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Abstrak

Era  revoluisi  Industri  4.0  dan  MEA  memiliki  dampak  besar  pada
pembelajaran BIPA (Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing). BIPA adalah salah
satu alat diplomasi bahasa dan budaya di dunia internasional. Pengajaran BIPA
harus  dirancang  secara  efisien  dan  terstandardisasi  sehingga  dapat  mencapai
tujuan pengajaran BIPA sebagai sarana diplomasi budaya. Tujuan penelitian ini
adalah  menentukan  alternatif  pemilihan  konten  dalam standardisasi  bahan  ajar
BIPA. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka yang komprehensif.
Hasil dari penelitian ini adalah konten wisata kuliner sebagai alternatif yang dapat
diterapkan untuk pembelajaran BIPA sebagai  bentuk diplomasi  budaya.  Wisata
kuliner dipandang sebagai salah satu segmen industri pariwisata yang paling cepat
berkembang. Ini didasarkan pada tren baru di kalangan wisatawan yang mencari
sesuatu yang unik dan otentik dari suatu budaya sehingga wisata kuliner nusantara
adalah salah satu bentuk diplomasi budaya yang dapat diintegrasikan ke dalam
bahan ajar BIPA.

Kata kunci: Wisata kuliner, diplomasi budaya, BIPA, bahan ajar

Abstract

The era of Industrial 4.0 and MEA revolution had a big impact on BIPA
learning  (Indonesian  for  Foreign  Speakers).  BIPA is  a  tool  for  language  and
cultural  diplomacy  in  the  international  community.  Teaching  BIPA must  be
designed efficiently and standardized so that it can achieve the objectives of BIPA
teaching  as  a  means  of  cultural  diplomacy.  The  purpose  of  this  study  is  to
determine  the  alternative  content  selection  in  standardizing  BIPA  teaching
materials. This study uses a comprehensive literature review method. The results
of this study are culinary tourism content as an alternative that can be applied to
BIPA learning as a form of cultural diplomacy. Culinary tourism is seen as one of
the fastest-growing segments of the tourism industry. This is based on a new trend
among tourists who are looking for something unique and authentic from a culture
so that archipelago culinary tourism is one form of cultural diplomacy that can be
integrated into BIPA teaching materials.

Keywords: Culinary tourism, cultural diplomacy, BIPA, teaching materials
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Pendahuluan 

Revolusi  industri  4.0 dan MEA (Masyarakat  Ekonomi ASEAN) membawa

dampak  yang  sangat  besar  dalam berbagai  hal,  terutama  bahasa.  Sebagai  alat

komunikasi dan diplomasi, bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) menjadi

lebih  diminati  di  kawasan  internasional.  Indonesia  yang  mempunyai

keanekaragaman budaya dan wilayah yang strategis ditinjau dari  segi ekonomi

menjadi sasaran bagi warga asing untuk memperluas kerjasama. Para investor atau

pelaku  kegiatan  ekonomi  harus  dapat  menggunakan  bahasa  Indonesia  dalam

melakukan aktivitasnya di Indonesia. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah

pembelajar bahasa Indonesia penutur asing baik yang belajar di Indonesia maupun

yang diluar negeri (Budiana, Indrowaty, & Ambarastuti, 2018). 

Pembelajar  BIPA mempunyai  berbagai  macam  tujuan  dalam  mempelajari

bahasa Indonesia,  salah satunya karena ketertarikan terhadap budaya Indonesia

yang  beraneka  ragam.  Kekayaan  budaya  Indonesia  tecermin  dalam  wujud

kebudayaan material/kebudayaan fisik maupun nonmaterial/kebudayaan nonfisik.

Salah satu bentuk kebudayaan material/kebudayaan fisik adalah wisata kuliner. 

Kuliner sebagai salah satu unsur dalam wisata budaya mampu menunjukkan

keragaman budaya masyarakat karena kuliner memiliki wujud budaya yang sangat

kompleks  yang  meliputi  gagasan  (inovasi  resep),  tindakan  (proses)  dan  hasil

benda  (makanan  dan  minuman),  dan  didalamnya  juga  hadir  beragam ekspresi

estetik  dari  masyarakat  pembuatnya  (Suteja  &  Wahyuningsih,  2018).  Kuliner

Indonesia  mempunyai  sejarah dan tradisi  budaya yang merupakan representasi

budaya  lokal  sehingga perlu  memperkenalkannya ke  dunia  internasional.  Cara

memperkenalkan kuliner ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan materi ajar

BIPA dengan  konten  kuliner  yang  telah  distandardisasi  oleh  PPSDK sehingga

pemelajar BIPA tertarik untuk melakukan wisata kuliner di Indonesia. 

