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Abstrak

Pembelajaran BIPA di Jerman telah berkembang dari waktu ke waktu dan jumlah
institusi yang menawarkan program BIPA di Jerman adalah yang terbesar di
Eropa. Ini tentu saja tidak terlepas dari pentingnya posisi Indonesia di dunia
internasional dan kerja sama yang semakin erat antara Indonesia dan Jerman.
Buku-buku ajar BIPA yang telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan
individual pemelajar BIPA di Jerman dewasa ini sudah tidak aktual lagi, baik
dari segi konten (bahasa, metodologi, didaktik, tematik), maupun penyajiannya.
Sementara itu kompetensi antarbudaya telah dirumuskan sebagai salah satu
tujuan utama pendidikan di negara-negara Uni Eropa untuk mengantisipasi
globalisasi dan internasionalisasi. Belajar bahasa asing dalam konteks
pembelajaran lintas budaya dalam hal ini memainkan peran yang sangat penting.
Oleh karena itu pembelajaran BIPA di Eropa pada umumnya dan di Jerman
khususnya selain harus mengikuti perkembangan bahasa, metodologi dan
didaktik pembelajaran BIPA, diharapkan juga dapat mengakomodasi
pembelajaran lintas budaya antara Indonesia dan Jerman. Untuk itu diperlukan
buku-buku BIPA serta pendekatan pembelajaran yang disesuaikan kebutuhan,
minat, dan karakteristik Pembelajar Jerman, dengan memperhatikan standar dan
dimensi budaya Jerman, seperti misalnya jarak kekuasaan yang rendah,
individualisme, maskulinitas, penghindaran ketidakpastian, orientasi jangka
panjang, dan pengekangan.

Kata kunci: Pembelajaran BIPA di Jerman, buku ajar untuk penutur Jerman,
dimensi dan standar budaya Jerman
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PENDAHULUAN

Peran negara Republik Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan

politik di dunia internasional semakin penting. Situasi ini secara langsung maupun

tidak langsung juga memperkuat posisi bahasa Indonesia di mata internasional

dan membuat pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, yang disingkat

dengan BIPA, dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik di

Indonesia maupun di luar negeri.

Di Jerman program BIPA diselenggarakan di 14 perguruan tinggi (12

universitas dan 2 perguruan tinggi kejuruan), di samping KJRI Hamburg, KJRI

Frankfurt dan KBRI Berlin, serta belasan lembaga kursus formal lainnya.

Dengan jumlah ini bisa dikatakan bahwa jumlah peminat BIPA di Jerman paling

tinggi dibandingkan dengan di negara-negara Eropa lainnya. Tujuan pemelajaran

BIPA di Jerman pun cukup bervariasi. Sebagian belajar BIPA karena sudah

pernah atau ingin berlibur di Indonesia, sebagian lagi melihat BIPA sebagai

kesempatan kerja di masa depan atau bahkan untuk mewakili perusahaan

menjalankan bisnis di Indonesia. Ketertarikan pada keunikan dan kebudayaan

juga menjadi salah satu pendorong, di samping alasan lainnya, misalnya

pernikahan, yang membuat warga Jerman belajar BIPA.

Pembelajaran BIPA di mana pun di seluruh dunia tentu saja menghadapi

banyak tantangan sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing. Di Jerman

sendiri masih perlu dikembangkan buku ajar yang mutakhir sesuai dengan

karakteristik pemelajar di Jerman, yang dilihat dari standar dan dimensi

budayanya dapat dikatakan sangat bertolak belakang dengan standar dan dimensi

budaya Indonesia. Dengan penyajian yang kontrastif diharapkan dapat terlaksana

pembelajaran lintas budaya yang tidak hanya dapat memaksimalkan pemelajaran

di BIPA di Jerman melainkan juga berkontribusi dalam upaya menciptakan

perdamaian dunia.
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PEMBAHASAN

Dewasa ini Indonesia termasuk negara yang paling stabil secara ekonomi

dan politik di Asia Tenggara. Sebagai salah satu negara anggota G-20, Indonesia

juga merupakan negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika

Serikat. Dalam ranking bisnis internasional Indonesia berhasil memperbaiki posisi

dari tempat ke-120 di tahun 2014 menjadi posisi ke-73 di tahun 2018 dalam hal

kemudahan berbisnis. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif

beberapa tahun terakhir mendapat sambutan hangat di dunia bisnis internasional.

