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Prakata 

Ketua Pusat Studi Agama, Pluralisme dan 

Demokrasi (PusAPDem) UKSW 

 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelejen 

Nasional (BIN) pada tahun 2016-2017 menegaskan bahwa perguruan tinggi 

telah menjadi tempat subur bertumbuhnya radikalisme dan fundamentalisme 

di Indonesia. Ironis! Perguruan Tinggi yang seharusnya menjadi tempat 

pembentukan keterbukaan dan solidaritas sosial justru terjebak dalam 

eksklusivitas dan klaim kebenaran yang menafikan kehadiran orang lain. 

Padahal kurikulum perguruan tinggi telah didesain melalui Kerangka 

Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) dirancang untuk menghasilkan 

manusia Indonesia yang terbuka terhadap perbedaan dan kreatif menghadapi 

kehidupan. Kurikulum perguruan tinggi ini sebenarnya bermuara pada 

penghargaan terhadap keragamaan yang merupakan esensi pluralisme dan 

demokrasi.  

Pluralisme dan demokrasi memerlukan penguatan pada berbagai aras 

di Indonesia. Penguatan demokrasi pada aras struktural melalui kebijakan 

pemerintah memerlukan dukungan dari masyarakat sipil. Pers dengan 

komitmen kuat mendukung pluralisme dan demokrasi, kelompok swadaya 

masyarakat sebagai penyambung aspirasi masyarakat dan terutama dunia 

pendidikan dengan kekritisannya. Penguatan pluralisme dan demokrasi hanya 

dapat berjalan dengan baik ketika kelompok-kelompok masyarakat sipil 

bekerja secara simultan dan terus menerus untuk membangun demokrasi pada 

berbagai level kehidupan.  

Pada level kelompok intelektual, penguatan demokrasi dan pluralisme 

menjadi tanggung jawab intelektual. Intelektual yang lahir dari keharusan 

membangun demokrasi dan pluralisme justru melakukan “penghianatan kaum 

intelektual.” Pluralisme dan demokrasi adalah arah masyarakat majemuk 
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seperti Indonesia, tanpa kedua hal ini, kehidupan masyarakat majemuk hanya 

akan terjebak dalam konflik kelompok. Sebagai kaum pemikiran, intelektual 

ikut bekerja menjaga arah Kebhinekatunggalikaan Indonesia, sehingga 

mengarah pada cita-cita bersama bangsa. 

Tujuan bersama Keindonesiaan dijaga dengan solidaritas bersama. 

Tugas intelektual yang paling utama adalah mendidik masyarakat untuk hidup 

berdampingan secara baik. Dasar utama dari kehidupan bersama tersebut 

adalah solidaritas bersama. Pendidikan Keindonesiaan sejatinya adalah 

pendidikan yang mengajarkan manusia Indonesia untuk solider dengan yang 

lain. Kehidupan berbangsa tidak hanya diletakan pada kekuatan hukum dan 

penegak hukum tetapi pada solidaritas sosial yang diajarkan dan dihidupi 

dalam ruang-ruang pendidikan baik formal maupun informal. 

Universitas sebagai lembaga pendidikan formal mendidik manusia 

untuk hidup berdampingan secara damai. Kerangka berpikir rasional dan 

sistematis yang dikembangkan diperguruan tinggi memungkinkan peserta 

didik untuk berpikir secara kritis. Kekritisan menjadi kunci utama untuk 

membaca fenomena masyarakat dan menghargai pemikiran yang berbeda. 

Tanpa kekritisan yang dikembangkan pada pendidikan di universitas, manusia 

akan terjebak dalam pemikiran dogmatis yang menjebak orang dalam sekat-

sekat parokial. Pendidikan kritis mendorong manusia untuk terbuka berelasi 

dengan siapa saja tanpa harus kehilangan jadi diri. 

Buku di tangan anda adalah upaya memperkuat pluralisme dan 

demokrasi dalam dunia pendidikan, terutama di Perguruan Tinggi. Kisah-

kisah menarik para civitas akademika untuk menyemai pluralisme dan 

demokrasi di Perguruan Tinggi perlu dihargai dan diapungkan sehingga dapat 

menjadi kisah belajar bagi yang lain. Pendidikan, termasuk perguruan tinggi, 

menjadi alat perubahan yang efektif. Senator J. William Fulbright menegaskan 

bahwa “education is a slow but powerful force.” Karena itu, perguruan tinggi 

menjadi tempat paling efektif dan media sangat tepat untuk memperkuat 

dasar-dasar penghargaan terhadap yang berbeda. Memang perubahan menuju 

demokrasi dan penghargaan terhadap pluralitas melalui Perguruan Tinggi 
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terlihat lambat tetapi sangat efektif membentuk paradigma berpikir dan sangat 

kuat mempengaruhi konsep berpikir tentang orang dengan latar berbeda. 

Sebagai lembaga pendidikan tinggi UKSW cukup memiliki kisah sukses 

bagaimana mendidikan manusia Indonesia memiliki kerangka berpikir 

demokratis dan pluralis. Mahasiswa yang berasal dari beragam latar bersedia 

didik bersama tanpa kehilangan jati dirinya. Memanusiakan manusia menjadi 

tugas sederhana UKSW yang pelaksanaannya sangat menantang sekaligus 

memberi harapan untuk hidupan berdampingan secara baik dalam konteks 

demokrasi dan pluralisme. Para penulis buku ini: Izak Y. M. Lattu, Josep E. 

Mambu, Sih Natalia Sukmi, Petsy Jessy Ismoyo, Elly E. Kudubun, Zon Vanel, 

Rama Tulus Pilakoannu, Wilson M.A. Therik yang juga para peneliti di Pusat 

Studi Agama, Pluralisme, dan Demokrasi (PusAPDem) telah bekerja keras 

menuangkan pikiran-pikiran dan pengalaman dalam artikel-artikel buku ini 

sehingga orang lain dapat belajar dari kisah bersama di UKSW. Dalam 

kerangka  belajar dari kisah-kisah UKSW menyemai pluralisme dan 

demokrasi, buku ini hadir sebagai penghargaan bagai HUT UKSW ke-62. 

Selamat Membaca! 

 

Salatiga, 20 November 2018 

Pusat Studi Agama, Pluralisme, dan Demokrasi (PusAPDem) – UKSW 

 

Pdt. Izak Y.M. Lattu, Ph.D 

Ketua  
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Catatan Editor 

Buku ini dikerjakan selama satu bulan (Oktober-November) disela-sela 

kesibukan para penulisnya yang tidak lain adalah para peneliti pada Pusat 

Studi Agama, Pluralisme dan Demokrasi (PusAPDem) UKSW yang juga 

merupakan Staff Pengajar lintas program studi dan fakultas di UKSW. Tujuan 

dari penulisan buku ini adalah sebagai Kado untuk Ulang Tahun UKSW yang 

ke-62 pada tanggal 30 November 2018 dari PusAPDem UKSW sebagai salah 

satu pusat studi yang baru lahir di UKSW pada Tahun 2015.  

Sebagai sebuah Kado untuk UKSW, buku ini berisikan ide, gagasan dan pokok-

pokok pemikiran dari para penulisnya untuk pengembangan kelembagaan 

UKSW dalam menapaki 62 Tahun Kedua. Buku ini didekatkan pada topik 

utama yaitu “menyemai demokrasi dan pluralisme di perguruan tinggi” 

dimana para penulis diberi “kebebasan” untuk melalukan eksplorasi pada 

tulisannya sesuai dengan latar belakang pendidikan para penulis, karena itulah 

tulisan yang ada dalam buku ini memiliki warna yang berbeda namun tetap 

dalam keindahan demokrasi dan pluralisme Indonesia.  

Izak Y.M. Lattu mengawali buku ini dengan pokok pemikirannya tentang 

UKSW merajut nasionalisme, pluralisme dan demokrasi di Indonesia dalam 

bingkai Keindonesiaan Akademis, kemudian Josep E. Mambu menawarkan 

konsep pendidikan kritis di UKSW melalui pendidikan Bahasa Inggris Kritis.  

