diwujudkan, kita pun maklum. Karena janji kampanye memang seperti perut 
kembung yang bisa menghasilkan bunyi nyaring: duuuutttt!!! 

Yah, begitulah risikonya jadi pejabat publik. Hanya nonton film saja jadi 
perkara. Begird salah, begitu keliru. Setiap langkah selalu dipandang dengan  
kecurigaan. Terutama jika tindakan itu tidak tergolong dalam domain tugas 
seorang pemimpin. Selama ini, sebagaimana dicitrakan protokol kenegaraan, 
tugas pemimpin itu ya sidang kabinet, rapat, pidato, menerima tamu negara, 
memimpin upacara, memarahi dan memecat bawahan yang bego, dan - ini yang 
utama - kesana kemari dikawal nguing-nguing dan bikin macet jalanan. Rakyat 
belum terlatih melihat keniscayaan bahwa pemimpin juga manusia biasa, dan 
tentunya mempunyai kewajiban sosial yang tidak beda dengan umumnya rakyat 
kecil. 

Semua ini bisa terjadi, mungkin salah satunya karena kecenderungan 
petugas protokol yang selalu meng-hadirkan citra angker bagi para pemimpin 
bangsa. Para pejabat daerah atau pengurus organisasi yang bakal menerima 
kunjungan presiden atau wakilnya, pastilah sudah mencicipi betapa over 
aktingnya petugas-petugas itu.   Aturan dan tatanan protokoler seperti didesain 
untuk menjauhkan para pemimpin dari rakyatnya. 

Belum lagi urusan pembiayaan untuk kepentingan ini dan itu. Ada yang 
wajar, ada yang kelewatan. Para petugas protokoler tinggal perintah dan musti 
dilaksanakan oleh tuan rumah. Dan ujung-ujungnya sang tuan rumah tinggal 
garuk-garuk kepala karena harus menanggung tagihan pembelanjaan yang 
melejit. Pikir Mas Celathu, 

 
 

 

 
 

Analisis 
 

1. Tindak Tutur dalam Tuturan Ekspresif 
a. Tindak Tutur ilokusi 

• “Betapa membahagiakan jika nantinya perspektif 
kebudayaan akan dijadikan pertimbangan untuk 
mengambil keputusan. Bukan hanya didasarkan 
pertimbangan politik dan ekonomi semata-mata.(184) 
Maksud penutur: penutur mengungkapkan bahwa alangkah 
baiknya jika perspektif kebudayaan dijadikan pertimbangan 
untuk mengambil keputusan. Tidak hanya pertimbangan politik 
dan ekonomi. 

b. Tindak Tutur Perlokusi 
• “Kampanye adalah saat menebar impian. Janji boleh 

diteriakkan, tapi tak ada jaminan harus dilaksanakan, 
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persis sebagaimana SBY dulu menjanjikan adanya mentri 
kebudayaan. Pokoknya, janji,janji,janji…(185) 
Maksud penutur: penutur mengkritik janji presiden yang 
hanya ucapan saja tetapi tidak dilaksanakan. 

c. Tindak Tutur Langsung 
• “Bukankah dimasa kampanye Pak SBY menjanjikan akan 

ada menteri kebudayaan? Dasyat ta?(186) 
Maksud penutur: penutur secara  langsung mempertanyakan 
adanya menteri kebudayaan pada masa kampanye SBY. 

d. Tindak Tutur Tidak  Langsung 
• “Mas Celathu tidak tau musti bagaimana. Apakah ikut gembira 

karena para pemimpin mulai peduli dan apresiatif atas 
kerja kebudayaan? Atau malah bersedih, kok ya tega-
teganya para pemimpin pada tebar pesona pamer airmata, 
sementara untuk keterpurukan nasib rakyatnya mereka 
pelit mencucurkan airmata?(187) 
Maksud penutur: penutur secara tidak langsung mengeluhkan 
sikap para pemimpin yang tidak memedulikan rakyatnya yang 
justru menglami kesengsaraan. 

• “Toh saban hari mereka sudah bekerja keras. Boleh dong 
istirahat, buang penat cari hiburan?”(188) 
Maksud penutur: penutur secara tidak langsung 
mengungkapkan kebolehannya istirahat bila mereka sudah 
selesai bekerja 

• “Lha memang sampeyan itu siapa? Siapa yang meminta 
sampeyan jadi pemimpin? Mbok ya ngaca?”(189) 
Maksud penutur: penutur secara tidak langsung menyindir 
seseorang yang tidak pantas jika dia menjadi pemimpin. 

e. Tindak Tutur Harfiah 
• “Atau malah bersedih, kok ya tega-teganya para pemimpin pada 

tebar pesona pamer airmata, sementara untuk keterpurukan 
nasib rakyatnya mereka pelit mencucurkan airmata?(190) 
Maksud penutur:air mata dalam tuturan di atas mempunyai 
arti yang sebenarnya yaitu benda cair yang keluar dari mata , 
bisa disebut juga menangis. 

f. Tindak Tutur Tidak Harfiah 
• “Sehingga ketika mereka hadir di ruang publik sebagai seorang 

ayah atau kepala rumah tangga”.(191) 
Maksud penutur: Rumah tangga dalam tuturan di atas 
mempunyai arti bukan sebenarnya yaitu yang berkenaan 
dengan urusan kehidupan di rumah, berkenaan dengan 
keluarga. 
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2. Fungsi Pragmatis Tuturan Ekspresif 
a. Fungsi Ekspresif Mengkritik 

• “Kampanye adalah saat menebar impian. Janji boleh 
diteriakkan, tapi tak ada jaminan harus dilaksanakan, 
persis sebagaimana SBY dulu menjanjikan adanya mentri 
kebudayaan. Pokoknya, janji,janji,janji…(192) 
Maksud penutur:penutur mengkritik bahwa pada masa 
pemerintahan SBY hanya janji yang diucapkan tapi tak ada 
jaminan dalam pelaksanaannya. 

b. Fungsi Ekspresif Menyanjung 
• “Lha wong nyatanya Gus Dur sewaktu jadi presiden, aturan 

yang feodalistik dia babat. Saya merasakan dialah 
pemimpin yang bukan setengah dewa. Tapi benar-benar 
manusia.(193) 
Maksud penutur: penutur memuju atas pemerintahan Gus Dur 
dulu yang dapat menghilangkan aturan feodalistik yaitu system 
social atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar 
kepada goongan bangsawan 

•  “ Film sebagai ekspresi kesenian sanggup merebut waktu dan 
perhatian orang nomer satu yang super sibuk. Apa nggak 
dasyat ? presiden lho, presiden lho..(194) 
Maksud penutur:penutur menyanjung keberadaan Film yang 
dapat merebut perhatian seorang Presiden karena beliau 
menyisakan waktunya untuk menonton film. Itu merupakan hal 
langka yang jarang dilakukan karena seorang presiden biasanya 
sibuk mengatur system pemerintahannya saja. 

 
3. Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 

a. Efek introspeksi Diri 
• “Makanya, kalau sudah jadi pemimpin jangan “salin 

sarengat”. Jangan mengubah kebiasaan. Nggak usah sok 
feodal. Rilek sajalah, supaya tetap menjadi manusia biasa.(195) 
Maksud penutur: penutur menuturkan yang berupa sindiran 
yaitu seorang presiden jangan begitu saja mengubah kebiasaan, 
jangan memberikan kekuasaan yang besar terhadap para 
bangsawan. Hal tersebut berefek introspeksi Diri agar dapat 
membenahi system pemerintahannya agar lebih baik. 
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No.Data: Sumber Data 
16.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

 
KEBANGKRUTAN NASIONAL 

 
 Wuaduh, ini benar-benar kebangkrutan nasional. Maunya memperingati 
seabad kebangkitan nasional dengan menempuh jalur merah putih sepanjang 
1908 kilometer, lha kok malah jadi korban dari buruknya kondisi jalan raya,” 
gerutu Mas Celathu setelah mendengar kabar duka gugurnya Sophan Sopian, 
seorang nasionalis sejati yang berpredikat aktor, dalam kecelakaan tunggal di 
atas moge, motor gede. 

Mas Celathu terperangah, seperti tak percaya menghadapi tragedy ini. 
Suami aktris Widya wati yang menjadi symbol dan keteladanan keluarga artis 
nan rukun itu, harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang menggenaskan. 
Hanya lantaran menghindari lubang yang menganga di jalan raya di desa 
Widodaren, antara Ngawi- sragen, Jawa Tengah. 

Rasanya masih terngiang di kuping Mas Celathu ketika 18 Maret lalu, 
dalam sebuah Talk Show di Mulia Hotel Jakarta, Mbak Widyawati rerasan 
dengan Mas Celathu saat menunggu giliran bicara di panggung, “ oooalah 
Mas…, sekarang bojoku benar-benar frustasi. Dulu dia berharap bisa ikut 
mendandani bangsa dan negara ini dengan menjadi politikus. Makanya dia ingin 
menjadi wakil rakyat. Jadi orang partai. Tapi ternyata bosok kabeh. Kapoklah 
dia. 

Lalu perempuan yang tetap indah diusia lebih setengah abad itu 
menceritakan, betapa suaminya lebih enjoy di dunia lawasnya: dunia keseniman 
yang menjadikannya beken dan terhormat sebagai seorang aktor. Sophan seperti 
menemui jalan buntu di jagad politik. Padahal semestinya di situ dia 
berkemungkinan berjuang dari dalam. Selalu begitu alas an artis atau aktivis 
LSM yang terjun ke kancah politik. 

