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Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  berbagi  tahap  perancangan  dan

pengembangan materi ajar dua mata kuliah, yaitu Ekonomi Indonesia dan Hukum
Indonesia, bagi mahasiswa jurusan bahasa Indonesia, Universitas Minzu Yunnan,
Tiongkok. Kebutuhan pengembangan materi ini muncul sebagai respon dari isu
era  revolusi  industri  4.0  yang  diskusi  tentangnya  semakin  mengemuka  karena
keberadaannya semakin dekat dan efeknya sudah dapat dirasakan. Salah satunya
adalah  kebutuhan  akan  tenaga  kerja  berkualifikasi  tinggi  yang  dituntut  untuk
mampu bekerja dalam lingkungan kerja yang kompleks. Oleh karena itu, beberapa
institusi  yang  memiliki  jurusan  bahasa  Indonesia  sudah  memutuskan  untuk
menambah beberapa mata kuliah yang dianggap strategis demi mempersiapkan
lulusan  dengan  kualifikasi  yang  cukup  untuk  bersaing  di  bursa  kerja.  Untuk
mengembangkan materi ajar tersebut, penulis menggunakan model Graves yang
dikembangkan oleh Kathleen Graves dan terdiri  dari tujuh tahap. Produk akhir
dari  pengembangan  materi  ajar  ini  masih  merupakan  rintisan  yang  belum
distandardisasi namun diharapkan dapat memantik diskusi dan pembuatan materi
ajar yang serupa. 
Kata kunci: materi ajar, revolusi industri 4.0, Bahasa Indonesia untuk Penutur
Asing 

ABSTRACT
This  paper  aims  to  share  the  process  of  designing  and  developing  teaching
materials  for  two subjects,  Indonesian  Economy and Indonesian  Law, for  the
students of Indonesian Study Program, Yunnan Minzu University, China. The need
to develop the materials emerged as a response to the increasing discussion of
industrial revolution 4.0. era that is fast  approaching and of which the initial
impacts can already be foreseen. One of them is the need of highly skilled workers
that are able to work in complex work environment. Thus, several institutions that
have Indonesian language department decide to add several strategic subjects to
provide  qualified  graduates  that  are  ready  for  job  market.  To  develop  the
materials,  the  author  follows  the  seven-step  process  of  developing  materials
named the Graves model proposed by Kathleen Graves. The final product is still a
pilot product that is not standardized but is hoped to initiate the growth discussion
and production of materials alike. 
Key words: teaching materials, industrial revolution 4.0, Indonesian Language
for Foreigners

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI
344

mailto:srisumaryani@gmail.com


ISSN: 2716-3792

Perkembangan BIPA di Tiongkok 
Saat  ini  terdapat  15  institusi  pendidikan  di  Tiongkok  yang  memiliki

program studi bahasa Indonesia. Tren pengajaran bahasa Indonesia di Tiongkok

memang kecenderungannya semakin  diminati,  dibuktikan dengan jumlah prodi

bahasa Indonesia yang semakin bertambah. Sebagai gambaran, pada tahun 2014,

hanya terdapat 9 universitas yang memiliki prodi bahasa Indonesia (Sudaryanto,

2014:  61).  Hal  ini  mendorong  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  di  Beijing

untuk  menyelenggarakan  Focus  Group  Discussion bertema  Revitalisasi

Pengembangan Program Studi Bahasa Indonesia di Tiongkok pada tanggal 21-23

Maret 2019 dengan mengundang perwakilan dari tiap institusi pendidikan yang

memiliki  program  pengajaran  bahasa  Indonesia.  Tujuan  dari  acara  ini  adalah

menyinergikan  program  pengembangan  BIPA di  Tiongkok,  yang  antara  lain

meliputi kurikulum, level pembelajar, serta materi ajar. 
Terkait  topik  materi  ajar  untuk  pembelajar  BIPA di  Tiongkok,  saat  ini

mayoritas  universitas  yang  memiliki  prodi  bahasa  Indonesia  menggunakan  2

sumber, yaitu 3 seri buku Bahasa Indonesia Kuliah Intensif Tingkat Dasar yang

disusun oleh Zhu Gangqin terbitan tahun 2008 serta bahan ajar yang disusun oleh

tim dari PPSDK yang diterbitkan pada 2016. 
Buku  pertama  memiliki  daftar  kosakata  bahasa  Indonesia  yang  sudah

diterjemahkan  ke  bahasa  Mandarin.  Ini  menjadi  keunggulan  tersendiri  yang

memudahkan  pembelajar  BIPA Tiongkok  dalam memahami  teks  di  dalamnya.