Selanjutnya Petsy Jessy Ismoyo melihat narasi pengetahuan dan kekuasaan 

melalui naras minoritas yang berdaya cipta dengan membedah pemikiran 

Pendiri dan Rektor Pertama UKSW Dr. Oeripan Notohamidjodjo, S.H. 

pemikiran tentang  Creative Minority di UKSW dilihat oleh Sih Natalia Sukmi 

sebagai bekal tamasya di alam hiperrealitas. Dengan perspektif 

multikulturalisme, Elly E. Kudubun mencoba mengajak para pembaca 

terutama civitas akademika UKSW untuk merawat Indonesia yang terdiri dari 

berbagai agama, bahasa, suku, budaya, dan kesenian. Selanjutnya Zon Vanel 

mengajak para pembaca untuk melihat bentuk demokrasi sebagai proses 

kreatif melalui intercultural dialogue yang dikemas dalam pembuatan aplikasi 

game dialogic. Wilson M.A. Therik menawarkan paradigma penelitian yang 
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membebaskan agar kelak hasil-hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan 

mahasiswa dapat bermanfaat secara langsung untuk pemberdayaan 

masyarakat dan pembangunan kemanusiaan, tidak hanya berakhir di jurnal 

ilmiah saja. Pdt. Rama Tulus Pilakoannu mengakhiri buku ini dengan refleksi 

teologis yang mendalam melalui liturgi pluralisme yang Satya Wacana.      

Ucapan Terima Kasih  

Buku ini tak akan terbit tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena itu kami 

Tim Editor patut menyampaikan terima kasih kepada Rektor UKSW Bapak 

Neil S. Rupidara, S.E.,M.Sc.,Ph.D yang selalu memotivasi agar pusat studi-

pusat studi di UKSW produktif melakukan kegiatan penelitian dan publikasi, 

salah satu harapan itu juga diberikan kepada PusAPDem UKSW. Kepada 

Pembantu Rektor UKSW Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

Bapak Dr. Suryasatriya Trihandaru, M.Sc.nat yang telah berkenan membantu 

biaya pencetakan buku ini dan Linda Susilowati, S.Psi.,M.Si yang telah 

mendisain sampul buku ini, kami ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih 

juga kami sampaikan kepada Adhisti Raras Putri, S.Kom dari Satya Wacana 

University Press yang telah berkenan mengurus ISBN dan mengusahakan 

penerbitan buku ini melalui Satya Wacana University Press. 

 

Salatiga, 20 November 2018 

Tim Editor 

Wilson M.A. Therik 

Izak Y.M. Lattu 

Petsy Jessy Ismoyo 
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Menumbuh kembangkan Demokrasi 

Melalui Pendidikan Bahasa Inggris Kritis 

di UKSW 

 

Joseph E. Mambu 
 

Pengantar 

 Saya besar sebagai mahasiswa di Program Studi Pendidikan Bahasa 

Inggris di UKSW pada akhir 1990-an dan hidup dalam legacy (warisan) 

kekritisan yang diturunkan oleh senior-senior saya (kala itu dosen-dosen 

saya, seperti Grace Yuwono dan Purwanti Kusumaningtyas). Melalui 

mereka, saya bisa membedah secara kritis karya-karya sastra yang 

otokritik (seperti cerita pendek religius The Minister’s Black Veil karya 

Nathaniel Hawthorne) dan satir berupa alegori terhadap politik otoriter 

yang terjadi sejak menjelang Revolusi Rusia tahun 1917 (misalnya melalui 

novel Animal Farm karya George Orwell yang dikaitkan dengan rezim 

Orde Baru). Benih-benih kekritisan (criticality) secara akademis dalam 

bidang kebahasaan telah tersemai dalam diri saya sejak saat itu, dan sejak 

2007 saya menawarkan satu mata kuliah pilihan (elective) Critical 
Pedagogy & Literacy di Prodi PBI untuk menumbuhkembangkan 

pendidikan bahasa kritis di UKSW. Dalam bab ini, saya akan mengulas 

criticality—definisinya, cakupannya, dan potensi penerapannya—yang 

terkait dengan mata kuliah yang saya tawarkan ini maupun rencana 

pengembangannya—bagi mahasiswa Prodi PBI UKSW pada khususnya 

dan bagi kemajuan pendidikan bahasa asing (terutama Bahasa Inggris) di 

Indonesia secara umum.  

 

Mendefinisikan konsep kritis dalam konteks pendidikan Bahasa Inggris 

 Pemikiran-pemikiran saya banyak diinspirasi dari pustaka 

pedagogi/literasi kritis di mana salah satu komponen pentingnya adalah 

berpikir kritis (critical thinking/CT). CT lebih menekankan pada proses 
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belajar-bernalar seseorang agar pemikirannya dapat diungkapkan secara 

lisan maupun tertulis secara koheren, masuk akal, dan tajam analisanya. 

CT juga menghendaki pembelajar untuk mengidentifikasi bias (informasi 

tak berimbang) dari sebuah teks. Pedagogi/literasi kritis mencakup CT 

yang demikian ini, dan khususnya dalam konteks pembelajaran Bahasa 

Inggris, menghendaki agar pembelajar Bahasa Inggris dapat 

mengidentifikasi berbagai jenis ketidakadilan, dari teks maupun potret 

realita sehari-hari, dan mengekspresikan cara untuk menyikapi 

ketidakadilan tersebut dalam Bahasa Inggris, sehingga diharapkan ada 

transformasi sosial melalui pendidikan (Akbari, 2008; Banegas dan 

Villacañas de Castro, 2016; Freire 1970/2000; Janks, 2010).  

Salah satu unsur utama dari criticality adalah penanaman nilai-

nilai demokrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu 

makna dari demokrasi adalah ‘gagasan atau pandangan hidup yang 

mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama 

bagi semua warga negara.’ Makna ini yang akan saya pakai dalam bab ini. 

Kubota dan Miller (2017: hal. 129-130) menyebutkan beberapa jenis 

ketidakadilan di dunia ini yang tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi, 

misalnya: makin maraknya bentuk-bentuk xenophobia (kebencian atau 

ketakutan di luar nalar terhadap orang-orang dari negara atau budaya 

lain); perusakan lingkungan; kekerasan yang makin meluas; berkurangnya 

peran negara dalam menyejahterakan rakyatnya; ketimpangan ekonomi; 

ideologi monolingualisme dan standardisasi bahasa yang kebablasan; serta 

ideologi asimilasionis yang memaksa kelompok masyarakat minoritas 

untuk menanggalkan identitasnya agar bisa diterima di masyarakat 

mayoritas. Di samping itu, saya juga melihat bahwa akses terhadap Bahasa 

Inggris juga belum merata di tanah air. Namun demikian, bahasa asing 

paling populer sampai sekarang ini adalah bahasa yang bisa digunakan 

orang Indonesia untuk menampilkan keanekaragaman budaya dan 

kearifan lokal ke dunia internasional. Oleh karenanya, pemerataan akses 

pada pembelajaraan Bahasa Inggris, apalagi yang berorientasi kritis, sangat 

dibutuhkan.  

Jadi, kekritisan dalam konteks pembelajaran Bahasa Inggris (atau 

pendidikan Bahasa Inggris kritis) berarti segala upaya menjadikan 

pembelajar Bahasa Inggris menggunakan kemampuan bernalarnya dalam 

(1) memahami dan menganalisa teks berbahasa Inggris; (2) 
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mengidentifikasi segala jenis bias dan ketidakadilan dari teks berbahasa 

Inggris yang dibacanya atau apapun yang diaksesnya dari realita 

kehidupan (misalnya yang terungkap dari gambar, foto, video, perilaku 

non-verbal dan sebagainya); serta (3) mengungkapkan pemikiran 

kritisnya terhadap segala bentuk ketidakadilan yang mencederai 

demokrasi, baik secara tertulis maupun lisan, dalam Bahasa Inggris. Yang 

termasuk dalam poin (3) yaitu mengekspresikan pemikiran reflektif 
(misalnya: mengkritisi diri sendiri yang bisa jadi pernah mencederai 

demokrasi) dan konstruktif—artinya bukan (hanya) kritikan dan caci-

maki—yang bisa berkontribusi pada transformasi sosial melalui 

pendidikan. Kombinasi antara nomor (2) dan nomor (3) yaitu refleksi dan 

aksi atau, dalam Bahasa Paulo Freire (1970/2000), praxis. Secara singkat, 

criticality meliputi ‘refleksi, aksi, dan transformasi’ (Kubota dan Miller 

2017, hal. 141—terjemahan saya).  

 

Cakupan dari konsep kritis dalam konteks pendidikan Bahasa Inggris 

 Pada bagian ini saya akan menjelaskan mazhab-mazhab yang 

membentuk pemikiran kritis (yang relevan dalam konteks pendidikan 

Bahasa Inggris) serta beberapa kajian kritis yang sudah saya bagikan dan 

gumuli bersama para mahasiswa Critical Pedagogy & Literacy saya dalam 

beberapa tahun terakhir, maupun dalam perenungan saya pribadi.  

