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ABSTRAK

Pelatihan BIPA merupakan bekal penting bagi para calon pengajar BIPA di
masa mendatang. Calon pengajar BIPA wajib mengikuti  serangkaian pelatihan-
pelatihan BIPA guna mengasah kemampuan dan memenuhi  kualifikasi  sebagai
pengajar  BIPA yang  profesional.  Selama ini,  sudah banyak  kegiatan  pelatihan
BIPA yang diselenggarakan oleh berbagai macam lembaga. Namun, dari semua
pelatihan yang ada, belum ada standar pelatihan yang ideal sebagai acuan dalam
menyelenggarakan pelatihan calon pengajar BIPA.  Tulisan ini mengkaji tentang
pelatihan  BIPA dengan  sebuah  kajian  deskriptif  kualitatif  sederhana.  Tujuan
kajian ini  adalah  mendeskripsikan  standar  pelatihan  BIPA yang  ideal  yang
memuat  komponen  kualifikasi  pelatih,  bentuk  pelatihan,  materi,  dan  peserta.
Kajian  ini  diambil  dari  perspektif  peserta  pelatihan  BIPA  dari  berbagai
penyelenggaraan  yang  ada.  Adapun  data  kajian  diperoleh  dari  kuesioner  dan
wawancara  sebanyak  64  responden.  Hasil  kajian  menunjukkan  beberapa  poin
penting  dalam  mencapai  pelatihan  BIPA yang  diharapkan.  Standar  kualifikasi
pelatih  dalam  kajian  ini  mengarah  pada  kompetensi  pelatih  yang  mencakup
kualifikasi dasar kelimuan BIPA secara akademik, pengalaman dalam dunia ke-
BIPA-an,  kepemilikan sertifikat  pelatih,  dan  kompetensi  mengajar  profesional.
Bentuk  pelatihan  ideal  dan  materi  yang  diharapkan,  yaitu  secara  bertahap
(leveling),  berjenjang (urut),  dan  bagi  calon  pengajar  yang  basic keilmuannya
bukan  dari  bahasa  Indonesia  perlu  mendapat  materi  penguatan  tentang  topik
pengetahuan bahasa Indonesia. Pelatihan juga diharapkan mempunyai pembatasan
jumlah  peserta  dan  jam  materinya.  Simpulan hasil  kajian  ini  adalah  bahwa
penyelenggaraan pelatihan calon pengajar BIPA membutuhkan standar ideal yang
dapat  menjamin  kepuasan  peserta  pelatihan dan  hasil  luaran  pelatihan  yang
berkualitas. 

Kata kunci: pelatihan BIPA, standar pelatihan BIPA, kualifikasi
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ABSTRACT
BIPA training is an important provision for prospective BIPA teachers in

the  future.  Candidates  for  BIPA teacher  must  take  part  in  a  series  of  BIPA
trainings to hone their skills and qualify as professional BIPA teachers. So far,
many  BIPA  training  activities  have  been  conducted  by  various  types  of
institutions. However, from all existing training, there is no ideal training standard
as  a  reference  in  conducting  training  for  candidate  BIPA teachers.  This  paper
examines BIPA training with a simple qualitative descriptive study. The purpose
of  this  study  is  to  describe  an  ideal  BIPA training  standard  that  includes  the
components  of  the  trainer's  qualifications,  forms  of  training,  materials,  and
participants.  This study was taken from the perspective of BIPA trainees from
various existing organizations. The study data obtained from questionnaires and
interviews  as  many  as  64  respondents.  The  results  of  the  study  show  some
important  points  in  achieving  the  expected  BIPA  training.  The  trainer's
qualification standards in this study lead to the competency of the trainer which
includes the basic qualifications of BIPA knowledge academically, experience in
the world of BIPA, ownership of a coach certificate, and professional teaching
competencies. The ideal form of training and expected material, namely gradually
(leveling), tiered (sequential), and for candidate teachers whose basic knowledge
is not from the Indonesian language need to get reinforcement material on the
topic  of  Indonesian  language  knowledge.  Training  is  also  expected  to  have
restrictions on the number of participants and the material hours. The conclusion
of this study is that the implementation of training for prospective BIPA teachers
requires  ideal  standards  that  can  guarantee  the satisfaction  of  trainees  and the
quality of training outcomes.

