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ABSTRAK

Program Bahasa Indonesia  untuk Penutur  Asing (BIPA) di  kota  Wina,  Austria
diselenggarakan sebagai  salah  satu  upaya  untuk  memperkenalkan  dan
mempromosikan bahasa  Indonesia kepada warga negara Austria dan  masyarakat
yang tinggal di  kota  Wina dan sekitarnya. Program BIPA yang diselenggarakan
oleh  Pusat  Pengembangan  Strategi  Diplomasi  Kebahasaan  (PPSDK),
Kemendikbud  ini adalah sebuah program rintisan. Dengan kata lain, program ini
merupakan program yang secara resmi diselenggarakan pertama kali di Austria.
Hal tersebut menjadi pertimbangan utama dilakukannya evaluasi  yang bertujuan
untuk  mengetahui kualitas dan ketercapaian tujuann  program  sehingga  dapat
dilakukan peningkatan  dan  perbaikan  lebih  lanjut secara  efektif di  masa
mendatang. Dengan demikian, penelitian ini bersifat evaluatif. Empat puluh tiga
responden, yang merupakan peserta program di dua lembaga, yaitu Universitas
Wina dan Kedutaan Besar  Republik  Indonesia  untuk Austria  di  Wina,  terlibat
sebagai  responden.  Model  evaluasi  pelatihan  dan evaluasi  program pendidikan
empat tingkat (Kirkpatrick, 1998) digunakan sebagai kerangka penelitian dengan
fokus  pada  tiga  dari  empat  aspek dalam model  tersebut,  yaitu  evaluasi  reaksi
peserta terhadap program, pembelajaran serta dampak program terhadap lembaga
penyelenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peserta program BIPA
rintisan  menunjukkan  reaksi  positif  dan  optimis  terhadap  program,  terutama
terhadap  pengorganisasian kursus,  kualitas  guru,  metodologi  pengajaran,  dan
suasana  belajar;  (2)  refleksi  diri  pada  pembelajaran  menunjukkan  penguasaan
materi  yang dipelajari  dan keterampilan bahasa;  dan (3)  program ini  dianggap
memberikan dampak yang baik pada pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam
hal meningkatnya ketertarikan para peserta pada negara Indonesia, minat terhadap
bahasa  Indonesia,  dan  minat  untuk  melanjutkan  belajar bahasa  Indonesia di
program yang sama.

Kata kunci: program BIPA rintisan, evaluasi
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Pendahuluan

Meningkatnya peran penting Indonesia di ‘kancah’dunia dan khususnya di

wilayah Asia  berdampak positif  pada  banyak aspek kehidupan,  termasuk pada

bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa negara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahasa Indonesia kian diminati oleh banyak orang dari berbagai belahan dunia

yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah lembaga penyelenggara program

pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)dan jumlah pemelajarnya,

baik di dalam maupun di luar negeri (Suyitno, 2017). Program-program BIPA ini

tidak terbatas pada pendidikan non-formal, tetapi juga pendidikan formal.

Merespon kondisi tersebut di atas, pemerintah Republik Indonesia, melalui

Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa  Kementerian  Pendidikan  dan

Kebudayaan  (Kemdikbud),  khususnya  Pusat  Pengembangan  Strategi  dan

Diplomasi  Kebahasaan  (PPSDK)  merancang  sebuah  program  yang  tujuan

utamanya  adalah  internasionalisasi  bahasa  Indonesia.  Program  ini  berupa

pengiriman guru BIPA ke luar negeri ke negara-negara di benua Asia, Amerika,

Australia,  dan Eropa.  Di antara kurang lebih 40 pengajar BIPA yang di  ’utus’

setiap tahun, beberapa dari mereka ditugaskan untuk merintis program BIPA di

negara-negara  yang  belum memiliki  program BIPA.   Salah  satu  negara  target

program BIPA rintisan adalah negara Austria, yang dipusatkan di kota Wina. 