 

Tiga mazhab kritis dalam pustaka studi-studi kebahasaan 

 Dalam tinjauan pustaka mereka terhadap kajian-kajian kritis dalam 

studi-studi kebahasaan, Kubota dan Miller (2017) mengidentifikasi tiga 

mazhab utama yang bisa saling terkait, serta ada kelebihan dan 

keterbatasannya masing-masing. 

 Mazhab kritis pertama: Pengaruh pasca-modernisme. Mazhab 

kritis pertama disebut Kubota dan Miller (2017) sebagai Postmodern 
Constructionism dan terutama dipengaruhi oleh pasca-strukturalisme à la 

Foucault. Dipandang dari mazhab ini, hubungan kekuasaan, makna, dan 

subjektivitas (atau posisi subjek yang mengatur makna) dibangun dari 

kebenaran-kebenaran (truths) yang dihasilkan dan disirkulasikan secara 

diskursif dalam wacana-wacana/diskursus-diskursus (discourses). Dengan 

kata lain, makna suatu hal (misalnya: peran gender) merupakan sebuah 

bentukan sosial yang tersedimentasi (atau mengendap) dan taken-for-
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granted (atau dianggap wajar) sehingga tidak atau jarang dipermasalahkan 

(misalnya: “wanita itu seharusnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan 

wanita”). Mazhab kritis pasca-modernisme mempertanyakan dan 

mempermasalahkan segala bentukan sosial yang sering dianggap sebagai 

kebenaran.  

Optimisme berlebihan dari “menolong yang tertindas” pun bisa 

dipermasalahkan karena bisa saja timbul pertanyaan: Apa itu tertindas? 

Anda yakin bisa menolong “kaum tertindas” dengan keterkaitan Anda 

sebagai bagian dari “penindas” (misalnya karena Anda orang Kulit Putih, 

atau karena Anda Kristen di sebuah universitas Kristen yang punya 

banyak mahasiswa non-Kristen)? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini 

mencerminkan hyper self-reflexivity atau ‘acknowledging one’s 
complicity in hierarchical relations of power, and for retracing “the 
history and itinerary of one’s prejudices and learned habits”1’ (Kubota dan 

Miller, 2017: hal. 144). Dengan kata lain, hiper-refleksivitas diri adalah 

upaya mengakui keterlibatan seseorang dalam hubungan kekuasaan yang 

hirarkis dan melacak kembali sejarah dan perjalanan prasangka-prasangka 

yang dimilikinya [terhadap orang dengan kekuasaan yang lebih rendah 

darinya dalam hirarki hubungan kekuasaan] dan kebiasaan-kebiasaan 

[menindas] yang sudah mendarah daging dalam dirinya [atau kaumnya].  

Stance atau pendirian semacam ini adalah kekuatan dari mazhab 

ini, sekaligus kelemahannya. Dengan mempermasalahkan segala sesuatu, 

apalagi yang terkait dirinya dalam hubungannya dengan orang lain, 

seorang cendekiawan kritis berhaluan pasca-modernisme justru tidak 

berbuat sesuatu yang signifikan untuk pemberdayaan (atau 

empowerment) masyarakat. Di sinilah mazhab kritis berikutnya dapat 

mengkompensasi kelemahan dari mazhab kritis pasca-modernisme.  

Mazhab kritis kedua: Pengaruh Marxisme. Mazhab kritis kedua 

dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Marxisme, dan khususnya dalam 

pedagogi kritisnya Freire (Kubota dan Miller, 2017). Dalam bukunya yang 

melegenda Pedagogy of the Oppressed (Pedagogi Kaum Tertindas), Paulo 

Freire (1970/2000) mengambil kasus hubungan kekuasaan antara pemilik 

tanah (yang dilabelinya sebagai the oppressor (atau “kaum penindas”) dan 

petani sebagai “kaum tertindas” di Brazilia pada pertengahan abad ke-20. 

                                                             
1 Kutipan dalam kutipan ini adalah pemikiran Kapoor yang diinspirasi oleh tokoh 
pasca-kolonial Gayatri Spivak.  
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Menurut Freire, kaum tertindaslah yang bisa memerdekakan dirinya 

sendiri, bukan kaum penindas yang berusaha memerdekan kaum 

tertindas. Kalaupun mereka yang dari kaum yang sering dianggap 

penindas berusaha menolong kaum tertindas, mereka tidak dalam posisi 

untuk mendikte kemerdekaan kaum tertindas. Kaum tertindas sendirilah 

yang harus menentukan jalan hidupnya melalui dialog bersama sesama 

kaum tertindas, difasilitasi dari pendidik yang bisa saja dari kaum 

penindas.  

Kasus yang ditunjukkan Freire terlalu simplistik untuk 

digeneralisasi pada konteks lain. Kaum penindas dan tertindas tidak bisa 

hanya terbatas pada tuan tanah dan petani. Dalam konteks pendidikan 

Bahasa Inggris, hubungan “penindas” dan “yang tertindas” menjadi 

tampak nyata saat mengkritik ideologi neoliberalisme di mana kecakapan 

berbahasa Inggris menjadi salah satu modal manusia, yaitu berupa 

komoditas dalam produksi kapitalis global. Komodifikasi (atau 

pengubahan sesuatu menjadi komoditas) dari kecakapan berbahasa Inggris 

ini mengaburkan relasi sosial dari produksi. Relasi ini ditunjukkan dengan 

adanya gap sosial-ekonomis antara kaum pemilik modal (atau kapitalis) 

dan kaum pekerja seperti penerjemah. Gap ini menjadikan pekerja 

kebahasaan (language workers) terasing (diterjemahkan, dengan 

penyesuaian redaksional, dari Kubota dan Miller, 2017: hal. 136).  

Secara lebih konkret, misalnya, ada kesenjangan antara penulis 

(dan penerbit) buku teks Bahasa Inggris, khususnya dari negara-negara 

Barat, dengan pengguna buku teks tersebut di Indonesia. Buku teks 

pelajaran Bahasa Inggris adalah komoditas (yang dikondisikan, dengan 

promosi gencar dari penerbit di negara-negara Barat) untuk dibeli. 

Komoditas yang dijual ternyata tidak hanya buku teks Bahasa Inggrisnya 

saja, tetapi gaya hidup kelas sosial menengah ke atas atau sangat atas. 

Contoh branding gaya hidup kelas sosial atas di buku-buku teks Bahasa 

Inggris terbitan Inggris adalah para selebriti seperti Britney Spears, Ozzy 

Osborne, Rowan Atkinson, Oprah Winfrey, Nicole Kidman, dan lain-lain 

di buku berjudul New Cutting Edge Upper Intermediate terbitan 2005 

(Gray, 2010, hal. 728). Salah satu justifikasi dimunculkannya selebriti di 

buku teks semacam ini adalah agar mahasiswa termotivasi belajar bahasa 

Inggris di mana para pembelajar punya aspirasi untuk hidup sukses seperti 

para selebriti yang bekerja keras dan punya pencapaian. Gaya hidup (bak) 
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selebritis yang ditonjolkan dalam buku teks semacam ini adalah yang 

mengedepankan karakteristik kerja keras, komitmen, gairah (passion), 

orientasi bisnis, atau zero drag (yaitu kerja berjam-jam untuk 

menghasilkan banyak uang, lalu traveling ke mana-mana; (hal. 729). 

Misalnya, ‘At the moment he’s working in Mexico, and next week he’s 
travelling to France’ (sebuah contoh kalimat di buku teks New Headway 

yang ditulis Soars dan Soars, 2003, sebagaimana disitir dalam Gray, 2010: 

hal. 724).  

Gaya hidup macam ini adalah bentuk kapitalisme baru yang 

mencerminkan ‘white-collar individualism in which the world of work is 
overwhelmingly seen as a privileged means for the full and intense 
realization of the self, along lines determined largely by personal 
choice’—yaitu individualisme kerah-putih di mana dunia kerja secara 

dominan dilihat sebagai hak istimewa untuk realisasi diri seutuhnya yang 

ditentukan oleh pilihan personal (Gray, 2010: hal. 728-729). Karena 

sangat sering ditemukan dalam buku-buku teks terbitan Barat, 

individualisme kerah-putih (atau pilihan pribadi untuk menjadi sukses 

dengan kerja keras) menjadi hegemonis. Dari sudut pandang Marxisme, 

hegemoni semacam ini bermasalah karena masyarakat—yang dalam hal 

ini adalah pembelajar Bahasa Inggris di dunia ketiga di mana kelas pekerja 

banyak juga jumlahnya—berpotensi hanya bisa melihat dunia dari satu 

atau sedikit sisi, dan sisi itupun dianggap yang paling wajar atau masuk 

akal.  

