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 ABSTRAK

Standardisasi  dalam pengajaran  Bahasa  Indonesia  bagi  Penutur  Asing  (BIPA)
merupakan  sebuah  keniscayaan.  Saat  ini  Indonesia  sedang  berada  dalam  era  sejarah
menjadikan  bahasa  Indonesia  bahasa  internasional  sebagaimana  tertera  pada  Undang
Undang  Nomor  24  tahun  2009.  Untuk  mencapai  hal  tersebut  semua  komponen
pengajaran harus memiliki standar yang disepakati secara nasional. Jika pengajaran BIPA
diakui sebagai sebuah sistem,  standardisasi harus mencakup masukan ( input),  proses,
luaran (output),  dan umpan balik.  Komponen input pengajaran  mencakup berbagai hal
terkait  pemelajar  BIPA.  Proses  pengajaran  terkait  dengan  kurikulum,   metodologi
pengajaran, materi ajar, media, dan evaluasi. Berbagai komponen yang menjadi bagian
penting  dalam proses  pengajaran  tersebut  sudah  saatnya  memiliki  rambu-rambu  atau
standar minimal yang diakui secara konvensional.  Terakhir, adalah  out put atau luaran
dari  pengajaran  BIPA.  Bagaimana  profil  lulusan  setiap  jenjang,  bagaimana  kinerja
lulusan, dan dampak dari pengajaran BIPA sudah selayaknya menjadi kajian bagi para
pemerhati pengajaran BIPA.  

Kata kunci: standardisasi, pengajaran BIPA, bahasa internasional.

A. Pendahuluan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014

tentang Pengembangan,  Pembinaan,  dan  Pelindungan Bahasa  dan Sastra,  serta

Peningkatan  Fungsi  Bahasa  Indonesia  tercantum  pernyataan  bahwa  upaya

memodernkan bahasa  Indonesia dapat dilakukan melalui pemerkayaan kosakata,

pemantapan  dan  pembakuan  sistem bahasa,  pengembangan  laras  bahasa,  serta

peningkatan  fungsi  Bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  internasional.  Upaya

memodernkan bahasa mengandung makna menjadikan bahasa Indonesia sebagai

bahasa yang dapat memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan

budaya. 

Berbicara  tentang peningkatan  fungsi  bahasa  Indonesia  menjadi  bahasa

internasional selalu dikaitkan dengan UU nomor 24 tahun 2009 tentang  Bendera,
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Bahasa,  dan Lambang Negara,   serta Lagu Kebangsaan.  Pasal 44 UU tersebut

berbunyi: 

(1) Pemerintah  meningkatkan  fungsi  Bahasa  Indonesia menjadi  bahasa

internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

(2) Peningkatan  fungsi  Bahasa  Indonesia  menjadi  bahasa internasional

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dikoordinasi  oleh  lembaga

kebahasaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia

menjadi  bahasa  internasional sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ayat (1) pada pasal 44 tersebut mengingatkan peningkatan fungsi bahasa

Indonesia  menjadi  bahasa  internasional  harus  dilakukan  secara  terencana.

Implikasi  dari  UU tersebut  antara  lain  adalah  pelaksanaan  pengajaran  Bahasa

Indonesia  bagi  penutur  asing.  Sejak  tahun  2015,  lahir  Peraturan  Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Berdasarkan  Permendikbud

tersebut,  Badan  Bahasa  memiliki  pusat  baru  bernama   Pusat  Pengembangan

Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan koordinasi strategi diplomasi kebahasaan baik di dalam maupun di

luar negara. Salah satu program yang dilakukan oleh PPSDK adalah pengiriman

pengajar BIPA ke berbagai negara. Hal tersebut secara rutin dilakukan sejak 2015.

Dari  laman  Badan  Bahasa  dan  Perbukuan  diperoleh  data  bahwa  pengiriman

pengajar setiap tahun terus bertambah jumlahnya: 80 orang pada tahun 2015, 77

pada tahun 2016,  200 pengajar pada 2018 (http://badanbahasa.kemdikbud.go.id ).

Jumlah  negara  yang  menjadi  sasaran  pengiriman  tenaga  pengajar  ini  pun

bertambah. 