“ berjuang dari dalam”laksana mantra yang bisa memuluskan ambisi 
kejuangan seseorang. Seakan-akan medan politik hanya dihuni oleh mereka yang 
berhati resik, memihak wong cilik, pantang korupsi, peduli lingkungan, dan 
benar-benar tulus ingin menyelamatkan masa depan bangsanya. Jika memang 
demikian adanya, kenapa Bung Sophan Sopian “ frustasi” dan 
mengkompensasikan frustasinya dengan menunggu moge? Ada apakah gerangan 
yang terjadi di jagad politik Indonesia? 

Bagi manusia macam Sophan yang tulus bersunguuh-sungguh ingin 
menumpahkan bakti bagi bangsanya, pasti tak betah berada diantara gemuruh 
para kurawa yang cecakilan main siasat dan akal-akalan. Dan sejarahpun 
mencatat, Sophan mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai anggota 
parlemen. Sebuah sikap dan pilihan langka, karena lazimnya orang pengen 
berlama-lama nongkrong di kursi empuk Senayan. Bukankah sudah menjadi 
rahasia umum, di sana kerap terdengar bagaimana para rakuswan dan rakuswati ( 
maksudnya; para manusia rakus) sibuk memperjualbelikan paal undang-undang? 
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“ Sekarang saya ingatkan.  Kalau nanti frustasi, kecewa karena apa saja, 
jangansekali-kali naik motor gede,” kata Mbakyu Celathu ketika menyaksikan 
suaminya lenger-lenger lantaran kaget mendengar berita duka itu. 

“ Moge?wuaaalah…, mbok kamu jagan ngece. Memangnya kita gablek 
duit apa, kok berani-beraninya membayangkan aku naik moge.” Jawab Mas 
Celathu yang memang berdompet cekak. Lagian, kata Mas Celathu lagi, 
andaikan pun pundi-pundinya memugkinkan dia beli moge, dia tak akan 
melakukan hal itu. 

“ Kesannya, gimana gitu. Moge itu kan tunggangan orang yang turah 
duit,” ujarnya beralasan.menaiki kendaraan import yang harganya ratusan juta, 
bahkan milyaran rupiah itu, menurut Mas Celathu-tentu bukanlah memfungsikan 
hakekat alat transportasi yang sebenarnya. Bukan sebagai sarana untuk mobilitas 
kerja, berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara cepat. Tak lebih 
dimaksudkan untuk mengundang decak kekaguman, betapa penunggangnya 
adalah orang perkasa dari kaum berpunya. Dan adi kuasa. Bukankah di jalanan, 
terkadang moge terlalu selalu minta diistimewakan. Bahkan diijinkan melanggar 
undang-undang lalu lintas dengan pengawalan polisi, sering terjadi rombongan 
moge menerabas jalan tol di ibukota. Gimana itu? Melanggar undang-undang 
kok malah dapat pengawalan dari yang berwenang? 

“ apalagi sekarang ini. Lha wong sementara rakyat masih deg-degan 
denga rencana’kenaikan harga BBm, kok malah pamer pemborosan BBM 
dengan numpak moge ke mana-mana. kalau ketemu demo mahasiswa kan bisa 
dikerjain,” dalih Mas Celathu. 

“ Tapi sampeyan jangan sinis gitu dong. Orang kan bebas berekspresi. 
Kalau mereka merasa afdol mengekspresikan dirinya dengan moge, kan tidak 
dilarang? Memangnya salah?” mbakyu Celathu menyergah ok bijaksana. 

“ Ya tidak salah. Cuma saya nggak selera, selai memang nggak gablek. 
Kan tidak dilarang ta. Memangnya salah?” 

memang tidak ada yang salah. Andaikan nantinya Mas Celathu ingin 
mengekspresikan frustasinya dengan menggenjot sepea ontel keliling Pulau 
Jawa, ya boleh-boleh saja. Malah menyehatkan, bisa membakar jutaan kalori. 
Begitupun politisi sekaligus aktor Sophan sopian naik moge, juga bukan 
kesalahan. Masing-masing tindakan itu sah dan dijamin undang-undang. 

Yang jelas-jelas salah, kenapa jalan raya kita selalu bopeng dan 
menyisakan lubang di mana-mana? Mas Celathu menggungat dalam hati. Setiap 
melihat lubang menganga di jalan raya, yang terbanyang dibenak Mas Celathu 
adalah barisan para pemborong dan kontraktor sedang antri menyetor upeti ke 
para pimpinan proyek. Penyunatan anggaran dan wajah bopeng jalan raya kita, 
adalah dwi tunggal yang tidak terpisahkan. 

Namun, propinsi Jawa Tengah tak perlu minder atawa rendah hati.. 
perkara jalan raya pating jeglong bak kubangan kerbau, bukan memonopolinya 
Mantingan, Sragen dan jalur utama pantura, pantai utara JawaTengah. Jalan-
jalan protocol di ibukota pun setali tiga uang. 

Percayalah, jaln berlobang menganga adalah bagian dari jati diri bangsa. 
Tak ada jalan raya di sekujur persada Indonesia, terbebas dari kejahatan 
penyunatan anggaran. Bahkan semakin berlubang semakin produktif mengurangi 
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jumlah penduduk lantaran korban tewas pada berjatuhan. 
Nah, jika para pemimpin ingin mempertahankan “jati diri” ini dengan 

membiarkan kubangan-kubangan di jalanan itu memanen korban, tangggal 20 
Mei ini segeralah ubah peringatan Seabad Kebangkitan nasional manjadi 
Kebangkrutan nasional! Merdeka!!! 

 
 
 
 

Analisis 
 

1. Tindak Tutur dalam Tuturan ekspresif 
a. Tindak Tutur ilokusi 

• “Penyunatan anggaran dan wajah bopeng jalan raya kita, 
adalah dwi tunggal yang tidak terpisahkan.(196) 
Maksud penutur:penutur bermaksud mengungkapkan bahwa 
jalan yang berubang dan pemotongan anggaran merupakan dua 
hal yang saling berhubungan, keduanya cenderung terjadi 
manipulasi politik. 

b. Tindak Tutur Perlokusi 
• “Moge? Wuaah, mbok kamu itu jangan ngece. Memangnya 

kita gablek duit apa, kok berani-beraninya membayangkan 
aku naik moge,” jawab Mas Celathu yang memang berdompet 
cekak.(197) 
Maksud penutur:penutur merasa terhina atas apa yang 
dikatakan oleh mitra tutur yaitu tidak mempunyai uang 
sedangkan mitra tutur menyarankan membeli Moge yang 
harganya puluhan juta rupiah sedangkan penutur tidak punya 
uang sedikit pun. 

c. Tindak Tutur Langsung 
• “oalaah.., Mas bojoku benar-benar frustasi. Dulu dia 

berharap bisa ikut mendandani bangsa dan negara ini 
dengan jadi politikus. Makanya dia mau jadi wakil rakyat. 
Jadi orang partai. Tapi ternyata bosok kabeh. Kapoklah 
dia.(198) 
Maksud penutur:penutur memberitahu bahwa suaminya 
benar-benar frustasi karena keadaan pemerintah yang dinilai 
tidak bersih. 
 

d. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “ Sekarang sampeyan saya ingatkan. Kalau nanti frustasi, 

kecewa karena apa saja, jangan sekali-kali naik motor 
gede,” kata Mbakyu Celathu”.(199) 
Maksud penutur:penutur secara tidak langsung mengingatkan 
bahwa jika dalam keadaan frustasi jangan menaiki mortor 
gede.] 
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e. Tindak Tutur Harfiah 
• “Bahkan diijinkan melanggar undang-undang lalu-lintas dengan 

pengawalan polisi, seperti sering terjadi rombongan moge 
menerabas  jalan tol di Ibukota.(200) 
Maksud penutur: polisi dalam tuturan di atas mempunyai 
makna arti sebenarnya yaitu: badan pemerintah yang bertugas 
memelihara keamanan dan ketertiban umum. 

f. Tindak Tutur Tidak Harfiah 
• “ Karena lazimnya orang pengin berlama-lama nongkrong di 

kursi empuk Senayan”.(201) 
Maksud penutur:kursi empuk dalam tuturan di atas bukan 
makna arti yang sebenaranya, itu adalah sebuah ungkapan. Arti 
kursi empuk yaitu kedudukan yang enak. 

• “Seakan-akan medan politik hanya dihuni oleh mereka yang 
berhati resik, memihak wong cilik, pantang korupsi dan benar-
benar tulus ingin menyelamatkan.”(202) 
Maksud penutur:Wong cilik dalam tuturan di atas mempunyai 
makna yang bukan sebenarnya. Wong cilik mempunyai arti 
rakyat kecil, golongan rendah. 

