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ABSTRAK

Pengajaran  bahasa  Indonesia  di  Tokyo  University  of  Foreign  Studies  (TUFS)
memiliki sejarah yang cukup lama. Saat ini Program Studi Kajian Indonesia TUFS
menjalankan pengajaran bahasa Indonesia sebagai program lintas fakultas dari School
of Language and Culture Studies dan School of International and Area Studies sejak
2012. Dalam  menjalankan  pengajaran  bahasa  Indonesia,  TUFS  menghadapi
berbagai desakan terkait standardisasi pengajaran bahasa. Secara umum, peningkatan
mutu  dan  transparansi  semakin  kuat  diimbau  di  perguruan  tinggi.  Dari  segi  arus
global dalam pengajaran bahasa, CEFR digunakan sebagai acuan penilaian. Mengenai
pengajaran BIPA di Jepang, penyusunan standar atau materi ajar juga merupakan hal
yang  perlu  dipertimbangkan.  Makalah  ini  mengambil  kasus  TUFS  untuk
menggambarkan upaya yang berkaitan dengan standardisasi  pengajaran BIPA serta
dilema  atau  keterbatasan  yang  dihadapi  dalam  melangsungkan  standardisasi
pengajaran BIPA.

1. Pengantar

Tokyo University of Foreign Studies (selanjutnya: TUFS) mempunyai sejarah

yang cukup lama dalam hal pengajaran bahasa Indonesia sejak tahun 1911. Ketika itu

seksi yang mengajar bahasa Indonesia disebut Jurusan Bahasa Melayu, dan sebutan

“bahasa Indonesia” mulai digunakan pada tahun 1946. Saat ini, Program Studi Kajian

Indonesia TUFS menerima kurang lebih dua puluh mahasiswa setiap tahun. 

Dalam makalah ini, penulis akan memperkenalkan situasi pembelajaran bahasa

Indonesia di TUFS serta beberapa hal yang berkaitan dengan standardisasi pengajaran

bahasa Indonesia. Selanjutnya, akan dibahas apa yang dianggap jadi dilema di antara

standardisasi dengan praktik pengajaran dari kasus TUFS. 

2. Sekilas tentang Pengajaran Bahasa Indonesia di TUFS

2.1. Struktur Jenjang S1 di TUFS
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TUFS memiliki tiga fakultas di jenjang S1, yaitu School of Language and Culture

Studies (Fakultas Studi Bahasa dan Budaya), School of International and Area Studies

(Fakultas  Studi  Internasional  dan  Kajian  Wilayah),  dan  School  of  Japan  Studies

(Fakultas Studi Jepang). 

School of Language and Culture Studies dan  School of International and Area

Studies didirikan pada tahun 2012 sesudah reformasi fakultas yang sebelumnya hanya

satu, yaitu Faculty of Foreign Studies (Fakultas Kajian Asing), sedangkan School of

Japan Studies baru didirikan pada tahun 2019.

Terdapat  27 program studi  bahasa yang merupakan program lintas  fakultas  di

TUFS.1 Program Studi  Kajian Indonesia  (selanjutnya: Prodi  Indonesia)  merupakan

salah satu di antaranya. Pada saat penerimaan mahasiswa baru diumumkan, mereka

yang  diterima  di  School  of  Language  and  Culture  Studies maupun  School  of

International and Area Studies telah ditempatkan pada satu dari 27 program tersebut

sesuai dengan registrasi mereka sendiri serta hasil ujian penerimaan mahasiswa baru.

2.2. Kurikulum Prodi Indonesia di TUFS

Sebagai  program lintas  fakultas,  Prodi  Indonesia  menyediakan  sejumlah mata

kuliah bahasa Indonesia serta mata kuliah pengetahuan dasar wilayah Indonesia dan

Asia Tenggara.  Mahasiswa dari  School  of  Language and Culture Studies minimal

mengambil  mata  kuliah  bahasa  Indonesia  sebanyak  28  SKS sebagai  syarat  lulus,

sedangkan bagi  mahasiswa dari  School  of  International and Area Studies 20 SKS

merupakan jumlah yang minimal sebagai syarat lulus. Adapun satu SKS untuk mata

kuliah  bahasa  diberikan  untuk  30  jam  pembelajaran  yang  umumnya  berdasarkan

hitungan satu kali pertemuan (dua jam) dikali 15 minggu.