Untuk  pengajaran  BIPA di  dalam  negeri,  pemerintah  RI  melalui   Biro

Perencanaan  Kerja  Sama  Luar  Negeri  (BPKLN)  Kementerian  Pendidikan  dan

Kebudayaan (Kemendikbud) sejak 1974  memberikan beasiswa kepada para siswa

asing untuk belajar bahasa dan budaya di Indonesia. Program tersebut diberi nama

Darmasiswa.  Darmasiswa  adalah  program  beasiswa  yang  ditawarkan  kepada
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semua mahasiswa asing dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik

dengan  Indonesia  untuk  belajar  bahasa  Indonesia,  seni,  musik, dan  kerajinan.

Peserta dapat memilih salah satu dari 45 universitas di berbagai kota di Indonesia.

Program ini diselenggarakan Kemendikbud bekerja sama dengan  Kementerian

Luar  Negeri  (Kemenlu).  Program tersebut   awalnya  hanya berlaku untuk para

siswa dari  negara-negara anggota ASEAN. Namun, pada tahun 1976 program ini

diperluas mencakup siswa dari  negara lain seperti  Australia,  Kanada,  Perancis,

Jerman, Hungaria, Jepang, Meksiko, Belanda, Norwegia, Polandia, Swedia, dan

Amerika Serikat. 

Pada  awal  1990-an,  program  ini  kembali  diperluas  mencakup  semua

negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Tujuan utama dari

program Darmasiswa adalah mempromosikan dan meningkatkan minat terhadap

bahasa dan budaya Indonesia di kalangan pemuda dari negara lain. Hal ini juga

diharapkan  dapat  membentuk  jejaring  budaya  yang  kuat  untuk  membina

pengertian antara negara peserta.

Minat  mahasiswa  asing  yang  mengikuti  program  tersebut   semakin

meningkat.  Jumlah  alumni  pada  tahun   2008  sudah  mencapai   2.037  dari  85

negara. Peningkatan peminat terus terjadi seperti tercermin dari data pada BPKLN

Kemendikbud.  Hingga  tahun  2013,   total  mahasiswa  asing  yang  mengikuti

Darmasiswa  sejak  1974  berjumlah  4.563 orang  yang  berasal  dari  97  negara.

Hingga saat  ini,  setiap tahun program ini  rata-rata  diikuti  oleh  700-800 orang

(darmasiswa.kemdiknas.go.id).  

Selain kedua program di atas, beberapa perguruan tinggi di Indonesia pun

memiliki kerja sama dengan universitas di luar negeri dalam hal pengajaran BIPA.

Secara rutin, dosen di berbagai universitas tersebut mengirimkan dosennya untuk

mengajarkan BIPA di universitas tertentu. Pertanyaannya adalah,  apakah saat ini

pengajaran BIPA baik di dalam maupun di luar negeri  telah memiliki standar?

Jika pengajaran BIPA diakui sebagai sebuah sistem, bukankah sudah seharusnya

kita telah memiliki sistem yang standar mengingat usia bangsa ini telah 74 tahun.

Usia bahasa Indonesia sebagai  bahasa nasional malah jauh lebih tua yaitu  91
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tahun karena kita mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sejak 1928.

Masalah standardisasi pengajaran BIPA akan menjadi fokus dalam makalah ini. 

B. Pengajaran BIPA

Pengajaran BIPA sebagai sebuah sistem diartikan sebagai pengajaran yang

memiliki komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai

sebuah , tentunya pengajaran BIPA pun terdiri atas  masukan (input), proses, dan

luaran (output). 

a. Komponen Masukan (Input)

Komponen  input (masukan)  terdiri  dari  raw  input,  instrumental  input,

environmental input, dan struktural input (Saputro, 2005: 5). 

1)  Raw Input

            Yang dimaksud  raw input ialah  peserta  didik,  dalam hal  ini  pemelajar

BIPA yang diharapkan   mengalami  peningkatan  kompetensi  setelah  mengikuti

proses pembelajaran. 

2)  Instrumental Input

            Instrumental  input terdiri  dari  komponen  (1)  pengajar,  (2)  materi,  (3)

media,  dan  (4)  pengelolaan  kelas.  Komponen  pengajar  yang  dimaksud  dalam

makalah  ini  adalah  pengajar  BIPA  baik  pada  ranah  BIPA  formal  maupun

nonformal.  Materi,  dalam  hal  ini  materi-materi  BIPA   yang  sesuai  dengan

kurikulum.  Media pembelajaran yang dimaksud dalam hal ini adalah media yang

relevan dengan tujuan dan materi ajar BIPA. Pengelolaan kelas, yaitu pengelolaan

yang dilakukan oleh  pengajar BIPA  di dalam kelas guna menciptakan suasana

belajar yang nyaman. 