Jadi, lensa Marxisme menghendaki agar pembelajar Bahasa Inggris 

dapat melihat kesenjangan kelas sosial. Dengan hanya mengedepankan 

gaya hidup (bak) selebriti, pembelajar dari kelas sosial ekonomi menengah 

ke bawah atau sangat bawah sering hanya diajak bermimpi untuk dapat 

hidup sukses dengan bekerja keras, namun tidak melihat perjuangan 

(naik) kelas sosial yang sering tidak bersahabat bagi golongan ekonomi 

lemah. Starting points (atau titik berangkat) orang yang sudah dari kelas 

sosial menengah ke atas sudah jauh mendahului mereka yang baru mau 

naik dari anak tangga kelas sosial bawah, dan kalaupun yang dari kelas 

sosial bawah pada akhirnya memang bisa sangat berhasil naik kelas sosial, 

banyak pula yang gagal. Di sisi lain, bagi pembelajar kelas menengah ke 

atas yang terpapar pada materi ajar Bahasa Inggris yang berfokus pada 

gaya hidup selebriti, individualisme kerah-putih hanya akan makin 
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melanggengkan hegemoni dari kapitalisme (atau hasrat memiliki, 

mengambil, menguasai, dan mengeksploitasi sumber-sumber daya 

manusia maupun alam demi pencapaian pribadi belaka).  

Menurut Kubota dan Miller (2017), kelebihan lain dari perspektif 

Marxisme yaitu memungkinkan pembelajar melihat bahwa realita bukan 

saja bentukan sosial secara diskursif (seperti yang diyakini dalam mazhab 

kritis pasca-modernis), tetapi terkait dengan kondisi fisik-material, sosial 

ekonomi, dan budaya (antar kelas sosial). Salah satu kemungkinan 

pemberdayaan pembelajar Bahasa Inggris dari perspektif Marxisme yaitu 

pada saat guru/dosen mengajak pembelajar melihat realita-realita 

“menindas” (oppressive) di masyarakatnya (misalnya: iklan krim pemutih 

kulit), mendeskripsikannya, mengomentarinya secara kritis (misalnya: 

bahwa iklan pemutih kulit adalah bagian dari rasisme), dan membuat aksi 

penanding dari realita yang menindas (contohnya: membuat pernyataan 

dan/atau gambar melawan rasisme). Rangkaian pemberdayaan semacam 

ini sangat disarankan dalam pedagogi kritis Paulo Freire (1970/2000) dan 

literasi kritis (Janks 2010).    

Kelemahan dari mazhab ini masih berputar pada sulitnya 

menjawab pertanyaan ini: ‘Who should or who can liberate the 
oppressed?’ (Kubota & Miller 2017: hal. 143)—siapa yang seharusnya dan 

bisa membebaskan kaum tertindas? Tersirat dalam pertanyaan ini adalah 

pertanyaa-pertanyaan lain semacam ini: “Siapa kau sehingga mau 

membebaskan kami? Bukannya kau adalah representasi dari bangsa bekas 

penjajah?”   

Mazhab kritis ketiga: Pengaruh Pasca-Kolonialisme. Pengaruh 

gaya berpikir Eropa mewarnai baik Marxisme maupun Pasca-

Kolonialisme. Namun demikian, postcolonialism berkomitmen menjadi 

‘antithesis’ dari superioritas Eropa yang rasis, mengeksploitasi secara 

ekonomis, menguasai secara politis, dan menggunakan kekerasan kolonial 

terhadap negara-negara (bekas) jajahannya (Kubota dan Miller 2017: hal. 

138). Fokus utama dari studi-studi pasca-kolonialisme adalah mempelajari 

keterkaitan antara Self (atau Diri Sendiri dari sudut pandang Eropa/kaum 

penjajah) dan Other (atau Liyan/yang diliyankan/orang-orang di luar Diri 

ke-Eropa-an/kaum terjajah). Kubota dan Miller (2017: hal. 137-138) 

menyebutkan dua pionir mazhab ini, yaitu Edward Said, yang membahas 

bagaimana diskursus hegemonik orang Barat memandang orang-orang 



22 
 

Timur (Oriental) sebagai Liyan, dan Bhabha, yang mengeksplorasi 

kemungkinan (bekas) orang-orang jajahan menyatakan dirinya dalam 

identitas baru dengan cara menarasikan sejarah dari perspektifnya sebagai 

Liyan (rehistoricization), menerjemahkan (translation), dan merebut serta 

mengadopsi untuk kepentingan Liyan (appropriation). Walaupun 

menarik, kritik yang dilontarkan terhadap mazhab ini adalah bahwa 

tokoh-tokoh seperti Said dan Bhabha ini besar di dunia akademis Barat, 

bekerja di Barat, “berkomplot” (complicit) dengan produksi pengetahuan 

à la Barat, dan ironisnya kurang menyentuh kehidupan nyata Liyan, yang 

mereka suarakan dan perjuangkan, di luar dunia akademis Barat.    

Kubota dan Miller (2017) berpendapat bahwa studi-studi 

kebahasaan yang selaras dengan mazhab kritis pasca-kolonialisme namun 

tidak dibingkai secara eksplisit dalam kerangka teoretis mazhab ini 

meliputi kajian World Englishes (yaitu Bahasa-Bahasa Inggris di luar 

konteks negara-negara inner circle seperti Amerika Serikat, Inggris, 

Australia, dan Selandia Baru). World Englishes mengkaji bahasa-bahasa 

Inggris yang beredar, dipakai, dan menyimpang dari standar-standar 

inner circle seperti di India, Malaysia, Brunei Darussalam, dan lain-lain. 

Ini langkah baik.  

Dalam konteks kajian Pendidikan Bahasa Inggris kritis pasca-

kolonial, pertanyaan penelitian yang perlu dijawab adalah sebagai berikut: 

Bagaimanakah suatu kelompok siswa dari komunitas masyarakat dari 

kelas sosial menengah ke bawah (yang masih relatif sulit mendapat akses 

terhadap pembelajaran Bahasa Inggris berkualitas), baik itu di daerah 

perkotaan maupun pedesaan di Indonesia (termasuk di pulau Jawa), 

mengungkapkan criticality-nya terhadap materi ajar, lingkungan, maupun 

struktur sosial budaya di sekitarnya dalam bahasa lokal, Bahasa Indonesia, 

dan Bahasa Inggris? Penekanan dalam pertanyaan payung ini adalah 

bagaimana kita tahu pengungkapan criticality dari perspektif emic atau 

insider (yaitu sudut pandang “orang dalam”)2 suatu kelompok masyarakat, 

dan bukannya orang luar mengajari apalagi mencekoki orang lokal apa itu 

criticality dan bagaimana seharusnya berpikir kritis itu. Jika pendidik 

Bahasa Inggris kritis ingin menjawab pertanyaan besar ini secara serius, 

bukan saatnya lagi mereka—atau kami, karena saya termasuk—

                                                             
2 Lihat Heath, Street, dan Mills (2008: hal. 43-44) untuk penjelasan umum mengenai 
perspektif etic dan emic.  
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berperilaku seperti penjajah yang mendikte suatu kelompok masyarakat. 

Komitmen semacam ini belum dilakukan serius dan oleh karenanya layak 

diteliti lebih lanjut, khususnya di Indonesia yang secara historis ada dalam 

konteks pasca-kolonial juga karena pernah dijajah secara politik dan 

militer oleh Spanyol, Portugal, Belanda, Inggris, dan Jepang. Dan novel-

novel Pramoedya Ananta Toer pun, walaupun berbentuk fiksi, 

membeberkan perilaku feodal bangsawan atau pejabat di masyarakat 

Indonesia sendiri yang tidak beda jauh dari perilaku penjajah dari Barat 

terhadap rakyat (kecil) di negara kita.   

Sintesis. Secara eklektik saya bisa memetik pelajaran bahwa untuk 

urusan aksi atau tindakan bersama masyarakat untuk mencapai cita-cita 

demokrasi, maka semangat pedagogi kritisnya Freire menjadi sumber 

inspirasi saya. Jika ditarik secara filosofis, Paulo Freire dipengaruhi 

Marxisme, walaupun saya tidak setuju juga bahwa Freire ini komunis 

karena ia juga seorang yang dekat dengan kekristenan (lihat Freire, 1984). 