Buku kedua, walaupun tidak terdapat kosakata yang sudah diterjemahkan, namun

memiliki latihan yang bervariasi dan teks-teksnya relatif membawa isu yang baru.

Bagi  pengajar  BIPA  yang  berprinsip  pengajaran  BIPA  sepenuhnya  harus

dilangsungkan  tanpa  intervensi  bahasa  lain,  buku kedua  menjadi  pilihan  yang

dapat dipertimbangkan. 
Saat ini mayoritas universitas yang memiliki prodi bahasa Indonesia lebih

berfokus untuk mempersiapkan pembelajarnya untuk menjadi lulusan yang siap

berkompetisi di pangsa kerja. Harus diakui bahwa orang asing yang belajar BIPA

tidak selalu memiliki tujuan menjadi seorang ahli bahasa. Di era revolusi industri

4.0.  yang  kompetisi  kerjanya  semakin  tinggi,  mayoritas  pembelajar  BIPA

menggunakan  bahasa  Indonesia  sebagai  batu  loncatan  untuk  mencapai  tujuan-
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tujuan khusus, bukan hanya untuk menjadi ahli bahasa Indonesia saja (Park, 2019:

12).  Dengan jumlah populasi yang telah menyentuh angka 1,3 miliar, Tiongkok

menyadari  bahwa  jumlah  lapangan  kerja  dan  pencari  kerja  semakin  tidak

seimbang.  Di  sisi  lain,  ekonomi  Tiongkok  sedang  meroket.  Celah-celah  yang

memungkinkan untuk memberikan atau  menciptakan lapangan kerja  kemudian

dikembangkan karena terbukanya kesempatan kerja sama dengan negara lain serta

aliran dana yang besar dari pemerintah. Bahasa Indonesia yang sebelumnya hanya

diajarkan  di  3  universitas  selama hampir  5  dasawarsa  (Sudaryanto,  2014:  64)

akhirnya mulai mendapat tempat. 
Terbukanya celah tersebut juga berdampak pada kebutuhan akan materi ajar

yang mendukung. Jika sebelumnya bahan ajar tentang struktur tata bahasa dan

budaya  dianggap  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembelajar,  saat  ini

penambahan bahan ajar yang berhubungan dengan sektor-sektor strategis seperti

ekonomi dan hukum dianggap penting untuk menunjang kualifikasi calon lulusan.
Permasalahannya  adalah  saat  ini  belum terdapat  bahan  ajar  khusus  yang

dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam keadaan tanpa materi ajar atau pun

bahkan kurikulum, pengajar dibolehkan dan diharapkan bisa merancang materi

ajar atau kurikulumnya sendiri berdasarkan keadaan pembelajarnya (Butler et al.,

2015: 2). 

BIPA di Universitas Minzu Yunnan   

Universitas  Minzu  Yunnan  awalnya  bernama  Yunnan  University  of

Nationalities. Universitas ini sesuai dengan namanya, “minzu” yang berarti “suku

bangsa”, mengakomodasi tersedianya kesempatan pendidikan tinggi bagi anggota

etnis minoritas yang ada di Provinsi Yunnan sekaligus menjadi pusat penelitian

dan pengembangan budaya kelompok minoritas tersebut. Sampai saat ini, Provinsi

Yunnan  menjadi  salah  satu  provinsi  dengan  jumlah  suku  bangsa  terbanyak  di

Tiongkok, yaitu 27 buah. 