Standardisasi  materi  ajar  BIPA  dapat  menjadi  bentuk  sarana  diplomasi

kebudayaan  Indonesia  di  mata  dunia.  Diplomasi  adalah  suatu  media  yang

berperan  penting  dalam  mewujudkan  national  interest sebuah  negara  dalam
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menjalin hubungannya dengan negara lain. Diplomasi juga sebagai media yang

fundamental  dalam  mencapai  sebuah  kepentingan  nasional  suatu  negara  yang

memiliki keterkaitan terhadap negara lain atau organisasi internasional. Melalui

diplomasi  suatu  negara  diharapkan  mampu  membentuk  citra  terhadap  dirinya

sendiri (Darma, Fasisaka, & Resen, 2015).

Usaha  dalam  mendapatkan  national  interest sebuah  negara  bukan  saja

memberi  penekanan  kepada  dominasi  pada  sisi  militer  atau  ekonomi  belaka,

melainkan  juga  dari  sektor  budaya,  salah  satunya  adalah  dari  wisata  budaya

kuliner.  Penyebarluasan  penggunaan  bahasa  Indonesia  melalui  pengajaran

program BIPA adalah modal diplomasi budaya Indonesia untuk memperkuat citra

serta  soft  power  Indonesia  di  mata  internasional.  Wisata  kuliner  Nusantara

menjadi  sarana  penyampaian  BIPA  serta  merefleksikan  budaya  masyarakat

pemiliknya  kepada  dunia  sehingga  diperlukan  standardisasi  yang  mengatur

integrasi  wisata  kuliner  Nusantara  dalam  materi  ajar  BIPA.  Dengan  adanya

standardisasi  yang jelas  dan  merata,  pemelajar  BIPA akan lebih  tertarik  untuk

memahami bahasa dan budaya Indonesia.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library reseach), yaitu

metode  penelitian  dengan  cara  mengadakan  studi  atau  telaah  terhadap  buku,

literatur,  catatan,  laporan  untuk  menghasilkan  data  deskriptif  tentang  “Wisata

Kuliner Nusantara: Diplomasi Bahasa Melalui Standardisasi Materi Ajar Bipa Di

Era  Milenial”.  Sumber  data  berupa  buku  dan  jurnal,  baik  nasional  maupun

internasional.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  memperdalam

pengetahuan peneliti tentang wisata kuliner dan standardisasi materi ajar BIPA.

Teknik  analisis  data  menggunakan  teknik  analisis  isi.  Teknik  keabsahan  data

menggunakan triangulasi sumber data.
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Wisata Kuliner sebagai Pembelajaran Budaya Nusantara 

Industri pariwisata mengakui peran budaya sebagai faktor penarik dengan

mempromosikan  karasteristik  budaya  dari  destinasi.  Sumber  daya  budaya

dimungkinkan  untuk  menjadi  faktor  utama  yang  menarik  wisatawan  untuk

melakukan perjalanan wisatanya. Pariwisata budaya kini ditengarai sebagai salah

satu  segmen  industri  pariwisata  yang  perkembangannya  paling  cepat.  Hal  ini

dilandasi  adanya  kecenderungan  atau  tren  baru  di  kalangan  wisatawan  untuk

mencari seseuatu yang unik dan otentik dari suatu kebudayaan (Richards dalam

Wibowo, 2015)

Wisata  kuliner  adalah  suatu  perjalanan  wisata  yang  dilakukan  oleh

wisatawan  yang bertujuan untuk konsumsi makanan daerah (termasuk minuman),

pengamatan, dan studi produksi makanan. Lebih lanjut, Redl (2013) menyebutkan

bahwa  wisata  kuliner  menyangkut  kepentingan  dalam  mencapai  tujuan  untuk

mengetahui  kebudayaan  suatu  tempat  melalui  makanannya.  Tema-tema  dalam

wisata  kuliner  perlu  diperhatikan  dan  diintegrasikan  dalam  materi  ajar  BIPA.

Kuliner Nusantara akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pemelajar BIPA untuk

belajar bahasa Indonesia. 