UKSW punya sejarah panjang untuk berpihak pada yang terpinggirkan—

paling tidak, itu dari yang saya rasakan dan yakini secara pribadi selama 

ini. Beberapa unsur UKSW juga punya spirit Freire.3  

Namun, dengan makin terpapar pada karya-karya kritis reflektif 

bercorak postmodernist seperti Pennycook (2001), pertanyaan-

pertanyaan bersifat hyper self-reflexive tentu baik untuk ditanyakan 

setiap pendidik kritis karena dengan bertanya kritis pada diri sendiri, kita 

tidak akan mudah terjebak dalam suatu ironi, atau paling tidak kita sadar 

bahwa ironi sulit dihindarkan. Misalnya, menyuarakan mereka yang 

sering dianggap sebagai kaum “terpinggirkan” melalui karya-karya 

akademis yang didiseminasikan dalam konferensi dan/atau jurnal nasional 

maupun internasional justru membuat nama si penulis conference 
proceedings dan/atau artikel jurnal makin terkenal, namun tetap saja 

mereka yang “terpinggirkan” terbungkus dalam nama-nama samaran. 

Sebagai guru dan pendidik guru Bahasa Inggris, saya juga sadar bahwa 

taste (atau selera) akademis saya sangat bercorak Barat, bukan saja karena 

Bahasa Inggris adalah santapan harian saya sehari-hari, namun juga 

karena saya menggumuli critical pedagogy dan critical English language 

                                                             
3 Mantan mahasiswa saya pun, Jessica Natalia Landum, pernah merenungkan 
kontribusi Freire dalam rubrik opininya di Scientiarum (lihat 
http://scientiarum.com/2010/06/03/mengenang-freire/) dan Neil S. Rupidara 
(sekarang Rektor UKSW) sempat memberikan pula komentarnya di laman tersebut.   

http://scientiarum.com/2010/06/03/mengenang-freire/


24 
 

teaching sejak saya studi di Australia maupun Amerika Serikat, dan 

pemikiran-pemikiran yang saya jadikan referensi selama ini kebanyakan 

adalah penulis-penulis Barat, atau para cendekiawan dari Asia seperti 

Ryuko Kubota yang secara akademis besar di Barat juga.  

 Saya tidak akan serta-merta menanggalkan apapun yang saya 

pelajari dari dunia kritis Barat. Pertama, istilah Barat dan Timur pun bisa 

bermasalah. Dengan makin menyempitnya dunia karena perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi, Barat dan Timur makin kabur 

batasannya. Kedua, saya justru ingin ada semacam dialog antara Barat dan 

Timur; antara saya dan mahasiswa saya; antara saya dan masyarakat di 

mana saya (atau mahasiswa saya) melakukan pengabdian kepada 

masyarakat antara mahasiswa saya dengan masyarakat di mana mahasiswa 

saya mengabdi. Dialog ini untuk mempertemukan atau mentriangulasikan 

perspektif kritis yang etic (yaitu kerangka analitis/teoretis secara 

akademis) maupun yang emic (yaitu sudut pandang yang dimiliki 

siapapun, termasuk dosen, guru, mahasiswa, pelajar, dan anggota 

masyarakat lainnya yang tidak atau belum banyak tahu tentang teori 

kritis, namun memiliki kemampuan mengungkapkan kekritisannya dalam 

praktek sehari-hari). Dengan bersekutunya perspektif etic dan emic, maka 

saya dan siapapun yang menggumuli pendidikan Bahasa Inggris (PBI) 

kritis dapat bersinergi (termasuk dalam hal publikasi ilimiah bersama) 

untuk melakukan aksi demi transformasi masyarakat yang berpedoman 

pada prinsip-prinsip keadilan sosial.  

Pada bagian berikut ini saya akan membahas secara relatif singkat 

beberapa isu kritis dari perspektif etic yang sudah pernah saya share dan 

diskusikan bersama para mahasiswa Critical Pedagogy & Literacy saya. 

Perspektif emic dari kajian-kajian kritis ini tidak akan saya bahas. Jika dan 

hanya jika ada studi-studi lanjutan dengan pelibatan mahasiswa prodi PBI 

dan masyarakat Indonesia yang ingin belajar Bahasa Inggris, barulah 

perspektif-perspektif emic dari isu-isu kritis berikut ini akan muncul.  

 

Isu-isu utama dalam kepustakaan Pendidikan Bahasa Inggris kritis 

 Rasisme dan multikulturalisme kritis. Salah satu isu sosial yang 

sering digoreng baik itu di negara maju seperti Amerika Serikat dan di 

negara berkembang seperti Indonesia adalah ras. KBBI mendefinisikan ras 

sebagai ‘penggolongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik.’ Salah satu ciri 
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fisik yang sangat menonjol adalah warna kulit, dan hal ini sering 

dijadikan dasar bagi banyak orang untuk bersikap, bertutur, dan bertindak 

rasis. Menurut Kubota dan Lin (2009), rasisme juga terjadi bahkan dalam 

konteks sesama Asia/orang non kulit putih (misalnya: orang Jepang 

terhadap orang-orang Asia lainnya di tahun 1940-an), jadi bukan hanya 

dalam konteks orang berkulit putih terhadap orang dengan kulit 

berwarna (gelap).  

Hal-hal etnik saya anggap sebagai bagian dari pengertian suku 

bangsa di bab ini. Dalam KBBI, suku bangsa adalah “kesatuan sosial yang 

dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan 

identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa.” Jadi, orang yang 

beretnik sesuatu (katakanlah etnis Jawa) adalah bagian dari suku bangsa 

tertentu (misalnya suku Jawa). Jika ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik 

yang tampak, maka suku bangsa atau hal-hal etnik bersifat bentukan 

sosial (socially constructed). Namun, memiliki ras maupun ethnicity 

tertentu bisa menjadi sumber konflik secara sosial, politik, ekonomi, 

budaya, dan linguistik (atau kebahasaan). Kubota dan Lin (2009: hal. 16) 

menyarankan bahwa pendidikan bahasa kedua (seperti Bahasa Inggris di 

konteks Indonesia) perlu membicarakan ‘hegemonic racialized norms’ 
(atau norma-norma rasial yang hegemonik) terkait warna kulit dan 

hubungan-hubungan ras/etnis, di mana perbedaan aksen bahkan untuk 

bahasa yang sama bisa dipermasalahkan.    

Ketegangan antar ras/etnis berlatar belakang berbagai budaya ini 

sering tidak diperbincangkan secara serius di lingkungan akademis. Yang 

sering terjadi adalah penyelenggaran festival budaya di mana budaya-

budaya ditampilkan unsur-unsur eksotisnya saja (misalnya: food 

[makanan], fashion [pakaian], festival, dan folkdance [tarian rakyat]), 

yang dalam kacamata Kubota (2013: hal. 3775) adalah bentuk 

multikulturalisme liberal. Saya setuju dengan Kubota, bahwa kita perlu 

mendorong multikulturalisme yang berorientasi kritis. Artinya, 

pembelajar tidak hanya menghargai (atau merayakan perbedaan) budaya-

budaya secara dangkal, tapi juga bisa menyikapi hubungan kekuasaan 

terkait politik identitas, khususnya karena latar belakang suku/etnis yang 

berbudaya, berbahasa, dan beragama yang berbeda-beda.   

Klasisme yang dibingkai dalam neoliberalisme. Block (2015: hal. 3) 

merinci beberapa dimensi kunci dari kelas sosial: materi yang dimiliki 
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(seperti tanah, alat-alat elektronik, pakaian, rumah, buku, dll.); pekerjaan 

(kasar atau bergengsi); area/lingkungan di mana seseorang tinggal (apakah 

itu di pemukiman kumuh atau elite); tingkat pendidikan; jejaring sosial 

(di mana kelas menengah biasanya berkumpul dengan kelas menengah, 

kelas bawah/pekerja dengan sesamanya yang dari kelas sosial yang 

serupa); pola-pola konsumsi (misalnya: makan makanan organik atau junk 
food); cara berpakaian, berbicara, pola makan; dan mobilitas (yang 

mencakup pengetahuan, waktu, dan dana untuk bepergian). Sebagaimana 

dibahas di bagian mazhab kritis berhaluan Marxis, analisis buku teks 

dapat mengungkap kelas sosial tertentu—umumnya kelas sosial 

menengah ke atas—yang ditonjolkan di banyak buku ajar Bahasa Inggris.  