Pada  tahun  2011,  Fakultas  Studi  Asia  Tenggara  YMU  membuka  dan

menerima  angkatan  pertama  Prodi  Bahasa  Indonesia.  Terhitung  sejak  saat  itu

sampai  Mei  2019,  5  angkatan  sudah  berhasil  lulus.  Kontinuitas  penerimaan
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mahasiswa  dan  penyelenggaraan  proses  pembelajaran  bahasa  Indonesia  yang

konsisten dilakukan selama hampir 8 tahun merupakan bukti bahwa kebutuhan

akan lulusan bahasa Indonesia di pangsa kerja memang ada dan tinggi. Saat ini

YMU memiliki 3 pengajar lokal dan 1 pengajar asing sebagai pengajar tamu. 

Sebagai  gambaran,  berdasarkan  survei  sederhana  yang  telah  dilakukan

pada 20 mahasiswa angkatan 2014 yang lulus pada tahun 2018, 5 orang telah

berkarir  di  Indonesia,  1  orang  bekerja  di  Tiongkok  dalam  bidang  yang

berhubungan dengan bahasa Indonesia, 5 orang bekerja di Tiongkok dalam bidang

yang  tidak  berhubungan  dengan  bahasa  Indonesia,  2  orang  melanjutkan  studi

dengan  mengambil  jurusan  bahasa  Indonesia,  dan  7  orang  masih  mencari

pekerjaan. Sedangkan untuk mahasiswa angkatan 2015 yang lulus pada bulan Mei

tahun  2019,  3  orang  sudah  direkrut  untuk  bekerja  di  Indonesia  sebelum

pengumuman kelulusan,  1  orang  melanjutkan  studi  di  Indonesia,  dan  7  orang

sedang bersiap untuk berangkat ke Indonesia untuk berkarir di beberapa sektor. 

Kedua angkatan tersebut termasuk angkatan yang menerima mata kuliah

Ekonomi  Indonesia  dan  Hukum  Indonesia  yang  diampu  oleh  penulis.  YMU

mewajibkan mata kuliah tersebut untuk diambil oleh pembelajar tahun keempat.  

Proses Pengembangan Bahan Ajar dalam Bidang Ekonomi dan Hukum 

Indonesia

Pengajaran  BIPA harus  dapat  mengimbangi  perkembangan  zaman  dan

gaung Revolusi Industri 4.0 yang direspon serius oleh sejumlah negara baik maju

maupun  berkembang  menjadi  tanda  bahwa  perubahan  tersebut  harus  dibaca

dengan jeli oleh para pengajar BIPA. Munculnya mata kuliah-mata kuliah dalam

prodi  bahasa  Indonesia  yang  sebelumnya  tidak  bisa  ditemukan  5-10 tahun  ke

belakang namun sekarang mulai  bermunculan,  seperti  Ekonomi  Indonesia  dan

Hukum Indonesia, adalah contoh dari perkembangan tersebut. 

Penulis  berpendapat  bahwa  kebutuhan  sinergisitas  materi  BIPA yang

menjadi  visi  pemangku  kebijakan  pengembangan  BIPA memang  diperlukan,
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namun  hal  tersebut  seharusnya  tidak  membatasi  pengajar  untuk  bereksplorasi

dalam  mencari  atau  membuat  materi-materi  pendukung,  termasuk  menyusun

buku-buku lain sebagai penunjang. Hal ini berguna untuk memicu perkembangan

terbitnya buku-buku pengajaran BIPA yang jumlah dan variasinya masih sangat

kurang.  Jenis-jenis  kamus Indonesia-Mandarin dan Mandarin-Indonesia  bahkan

lebih banyak jumlahnya dibandingkan variasi bahan ajar (Sudaryanto, 2014: 66). 

Satu hal yang menjadi prinsip awal sebelum menyusun materi  ajar BIPA

adalah  kesadaran  bahwa  terdapat  perbedaan  karakteristik  antara  penutur  asli

bahasa Indonesia dengan pembelajar BIPA (Muliastuti, 2017: 139). Perbedaan ini

antara  lain  dapat  dilihat  dari  tujuan  mempelajari  bahasa  Indonesia  dan  latar

belakang  sosial  budaya.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  buku  ajar  ekonomi  dan

hukum yang jamak dipakai oleh penutur asli bahasa Indonesia di berbagai institusi

pendidikan di Indonesia bukanlah keputusan yang tepat.

