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Abstrak

Berdasarkan visi dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), Badan

Pengembangan dan Perbukuan, Kemdikbud, yaitu terlaksananya pengajaran BIPA

yang mampu meningkatkan citra  Indonesia  yang positif  di  dunia  internasional

dalam  rangka  menjadikan  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  perhubungan  luas

pada  tingkat  antarbangsa.  Untuk  meningkatkan  kualitas  tenaga  pengajar  BIPA

baik di  dalam negeri  atau di  luar  negeri,  perlu adanya pengembangan jejaring

BIPA disetiap universitas yang ada di Indonesia. Universitas di Indonesia yang

memiliki Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia atau Program Studi Sastra

Indonesia harus menyelenggarakan kurikulum BIPA atau mata kuliah ke-BIPA-an.

Dengan diadakannya mata kuliah tersebut,  disetiap universitas khususnya pada

Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, merupakan salah satu pengembangan jejaring

BIPA di Indonesia guna meningkatkan kualitas tenaga pendidik BIPA dikancah

nasioanl  atau  internasional.  Selain  melalui  pemerintah  atau  lembaga-lembaga

yang  ikut  serta  dalam  pembelajaran  BIPA,  peran  dari  universitas  khususnya

melalui Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia harus menyelenggarakan mata kuliah

BIPA. Semakin luas jejaring BIPA maka akan semakin banyak tenaga pendidik

BIPA  yang  ikut  serta  dalam  menginternasionalkan  bahasa  Indonesia  dan

kebudayaan Indonesia. 

Kata Kunci: Pengembangan, Jejaring, BIPA, Disetiap Universitas
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Abstract

Based  on  the  vision  of  Indonesian  Language  for  Foreign  Speakers

(BIPA),  Development  and  Book  Agency,  Ministry  of  Education  and  Culture,

namely the implementation of BIPA teaching that is able to enhance Indonesia's

positive image in the international world in order to make Indonesian as a broad

language of communication at the national level. To improve the quality of BIPA

teaching  staff  both  domestically  and  abroad,  it  is  necessary  to  develop  BIPA

networks in every university in Indonesia. Universities in Indonesia that have an

Indonesian Language Education Study Program or Indonesian Literature Study

Program must hold a BIPA curriculum or BIPA courses. With the holding of the

course,  in  every  university  especially  in  the  Indonesian  Language  Education

Study Program, it is one of the development of the BIPA network in Indonesia to

improve the quality of national or international BIPA teaching staff. Besides going

through the government or institutions participating in BIPA learning, the role of

the  university  especially  through  the  Indonesian  Language  Education  Study

Program must hold a BIPA course. The wider the BIPA network, the more BIPA

educators  will  participate  in  internationalizing  Indonesian  language  and

Indonesian culture.

Keywords: Development, Networking, BIPA, Every University

Pendahuluan

Bahasa  Indonesia  adalah  bahasa  lingua  franca dari  627  bahasa  daerah

yang  ada  di  Indonesia.  Bahasa  Indonesia  meruapakan  bahasa  pemersatu  baik

dilingkungan pendidikan atau  lingkungan sosial.  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. Sesuai dengan

UU No. 24 Tahun 2009 tersebut penyelenggara pendidikan baik tingkat Sekolah

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA),

dan  Perguruan  tinggi  harus  menggunakan  bahasa  pengantar  yaitu  bahasa

Indonesia. Selain dalam pendidikan formal tersebut, baik Warga Negara Indonesia
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(WNI)  atau  Warga  Negara  Asing  (WNA)  yang  mengikuti  kegiatan  program

pembelajaran di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Salah satu program pemerintah melalui Badan Pengembangan Bahasa dan

Perbukuan, Kemdikbud untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia baik itu di

ASEAN, Australi, atau Eropa semakin gencar dilakukan terbukdi melalui Pusat

Pengembangan  Strategi  dan  Diplomasi  Kebahasaan  (PPSDK)  setiap  tahun

mengirimkan tenaga pendidik Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) ke

luar negeri.  Selain itu,  ada juga Afiliasi  Pengajar dan Pegiat  Bahasa Indonesia

bagi Penutur Asing (APPBIPA) yang memiliki visi utama memartabatkan bahasa

Indonesia dan memperkenalkan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia kepada

orang asing.

