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Buku berjudul Educating in the Arts (The Asian Experience: Twenty-Four Essays) dengan editor
Lindy Joubert ini berisikan 23 artikel yang ditulis oleh tenaga ahli dari latar belakang yang berbedabeda dari berbagai negara di Asia. Pelukis, musisi, kurator, dosen, professor, antropolog, arsitek,
penulis, dan seniman merupakan kontributor artikel dalam buku ini. Hampir seluruh kontributor
menulis pengalaman dalam pendidikan seni, pendidikan, kesenian dan teknologi di negaranya masingmasing. Isinya menyajikan contoh-contoh bagaimana sebuah pendidikan dan kesenian dapat
memperluas pandangan yang menyeluruh terhadap sebuah pendidikan berkualitas

dalam arti

mengembangkan potensi yang dimiliki seseorang untuk menjadi manusia dewasa dan matang secara
fisik, intelektual, afeksi, beradab dan estetis dalam perkembangan kepribadiannya yang mampu
memberikan kontribusi berharga pada masyarakat atau mampu hidup bermasyarakat dengan sikap
yang tepat.
Buku yang ide awalnya dimulai oleh United Nations Educational Scientific and Cultural
Organisation (UNESCO) melalui kantornya Observatory for Research in the Arts di University of
Melbourne, Australia ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan baru di mana seni yang
memiliki cakupan berbeda-beda ini dapat menjadi prinsip yang menyatukan, membahas setiap aspek
seni dalam pendidikan dan perjalanan dalam mencari cara untuk memaksimalkan potensi yang
dimiliki seseorang.
Beberapa elemen yang penting dalam pembahasan buku ini di antaranya adalah:


Seni dalam pendidikan merupakan bagian utama untuk perkembangan kemampuan hidup.



Kontribusi penting dari seni pada perkembangan seseorang.



Pengaruh seni dalam memperkaya lanskap kebudayaan dari sebuah komunitas dan
masyarakat.



Seni di dalam pendidikan sebagai sebuah jalan untuk mempromosikan kekayaan budaya.
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Buku ini berhasil menyampaikan beberapa poin dengan jelas, beberapa di antaranya adalah:


Peran seni dalam sebuah masyarakat, beserta implikasi sosial ataupun politiknya (Bab IV,
Mahmoud Mehrmohammadi).




Banyak negara yang makin menghargai hasil dari pendidikan dalam seni (Bab V, Jane
Cheung).
Apakah perbedaan dari setiap pendidikan seni? Ini memiliki implikasi untuk perbedaan yang
kaya dari setiap kebudayaan (Bab VI, Sam-Ang Sam).



Pendidikan di dalam seni perlu memberikan perhatian lebih untuk memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi yang terus berkembang (Bab X, Minming Chen).



Apa yang menjadi masalah utama dalam seni saat ini? Bagaimana sebuah hasil pendidikan
dapat ditingkatkan melalui seni? Apakah dampak dari era digital dan Information
Technology? Apa yang bisa dilakukan untuk membuat seni semakin inklusif? Apakah dampak
dari globalisasi? Bagaimana kapasitas kreatifitas dapat ditingkatkan melalui seni? Seni
memainkan peranan utama dalam mempromosikan pemahaman

internasional dan

perdamaian, jadi orang menyadari bahwa perbedaan kebudayaan bukan alasan untuk merasa
terancam atau khawatir namun untuk dihargai dan dirayakan karena kekayaannya (Bab
XXIV, Lindy Joubert).
Ini merupakan buku yang sangat menarik dan penuh informasi untuk mereka yang tertarik
mempelajari seni dalam pendidikan atau pendidikan seni dari negara berkembang yang ada di Asia.
Beragam kebudayaan yang hadir memberi warna dalam cara setiap negara mengembangkan sistem
pendidikan melalui seni. Pembaca juga akan mempelajari bagaimana sejarah, lanskap dan atau politik
sekaligus memberikan kontribusi yang sangat kuat pada seni di dalam pendidikan setiap bangsa,
terutama bangsa-bangsa yang disorot pada buku ini, di antaranya Iran, Hong Kong, Kamboja, Jepang,
Australia, Kyrgyzstan, Thailand, Singapura, Filipina, Sri Lanka, Korea, India dan Malaysia.
Pembaca juga dapat menelaah bagaimana bangsa dari setiap negara di Asia mulai memberikan
perhatian yang lebih kepada kebudayaan dan kesenian mereka mulai abad 20, yang ditunjukkan
melalui pembangunan sekolah atau akademi seni untuk melestarikan semuanya. Lebih jauh lagi,
diskusi lebih mendalam terdapat pada pengaruh dari dunia barat dalam pengembangan kurikulum
yang lebih komprehensif disinergikan dengan kebiasaan dan adat setiap bangsa. Buku ini akan
menjadi jauh lebih lengkap apabila menyertakan artikel penelitian yang dilakukan oleh seorang
peneliti dari Indonesia dengan subyek kebudayaan lokal. Sebagai bangsa dengan populasi terbesar
keempat di dunia, memiliki lebih dari 700 suku bangsa, 400 bahasa ini tentunya menjadi sumber
daya penelitian yang akan memberikan masukan yang unik dan melengkapi buku ini.
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