Penggunaan  materi  ajar  tersebut  bukannya  dilarang  total,  namun harus

terdapat penyesuaian yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh penyusun materi

ajar sehingga bahan yang dihasilkan bersifat produktif, yaitu materinya memang

dibutuhkan  karena  frekuensi  penggunaan  yang  tinggi  dalam  situasi  nyata

(Muliastuti, 2017: 141). Yang juga perlu diperhatikan adalah kemampuan bahasa

pembelajar BIPA, termasuk familiar atau tidaknya mereka dengan istilah-istilah

khusus bidang ekonomi dan hukum sehingga penggunaan istilah tersebut harus

benar-benar  dipertimbangkan  frekuensinya.  Tingkat  kefamiliaran  pembelajar

dengan  kosakata  dalam  bidang  tertentu  bisa  diperkirakan  berdasarkan  level

kemampuan  mereka.  Sebagai  gambaran,  berdasarkan  level  pembelajar  yang

disusun  oleh  Council  of  Europe dalam  CEFR (2001)  kemampuan  pembelajar

tahun keempat angkatan 2014 dan 2015 YMU sangat bervariasi, mulai dari level

B1 sampai C1. 

Dalam menyusun bahan  ajar,  penulis  mengacu  pada  prinsip-prinsip  yang

dikemukakan oleh Graves atau yang kemudian lebih sering disebut sebagai Model

Graves. Menurut Graves (1996: 13-31), terdapat 7 tahap yang harus dilalui dalam

mengembangkan materi ajar, yaitu: analisis kebutuhan, penentuan tujuan umum
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dan  khusus,  konseptualisasi  isi,  pemilahan  dan  pemilihan  materi  ajar  dan

aktivitasnya,  pengorganisasian  isi  dan  aktivitasnya,  perancangan  evaluasi,  dan

pertimbangan sumber daya dan hambatannya. 

Pada tahap pertama, penyusun materi ajar harus mendapatkan informasi

tentang  tujuan  diselenggarakannya  pengajaran  tersebut,  tidak  hanya  untuk

pembelajar, namun  juga penyelenggaranya (Hakim, 2013: 5). Mayoritas lulusan

YMU difokuskan untuk dapat mengisi formasi kerja yang berhubungan dengan

bahasa  Indonesia  sebagai  respon  dari  perkembangan  ekonomi  Tiongkok  dan

semakin kuatnya kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok. Penulis

juga menyadari bahwa kebutuhan calon lulusan akan pengetahuan dunia hukum

dan ekonomi Indonesia seharusnya tidak membebani mereka dengan analisis dan

istilah yang berkaitan dengan dunia hukum dan ekonomi profesional. Ditambah

juga dengan pertimbangan bahwa beban belajar  dan  tugas  yang dihadapi  oleh

pembelajar tahun 4 di YMU cukup tinggi karena kuliah dipadatkan menjadi 2x

dalam  1  minggu  agar  mereka  bisa  lulus  pada  bulan  Mei.  Berdasarkan

pertimbangan tersebut, penyusun memutuskan untuk menyusun materi ajar yang

levelnya berada pada bagian pengenalan, baik pengenalan istilah maupun aktivitas

yang berhubungan dengan istilah tersebut. 

Di  dalam  bahan  ajar,  pengajar  juga  menyisipkan  tema  keragaman

Indonesia  yang  dapat  ditemukan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  sosial

kemasyarakatan untuk mempersiapkan lulusan prodi bahasa Indonesia yang tidak

hanya kompeten di bidang bahasa,  budaya,  dan bidang-bidang strategis namun

juga mampu merespon keragaman dalam segala bidang kehidupan (Suharli, 2018:

416). 

Tahap  pertama  tersebut  sangat  berhubungan  dengan  yang  kedua,  yaitu

bahwa pada setiap pertemuan, pembelajar diharapkan mampu memahami istilah

penting dalam topik yang sudah ditentukan serta  contoh-contoh penerapannya.

Pemahaman  tersebut  merupakan  tujuan  khusus  dari  payung  tujuan  utamanya,

yaitu menghasilkan lulusan prodi bahasa Indonesia yang kompeten dan berdaya

saing bagus. Untuk beberapa topik tertentu, pemahaman tersebut harus dibuktikan
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dengan hasil praktik, misalnya pada topik menulis surat lamaran pada mata kuliah

Ekonomi Indonesia. 