Hubungan  diplomatik  antara  Indonesia  dan  Austria  sudah  berlangsung

lama dan bisa dikategorikan sangat baik. Kerja sama telah banyak dilakukan di

beberapa bidang dan salah satu bidang kerja sama yang menonjol adalah dialog

lintas  agama  dan  budaya.  Namun  demikian,  program  Bahasa  Indonesia  Bagi

Penutur Asing belum pernah ada. Atas inisiatif  Dr. Darmansjah Djumala, Duta

Besar  RI  untuk  Austria  dan  Slovania,  dan  kerja  sama  dengan  PPSDK,  maka

program rintisan dapat diwujudkan di semester genap (summer semester) 2017-

2018.  Program ini  mendapat  sambutan  yang sangat  baik dari  masyarakat  kota

Wina  dan  sekitarnya.  Karena  program  BIPA ini  adalah  program  rintisan  atau

dengan kata lain program yang mula-mula sekali (KBBI, 2019) di Austria, maka

program BIPA yang menjadi program PPSDK dan KBRI Wina menjadi cukup

menarik  untuk  diteliti  dan  dievaluasi.  Perlu  diungkap  lebih  jauh  tingkat
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keterlaksanaan  program  ini  dengan  cara  mengetahui  efektifitas  komponen-

komponen  yang  ada  di  dalamnya,  antara  lain  kondisi  siswa,  organisasi

pelaksanaan, hasil pembelajaran dan dampaknya bagi pihak terkait (Arikunto &

Jabar, 2010).

Studi ini diharapkan bermanfaat dalam menyediakan informasi mengenai

kondisi program BIPA rintisan di negara Austria, khususnya kota Wina saat ini

sehingga  dapat  memberikan pemahaman  mengenai  praktik  penyelenggaraanya.

Evaluasi  diperlukan  untuk mendapatkan  gambaran  mengenai  hal-hal  positif  di

dalam  program  dan  memperoleh  informasi  mengenai  kekurangan-kekurangan

sehingga  mendapatkan  dasar  bagi  penyelenggara  dan  pihak  terlibat  untuk

melakukan tindakan korektif  dan  melakukan pengembangan lebih  lanjut  untuk

program serupa di masa yang akan datang. Selain itu pihak pemerintah Indonesia,

dalam hal ini PPSDK, Badan Bahasa sebagai penyelanggara utama program dan

KBRI sebagai pendukung pelaksana, dalam upayanya menjadikan BIPA salah satu

mata kuliah di kurikulum pendidikan tinggi di Austria, khususnya di Universitas

Wina perlu dapat memanfaatkan hasil studi ini sebagai ‘landasan’ dan argumen

yang kuat akan penting dan perlunya BIPA bagi mahasiswa untuk dikuasai.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi terhadap suatu program, yaitu

program BIPA rintisan di kota Wina, Austria. Evaluasi yang dilakukan ditujukan

untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  program  BIPA  di  dua  institusi

penyelenggara  program  tersebut,  yaitu  Universitas  Wina  dan  Kedutaan  Besar

Republik  Indonesia  di  Wina,  Austria.  Oleh  karena  itu,  seperti  yang  telah

disebutkan  sebelumnya,  penelitian  ini  sifatnya  evaluatif.  Jumlah  Subyek

penelitian ini adalah 43 pemelajar yang terlibat dalam program BIPA rintisan di

periode akademik semester genap (summer semester) 2017-2018 di kota Wina,

Austria. 

Evaluasi program rintisan ini pada dasarnya evaluasi dari sudut pandang

para peserta. Hal ini dilakukan karena peserta program adalah  stakeholder  dari

program BIPA rintisan di Austria. Dengan kata lain mereka merupakan salah satu
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pihak  penting  yang  memiliki  hubungan  dan  kepentingan  terhadap  pencapaian

tujuan  program  ini.  Suara  atau  pendapat  mereka  perlu  didengar  oleh  pihak

penyelenggara  sebagai  bentuk   usaha  untuk  melibatkan  mereka  pada

pengembangan program itu sendiri.

Evaluasi program yang menjadi inti dari penelitian ini mengadaptasi model

evaluasi  program pendidikan empat  tingkat  Kirkpatrick  (1998).  Dalam konsep

evaluasi  Kirkpatrick,  evaluasi  mencakup  4  komponen  tahapan  yaitu  reaction

(reaksi),  learning (pembelajaran),  behavior (perilaku), dan result (hasil/dampak).

Di tahap pertama, yaitu reaksi, evaluasi dilakukan untuk mengukur reaksi peserta

terhadap  program  yang  diikuti,  termasuk  untuk  mengetahui  apakah  mereka

menyukai program dan merasakan manfaatnya. Tahap kedua  adalah tahap yang

dimaksudkan  untuk  mengukur  apa  saja  yang  dipelajari  oleh  peserta  selama

pogram dan sejauh mana mereka sudah belajar. Tahap selanjutnya adalah perilaku.

