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II. RINGKASAN JURNAL 

A. Abstrak 

Dalam artikel ini John D. Holst menyampaikan temuan penelitian historis atas karya 

Paulo Freire selama di Chile pada tahun1964-1969. Konsep pendidikan yang 

membebaskan dari Paulo Freire telah mulai ditulis 1965 sejak dari Brazil dengan cara 

pandang pembangunan  yang liberalis. Sebaliknya, penulisan Pedagogy of the Oppressed 

ditulis di akhir masa tinggalnya di Chile 1967-1968 dalam pengaruh ideologi humanisme 

marxist. Memperhatikan perubahan pemikian Freire tersebut, Holst menelusuri karya 

yang meberikan pengaruh atas perubahan tersebut. Holst berkontribusi dalam hal studi 

tentang pemikiran Freire melalui demonstrasi karya Freire dalam konteks politik di Chile 

yang menentukan perkembangan idologi dan pedagogi. Evolusi ideologi Freire 

menginspirasi penerbitan buku Pedagogy of the Oppressed  menjadi satu dari beberapa 

buku yang paling penting abad 21. Holst berpendapat, seperti halnya ilmu pedagogi 

lainnya hanya dapat dipahami jika dalam kontek sosial politik ekonomi yang 

melatarbelakanginya.  

B. Latar Belakang 

Pada tahun 1964 terjadi kudeta militer di Brazil, yang menyebabkan Paulo Freire 

mengungsi ke Chile, dan tinggal di sana sampai 1969. Setelah itu pindah ke Amerika 

Serikat, ketika diterima sebagai pengajar sementara di Harvard. Lalu pindah ke Swiss 

sebagai penasihat dalam bidang pendidikan di Dewan Gereja Dunia. Total dalam masa 

pengasingan selama 16 tahun, Freire mengembangkan praktik pendidikan bagi orang 

dewasa. 
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Keberadaan Freire di Chile menjadi penting untuk dikaji dengan alasan : Pertama, Freire 

melakukan pendidikan praktis yang paling berkelanjutan selama periode pengasingan. 

Kedua, selama di Chile Freire menulis beberapa karya yang sangat penting yaitu 

Education as a Practice of Freedom, Extension or Communication, Pedagogy of the 

Oppressed, On Cultural Action. Ketiga, Pada masa ini Freire mengemukakan beberapa 

konsep yang sangat penting yaitu Banking Education, Generative Words, Cultural Circle, 

Cultural Action, Culture of  Silence, Thematic Universe, Problem-posing, Education. 

Keempat, bukunya  Pedagogy of the Oppressed  merupakan penanda perubahan 

pemikiran Freire dari pengaruh ideologi liberalis kemudian menunjukkan kematangan 

pengaruh ideologi humanisme Marxist.  

C. Metodologi 

Studi literatur tentang karya beberapa penulis Chile seputar pemikiran Freire, diantaranya 

yang ditulis oleh Peter Robert yaitu Education, Literacy, and Humanization : Exploring 

the work of Paulo Freire. Selanjutnya dilakukan wawancara kepada narasumber yang 

berhubungan langsung dengan Paulo Freire dengan teknik Snowball. Berikut daftar 

pertanyaan yang dibuat : 

 Kapan dan dalam kapasitas apa anda bekerjasama dengan Paulo Freire? 

 Pekerjaan apa yang lebih khusus yang dilakukan Freire di Chile? 

 Bagaimana pemikiran politik atau ideologi Paulo Freire saat pertama datang? 

 Apakah selama di Chile ada perubahan pemikiran ideologis dai Freire, atau 

mengembangankan pemikiran baru dalam politik, pendidikan, ideologi? 

 Apa efek sosial politik Chile terhadap perkembangan pemikiran Freire? 

 Siapa yang Anda anggap memberi pengaruh terhadap Freire selama di Chile? 

 

D. Hasil Temuan 

Dampak dari pengalaman atas kondisi Chile dalam pembetukan pemikiran Freire 

didukung oleh empat hal, yaitu :  

Pertama, di Chile tahun 1964-1969 merupakan situasi yang kondusif bagi 

pengembangan pemikiran Freire. Saat itu Chile sedang dalam masa transformasi sosial 

dan mobilisasi kelas sosial yang menyeluruh. Reformasi agraria menempatkan pendidikan 

orang dewasa dalam proses modernisasi pedesaan melalui koperasi dan serikat pekerja. 
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Melalui ICIRA (Institute for Training and Research in Agrarian Reform) Freire 

mengembangkan Metodologi dan pendekatan yang memungkinkan terjadinya perubahan 

dari tingkatan bawah.  

Pengungsian Freire dari Brazil disebabkan adanya kudeta penggulingan presiden oleh 

militer Brazil. Freire meninggalkan Brazil melalui Bolovia, karena Freire tidak bisa 

menyesuaikan dengan iklim di ketinggian kota La Paz, maka dia hanya beberapa minggu 

saja di Bolivia, kemudian menuju Satiago, Chile. Saat itu Chile sedang gencar melakukan 

reformasi agraria, mengingat ¾ wilayahnya adalah lahan pertanian namun hasilnya belum 

cukup untuk memenuhi target yang ditetapkan. Melalui pinjaman modal dari USAID 

yang kurang lebih mencapai 15% anggaran negara, dilakukan upaya modernisasi industri, 

pertanian dan infrastuktur. Tujuan dari reformasi agraria tersebut adalah: Pertama, 

membagikan lahan bagi masyarakat petani; Kedua, peningkatan produski pertanian, 

Ketiga, Peningkatan penghasilan dan taraf hidup petani; Keempat, Peningkatan peran 

petani dalam kehidupan bermasyarakat.  