 
2. Fungsi Pragmatis Tuturan Ekspresif 

a. Fungsi Ekspresif Mengkritik 
• “Nah, jika para pemimpin ingin mempertahankan”Jati Diri” 

ini dengan membiarkan kubangan-kubangan dijalanan itu 
memanen korban, tanggal 20 Mei ini segeralah ubah 
peringatan Seabad Kebangkitan Nasional menjadi 
Kebangkrutan Nasional. Merdeka!!!(203) 
Maksud penutur:penutur mengkritik jalan raya yang banyak 
berlubang sehingga menyebabkan banyak korban yang tewas, 
sehingga mengkritik dengan perkataan kebangkrutan nasional. 

b. Fungsi Ekspresif Menyindir 
•  “ Karena lazimnya orang pengin berlama-lama nongkrong di 

kursi empuk Senayan. Bukankah sudah menjadi rahasia 
umum, di sana kerap terdengar bagaimana para rakuswan 
dan rakuswati( maksudnya: para manusia rakus) sibuk 
memperjualbelikan pasal undang-undang.(204) 
Maksud penutur:penutur menyindir para pejabat politik yang 
memperjualbelikan pasal-pasal supaya bisa duduk dikursi 
pemerintahan. 

c. Fungsi Ekspresif Mengeluh 
• “oalaah.., Mas bojoku benar-benar frustasi. Dulu dia 

berharap bisa ikut mendandani bangsa dan negara ini 
dengan jadi politikus. Makanya dia mau jadi wakil rakyat. 
Jadi orang partai. Tapi ternyata bosok kabeh. Kapoklah 
dia.(205) 
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Maksud penutur: penutur mengeluhkan system pemerintahan 
sekarang sering bermain curang dan tidak jujur, hal tersebut 
salah satu penyebab yang membuat suaminya frustasi. 

d. Fungsi Ekspresif Menyalahkan 
• “ yang jelas-jelas salah, kenapa jalan raya kita selalu bopeng 

dan menyisakan lubang di mana-mana? Mas Celathu 
menggugat dalam hati.(206) 
Maksud penutur:penutur menyalahkan system pemerintahan 
yang menyisakan keganjilan, penutur mempertanyakan jalan 
berlubang yang terdapat dimana-mana. 

• “Bahkan semakin berlubang semakin produktif mengurangi 
jumlah penduduk lantaran korban tewas pada 
berjatuhan.(207) 
Maksud penutur: penutur menuturkan mengenai kondisi jalan 
raya yang banyak berlubang di mana-mana. Akibat dari itu 
banyak korban tewas berjatuhan. 
 

3. Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 
a.  Efek Jengkel 

• Makanya ia mau jadi wakil rakyat. Jadi orang partai. Tapi 
ternyata bosok kabeh. Kapoklah dia.(208) 
Maksud penutur: penutur merasa jengkel ternyata pemerintahan 
sekarang dalamnya tidak ada yang jujur, bersih. 

b. Efek Menghina 
•  Moge? Wuaah, mbok kamu itu jangan ngece. Memangnya 

kita gablek duit apa, kok berani-beraninya membayangkan aku 
naik moge,” jawab Mas Celathu yang memang berdompet 
cekak.(209) 
Maksud penutur: penutur merasa terhina, karena mitra tutur 
menyarankan agar membeli motor gede, sedangkan penutur tidak 
mempunyai uang. 
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No.Data: Sumber Data 
17.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

PENYELENGGARA KEMISKINAN 
 

Di puncak keputusan lantaran gagal mencegah pemerintah untuk 
tidak menaikkan harga BBM, dengan sinis Mas Celathu justru menyatakan 
syukur. “ weelwh, tumbensampeyan jadi jinak. Dapat bagian proyek apa? Kok 
malah bersyukur?” Mbakyu Celathu gumun melihat perubahan tabiat suaminya. 

“ Proyek Mbahmu!!! Habis mau gimana lagi. Mau melanjutkan 
protes, terus-terusan demo, nanti malah dapat bonus gebukan pak polisi. Tuh 
lihat mahasiswa Unas Jakarta. Gara-gara ngotot berjuang, akhirnya diperlakukan 
seperti maling. Dianiaya pakai pentungan yang dibeli dari duit rakyat,” kata Mas 
Celathu yang masih terheran-heran, kenapa di sebuah negara demokrasi para 
aparatnya masih gemar memanjakan naluri primitifnya. 

“ Sampeyan itu ya nganeh-anehi. Lha wong jelas-jelas naiknya harga 
BBM bakal menyengsarakan banyak orang, kok malah disyukuri. Terus, yang 
disyukuri itu apanya?” 

Mas Celathu njegeges. Seluruh urat di raut wajahnya ketarik ke atas 
secara over, dan matanya melotot seperti mau lompat dari kelopaknya. Dengan 
gaya sok serius laksana intelektual anyaran, dia bicara dengan rada ngotot,” 
Woooow, saya itu betul-betul kagum sama pemeritah sekarang. Nekaaaad 
banget. Cobaaaa, kalau bukan kaena keberaniannya menaikkan harga BBM, saya 
kan tidak memperoleh bukti kalau pemerintah berbohong. Inilah yang membikin 
saya harus bersyukur. Ini peristiwa langka lho. Pemerintah berani terang-
terangan ngibuli rakyatnya. Apa nggak hebat itu?” 

Memang, dalam setiap gonjang-ganjing temasuk heboh soal kenaikan 
harga minyak, selalu melahirkan “berkah” tersembunyi. Bukakkah para pemuka 
agama dan orang bijak selalu kasih nasihat, sepahit apapun peristiwa itu pasti ada 
hikmahnya. Seakan-akan yang namanya hikmah selalu nempel dalam setiap 
musibah, bahkan terkadang dijadikan pembenaran bagi setiap kegagalan. Begitu 
hikmah didapatkan, biasanya orang akan segera mahfum atas segala kekalahan, 
kelemahan dan kegagalan. Karena itulah, ajakan menemukan hikmah terkadang 
dicurigai sebagai upaya memanipulasi atau melarikan diri dari kenyataan. 
Sebuah jebakan untuk membuat daya kritis jadi tumpul. Asal asa hikmahnya jadi 
bener. 

Sebagai orang yang masih bercita-cita jadi makhluk religius, maka 
Mas Celathu mencoba mengais-ngais. Siapa tahu bisa menemukan berkah dan 
hikmah yang ngumpet dibalik bencana kenaikan harga BBM ini. Dan ia 
menemukannya. Yaitu menemukan bukti inkonsistensi pernyataan presiden yang 
dulu pernah bilang,”Saya berjanji tidak akan menaikkan harga BBM lagi.” 

“Huuss, jangan menyebar fitnah ya. Pak SBY-JK selalu menepati 
janji. Dia tidak menaikkan harga BBM. Yang mengumumkan kan bukan SBY 
maupun JK. Tapi menterinya….hehehe,” gurau isterinya sambil ngeloyor pergi. 

“Preekk,” sahut Mas Celathu pendek. 
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Bahaya kerakusan 
 

Hikmah lain, Mas Celathu juga bersyukur bisa melihat bagaimana 
sejumlah kecurangan dan ketamakan berlangsungsecra telanjang di depan mata. 
Yaitu ketamakan yang terjadi beberapa jam menjelang diberlakukannya harga 
BBM yang baru. Dia melihat bagaimana sejumlah pom bensin melakukan 
penimbunan BBM, dengan tak mau melayani penjualan beberapa jam sebelum 
jam 00, kemarin. 

“ Saya sih maklum jika rakyat berpesta pora cari keuntugan barang 3 
atau 4 liter, mencari selisih harga BBM, dengan rela berlama-lama antri di pom 
bensin. Mungkin itu agak sedikit menghibur. Tapi kalau ada mobil BMW dan 
Mercy juga ikutan antri, apa namanya kalau bukan rakus?” ujar Mas Celathu 
gemas. 

Ini bebar-benar keterlaluan. Mobil merk kondang kelas internasional 
itu kan mencritakan pemiliknya bukan orang sembarangan. Harganya pastilah 
ratusan juta rupiah. Belum lagi pajaknya. Sang pemilik pastilah kaum berpunya 
yang menganggap ratusan ribu rupiah adalah recehan. Nah jika mobil begituan, 
yang tabung tangkinya maksimal hanya bisa dimuati 100 liter BBM, juga terlihat 
ikutan berbaris antri, apa yang sesungguhnya terjadi? Mobil mewah itu Cuma 
ingin cari keuntungan dari selisih harga. Satu tangki terpenuhi, paling pol Cuma 
dapat rp.150.00,-. Kok ya tega-teganya, Cuma memburu keuntungan segitu, 
BMW dan Mercy berebut dengan mobil angkot dan motor ojek!!! 

Jadi, kenaikan harga BBm itu mengingatkan Mas celathu tentang 
toleransi dan bahaya kerakusan. Orang hendaknya membuka ruang toleransi, 
bukannya megolah kesempatan dalam kesempiatan, meskipun diam-diam Mas 
Celathu sangat menyukai yang sempit-sempit. Apapun yang berlebihan, biasanya 
malah jadi penyakit. Nasi dan gula yang dimakan secara berlebihan, akan 
menyebabkan diabetes militus. Santan dan daging yang dikosumsi melampaui 
porsinya, bikin kolesterol melambung. Bisa bikin stroke. Semua bharus sesuai 
takarannya. Jika orang telah dikaruniai rejeki berlebih hendaklah tahu diri. 
Jangan menyerobot jatahnya orang lain. 

Lalu Mas Celathu merenung. Jika saat ini dirinya telah berhasil 
mendapatkan hikmah, apakah hikmah itu akan mengubah keterpurukan nasib 
jutaan rakyar kecil yang hidupnya semakin gulung-koming akibat melejitnya 
harga sembako. Apakah mereka yang segera jadi pengangguran, mereka yang 
hidupnya tekor terlilit hutang, mereka yang bakalan ngos-ngosan memburu 
rejeki, cukup dihibur dengan hikmah dan berkah? Jika semua ini nantinya benar-
benar menjelma jadi kenyataan, predikat pemimpin bangsa ini agaknya harus 
diganti. Bukan penyelenggara pemerintahan, melainkan penyelenggara 
kemiskinan. 

“Sampeyan ini waton sulaya. Mbok coba dibaca Koran ini,”sgah 
mbakyu Celathu yang tiba-tiba nongol lagi sambil mengulurkan Koran terbaru. 