Keywords: BIPA training, BIPA training standards, qualifications

A. Pendahuluan

Seiring  dengan  tumbuh  pesatnya  kebutuhan  pengajar  BIPA,  banyak

lembaga  yang  berbondong-bondong  menyelenggarakan  pelatihan  bagi  calon

pengajar  BIPA.  Hal  itu  dinilai  sangat  menguntungkan  sebab  dengan  adanya

pelatihan, calon pengajar BIPA dapat mengasah kemampuannya dalam mengajar

bahasa  Indonesia  untuk  penutur  asing.  Menjadi  pengajar  BIPA  tidak  bisa

dilakukan oleh sembarang orang. Seorang pengajar BIPA harus memiliki  basic

keilmuan  bahasa  Indonesia  dan  memiliki  kemampuan  mengajar. Selain  itu,

pengajar  BIPA juga  harus  memiliki  pengetahuan  di  bidang  ke-BIPA-an  dan

pengalaman mengajar orang asing yang cukup. 

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

135



ISSN: 2716-3792 

Ulumuddin  dan  Wismanto  (2014: 16)  mengibaratkan  pemelajar  BIPA

sebagai  bayi  yang  baru  dilahirkan.  Bayi  yang  baru  lahir  ini  tentu  perlu

didewasakan  bersama oleh  berbagai  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya.  Artinya,

program BIPA perlu dikembangkan dan dimatangkan.  Selain  itu,  faktor  utama

yang berpengaruh dalam proses ini adalah pengajarnya. Seorang pengajar BIPA

harus  memiliki  kompetensi  mengajar  orang  asing  dan  memiliki  pemahaman

terkait  cross  culture  understanding. Hal  itu  disebabkan  pemelajar  BIPA

merupakan warga negara asing dari berbagai negara. Latar belakang kebudayaan

para  pemelajar  BIPA tersebut  juga  beragam dan  bisa  jadi  tidak  sama  dengan

kebudayaan  Indonesia  (Suyitno,  dkk,  2017: 53).  Hal  itu  tentu  perlu  menjadi

perhatian bagi lembaga penyelenggara BIPA sehingga BIPA dapat dikibarkan di

seluruh penjuru dengan dasar yang matang.

Rivai, dkk (2010) menyebutkan bahwa tidak kurang dari 36 negara telah

mengajarkan  BIPA.  Pembelajaran  BIPA tidak  hanya  dilakukan  di  KBRI  dan

tempat-tempat khusus, melainkan diajarkan di sejumlah universitas. Di Indonesia,

program BIPA dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Sudah  banyak  universitas  yang  membuka  program  bahasa  Indonesia  untuk

penutur  asing.  Ironisnya,  banyak  pengajar  yang berkecimpung  di  dunia  BIPA,

tetapi  tidak memiliki basic  keilmuan BIPA. Hasilnya, pembelajaran BIPA tidak

dapat  terselenggara  dengan  optimal.  Karena  itu,  hadirnya  pelatihan-pelatihan

calon pengajar BIPA menjadi obat dahaga bagi para penggiat BIPA. Mereka dapat

memanfaatkan fasilitas pelatihan untuk menambah wawasan ke-BIPA-an, metode

pengajaran,  materi,  dan  bahan  ajar. Namun, sayangnya,  tidak  semua  pelatihan

calon pengajar BIPA memiliki standar penyelenggaraan pelatihan yang ideal.

Tujuan pelatihan calon pengajar BIPA adalah membekali calon pengajar

agar dapat melakukan kegiatan pengajaran yang baik; menyegarkan materi-materi

bagi  pengajar  agar  tidak  terjebak  rutinitas  dan  terkesan  monoton;  memberi

penguatan dan saling berbagi model/metode dan materi yang terbarui (up to date)

bagi para pesertanya. Dilihat dari tujuannya, sudah selayaknya sebuah pelatihan

calon  pengajar  BIPA  memiliki  standar  yang  ideal  seperti  kualifikasi
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pelatih/pemateri, bentuk pelatihan, materi, dan peserta. Dengan adanya kualifikasi

nyata dari setiap komponen pelatihan, kegiatan pelatihan dapat memuaskan dan

bermanfaat bagi para calon pengajar BIPA.

