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Buku ini dipersembahkan kepada guru, orang tua, siswa,
mahasiswa, rakyat jelata dan seluruh “Guru Kreatif” di seluruh
penjuru Nusantara
Pojok Pendidikan – Empowering Teachers
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PENGANTAR
Saya selalu mengatakan bahwa: “Pendidikan adalah Benteng
Terakhir Peradaban Bangsa”. Mengapa? Karena betapa
besar peranan pendididikan dalam hajat hidup manusia yang
dikatakan oleh Aristoteles: “Pendidikan adalah bekal paling
baik dalam menghadapi hari tua”.
Pendidikan dalam kaitannya dengan mobilitas sosial harus
mampu untuk mengubah arus utama (mainstream) peserta
didik akan realitas sosialnya. Pendidikan merupakan anak
tangga mobilitas yang penting. Pendidikan dapat menjadi
penyandar bagi mobilitas. Seiring dengan perkembangan
zaman kemudian kita lebih mempercayai kemampuan
individu atau keterampilan yang bersifat praktis daripada
harus menghormati kepemilikan ijasah yang kadang tidak
sesuai dengan kenyataannya. Inilah yang ahirnya
memberikan peluang bagi tumbuhnya pendidikan yang lebih
bisa memberikan keterampilan praktis bagi kebutuhan dunia
yang tentunya memiliki pengaruh bagi seseorang.
Pendidikan yang tepat untuk mengubah paradigma ini adalah
pendidikan kritis yang pernah digulirkan oleh Paulo Freire.
Sebab, pendidikan kritis mengajarkan kita selalu
memperhatikan kepada kelas-kelas yang terdapat di dalam
masyakarakat dan berupaya memberi kesempatan yang sama
bagi kelas-kelas sosial tersebut untuk memperoleh
pendidikan. Di sini fungsi pendidikan bukan lagi hanya
sekedar usaha sadar yang berkelanjutan. Akan tetapi sudah
merupakan sebuah alat untuk melakukan perubahan dalam
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masyarakat. Pendidikan harus bisa memberikan pemahaman
kepada peserta didik tentang realitas sosial, analisa sosial dan
cara melakukan mobilitas sosial.
Tulisan dalam Buku “Bunga Rampai Pendidikan Kreatif” ini
dimaksudkan sebagai tambahan menu dalam dunia
pendidikan yang mudah-mudahan memberikan wawasan
baru. Walaupun bukan merupakan buku referensi dan ditulis
dengan gaya populer, diharapkan menambah khasanah bagi
semua pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia.
Semoga.
Pendidik Pembebas
Djadja Achmad Sardjana
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