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Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman ringkas tentang perspektif cultural 
studies yang dapat digunakan untuk mengamati sekaligus menganalisis berbagai 
fenomena sosial dan budaya, khususnya di era kontemporer, beserta transformasinya 
yang bergerak cepat dan kerap tidak disadari. Sejak kemunculannya di awal tahun 1950-
an, cultural studies telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam dunia 
akademik maupun praktik sosial. Sebagai sebuah praktik maupun kajian akademik 
lintas disiplin, cultural studies memberikan cara pandang alternatif dan kritis dalam 
menganalisis dan menjelaskan proses-proses kebudayaan beserta implikasinya bagi 
kehidupan bermasyarakat. Buku ini juga memberikan pemaparan ringkas terkait dengan 
berbagai konsep dan teori serta pengaruh pemikiran-pemikiran kritis dari lintas bidang 
ilmu yang digunakan oleh cultural studies untuk membantu kita menjelaskan secara 
logis bagaimana proses terbentuknya suatu kebudayaan dalam kaitannya dengan 
relasi kekuasaan. Buku ini direkomendasikan bagi dosen, peneliti sosial-budaya, dan 
mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Buku ini juga dapat digunakan sebagai rujukan 
pengantar yang komprehensif dan sederhana untuk memahami cultural studies dan 
penerapannya. Membaca buku ini berarti menambah pengetahuan, konsep, dan teori 
tentang cultural studies yang dapat digunakan untuk mengamati dan mendiskusikan 
secara kritis fenomena sosial budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga buku 
ini dapat memberikan manfaat bagi semua dari berbagai lintas bidang ilmu, baik ilmu 
alam, sosial, budaya, dan humaniora. 
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