Krisis ekonomi global terakhir di tahun 2008 berhasil dilalui oleh Indonesia tanpa

masalah yang berarti. Menurut perhitungan para ahli ekonomi, Indonesia akan

menjadi salah satu negara dengan perekonomian yang paling dinamis dalam

beberapa tahun ke depan. Islam moderat yang dipraktikkan di Indonesia menjadi

jembatan antara dunia barat dengan dunia Islam. Untuk Jerman sendiri posisi

Indonesia akan menjadi semakin penting terutama sebagai negara tujuan ekspor

sekaligus basis produksi.

Menguatnya kerja sama Indonesia – Jerman di berbagai bidang ditambah

dengan stabilitas politik di tanah air dapat berimbas pada jumlah pemelajar BIPA

di Jerman. Indonesia menjadi lebih dikenal di kalangan masyarakat Jerman, tidak

hanya sebagai negara tujuan wisata, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi baru

dengan prospek masa depan yang cerah. Di beberapa perguruan tinggi

pemelajaran BIPA memiliki sejarah panjang dan sudah menjadi bagian tak

terpisahkan dari institusinya. Di samping itu pembelajaran BIPA tidak lagi hanya

ditemui pada program studi etnologi atau studi Asia Tenggara tetapi sudah lebih

spesifik lagi di jurusan ekonomi/manajemen, seperti misalnya di perguruan tinggi

Konstanz dan Bremen, di mana BIPA merupakan program terpadu dalam studi

Bachelor, yang mewajibkan mahasiswanya melewatkan 2 semester di Indonesia,

Malaysia, Singapura, atau negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Lain halnya

dengan program BIPA di sebagian perguruan tinggi yang hanya merupakan mata

kuliah pilihan.

Berikut ini senarai perguruan tinggi di Jerman yang menawarkan program BIPA:
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No Perguruan Tinggi

1. Ludwig-Maximilian-Universität München/Institut für Ethnologie

2. Hochschule Konstanz/ Wirtschaftssprachen Asien und Management

3. Universität Bonn/Abteilung für Südostasienwissenschaft

4. Hochschule Bremen/ Internationaler Studiengang Global Management

5. Goethe-Universität Frankfurt/ Südostasienwissenschaften

6. Universität Leipzig/Orientalisches Institut

7. Universität Heidelberg/ Institut für Ethnologie

8. Universität Passau/Sprachenzentrum – Fremdsprachenausbildung

9. Georg-August-Universität Göttingen/Sprachstudium

10. Universität zu Köln/ Orientalisches Seminar

11. Humboldt-Universität zu Berlin/Institut für Asien- und
Afrikawissenschaften

12. Universität Freiburg/Institut für Ethnologie

13. Universität Hamburg/Sprachen und Kulturen Südostasiens

14. Freie Universität Berlin/Institut für Sozial- und Kulturanthropologie

Di samping program BIPA di perguruan tinggi, KBRI Berlin, KJRI

Hamburg dan KJRI Frankfurt juga menyediakan kelas BIPA tak berbayar bagi

masyarakat umum. Bundessprachenamt Hürth memberikan pembekalan untuk

tenaga ahli yang akan bertugas di Indonesia juga lewat kursus BIPA. Asienhaus di

Köln secara berkala membuka kelas BIPA berbayar bagi masyarakat umum, baik

kelas pemula maupun kelas lanjutan. Belasan Volkshochschule sebagai lembaga

kursus formal di Jerman juga membuka kelas BIPA sesuai dengan animo

masyarakat.