Mas Celathu tebelalak. Termuat sepotong pernyataan seorang 
pemimpin yang dengan gagah berani berujar,” kenaikan harga BBM dijamin 
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tidak akan menyengsarakan rakyat.” 
Welhadalah. Ada pemimpin yang ge-er merasa dirinya Tuhan. Berani 

menjamin. Edan ta? Mas Celathu malah jadi penasaran. Ingin sekali ia meminta 
pemimpin itu terapi pijat lidah, siapa tahu lidah beliau sedang keseleo. Mau 
bilag’ semakin sengsara” namun yang muncul dari mulutnya” tak akan 
menyengsarakan”. Atau, jika perlu, segera saja yang bersangkutan ke rumah 
sakit terdekat untuk melakukan scanner isi kepalanya. Jangan-jangan pak 
pemimpin itu tidak meyadari bahwa dirinya sedang gegar otak. 

 
 
 
 

Analisis 
 

1. Tindak Tutur dalam Tuturan ekspresif 
a. Tindak Tutur ilokusi 

• “Sepahit apapun peristiwa itu pasti ada hikamahnya.(210) 
Maksud penutur:penutur mengungkapkan bahwa peristiwa atau 
kejadian apapun walaupun terasa pahit pasti akan ada hikmahya. 

• “Kenaikan harga BBM dijamin tidak akan menyengsarakan 
rakyat.”(211) 
Maksud penutur:penutur mengungkapkan bahwa kenaikan 
harga BBM tidak akan memuat rakyat hidup sengsara. 

b. Tindak Tutur Perlokusi 
• “Orang hendaknya membuka ruang toleransi, bukannya 

mengolah kesempatan dalam kesempitan.(212) 
Maksud penutur:penutur mengungkapkan bahwa prang 
hendaknya selalu menghormati antara satu dengan yang lainnya, 
tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Hal tersebut 
dapat membuat orang berintrospeksi diri terhadap keadaan yang 
terjadi. 

c. Tindak Tutur Langsung 
• “Saya berjanji tidak akan menaikkan BBM lagi”.(213) 

Maksud penutur: penutur menginformasikan bahwa ia berjanji 
tidak akan menaikkan harga BBM. 

• ““Kenaikan harga BBM dijamin tidak akan 
menyengsarakan rakyat.”(214) 

Maksud penutur:penutur mengungkapkan bahwa kenaikan 
harga BBM tidak akan membuat rakyat menjadi sengsara. 

d. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “Tapi kalau ada mobil BMW dan Mercy juga ikut antri, apa 

namanya kalau bukan rakus?” Ujar Mas Celathu 
gemas.(215) 

Maksud penutur: penutur secara tidak langsung menyindir para 
pengguna mobil  bermerek yang juga ikut antri di pom bensin. 
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• “Jika memang orang telah dikaruniai rejeki berlebih, hendaklah 
tahu diri. Jangan menyerobot jatahnya orang lain”.(216) 

Maksud penutur:penutur secara tidak langsung menyindir para 
pemilik kendaraan berkelas yang juga ikut berbaris antri di pom 
bensin, hendaknya mereka introspeksi diri bahwa jangan 
menyerobot jatah rakyat kecil. 

e. Tindak Tutur Harfiah 
• “Mau bilang”semakin sengsara” namun yang muncul dari 

mulutnya”tak akan menyengsarakan”. Atau jika perlu, segera 
saja yang bersangkutan ke rumah sakit terdekat untuk 
melakukan scanner isi kepala.(217) 

Maksud penutur: rumah sakit dalan tuturan di atas mempunyai 
arti yang sebenarnya yaitu sejenis tempat yang berfungsi sebagai 
tempat merawat orang sakit. 

f. Tindak Tutur Tidak Harfiah 
• “ Ingin sekali rasanya ia meminta pemimpin itu melakukan terapi 

pijat lidah, siapa tahu lidah beliau sedang keseleo.(218) 
Maksud penutur: pijat lidah dalam tuturan di atas bukan arti 
sebenarnya. Karena sebuah perumpamaan. Pijat lidah artinya bisa 
membenarkan kata-kata supaya tidak salah ucap. 
 

2. Fungsi Pragmatis Tuturan Ekspresif 
a. Fungsi Ekspresif Mengkritik 

• “ Jika semua ini nantinya benar-benar menjelma jadi kenyataan, 
predikat pemimpin bangsa ini agaknya harus diganti. Bukan 
penyelenggara pemerintah, melainkan penyelenggara 
kemiskinan.(219) 

Maksud penutur:penutur mengkritik pemerintah yang 
menyebabkan rakyat hidup dalam kemiskinan karena harga 
kebutuhan pokok melambung tinggi. 

b. Fungsi Ekspresif Mengeluh 
• “ Habis mau gimana lagi, mau melanjutkan protes terus-

terusan demo, nanti malah dapat bonus gebuk pak polisi. 
Tuh lihat mahasiswa unas Jakarta. Gara-gara ngotot berjuang 
akhirnya diperlakukan seperti maling.(220) 

Maksud penutur:penutur mengeluhkan perlakuan aparat hukum 
terhadap mahasiswa yang sangat kasar, yang menyebabkan salah 
seorang mahasiswa dipukuli layaknya maling. 

c. Fungsi Ekspresif Menyindir 
• “inilah yang membikin saya harus bersyukur. Ini peristiwa 

langka lho. Pemerintah berani terang-terangan ngibuli 
rakyatnya. Apa gak hebat itu?”(221) 

Maksud penutur:penutur menyindir pemerintah yang terang-
terangan membohongi rakyat, ini merupakan peristiwa langka. 
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d. Fungsi Pragmatis Menyanjung 
• “ Wooow…, saya itu betul-betul kagum sama pemerintah 

sekarang. Nekaad banget. Coba kalau bukan keberaniannya 
menaikkan harga BBM, saya kan tidak bisa memperoleh bukti 
kalau pemerintah berbohong.(222) 

Maksud penutur:penutur mengkritik pemerintah yang berupa 
sanjungan yaitu pemerintah berani secara taerang-terangan 
menaikkan harga BBM. Hal tersebut dapat menjadikan sebagai 
bukti bahwa pemerintah berbohong. 

 
3. Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 

a.  Efek intospeksi Diri 
• “Jadi, kenaikan harga BBM itu mengingatkan Mas Celathu 

tentang toleransi dan bahaya kerakusan. Orang hendaknya 
membuka ruang toleransi, bukannya mengolah 
kesempatan dalam kesempitan.(223) 

Maksud penutur: penutur mengungkapkan bahwa prang 
hendaknya selalu menghormati antara satu dengan yang lainnya, 
tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Hal tersebut 
dapat membuat orang berintrospeksi diri terhadap keadaan yang 
terjadi. 
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No.Data: Sumber Data 
18.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

MENYEMBAH RAKYAT 
 

 
Kalau anda sengaja mencritakan diri sebagai dermawan, dan orang 

mempercayai anda bener-bener pemurah yang rajin nyoh-nyoh-nyoh, maka jagan  
sekali-kali berlaku pelit kepada siapapun. Setiap proposal datang meminta 
sumbangan ini-itu, dan ribuan orang rame-rame menadahkan tangan, haruslah 
semua itu dipenuhi. Tak perduli permintaan bantuan itu murni dan memang 
selayaknya dibantu, atau sekedar tipu-tipu memanfaatkan peluang kedermawaan 
anda. Sekali saja citra kedermawan itu diingkari-mungkin memang sedang ‘kanker’ 
alias kantung kering-maka harapan khalayak akan ambyar. Saat itulah mungkin 
anda dipersalahkan. Bisa-bisa malah dikutuk. Itulah repotnya bermain politik citra. 

Begitupun seumpama anda terlanjur dicitrakan sebagai penyabar dan 
selalu berpenampilan cool dan calem, maka khalayak akan terkaget-kaget tatkala 
anda mengeluarkan suing amarah. Padahal, apa sih salahnya orang marah? Itu kan 
manusiawi banget? Khalayak agaknya belum bisa menerima kenyataan jika citra 
yang dipersepsikannya tak terpenuhi. Dan karena itulah Mbakyu Celathu tiba-tiba 
sok kritis dan ambil keputusan ganjil. Mas Celathu harus mengubah gaya 
penampilannya. 

“Citra sampeyan harus diganti. Jangan sok celelekan lagi!” 
demi memenuhi order bininya, Mas Celathu yang murah senyum dan 

sering tampil cengengesan, kali ini memaksakan diri tampil njegadul. Garis 
bibirnya ditarik ke bawah, rda mecucu laiknya bocah yang tak kebagian permen. 
Sungguh ganjil. Tidak ada sabannya dia begitu. Tampak sekali dia tersiksa 
berperangai begitu. Apalagi ketika berada di tempat umum. 

Mas Celathu yang biasanya ramah dan rajin megobral sapaan, tiba-tiba 
seperti zombie berkeliaran. Pandangannya datar, Cuma melihat satu focus. Seolah –
olah di kiri kanan hanya ada angin. Tak pernah berpaling. Mulutnya yang mrengut 
disempurnakan oleh tembem pipi yang digelembungkan, sehinnga moncongnya 
semakin lancip. Lucu banget, mulunya mengingatkan orang pada brutu ayam 
nungging. 

 
 

Jaga image 
 

Gayanya yang sok ramah damn cengengesan yang kerap dipamerkan, 
rupanya disalah pahami sebagai iktiar tebar pesona. Mbakyu Celathu yang 
belakangan memang mudah terbakar api cemburu, memang semakin kritis. Tapi 
bukan itu yang menyebabkan dia mempertimbangkan penampilan suaminya. 
Melainkan dia tak ingin suaminya dipersepsikan secra keliru, sebagaimana pekan 
lalu dialami pak SBY. Kasihan bener pemimpinini. Gini salah, itu salah. Lha wong 
Cuma salah menegur menterinya yang ngobrol sendiri dalam sidang kabinet, kok 
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beritanya jadi heboh. ya pantaslah yang begituan ditegur dan dimarahi, termasuk 
dulu ketika ada bupati ngorok saat beliau pidato. 