Ideologi neoliberal yang berkembang di dunia saat ini turut 

berpengaruh dalam bisnis pembelajaran Bahasa Inggris. Dengan 

mengusung wacana bahwa manusia secara individu bisa maju secara 

sosial-ekonomi di era yang katanya “pasar bebas” dan “perdagangan 

bebas” sehingga bisa berwirausaha juga secara bebas, neoliberalisme 

mengaburkan strata-strata/kelas sosial, sedemikian hingga seolah-olah 

semua orang punya kesempatan dan akses yang sama untuk naik kelas 

sosial, khususnya dengan penguasaan Bahasa asing seperti Bahasa Inggris. 

Kubota (2014: hal. 487) berargumen bahwa neoliberal multiculturalism 

tetap saja mereproduksi hirarki kekuasaan dalam hal ras, kelas sosial, dan 

gender, walaupun ideologi ini katanya mendorong sikap menghormati 

perbedaan, sensitif terhadap perbedaan, antirasisme, dan kebebasan 

ekonomik individu.    

Kesetaraan gender dan seksualitas. Peran wanita di masyarakat 

dengan sistem patriarki yang dominan seperti di Indonesia sering 

terpinggirkan atau tereduksi menjadi 3M: macak (merias diri), masak, dan 

manak (melahirkan anak).4 Ujaran-ujaran yang seksis dapat melecehkan 

wanita atau, dalam konteks masa kini, mereka juga yang 

mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari komunitas LGBTQ 

(lesbian, gay, bisexual, transgender, queer or questioning). Prinsip 

universal yang perlu dipegang di sini adalah respect, yaitu menghormati 

pilihan orientasi seksual seseorang dengan peran gender yang mereka 

                                                             
4 Lihat misalnya https://www.suaramerdeka.com/gayahidup/baca/695/sisi-lain-
macak-masak-lan-manak.  

https://www.suaramerdeka.com/gayahidup/baca/695/sisi-lain-macak-masak-lan-manak
https://www.suaramerdeka.com/gayahidup/baca/695/sisi-lain-macak-masak-lan-manak
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ingin tampilkan secara sosial tanpa mau dipasung tuntutan-tuntutan sosial 

terhadap dirinya, entah sebagai pria atau wanita.  

Spiritualisme kritis. Walaupun tidak terbatas pada urusan agama, 

spiritualitas tidak bisa dipisahkan dari agama, khususnya di Indonesia ini. 

Hubungan kekuasaan terkait agama jelas sangat tampak di negeri ini. 

Politik identitas berbasis SARA menguat pula di negara ini dalam 

beberapa tahun terakhir. Di universitas Kristen seperti UKSW, politik 

identitas semakin kompleks. Di satu sisi, dalam kepustakaan PBI kritis, 

kristenisasi sangat ditentang oleh penulis-penulis Barat (misalnya 

Pennycook dan Coutand-Marin, 2003). Di sisi lain, UKSW mayoritas 

mahasiswa dan dosennya beragama Kristen/Katolik, namun berinteraksi 

pula dengan banyak dosen dan mahasiswa non-Kristen/Katolik di negara 

yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dialog antar agama, di 

mana civitas akademika berlainan agama bisa belajar nilai-nilai spiritual 

satu sama lain, menjadi sangat penting (Mambu, 2016).  

Sintesis. Perspektif postmodernism membantu kita untuk 

mempermasalahkan bentukan-bentukan sosial secara diskursif yang 

mereduksi manusia menjadi sesuatu yang rendah atau hina karena ciri-

ciri fisiknya (rasisme), agamanya, peran gender dan orientasi seksualnya. 

Perspektif Marxisme menegaskan bahwa hubungan kekuasaan di 

masyarakat tidak saja pada tataran diskursus namun juga berkelindan 

dengan status atau kelas sosial yang terkait juga dengan kepemilikan 

modal/kapital seseorang. Hubungan kekuasaan yang terjaga gap-nya 

(misalnya: karena perbedaan suku, agama, dan kelas sosial) juga sering 

terjadi secara berulang dalam sejarah, baik di masa kolonial, maupun di 

masa kini.  

 

Rencana pengembangan pendidikan Bahasa Inggris kritis 

Karena saya ingin PBI kritis lebih berkembang lagi, saya perlu menjelajah 

teritori yang belum banyak terpetakan dalam isu-isu utama/klasik 

sebagaimana saya bahas di atas.  

 

Membahas isu-isu termutakhir dalam kepustakaan Pendidikan Bahasa 

Inggris kritis and beyond 
Bahasa Inggris untuk pembelajar berkebutuhan khusus. Baru-baru ini 

saya menguji skripsi mahasiswa saya di prodi PBI (Wityananda, 2018) 
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yang menulis tentang prosedur pengajaran yang dilakukan guru Bahasa 

inggris dalam mengajar siswa yang pendengarannya terganggu di sebuah 

SMALB di Salatiga. Ini sudah langkah bagus untuk memperhatikan siswa 

berkebutuhan khusus. Ke depan, studi-studi terhadap populasi pembelajar 

with special needs perlu mengkaji lebih mendalam hasrat (desire), 

keengganan, maupun tantangan belajar Bahasa Inggris dari perspektif 

pembelajar itu sendiri. Yang lebih penting juga yaitu agar pembelajar 

semacam ini dapat menyuarakan kebutuhan dan perjuangannya belajar 

Bahasa Inggris.    

Critical digital pedagogy. Hal-hal terkait digital/technological 
divide berikut ini perlu menjadi perhatian lebih: Perbedaan antara negara 

maju yang punya teknologi maju dan negara berkembang yang 

teknologinya ketinggalan; perbedaan teknologi di dalam suatu negara itu 

sendiri (antara daerah perkotaan dan pedesaan); perbedaan di dalam suatu 

kelas (misalnya antara siswa yang punya akses ke teknologi di rumah dan 

mereka yang tidak punya); perbedaan antara penggunaan teknologi yang 

efektif maupun tidak dalam belajar bahasa (Hockly, 2013: hal. 79); dan 

perbedaan antara guru dan/atau siswa yang paham dan menggunakan 

teknologi dengan mereka yang tidak melek teknologi (Boyd, 2016). 

Perangkat digital perlu lebih diarahkan agar siswa bisa terlibat sebagai 

pelaku aktif (agents) dari pembelajarannya sendiri, dan bukan hanya 

untuk tempat penyimpanan materi belajar (Stommel, 2014).  

Posthumanism. Perhatian terhadap lingkungan bukan hal baru. 

Namun, dalam studi kebahasaan, Appleby dan Pennycook (2017: hal. 247, 

252-253) mengindikasikan bahwa penelitian-penelitian yang ada masih 

terpusat pada manusia (anthropocentrist) dan belum mengeksplorasi 

diskursus hubungan kekuasaan antara manusia dan dunia di luar manusia 

(more-than-human world) yang sering menjadi objek penindasan atau 

kesemena-menaan manusia. Oleh karenanya, studi-studi etnografis ke 

depan perlu mempertimbangkan unsur-unsur non-linguistik di luar 

manusia karena peran benda, ruang, dan makhluk selain manusia juga 

sama pentingnya dengan bahasa dan penggunaannya oleh manusia dalam 

berinteraksi di suatu konteks. Posthumanism ini bukan untuk 

meniadakan manusia dan bahasa, tapi untuk mendudukkannya di tempat 

yang semestinya, yaitu tidak selalu di pusat, tapi bisa pula di pinggiran 

(periphery), untuk dapat memahami hubungan pemaknaan (semiotics) 
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dan kekuasaan (politics) secara lebih menyeluruh. Ini semua masih cukup 

abstrak, namun sebagai ilustrasi saya membayangkan diri saya 

memposisikan menjadi penguin di kutub selatan yang berjuang 

menghadapi pemanasan global karena ulah manusia, atau saya menjadi 

jurnalis National Geographic yang sedang meliput penguin tersebut.   