Pada tahun pertama dan kedua disediakan masing-masing lima mata kuliah pada

semester ganjil maupun semester genap sehingga mahasiswa dapat mengumpulkan

maksimal  20 SKS dalam dua tahun itu.  Mahasiswa dari  School  of  Language and

Culture Studies masih harus mengambil delapan SKS (atau lebih) pada tahun ketiga

dan keempat,  sedangkan mahasiswa dari  School of  International and Area Studies

1 Bahasa-bahasa yang diajarkan sebagai program studi di TUFS adalah: Inggris, Jerman, Polandia,
Ceko, Prancis, Italia, Spanyol, Portugis, Rusia, Mongolia, China, Korea, Indonesia, Malaysia, Filipina,
Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Birma, Urdu, Hindi, Bengali, Arab, Persia, Turki, dan Uzbek.
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dapat  mengambil  mata  kuliah  bahasa  Indonesia  sebagai  pilihan  setelah

mengumpulkan 20 SKS.

Adapun komposisi mata kuliah bahasa Indonesia di TUFS adalah sebagai berikut.

Tahun Pertama Tahun Kedua
Semester Ganjil Semester Genap Semester Ganjil Semester Genap
Conversation 1A Conversation 2A Conversation 3J Conversation 3K
Conversation 1B Conversation 2B Reading 1J Reading 1K
Grammar 1A Grammar 2A Reading 1L Reading 1M
Grammar 1B Grammar 2B Reading 1N Reading 1O
Writing 1 Writing 2 Writing 3J Writing 3K

Tahun Ketiga Tahun Keempat
Semester Ganjil Semester Genap Semester Ganjil Semester Genap
Writing 4 Conversation 4 Writing 5 Conversation 5
Reading 2J Reading 2K Reading 3J Reading 3K

Reading 3L Reading 3M

Untuk  tahun  pertama,  pengajaran  bahasa  Indonesia  dimulai  dari  tahap  awal

karena  pesertanya  belum  mengenal  bahasa  Indonesia.  Pada  semester  ganjil,

Conversation 1A  dan  1B  ditangani  oleh  dosen  tamu  dari  Indonesia,  sedangkan

Grammar 1A dan  1B ditangani  oleh  penulis  sendiri.  Writing 1  dijalankan  sesuai

dengan isi pengajaran  Grammar 1A/1B. Demikian halnya dengan pengajaran pada

semester genap. 

3. Dua Desakan Standardisasi

3.1. Desakan Standardisasi dalam TUFS

3.1.1. Peningkatan dan Jaminan Mutu Pendidikan

Tidak  diragukan  bahwa  peningkatan  mutu  pendidikan  adalah  hal  yang  harus

selalu dipikirkan dan dipraktikkan. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai imbauan

diturunkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan

dan  Teknologi  Jepang  (Ministry  of  Education,  Culture,  Sports,  Science  and

Technology: MEXT), terutama dalam 10 tahun ini. 

Salah satu upaya dari imbauan seperti itu adalah bahwa setiap perguruan tinggi

harus  menjamin  mutu  pendidikan.  Sebagai  contoh,  semua  mata  kuliah  harus
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menyediakan  silabus  berdasarkan  format  yang ditentukan.  Format  silabus  tersebut

memuat  informasi  seperti:  tujuan,  ringkasan  pengajaran,  kata  kunci,  rencana

pengajaran  (per  pertemuan),  cara  penilaian,  hal-hal  yang  perlu  dikerjakan  oleh

mahasiswa sebelum dan sesudah kuliah, bahan ajar, bahasa pengantar, serta catatan.

Format  seperti  itu  ditentukan  sebagian  karena  transparansi  harus  dijaga  dalam

pengajaran.  Ditambah,  dua  versi  bahasa  harus  disediakan  untuk  penulisan  silabus

sesuai dengan arus “internasionalisasi”.

3.1.2. Proyek Berdasarkan CEFR 

Gagasan “TUFS Top Global University Project” dipilih oleh MEXT sebagai salah

satu proyek sekampus pada tahun 2014. Proyek tersebut bertemakan “key network

university that connects worldwide resources” di bawah semboyan “From the world

to  Japan and from Japan  to  the  world”.2 “CEFR-J x  27  Project”  merupakan  satu

bagian dari gagasan tersebut.