Di  tahap  ini  yang  diukur  adalah  bagaimana  para  peserta  mengaplikasikan

pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Selanjutnya, dampak adalah

tahap pamungkas dari keseluruhan evaluasi. Tujuan dari tahap terakhir ini adalah

untuk mengetahui dampak program program terhadap dimensi-dimensi organisasi

atau pihak-pihak yang berkepentingan. Disebutkan pula oleh Kirkpatrik (1998)

bahwa dalam praktiknya, metode evaluasi ini dapat diawali dengan membagikan

kuesioner berisi  pertanyaan-pertanyaan evaluasi yang diberikan ke para peserta

program. Jumlah pertanyaan dalam kuesioner, menurut Widoyoko (2009) dapat

berkisar 15-25 pernyataan dan pertanyaan. Untuk lebih memperkuat data evaluasi,

para instruktur dapat diterjunkan langsung untuk melakukan observasi terhadap

perubahan yang terjadi pada para peserta sebelum, selama dan sesudah program.

Gambar 1. Model Evaluasi Empat Tahap menurut Kirkpatrck (1998)
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Dari keempat tahap evaluasi model Kirkpatrick di atas, dalam penelitian ini hanya

dilakukan pada tahap reaksi,belajar dan dampak. Alasan utamanya adalah karena

waktu peneliti yang terbatas. Peneliti harus segera pulang ke Indonesia tidak lama

setelah program usai. Oleh karenanya tahap perilaku tidak bisa dilakukan. Selain

itu tahap belajar juga tidak dapat secara komprehensif melalui tes awal dan tes

akhir, tetapi melalui self-reflection peserta, dan wawancara. Ini dilakukan karena

sejak awal ditentukan bahwa tujuan program lebih pada mengenalkan program

BIPA kepada masyarakat  dan menumbuhkan minat  pada BIPA, sehingga tidak

dilakukan  pre-test dan  post  test.  Selain  itu  pemberian  tes  dikhawatirkan  akan

memadamkan  motivasi  para  peserta.  Penilaian  keberhasilan  peserta  dilakukan

melalui refleksi diri para peserta program. 

 Evaluasi terhadap reaksi didasarkan pada komponen-komponen yang terdiri

dari:  tanggapan  peserta  terhadap  waktu  dan  tanggal  pelaksanaan,

pengorganisasian  kegiatan  pembelajaran,  kualitas  guru,  metode  pembelajaran

yang digunakan guru. Pada tahap belajar digunakan 2 komponen evaluasi, yaitu

penguasaaan materi dan ketuntasan belajar peserta. Selanjutnya, empat komponen

untuk  mengukur  dampak  meliputi:  dampak  program  pada  minat  terhadap

Indonesia, bahasa Indonesia, rencana melanjutkan program, dan materi yang akan

dipelajari di program lanjutan.

Data  penelitian  ini  berupa  data  kualitatif  yang  diperoleh  dari  hasil,

wawancara, dan pengisian kuesioner yang ditujukan kepada para peserta program

BIPA rintisan  di  Universitas  Wina  dan  KBRI  Wina,  Austria.  Hal  yang  sama

dilakukan  oleh  Sudarsono,  dkk  (2018)  dalam  studinya  mengenai  evaluasi

efektifitas sebuah program BIPA di Yogyakarta. Proses analisis data selanjutnya

dilakukan dengan dengan teknik deskriptif persentase.
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Prosedur  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  adalah:  (1)  melakukan

komunikasi dengan institusi penyelenggara Program BIPA di Wina untuk meminta

ijin  penelitian;  (2)  mengembangkan  instrumen  peneltian  berupa  kuesioner  dan

daftar pertanyaan untuk wawancara yang dikembangkan sesuai dengan tujuan dari

penelitian  ini;  (3)  membagikan  kuesioner  kepada  responden  di  dua  institusi

penyelenggara  program  BIPA,  yaitu  KBRI  Wina  dan  Universitas  Wina;  (4)

Melakukan  wawancara  dengan  para  responden;  (5)  mengelompokkan  hasil

kuesioner dan wawancara dan (6) menganalisis data yang telah diperoleh.  