“ mulai sekarang sampeyan harus senyum dan tertawa secukupya. Kalau 
perlu tujukkan bahwa sampeyan bisa cengeng. Bisa juga marah.” 

“ Tapi saya kan tidak mudah mengubah watak begitu saja. Semua ini 
kan ali dari sononya. Apalagi saya kan tidak terbiasa merekayasa penampilan . 
gimana tuh?” 

Memang, sulit baginya tampil menjadi bukan dirinya. Aslinya Mas 
Celathu memang selalu begitu. Dia selalu tampil lugas. Polos apa adanya. 
Sepertinya tak ada rahasia yang disembunyikan. Bahkan terkesan suka 
menggampangkan masalah. Berwatak dan bergaya macam itu, bukanlah rekayasa. 
Apalagi usaha tebar pesona. Ketika ia memutuskan bekerja di ranah publik dan 
kerap disorot khalayak, dia berjanji pada dirinya untuk tidak terperangkap pada 
sindrom” jaim” alias jaga image. 

 
Melahirkan kepalsuan 

 
“ Kalau saban hari berpura-pura, kan caprek. Mosok duliar panggung 

tetep acting. Malah sepeti wong edan. Sgelem ra gelem, aku ya Cuma kayak gini. 
Kadang cengengesan, kadang ya bisa mangkel, bisa memaki, bisa kecewa. Jika 
diperlukan, ya bisa marah-marah, asalkan memag ada alasan untuk memarahi. 
Kalau marah direkayasa, salah-salah nanti malah dapat musuh baru,” kilah Mas 
Celathu. 

Jadi kalau kali ini dia tak mau lagi menuruti permintaan isterinya, yaitu 
tampil beda di luar kebiasaanya, itu lantaran dia memang kesulitan nglakoninya. 
Tampil bukan menjadi dirinya, pasti melelahkan. Dan lama-lama juga akan 
ketahuan belangnya. 

“Please…, ijinkan saya jujur apa adanya. Saya nggak mau ikut-ikutan 
bermain politik citra,” pinta Mas Celathu setengah memohon. 

Akhirnya kompromi di dapat. Dan dengan ikhlas Mbakyu Celathu 
membatalkan perintahnya. Mulai hari ini biarlah semua tampil apa adanya. 
Alamiah. Tanpa rekayasa. Pasangan suami isteri ini agaknya masih tetap percaya, 
sesuatu yang tulus dan jujur jauh lebih mulia. Sementara sesuatu yang tampil penuh 
polesan, justru akan membahayakan karena cenderung melahirkan kepalsuan. 
Ujung-ujungnya menjadi kebohongan. 

Kesepakatan untuk mengagungkan kejujuran, melahirkan kesejukan 
dalam keluarga Mas Celathu. Bahwa ternyata di luar sana masih gerah, barang kali 
memang iya. 

Bukankah menyongsong pesta coblosan nasional, orang-orang terusa 
bermain dan memain-mainkan politik citra. Full rekayasa. Mereka yang ingin 
njago jadilegislatif atau eksekutif sedang sibuk memoles performance-nya. Slogan-
slogan dan puja-puji akan bertaburan di langit Indonesia. Semua akan tampil serba 
indah, dan rakyat kecil kembali akan dipertuankan. Kalau perlu dijilati karena 
rakyat mulai dianggap penting lagi. Inilah sebuah ritual permanen lima tahun 
sekali. Rakyat disembah. Rakyat dibanggakan, dibujuk partisipasinya, dan setelah 
itu-seperti biasa-rakyat segera dilupakan lagi. 
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Biarlah semua itu terjadi sebagai keniscayaan demokrasi klas Taman 
Kanak-Kanak. Mas Celathu hanya percaya, tambah hari rakyat kecil pastilah 
tambah pintar. Rakyat bukanlah sejenis keledai yang tiap lima tahun ikhlas dikibuli. 
Pastilah mereka bisa membedakan mana emas dan mana loyang. Mana yang 
beneran, dan mana yang kadal-kadalan 

 
 

 
 

Analisis 
 

1. Tindak Tutur dalam Tuturan ekspresif 
a. Tindak Tutur ilokusi 

• “Sesuatu yang tulus dan jujur jauh lebih mulia. Sementara 
sesuatu yang tampil penuh polesan, justru akan 
membahayakan karena cenderung melahirkan kepalsuan. 
Ujung-ujungnya menjadi kebohongan.(224) 

Maksud penutur:penutur mengungkapkan bahwa sesuatu yang 
jujur jauh lebih mulia daripada sesuatu yang curang atau kurang 
jujur akan melahirkan kepalsuan. 

b. Tindak Tutur Perlokusi 
• “ Mas Celathu hanya percaya, tambah hari rakyat kecil pastilah 

tambah pintar. Rakyat bukanlah sejenis keledai yang tiap 
lima tahun ikhlas dikibuli. Pastilah bisa membedakan 
mana emas dan mana loyang. Mana yang beneran dan 
mana yang kadal-kadalan.(225) 

Maksud penutur:penutur mengungkapkan bahwa dirinya 
merasa terhina karena disamakan seperti layaknya binatang yang 
mudah untuk dibohongi. Rakyat sekarang sudah dapat 
membedakan mana yang beneran dan mana yang bohongan. 

c. Tindak Tutur Langsung 
• “Citra sampeyan harus diganti. Jangan sok celelekan 

lagi!”(226) 
Maksud penutur:penutur secara langsung memerintah yang 
berupa ajakan supaya sikap suaminya harus dirubah. 

• “ Tapi saya kan tidak bisa mengubah watak begitu saja. 
Semua ini kan asli dari sononya. Apalagi saya nggak 
terbiasa merekayasa penampilan. Gimana tuh?”(227) 

Maksud penutur:penutur secara langsung meminta pendapat 
karena si penutur tidak begitu saja bisa merubah kebiasaan yang 
ada dalam dirinya. 
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d. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “ Kalau anda sengaja mencritakan diri sebagai dermawan, dan 

orang mempercayai anda bener-bener pemurah yang rajin 
nyoh-nyoh, maka jangan sekali-kali berlaku pelit kepada 
siapa pun”.(228) 

Maksud penutur:penutur secara tidak langsung menasihati 
orang-orang jangan terlalu pelit jika memang mereka ingin 
dicitrakan sebagai dermawan. 

• “ Padahal apa sih salahnya orang marah? Itu kan manusiawi 
banget? Kayaknya khalayak belum bisa menerima kenyataan 
jika citra yang dipersepsikan tak terpenuhi.(229) 

Maksud penutur:penutur secara tidak langsung mengeluh atas 
apa yang dipersepsikan orang tentang sifat manusia. 

 
• “ Mulai sekarang sampeyan harus senyum dan tertawa 

secukupnya. Kalau perlu tunjukkan bahwa sampeyan bisa 
cengeng, bisa juga marah.”(230) 

Maksud penutur:penutur secara tidak langsung memerintah 
mitra tutur agar merubah perilakunya yang kurang tegas. 

e. Tindak Tutur Tidak Harfiah 
• “ Mbakyu Celathu yang belakangan memang mudah terbakar api 

cemburu, memang semakin kritis. Tapi bukan itu yang 
menyebabkan dia mempertimbangkan penampilan 
suaminya.”(240) 

Maksud penutur:api caemburu dalam tuturan di atas bukan 
makna yang sebenarnya, itu hanya suatu ungkapan perasaan 
kurang senang terhadap orang lain dalam suatu hubungan antar 
jenis. 

• “Rakyat bukanlah sejenis keledai yang tiap lima tahun ikhlas 
dikibuli. Pastilah bisa membedakan mana emas dan mana 
loyang. Mana yang beneran dan mana yang kadal-
kadalan.(241) 
Maksud penutur: keledai dan kadal-kadalan dalam tuturan di 
atas merupakan suatu perumpamaan yang artinya menganggap 
rakyat seperti binatang yang begitu mudah dibohongi. 
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2. Fungsi Pragmatis Tuturan Ekspresif 
a. Fungsi Ekspresif Mengkritik 

• “Mas Celathu tambah hari rakyat kecil pastilah tambah pinter. 
Rakyat bukanlah sejenis keledai yang tiap lima tahun 
ikhlas dikibuli. Pastilah bisa membedakan mana emas dan 
mana loyang. Mana yang beneran dan mana yang kadal-
kadalan.”(242) 
Maksud penutur:penutur mengkritik pemerintah mengenai 
pesta pemilu yang nyata-nyata memanfaatkan rakyat jika 
mereka perlu 

b.  Fungsi Ekspresif Menyindir 
• “ Gini salah gitu slah. Lha wong Cuma marah dan menegur 

menterinya yang ngobrol sendiri dalam sidang kabinet, kok 
beritanya jadi heboh. Ya pantaslah yang begituan ditegur 
dan dimarahi, termasuk dulu ketika ada Bupati ngorok 
saat beliau pidato.”(243) 
Maksud penutur:penutur menyindir para pejabat yang tertidur 
pada saat presiden berpidato, mereka pantas untuk dimarahi 
dan ditegur. 