 

Mengembangkan pembelajaran Bahasa Inggris kritis 

Cakupan Pendidikan Bahasa Inggris kritis tidak terbatas pada isi (atau 

content) dari isu-isunya saja tapi juga meliputi pendekatan-pendekatan 

(atau approaches) pembelajaran  dalam kurikulum yang mengutamakan 

pada dialog, kolaborasi, pengonstruksian pengetahuan secara bersama, 

dan aksi sekonkret-konkretnya di dalam maupun di luar kelas. Menurut 

saya, idealnya pendekatan-pendekatan berikut ini dilakukan dalam 

koridor service-learning (S-L) agar mahasiswa prodi PBI dan masyarakat 

di mana para mahasiswa hadir mengeksplorasi perspektif etic dan emic 

dari isu-isu sentral dalam PBI kritis secara bersama-sama. Inti S-L yaitu 

belajar di kelas secara teori dan di masyarakat secara praktek melalui 

pelayanan kepada masyarakat, lalu merefleksikan pengalaman belajar di 

masyarakat dan mengaitkannya dengan teori yang dipelajari sebelumnya 

(Perren, Grove, dan Thornton, 2013).  

Membedah materi pembelajaran dan media secara kritis. Saya 

tidak akan mengulang contoh bedah buku ajar Bahasa Inggris yang saya 

bahas di bagian mazhab Marxisme di atas. Membedah karya sastra, 

khususnya yang ditulis dalam Bahasa Inggris, bisa dilakukan. Contoh lain: 

Pada minggu ke-2 semester gasal 2017-2018 lalu (yaitu pada 7 September 

2017), misalnya, saya menampilkan video Youtube berjudul 10 Most 
Racist Films in History 

(https://www.youtube.com/watch?v=pgFgyt_DeDE). Saat mahasiswa 

menonton video clip tersebut, saya sudah menyiapkan beberapa 

pertanyaan untuk bahan diskusi mahasiswa, misalnya yang terkait bentuk 

fisik hook-nosed (hidung betet) dan sifat money-grabbing yang di-

stereotip-kan sebagai orang Yahudi (dalam film Star Wars Episode 1: The 
Phantom Menace [1999]). Metode ini bisa direplikasikan saat mahasiswa 

melakukan service-learning di masyarakat yang ingin belajar Bahasa 

Inggris.  

https://www.youtube.com/watch?v=pgFgyt_DeDE
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Menulis esai bertema kritis. Esai bisa ditulis secara naratif dan/atau 

argumentatif untuk memaparkan pengalaman dan pendapat pribadi atau 

berkelompok, baik sekumpulan mahasiswa sendiri maupun masyarakat 

(yaitu perspektif emic) tentang penindasan, ketidakadilan sosial, dan 

upaya advokasi dalam rangka melawan hal-hal yang secara konsep (atau 

perspektif etic) disebut sebagai rasisme, klasisme, neoliberalisme, 

kekerasan seksual, perusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Lihat 

Mambu (2011) untuk beberapa contoh penggunaan Bahasa Inggris untuk 

tujuan-tujuan advokasi.   

Menggunakan pendekatan multimodal. Pertama, pembelajar bisa 

menggunakan media lukisan dan/atau fotografi dalam mengungkap 

temuan-temuan di sekitarnya yang mengandung penindasan dan 

ketidakadilan. Photovoice merupakan salah satu metodologi yang bisa 

membantu PBI kritis secara visual dan verbal. Menurut Sutton-Brown 

(2014), photovoice memungkinkan suatu kelompok masyarakat atau 

pembelajar fokus pada suatu tema yang relevan dan disepakati komunitas. 

Untuk bisa memperkaya dialog terkait tema fokus, komunitas secara 

kolaboratif mengambil gambar/foto dari lingkungannya untuk kemudian 

dimaknai dan diarahkan supaya ada aksi sosial. Langkah-langkah 

pemaknaan foto bisa secara singkat diingat dengan jembatan keledai 

SHOWeD: Apa yang kau lihat (See)? Apa yang terjadi (Happening) di 

sini? Bagaimana foto ini berhubungan dengan hidup kita (Our)? Mengapa 

ada (exist) situasi yang digambarkan ini? Kita bisa buat (Do) apa terkait 

foto ini? (hal. 176). Terkait S-L untuk penguatan Bahasa Inggris kritis, 

mahasiswa dan masyarakat menggunakan foto dan Bahasa Inggris untuk 

melalukan photovoice ini.  

Kedua, pembelajar Bahasa Inggris kritis bisa melakukan performed 
ethnography atau etnografi yang dipentaskan secara drama  dengan 

mengangkat isu-isu sentral PBI kritis, misalnya konflik terkait 

penggunaan bahasa pendatang/imigran di suatu acara yang 

diselenggarakan di negara yang menampung imigran (Goldstein, 2004). 

Unsur musikal dan tarian bisa masuk juga. Naskah drama dan lirik lagu 

dapat ditulis berdasarkan atau diadaptasi dari kejadian nyata, dalam 

Bahasa Inggris.   

Menerapkan social entrepreneurship. Diskusi Marxisme di 

kepustakaan PBI kritis sering hanya mandek pada kritik terhadap sistem 
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neoliberal (misalnya: yang ada pada buku teks Bahasa Inggris). Sedikit 

lebih baik jika kritik tersebut dibarengi upaya mendesain ulang (atau re-
design, menurut Janks, 2010) materi ajar dengan perspektif yang 

mengakomodasi sudut pandang anti-neoliberal. Jika PBI kritis ingin 

memiliki dampak sosial yang masif, maka saya melihat bahwa konsep 

social entrepreneurship (SE) perlu diperhatikan lebih serius. Praszkier 

dan Nowak (2012) menyebutkan tokoh SE seperti Mohammad Yunus 

peraih Nobel Perdamaian 2006 pencetus Grameen Bank yang memberi 

kredit mikro kepada wanita-wanita Bangladesh yang sangat miskin agar 

mereka bisa membuka usaha kecilnya (hal. xiv). Ada juga Munir Hasan, 

juga dari Bangladesh, yang sukses membawa negaranya yang tadinya 

secara umum benci pada matematika—sampai-sampai penerbit buku di 

sana pun enggan menerbitkan buku-buku teks matematika—dan bukan 

pemain kunci dalam jagat permatematikaan dunia, menjadi negara yang 

mengirimkan kontingen Olimpiade Matematika Internasional dan meraih 

medali perunggu di Bremen, Jerman, pada 2009. Prosesnya dirintis dari 

membuat festival matematika yang se-fun mungkin dalam event 
Olimpiade Matematika Bangladesh pada level regional dan nasional (hal. 

1-3).   

Praszkier dan Nowak (2012:15) mencatat ada lima dimensi kunci 

dari SE: misi sosial; inovasi sosial; perubahan sosial; entrepreneurial spirit; 
dan kepribadian. Misi sosial bermula dari visi (atau bahkan mimpi) besar 

(contoh: menjadikan Bangladesh negara matematika, bagi Munir Hasan; 

menolong orang miskin di daerah kumuh perkotaan sehingga bisa go 
international, dan lain-lain) untuk mengatasi masalah-masalah sosial 

seperti ‘penuaan; ketergantungan pada bahan-bahan kimia; anak-anak 

berkebutuhan khusus; diskriminasi terhadap kaum minoritas; pendidikan; 

terkucil dari akses pada teknologi informasi dan komunikasi; lingkungan; 

kesehatan; tunawisma; kemiskinan; pengembangan sanitasi pedesaan; 

anak-anak jalanan; energi baru dan terbarukan; perdagangan wanita dan 

anak-anak; dan pengangguran’ (hal. 16-17—terjemahan saya) dan lain 

sebagainya.  

Inovasi sosial terkait dengan mencari ide-ide baru atau tidak 

pasaran/mainstream untuk mengatasi masalah sosial yang menjadi fokus 

seorang social entrepreneur. Perubahan sosial, atau dalam istilah saya juga 

sama dengan transformasi sosial, menurut Praszkier dan Nowak bersifat 
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jangka panjang dan dampaknya luas. Agar bisa demikian, seorang social 
entrepreneur perlu memikirkan pula langkah-langkah yang ditempuh di 

berbagai lini agar ide-ide baru bisa secara realistis terlaksana 

berkesinambungan dan memiliki efek bola salju (snowball effect) 
sehingga lebih banyak orang terlibat di dalamnya. Entrepreneurial spirit 
adalah sikap berkomitmen penuh pada misi sosialnya, gigih—‘they are 
willing to spend the next ten to fifteen years to create a historic 
development’ (hal. 21), dan punya nyali merombak (bahkan 

menghancurkan dan mendekonstruksi) pola-pola/struktur masyarakat 

yang lama atau status quo. Kepribadian, atau dimensi kunci ke-5, meliputi 

kreativitas dan kecakapan entrepreneurial. Satu kecakapan 

entrepreneurial utama di sini yaitu kemampuan menggalang dana secara 

kreatif dalam rangka tercapainya misi sosial. Ini terkait juga dengan 

kemampuan ‘menimbang keuntungan sosial dan finansial dari setiap 

investasi’ (hal. 23—terjemahan saya).  