Hasil dan Pembahasan

Secara singkat gambaran umum mengenai program BIPA rintisan di kota

Wina adalah sebagai berikut. Program rintisan ini merupakan hasil kerja sama 3

pihak,  yaitu  PPSD sebagai  penyelenggara  utama,  KBRI  Austria  di  Wina,  dan

Universitas Wina,  khususnya Fakultas Budaya dan Sosial-antropologi.  Program

BIPA diselengarakan  selama  4  bulan  di  semester  genap  2017-2018  (Summer

Semester). Karena sifatnya rintisan, maka tujuan program adalah memperkenalkan

bahasa  Indonesia  kepada  masyarakat  Wina  dan  menarik  minat  mereka  untuk

belajar Bahasa Indonesia. Jumlah keseluruhan tatap muka dalam program ini 14

kali dan setiap pertemuan durasinya 120 menit. Peserta dibagi menjadi 2 tingkat,

yaitu dasar dan menengah dengan jumlah total kelas sebanyak 5 kelas, mencakup

4 kelas tingkat dasar dan 1 kelas tingkat menengah.  Pembelajaran dilangsungkan

di 2 tempat: Universitas Wina (4 kelas) dan KBRI Austria di Wina (1 kelas).

Program BIPA rintisan ini bersifat umum, dengan kata lain boleh diikuti

oleh  siapa  saja  yang  tertarik  belajar  bahasa  Indonesia  dan  pada  saat  program

berlangsung  berdomisili  di  kota  Wina  atau  wilayah  sekitarnya.  Peserta  tidak

dibatasi usia, latar-belakang negara, bahasa dan budaya, pekerjaan, dan gender.

Faktor  ini  diasumsi  sangat  mempengaruhi  karakter  kelas  menjadi  sangat

heterogen. Berikut gambaran ringkas identitas peserta program:
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Tabel 1. Gambaran Identitas Peserta Program BIPA Rintisan 

NO IDENTITAS JUMLAH

1 Usia <30 30 – 39 40 – 49 50 – 59 >60

23 6 2 6 6

2 Kemampuan Dasar 
Bahasa Indonesia

Dasar Menengah

37 6

3 Pekerjaan Mahasiswa S1 Mahasiswa S2
dan S3

Pegawai Pensiunan

20 7 12 4

4 Pengalaman 
mengunjungi 
Indonesia

Tidak Pernah Liburan Pekerjaaan penelitian

10 14 12 7

Materi  dan bahan ajar  disusun berdasarkan kurikulum BIPA dan buku-

buku “Sahabatku Indonesia” yang diterbitkan oleh PPSDK. Untuk kelas  dasar

pembelajaran difokuskan pada penguasaan bahasa Indonesia sehari-hari  dengan

penekanan pada keterampilan bahasa menyimak dan berbicara. Sedangkan untuk

kelas  menengah,  tujuan  pembelajaran  diarahkan  pada  pengembangan

keterampilan membaca, menulis, kosakata dan tata bahasa.

EVALUASI REAKSI

Tahap  pertama proses  evaluasi  adalah  mengukur  reaksi  atau  tanggapan

para  peserta  program  untuk  mengetahui  tingkat  kepuasan  mereka  terhadap

program BIPA rintisan. Kirckpatrick (1998) menegaskan bahwa semua program

perlu  di  evaluasi  di  tahap ini.  Gunanya adalah  untuk  membantu  memperbaiki

model  program di  masa yang akan datang.  Lebih dari  itu,  pendapat  partisipan

sangat diperlukan untuk menentukan seberapa besar mereka akan mendapatkan

manfaat dari mengikuti program selanjutnya. Dari hasil analisis terhadap respon
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peserta  program BIPA rintisan  terhadap beberapa  komponen  yang terdiri  dari:

pengorganisasian program (pemilihan hari, tanggal, lokasi, dan materi), kualitas

guru,  metode pembelajaran yang digunakan,  amosfer belajar, dan terpenuhinya

ekspektasi belajar peserta, diketahui bahwa para peserta memiliki opini yang baik

terhadap  semua  komponen  tersebut  di  atas.  Berikut  adalah  grafik  yang

menunjukkan respon peserta terhadap komponen-komponen dalam tahap reaksi:

Grafik 1: Tanggapan  terhadap 
Pengorganisasian Program

Grafik 2: Tanggapan  peserta terhadap 
Kualitas Guru

Grafik  3:  Tanggapan  terhadap  Atmosfir
pembelajaran

Grafik  4:  Tanggapan  terhadap  pengaturan
jadwal

Hasil kuesioner tersebut diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan

para  peserta.  Pada  intinya  mereka  memberikan  tanggapan  yang  baik  terhadap

program yang mereka ikuti. Kita Beberapa contoh respon mereka atas pertanyaan

yang berkaitan dengan metode pembelajaran,  kualitas guru, dan atmosfir kelas

sebagai berikut:

The applied teaching methods were helpful
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The teacher used various methods.
With fun and topics about everyday lessons, it is fun to learn a new language.
Due to the way Ibu X  taught I enjoyed every lesson and was always interested.
The teacher was exceptionally nice and the group was encouraging.
Very friendly and excellent teacher & nice colleagues.
Classes I attended were very interactive. Good teacher!
The teacher was very motivating and brought a good energy to the class; also the speed 
of the course was quite alright.
It was a lovely, funny, friendly and interesting atmosphere.
Good atmosphere, nice teacher, good content. I love it.

Lebih jauh lagi ditambahkan oleh Kirkpatrick (1998) bahwa reaksi yang

bersifat  positif  sangat  perlu  bagi  keberlangsungan  sebuah  program.  Mesikpun

reaksi  optimis  tidak  selalu  menjamin  adanya  pembelajaran  atau  peningkatan

kompetensi dan kemampuan pesert, reaksi negatif bagaimanapun juga merugikan.

Ini biasanya berimbas pada ketidakseriusan peserta mengikuti program pelatihan

dan pendidikan. Dari hasil observasi peneliti tidak tampak adanya ketidakseriusan

peserta  mengikuti  seluruh program. Jadi  boleh kita  katakana bahwa tanggapan

positif  dan  kepuasan  peserta  program  bermanivestasi  pada  perhatian  dan

keseriusan peserta mengikuti keseluruhan program BIPA inisiasi.

Evaluasi Belajar

Berdasarkan  hasil  analis  terhadap  tingkat  pembelajaran  peserta  yang

diukur  dari  refleksi  diri  peserta  terhadap  pencapaian  dan  ketuntasan  belajar

mereka diperoleh hasil yang baik. Yang dimaksud dengan baik adalah bahwa para

peserta  program merasakan peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia  dan

mampu menuntaskan pembelajaran mereka. 

Grafik 5: Penguasaan/Peningkatan Kompetensi Grafik 6: Ketuntasan Belajar
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Dari Grafik 5 dapat dilihat bahwa lebih dari 90% peserta mengaku adanya

penguasaan  kompetensi  dan  materi  yang  menjadi  target.  Sedangkan  Grafik  6

menunjukkan  informasi  bahwa  hampir  seluruh  responden  dapat  menuntaskan

pembelajar. Beberapa  alasan  yang dikemukakan peserta  yang merasakan  tidak

maksimalnya pembelajaran mereka dan ketidaktuntasan belajar  pada umumnya

terkait  ketidakmampuan  mereka  mengikuti  program secara  rutin  dan  lengkap.

Contoh dari alasan yang mereka ungkapkan sebagai berikut:

I couldn´t continue the class. 
I didn´t attend enough classes.
I did not finish the course.
I couldn´t attend often enough.

Evaluasi Dampak

Evaluasi dampak biasanya dianggap sebagai tujuan paling utama sebuah program.

Dari  tahap ini  akan diketahui  bagaimana program BIPA rintisan yang menjadi

obyek penelitian ini memberikan dampak positif atau kebermanfaatan bagi pihak-

pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program. Dalam penelitian ini dampak

yang  diukur  adalah  dampak  program  BIPA rintisan  terhadap  tumbuhnya  atau

meningkatnya minat peserta terhadap Indonesia sebagai sebuah negara, terhadap

bahasa Indonesia, terhadap partisipasi di program BIPA selanjutnya. Hasil analisis

menunjukkan  bahwa  program  membawa  dampak  positif  terhadap  semua

komponen tersebut (Lihat Grafik 7 dan 8). Para peserta mengaku bahwa minat

mereka  untuk  mengenal  lebih  jauh  negara  Indonesia  semakin  besar  setelah

mengikuti program. Bahkan beberapa menyampaikan ingin segera berkunjung ke
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Indonesia. Selain itu mereka juga ingin belajar lebih dalam lagi bahasa Indonesia

dan berencana untk mengikuti program BIPA di periode selanjutnya.

Grafik  7:  Program  menumbuhkan  minat
terhadap Indonesia

Grafik  8:  Program  menumbuhkan  minat
terhadap bahasa Indonesia.