Berdasarkan  uraian  di  atas,  makalah  ini  membahas  pengkajian  analisis

kebutuhan dan evaluasi pelatihan BIPA. Pembahasan tersebut diuraikan ke dalam

subpembahasan yang meliputi (1) kualifikasi pelatih/pemateri yang ideal dalam

pelatihan  calon  pengajar  BIPA,  (2)  bentuk  pelatihan  dan  materi  ideal  yang

diharapkan,  dan  (3)  jumlah  peserta  dan  waktu  ideal  yang  diharapkan  peserta

pelatihan calon pengajar BIPA.

B. Selintas BIPA dan Pelatihan BIPA

1. BIPA sebagai Bahasa Kedua

Penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan di Indonesia telah diatur

dalam UU No. 24 Tahun 2009, khususnya pasal 29 ayat (1) yang menyatakan

bahwa  bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  sebagai  bahasa  pengantar  dalam

pendidikan nasional.  Jadi,  pedoman  yang  disampaikan  melalui  undang-undang

tersebut,  baik  warga  negara  Indonesia  maupun  warga  negara  asing, wajib

menggunakan bahasa Indonesia ketika mengikuti program pembelajaran di negara

Indonesia (Ningrum, dkk, 2017: 727). Dengan adanya penetapan aturan tersebut,

bahasa Indonesia menjadi bahasa yang penting dipelajari bagi warga negara asing.

Dibandingkan bahasa lain, bahasa Indonesia mempunyai dua keunggulan,

yaitu  menggunakan aksara  Latin dan tata  bahasa  yang sederhana.  Penggunaan

aksara Latin adalah keunggulan yang luar biasa karena sangat efisien. Dari segi

pembelajaran bahasa, jika orang mampu menguasai bahasa Inggris, dia langsung

dapat membaca tulisan bahasa Indonesia. Jika dibandingkan dengan bahasa lain

yang mempunyai aksara seperti bahasa Arab atau Vietnam, akses terhadap bahasa

Indonesia boleh dikatakan begitu mudah. Selain itu, tata bahasa Indonesia terasa

sangat  mudah  karena  tidak  mengenal  jenis  kelamin,  jumlah,  kasus,  dan

waktu/kala.  Kemudahan  mempelajari  bahasa  Indonesia  dapat  dirasakan  saat

membandingkan dengan bahasa lain (Hyun, 2015: 14).
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2. Pelatihan/Workshop Calon Pengajar BIPA

Pelatihan atau  workshop calon pengajar BIPA dinilai sangat penting bagi

terlahirnya pengajar BIPA yang kompeten dan profesional.  Selama ini pelatihan

BIPA sudah terselenggara di berbagai tempat dan oleh berbagai penyelenggara,

seperti badan bahasa, universitas atau lembaga penyelenggara BIPA, asosiasi, dan

lainnya. 

Sebuah  pelatihan  harus  dapat  memberikan  pengertian  tentang  urgensi

kompetensi  pedagogi  dalam  mengajar  warga  negara  asing  sehingga  setiap

pengajar  dapat  bersungguh-sungguh  berlatih  dan  mengasah  kemampuannya  di

bidang pengajaran BIPA. Selain pedagogi,  pelatihan calon pengajar  BIPA juga

memuat  teori-teori  wawasan  ke-BIPA-an,  materi,  bahan  ajar,  metode,  dan

tentunya praktik mengajar yang hanya dapat ditemukan di pelatihan BIPA.

a. Pengajar BIPA

Agar dapat  dikatakan  sebagai  “pengajar”  BIPA,  seseorang  harus

memenuhi  syarat  dan  kualifikasi  khusus,  seperti  basic  keilmuan  BIPA secara

akademik,  memiliki  kompetensi  pedagogi  untuk warga negara  asing,  memiliki

pengalaman  mengajar  yang  cukup,  dan  memahami  tentang  cross  culture

understanding.  Ujung  tombak  keberhasilan  program  BIPA sangat  dipengaruhi

oleh kompetensi yang dimiliki tenaga pengajarnya. Oleh sebab itu, penting adanya

sertifikasi  resmi bagi pengajar BIPA guna menghasilkan tenaga pengajar BIPA

yang profesional.