Jejaring ke-BIPA-an yang ada di Indonesia  baik itu  melalui  pemerintah

pusat  sendiri  atau  melalui  Afiliasi  yang  ada  di  Indonesia  belum cukup  untuk

menginternasionalkan  atau  memperkenalkan  bahasa  Indonesia  kepada  WNA.

Karena  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  PPSDK  selalu

kekurangan tenaga pendidik BIPA. Belum semua perguruan tinggi  (universitas

atau sekolah tinggi) yang ada di Indonesia khususnya Prodi Pendidikan Bahasa

Indonesia  atau  Prodi  Sastra  Indonesia  melaksanakan  mata  kuliah  ke-BIPA-an.

Sehingga masih banyak dari mahasiswa yang belum paham akan program BIPA

yang diselenggarakan oleh pemerintah itu sendiri.

Selain program dari pemerintah yang mengirimkan tenaga pendidik BIPA

ke luar negeri, di dalam negeri pun melaksanakan kegiatan pembelajaran BIPA

baik itu di balai bahasa perguruan tinggi atau lembaga yang menyelenggarakan

pembelajaran  BIPA.  Kegiatan  pembelajaran  ini  untuk  WNA  yang  datang  ke

Indonesia dengan tujuan belajar bahasa Indonesia untuk kebutuhan yang berbeda-

beda.

Jumlah  perguruan  tinggi  yang  ada  di  Indonesia  berdasarkan  data  dari

forlap ristekdikti yang tercatat sekitar 4.709 perguruan tinggi, baik itu mencakup

akademi, politeknik, sekolah tinggi, universitas, institut, dan akademi komunitas.

Dari  jumlah  tersebut  hanya  ada  beberapa  perguruan  tinggi  yang

menyelenggarakan program studi mengenai bahasa Indonesia yaitu hanya ada di
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universitas  atau  sekolah  tinggi.  Belum  semua  universitas  atau  sekolah  tinggi

khususnya Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia atau Program Studi Sastra

Indonesia menyelenggarakan mata kuliah BIPA.

Masih ada beberapa universitas atau sekolah tinggi  khususnya dibagian

pinggiran kota besar belum melaksanakan mata kuliah BIPA, sehingga tertutupnya

informasi mengenai ke-BIPA-an kepada mahasiswa tersebut. Hal tersebut menjadi

salah satu kendala pengenalan BIPA kepada masyarakat yang berada dipinggiran

kota  besar. Tetapi  sudah  ada  pula  beberapa  perguruan  tinggi  khususnya  Prodi

Pendidikan  Bahasa  Indonesia  atau  Prodi  Sastra  Indonesia  yang  telah

melaksanakan pembelajaran mata kuliah BIPA.

Hal  tersebut,  seharusnya  disetiap  perguruan  tinggi  khususnya  Prodi

Pendidikan  Bahasa  Indonesia  atau  Prodi  Sastra  Indonesia  melaksanakan  mata

kuliah  BIPA,  sehingga  banyak  peluang  dari  mahasiswa  untuk  menjadi  tenaga

pendidik  BIPA yang  professional.  Melalui  pengembangan  jejaring  kurikulum

disetiap perguruan tinggi di Indonesia yang mengharuskan atau mengadakan mata

kuliah BIPA. Mata kuliah BIPA bisa menjadi  mata kuliah wajib bagi  program

studi atau mata kuliah pilihan.