Dalam tahap ketiga, tata bahasa seperti imbuhan, akhiran, konjungsi, dsb.

tidak lagi menjadi pembahasan utama namun sudah diintegrasikan dalam teks-teks

sehingga  untuk  mendapatkan  pemahaman  mengenai  suatu  istilah,  pembelajar

harus  dapat  melakukan  pemahaman  menyeluruh  dalam  teks  tersebut.  Untuk

merealisasikannya,  proses  belajar  mengajar  sangat  tidak  disarankan  untuk

dilakukan hanya 1 arah. Pembelajar juga harus berperan aktif melakukan usaha

pemahaman tersebut yang nantinya akan dikonfirmasi oleh pengajar. 

Untuk  tahap  keempat,  semua  topik  beserta  materi  ajarnya  harus

berkesinambungan sehingga penentuan topik-topik apa saja yang akan diajarkan

harus melalui pertimbangan dengan mengacu pada tujuan umum dan khususnya.

Proses ini erat kaitannya dengan istilah seleksi dan gradasi. Seleksi adalah proses

menentukan materi-materi seperti apa yang harus dipilih untuk dapat memenuhi

tujuan pembelajaran tersebut (Nation and Macalister, 2010: 71) sedangkan gradasi

adalah  cara  menyusun  materi-materi  tersebut  agar  memungkinkan  tercapainya

hasil terbaik. 

Karena  dalam  1  semester  terdapat  18  kali  pertemuan  (kondisi  ideal),

penyusun materi memutuskan untuk memulai dari konsep materi ajar yang umum

ke  khusus,  misalnya  menjadikan  definisi  ekonomi  dan  bisnis  sebagai  topik

pertemuan pertama kemudian disusul dengan cabang-cabang yang berhubungan

dengan topik  tersebut  di  dunia  kerja,  seperti  istilah  posisi  dan jabatan  sampai

konsep ekonomi syariah. Proses perencanaan dan penentuan topik per unit beserta

aktivitas apa saja yang akan dilakukan di unit tersebut dalam rangka memenuhi

tujuan disebut sebagai tahap pengembangan materi (Graves, 2000: 149). 

Sebagai  gambaran,  berikut  penyusun  sertakan  daftar  topik  untuk  tiap

pertemuan dari dua mata kuliah. 

Tabel 1. Daftar Topik Mata Kuliah Ekonomi Indonesia

Pertemuan Jam Topik Isi
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1. 2 Ekonomi dan Bisnis -Definisi dan contoh-contoh kegiatan ekonomi
dan bisnis dalam kehidupan sehari-hari

2. 2 Posisi dan Jabatan -Macam-macam jabatan dalam kantor atau
perusahaan dan tugasnya

3. 2 Surat Lamaran -Contoh dan latihan menulis surat lamaran
4. 2 Wawancara Kerja -Memahami percakapan dan menyusun serta

memperagakan wawancara kerja
5. 2 Cuti -Jenis-jenis cuti dan contoh kasusnya dalam

kehidupan sehari-hari
6. 2 Menulis Surel -Istilah-istilah dalam penulisan surel, fungsi,dan

cara penggunaannya
7. 2 Ekonomi Mikro -Definisi dan contoh aspek ekonomi mikro
8. 2 Ekonomi Makro -Definisi dan contoh aspek ekonomi makro
9. 2 Kebutuhan -Jenis-jenis kebutuhan dan contohnya dalam

kehidupan sehari-hari
10. 2 Permintaan -Definisi permintaan, aspek yang berkaitan, dan

contoh keberadaannya dalam kehidupan sehari-
hari

11. 2 Penawaran -Definisi penawaran, aspek yang berkaitan, dan
contoh keberadaannya dalam kehidupan sehari-

hari
12. 2 Pendapatan Nasional -Definisi pendapatan nasional, aspek yang

mempengaruhi pendapatan nasional
13. 2 Pajak -Macam-macam pajak dan penerapan pajak

dalam kehidupan sehari-hari
14. 2 Pajak -Penerapan pajak dalam kehidupan sehari-hari
15. 2 Investasi -Macam-macam investasi dan keberadaan

investasi dalam kehidupan sehari-hari
16. 2 Investasi -Keberadaan investasi dalam kehidupan sehari-

hari
17. 2 Ekonomi Syariah -Definisi ekonomi syariah dan perbedaannya

dengan ekonomi konvensional
18. 2 Ekonomi Syariah -Contoh-contoh penerapan ekonomi syariah