Pembelajaran BIPA di Jerman tentu saja menghadapi banyak tantangan

dan hambatan. Minat masyarakat Jerman meningkat atau menurun seiring dengan

dinamika politik, sosial, ekonomi dan lingkungan di Indonesia. Terlepas dari

fenomena ini, pembelajaran BIPA itu sendiri menghadapi beberapa tantangan.
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Buku Ajar BIPA untuk Pemelajar Berbahasa Jerman

Ketersediaan buku ajar BIPA merupakan salah satu tantangan yang

dihadapi baik oleh pengajar maupun oleh pemelajar BIPA di Jerman atau negara

berbahasa Jeman lainnya, yaitu Austria dan Swiss. Buku-buku ajar BIPA khusus

bagi pemelajar berbahasa Jerman yang mengikuti perkembangan terkini masih

merupakan barang langka, sementara buku-buku BIPA yang sudah ada belum

diaktualisasi/direvisi mengikuti perkembangan dalam hal metodik, didaktik,

tematik serta perwajahan.

Buku ajar masih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

pembelajaran bahasa asing, seperti juga pembelajaran BIPA. Fungsi pentingnya

buku ajar antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut:

- menentukan tujuan pembelajaran dalam penerapan rencana pengajaran

- menetapkan pilihan, bobot dan progresi dari materi pembelajaran (tema/isi;

keterampilan, dll)

- menentukan tahap pembelajaran, metode pengajaran dan bentuk sosial

dalam kelas

- menentukan pilihan dan penggunaan materi tambahan seperti media audio

visual

Di samping argumen-argumen di atas, sebuah buku ajar juga menunjukkan

arah yang jelas karena disusun berdasarkan progresi didaktik yang telah

dipertimbangkan dengan matang sehingga memberikan struktur yang jelas dalam

proses pembelajaran.

Sebuah buku ajar dapat disusun untuk digunakan secara global atau hanya

regional. Buku ajar regional memiliki keuntungan karena buku ajar jenis ini

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristika pemelajar serta

pengajar di suatu negara, terutama dilihat dari sudut pandang konten tata bahasa

yang memerhatikan bahasa ibu dan konten budaya serta pembelajaran lintas

budaya.
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Dari angket yang disebarkan di 2 lokakarya/semiloka pengajaran BIPA di

Jerman (2017 dan 2018) dapat disimpulkan bahwa pengajar BIPA di Jerman

sangat mengharapkan pengadaan buku ajar yang berkualitas dan mengikuti

perkembangan metodik, didaktik dan kebahasaan sekaligus memenuhi kebutuhan

khusus pemelajar di Jerman. Sementara itu Badan Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah mengembangkan dan

menerbitkan buku ajar BIPA khusus untuk pemelajar Eropa, yang sayangnya

belum mengakomodasi kebutuhan pengajar dan pemelajar BIPA di Jerman secara

maksimal karena tidak mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik

pemelajar Eropa, dalam hal ini pemelajar Jerman.

Karakteristik Pemelajar BIPA di Jerman: Standar dan Dimensi Budaya

Pengetahuan tentang standar budaya Jerman selayaknya mendapat

perhatian, baik dalam perencanaan pembelajaran (pembuatan buku/bahan ajar,

penyusunan RPP) maupun dalam proses pembelajaran itu sendiri. Standar budaya

Jerman ditinjau dari sudut pandang pemelajar BIPA di Jerman antara lain dapat

dijabarkan sebagai berikut:

1. Manajemen waktu yang monocronic: pemelajar Jerman terbiasa untuk

melakukan satu hal saja, tidak beberapa hal sekaligus pada waktu yang

bersamaan;

