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Abstrak

Mahasiswa  Korea  ingin  menambah  kariernya  di  luar  negeri  ketika  menjadi
mahasiswa.  Mereka  ingin  mengalami  bahwa mereka  sudah  terlatih  menggunakan
bahasa asing dan pengalaman urusan internasional.  Universitas yang bersangkutan
ikut  mendukung  program  di  luar  negeri,  yaitu  mahasiswa  boleh  menghentikan
sementara kuliahnya selama satu atau dua semester dengan tujuan untuk melanjutkan
studinya di luar negeri.  Ada juga cukup banyak universitas yang membayar sebagian
biaya kuliah di luar negeri.

Mereka  yang sedang mengikuti  pelajaran  pada  Jurusan Studi  Indonesia  atau
Studi Area di Asia Tenggara di Korea ingin melanjutkan studinya di Indonesia. Salah
satu  universitas  di  Indonesia  yang  dikenal  baik  oleh  mahasiswa  Korea  adalah
Universitas  Gadjah  Mada.  Hankuk  University  of  Foreign  Studies  (HUFS),  Busan
University of Foreign Studies (BUFS), dan Youngsan University (YU) sudah sejak
lama membuka jurusan Studi Indonesia. Tiap tahun, ketiga universitas itu menerima
100 orang mahasiswa baru. Jadi, calon pendatang  ke UGM  adalah 400 orang per
tahun. 

Apabila BIPA INCULS UGM akan terus mengembangkan program studi yang
lebih lengkap lagi,  menyediakan berbagai  pelayanan seperti  penginapan, informasi
yang mudah diperoleh dan sebagainya,  akan lebih banyak mahasiswa Korea yang
dengan senang hati mengunjungi kampus Bulaksumur, Yogyakarta.

Kata kunci:  mahasiswa Korea, UGM, HUFS, BUFS, YS, INCULS 

Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada (UGM) 

Bagi orang Korea, tiga daerah di Indonesia yang paling mereka kenal adalah

Bali,  Jakarta,  dan  Yogyakarta.  Mereka  yang  datang  ke  Bali  dan  Jakarta  pada

umumnya menikmati perjalanannya di sana selama kurang lebih satu minggu. Akan

tetapi, di Yogyakarta ada cukup banyak pemuda-pemudi Korea yang menetap selama

beberapa  bulan,  bahkan  ada  yang  sampai  tahunan.  Karena  Yogyakarta  dikenal

sebagai kota mahasiswa, banyak mahasiswa suka mengunjungi Yogyakarta melalui

bandar udara Adi Sutjipto atau stasiun kereta api Tugu. 

Di  Yogyakarta,  harga  barang-barang  kebutuhan  sehari-hari  untuk  para

pengunjung  muda  sangatlah  murah  atau  dikenal  dengan  harga  mahasiswa.

Yogyakarta  juga  dikenal  sebagai  kota  budaya  dan  sejarah.  Ada  Keraton  Sultan
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Hamengku  Buwono,  Candi  Prambanan,  Candi  Borobudur,  dan  Gunung  Merapi.

Selain itu, Jogja juga dikenal karena di sana berdiri Universitas Gadjah Mada dengan

semboyan “The Biggest and Oldest University in Indonesia”. 

Cara Agar Lebih Banyak Mahasiswa Korea Belajar di BIPA INCULS UGM

Beberapa  nasihat,  pendapat,  dan  pandangan  saya  di  bawah  ini  diharapkan

sedikit  banyak  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengembangkan  Program  Studi  BIPA

INCULS. BIPA INCULS, setahu saya, memiliki dua program studi yang utama, yaitu

bahasa dan budaya Indonesia.   Program studi  bahasa dan budaya lebih baik tetap

dipisahkan, baik kurikulum maupun dosen pengajarnya. Pelajaran bahasa Indonesia

tentu jauh lebih penting daripada bagian-bagian yang lain.  Bahasa Indonesia lebih

baik diajarkan oleh dosen muda yang memiliki ilmu dan keahlian mengajar bahasa

Indonesia yang mumpuni. Seorang dosen muda juga sebaiknya tetap mengajar selama

satu  semester  penuh,  jangan  menugaskan  pengajaran  satu  mata  kuliah  kepada

beberapa  dosen,  apalagi  dosen-dosen  tersebut  memiliki  spesialisasi  yang  berbeda-

beda. Sementara itu, kuliah budaya sebaiknya dipusatkan pada hari Jumat atau hari-

hari tertentu. 