Seorang  pemelajar  BIPA  memiliki  tujuan  yang  beranekaragam  dalam

mempelajari  bahasa  Indonesia.  Ada  yang  belajar  BIPA  untuk  kepentingan

akademik  dan  nonakademik,  misanya  bekerja  atau  berwisata.  Kedua  tujuan

tersebut melatarbelakangi pembelajar BIPA harus memahami budaya lokal bangsa

Indonesia. Melalui pembelajaran BIPA berbasis budaya, seorang pengajar BIPA

dapat dengan mudah memperkenalkan nilai-nilai budaya Indonesia baik budaya

fisik maupun nonfisik kepada pembelajar asing. Menurut Mussaif  (2016: 253),

budaya fisik yang dapat diajarkan dalam pembelajaran BIPA dapat berupa tempat-

tempat wisata dan situs-situs budaya Indonesia yang bertujuan untuk memberikan

pengetahuan  tentang  keanekaragaman  hasil  budaya  dan  destinasi  wisata  yang

mengagumkan. 
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Pembelajaran  BIPA berbasis  budaya  dapat  dilakukan  dengan  berbagai

cara, yaitu dengan memperkenalkan budaya fisik yaitu wisata kuliner Nusantara

yang menjadi ciri khas daerah tertentu kepada pemelajar BIPA. Konten budaya

diintegrasikan  dalam  materi  ajar  pada  pembelajaran  BIPA untuk  membantu

pemelajar  asing  menguasai  keterampilan  berbahasa  yang  diinginkan.

Pembelajaran  BIPA berbasis  budaya  tetap  menekankan  penguasaan  berbahasa

Indonesia  sebagai  orientasi  utama.  Wisata  kuliner  dalam  konteks  ini  hanya

berperan  sebagai  sarana  penguasaan  keterampilan  berbahasa.  Di  samping  itu,

implementasi pembelajaran BIPA dengan menggunakan materi ajar yang berbasis

wisata  kuliner  Nusantara  juga  dilakukan  secara  integratif  sehingga  tidak  ada

pemisahan antarketerampilan berbahasa tertentu. 

Standardisasi Materi Ajar BIPA Berbasis Wisata Kuliner Nusantara

Pembelajaran BIPA di Indonesia dan beberapa universitas di luar negeri

belum secara khusus memperkenalkan budaya Indonesia dalam materi ajar. Hal

tersebut harus segera mendapatkan tindak lanjut seperti memasukkan pengetahuan

tentang budaya Indonesia dalam materi ajar BIPA. Pentingnya pembelajar BIPA

memahami dan mengenal budaya Indonesia menjadi faktor pendukung kelancaran

mereka dalam belajar bahasa dan budaya secara bersamaan (Arwansyah, Suwandi,

& Widodo, 2016). Materi pembelajaran yang terstruktur, efisien, dan terstandar

sangat  diperlukan  dalam  pembelajaran  BIPA.  Materi  pembelajaran  menurut

Suyitno (2005: 23) yaitu  bahan yang digunakan guna membantu dalam proses

pembelajaran  dan  mencapai  tujuan  pembelajaran.  Materi  pembelajaran  BIPA

harus disusun sesuai dengan level kebutuhan pembelajar BIPA untuk mencapai

tujuan  pembelajaran  BIPA yang  salah  satunya  adalah  sebagai  alat  diplomasi

kebahasaan.  Oleh  karena  itu,  materi  yang  dibuat  dan  dikembangkan  harus

mendukung tujuan pembelajaran.

Menurut Sanjaya (2008: 151) hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam

mengemas isi atau materi pembalajaran menjadi bahan ajar di antaranya: 

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

166



ISSN: 2716-3792 

(1)  Kesesuaian  dengan  tujuan  yang  harus  dicapai.  Sebelum  adanya
pengemasan  bahan  ajar  sebaiknya  terlebih  dahulu  ditentukan  tujuan
yang harus dicapai baik dalam bentuk perubahan perilaku yang bersifat
umum (goals), maupun perilaku yang terbentuk dalam bentuk indikator
hasil belajar (objektive). Sebab, dalam pendekatan sistem tujuan, materi
pembelajaran  merupakan  salah  satu  komponen  yang  utama  dalam
proses pembelajaran.