Pada  hakikatnya,  pengajar  BIPA  tidak  melulu  mengajarkan  bahasa

Indonesia,  tetapi  juga kebudayaan,  adat  istiadat,  dan  kebiasaan  masyarakat

Indonesia. Untuk itu, penting adanya seorang pengajar BIPA memiliki rasa cinta

tanah air Indonesia sehingga dalam setiap proses pembelajarannya mengarah pada

pembelajaran  positif.  Proses  belajar-mengajar  BIPA tidak  berhenti  hanya  pada

mengajarkan  bahasa  dan  budaya  pada  warga  negara  asing.  Setiap  pengajar

mengemban amanah sebagai duta negara. Melalui pengajar, nama baik Indonesia

dipertaruhkan.
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b. Materi BIPA

Di  Indonesia,  materi  BIPA  dibagi  berdasarkan  tingkatan  kemampuan

warga negara asing dalam berbahasa Indonesia. Secara umum, tingkatan tersebut

dibagi  menjadi  3,  yaitu  basic,  intermediate dan  advance.  Keseluruhan  materi

memuat  pembentukan  kata,  tata  bahasa,  budaya,  dan  wawasan  umum tentang

Indonesia. 

C. Hasil Kajian dan Pembahasan

Data  kajian  ini  diperoleh  melalui  observasi,  kuisioner,  dan  wawancara

disertai  pengalaman  empiris  sebagai  peserta  maupun  pelatih  dalam  kegiatan

pelatihan BIPA. Terdapat 64 responden yang mengisi kuesioner yang disebarkan.

Berdasar analisis dapat dihasilkan beberapa poin seperti di bawah ini. 

1. Standar Kualifikasi Pelatih/Pemateri Pelatihan Calon Pengajar BIPA

Kualifikasi pelatih atau pemateri dalam sebuah pelatihan BIPA dilihat dari

beberapa aspek, yakni kualifikasi pendidikan (akademik), pengalamannya dalam

ke-BIPA-an,  serta  kemampuannya  berkomunikasi  atau  mengajar.  Tiap  aspek

memberi sumbangan dalam kualitas pelatih atau pemateri yang diharapkan dalam

sebuah pelatihan BIPA. 

Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  standar  kualifikasi  pelatih/pemateri

dalam pelatihan seharusnya memiliki dasar keilmuan BIPA secara akademik. Hal

tersebut dianggap penting karena pemahaman secara teoretis sangat menunjang

praktik  di  lapangan.  Dari  64  responden,  sebanyak  77,8%  sepakat  dengan

penyataan tersebut. Hal itu dapat dibuktikan dalam diagram berikut.
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Gambar 1. hasil kuesioner terkait pentingya dasar keilmuan BIPA bagi 
pelatih atau pemateri pelatihan BIPA

Dasar keilmuan BIPA tidak selalu diperoleh dari  seseorang yang lulusan

bidang ilmu BIPA. Hal ini bertolak pada kenyataan bahwa keilmuan BIPA belum

berdiri  sendiri  dan  masih  menjadi  bagian  dari  bidang ilmu lainnya.  Meskipun

demikian, pergerakan ilmu BIPA mulai berkembang. Beberapa universitas sudah

menjadikan BIPA sebagai sebuah mata kuliah, baik di S1, S2, maupun S3. Dengan

demikian kualifikasi pendidikan pelatih ini dapat diturunkan dari ilmu BIPA yang

pernah  diperolehnya  di  jenjang  mana  pun.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan

transkrip  nilai  yang  menunjukkan  mata  kuliah  ke-BIPA-an  dan  hasil  nilainya.

Tentunya hal ini sangat variatif sehingga belum ada “harga mati” terkait standar

ini. 

Kualifikasi akademik juga dapat dibuktikan dengan kesertaan pelatih atau

pemateri  dalam kegiatan  akademik yang berkaitan dengan penguatan  ilmu ke-

BIPA-an. Misalnya, kegiatan  short course  atau kursus dan kegiatan non-degree

lain yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan BIPA yang dapat disetarakan

dengan kelas akademik degree. 