Kedua, Kerja lapangan dari Paulo Freire bersama INDAP (Institute for Agrarian and 

Livestock Development)  memberikan kesempatan kepadanya untuk kontak secara 

langsung dengan kehidupan masyarakat perdesaan, di pelosok negeri. Kebijakan 

reformasi agraria tersebut dicanangkan oleh Presiden Chile, Eduardo Frei dari Partai 

Kristen Demokrat. Kebijakan tersebut sebagai respon atas besarnya keinginan adanya 

perubahan di sektor pertanian oleh partai oposisi yang berhaluan komunisme.  

Ketiga, Kerja Paulo Freire dalam reformasi agraria di ICIRA (1968), untuk mendesain 

konsep dan metode praktis literasi bagi orang dewasa. Ada harapan kuat untuk 

menciptakan pasrtisipasi masyarakat petani dalam kehidupan sosial, namun disisi lain 

dengan kondisi petani yang ada tidak memberikan hasil yang memuaskan. Karena situasi 

politik dan kebijakan yang ada tidak segera memberikan hasil yang memuaskan petani, 

beberapa koperasi dan serikat pekerja kemudian berafiliasi dengan partai oposisi. 

Kemudian partai oposisi yang dipimpin Salvador Allende, memenangkan pemilihan pada 

1970. Semenjak itu ada permintaan akan pendidikan petani menjadi semakin meningkat 

sampai terbentuk organisasi-organisasi di pedesaan. Situasi semacam demikianlah yang 

menginspirasi Freire dalam Menyusun buku Politic of Education. 

Keempat, dialektika hubungan antara Freire dengan orang-orang dalam proyek reformasi 

agraria. Geliat pergerakan organisasi pedesaan tersebut menandakan pengaruh kuat dari 
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ideologi Freire dalam pedagogi, baik dalam pematangan maupun radikalisasi. 

Perkembangan labih lanjut dieologinya dikategorikan menganut Marxisme namun tanpa 

meninggalkan humanisme. Freire sendiri tidak terlibat secara langsung dalam partai 

politik, namun melalui karya dan pemikirannya dapat ditangkap dengan baik oleh 

koleganya yang terlibat langsung dalam reformasi agraria tersebut sekaligus pengurus 

partai.  

III. REVIEW JURNAL 

John D. Holst, penulis jurnal ini mencoba melakukan telaah historis yang melatar 

belakangi pemikiran Paulo Freire, secara khusus menyiratkan adanya perubahan padangan 

dari dari latar belakang liberal demokratis menuju yang bernuansa marxisme. Metode 

yang digunakan cukup sederhana, yaitu dengan studi literatur dan wawancara terhadap 

beberapa informan kunci menggunakan teknik snowball. Pendekatan ini menggabungkan 

sekaligus paradigma historis dan hermeneutik, yang terbukti dapat menyingkap latar 

belakang karya-karya Freire, khususnya yang berjudul  Pedagogy of the Oppressed. Buku 

tersebut telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, dan menjadi salah satu buku paling 

berpengaruh di abad 21. 

Pemaparan Holst yang sangat runut, dengan memberikan beberapa kutipan aslinya, 

memberikan kesempatan bagi pembaca untuk bersama-sama menafsirkan kajian penelitan 

dan argumen-argumen dibangun. Situasi sosial ekonomi dan politik yang ada di Chile 

memeberikan pengaruh besar terhadap pemikiran Freire, selanjutnya pemikiran Freire juga 

memberikan dampak yang besar bagi Chile. Pengaruh pemikiran Freire tersebut semakin 

meluas tidak hanya di Chile, pasca kepindahannya ke Swiss. Lebih menarik lagi, bahwa 

Holmst juga mendapati perkembangan pemikiran Freire tersebut bukan hanya analisa atas 

kondisi lapangan yang ada, namun melalui refleksi berulang dalam diri Freire. Dikatakan 

bahwa Freire mendapati diri dengan pemikiran dan pemahaman lamanya sebagai 

pengetahuan yang naif.  

Hasil telaah Holst, mengingatkan bahwa studi pedagogi tetaplah harus memperhatikan 

faktor sosiohistoris, dimana konsep tersebut dikembangkan. Dengan demikian ketika kita 

membaca tulisan-tulisan Freire, dimana kita mendapati beberapa konsep kunci Banking 

Education, Generative Words, Cultural Circle, Cultural Action, Culture of  Silence, 

Thematic Universe, Problem-posin, Education,  kita mengetahui mengapa konsep tersebut 

digunakan, dan apa yang melatarbelakanginya. 
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Batasan kajian Holmst, mengenai Karya dan Kehidupan Freire semasa di Chile 

memberikan kesan bahwa pembaca kehilangan jejak dan ahistoris atas masa sebelum dan 

sesudahnya. Meski demikian, justru kondisi inilah yang dapat merangsang pembaca untuk 

membaca lebih lanjut karya dan kehidupan Freire pra dan pasca Chile. Meski hanya 

periode Chile yang dibahas, Holst berpendapat kondisi di Chile yang ada pada waktu itu 

menjadi inti dan sipirasi bagi karya berikutnya, dia mengatakan bahwa pendekatan yang 

digunakan Freire sebagai pendidikan psiko-sosial. Penjelasan mengenai metode 

pembelajaran yang digunakan Freire tidak dijelaskan lebih lanjut, dengan demikian 

pembaca harus membaca karya Freire lainnya. 

 