CEFR atau  Common European Framework of Reference for Languages adalah

“kerangka umum acuan Eropa untuk bahasa yang meliputi masalah belajar, mengajar,

dan penilaian bahasa” dan “pedoman yang digunakan untuk menggambarkan prestasi

siswa bahasa asing di seluruh Eropa”.3

Pedoman CEFR (Common European Framework of Reference for Languages:

Learning, Teaching, Assessment) pertama kali diterbitkan pada tahun 2001, dan edisi

revisi  diterbitkan  pada  2018  dengan  judul  CEFR-Companion  Volume with  New

Descriptors.4 Adapun CEFR-J merupakan kerangka yang diadaptasi dari CEFR agar

dapat disesuaikan dengan situasi pembelajaran bahasa Inggris di Jepang. 

CEFR CEFR-J

Basic User
A1 Breakthrough Pre-A1, A1.1, A1.2, A1.3
A2 Waystage A2.1, A2.2

Independent User
B1 Threshold B1.1, B1.2
B2 Vantage B2.1, B2.2

2 “Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) Top Global University Project” 
https://tufs-sgu.com/ (diakses 25 Juli 2019)
3 Muliastuti,  Liliana.  2017.  Bahasa  Indonesia  bagi  Penutur  Asing:  Acuan Teori  dan  Pendekatan
Pengajaran. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. p.31.
4 “Common  European  Framework  of  Reference  for  Languages:  Learning,  Teaching,  Assessment
(CEFR)”  https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages (diakses  25
Juli 2019).
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Proficient User
C1 Effective Operational C1
C2 Mastery C2

Dalam “CEFR-J  x  27  Project”,  masing-masing  program studi  bahasa  terlibat

dalam dua kegiatan. Yang satu adalah pembuatan materi ajar dan yang satu lagi adalah

evaluasi kemampuan berbahasa mahasiswa dengan menggunakan skala CEFR-J.

Mengenai pembuatan materi ajar, kami telah membuat dua macam materi. Yang

satu  adalah  daftar  kosakata  tingkat  A1 dan A2,  yang telah  dimuat  dalam aplikasi

TUFS FlashCard VocabBuilder, dan yang satu lagi adalah Can Do Phrase List yang

mencakup tingkat Pre-A1 sampai B1.2.

Mengenai  penilaian  kemampuan  berbahasa  mahasiswa,  TUFS  memberikan

semacam  sertifikat  yang  dinamakan  “TUFS  Diploma  Suppliment”  sewaktu  para

mahasiswa  diwisuda.  Sertifikat  tersebut  merupakan  keterangan  kemampuan

mahasiswa yang juga menjadi bukti jaminan mutu pendidikan di TUFS. Di dalamnya

dicantumkan kemampuan berbahasa mereka berdasarkan skala CEFR-J.

3.2. Desakan Standardisasi Pengajaran Bahasa Indonesia di Jepang

Saat ini, bahasa Indonesia diajarkan di berbagai perguruan tinggi. Namun, tujuan

dan  status  dalam  perkuliahan  juga  bervariasi.  Terdapat  perguruan  tinggi  yang

memiliki program pengajaran bahasa Indonesia secara intensif (seperti TUFS), tetapi

juga terdapat perguruan tinggi yang menyediakan program bahasa Indonesia sebagai

mata kuliah wajib, tetapi tidak intensif seperti TUFS. Terdapat juga perguruan tinggi

yang hanya membuka satu mata kuliah bahasa Indonesia sebagai pilihan.  

Pengetahuan dan kemampuan tentang pengajaran bahasa Indonesia yang dimiliki

para pengajar pun bervariasi. Dalam situasi demikian, tidak jarang terdengar imbauan

atau cita-cita terhadap materi ajar ataupun acuan pengajaran yang baik. 

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah seperti itu, penulis bersama

dua  pakar  lain  sedang  bergabung  dalam satu  tim penelitian  dengan  dibiayai  oleh

Grants-in-Aid for Scientific Research <KAKENHI>, semacam hibah bersaing, dengan

tujuan pengembangan materi ajar bahasa Indonesia di Jepang. Kami telah menyusun

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI 

30



ISSN: 2716-3792 

Tata Bahasa Acuan Bahasa Indonesia untuk Pengajar pada tahun 2017. Selanjutnya,

kami sedang menyusun kumpulan contoh kalimat berdasarkan pedoman tata bahasa

tersebut. 