Hasil wawancara dengan peserta menunjukkan hal yang sama dengan hasil

dari kuesioner yang dipaparkan garfik-grafik di atas. Terlihat bahwa para peserta

semakin  berminat  untuk  mengenal  Indonesia  dan  bahasa  Indonesia.  Beberapa

respon yang menunjukkan hal tersebut antara lain:

It gave an insight into the culture hence I am motivated to go there and get some first 
hand experience.
I learned new things about Indonesia and would like to go there to improve my language 
skills
I was already interested in the country for a long time because of Ibu X, the opening 
ceremony with performances and food; in class we played instruments

Program BIPA rintisan ini diharapkan tidak berhenti di satu periode saja,

melainkan dapat  berlanjut  dengan kelas-kelas  BIPA tingkat  yang sama dengan

peserta baru dan kelas-kelas tingkat lanjutan dengan peserta lama. Melihat respon

peserta  terhadap  pernyataan  tentang  minat  untuk  meneruskan  program,

nampaknya  hal  ini  akan  dapat  diwujudkan.  Sekitar  88%  dari  seluruh  peserta

menyatakan berminat untuk mengikuti program lanjutan (Lihat Grafik 9).

Garfik 9: Program menumbuhkan minat untuk

mengikuti program BIPA selanjutnya
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Dalam  Grafik  9  terlihat  persentase  peserta  yang  tidak  atau  kurang

berminat.  Dalam wawancara peneliti  mencoba untuk mengecek kebenaran  dan

alasan mereka. Hampir semua menyatakan bahwa tidak adanya minat melanjutkan

program karena mereka memiliki kendala teknis, antara lain: dinas kerja di luar

kota, penelitian dan kesulitan membagi waktu dengan pekerjaan.

Simpulam

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian data berupa  respon dari peserta

program BIPA rintisan di Wina yang dilaksanakan di semester genap 207-2018

diperoleh beberapa kesimpulan: (1) program BIPA rintisan di kota Wina, Austria

dinilai baik oleh para peserta karena memberikan kepuasan bagi mereka dilihat

dari aspek-aspek pengorganisasian program (pemilihan hari, tanggal, lokasi, dan

materi), kualitas guru, metode pembelajaran yang digunakan, amosfer belajar, dan

terpenuhinya ekspektasi belajar peserta; (2) dari sudut pandang peserta program

ini membantu mereka menguasai kompetensi dasar bahasa Indonesia yang mereka

pelajari di kelas; (3) program BIPA rintisan berdampak baik bagi banyak pihak

yang terlibat dalam penyelenggaraan program. 

Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang sangat awal untuk

kasus  evaluasi  program  BIPA  rintisan  dan  program  BIPA  lain  yang

diselenggarakan oleh PPSD, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran

untuk penelitian selanjutnya. Pertama-tama, penelitian replikasi perlu dilakukan

dengan subyek penelitian yang sama dengan jumlah responden yang lebih banyak

sehingga mendapatkan hasil evaluasi yang lebih reliabel dan sahih. 

Selanjutnya  penelitian  lain  yang  serupa  harus  secara  utuh  menempuh  semua

tahapan  evaluasi  dalam  model  evaluasi  pelatihan  dan   pendidikan  Kirkpatrik
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(1998)  sehingga  mendapatkan  gambaran  yang  utuh  pula  mengenai  performa

program.  Hal  ini  sangat  dibutuhkan  dan  bermanfaat  bagi  penyempurnaan  dan

pengembangan program yang dievaluasi.
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Catatan Penyajian:

Catatan mengenai program BIPA di WINA Austria. Program tersebut merupakan

program BIPA rintisan. Austria merupakan salah satu kantor perwakilan PBB. Hu

bungan diplomatis Indonesia dan Austria sudah terjalin sangat baik. Perlu dilakuk

an evaluasi untuk melihat progress pekerjaan program tersebut. Penelitian tersebut

merupakan penelitian evaluatif. Penerapan pengetahuan BIPA oleh para pemelajar

perlu diperhatikan. Para pemelajar BIPA di Austria sifatnya heterogen, berdasarka

n tingkat usia, gender, dan jenis pekerjaan. Mereka memberikan tanggapan yang p

ositif mengenai sistem pembelajaran BIPA di Wina. Program BIPA rintisan di Win

a memberikan pengaruh bagi para pemelajar untuk mempelajari bahasa Indonesia

dan mengenal negara Indonesia lebih jauh melalui segi kuturalnya. Universitas Wi

na menawarkan mata kuliah BIPA untuk mata kuliah umum bagi mahasiswanya. 