Lima dimensi kunci dari SE menjadi relevan untuk masuk dalam 

kurikulum PBI kritis. Pembelajar Bahasa Inggris tidak hanya didorong 

agar bisa mengkritik dan berefleksi, tapi juga melakukan aksi demi 

transformasi sosial.  

 

Penutup 

 Saya memimpikan Prodi PBI UKSW sebagai komunitas akademis 

yang bersama keluarga besar UKSW berkomitmen menjadi the creative 
minority (atau minoritas berdaya cipta). Kata “minoritas” di sini tidak 

untuk dimaknai secara peyoratif, melainkan sebagai suatu mindset di 

mana dosen dan mahasiswa UKSW bisa melihat yang kurang dilihat 

kebanyakan orang (terutama ketidakadilan dalam berbagai rupa) dan 

secara kreatif menawarkan pemikiran-pemikiran konstruktif demi 

transformasi sosial melalui Pendidikan Bahasa Inggris kritis. Secara de 
facto substansi dari PBI kritis akan tetap hidup, entah itu dalam program 

studi PBI, atau sebagai komponen general education (yang diwacanakan 

menjadi komponen utama dalam kurikulum UKSW yang baru—paling 

cepat 2019). PBI kritis mensyaratkan (1) pengetahuan terhadap mazhab-

mazhab kritis yang melandasi pemikiran dan tindakan seorang 

guru/dosen di kelas (atau di luar kelas); (2) pemamaham atas isu-isu kritis; 

dan (3) dipraktekkannya pendekatan-pendekatan pembelajaran Bahasa 
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Inggris secara kritis. Saat seorang fasilitator PBI kritis punya pemahaman 

komprehensif atas kajian PBI kritis dan konsistensi menerapkan yang 

dipahaminya, ia berkontribusi besar untuk penguatan demokrasi melalui 

pembelajaran Bahasa Inggris kritis interdisipliner. 

  

Referensi 

Akbari, R. (2008) Transforming lives: Introducing critical pedagogy into 

ELT classrooms. ELT Journal, 62 (3), 276-283. 

Appleby, R. & Pennycook, A. (2017) Swimming with sharks, ecological 

feminism and posthuman language politics. Critical Inquiry in 
Language Studies, 14 (2-3), 239-261.  

Banegas, D. L. & Villacañas de Castro, L. S. (2016) Criticality. ELT 
Journal, 70 (4), 455-457. 

Block, D. (2015) Social class in applied linguistics. Annual Review of 
Applied Linguistics, 35, 1-19.  

Boyd, D. (2016) What would Paulo Freire think of BlackboardTM: Critical 

pedagogy in an age of online learning. International Journal of 
Critical Pedagogy, 7 (1), 165-186. 

Freire, P. (1970/2000) Pedagogy of the oppressed (diterjemahkan ke 

Bahasa Inggris oleh M. B. Ramos). New York, Continuum Books.  

Freire, P. (1984) Education, Liberation, and the Church. Religious 
Education, 79 (4), 524-545.  

Goldstein, T. (2004) Performed ethnography for critical language teacher 

education. Dalam: Norton, B. & Toohey, K. (eds.) Critical pedagogies 
and language learning. Cambridge, England, Cambridge University 

Press, hal. 311-326. 

Gray, J. (2010) The branding of English and the culture of the new 

capitalism: Representations of the world of work in English 

language textbooks. Applied Linguistics, 31 (5), 714-733. 

Heath, S. B., Street, B. V. & Mills, M. (2008) Ethnography: Approaches to 
language and literacy research. New York, Teachers College Press. 

Hockly, N. (2013) Digital technologies in low-resource ELT contexts. ELT 
Journal, 68 (1), 79-84.  

Janks, H. (2010) Literacy and power. New York, Routledge-Taylor & 

Francis. 



34 
 

Kubota, R. (2013) Multiculturalism and second language learning. Dalam: 

Chapelle, C. A. (ed.) The encyclopedia of applied linguistics. 

Malden, Blackwell Publishing, hal. 3774-3781. 

Kubota, R. (2014) The multi/plural turn, postcolonial theory, and 

neoliberal multiculturalism: Complicities and implications for 

applied linguistics. Applied Linguistics, 37 (4), 474-494. 

Kubota, R. & Lin, A. (2009) Race, culture, and identities in second 

language education: Introduction to research and practice. Dalam: 

Kubota, R. & Lin, A. (eds.) Race, culture, and identities in second 
language education: Exploring critically engaged practice. New 

York, Routledge, hal. 1-23.  

Kubota, R. & Miller, E. R. (2017) Re-examining and re-envisioning 

criticality in language studies: Theories and praxis. Critical Inquiry 
in Language Studies, 14 (2-3), 129-157. 

Mambu, J. E. (2011) English for advocacy purposes: Critical pedagogy’s 

contribution to Indonesia. The Journal of Asia TEFL, 8 (4), 135-173.  

Mambu, J. E. (2016) Investigating students’ negotiation of religious faiths 

in ELT contexts: A critical spiritual pedagogy perspective. Critical 
Inquiry in Language Studies, 13 (3), 157-182. 

Pennycook, A. (2001) Critical applied linguistics: A critical introduction. 

Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates. 

Pennycook, A. & Coutand-Marin, S. (2003) Teaching English as a 

missionary language. Discourse: Studies in the Cultural Politics of 
Education, 24 (3), 337-353.  

Perren, J., Grove, N. & Thornton, J. (2013) Three empowering curricular 

innovations for service-learning in ESL programs. TESOL Journal, 4 

(3), 463-486. 

Praszkier, R. & Nowak, A. (2012) Social entrepreneurship: Theory and 
practice. Cambridge, Cambridge University Press.  

Stommel, J. (2014) Critical digital pedagogy: A definition. [Online] 

Tersedia di: https://news.continuingstudies.wisc.edu/critical-digital-

pedagogy-a-definition/ [diakses 10 Oktober 2018].  

Sutton-Brown, C. A. (2014) Photovoice: A methodological guide. 

Photography and Culture, 7 (2), 169-186. 

Wityananda, V. D. (2018) Procedures of teaching English to special needs 
students. Skripsi S.Pd., Universitas Kristen Satya Wacana.  

https://news.continuingstudies.wisc.edu/critical-digital-pedagogy-a-definition/
https://news.continuingstudies.wisc.edu/critical-digital-pedagogy-a-definition/


Satya Wacana University Press 

Pluralisme dan demokrasi memerlukan penguatan pada berbagai aras di 

Indonesia. Penguatan demokrasi pada aras struktural melalui kebijakan 

pemerintah memerlukan dukungan dari masyarakat sipil. Pers dengan 

komitmen kuat mendukung pluralisme dan demokrasi, kelompok swadaya 

masyarakat sebagai penyambung aspirasi masyarakat dan terutama dunia 

pendidikan dengan kekritisannya. Penguatan pluralisme dan demokrasi hanya 

dapat berjalan dengan baik ketika kelompok-kelompok masyarakat sipil 

bekerja secara simultan dan terus menerus untuk membangun demokrasi pada 

berbagai level kehidupan.  

Buku ini merupakan sumbangan ide, gagasan dan pokok-pokok pemikiran 

para peneliti PusAPDem UKSW tentang pluralisme dan demokrasi di 

Indonesia, pengalaman dari UKSW Salatiga yang sudah bekiprah selama 62 

Tahun (30 November 1956 – 30 November 2018) di Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

Pusat Studi Agama, Pluralisme dan Demokrasi (PusAPDem) adalah salah satu 

pusat studi di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) yang didirikan pada 

Tahun 2015 yang beranggotakan dosen lintas program studi dan fakultas di 

UKSW. Tujuan dari pendirian PusAPDem adalah untuk menunjang UKSW 

dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang 

Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang melibatkan dosen dan 

mahasiswa dalam melakukan kajian tematik tentang perkembangan agama, 

pluralisme dan demokrasi di Indonesia baik pada aras nasional hingga aras 

lokal. PuSAPDem memiliki ruang lingkup pada tiga bidang utama, yaitu: 

Pertama, Bidang Agama: Agama dan Kekerasan, Konflik Agama dan 

Radikalisme di Indonesia. Kedua, Bidang Pluralisme: Hubungan antar Agama, 

Relasi etnisitas dan identitas nasional di Indonesia. Dan Ketiga Bidang 

Demokrasi: Pendidikan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Agama dan Negara. 