Kuliah tetap dihitung lebih dari 16 sesi supaya akan dapat disatukan dengan

nilai akademik mahasiswa pendaftar dari Korea. Jumlah kehadiran dan absensi dalam

setiap mata kuliah tetap dipertimbangkan dan dihitung sebagai komponen pemberian

nilai agar para mahasiswa Korea dan universitasnya mempercayai hasil kuliah dan

sistem  pemberian  nilai  akademik  yang  dipakai  oleh  BIPA INCULS  UGM.  Nilai

akademik  yang  diberikan  oleh  BIPA INCULS  maksimal  6  poin  dalam  satu  kali

kunjungan ke UGM. 

Mata  kuliah  atau  kurikulum BIPA INCULS  perlu  lebih  divariasikan.  Selain

bahasa  dan budaya Indonesia,  perbandingan budaya,  seperti  Perbandingan Budaya

Indonesia-Korea, Perbandingan Budaya Indonesia-Jepang, atau Perbandingan Budaya

Indonesia-Eropa  perlu  dijadikan  sebagai  mata  kuliah  reguler.  Apabila  sudah  ada

kurikulum sedemikian itu,  mahasiswa pendaftar akan dapat mengundang dosennya

yang pernah mengalami budaya asing dan dapat  melakukan analisis  perbandingan

budaya. Saya sendiri pernah mengalaminya, sekitar semester ganjil tahun ajaran 2006

—2007. Mahasiswa yang mendaftar untuk mengikuti kuliah “Perbandingan Budaya
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Indonesia—Korea”  yang  datang  dari  Korea  dan  Jepang  sekitar  20  orang.  BIPA

INCULS memberikan nilai  akademik 3 poin kepada kuliah  budaya itu.  Saya  kira

mahasiswa  merasakan kepuasan rata-ratanya.  Perlu  dicoba  untuk  mengembangkan

kuliah budaya secara lebih matang.  

Kuliah ‘field research’ perlu disediakan dengan rapi. Selain kurikulum reguler

yang  berkaitan  dengan  pemberian  nilai  akademik,  BIPA  Inculs  akan  dapat

direkomendasikan  kepada  mahasiswa  pengunjung  yang  baru  saja  menyelesaikan

kursusnya. Biayanya tentu saja dibiayai sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan.  

Kecenderungan, Keadaan, dan Pilihan Mahasiswa Korea

Berdasarkan  cepat  berubahnya  keadaan  ekonomi  nasional  dan  internasional,

kesempatan dan lapangan kerja bagi pemuda-pemudi Korea cepat berkurang. Menurut

informasi,  jumlah penganggur  muda di  Korea sudah melebihi  1,5 juta,  sedangkan

angka tenaga kerja asing di tahun 2018 sudah mencapai satu juta lebih. Kebanyakan

para penganggur di Korea itu adalah mereka yang tamat belajar dari perguruan tinggi.

Walaupun perusahaan menengah dan kecil di Korea sulit mencari tenaga kerja yang

bermutu dan rajin bekerja dengan penuh etika kerja, para calon pencari pekerjaan itu

menginginkan gaji sebesar perusahaan-perusahaan besar di ibukota Seoul. 

Dalam keadaan sedemikian itu, para calon pekerja ingin menambah kariernya

dalam ijazahnya di masa mahasiswa, yaitu pernah mengambil studi dan pelajaran di

luar  negeri,  yang berarti  bahwa dia  sudah terlatih  menggunakan bahasa asing dan

berpengalaman dalam urusan internasional. Universitas yang bersangkutan tentu saja

mendukung  program  serupa  itu,  yaitu  mahasiswa  boleh  menghentikan  sementara

kuliahnya selama satu atau dua semester dengan tujuan untuk melanjutkan studinya di

luar negeri. 