(2)  Kesederhanaan.  Kesederhanaan  pengemasan  merupakan  salah  satu
pertimbangan  yang  harus  diperhatikan  untuk  mempermudah  proses
pembelajaran.  Bukan  hanya  tecermin  dari  bentuk  pengemasan  itu
sendiri, melainkan juga dilihat dari bentuk penyajiannya, seperti bentuk
dialog yang tidak banyak menggunakan kalimat majemuk, bahasa yang
komunikatif  dan  mudah  ditangkap  maknanya,  serta  kesederhanaan
dalam perintah penggunaan bahan ajar yang lebih praktis. 

(3)  Unsur-unsur  desain  pesan.  Sebaiknya  terdapat  unsur  gambar  dan
caption dalam setiap pengemasan materi pembelajaran sehingga mudah
dipahami.  Sebab,  salah satu kriteria  keberhasilan pengemasan adalah
penyajian pesan atau informasi tersebut dapat mudah dipahami.

(4) Pengorganisasian bahan. Bahan ajar sebaiknya disusun dalam bagian-
bagian  menuju  keseluruhan.  Bahan  ajar  akan  mudah  dipahami
manakala disusun dalam bentuk unit-unit  terkecil  atau  dalam bentuk
pokok-pokok bahasan yang dikemas secara induktif. Selesai pebelajar
mempelajari  tertentu  segera  diberikan  umpan  balik,  demikian
seterusnya hingga pebelajar dapat menguasai materi secara keseluruhan
secara tuntas. 

(5) Petunjuk cara penggunaan. Pengemasan materi harus disusun petunjuk
cara  penggunaannya  dalam  bentuk  apapun.  Hal  ini  sangat  penting,
apalagi  seandainya  bahan  ajar  dikemas  untuk  pembelajaran  mandiri
seperti modul, pengajaran berprogram atau mungkin CD interaktif, dan
pembelajaran melalui kaset. 

Abdulhak dan Darmawan (2013: 156) mengemukakan bahwa bahan ajar

memiliki  manfaat  sebagai  berikut:  (1)  memberikan  pengalaman  belajar  yang

konkret tidak langsung pada pemelajar, (2) menyajikan suatu yang tidak mungkin

diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara konkret atau langsung, (3) menambah

dan  memperluas  cakrawala  sajian  yang  ada  dalam  kelas,  (4)  memberikan

informasi  yang  akurat  dan  yang  terbaru,  (5)  membantu  memecahkan  masalah

pembelajaran  baik  dalam  lingkungan  makro  maupun  lingkungan  mikro,  (6)
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memberikan  motivasi  yang  positif,  terlebih  jika  dirancang  secara  tepat,  (7)

meransang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Dengan adanya

berbagai manfaat dari adanya bahan ajar tersebut, seyogyanya para pengajar dan

praktisi  pembelajaran  mampu merancang dan memanfaatkan bahan ajar  dalam

mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga dapat  membuat pemelajar lebih

aktif dan responsif terhadap bahan ajar yang digunakan. 

Menurut Suyitno (2005: 22) diperlukan sejumlah wawasan, keterampilan,

dan kiat khusus karena pengelolaan materi pembelajaran BIPA terkait dengan cara

memilih,  memilah,  mengembangkan,  dan  mengemas  secara  proposional  dan

fungsional.  Adapun  kriteria  yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  pemilihan

materi  pembelajaran  BIPA adalah  sebagai  berikut:  (1)  relevan  dengan  tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai, baik secara aspektual maupun global, (2) materi

pembelajaran harus sesuai dengan taraf kemampuan pemelajar di dalam menerima

dan mengolahnya,  (3) materi  pembelajaran BIPA harus  dapat  mengembangkan

dan membangkitkan motivasi pemelajar, relevan dengan pengalaman, dan aktual,

(4) materi  pembelajaran BIPA harus menuntut keterlibatan pelajar secara aktif,

baik dengan berpikir  sendiri  maupun dengan melakukan berbagai kegiatan,  (5)

materi pembelajaran BIPA harus sesuai dengan prosedur didaktik (metode/teknik)

yang ditetapkan, (6) materi  pembelajaran BIPA sedapat  mungkin diangkat dari

fakta-fakta kebahasaan dan pemakaian bahasa Indonesia secara nyata. 