2. Struktur dan perencanaan: pemelajar Jerman memerlukan struktur yang jelas,

baik dalam hal buku/bahan ajar maupun proses pembelajaran. Struktur dan

perencanaan memberikan kepastian, karena itu segala sesuatu harus ditetapkan

secara tertulis, hitam di atas putih;

3. Orientasi pada peraturan: hampir semua hal sampai ke urusan yang

sekecil-kecilnya diatur dalam peraturan di Jerman, karena itu pemelajar Jerman

memerlukan aturan yang mereka gunakan sebagai pegangan, dan aturan ini dapat

berupa tata tertib selama pembelajaran maupun kaidah-kaidah kebahasaan yang

terstandar;
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4. Kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab: secara umum dapat dikatakan

bahwa pemelajar Jerman taat pada peraturan dan dapat mengemban tanggung

jawab sendiri, untuk itu mereka juga menuntut pihak lain untuk melakukan hal

yang sama;

5. Keterusterangan: pemelajar Jerman sangat terus terang terutama dalam

mengutarakan perasaan, pendapat maupun kritik, suatu kebiasaan yang sudah

ditanamkan sejak kecil dan terus dikembangkan. Mengutarakan pendapat dan

pikiran tanpa rasa segan adalah hal yang sangat lumrah;

6. Konflik dan konfrontasi: dengan keterusterangannya pemelajar Jerman tidak

segan menghadapi konflik atau konfrontasi kalau memang diperlukan untuk

menyelesaikan masalah, mereka tidak suka membiarkan masalah berlarut-larut;

7. Individualisme: menghadapi pemelajar Jerman berarti menghadapi

individu-individu yang terkesan mementingkan diri sendiri, sangat berkebalikan

dari budaya Indonesia yang lebih mengedepankan kolektivisme;

8. Pemisahan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan/tugas: sebagai individu yang

mandiri pemelajar Jerman menjaga jarak antara pekerjaan atau tugas dengan

kehidupan pribadi mereka, kontras dengan budaya Indonesia yang sering

mencampurkan keduanya;

9. Objektivitas: pemelajar Jerman berorientasi pada hal/urusan bukan pada

hubungan sosial dari para pelaku atau pihak yang terlibat di dalamnya

Di lihat dari poin-poin di atas dapat disimpulkan bahwa pemelajar BIPA di

Jerman dilihat dari latar belakang budayanya mempunyai karakteristika yang

sangat berbeda dengan misalnya pemelajar BIPA di negara-negara Asia. Perilaku

dan cara berpikir pemelajar Jerman yang tergolong kritis, analitis, dan

indivudualistis ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembelajaran, selain untuk memungkinkan tercapainya

interkulturalitas juga untuk memudahkan pengajar dan pembelajar mencapai

tujuan pembelajaran secara maksimal. Selain itu ketertarikan mereka terhadap

isu-isu politik, HAM, dan kepedulian terhadap lingkungan juga seharusnya
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diakomodasi dalam pemilihan tema dan diskusi. Kebiasaan mereka untuk

mengkritik, berbicara terang-terangan dan menunjukkan sikap apa adanya

seharusnya diantisipasi baik dalam penyusunan buku ajar maupun dalam dalam

proses pembelajaran. Selain standar budaya seperti yang telah dirumuskan di atas,

berikut ini adalah dimensi-dimensi budaya Jerman berdasarkan definisi dari Geert

Hofstede, yang dapat dijadikan orientasi dalam menjabarkan karakteristik orang

Jerman atau dalam hal ini pemelajar Jerman:

1. Tingkat hierarki yang rendah

2. Penghindaran ketidakpastian yang tinggi

3. Individualisme yang kuat

4. Maskulinitas yang dominan

5. Orientasi jangka panjang yang tertanam kuat

Standar dan dimensi budaya seperti yang telah disebutkan di atas dapat

digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan buku ajar, perencanaan

pengajaran, maupun pelaksanaannya. Pengetahuan mengenai standar dan dimensi

budaya Jerman memberikan pegangan kepada pengajar untuk menentukan strategi

dalam menyikapi pemelajar Jerman dan menghindari kesalahpahaman. Selain itu

penyajian aspek-aspek budaya Indonesia dalam pembelajaran BIPA dapat

dilakukan dengan pendekatan kontrastif sehingga memberikan ruang kepada

pemelajar BIPA Jerman untuk merefleksikan diri serta belajar menempatkan diri

dalam budaya bahasa tujuan, yang pada akhirnya akan mendorong tercapainya

pembelajaran lintasbudaya.