4. Dilema dari Segi Praktik Pengajaran

4.1. Pembelajaran Bahasa Indonesia di TUFS dalam Kaitan dengan CEFR

CEFR lahir di Eropa dalam konteks plurilingual. Karena itu, CEFR itu dianggap

berguna jika digunakan di wilayah Eropa. Namun, terdapat beberapa hal yang rupanya

kurang tepat  jika  diadaptasikan begitu saja  di  wilayah di  luar  Eropa.  Satu  contoh

adalah CEFR-J,  yang disesuaikan dan dikembangkan dalam konteks  pembelajaran

bahasa Inggris di Jepang.

Selain  itu,  perlu  ditinjau  juga  dari  segi  sosiolinguistik.  Misalnya,  pronomina

persona kedua yang digunakan dalam bahasa-bahasa di Eropa tidak begitu bervariasi,

sedangkan dalam bahasa Indonesia (atau bahasa Jepang juga), pengetahuan tentang

pronomina persona kedua yang bervariasi serta berbagai panggilan akan diperlukan

untuk merujuk lawan bicara sesuai dengan umur, status sosial, dan sebagainya. Dalam

CEFR Companion Volume, segi sosiolinguistik lebih banyak diuraikan daripada edisi

sebelumnya.  Sebagai  catatan,  salah  satu  tim  penelitian  di  TUFS  yang  meneliti

adaptasi  CEFR  terhadap  bahasa-bahasa  di  Asia  sangat  memperhatikan  segi

sosiolinguistik.

Terdapat juga berbagai masalah dalam penggunaan skala CEFR sebagai kerangka

penilaian  lintas  bahasa.  TUFS  telah  melakukan  penilaian  kemampuan  berbahasa

dengan skala CEFR, namun ternyata hasil  penilaiannya masing-masing berbeda di

antara satu prodi bahasa dengan yang lain. Memang Can Do Statement dalam CEFR

atau  descriptor sangat  terperinci  untuk  evaluasi  keseluruhan  dan  sektor-sektor  di

bawahnya  seperti  listening,  reading,  spoken  interaction,  spoken  production dan

writing.  Namun,  descriptor dalam CEFR itu  bukanlah  petunjuk  yang  ketat  untuk

evaluasi kemampuan berbahasa. 

4.2. Praktik Pengajaran Bahasa Indonesia di TUFS

Walaupun TUFS memiliki sejarah dan tradisi pengajaran bahasa Indonesia yang

lama, jika dilihat dari segi standardisasi penajaran, keadaannya boleh dikatakan masih
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jauh sampai memuaskan. Staf  pengajar  tetap  di  Prodi  Indonesia  TUFS  hanya  dua

orang ditambah  native speaker sebagai dosen tamu. Staf pengajar tetap juga harus

mengurus berbagai urusan administratif selain mengajar. Kekurangan tenaga pengajar

terpaksa diisi dengan dosen tidak tetap.

Perlu atau tidaknya kurikulum terintegrasi juga tidak jarang dibicarakan. Dengan

kata  lain,  perlu  dipertimbangkan  apakah  lima  kali  pertemuan  dalam  seminggu

(terutama bagi tingkat dasar) mesti berkesinambungan atau berkaitan. Sampai saat ini,

Conversation dan  Grammar/Writing tidak  diintegrasikan,  dan  materi  ajar  yang

digunakan pun masing-masing berbeda. 

Pengembangan metode atau materi pengajaran juga merupakan hal yang selalu

dipertimbangkan.  Di  satu  sisi,  metode  atau  materi  itu  perlu  dikembangkan  sesuai

dengan  suatu  standar.  Namun,  di  sisi  lain,  pengalaman  dan  intuisi  pengajar  pun

menjadi faktor penting dalam pembelajaran.

4.3. Sedikit tentang Tata Bahasa

Di bawah ini akan diuraikan beberapa contoh pengajaran tata bahasa Indonesia

yang dipraktikkan oleh penulis sendiri. Meskipun contoh seperti ini dapat dikatakan

agak  menyimpang  dari  arus  standardisasi,  penulis  tetap  menggunakan  pendekatan

sebagai berikut. 

4.3.1. Perubahan Bentuk Prefiks meN-

Untuk mengajarkan perubahan bentuk morfofonemis prefiks meN-, penulis 

menggunakan bagan buatan penulis sendiri sejak akhir tahun 1990-an. 