Tabel 2. Daftar Topik Mata Kuliah Hukum Indonesia

Pertemuan Jam Topik Isi
1. 2 Hukum dan Hukuman -Definisi hukum dan hukuman dan

contohnya dalam kehidupan sehari-hari
2. 2 Kebiasaan -Macam-macam kebiasaan orang Indonesia 
3. 2 Hukum Pidana -Definisi dan contoh pelanggaran hukum

pidana dalam kehidupan sehari-hari
4. 2 Hukum Perdata -Definisi dan contoh pelanggaran hukum

perdata dalam kehidupan sehari-hari
5. 2 Sanksi Hukum -Macam-macam sanksi hukum dan

contohnya dalam kehidupan sehari-hari
6. 2 Sanksi Hukum -Contoh sanksi hukum dalam kehidupan

sehari-hari
7. 2 Hukum

Kewarganegaraan 
-Definisi dan situasi yang dapat

menghilangkan serta proses mendapatkan
kewarganegaraan

8. 2 Dwikewarganegaraan dan -Definisi dan isu-isu tentang
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Diaspora dwikewarganegaraan dan diaspora 
9. 2 Pekerja WNA -Syarat untuk bisa bekerja di Indonesia
10. 2 Imigrasi -Istilah-istilah keimigrasian dan peraturan

keimigrasian
11. 2 Peraturan Lalu Lintas -Macam-macam peraturan lalu lintas dan

contoh kasusnya
12. 2 Peraturan Lalu Lintas -Macam-macam peraturan lalu lintas dan

contoh kasusnya
13. 2 Deportasi dan Ekstradisi -Definisi deportasi dan ekstradisi serta

contoh kasus 
14. 2 Suaka -Definisi suaka serta contoh kasus
15. 2 Pernikahan Campur -Definisi pernikahan campur dan contoh

kasus
16. 2 Pernikahan Beda Agama -Definisi pernikahan beda agama dan

contoh kasus 
17. 2 Peraturan Unik -Contoh peraturan unik di Indonesia
18. 2 Peraturan Unik -Contoh peraturan unik di Indonesia 

Untuk  membawa  topik-topik  tersebut  dalam  kegiatan  belajar  mengajar

sehingga mudah dipahami,  penyusun memutuskan untuk menyertakan aktivitas

yang dapat melatih empat keterampilan berbahasa pembelajar, yaitu menyimak,

berbicara, membaca, dan menulis dalam setiap topik. Keempat keterampilan ini

porsinya tidak sama untuk setiap pertemuan, namun penyusun memastikan bahwa

dalam  aktivitas  belajar  mengajar,  keempat  keterampilan  tersebut  harus

mendapatkan  porsi  tertentu.  Misalnya  dalam  topik  hukum  dan  hukuman,

penyusun  akan  berfokus  pada  keterampilan  berbicara  sedangkan  untuk  topik

hukum  kewarganegaraan,  penyusun  lebih  menekankan  pada  kemampuan

membaca pembelajar. 

Keempat keterampilan tersebut juga akan hadir dalam sesi evaluasi. Untuk

merancang evaluasi, penyusun mengikuti standar ujian yang telah ditetapkan oleh

YMU, yaitu bahwa jumlah soal ujian minimal 5 buah dan nilai total untuk semua

soal jika dijumlahkan adalah 100. Oleh karena itu, tidak terdapat proses penilaian