3)  Enviromental Input 

            Enviromental  input yaitu  kondisi  sosial,  ekonomi,  kultural,  filsafat

masyarakat  dan  sejenisnya  (Saputro,  2005: 4). Dalam  konteks  BIPA,  kondisi

sosial,  ekonomi,  kultural,  dan  filsafat  masyarakat  tentu  sangat  beragam.

Mengingat,  pemelajar  BIPA datang dari  berbagai  negara dengan berbagai  latar

belakang bahasa dan budaya yang berbeda maka hal ini pun menjadi perhatian
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dalam pengajaran BIPA. Materi ajar yang dipersiapkan harus memperhatikan hal

tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.  

4)  Struktural Input 

            Struktural  input adalah  setting formal  kelembagaan,  misalnya  tujuan

belajar, tujuan pendidikan, visi dan misi  lembaga (Saputro, 2005:5).   Struktural

input menjadi komponen yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pengajaran

BIPA. Vimi dan misi lembaga penyelenggara tidak boleh bertentangan dengan visi

dan misi pengajaran BIPA di Indonesia. 

b.  Komponen Proses 

Komponen  proses  yakni  serangkaian  interaksi  dinamis  pembelajaran

antara  pemelajar sebagai  masukan  dengan  sejumlah  komponen  instrumental,

environmental dan struktural input pembelajaran (Saputro, 2005: 5).  Komponen

ini harus diatur sedemikian rupa agar setiap komponen dapat terkait dengan baik

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.   

    c.  Komponen Luaran (out put)

Komponen  out put terdiri atas domain kognitif,  afektif, dan psikomotor.

Saputro  (2005)  mendefinisikan  komponen  out  put adalah  hasil  belajar

sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran yang berupa kualifikasi

tingkah  laku  yang  diharapkan  dapat  dikuasai  peserta  didik  setelah  mengikuti

interaksi pembelajaran. Dalam konteks BIPA, komponen luaran atau output yang

dimaksud  di  sini  adalah  hasil  belajar  pemelajar   BIPA baik  kognitif,  afektif,

maupun psikomotor. 

d.  Komponen Umpan Balik 

            Komponen  umpan  balik  merupakan  komponen  yang  memiliki  fungsi

informatif  bagi  efektivitas  pencapaian  tujuan  dan  relevansi  dari  komponen-

komponen yang terkait  (Saputro,  2005: 5).  Komponen ini  dapat  dimanfaatkan

oleh pengajar  sebagai sarana evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran.

C. Standardisasi Pengajaran BIPA
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Berbicara  tentang  standardisasi  pengajaran  BIPA berarti  membicarakan

penstandaran komponen pengajaran yang telah diuraikan pada bagian B di atas.

Berikut ini, adalah komponen yang harus standar dalam sistem pengajaran BIPA. 

a. Komponen Masukan (Input)

            Komponen  raw input yaitu  peserta didik, dalam hal ini pemelajar BIPA

harus  memiliki  standar  yang  jelas  dalam  penjenjangan  kemampuan.  Saat  ini,

masih belum semua lembaga menggunakan jenjang kemampuan atau kompetensi

siswa BIPA dalam tujuh level (BIPA1-BIPA7).  Penstandaran ini tentu diperlukan

untuk kegunaan praktis  saat  siswa BIPA akan berpindah dari  satu lembaga ke

lembaga   lain.  Bukan  hanya  itu,  ketidaksepakatan  klasifikasi  siswa juga  akan

berdampak pada komponen lain seperti kurikulum, materi, evaluasi, dan  sertifikat

belajar siswa.  