Standardisasi materi ajar BIPA diperlukan untuk mempermudah pemelajar

BIPA mengetahui  potensi  wisata  kuliner  Nusantara  sehingga  pemelajar  BIPA

mempunyai rasa ingin tahu yang lebih tinggi tentang kuliner di berbagai wilayah

Indonesia.  Pemahaman terhadap karakteristik pelajar asing diperlukan terutama

dalam upaya  memilih  dan  mengembangkan  bahan  pembelajaran  BIPA.  Untuk

itulah  pembelajaran  BIPA ditentukan oleh  berbagai  unsur  yang masing-masing

memiliki  batasan  fungsi  dan  peran  di  dalam  mewujudkan  tujuan  yang  telah

ditetapkan. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran tersebut, antara

lain  tujuan,  materi,  prosedur  didaktik  (metode/teknik),  media,  evaluasi,
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siswa(pelajar), guru (tutor/pamong), dan pengelolaan kelas (Suyitno, 2007: 64).

Menurut Alimatussa’diyah (2016: 46), kesadaran pemelajar BIPA tentang

budaya  Indonesia  akan  sangat  membantu  pemelajar  dalam mengaktualisasikan

diri mereka secara tepat di dalam bahasa Indonesia. Nilai-nilai budaya yang harus

diimplementasikan ke dalam materi ajar meliputi: 

a. Pengetahuan tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. 

b. Kebudayaan/ciri khas daerah-daerah di Indonesia. 

c. Sistem/norma yang ada di Indonesia.

d. Pariwisata dan kesenian daerah yang ada di Indonesia. 

Pembelajaran bahasa Indonesia dengan memadukan unsur budaya dapat

dilakukan dengan berbagai  cara,  salah satunya dengan mengintegrasikan unsur

budaya  kedalam  materi  pembelajaran.  Segala  benda  dan  aktivitas  yang

mengandung  unsur  budaya  dapat  menjadi  materi  pembelajaran  BIPA berbasis

budaya.  Benda-benda  budaya  dapat  dijadikan  media  dalam  belajar  BIPA

(Kusmiatun,  2015).  Budaya  lokal  dapat  dijadikan  materi  dalam  mendukung

pembelajaran  BIPA agar  mahasiswa  asing  merasa  memiliki  bangsa  Indonesia.

Agar lebih bervariasi dalam proses pembelajarannya, materi tidak hanya di kelas,

tetapi  mahasiwa dapat  diajak ke tempat-tempat  yang mendukung budaya lokal

tersebut  atau  melalui  ekskursi  budaya  (Dwi,  Sari,  Suwandi,  & Slamet,  2017).

Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Hermoyo  (2017) berpendapat  bahwa  pemelajar

diharapkan  dapat  mendemonstrasikan  pemahaman  mereka  atas  berbagai

perspektif  budaya.  Mereka  juga  dapat  memahami  produk-produk  budaya

dikaitkan dengan bahasa (Saddhono: 2016).

Implementasi Integrasi Wisata Kuliner pada Pembelajaran BIPA

Pembelajaran BIPA di Indonesia menggunakan buku dari PPSDK sebagai

salah satu buku acuan dalam kegiatan pembelajaran. Materi yang ada di dalam

buku PPSDK yang disebarkan secara nasional dapat menggunakan materi yang

berisi  tentang  wisata  kuliner  di  Indonesia.  Pemilihan  jenis  kuliner  tidak  serta
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merta  dilakukan  secara  acak atau  sepihak saja,  tetapi  pemilihan  materi  wisata

kuliner dapat dilakukan dengan pertimbangan dari beberapa ahli, yaitu ahli BIPA,

Ahli  Pembelajaran,  Ahli  Kuliner,  Ahli  Linguistik,  Dinas  Pariwisata,  dan

Pemerintah/PPSDK.  Kinerja  yang sinergis  antara  para  ahli  akan  menghasilkan

keputusan bersama tentang materi wisata kuliner yang dapat diintegrasikan dalam

pembelajaran  BIPA.  Materi  pembelajaran  BIPA juga  dapat  disusun  menjadi

sebuah buku pengayaan BIPA yang memuat wisata kuliner yang ada di berbgai

daerah di Indonesia. Pemerintah dapat melibatkan APPBIPA pada setiap daerah

untuk berkontribusi  aktif  dalam menentukan jenis  wisata  kuliner  yang khas di

daerah masing-masing yang akan ditampilkan dalam bahan ajar/buku BIPA. Alur

penentuan materi wisata kuliner BIPA dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 1: Proses Penentuan Materi Wisata Kuliner