• “Bukankah menyongsong pesta coblosan nasional, orang-orang 
terus bermain dan memain-mainkan politik citra. Full rekayasa. 
Mereka yang ingin njago jadi legislative atau eksekutif 
sedang sibuk memoles perfomance-nya.(244) 
Maksud penutur:penutur menyindir mereka-mereka yang 
ingin menjadi anggota dewan sibuk mengkampanyekan dirinya. 

c. Fungsi Ekspresif Mengeluh 
• “ Semua akan tampil serba indah, dan rakyat kecil akan kembali 

dipertuankan. Kalau perlu dijilati karena rakyat mulai dianggap 
penting lagi. Inilah sebuah ritual permanen lima tahun sekali. 
Rakyat disembah. Rakyat dibanggakan, dibujuk 
partisipasinya, dan setelah itu seperti biasa rakyat segera 
dilupakan lagi.”(245) 
Maksud penutur:penutur mengeluhkan pemerintah yang 
memanfaatkan rakyat hanya pada saat pemilu, setelah pemilu 
berakhir mereka begitu saja dilupakan. 
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3. Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 
a. Efek Terhina 

• “. Rakyat bukanlah sejenis keledai yang tiap lima tahun 
ikhlas dikibuli. Pastilah bisa membedakan mana emas dan 
mana loyang. Mana yang beneran dan mana yang kadal-
kadalan.”(246) 
Maksud penutur:penutur merasa terhina atas perlakuan 
pemerintah kepada rakyat kecil yang memanfaatkan pada saat 
mereka membutuhkan setelah itu rakyat dilupakan. 
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No.Data: Sumber Data 
19.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

PRESIDEN GUYONAN 
 

Mas, sampeyan ikutan jadi caleg nggak? Sampeyan kan tergolong 
artis?”. Belakangan, pertanyaan semacam ini sering menghujani Mas Celathu. 
Dan dia selalu menjawab seperti kaset, berulang-ulang selalu sama. Begini 
jawabnya:”Mau jawaban serius pa jawaban guyon?”. Jika diminta menjawab 
secara guyon, kadang ia njeplak sekenanya,” ya jelas tidak, wong saya masih 
waras kok. Lagian kan saya belun terbiasa munafik, dan belum terampil 
korupsi…hahaha.” 

Asli, jawaban itu seratus persen ngawur dan nggak perlu 
dipertanggngjawabkan, meskipun barangkali ada benarnya. Mendengar jawaban 
sontoloyo itu, paling banter Mas Celathu Cuma dumpat dengan penuh 
kemesraan, oasuemm ki.” 

“lha, kalau jawaban seriusnya apa Mas?” 
“ Terus terang, saya nggak berbakat jadi politikus. Lagian mengabdi 

di politik itu ilmunya beda. Harus belajar dari nol lagi. Musti punya pengalaman 
berorganisasi. Dan sebaiknya, seorang politisi itu mapan secara ekonomi. Kalau 
hidup belum mapan, ntar malah cari duit di kancah politik. Jadinya malah salah 
kaprah. Maunya membela rakyat, malah nyolongi jatahnya rakyat.” 

“ Lho, tapi sampeyan kan namanya kondang?” 
“ Wuualah.., nama beken itu nggak jaminan, Bung! Ryan jagal 

kemayu dari jombang itu juga kondang, emangnya juga pantas jadi caleg? Nama 
beken juga bisa bego, bisa jahat, bisa munafik, bisa korupsi, bisa khilaf…” 

entahlah, sampai kapan Mas Celathu akan konsisten tak berpolitik 
praktis. Maksudnya tidak menjadi aktivis partai dan tidak menyediakan dirinya 
jadi caleg, kepala daerah, Bupati, atau Presiden. Pernyataan yang seolah-olah a-
politis itu, sebenarnya juga sebuah sikap politik. Dan begitu, sesungguhnaya dia 
telah memilih titik pijak di mana dirinya harus berdiri. Rupanya Mas Celathu 
pilih berada diantara riuhnya khalayak, yang rame-rame mengisi kehidupan 
dengan penuh kegembiraan. Gembira dalam bekerja, sesuai dengan bakat dan 
keahliannya. Dan kesenian, agaknya merupakan salah satu bakat yang 
memungkinkan dirinya bisa mewarnai hidupnya. Bahwa sesekali di berteriak dan 
meniupkan peluitnya, mungkin memang ada sesuatu yang dirasa kurang pas. 
Yang melencenga dari relnya. Dia berharap, teriakannya bisa mengingatkan 
masinis supaya kereta kembali berjalan di relnya. 

‘”Kalau sebuah lokomotif menggelindingkannya di luar rel, nanti 
gerbong-gerbong di belakang bisa pada terguling,” ujarnya suatu kali. 
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Gunungan duit 
 

Mas Celathu meyakini tidak semua orang harus menjadi pemimpin. 
Kalau semua ingin jadi pemimpin, terus nanti siapa dong yang dipimpin? 
Artinya, memang perlu ada juga yang kebagian posisi untuk dipimpin, dan itu 
jumlahnya yang paling gede. Diantara kerumunan manusia yang dipimpin itulah, 
mas Celathu berada. Di sana Mas Celathu menemukan kehangatan persaudaraan 
sebagai rakyat. Bener-bener hangat karena, menurut Gus Mus sang kiai jenaka 
itu, rakyat terlalu sering berenang di kolam air mata. Air mata rakyat. Di sana ia 
berdiri sebagai saudara sebangsa dan setanah air, dan penuh kekaguman 
menyaksikan bagaimana para pemimpin’”serius” mengurus rakyatnya. 

Salah satu bukti keseriusan seorang pemimpin, umpamakan 
pemimpin itu seorang presiden, adalah kesediaan mendengarkan dan menanggapi 
suara rakyatnya. Semua prakarsa khalayak, entah prakarsa itu serius atau dobos-
dobosan,ditanggapi dan diwujudkan sebagai proyek dengan biaya berjibun. Dari 
mana duitnya, gampanglah itu dicari. Presiden bisa membuka brankas resmi, tapi 
juga bisa menjentikkan jari supaya gunungan diut datang sendiri kepadanya. 
Bukankah di sekitar kekuasaan tak sedikit para pengusaha dan pemburu proyek 
selalu siap diperas dan ikhlas setor bulu bekti mengongkosi kehendak pemilik 
kekuasaan. 

Maka rakyat Indonesia dan Mas Celathu pun melihat dua proyek ajaib 
yang di-amin-I Presiden. Proyek Blue Energy, mengubah air menjadi BBM. Dan 
proyek padi sakti, sekali tanam panen tiga kali dalam setahun. Luar biasa banget. 
Kedua proyek yang dibanggakan secara nasional itu telah diwujudkan. Dan, 
allhamdulillah, keduanya gagal total. 

Yang pertama telah membuat sang penemu Blue Energy terbaring 
disel penjara lantaran ketahuan cuma jagoan  mengobral bualan. Yang kedua, 
eksperimen padi Super Toy HL2 telah membikin rakyat madiun, Grabag 
Purworejo Jawa Tengah, pada letoy karena merasa dikibuli sataf khusus 
Presiden. Wajarlah jika akhirnya mereka ngamuk. Membakar da mem-puso-kan 
padi-padi kopong. 

 
 

Kekuasaan semu 
 

Kok semua itu bisa terjadi, ya? Yang pinter siapa, dan yang bodho 
siapa? Atau ini gara-gara Pak Presiden terlalu serius merespon prakarsa rakyat, 
sehingga meskipun sebuah eksperimen tak masuk akal, dipaksakan juga untuk 
bisa diterima oleh akal yang sehat? Atau jangan-jangan presiden sedang 
guyonan, sengaja menciptakan hiburan nasional supaya rakyatnya yang dari ari 
ke hari semaki sengsara bisa tertawa melihat’ eksperimen-dagelan-teknologi”? 

“Wueeeh..,kalau Pak SBY ya nggak boleh guyonan. Beliau itu 
orangnya serius, lha wong beliau iitu presiden beneran,”sergah Mbakyu Celathu 
tiba-tiba. Dia tidak rela jika idolanya dikarikaturkan. 

Mas Celathu akur saja. Kali ini ia tak ingin ngeyel. Apalagi sebagai 
“presiden” bodongan alias presiden imitasi di sebuah Republik Mimpi, Mas 
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Celathu jelas tak mungkin mempraktekkan kekuasaannya di dunia nyata. Dia 
Cuma punya kekuasaan semu. Paling banter dia hanya bisabergumam dalam 
hati,”Yah,… katimbang jadi presiden beneran tapi mendukung dan merestui 
eksperimen klas guyonan, mendingan jadi Presien Guyonan aja. Bisa menghibur, 
dan syukur-syukur bisa kasih pencerahan..hehehe.” 

 
 

 
 
 

Analisis 
 

1. Tindak Tutur dalam Tuturan ekspresif 
a. Tindak Tutur ilokusi 

• “ Kalau sebuah lokomotif meggelinding di luar rel, nanti 
gerbong-gerbong yang ada di belakang bisa pada 
terguling,” ujarnya suatu kali.(247) 
Maksud penutur:penutur mengungkapkan suatu kecelakaan 
jika kereta api menggelinding di luar rel maka gerbong-
gerbong yang dibelakangnya ikut terguling. 