Ada cukup banyak syarat  rumit  untuk memperoleh  nilai  akademik dari  luar

negeri, di antaranya sampai berapa nilai akademik dalam waktu tertentu dan sesuai

dengan  mata  pelajaran  yang  sudah  ada  dalam  daftar  sistem  penilaian  dalam

kampusnya sendiri. Ada juga universitas yang membayar sebagian biaya kuliah di luar

negeri. 

Mereka  yang sedang mengikuti  pelajaran  pada  Jurusan Studi  Indonesia  atau

Studi Area di Asia Tenggara di Korea ingin melanjutkan studinya di Indonesia. Salah

satu  universitas  di  Indonesia  yang  dikenal  baik  oleh  mahasiswa  Korea  adalah
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Universitas Gadjah Mada. Di Korea kini terdapat kurang-lebih 400 perguruan tinggi

besar dan kecil. Tiga universitas membuka Jurusan Studi Indonesia dan cukup banyak

yang membuka program studi ‘area studies’. Hankuk University of Foreign Studies

(HUFS),  Busan  University  of  Foreign  Studies  (BUFS),  dan  Youngsan  University

(YU)  sudah  sejak  lama  membuka  jurusan  Studi  Indonesia.  Tiap  tahun,  ketiga

universitas itu menerima 100 orang mahasiswa baru. Jadi, calon pendatang dari Korea

ke UGM paling sedikit adalah 400 orang sepanjang tahun. 

 

Bagaimana Cara Mengajak Sebanyak Mungkin Mahasiswa Korea? 

PR (public relations) atau pemasaran yang memberikan penjelasan tentang dan

sekitar fungsi dan kegiatan BIPA INCULS UGM:  UGM yang bersangkutan atau FIB

UGM dimohon  agar  lebih  menggiatkan  fungsi  PR atau  pemasaran  secara  reguler

melalui segenap fasilitas kampus yang dimilikinya.  Kegiatan BIPA INCULS boleh

diinformasikan ke Korea lewat jalur KAGAMA. (KAGAMA cabang Korea sangat

bersedia untuk memegang fungsi sebagai  liaison office). Selain itu,  INAKOS juga

dapat menjadi salah satu alat untuk mengabarkan berita-berita dan peristiwa-peristiwa

seputar BIPA INCULS (www. inakos.org). 

Di  Korea  ada  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  (KBRI).  KBRI  di  Seoul,

Korea  sangat  aktif  mengomunikasikan  jalur  akademi  di  Korea.  Setiap  saat  KBRI

menemui kesempatan serupa itu, dimohon agar dapat menyebarluaskan kegiatan BIPA

di  Indonesia  ke  Korea.  Apabila  BIPA INCULS atau  FIB UGM meminta  bantuan

secara resmi kepada KBRI di  Korea,  saya yakin,  pihak KBRI akan senang sekali

menerima permohonan dari Bulaksumur tersebut. Belum lama ini Dubes KBRI, Umar

Hadi, datang berkunjung menemui Rektor UGM, Prof. Panut Mulyono. 

Mahasiswa  Prodi  Korea  FIB  UGM,  menurut  saya,  paling  penting  untuk

menginformasikan dan menyebarluaskan fungsi dan kegiatan BIPA INCULS kepada

teman-teman di Korea melalui jalur komunikasi pribadi mereka. Secara pribadi atau

atas nama Dewan Mahasiswa Prodi  Korea FIB UGM, komite  tetap menjembatani

mahasiswa Korea. Hal itu pasti sangat bermanfaat untuk mengajak mahasiswa Korea

ke Program BIPA INCULS.  

Satu  hal  yang  cukup  penting  adalah  bahwa  orang  Korea  tidak  begitu  suka

mendapat informasi apa saja yang menggunakan atas nama ‘panitia’, tetapi lebih suka
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dan  mempercayai  penggunaan  nama  lengkap  yang  bersangkutan,  apalagi  bila

ditambah  dengan  alamat  e-mail  dan  nomor  teleponnya.  Apabila  informasi

menggunakan “atas  nama dewan  mahasiswa,”  nama dan alamat  e-mail  ketua  dan

sekretaris akan sangat diperlukan. 