            Komponen  instrumental  input terdiri  dari  komponen  (1)  pengajar,  (2)

materi, (3) media, dan (4) pengelolaan kelas.  Sebagaimana telah dikemukakan di

atas komponen pengajar yang dimaksud dalam makalah ini adalah pengajar BIPA

baik  pada  ranah  BIPA formal  maupun  nonformal.  Untuk  menjadikan  bahasa

Indonesia bahasa internasional sudah sewajarnya jika pengajaran BIPA dilakukan

oleh para pengajar yang profesional.  Namun,  hingga saat  ini,  Indonesia belum

memiliki  standar  untuk pengajar  BIPA.  Tenaga pengajar  BIPA saat  ini   masih

sangat bervariasi. Berdasarkan latar belakang pendidikannya, para pengajar dapat

diklasifikasikan atas:

(1) pengajar berpendidikan bahasa Indonesia (S1 dan S2), 

(2) pengajar berpendidikan bahasa Inggris atau bahasa asing, dan

(3) pengajar tidak  berlatar belakang pendidikan bahasa.  

Dalam Pertemuan Ilmiah Pengajaran BIPA (PITABIPA) I yang dilaksanakan

oleh APPBIPA Jakarta pada  tahun 2014 penulis  pernah mengusulkan tiga jalur

standardisasi  pengajar  BIPA.  Tiga  jalur  itu  adalah  pertama, jalur  sertifikasi

pengajar  BIPA dengan  pendirian  lembaga  sertifikasi  pengajar  BIPA di  bawah

Badan  Nasional  Sertifikasi  Profesi  (BNSP).  Di  jalur  ini  baik  pengajar  senior

maupun  yunior  dapat  mengikuti  pelatihan  untuk  kemudian  dilakukan  uji
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kompetensi.  Jalur  kedua,  pendidikan  formal  melalui  jalur  pendidikan  strata  2

(S2),  dan   jalur  ketiga  adalah  jalur   Pendidikan Profesi  Guru  (PPG).  Namun,

hingga makalah ini ditulis, ketiga hal tersebut belum terwujud. Untuk perwujudan

tiga jalur tersebut diperlukan sinergi antara organisasi profesi pengajar BIPA yang

telah  berbadan  hukum  (APPBIPA),  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan

(Badan  Pengembangan  Bahasa  dan  Perbukuan),   dan  Kementerian  Riset  dan

Teknologi Pendidikan Tinggi. 

Untuk komponen materi, dalam hal ini materi-materi  BIPA yang dicetak

oleh Badan Bahasa pada tahun 2015 dan 2016 disusun dengan berusaha mengacu

pada  rujukan  yang  sama  yaitu  berbasis  Common  European  Framework  of

Reference for Languages (CEFR). Materi  ajar BIPA akan menjadi  standar jika

Standar Kompetensi Lulusan BIPA (SKL BIPA) yang telah diluncurkan melalui

Permendikbud No, 27 tahun 2017 telah tersosialisasikan dengan baik dan menjadi

rujukan  bersama  di  setiap  lembaga  penyelenggaraan  BIPA.  Sementara  ini,

sosialisasi untuk dokumen tersebut belum dilakukan secara sistematis dan masiv.

Di  dalam  negeri,  masih  ada  lembaga  penyelenggara  BIPA  yang  belum

menggunakan kurikulum tersebut sehingga materi ajar pun masih berwarna-warni.

Belum  lagi  bicarakan  penyelenggaraan  BIPA  di  luar  negeri.  Tentu  masih

memerlukan strategi dan koordinasi yang jitu untuk hal ini. 

Untuk komponen  media pengajaran, standar minimal penggunaan media

pengajaran  untuk  BIPA  belum  tercantum  dalam  dokumen  apa  pun.  Setiap

Lembaga  penyelenggara  BIPA memiliki  standar  sendiri.  Dalam  pelaksanaan

program darmasiswa hanya tercantum standar saran pengajaran yang harus ada

yaitu LCD di dalam kelas. Bagaimana standar media ajar BIPA yang diharapkan,

belum menjadi perhatian para pengambil kebijakan. 

 Dalam dokumen  apakah  standar  pengelolaan  kelas untuk  pengajaran

BIPA dapat dibaca? Hingga saat ini,  pengelolaan kelas menjadi otonomi setiap

penyelenggara BIPA. Tidak ada konvensi atau standar bahwa kelas BIPA harus

dikelola dengan cara atau manajemen tertentu. Kapan awal pelajaran dimulai dan

kapan  berakhir?  Semua  menetapkan  sebagai  bagian  dari  kebijakan  lembaga
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masing-masing.  Dengan  demikian,  jika  program  darmasiswa  dilakukan,  maka

awal mulai belajar dan berakhir pada setiap lembaga tidak sama.  