Diskusi/Tanya Jawab
Penanya 1 
Nama : Hesti Aryani 
Instansi : FIB UGM
Pertanyaan: Untuk bu Paulina; merintis BIPA adalah hal yang tidak mudah , bagai

mana saran dan rekomendasi Anda untuk terus berupaya untuk meri
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ntis BIPA di luar negeri? Hal ini disebabkan adanya kendala untuk p

roses kelanjutannya, seperti birokrasi, demokrasi, dan pendanaan. 
Tanggapan: Ada beban tambahan untuk program rintisan BIPA. Yang harus dilaku

kan adalah adanya analisis kebutuhan untuk memahami kondisi sis

wa. Karena ada siswa yang sudah mengerti tentang bahasa Indonesi

a, tetapi juga ada yang belum. Kelompok yang sama sekali tidak me

ngerti bahasa Indonesia akan menjadi suatu kendala bagi pembelajar

an bahasa Indonesia. Oleh karena itu, persiapan materi yang matang

menjadi jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, meran

gkul beberapa pihak terkait yang dapat membantu berjalannya progr

am tersebut, misalnya KBRI, juga merupakan salah satu upaya. Den

gan itu, hal itu dapat bersinergi.

Penanya 2
Nama : Nurhaina
Instansi : Konstanz
Pertanyaan: Untuk Ibu Wati; apakah program ini hanya dibuka untuk satu universi

tas? Atau gabungan dari universitas lain? Tingkat bahasa yang mere

ka miliki bagaimana? Bagaimana dengan waktu pelaksanaan kegiat

an? Apakah menurut pada liburan di negara mereka masing-masing?
Tanggapan: Waktu program ILCA dibuka tiap bulan pada awal bulan, namun haru

s konfirmasi empat bulan sebelumnya. Program yang dilakukan unt

uk berbagai universitas adalah hal yang bagus. Namun, apabila kegi

atan dilakukan untuk kelompok yang berasal dari berbeda negara ta

kutnya akan menimbulkan clash. Sistem kegiatan nya, siswa harus

mengisi angket yang berisi informasi mengenai kemampuan berbah

asa para peserta ICLA tersebut. 

Penanya 3
Nama : Diah
Instansi : Konstanz
Pertanyaan:  Ada banyak sekali keuntungan untuk menghadirkan program ILCA,

Kekurangan atau keterbatasan dalam mencapai program yang sesuai
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adalah dengan menghadirkan dan membuat acara yang berkaitan de

ngan Indonesia. Selain itu, pemberian tugas kepada siswa untuk teta

p menghadirkan Indonesia di tempat lain. 
Tanggapan: Salah satu cara yang dapat saya lakukan adalah pemberangkatan mah

asiswa dari UNNES ke negara lain, misalnya Vietnam, dengan men

yisipkan misi-misi BIPA. 
Sesekali, mahasiswa dapat dibawa langsung untuk pergi ke Indonesia. 

Penanya 3
Nama : Pratama 
Instansi : UMY
Pertanyaan: Untuk bu Wati; ada kendala asuransi untuk melakukan program serup

a ILCA, bagaimana mengatasinya? Birokrasi perizinan dapat melalu

i apa? Jika ada program serupa, pendanaan ditanggung salah satu pi

hak universitas atau saling bekerjasama?
Tanggapan: Asuransi tidak termasuk dalam program tersebut karena hanya satu m

inggu. Dalam leaflet tertulis program-program yang ditawarkan. Mo

U yang menandatangani sekelas rektor, tetapi yang menandatangani

LoA adalah dekan. Sebaiknya, pejabat yang berwenang harus melak

ukan hal tersebut. Pendanaan adalah faktor yang luar biasa, universi

tas biasanya memiliki dana kerja sama. Di samping itu, pihak penye

lenggara juga harus pintar mencari kesempatan. 

Isu Utama/Isu Penting dalam Diskusi
Internasionalisasi BIPA adalah hal yang harus dilakukan. 
Ada dua cara untuk mengenal BIPA, yakni proaktif untuk datang ke luar negeri da

n mendatangkan mahasiswa ke Indonesia dan mengadakan program-program men

arik untuk para pemelajar BIPA tersebut. 
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