Di samping itu, perlu pengurangan beban biaya bagi mahasiswa. Bagi mereka,

uang sekolah, biaya tiket pesawat terbang, uang makan, uang untuk penginapan, uang

saku dan lain-lain sudah cukup berat. Dalam hal itu, BIPA INCULS dimohon dapat

mencari berbagai cara dan akal agar dapat memberikan keringanan biaya kepada para

pendatang.  Contohnya,  apabila  lebih  dari  7  orang  mahasiswa  mendaftar  secara

rombongan dalam waktu bersamaan, uang sekolah untuk satu orang dapat digratiskan

atau  dipotong  separuh  atau  seorang  atau  dua  orang  perwakilan  rombongan  akan

mendapat  sebuah  hadiah  khusus  secara  simbolis.  Pada  saat  satu  rombongan  dari

Korea,  kalau  misalnya  dari  HUFS,  BUFS,  atau  YS,  sudah  akan  menyelesaikan

kuliahnya, kepada mahasiswa nomor satu diberikan ijazah khusus atas nama Rektor

selain dari ijazah atas nama Dekan FIB UGM. 

Yang tak kalah pentig adalah fasilitas penginapan. Hal ini sangat diharapkan

agar  pihak  BIPA INCULS  berusaha  memperbanyak  rekomendasi  hotel  berukuran

kecil  dengan biaya murah dan  home stay di  rumah mahasiswa UGM supaya para

pendatang dapat memilihnya sesuai dengan keperluan dan keinginannya.  

 

Beberapa Kerjasama UGM yang Dapat Mengembangkan Fungsi dan Kegiatan

BIPA INCULS UGM: 

 Mengorganisasikan  komite  BIPA INCULS  yang  terdiri  dari  Biro  Kerjasama

Internasional,  KAGAMA Pusat,  BIPA INCULS,  INAKOS, dan Prodi  Korea  FIB.

Komitenya  mengadakan  pertemuan  reguler  dan  khusus.  Perlu  diundang  seorang

dosen yang pernah tinggal dan menjalani budaya Korea cukup lama. 

 Melalui organisasi dalam kampus dan INAKOS secara rutin memasarkan fungsi

dan kegiatannya kepada beberapa universitas, organisasi, maupun perorangan pecinta

Indonesia.  Mengikuti  program INAKOS (The Internasional Association of Korean

Studies in Indonesia) dan memanfaatkan jaringannya.

 Memanfaatkan fungsi KBRI di Seoul, Korea.  
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 Membuat organisasi mahasiswa Prodi Korea FIB UGM supaya mahasiswa Korea

dapat  menghubungi  untuk  menanyakan  hal-hal  yang  diperlukannya.  Untuk  itu,

mahasiswa yang telah menerima beasiswa Korea diundang secara bergiliran untuk

menginformasikan  tentang  BIPA  INCULS  UGM.  Lebih  banyak  mahasiswa

diharapkan dapat secara giat mengikuti program home stay. 

 BIPA INCULS UGM yang bersangkutan dimohon tidak akan menghemat waktu

dan  biaya  untuk  memberikan  pelayanan  penerbangan  khusus  istimewa  kepada

rombongan mahasiswa, fasilitas penginapan yang lebih layak lagi dan sebagainya.  

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

Hari, Tanggal     : Kamis, 8 Agustus 2019
Pukul                   : 15.30—17.00
Penyaji Makalah: Prof. Dr. Yang Seung Yoon, Ph.D.
Judul Makalah   :  Cara Lebih Banyak Mahasiswa Korea Ikut Program BIPA Inculs 
UGM 
Pemandu            : Paulina Chandrasari Kusuma
Pencatat             : Riani

Catatan Penyajian
BIPA Inculs memiliki dua program, yaitu bahasa dan budaya. Kedua program

sebaiknya dipisahkan baik kurikulum maupun gurunya. Bahasa Indonesia lebih baik
diajarkan  dosen  muda  yang  memiliki  ilmu  dan  keahlian  bahasa  Indonesia  yang
mumpuni serta mengajar satu semester penuh. Kuliah budaya dipusatkan pada hari
Jumat atau hari tertentu. Materi juga perlu divariasikan, perbandingan budaya juga
perlu  dilakukan  antara  Indonesia  Korea  atau  lainnya  secara  reguler.  Dampak
positifnya,  mahasiswa  akan  mengundang  dosennya  atau  mahasiswa  lainnya  untuk
berkunjung ke Inculs.  Mahasiswa juga akan merasakan kepuasan untuk mengikuti
kuliah budaya yang dipersiapkan secara matang.