Bentuk meN- mem__ men__ meny__ meng__

Pattern 1 m N ny ng

Pattern 2 p T s k

b D g

Pattern 3 C h
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J [vokal]

Bagan  di  atas  ini  dibentuk  dengan  mempertimbangkan  dua  parameter,  yaitu

bagaimanakah  pola  perubahan  bentuk  (vertikal)  dan  bunyi  nasal  apakah  yang

digunakan dalam perubahan bentuknya (horizontal). Menurut  hemat  penulis,

bagan ini sangat membantu bagi pemelajar karena dapat mencari patokan perubahan

bentuk meN-. Penulis berharap agar bagan ini akan disebarluaskan. 

4.3.2. Seputar Konstruksi Pasif 

Kalimat  seperti  “Baju  ini  bisa  dibeli  di  UNIQLO”  atau  “Baju  ini  saya  beli

kemarin”  telah  biasa  disebut  kalimat  pasif.  Meski  demikian,  penulis  sendiri  tidak

menggunakan  pendekatan  atau  istilah  “aktif-pasif”  dalam  pengajaran,  melainkan

konsep  agent-oriented atau  patient-oriented.  Penulis  bermaksud  dengan

menggunakan konsep tersebut  agar  pemelajar  tidak  terpengaruh  oleh  makna pasif

yang  sering  diasosiasikan  dengan  kerugian,  gangguan,  atau  penderitaan  terhadap

sesuatu yang dinyatakan oleh subjek.

Namun,  upaya  tersebut  adalah  upaya  minoritas,  dan  sebagian  besar  dari  para

pemelajar juga tetap menafsirkan konstruksi seperti itu sebagai pasif sesuai dengan

pengetahuan  tentang  tata  bahasa  Inggris  serta  gejala  yang  terdapat  dalam bahasa

Jepang.

5. Penutup

Standardisasi  pengajaran  bahasa  Indonesia  tidak  dapat  dilihat  hanya  dari  satu

sudut  pandang.  Pertama,  diperlukan  perhatian  terhadap  arus  global  tentang

pembelajaran  bahasa,  seperti  CEFR.  Kedua,  diperlukan  pengertian  tentang  bahasa

Indonesia sendiri karena bahasa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri sebagaimana

bahasa-bahasa lain. Dan yang ketiga, diperlukan juga perkembangan studi kontrastif

dan praktik hasil studinya, misalnya antara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang jika

semua pesertanya penutur bahasa Jepang.
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Informasi  tentang  pembelajaran  bahasa  semakin  cepat  bertambah,  dan

perkembangan situasi  yang mengelilingi  pembelajaran  bahasa  juga  semakin  pesat.

Interaksi  antara  penutur  Indonesia  dan  penutur  asing  pun  semakin  meningkat.

Sementara  itu,  terdapat  juga  berbagai  kendala  untuk  menghadapi  pengembangan

pembelajaran bahasa Indonesia. Namun, pembelajaran bahasa Indonesia tetap akan

berlangsung. Karena itu,  para pengajar harus tetap berusaha dalam pengembangan

pengajaran bahasa Indonesia, termasuk pertimbangan standardisasi, dengan mengatasi

berbagai kendala ataupun dilema.

LAPORAN CATATAN PERSIDANGAN KIPBIPA XI
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7—9 Agustus 
2019 

Hari, Tanggal : Kamis, 8 Agustus 2019
Pukul : 09.00-10.30
Penyaji Makalah:  Furihata Masashi, M.A. (Jepang)
Judul Makalah :  Dilema antara Desakan Standardisasi (BIPA) dan Praktik 
Pengajaran

Pemandu : Dr. Sudibyo, M.Hum.
Pencatat : Zulisih Maryani, S.S., M.A.

  
Catatan Penyajian:
Persidangan mulai pukul 09.15 karena sidang sebelumnya banyak pertanyaan 
sehingga waktu mundur. Acara dibuka moderator dengan memperkenalkan kedua 
penyaji.