yang menggunakan persentase atau dikali dan dibagi. Hal ini membuat standar

poin  untuk  setiap  soal  harus  dipertimbangkan  masak-masak  untuk  mengukur

kemampuan pembelajar. Untuk setiap mata kuliah, penyusun memutuskan untuk

memberikan  5-6  soal  yang  menguji  pengetahuan  pembelajar  dalam  bidang

ekonomi  dan  hukum  yang  sekaligus  juga  menguji  keempat  keterampilan

berbahasa mereka. 
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Sebagai  bagian  terakhir,  dalam menyusun  materi  ajar  tersebut,  penulis

menggunakan bantuan artikel-artikel ekonomi dan hukum yang dapat ditemukan

di  internet.  Artikel  ini  harus  melalui  penyuntingan  yang  signifikan  sebelum

disajikan  kepada  pembelajar  karena  harus  disesuaikan  dengan  kemampuan

mereka. Untuk proses merekam dialog dan monolog, penyusun menggunakan alat

perekam yang terdapat pada ponsel Samsung seri J7 Pro. Sedangkan untuk proses

penyuntingan rekaman, penulis menggunakan aplikasi Adobe Audition seri 1.5.

Kesulitan  yang  cukup  signifikan  ditemukan  oleh  penulis  pada  saat  proses

merekam dialog karena saat materi tersebut disusun, tidak terdapat penutur bahasa

Indonesia asli selain penulis di lingkungan YMU. Hal ini membuat materi ajar

berbentuk dialog pada bahan ajar jumlahnya masih sangat terbatas. 

Kesimpulan 

Kebutuhan bahan ajar untuk mata kuliah-mata kuliah baru seperti ekonomi

dan hukum Indonesia merupakan salah satu dampak dari gaung revolusi industri

4.0 dalam bidang pengajaran BIPA di Tiongkok. Tujuan utama penambahan mata

kuliah tersebut  adalah mempersiapkan lulusan program studi  bahasa Indonesia

yang  kompeten  dan  mampu  bersaing  di  tengah  kompleksitas  keberagaman

masyarakat dunia. Sebagai pengajar BIPA di Universitas Minzu Yunnan, penulis

membagi pengalamannya dalam menyusun dan mengembangkan bahan ajar untuk

mata kuliah Ekonomi Indonesia dan Hukum Indonesia dengan mengikuti 7 prinsip

dalam  model  Graves.  Hasil  akhir  dari  pengembangan  materi  ajar  ini  belum

sempurna  karena  masih  merupakan  proyek  pilot  atau  percobaan,  namun

harapannya  dapat  menambah  dan  mendorong  tumbuhnya  semangat  untuk

memperkaya  khazanah  materi  ajar  BIPA,  utamanya  di  bidang  ekonomi  dan

hukum, yang saat ini jumlah dan variasinya masih sangat terbatas. 
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Judul Makalah : Pengembangan Materi Ajar Ekonomi Indonesia dan 
Hukum Indonesia bagi Pembelajar BIPA di Universitas Minzu Yunnan.

Catatan Penyajian:
Isu revolusi industri 4.0 mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara dalam
berbagai bidang, termasuk pendidikan. Dalam hal ini, BIPA dituntut untuk
menghasilkan lulusan yang bisa bersaing di dunia global, termasuk BIPA
di Tiongkok. Dengan melihat bahwa Indonesia dan Tiongkok membuka
keran kerjasama, maka BIPA di Tiongkok dan Universitas Minzu Yunnan
khusunya,  menjawab  keadaan  tersebut  dengan  menyusun  materi  ajar
ekonomi Indonesia dan Hukum Indonesia.
Tren yang berubah akibat revolusi industri 4.0 membuat lulusan pemelajar
BIPA tidak hanya mahir berbahasa Indonesia, namun pemelajar juga harus
memahami bidang-bidang lain, dalam hal ini adalah Hukum dan Ekonomi
Indonesia.  Sehingga,  mereka  bisa  masuk  ke  perusahaan-perusahaan  di
bidang-bidang terkait. 
Namun, tidak tersedianya materi acuan (Hukum dan Ekonomi Indonesia)
untuk pemelajar BIPA membuat pemakalah menyusun bahan ajar. Materi
ini  dibuat  dengan  pertimbangan  kebutuhan  praktik  dan  tingkatan
kemampuan berbahasa mahasiswa sesuai model Graves . 

Diskusi/Tanya Jawab
-
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