PR atau  humas  penting  untuk  ditingkatkan  secara  reguler  melalui  segala
fasilitas yang dimiliki kampus. INAKOS adalah alat untuk menyebarkan berita atau
promosi BIPA. Mahasiswa FIB UGM dapat menyebarluaskan informasi BIPA melalui
jalur komunikasi pribadi mereka. Orang Korea tidak suka mengatasnamakan nama
panitia. Mereka lebih suka nama lengkap bersangkutan. Untuk mengurangi biaya bagi
mereka,  Inculs  mencari  cara untuk memberikan keringanan biaya bagi  mahasiswa
Korea.  Adanya  ijazah  secara  simbolis  merupakan  bentuk  penghargaan  bagi
mahasiswa. Penginapan yang disediakan juga memadai dan murah. 

Diskusi/Tanya Jawab
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Penanya 1
Nama  : Antonia Soriente
Instansi: Napoli 
Pertanyaan:
1.  Berapa jumlah biaya partisipasi  universitas  untuk dapat  berpartisipasi  ke dalam
ACICIS?
2. Kenapa mahasiswa Asutralia tidak langsung mengambil program darmasiswa? 
Tanggapan
Modal  untuk  menjadi  anggota  ACICIS  berupa  biaya  tahunan  untuk  dapat  akses
informasi  berupa  biaya.  Biaya  fleksibel  tergantung  masing-masing  universitas.
ACICIS tidak mengatur ke masing-masing universitas. Banyak mahasiswa memilih
ACICIS dibandingkan mengambil darmasiswa karena transfer kredit dari universitas
asal  dengan  universitas  tujuan  di  Indonesia  lebih  mudah.  ACICIS  cukup  berhasil
karena memeiliki staf di lokasi tempat mahasiswa Australia belajar di Indonesia.

 Penanya 2
Nama  : Dayu
Instansi: BIPA Mandiri
Pertanyaan:
Mengapa di Hankook University jurusan Malay-Indonesia dijadikan satu? 
Tanggapan:
Nama  Malay-Indonesia  sudah  ada  lama,  saya  tidak  dapat  menjawab  pertanyaan
tersebut. Almarhum Rektor Universitas Hankook yang memberi nama tersebut. Saya
tidak dapat  mengubah nama tersebut.  Hanya menunggu informasi  dari  pemerintah
Korea,  anggaran belanja  dibagikan ke semua program studi universitas  dan setiap
provinsi memiliki anggaran belanja cukup banyak. 

Penanya 3
Nama  : Sailal 
Instansi: Inculs
Tanggapan:
Kedua  pembicara  bicara  tentang  jejaring  BIPA,  forum  ini  memberikan  informasi
bagaimana membangun jejaring untuk menjaring mahasiswa Australia dan Korea.

Tanggapan terhadap Prof. Yang
Selama ini kerja sama Korea dan UGM sudah berlangsung puluhan tahun. Kerja sama
pertukaran mahasiswa agar diberikan diskon. Dahulu mahasiswa korea menginap di
kos  sekarang  menginap  di  UC  dengan  harga  terjangkau.  Surat-menyurat  dalam
budaya Indonesia kesannya hanya pribadi, panitia ini posisinya lebih tinggi. 

Tanggapan untuk Dr. Adrian
Mohon kami mendapat video tayangan, mudah-mudahan dapat terus berlanjut dan 
dapat menjalin jejaring dengan mitra-mitra BIPA yang lain.

Simpulan: Minat mahasiswa asing semakin meningkat di Indonesia karena 
peran Prof. Yang dan ACICIS. 

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI 
44