• “ Luar biasa banget. Kedua proyek yang dibanggakan secara 
nasional itu telah diwujudkan. Dan allhamdullilah, gagal 
total.(248) 
Maksud penutur:penutur bermaksud menyindir presiden yang 
terlalu serius merespon prakarsa rakyatnya, walaupun 
eksperimen tersebut tidak masuk akal. 

b. Tindak Tutur Perlokusi 
• “Salah satu bukti keseriusan seorang pemimpin, umpamakan 

pemimpin itu seorang presiden, adalah kesediaan 
mendengarkan dan menanggapi suara rakyat.”(249) 
Maksud penutur:penutur mengungkapkan bahwa seorang 
pemimpin yang baik adalah kesediaannnya mendengar dan 
menanggapi keluhan rakyat. Hal tersebut membuat efek bagi 
pemimpin untuk introspeksi diri supaya dapat melakukan hal 
tersebut. 

c. Tindak Tutur Langsung 
• “Mas sampeyan ikutan jadi caleg nggak? Sampeyan kan 

tergolong artis?”(250) 
Maksud penutur:penutur secara langsung menanyakan 
suaminya tentang keikutsertaannya jadi caleg, karena suaminya 
juga tergolong artis. 

• “ Proyek Blue Energy mengubah air menjadi BBM. Dan 
proyek padi sakti, sekali panen tiga kali dalam setahun. 
Luar biasa banget.”(251) 
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Maksud penutur:penutur mengungkapkan bahwa proyek blue 
energy menghasilkan BBM dan proyek padi sakti dapat panen 
tiga kali dalam setahun. 

d. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “Wualaah.., nama beken itu nggak jaminan, Bung! Ryan 

jagal kemayu dari Jombang itu juga kondang, emangnya 
juga pantas jadi caleg?(252) 
Maksud penutur:penutur secara tidak langsung menyindir 
seseorang yang memiliki nama terkenal belum tentu dapat 
menjadi caleg, karena nggak ada jaminannya. Nama terkenal 
belum tentu tabiatnya baik. 

e. Tindak Tutur Harfiah 
• “ Dia berharap, teriakannya  bisa mengingatkan masinis supaya 

kereta kembali berjalan di relnya.”(253) 
Maksud penutur:masinis dalam tuturan di atas merupakan arti 
yang sebenarnya yaitu orang yang menjalankan atau melayani 
mesin (dikapal, lokomotif) 

f. Tindak Tutur Tidak Harfiah 
•  “ Bukankah di sekitar kekuasaan tak sedikit para pengusaha dan 

para pemburu proyek selalu siap diperas dan ikhlas setor bulu 
bekti mengongkosi kehendak pemilik kekuasaan.(254) 
Maksud penutur:Kata “diperas” dalam tuturan diatas bukan 
makna sebenarnya. Diperas artinya mengambil untung banyak-
banyak dari orang lain.  
 

2. Fungsi Pragmatis Tuturan Ekspresif 
a. Fungsi Ekspresif Mengkritik 

• “ Jika diminta menjawab secara guyonan, kadang dia njeplak 
sekenanya. Ya jelas tidak, wong saya masih waras kok. 
Lagian kan saya belum terbiasa munafik, dan belum 
terampil korupsi…hahaha.”(255) 
Maksud penutur:penutur mengkritik para pejabat yang 
megatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya dan 
cakap dalam urusan korupsi. 

• “ Dan sebaiknya, seorang politisi itu mapan secara ekonomi. 
Kalau hidup belum mapan, ntar malah cari duit dikancah 
politik. Jadinya malah salah kaprah. Maunya membela 
rakyat, malah nyolongi jatahnya rakyat.”(256) 
Maksud penutur:penutur mengkritik para pejabat haruslah 
mempunyai kehidupan yang mapan, jika tidak mereka akan 
mengkorupsi uang negara dan mengurangi haknya rakyat. 

b. Fungsi Ekspresif Menyindir 
• “ Yah… ketimbang jadi presiden beneran tapi mendukung 

dan merestui eksperimen klas guyonan, mendingan jadi 
presiden guyonan aja. Bisa menghibur, dan syukur-syukur 
bisa kasih pencerahan…hehe.”(257) 
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Maksud penutur:penutur menyindir keputusan presiden yang 
menyetujui proyek yang tidak masuk akal. 

c. Fungsi Ekspresif Menyanjung 
• “ Proyek Blue Energy mengubah air menjadi BBM. Dan proyek 

padi sakti, sekali panen tiga kali dalam setahun. Luar biasa 
banget.”(258) 
Maksud penutur:penutur mengkritik yang berupa sanjungan 
yaitu memuji proyek blue energy yang telah membuat air 
menjadi BBM dan proyek padi sakti yang panen tiga kali dalam 
setahun. 

d. Fungsi Ekspresif Menyalahkan 
• “Kok semua itu bisa terjadi, ya? Yang pinter siapa, dan yang 

bodho siapa? Atau ini gara-gara Pak Presiden terlalu serius 
merespon prakarsa rakyat, sehingga meskipun sebuah 
eksperimen tak masuk akal, dipaksakan juga untuk bisa 
diterima oleh akal yang sehat?(259) 
Maksud penutur: Penutur menyalahkan presiden yang berani 
terang-terangan menyetujui eksperimen yang tak masuk akal 
seakan-akan keputusan dan kebijaksanaanya malah seperti 
guyonan. 
 

3. Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 
a. Efek Introspeksi Diri 

• “Salah satu bukti keseriusan seorang pemimpin, umpamakan 
pemimpin itu seorang presiden, adalah kesediaan 
mendengarkan dan menanggapi suara rakyat.”(260) 
Maksud penutur: penutur mengungkapkan bahwa seorang 
pemimpin yang baik adalah kesediaannnya mendengar dan 
menanggapi keluhan rakyat. Hal tersebut membuat efek bagi 
pemimpin untuk introspeksi diri supaya dapat melakukan hal 
tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



207 
 

 
 

No.Data: Sumber Data 
20.  Buku “Presiden Guyonan” 

 
 

PASAL LALAI 
 

Tak semua niat baik berujung kepada kebaikan. Kalau lagi apes, 
bahkan ingin berdermasaja seseorang terancam kecemplung penjara. Siapapun 
yang menyebabkan lahirnya musibah itu akan dikenai Pasal 359 KUHP, pasal 
karet yangmenurut-oknum polisi yang dirahasiakan namanya-memang 
pasal”sawah nan subur”. Seperti diberitakan, pembagian zakat di Pasuruan, Jawa 
Timur, yang digeruduk ribuan kaum duafa itu, mengakibatkan 21 korban tewas 
lantaran terinjak-injak saat berdesakan. 

Sungguh memprihatinkan. Mas Celathu lenger-lenger mendengar 
berita itu. Dia tak berani komentar sembrono. Peristiwa yang menyayat hati itu 
memeng tak layak diguyoni. Juga kayaknya rada sulit dipersalahkan, meskipun 
bagi Pak Polisi bukan perkara sulit untuk menimpakan pasal mentul-mentul itu, 
359 KUHP. 

“ Lha wong melakukan zakat, mosok dianggap salah. Itu kan perintah 
dan kewajiban yang dianjurkan agama,”batin Mas Celathu. Mbskyu Celathu 
yang juga ikut-ikutan lenger-lenger menyaksikan berita itu di tivi, hanya bisa 
menggerundel dan kasih himbauan. “ Mbok ya jika mau berzakat, sembunyi-
sembunyi aja. Jangan dipublikasikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan 
sampai tahu. Kan begitu nasihat bijak dalam urusan berderma.” 

Keduanya termangu. Mas Celathu bersandar lemas di sofa rotan. 
Bininya bertopang dagu denganbiji mata menerawang langit-langit joglo tua. 
Terbayang dalam benar mereka, kepedihan dan beban yang harus disangga 
keluarga korban. Apes banget nasib wong cilik. Tak hanya dijadikan bola mainan 
menjelang Pemilu, tetapi uga harus bertaruh nyawa sekedar untuk mendapatkan 
duapuluh ribu saja. 

“ Negara iki piyeee ta ya!” tiba-tiba Mas Celhu memekik. Mbakyu 
Celathu njenggirat kaget. 

“ Hayo, jangan ngawur. Jangan menyalahkan pemerintah. Itu musibah 
Pak.” 

“ Musibah memang musibah. Tapi kalau nyawa kok harganya sangat 
murah. Cuma 20 ribu perak…, iki njuk kepiyeeeee?” 

Mas Celathu bener-bener gemes. Dia merasakan getirnya sebuah 
ironi. Bayangkan. Negerinya subur makmur dengan hasil tambang melimpah 
ruah, bikin bangsa lain ngiler melihat kekayaan itu, eh lha kok di sini rakyat mati 
ngenes. Mati ketika sedang berjuang mendapatkan 20 ribu perak! Jumlah yang 
sama sekali tidak berarti bagi mereka yang doyan dugem, atau sekedar upil bagi 
paara poitisi penerima travel cek. Oaalah…tragis, tragis, tragis. 

Lebih tragis lagi, jika nanti Pasal 359 mulai unjuk taring. Ini memang 
pasal paling elastis. Sudah jadi rahasia umum, ini pasal mudah ditekak-tekuk, 
tergantung tinggi rendahnya harga penawaran. Begini bunyi pasal itu:” Barang 
siapa karena kesalahannya( kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, 
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diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan 
paling lama lima tahun.” 

Soal “ kealpaan” inilah biangnya. Pokoknya, asal ada musibah dan 
ada korban kehilangan nyawa, oleh penyidik bisa diartikan sebagai peluang. 
Peluang rejeki maksudnya. Betapa pun anda dalam posisi” sama sekali tidak 
bersalah”, misalnya anda lagi enak-enak nongkrong minum kopi lalu ada 
pemabuk ngebut menabrak pitu pagar rumah anda, bisa jadi anda diterkam pasal 
karet ini. 

“ Di mana letak salahnya?” 
“ Karena rumag anda berpagar. Itulah kelalaiannya. Coba andaikan 

rumah anda tidak berpagar, mungkin korban tidak akan mati karena dia tidak 
akan menabrak pagar. Karena itulah, anda pantas dikenai pasal 359. kelalaian 
anda telah menyeabkan kematian. Sekarang tinggal pilih. Berkas penyidikan 
diteruskan ke kejaksaan atau cukup sampai sini saja.” 