Pembahasan 

Tujuan Program BIPA

Tujuan  diselenggarakannya  program  BIPA khususnya  oleh  pemerintah

mengacu pada Undang-undang No. 24 Tahun 2009. Berdasarkan undang-undang

tersebut tujuan diadakannya program BIPA selain untuk belajar bahasa Indonesia,

WNA juga diperkenalkan dengan kekayaan budaya yang ada di Indonesia, baik itu

budaya seni tari, nyanyian, atau dari seni tradisional yang lainnya. 

Menurut Hoed (dalam Suyitno, 2007:63) program BIPA bertujuan untuk

(1) mengikuti kuliah di perguruan tinggi Indonesia; (2) membaca buku dan surat

kabar  guna  keperluan  penelitian;  dan  (3)  berkomunikasi  secara  lisan  dalam

kehidupan sehari-hari di Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut pemelajar BIPA

adalah orang terpelajar atau dari kalangan berpendidikan. Pemelajar BIPA yang

datang  ke  Indonesia  sebagian  besar  adalah  orang-orang  dari  kalangan

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI 
289



ISSN: 2716-3792

berpendidikan dan memiliki kebutuhan belajar bahasa Indonesia yang berbeda-

beda. Ada yang bertujuan belajar bahasa Indonesia untuk bernisnis, ada pula yang

belajar  bahasa  Indonesia  untuk  pendidikan,  dan  ada  pula  yang  belajar  bahasa

Indonesia untuk kebutuhan berlibur di Indonesia.

Beda hal dengan pemelajar BIPA yang ada di negara masing-masing ada

yang  dari  kalangan  sekolah,  perguruan  tinggi,  dan  kebutuhan  wisata  untuk

penerjemah bahasa  Indonesia.  Selain  untuk belajar  bahasa Indonesia,  pendidik

BIPA juga harus memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia.

Soewandi (dalam Suyitno, 2007:63) menjelaskan bahwa tujuan pengajaran

BIPA yang sangat menonjol adalah (1) untuk berkomunikasi keseharian dengan

penutur  bahasa Indonesia  (tujuan umum),  dan  (2)  untuk menggali  kebudayaan

Indonesia  dengan  segala  aspeknya  (tujuan  khusus).  Berdasarkan  tujuan  yang

pertama yaitu untuk berkomunikasi keseharian dengan penutur bahasa Indonesia,

berguna dalam kegiatan tegur-sapa, negosiasi, dan berinteraksi dengan masyarakat

penutur  bahasa  Indonesia.  Sedangkan  berdasarkan  tujuan  kedua  yaitu  untuk

menggali  kebudayaan  Indonesia  dengan  segala  aspek,  pemelajar  BIPA bisa

mengetahui sejarah dari  kebudayaan Indonesia  atau pemelajar  BIPA dapat ikut

serta atau praktik dalam mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia.

Sejalan dengan Kusmiatun (2016:37) Tujuan umum pembelajaran BIPA

adalah  menjadikan  seseorang  yang  awalnya  belum  bisa  berbahasa  Indonesia

menjadi bisa berkomunikasi dengan penutur bahasa Indonesia. Pengajaran BIPA

berperan penting dalam menginternasionalkan bahasa Indonesia dan juga BIPA

sangat  berperan penting dalam mengenalkan budaya yang ada di Indonesia  ke

seluruh  dunia.  Oleh  karena  itu,  pengajar  BIPA mampu  menguasai  pelajaran

mengenai bahasa Indonesia dan juga mampu menguasai beberapa kesenian atau

kebudayaan yang ada di Indonesia.

Pengembangan Jejaring BIPA

Sejak  diikrarkan  sebagai  bahasa  nasional  dalam Sumpah  Pemuda,  28

Oktober 1928, dan ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Pasal 36 UUD 1945,

bahasa  Indonesia  hingga  saat  ini  telah  mengalami  perkembangan  yang  sangat
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pesat. Perkembangan itu telah mengantarkan bahasa Indonesia sebagai lambang

jati diri bangsa dan sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-

beda latar belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Di samping itu,

bahasa  Indonesia  juga  telah  mampu  mengemban  fungsinya  sebagai  sarana

komunikasi yang modern dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, dan

pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan seni.

