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Kata Pensantar Editor

uku yang dilabeli 'Anatomi dan lterkembangan TeorilTeori
Sosiai" ini berisi serangkaiair hasil kajian para pegiat keilnru;.rn
sosial yang memaflg conceriz dalam upaya pengembangan

:.'ir.rrirr ilmiah. Secara spesifik, buku ini mengulas sosok scientific
:-ilism bernama teori sosial dari dinrensi anatomi clan perturnbuhtrn-
,',^ ;.r.rulai dari ihu,al kemunculan sampai perkembangal-u-]ya terl<ir-ri

-,:-,.: stAte of the art).Dlllhat dari beragailrnya teori sosial yang dija-
-,.-,-.r, iokus diskursus" tampak jelas bahr,va buku ini cukup berhasrat
, -.: -i1i dapat menghadirkan satlr lanskap pemii<iran ataupLlrr perspektif
.: ::iis dalam social sciercce yang lebiir komprehensif.

Saru halyang penting dikemukakan adalah bahrva tulisan-tr-rlisrrn

-- . ;.'.llir-r bukr-i ini bukan sekadar kajian clan ir:'rsrl pergulltrrn peurikiran
,-, . .lual tanpa n-relalui mekanisme perdebaran (baca: monoiog), me-

. rL.-'il-r sudal-r nelewati proses-proses disl<usi, ciialog, dan seurin;-rr
- ,.;i. r'ang suclah pasti nrelibarkan eksplcrasi, perde batan cl rrrr

, .--:i.rika ,vang terbulca sekaligus lcritis. Prose s-proses l<eteg:rngan clie-

: .:ri \'rng digelar dalam forum perdebatan ilmiah inilah yang giliran-
- -. nrei-nbawa konsel<uensi ferhadap penutrisnya untuk melal<ukan

. :::.i! reuietu secara refieksif atas apa yang cirti"ilisnya sebelnm al<hir-

. ,r nrasuk ke tahap desiminasi dan publikasi. Dapat drkatakan bahrva

..,,i,.r untuk memublil<asikan buku ini bukan sebatas gelar l<arv;r (pe-

."':r..,n l<arya iln-riah yang lebih mengedepankair aspek e stetil<atl'rr) se-

..--'.;--i. melainl<an lebih sebagai ijtihad ilmiirh daiair rangl<a ureugclis-

- .. :'"si, membnnrikan, dat-i merawat agar teori-teori sosirll tetrrp tncrrirr-

, :r.ri;1 air pengetahue'rn yang dapat memberikan l<eberurarfaatrn b;rgi

- .i ; prr r u trr ?f nll n:. ri].
Narnun der-r"rikian, akankah kehaciiran bul<u lni dapat meurberilirin

:,: :pektif ataupLln diskursus baru clalanr stiicli pengetiihuan sosirrl?
-:r 

mer-Llpakan pertanyrau vang pentlng dikenrui<al<an. Terlebrli iegi
:.^;irkan dengan fakta bahwa tuiisan )'ang 1nengl<air xhiect nlLtttcr
- 

--.11g sanla (paracligma teori-teori sosial)- lunrlatrnya tidak bisr di'biiang
, -,lrl<it. Banyal< suclah buku-buku yang bcrbicara paradigt-na teori sosirrl

.'.,;,lri dari klasik sanrpai yang terkini, ri, .rl-rtare pcnulisnva pun bent,'rrlr

1"1



yang memiliki reputasi dan ororitas keilmuan tak terbantahkan' Antony

bldd.r* dan Ritzer misalnya, dua ilmuwan sosial kontemporer ini

J"p* disebut-sebut sebagai sosok ilmuwan par excellence di bidang

ilmu sosial. I(arya-karya yang dihasilkannya pun memiliki reputasi

Ju' Uu"yut dijadikan r.bugui sumber referensi para ilmuwan sosial

dari belahan dunia. Mereka pun juga sudah memberikan pemetaan'

ulasan, dan kritikan terhadap paradigma teori-teori sosial secara cukup

kompiehensif. Lantas, apa yang dapat disumbangkan oleh para pegiat

keilmuan sosial lokal dalam tulisan-tulisannya ini?