            Enviromental  input  mencakup  yaitu  kondisi  sosial,  ekonomi,  kultural,

filsafat  masyarakat  dan  sejenisnya  (Saputro,  2005:4) menjadi  komponen  yang

tidak  dapat  distandarkan  dalam  pengajaran  BIPA.  Mengapa?  Keberagaman

Indonesia dan keberagaman pemelajar BIPA merupakan hal unik yang justru akan

memperkaya materi ajar dan proses pengajaran BIPA. Jadi untuk komponen ini

para pengajar  BIPA harus memperkaya wawasan mereka tetang kondisi  sosial,

ekonomi, kultural,  filsafat  masyarakat Indonesia dan pemelajar BIPA. Di mana

pemelajar  belajar  menjadi  hal  yang harus  menjadi  perhatian.  Budaya setempat

harus menjadi bagian dari isi materi sehingga materi bermanfaat. Hal ini biasa

dinamakan materi muatan lokal.

b.  Komponen Proses 

Untuk komponen proses pengajaran BIPA, sepengetahuan penulis belum

ada  regulasi yang mengatur proses pengajaran BIPA. Regulasi proses pengajaran

dilakukan  sesuai  standar  lembaga  penyelenggara.  Belum ada  badan  akreditasi

yang  mengaudit  penyelenggaraan  pengajaran  BIPA  selain  audit  pada

penyelenggara  BIPA nonformal  melalui  Badan Akreditasi  Nasional  Pendidikan

Nonformal  (BAN-PNF).   Bagaimana  standar  proses  pada   penyelenggaraan

pengajaran BIPA di Universitas? Program BIPA melalui program Darmasiswa dan

Kemitraan  Negara  Berkembang  (KNB)  telah  memiliki  panduan  untuk  proses

penyelenggarannya masing-masing. Evaluasi proses dilakukan dengan instrumen

masing-masing.  Program darmasiswa  dievaluasi  oleh  BPKLN (Kemendikbud),

sedangkan program KNB oleh Kemenristekdikti. 

    c.  Komponen luaran (out put)

Untuk komponen luaran (output) yang terdiri atas domain kognitif, afektif,

dan psikomotor sebenarnya telah tercantum dalam SKL pengajaran BIPA yang

dikeluarkan Kemendikbud. Namun demikian, sebagaimana telah dikemukakan di

atas,  belum  tersosialisasikannya  SKL tersebut  secara  masiv  membuat  standar

tersebut  belum  dapat  dikatakan  terlaksana.  Evaluasi  hasil  belajar  BIPA yang

terstandar  untuk domain kognitif,  afektif,  dan psikomotor  pada setiap lembaga
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penyelenggara belum terwujud. Pendirian lembaga sertifikasi  kompetensi BIPA

yang telah digagas oleh organisasi profesi pengajar BIPA yang diharapkan akan

menjadi  muara  untuk  standar  luaran  ini  pun  masih  terganjal  birokrasi

antarlembaga. 

d.  Komponen umpan balik 

                 Komponen  umpan balik sebagai  sarana  informasi  kepada  pemelajar

tentang  efektifitas  pencapaian  tujuan belajar.  Informasi  keberhasilan  atau

ketidakberhasilan pemelajar tentu menjadi bagian yang seharusnya dilakukan oleh

semua lembaga penyelenggara BIPA. Namun demikian, saat ini standar bentuk

pemberian  umpan  balik  pun  belum ada.  Setiap  penyelenggara  BIPA memiliki

ketentuan  yang berbeda-beda dalam memberikan umpan balik. Informasi hasil

belajar BIPA kepada pemelajar BIPA saat ini ada yang berbentuk rapot, transkrip

kelulusan, sertifikat, dan surat keterangan. 

 

D. Simpulan

Standardisasi  pengajaran  BIPA bukanlah  hal  yang  mustahil  dilakukan.

Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 memberi amanah agar internasionalisasi

bahasa Indonesia dilakukan secara bertahap dan sitematis. Tahapan untuk menuju

standardisasi pengajaran BIPA hendaknya menjadi satu agenda penting bagi para

pemangku kepentingan.  Penstandaran  komponen  masukan,  proses,  luaran,  dan

umpan balik  harus menjadi agenda bersama antara para pemangku kepentingan

dengan organisasi profesi. Tanpa sinergi yang baik antara lembaga yang terkait

dan organisasi profesi yang relevan maka hal ini hanya akan menjadi obsesi tanpa

realisasi. 
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