Pengalaman dalam dunia BIPA juga menjadi salah satu acuan kualifikasi

seorang  pelatih/pemateri.  Menurut  para  responden dalam  kajian  ini,  seorang

pemateri/pelatih  sebaiknya  mempunyai  pengalaman  dalam  dunia  ke-BIPA-an

minimal 2—4 tahun. Hal itu dapat dilihat dari hasil rekap data berikut ini.
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Gambar  2.  hasil  kuesioner  terkait  lamanya  pengalaman  ke-BIPA-an  yang
sebaiknya dimiliki pelatih atau pemateri pelatihan BIPA

Pengalaman  ini  berkaitan  dengan  seluk-beluk  dunia  BIPA,  seperti

pengajaran kelas BIPA, pengalaman melatih, pengalaman meneliti atau mengkaji

BIPA, pengalaman dalam forum-forum akademik BIPA, dan lainnya.  Pembuktian

dalam  hal  ini  dapat  berupa  sertifikat,  SK,  dan  lainnya.  Kayanya  pengalaman

pemateri atau pelatih tentang BIPA akan menjadi sebuah modal kuat saat melatih.

Pengalaman empiris adalah guru yang sangat berharga dan akan bermanfaat untuk

dibagikan. 

Pengalaman seorang pelatih dibutuhkan untuk berbagi informasi dengan

para calon pengajar BIPA. Semakin lama pengalaman seorang pelatih, semakin

banyak  dapat  berbagi  kisah  dan memberikan  gambaran  nyata  bagi  para  calon

pengajar BIPA. Seorang pelatih sebaiknya juga memiliki sertifikat pelatih yang

disahkan oleh lembaga BIPA yang sesuai. Hal itu dianggap penting sebagai bukti
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otentik  bahwa  pelatih  tersebut  memang  sudah  terverifikasi  dan  layak  menjadi

seorang pelatih bagi para calon pengajar BIPA. 

Seorang pelatih  juga  diharapkan  mampu  mengorganisasi kelas  dan

melakukan  proses  pelatihan  dengan  baik  dan menyenangkan.  Oleh  karena  itu,

pelatih harus mempunyai kompetensi sosial yang baik, mampu berkomunikasi dan

menyampaikan materi secara baik, kreatif, menarik, dan menyenangkan.  Berikut

diagram tentang kriteria kemampuan yang harus dimiliki oleh pelatih BIPA.

Gambar 3. Kompetensi sosial yang seharusnya dimiliki pelatih/pemateri BIPA

Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  kemampuan  komunikatif  menjadi

kompetensi  yang paling  dominan untuk dikuasai  pelatih/pemateri.  Selanjutnya,

pelatih juga mengikuti perkembangan (up to date), kreatif, inovatif, dan terbuka.

Seorang pelatih  setidaknya memiliki  kemampuan untuk berkomunikasi  dengan

baik. Hal itu dianggap paling penting karena pelatih akan memberikan informasi

kepada peserta pelatihan.  Jika pelatih tidak komunikatif,  tentu saja pesan tidak

dapat tersampaikan dengan baik.  Selain itu, pelatih yang  up to date akan dapat

menginspirasi  para  pesertanya  sesuai  perkembangan  yang  ada  dan  terbaru.

Banyak  peserta  pelatihan  yang  menginginkan  pelatih  yang  selalu  memiliki

kebaruan  dalam  pembelajaran.  Kreativitas  dan  inovasi  juga  akan  mendukung

penyajian  pelatihan  akan  menarik  dan  menyenangkan.  Sementara  kompetensi

sikap terbuka juga akan membuat peserta pelatihan merasa lebih nyaman. 

Kualifikasi  terakhir  yang  menjadi  pengkajian  dalam  penelitian  ini  adalah

tentang pemetaan pelatih BIPA berdasarkan bidang keahliannya. Para responden

sepakat  bahwa  setiap  pelatih  pasti  memiliki  salah  satu  bidang  yang  paling

dikuasainya.  Dengan  demikian,  pelatih  diharapkan  dapat  mengupas  tuntas  dan

memberikan informasi terkait BIPA yang sesuai dengan bidang keahliannya.
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2. Bentuk Pelatihan dan Materi Ideal yang Diharapkan

Berdasarkan hasil  pengkajian  analisis  kebutuhan dan evaluasi  pelatihan

BIPA, kegiatan pelatihan BIPA bagi para calon pengajar menjadi hal wajib yang

harus ditempuh sebelum calon pengajar benar-benar berhadapan langsung dengan

pemelajar BIPA dan  mengajar BIPA. Berdasarkan  kuesioner dari 64 responden,

sebanyak 98,4% menyatakan setuju dengan adanya pelatihan BIPA sebagai bekal

bagi pengajar BIPA.  Hal  ini menandakan  adanya kesadaran para calon pengajar

atau pengajar BIPA akan pentingnya pelatihan guna mengasah kemampuan dan

memperbaharui wawasan ke-BIPA-an. 