Pembelajaran BIPA sebagai Bentuk Diplomasi Budaya 

Pembelajaran BIPA berbasis budaya khususnya dengan mengintegrasikan

konten wisata kuliner Nusantara pada era MEA dapat menjadi suatu kesempatan

bagi  orang asing  untuk memahami bahasa  sekaligus  budaya kuliner  Indonesia

dengan optimal sehingga dapat terjalin hubungan kerja sama yang baik dengan

masyarakat  Indonesia  serta  menjadi  sarana  internasionalisasi  bahasa  Indonesia

sehingga  bahasa  Indonesia  diakui  secara  global  dan  dapat  menjadi  salah  satu

bahasa Internasional (Junaidi, Andhira, Mustopa, S-, & Belakang, 2017).
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Ada tiga fungsi strategis BIPA di Indonesia, yaitu fungsi ilmiah akademis,

sosial komunikatif, dan strategis politis. Fungsi ilmiah akademis berkaitan dengan

program pembelajaran  bahasa  Indonesia,  yaitu  ketika  para  pemelajar  (penutur-

penutur asing baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri) belajar bahasa

Indonesia dari aspek linguistis (tata bahasa, kosa kata, ejaan, dan pelafalan). Hasil

akhirnya  adalah  tercapainya  kompetensi  linguistik  bahasa  Indonesia  oleh  para

penutur asing dan mereka mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara

wajar (Izzak : 2009). 

Fungsi  sosial  komunikatif  berkaitan  dengan  tujuan program pengajaran

BIPA,  yaitu  belajar  berbahasa  bahasa  Indonesia  sebagai  sarana  komunikasi.

Pemelajar  BIPA  diharapkan  mampu  berkomunikasi  secara  wajar  dengan

menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan masing-masing. 

Fungsi  yang  ketiga  adalah  fungsi  strategis  politis.  Fungsi  ini  berkaitan

dengan kebijakan politik bahasa nasional yaitu sebagai sarana diplomasi bahasa.

Pemerintah  berusaha  mengangkat  wibawa  bahasa  Indonesia  sehingga  menjadi

tuan rumah di negeri sendiri dan diperhitungkan di tingkat internasional. Dalam

konteks global,  dengan semakin dikenalnya bahasa Indonesia oleh negara lain,

diharapkan  peran  dan  kedudukan  bahasa  Indonesia  akan  semakin  meningkat

(Suher,  2017).  Hal  ini  sejalan  dengan  (Germov,  John,  Williams,  2008) yang

mengatakan “Food is a bridge between nature and culture” yang berarti makanan

dapat membawa kita pada pengenalan tentang alam dan kebudayaan kita. Lebih

lanjut  (Gerhardt,  2013) mengatakan  “Both  food  and  language  are  used  to

maintain and create human relationships”. Alat diplomasi bukan hanya sekadar

bahasa  semata,  melainkan  juga  melalui  makanan.  Makanan  kita  tidak  hanya

dijadikan sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan perut semata, tetapi juga dapat

kita  jadikan  sebagai  alat  untuk  menjalin  relasi  dan  diplomasi  di  mata

internasional.  Dengan  mengenalkan  wisata  kuliner  Indonesia  pada  pemelajar

BIPA melalui  materi  ajar  BIPA,  kuliner  Indonesia  akan  semakin  dikenal  di

kawasan internasional.
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Melalui standardisasi materi pembelajaran BIPA dengan mengintegrasikan

wisata  kuliner  Nusantara  pada  setiap  level  akan  memudahkan  proses

internasionalisasi  bahasa  dan  budaya  Indonesia,  terutama  di  tingkat  ASEAN.

Pembelajar  BIPA akan  mengenal  bahasa  dan  budaya  Indonesia  dengan  baik

termasuk wisata  kuliner  nusantara.  Cita  rasa dan kekhasan masakan Indonesia

akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pemelajar BIPA untuk mempelajari bahasa

Indonesia.  Materi  kuliner  dari  berbagai  daerah  yang  diintegrasikan  dalam

pembelajaran BIPA akan meningkatkan rasa ingin tahu antarpemelajar BIPA yang

ada  di  Indonesia  sehingga  mereka  ingin  mengunjungi  berbagai  wilayah  di

Indonesia. Pembelajaran yang dirancang seperti itu tentu juga akan berkontribusi

besar  dalam mengenalkan  dan  memberikan  pemahaman  mengenai  bahasa  dan

budaya Indonesia yang unik di mata dunia internasional. 