KESIMPULAN

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu kekuatan

ekonomi dan politik yang penting di kancah internasional. Hal ini tentu tidak akan

luput dari perhatian negara Jerman yang berharap dapat meningkatkan kerja sama

bilateral dengan Indonesia, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun

lingkungan. Secara tidak langsung pengajar BIPA memainkan peranan penting

dalam peningkatan hubungan kerja sama ini. Pembelajaran BIPA di Jerman yang
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tentu saja tidak terlepas dari pemahaman budaya dan pengetahuan regional tidak

hanya memungkinkan pemelajar memiliki kompetensi kebahasaan tetapi juga

mendorong kompetensi komunikasi antar budaya. Pendekatan kontranstif dengan

mempertimbangkan standar dan dimensi budaya pemelajar memberikan

kesempatan kepada pemelajar untuk dapat merefleksikan diri serta memosisikan

diri dalam lingkungan budaya bahasa tujuan. Diplomasi kebahasaan melalui

pembelajaran BIPA dapat menjembatani hubungan kerja sama kedua negara.

Untuk mencapai tujuan di atas penyusunan buku ajar BIPA untuk penutur

bahasa Jerman serta proses pemelajarannya perlu dilakukan dengan

mempertimbangkan kaidah-kaidah bahasa Jerman serta standar dan dimensi

budaya pemelajar Jerman. Selain itu kegiatan-kegiatan BIPA seperti pelatihan

pengajaran serta seminar dan lokakarya seharusnya menjadi agenda tahunan yang

dilakukan secara berkala untuk terus memaksimalkan dan memutakhirkan

kemampuan SDM pengajar BIPA di Jerman. Untuk merealisasikan hal-hal

tersebut diperlukan kerja sama yang lebih erat antara para pengajar BIPA bersama

APPBIPA (Jerman dan Pusat) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia, dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

serta Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) di

Indonesia serta perwakilan diplomasi Indonesia di Jerman, yaitu KBRI Berlin,

KJRI Hamburg, dan KJRI Frankfurt.
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Catatan Penyajian dan Isu Penting
Komunikasi antarbudaya bukan perkara mudah. Simbol pada bangsa-bangsa
mungkin berbeda. Namun, dengan maksud baik semua dapat disampaikan. BIPA
di Jerman mulai diajarkan pada abad 19. Sekarang ada 14 perguruan tinggi yang
mengajarkan BIPA. Masalah yang pertama adalah budaya yang berbeda. Orang
Jerman sangat berbeda dari orang Indonesia. Mereka cenderung lebih
mengutamakan diri sendiri. Masalah kedua adalah tidak ada buku ajar yang
terbaru mengenai Indonesia dan tidak ada pelatihan bagi pengajar BIPA di Jerman.
Sebagai pengajar harus pandai mengetahui kebutuhan mereka.

Kita dapat mendekatkan pemelajar BIPA menggunakan kekeluargaan agar
mereka juga merasa terbiasa dengan budaya Indonesia.

Diskusi/Tanya Jawab
Penanya 1
Nama : Yusuf
Instansi : -
Pertanyaan : Bagaimana cara menghadapi orang Jerman yang tidak

tertarik/skeptis?
Tanggapan : Perlu waktu dan ketelatenan. Kita perlu merangkul mereka dengan

budaya kekeluargaan kita di Indonesia.