Gambar 4. Pentingnya pelatihan bagi calon pengajar BIPA

Model  pelatihan  yang  selama  ini  dilakukan  adalah  pemberian  materi

secara  teoretis  dan  praktis.  Beberapa  model  lokakarya  juga  dilakukan,  tetapi

belum sepenuhnya  dapat  menghasilkan  karya  yang  dapat  dimanfaatkan  secara

praktis dan terdokumentasi. Model pelatihan ini menyesuaikan jenis materi yang

akan disajikan dan direncanakan dalam paket  pelatihannya.  Selain itu,  sebesar
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95,2% responden ternyata setuju akan pentingnya pelatihan calon pengajar BIPA

yang dibuat secara bertahap (leveling). Selama ini pelatihan yang ada sebenarnya

tertata secara bertahap dan tematik. Tahap pertama adalah pelatihan pengajaran

BIPA  yang  bertopik  metodologi  pengajaran  yang  bertujuan  menyiapkan

pesertanya untuk mengenal BIPA dan pengajaran BIPA. Pelatihan lanjutan yang

ada adalah pelatihan BIPA ke arah penguatan pengajaran BIPA, seperti pelatihan

pengembangan bahan ajar BIPA, pelatihan pengembangan RPP BIPA, pelatihan

pengembangan media pembelajaran BIPA, dan sebagainya. Selanjutnya, di level

berikutnya,  pelatihan  mengarah  pada  manajemen  pengelolaan  penyelenggaraan

BIPA. Hal ini sudah lebih pada sektor manajerialnya. Pelaksanaan pelatihan dalam

beberapa level dapat membantu para peserta dalam mengidentifikasi kemampuan

diri.  Tahap  pelatihan  memang  harus  direncanakan  secara  terstuktur  dan  jelas

materinya. 

Sementara itu, cakupan materi secara bertahap yang diharapkan responden

bagi  calon  pengajar  pemula  berdasar  kajian  dari  para  responden  adalah

sebagaimana  ditunjukkan dalam diagram berikut.

 

Gambar 5. Cakupan materi pada pelatihan BIPA 
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Pada gambar di atas,  sebaran materi  dari  dasar sampai jenjang lanjutan

tergambar. Dominasi angka temuan menunjukkan dasar materi yang dibutuhkan

peserta di tahap awal, seperti wawasan ke-Indonesia-an, karakteristik pemelajar

BIPA, prinsip pengajaran BIPA, metode pemelajaran BIPA, dan CCU. Selanjutnya

materi  lain  yang  banyak  diminati  adalah  pengembangan  materi  BIPA  dan

manajemen penyelenggaraan BIPA. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa

beberapa materi diharap menjadi materi dasar yang sedianya ada di setiap jenjang

pelatihan, yaitu wawasan ke-Indonesia-an, sejarah BIPA, dan budaya. 

Sementara itu, bagi calon pengajar BIPA yang  basic  keilmuannya bukan

dari bahasa Indonesia, 100% responden  setuju adanya materi penguatan tentang

topik pengetahuan bahasa Indonesia. Materi khusus tentang pengetahuan bahasa

Indonesia ini akan semakin membuat kuat pengetahuan dan kemampuan bahasa

Indonesianya. Hal ini dapat menjadi pemicu meningkatnya kepercayaan diri calon

pengajar BIPA atas kompetensi keilmuan bahasa Indonesianya. 

3. Jumlah Peserta dan Waktu Ideal yang Diharapkan 

Berdasarkan respon yang ada, jumlah peserta yang dianggap ideal dalam

sebuah pelatihan adalah 20 orang tiap kelas. Hal itu telah dipertimbangkan dari

segi  efektivitas.  Jika  dalam  sebuah  pelatihan  terdiri  lebih  dari  20  peserta,

pelatih/pemateri  lebih  sulit  mengontrol  dan  mengawasi  progres  para  peserta.

Selain itu, jika dalam sebuah kelas pelatihan terdiri lebih dari 20 peserta, akan

muncul keseganan untuk bertanya atau menyampaikan suatu permasalahan. Hal

itu dipicu rasa malu karena melihat banyaknya peserta yang ada. Bagi pelatih,

jumlah terlalu banyak juga akan mengurangi  fokus dalam penyajian materi  ke

peserta pelatihannya. 