Furihata Masashi, M.A. (Jepang)
Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) memiliki sejarah yang panjang tentang 
pengajaran bahasa Indonesia:
1911 - Pengajaran bahasa Melayu
1946 - Bahasa Indonesia
2012 - Dibagi menjadi dua fakultas (LC dan IA)

2019 - ditambah satu fakultas: School of Japan Studies

SKS untuk mata kuliah bahasa
2 x seminggu x 15 minggu

Desakan standardisasi dalam TUFS
1. Peningkatan dan jaminan mutu pendidikan 
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Proyek berdasarkan CEFR: pembuatan materi ajar dan penilaian kemampuan 
berbahasa

Dilema dalam kaitan CEFR
Latar belakang CEFR, lahir dalam konteks plurilingual di Eropa. Ada kalanya kurang 
tepat jika diadaptasikan begitu saja di luar Eropa
Perlunya pengembangan dari segi sosiuolinguistik

Kesulitan dalam adaptasi CEFR
- Hasil penilaian berbeda antarprodi, deskritor dalam CEFR terperinci tetapi bukan 
petunjuk yang ketat
- Isi pengajaran dengan satu standar
- Kurikulum terintegrasi
- Penyesuaian materi ajar mata kuliah
- Namun pengalaman dan intuisi pengajar adalah faktor penting

Kendala struktural berupa dana, waktu, dan SDM
- Pengajar tetap hanya satu orang. 
- Kendala pribadi Furihata: jadul, gaptek, pemalas

Beberapa hal dalam pengajaran tata bahasa
- Perubahan bentuk prefiks meN-
- Seputar konstruksi pasif

Sudut pandang untuk standardisasi
- Perhatian terhadap arus global
- Perhatian terhadap bahasa Indonesia sendiri
- Perlunya studi kontrastif

Simpulan: Pengembangan pengajaran tetap penting untuk dilakukan.

Diskusi/Tanya Jawab
Penanya 1
Nama : Monika
Instansi : Pengajar bahasa asing untuk eskpatriat di Jakarta
Pertanyaan: Bagaimana standardisasi untuk bahasa Jepang? Bagaimana pemerintah 

mengembangkan bahasa Jepang?
Tanggapan:  Sudah ada semacam uji kemampuan bahasa Jepang. Idealnya ada 

integrasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Hanya sampai 
sekarang hal itu masih kurang. Studi komparatif sangat diperlukan. 
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Penanya 2
Nama : Hamam Supriyadi
Instansi : Pengajar bahasa Indonesia di Universitas Thammassat Thailand
Pertanyaan: Menanggapi tentang afiks meN- dan aktif pasif

Bagaimana menentukan konten sesuai dengan budaya lokal ketika 
memilih bacaan untuk pembelajar? Indonesia sangat luas dan beraneka, 
yang manakah yang dianggap tepat?

Tanggapan: 
Prof. Datuk: ada tema-tema untuk menentukan konten, juga hal-hal tentang ekonomi, 

social unity, dsb.
Dr. Furihata: Tentang afiks, konstruksi aktif pasif merupakan konstruksi yang 
sederhana.
Tentang konten bacaan, bacaan yang digunakan adalah cerita rakyat. Materi diambil 
dari Kompas karena mengulas banyak hal menarik di Indonesia, juga minat 
mahasiswa. Konten bacaan dapat diubah sesuai kebutuhan siswa.

Penanya 3
Nama : Antonia
Instansi : University of Naples Orientale, Italia
Pertanyaan: Apa ada satu skema untuk pemerintah semacam PPSDK sebagai 

fasilitator luar negeri untuk kebutuhan pengajar bahasa Indonesia?
   Untuk menjadi prodi, ada berapa pengajar? Untuk level-level kelas, siapa

yang mengajar? Apakah ada materi lain selain bahasa Indonesia?
Tanggapan: 
Prof. Datuk: Ada bagian yang mengurus para diplomat. Mereka dilatih berbahasa 

Melayu sesuai budaya setempat. Ada juga program student mobility 
(mengirim dan dikirim)

Dr. Furihata: 1 SKS 2 x seminggu x 15. Selain itu, ada juga mata kuliah Linguistik 
Indonesia, Sastra Indonesia, Budaya Indonesia, juga pengetahuan 
tentang Indonesia social studies oleh tenaga pengajar tidak tetap. Mata 
kuliah ini bersifat pilihan.

Isu Utama/Isu Penting dalam Diskusi
- Ketika mengajar, sasaran harus tepat
- Materi ajar harus ada analisis konten dan analisis kontrastif
- Faktor sosiobudaya penting untuk pengajaran bahasa Melayu/Indonesia
- Penekanan pada tata bahasa
- Standardisasi memiliki masalah yang sama: dana, waktu, SDM
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