Pasal lentur ini terbukti sering menerkam para pengguna jalan raya. 
Sudah tertib di jalan, atau sekedar duduk di ruang kemudi mobil yang parkir, bisa 
kena pasal 359 seumpama seseorang mati lantaran menabrak kendaraan anda. 
Kita sih bilang, apes namanya. Kesandung ing dalan rata, kebentur ing tawang. 
Kaki tersandung di jalan yang rata, dan dahi terbentur udara. 

Apa boleh buat, khalayak yang belum bisa terbiasa berperkara pasti 
ngeper. Ciut nyalinya mengingat ancaman penjara lima tahun itu. Ketakutan 
inilah yang menjadi pintu masuk datangnya rejeki illegal bagi Pak Polisi. 
Soalnya seseorang diputuskan” lalai” atau “ tidak lalai”-sangat bergantung 
kejernihan dan budi baik Pak Penidik. Beruntunglah jika yang dijumpai polisi 
reformis yang bener-bener memihak hai nurani. Kalau tidak? Ya seperti kerap 
jadi rerasan minir, semua itu ada taripnya. 

‘ Wuah, kasihan banget ya dermawan Pasuruan itu. Lho kurang apa ta 
baiknya haji itu. Niatnya kan sangat mulia. Mau zakat kok bisa terancam masuk 
penjara. Coba, gimana tuh?” 

“Nggak perlu khawatir Pak. Sekarang mulai banyak lho polisi berhati 
mulia. Bener-bener melayani masyarakat. Professional dan tidak asal ngerjain 
rakyat. Kalau toh dibawa ke pengadilan, musti ya banyak factor yang 
meringankan,” Mbakyu Celathu mencoba optimistik. 

Mas Celathu terpengaruh. Ingin juga ia optimis dan meyakini Pak 
Polisi benar-benar professional, termasuk again aparat hukum itu mengetrapkan 
pasal 359 secara murni konsekwen. Tanpa tebang pilih. Maksudnya, jika ada 
orang lalai dan kelalaian itu menyebabkan kematian, si pembuat kalalaian harus 
disidik dan diperkarakan. Jadi, Mas Celathu berharap, sekarang silakan Pak 
Polisi menyidik pihak-pihak yang lalai sehingga menyebabkan rakyat Indonesia 
mati karena busung lapar, mati ngenes karena kemiskinannya, mati nyemplung 
danau lantaran ketakutan dikejar polisi. 

“ Itu lho pentingnya pasal 359 KUHP. Kalau presiden lalai ambil 
kebijakan dan karenanya menyebabkan rakyatnya sengsara, lalu pelan-pelan si 
rakyat pegatan sama nyawanya, Pak Polisi berani nggak ambil inisiatif 
menggunakan pasal itu? Jangan main-main, ini pasal sangat penting,” kata Mas 
Celathu bersemangat. 
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Mendengar penjelasan yang rada ngotot dan bernada sok tahu ini, 
Mbakyu celathu bangkit dari duduknya. Sambil ngeloyor, dia bilang,” kalau aku 
sih, yang paling penting kalu sekarang ini ya hanya Pasal Johar, Pasal 
Beringharjo atau Pasal Klewer.” 

“Lho, diajak omong serius malah plesetan?” 
“Lebaran udah dekat, saatnya kita belanja cari mentering hadiah 

Lebaran. Mana setorannya,” ujar Mbakyu celathu sambil menadahkan tangan. 
 

 
 

 
 
 

Analisis 
 

1. Tindak Tutur dalam Tuturan ekspresif 
a. Tindak Tutur ilokusi 

• “ Tak semua niat baik berujung kepada kebaikan. Kalau lagi 
apes, bahkan ingin berderma saja seseorang terancam 
kecemplung penjara.(261) 
Maksud penutur:penutur mengungkapkan bahwa niat baik 
belum tentu ujung-ujungnya berakibat baik. Jika tidak hati-hati 
dapat mengancam diri mereka sendiri. 

b. Tindak Tutur Perlokusi 
• “ Dia merasakan getirnya sebuah ironi. Bayangkan. Negerinya 

subur makmur dengan hasil tambang yang melimpah ruah, 
bikin bangsa lain ngiler melihat kekayaan itu, eh lha kok di 
sini rakyat mati ngenes.(262) 
Maksud penutur:penutur mengungkapkan sebuah negeri yang 
teramat subur tetapi rakyat malah sengsara. Hal tersebut 
berefek kecewa bagi mitra tutur. 

c. Tindak Tutur Langsung 
• “Misalnya anda lagi enak-enak nongkrong minum kopi lalu ada 

pemabuk ngebut menabrak pintu pagar rumah anda, bisa jadi 
anda layak diterkam pasal karet ini. Dimana letak 
salahnya?”(263) 
Maksud penutur: penutur menanyakan secara langsung letak 
kesalahan dari suatu peristiwa yang menurutnya kurang masuk 
akal karena kurang dapat diterima oleh akal sehat. 
 

d. Tindak Tutur Tidak Langsung 
• “ Musibah memang musibah. Tapi kok harganya sangat 

murah. Cuma 20ribu perak… iki njuk kepiyeeeee?”(264) 
Maksud penutur:penutur secara tidak langsung mengeluhkan 
sikap pemerintah yang kurang bijaksana dalam mengatur 
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keamanan, yang menyebabkan rakyat tewas haya karena 
memperebutkan zakat yang bernilai 20 ribu. 

e. Tindak Tutur Harfiah 
• “ Karena rumah anda berpagar. Itulah kelalaiannya. Coba 

andaikan rumah anda tidak berpagar, mungkin koraban tidak 
akan mati karena dia tidak akan menabrak pagar.(265) 
Maksud penutur:pagar dalam tuturan tersebut mempunyai arti 
sebenarnya yaitu sesuatu yang digunakan untuk membatasi 
(mengelilingi, menyekat) pekarangan, rumah, kebun. 

f. Tindak Tutur Tidak Harfiah 
• “Lebih tragis lagi, jika nanti pasal karet 359 mulai unjuk taring. 

Ini memang pasal paling elastis.(266) 
Maksud penutur: unjuk taring dalam tuturan diatas bukan 
dalam arti yang sebenarnya. Unjuk taring dalam tuturan ini 
adalah menunjukkan kekuasaannya. 

• “ Apa boeh buat, khalayak yang tidak terbiasa berperkara pasti 
ngeper. Ciut nyalinya mengingat ancaman penjara lima tahun 
itu. Ketakutan inilah yang menjadi pintu masuk datangnya 
rezeki illegal bagi Pak Polisi.”(267) 
Maksud penutur: pintu masuk dlam tuturan di atas bukan arti 
yang sebenarnya melainkan suatu jalan bagi jalannya rezeki 
illegal bagi polisi. 

 
2. Fungsi Pragmatis Tuturan Ekspresif 

a. Fungsi Ekspresif Mengeluh 
• “ Apes banget nasib wong cilik. Tak hanya dijadikan bola 

mainan menjelang pemilu, tetapi juga harus bertaruh nyawa 
sekedar mendapatkan dua puluh ribu saja.(268) 
Maksud penutur: penutur mengeluhkan nasib rakyat kecil 
yang terombang-ambing dipermainkan oleh permainan politik 
yang menyebabkan mereka harus bertaruh nyawa hanya karena 
suatu hal kecil. 

b. Fungsi Ekspresif Menyindir 
• “Mbok ya jika mau berzakat, sembunyi –sembunyi saja. 

Jangan dipublikasikan. Tangan kanan memberi tangan kiri 
jangan sampai tahu. Kan begitu nasihat dalam urusan 
agama.(269) 
Maksud penutur:penutur menyindir para dermawan yang 
secara terang-terangan mengumumkan bahwa mereka berzakat. 

c. Fungsi Ekspresif Menyalahkan 
• “Lha wong melakukan zakat, mosok dianggap salah. Itu kan 

perintah dan kewajiban yang dianjurkan agama,” batin Mas 
Celathu.(270) 
Maksud penutur:penutur menyalahkan suatu pendapat yang 
melarang untuk berzakat, padahal berzakat merupakan suatu 
perintah dan kewajiban yang dianjurkan agama. 



211 
 

 
 

• “Hayo jangan ngawur. Jangan menyalahkan pemerintah. Itu 
musibah Pak.”(271) 
Maksud penutur:penutur mengungkapkan bahwa suatu 
musibah itu memang kehendak Tuhan dan jangan menyalahkan 
pemerintah. 

• “Karena rumah anda berpagar. Itulah kelalaiannya. Coba 
andaikan rumah anda tidak berpagar, mungkin korban 
tidak akan mati karena dia tidak akan menabrak 
pagar.(272) 
Maksud penutur:penutur menyalahkan seseorang yang 
mempunyai rumah yang berpagar karena menyebabkan 
seseorang tewas 

 
3. Kemungkinan Efek yang Timbul dalam Tuturan Ekspresif 

a. Efek Lega 
• “ Nggak perlu khawatir Pak. Sekarang mulai banyak lho polisi 

berhati mulia. Bener-bener melayani masyarakat. Professional 
dan tidak asal ngerjaiin rakyat.(273) 
Maksud penutur:penutur mengungkapkan tidak perlu 
khawatir karena mulai sekarang polisi benar-benar melayani 
rakyat. Dan pernyataan tersebut menimbulkan efek bagi mitra 
tutur yaitu membuat lega. 
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