Sementara itu, jumlah waktu ideal dalam sebuah pelatihan BIPA ditaksir

sebanyak 40 jam dalam satu paket pelatihan. Hal itu dianggap ideal karena waktu

untuk  kuliah  teori  dan  praktik  dapat  seimbang  dan  semua  peserta  memiliki

kesempatan  yang  cukup  longgar  untuk  bereksperimen  di  dalam  pengajaran.

Meskipun demikian, beberapa responden memberi jawaban yang bervariasi terkait
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jumlah  jam  dalam  pelatihan  ini.  Berikut  datanya  ditunjukkan  dalam  bentuk

diagram.

Gambar 6.  Hasil kuesioner jumlah jam dalam pelatihan BIPA

Dalam  gambar  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  semua  pilihan  jumlah  jam

pelatihan di atas 20 jam. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan BIPA yang ideal

tidak dalam waktu singkat. Pelatihan membutuhkan beberapa hari agar hasilnya

menjadi maksimal. 

4. Simpulan

Untuk dapat menyelenggarakan pelatihan bagi calon pengajar BIPA, suatu

lembaga  harus  memiliki  standar  ideal  yang meliputi:  1)  pelatih/pemateri  yang

terferivikasi,  memiliki  sertifikat  sebagai  pelatih/pemateri,  berpengalaman,  dan

profesional dalam mengajar, 2) bentuk pelatihan dilakukan secara bertahap dan

urut sehingga peserta dapat menempatkan diri sesuai dengan kemampuannya dan

materi dalam pelatihan disesuaikan dengan jenis pelatihannya (untuk pemula atau

lanjutan), 3) jumlah peserta yang ideal dalam sebuah pelatihan adalah tidak lebih

dari 20 peserta dengan jumlah jam ideal adalah 40 jam.
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Catatan Penyajian:

1. Orang Indonesia yang bahasa ibunya adalah Bahasa Indonesia tidak bisa

menjadi jaminan bahwa orang tersebut dapat mengajar Bahasa Indonesia.

Hal ini merupakan sorotan penting dalam pengajaran BIPA.  Oleh karena

itu, perlu suatu pelatihan bagi para pengajar BIPA agar pengajaran BIPA

dapat  diterima  dengan  baik.  Pelatihan-pelatihan  yang  laksanakan  di

berbagai daerah, selain mengajarkan mereka cara mengajar BIPA, hal ini

juga  berguna  untuk  mengumpulkan  metode-metode  pengajaran  dari

peserta pelatihan pada saat pelatihan berlangsung. 

2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelatihan pengajar BIPA adalah:

a. Pelatih BIPA harus memiliki kualifikasi yang baik, seperti akademisi,

berpengalaman dalam kebipaan, kemampuan komunikasi, dll.

b. Bentuk  pelatihan  ideal  adalah  pelatihan  yang tidak  hanya  berisikan

materi, namun juga praktik.

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

148



ISSN: 2716-3792 

c. Materi  yang  diberikan  dalam  pelatihan  juga  harus  mencakup  pada

ranah  kebipaan  seperti  materi  wawasan  tentang  indonesia,  media

pembelajaran, prinsip pembelajaran, dll.

d. Jumlah peserta dan waku pelatihan juga harus diperhatikan.

Diskusi/Tanya Jawab

Penanya 1

Nama : Rosidah

Instansi : UIN Jakarta

Pertanyaan: 

Apakah pelathan BIPA ini bisa disesuaikan dengan permintaan?

Tanggapan: 

Ya.  Pelatihan BIPA dapat  disesuaikan dengan melihat  aspek tujuan pengajaran

BIPA,  siapa  yang  dilatih  dalam  mengajar  BIPA,  dll.  Oleh  karena  itu,  dalam

pelatihan BIPA tidak akan sama atau dapat juga memiliki fokus yang berbeda-

beda. 

Isu Utama/Isu Penting dalam Diskusi

Tujuan yang mendasar dalam pelatihan BIPA adalah agar calon pengajar BIPA

dapat mengajar BIPA untuk orang asing dengan baik. Oleh karena itu, pelatihan

yang diselenggarakan harus dipersiapkan dengan matang. 
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