Seiring  dengan  perkembangan  Indonesia  baik  dari  segi  politik,  sosial,

ekonomi, dan pariwisata. Indonesia mulai didatangi oleh orang dari luar negeri,

baik itu dari segi bisnis atau hanya sekadar untuk wisata. Karena kekayaan alam

dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia itu, menjadi salah satu daya

tarik orang asing untuk datang ke Indonesia dengan tujuan yang berbeda-beda.

Sesuai dengan Undang-undang No. 24 tahun 2009, harusnya kita menggunakan

bahasa Indonesia dalam bahasa pengantar pendidikan di Indonesia. 

Perintisan BIPA sudah mulai  sejak tahun 1999 setelah penyelenggaraan

Konferensi  Internasional  Pengajaran  BIPA (KIPBIPA)  ke-3  di  IKIP, Bandung

yang  kini  telah  berganti  menjadi  Universitas  Pendidikan  Indonesia.  Terbentuk

sebuah organisasi  yang dinamakan dengan Asosiasi  Pengajar Bahasa Indonesia

bagi Penutur Asing (APBIPA). Setelah diresmikan dibawah Kemdikbud, melalui

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan maka diubah nama menjadi Afiliasi

Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (APPBIPA). 

Rafiek  (2014:  6)  mengungkapkan  terkait  dengan  pengajaran  Bahasa

Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di luar negeri,  peluang bahasa Indonesia

untuk dikembangkan menjadi bahasa internasional paling tidak di Asia dan Asia

Tenggara memang terbuka lebar. Bukan menjadi suatu hal yang tidak mungkin,

bahkan  semakin  besar  peluang  bahasa  Indonesia  menjadi  bahasa  internasional

khususnya dikalangan Asia Tenggara. 

Sejalan  dengan  tujuan  pemerintah  bahasa  Indonesia  menjadi  bahasa

internasional khususnya di Asia Tenggara, perguruan tinggi memiliki peran yang

penting dalam ikut serta mencetak tenaga pendidik BIPA. Pengembangan jejaring

BIPA  dalam  kurikulum  yang  diselenggarakan  oleh  perguruan  tinggi  yang
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memiliki  prodi  Pendidikan  Bahasa  Indonesia  sangat  berperan  penting.  Karena

peran dari perguruan tinggi akan mencetak lulusan-lulusan pendidik BIPA.

Adanya  mata  kuliah  BIPA sangat  bermanfaat  bagi  mahasiswa.  Karena

mereka dapat berkarier menjadi tenaga pengajar BIPA. Sebelumnya mahasiswa

khususnya lulusan dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia hanya mengenal karier

menjadi guru, sastrawan, atau jurnalistik. Kini, mereka harus dapat berpartisipasi

menjadi pengajar BIPA, dengan cara setiap perguruan tinggi harus mengadakan

pembelajaran BIPA. 

Pelaksanaan  pengajaran  BIPA kini  sudah  dilaksanakan  oleh  lembaga-

lembaga  yang  melaksanakan  pembelajaran  BIPA  yang  tersebar  diseluruh

Indonesia.  Sudah banyak lembaga dipenjuru Indonesia yang menyelenggarakan

program  pembelajaran  BIPA.  Lembaga  penyelenggara  program  pembelajaran

BIPA  didominasi  oleh  kota  besar  yang  sering  menjadi  salah  satu  tempat

kunjungan  wisata  turis  mancanegara.  Selain  terfokus  oleh  lembaga  yang

melaksanakan pembelajaran BIPA, peran dari  perguruan tinggi  juga harus  ikut

serta  dalam  upaya  pengembangan  jejaring  pembelajaran  BIPA  guna  untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik BIPA.