Keraguan terhadap reputasi tulisan yang dihadirkan para inte-

lektual di tidang keilmuan sosial lokal tersebut memang cukuplah

beralasan jika diliandingkan dengan mahakarya pemikiran intelektual

sosral par excellence dari Barat tersebut. Terlebih bagi orang yang

selama ini masih menempatkan pemikir Barat dominan atas pemikir

lokal atau intelektual pribumi yang selama ini banyak mengonsumsi

pemikiran sosial dari ilmuwan Barat tersebut. Penilaian demikian inilah

yang sejatinya berkontribusi terhadap pelanggengan dominasi pemikir

b"rlt d"n sekaligus pelemahan pemikiran para ilmuwan sosial lokal'

Padahal tidak sedikit hasil-hasil pemikiran intelektual lokal yang cukup

berkuaiitas. Meski dalam kajiannya, para ilmuwan lokal banyak meng-

ambil rujukan para penulis dari Barat, namun hasil tulisan mereka

bukanlah sebuah sajian tanpa kritisisme, melainkan sebuah kajian yang

sarat dengan kritik, reinterpretasi, rekonstruksi, dan bahkan dekon-

struksi.
Demikian halnya dengan buku yang hadir di hadapan para pem-

baca ini. Buku ini hendak melakukan reinterpretasi, redefinisi, dekon-

srruksi dan kontekstualisasi terhadap diskursus teori-teori sosial'

Terdapat dua kekuatan yang ada dalam buku ini. Pertama, kemam-

pu"nnyu dalam memaparkan struktur anatomi teori sosial mulai dari

ieori sosial klasik sampai teori sosial kontemporet. Kedua, pelacakan

secara geneologis-historis perkembangan teori-teori sosial mulai dari

ihu'a1 kemurr.ulurr, teori-teori yang memengaruhinya, perkembangan

dan perdebarannya terkini, dan kecenderungannya ke depan. Dimensi

ini pula ),ang tampaknya bisa disumbangkan dan sekaligus menjadi

p.r,rrrdu'semiotis 6uku ini yang membedakannya dengan buku yang

memuat tulisan seruPa.

Dengan membaca buku ini kira tidak hanya dibawa berselancar

*..rgurrngi bahtera keluasan teori-teori sosial klasik dan kontemporer'

Sebalikrrya, kita akan semakin dapat menangkap detail bangunan
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anatomiteori-teorisosial,karakteristiknya'kekuatandan.kelemahan-
nva. perdebatan-perdebatan yang mewarnainya' serta perkembangan-

;;fi;;iliti.Ttr*.""-tilikan Lritis para penulisnva akan membuka

o ersp ektif b uro p. rnikiran kita mengenai ap 
^- 

ap a y ang tak.te rp ikirkan

i;;;i,i ; ;; ;;t ; J; ; ; L ;. p e rt any akari s e b e l, m ny a. u I as a n - u I as a n c e r d a s

yut g ai,u-pilkan pu,u pt""lis a\a.n.m.enginspirasi kita untuk dapat

mencandra realitas ,"rii secara lebih kriiis dan membumi. Melalui

f.rn.,uun dan penelusuran geneologi episteTgl:qi pemikiran teori-

ieori sosial akan memudahkan pembaca untuk tidak sebatas menemu-

kan sisi-sisi persamaan dan peibedaan di antara berbagai paradigma

teorisosial,terutamaparadigmapositivistik'interpretif'dankritis'
Oleh karena ltu, dihaiapkan dengan membaca buku ini' prra

pembacaakanmendapatkanperspektifbarudantidaksajamemalranri
dan memetukun pur"digma teori-ieori sosial yang sangat beragam dan

bahkan berseberangurr,"uunkun rerkesan selalu tengkar ranpa bisa di-

"kurk"t, 
melainkariakan memiliki modal pengetahuan pula untuk da-

;;;;;""faatkan r.ii"p paradig.ma keilmuan dalam memahami reali-

ias sosial. pemikiran-p.-ikiru'dalam buku ini juga selalu mengitrgat-

;;;;;".a untuk ticlak menerima secara taken for granted pandtgma

t-.oriroriul apa adatya, melainkan harus bersikap kritis' memikirkan

*uknualternatif,dun'yunglebihpentingdariituSemuaadalahpembac;r
harus mampo ^...ko"stiuksi 

pt-uhu-"n baru atas setiap teori sosial

un,ut duput dimanfaatkan d"iam memahami fenomena sosiai secara

Iebih aktual dan kontekstual'
Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat untuk mereka yang

bergerak di bidang akiemik, kebijakan publik' aktivis sosial' dan

rnahasiswa. ganoiJ"t para penulis Uuku ini sangat berutang budi

;;;t;"i Ramlan SutU"tt'i, ph'p dutt Prof' Dr' Hotman M' Siahaan

atas bimbingun, p.,dtU"t"n, du" sekaligus kritiknya.yang taiam dalanr

Droses-pros., p..,au-fi"g"n pembelajaran ilmu-ilmu sosial' Selain

,*lrt" disampaikan "titi" 
kasih kepada Penerbit Adirya Media yang

memb'erikan kisempatan atas terbitnya buku ini'

Surabaya, Agustus 2010

Editor,

Bagong Suyanto 6( M. Khusna Amal
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