Simpulan

Industri pariwisata kuliner adalah salah satu daya tarik Indonesia di mata

internasional.  Kuliner  sebagai  salah  satu  unsur  dalam  wisata  budaya  mampu

menunjukkan  keragaman  budaya  masyarakat  karena  kuliner  memiliki  wujud

budaya yang sangat  kompleks  yang meliputi  gagasan dan budaya masyarakat.

Wisata kuliner dapat menjadi bahan kajian yang diintegrasikan ke dalam materi

BIPA di semua level. Pengintegrasian muatan wisata kuliner Nusantara ke dalam

materi  BIPA harus  dilakukan  dengan  pertimbangan  keilmuan  dan  teori  yang

mendukung sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, standardisasi

materi pembelajaran BIPA berbasis wisata kuliner juga dapat menumbuhkan rasa

ingin  tahu  pemelajar  BIPA pada  budaya  kuliner  di  semua  bagian  wilayah

Indonesia.  Hal  ini  akan  membuka peluang  warga  asing  untuk  lebih  mengenal

Indonesia  dan  bahasa  Indonesia  sehingga  wisata  kuliner  Nusantara  yang

terintegrasi  dalam  materi  pembelajaran  BIPA dapat  menjadi  sarana  diplomasi

bahasa Indonesia di level internasional.
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Catatan Penyajian:
Dalam memperkenalkan budaya, bahasa Indonesia adalah nomor satu. Pembelajar
an BIPA dengan materi wisata kuliner dapat menjadi standardisasi acuan bagi pen
gembangan materi BIPA. Dalam implementasi materi BIPA harus ada kesepakatan
budaya apa saja yang dimasukkan. Jalan tengahnya adalah dengan mempertemuka
n ahli BIPA, ahli linguistik, dan lain-lain. Pengintegrasian materi BIPA dengan wi
sata kuliner harus dilakukan dan diimplementasikan untuk membuka kesempatan
warga asing dalam mengenal bahasa dan budaya Indonesia di level internasional. 

Diskusi/Tanya Jawab
Penanya 1
Nama : Agung 
Instansi : Wisma Bahasa
Pertanyaan: 
(1) (ditujukan kepada Pak Didik dan Pak Heru) berkaitan dengan diplomasi bahas
a dan budaya Indonesia, untuk memilih nama seseorang ada kriteria dan pemiliha
n tertentu? Apakah hanya nama-nama Jawa dan nama-nama wayang? Karena pem
ahaman itu penting. 
(2) Apakah kuliner Indonesia memiliki pertimbangan tertentu untuk dijadikan stan

dar materi
BIPA?
Tanggapan: (Pak Heru) pertama kali harus mengerti arti nama asli mahasiswa. Se

lain itu juga bisa mengacu pada kesukaan dan hobi-hobi mereka. Wa
jah dan penampilan mahasiswa dapat menjadi acuan dalam memilih
nama. 

 (Pak Didik) setiap materi kuliner yang dibuat mengandung unsur histo
ri dan kultural. Peran dari dinas pariwisata memiliki peran penting d
alam pembentukan materi tersebut. 

Penanya 2
Nama : Dayu 
Instansi : Bali 
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Saran : Tidak ada orang yang tidak tertarik dengan makanan. Saya menyarank
an untuk pengajuan materi BIPA tentang kuliner dan melakukan kon
tinuitas dengan membuat buku berseri khusus mengenai kuliner-kuli
ner di seluruh Indonesia. Namun, hal itu harus disesuaikan dengan d
aerah pembelajar masing-masing. 

Penanya 3
Nama : Nurika 
Instansi : Jakarta 
Pertanyaan: Komunikasi sosial di antara TKA dan tenaga kerja Indonesia tidak

ada  masalah,  tetapi  saat  mereka  harus  mentransferkan  ilmu  dan
menginstruksi  sebuah pekerjaan.  Regulasi  seperti  apa  dan sejauh
apa untuk pekerja asing dalam mempelajari BIPA?

Tanggapan: ada perusahaan yang merasa ada hambatan, tidak ada hambatan, dan
keduanya.  Ada  beberapa  perusahaan  yang  ditempatkan  untuk
mempertanggungjawabkan penggunaan bahasa Indonesia. Semua te
rgantung kebijakan perusahaan masing-masing. 

Isu Utama/Isu Penting dalam Diskusi
Penyusunan materi dan standardisasi BIPA adalah hal penting yang harus selalu
dipertimbangkan. 
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