Perguruan  tinggi  khususnya  yang  memiliki  Prodi  Pendidikan  Bahasa

Indonesia melaksanakan kegiatan atau mata kuliah BIPA. Mata kuliah tersebut

harus masuk ke dalam mata kuliah wajib dari  program studi  atau mata kuliah

pilihan dari program studi. Walaupun secara letak wilayah, daerah dari perguruan

tinggi  tersebut  sangat  jarang  dikunjungi  oleh  turis  mancanegara.  Guna

mengembangkan  jejaring  BIPA,  maka  setiap  perguruan  tinggi  harus

melaksanakannya.

Beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta

(PTS)  yang  ternama  khususnya  Prodi  Pendidikan  Bahasa  Indonesia  sudah

melaksanakan mata kuliah BIPA. Ada beberapa perguruan tinggi juga yang belum

melaksanakan mata kuliah BIPA. Perlu adanya pengembangan jejaring kembali

dalam kurikulim yang ada di perguruan tinggi yang belum melaksanakan mata

kuliah  BIPA.  Dengan adanya  pengembangan  jejaring  BIPA disetiap  perguruan

tinggi yang ada di Indonesia khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra
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Indonesia harus melaksanakan mata kuliah BIPA guna mengahasilkan kuantitas

dan kualitas dari pengajar BIPA yang profesional. Bentuk nyata dalam jejaring

BIPA ini  adalah diadakannya kurikulum disetiap universitas  di  Indonesia  mata

kuliah BIPA khususnya pada Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. 

Kesimpulan

Semakin banyaknya orang asing untuk belajar bahasa Indonesia baik di

negaranya masing-masing atau belajar bahasa Indonesia langsung ke Indonesia.

Maka, semakin banyak tenaga pengajar BIPA yang dibutuhkan oleh pemerintah

atau lembaga-lembaga penyelenggara BIPA. Perlu adanya pengembangan jejaring

BIPA  dilingkungan  perguruan  tinggi  yang  ada  diseluruh  Indonesia  guna

meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  tenaga  pengajar  BIPA yang  profesional.

Pegembangan  jejaring  BIPA dalam bentuk  kurikulum mata  kuliah  BIPA pada

Prodi Pendidikan Bahasa Indoensia disetiap universitas. Setiap Prodi Pendidikan

Bahasa Indonesia diwajibkan menyelenggarakan perkuliahan ke-BIPA-an.
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Indramayu  adalah  salah  satu  daerah  pesisir  yang  mayoritas  pekerjaan
masyarakatnya adalah petani dan TKI. Hal ini menyebabkan pembicaraan
mengenai  BIPA  belum  banyak  didiskusikan  di  wilayah  Indramayu.
Dengan demikian, diperlukan adanya  jejaring BIPA di setiap universitas,
khususnya di universitas-universitas yang ada di daerah.
 

Diskusi/Tanya Jawab

Penanya 
Nama : Sumarti
Instansi : Universitas Lampung
Pertanyaan: Apa bentuk nyata dari jejaring BIPA  yang akan, sedang, atau sudah
dilakukan oleh Universitas Wiralodra? 
Tanggapan: -

Nama : Jimin Susilo
Instansi : Unswagati Cirebon

Pernyataan: Pembicaraan mengenai BIPA di Cirebon memang masih belum begitu
popular,  sehingga  diperlukan  banyak  pihak-pihak  yang  cukup  aktif  dalam
menyuarakan persoalan-persoalan ke-BIPA-an kepada khalayak. Saya harap tidak
hanya  di  Universitas  Wiralodra  saja,  tetapi  ke  depannya  di  Unswagati  juga
semakin tumbuh para pegiat BIPA.
Tanggapan: -

Isu Utama/Isu Penting dalam Diskusi
-Pentingnya jejaring BIPA antaruniversitas.
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