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DAN PENGEMBANGANNYA UNTUK STUDI KAWASAN
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ABSTRAK

Lingua Franca adalah bahasa sebagai sarana penghubung diantara bangsa yang
berbeda. Dalam sejarah perkembangannya, pada abad ke-14 bahasa Melayu menjadi
bahasa pengantar di kawasan Asia Tenggara dan sebagai penghubung berbagai suku di
pulau-pulau nusantara. Sejarah kembali mencatat bahasa Melayu akhirnya menjadi
tanda penghubung saluran politik di wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi
kesepakatan politik sebagai bahasa persatuan dengan nama Bahasa Indonesia pada 28
Oktober 1928. Bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa yang penting, terutama
dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh sebab itu pada permulaan abad ke-21, bahasa
Indonesia kembali menjadi lingua franca kedua dalam tugasnya sebagai bagian
perdamaian dunia, kerjasama antarnegara sahabat, dan sarana studi kawasan untuk
tujuan-tujuan yang lebih besar. Dalam memperkenalkan bahasa Indonesia untuk sebuah
kawasan yang lebih luas, seperti Asia Tenggara, perlu sebuah pendekatan baru dalam
pengajaran dan cara belajar bahasa Indonesia. Dalam pengajaran bahasa Indonesia di
kawasan ASEAN perlu memadukan atau menggabungkan pembelajaran BIPA dengan
studi kawasan dan isu-isu budaya.Jadi meskipun yang menjadi lingua franca itu Bahasa
Indonesia, peran BIPA dalam lingua franca IV adalah pengembangan dan
penyebarluasannya di berbagai kawasan dunia untuk tujuan-tujuan kehidupan modern.
Model belajar BIPA secara “in-country study” perlu dikembangkan lewat kerjasama
antar universitas, pertukaran ahli, riset bersama dan kerjasama kelembagaan. Bahasa
mampu menyatukan pemahaman bersama dalam perdamaian dan kemajuan antarbangsa.
Oleh sebab itu dalam mendukung BIPA sebagai Lingua Franca IV yang kuat perlu
dikembangkan hal-hal 1.Penguatan BIPA sebagai bagian dari Linguistik modern Bahasa
Indonesia,2.PenguatanBIPA melalui penguatan Lembaga BIPA yang
menyelenggarakan PBIPA,3.Pengembangan Kurikulum dan Silabus BIPA yang lebih
modern 4.Penguatan Kurikulum pendamping BIPA seperti Pengetahuan Keindonesiaan
untuk lebih menguatkan BIPA secara intergratif dan multidisiplin. 5.Penguatan
Asosiasi/Afiliasi secara nasional maupun Internasional, 6.Pengembangan Tes BIPA
yang terstandar,7. Peningkatan kualitas Pengajar BIPA,8.Penguatan kerjasama terkait
dengan pengambil kebijakan Internasional,9.Penguatan lembaga BIPA di wilayah
kantong di Indonesia untuk tujuan belajar BIPA sebagaimana masa lalu pusat pusat
Bandar perdagangan untuk lingua franca.10.Wawasan Kebipaan ,Wawasan
Keindonesiaan, dan Diplomasi Budaya dijadikan Kemampuan Utama para pengajar dan
pegiat BIPA.11.Peranan Atase Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengembangan
BIPA di LN.

Kata Kunci : Pengembangan BIPA sebagai Lingua Franca IV, BIPA in-country study,
Penguatan PBIPA.
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Pengantar

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945, tercatat pada 1950 bahasa

Indonesia mulai dipelajari di Rusia. Selanjutnya dipelajari pula di beberapa negara

Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Pada masa itu untuk tujuan hubungan bilateral dan

penelitian studi Indonesia. Baru pada 1985, istilah BIPA dikenal sebagai sebuah konsep

yang mengarah pada pemahaman pembelajaran bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing.

Dalam perkembanganya digunakannya Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi

untuk tujuan tujuan tertentu, maka dalam perspektif sejarah, pada era mrilenial, BIPA

dapat pula disebut sebagai Lingua Franca Generasi IV.

Konsep

Lingua Franca atau Basantara adalah sebuah istilah linguistik yang artinya

adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu wilayah tutur yang terdapat

bahasa tutur yang berbeda-beda. Dimaknai pula sebagai a bridge language, common

language, trade language, auxiliary language, vehicular language, link language.

Dalam artikel ini yang dimaksud Lingua Franca adalah Bahasa Melayu atau Bahasa

Indonesia. Sedangkan BIPA adalah bentuk Bahasa Indonesia yang dipelajari penutur

asing yang salah satu fungsinya adalah sebagai jembatan bahasa, bahasa Indonesia

untuk tujuan-tujuan orang asing dengan Indonesia, sebagaimana pada masa lalu orang

menggunakan bahasa Melayu untuk tujuan perdagangan, agama, dan berbagai

keperluan komunikasi. Pada masa sekarang BIPA dipelajari sebagai sarana komunikasi

modern dalam bidang industry, perdagangan dan usaha pariwisata. Sedangkan Lingua

Franca IV adalah Bahasa Indonesia sebagai jembatan bahasa yang secara kronologi

sejarah Bahasa Indonesia memasuki generasi IV.

Lingua Franca Episode 1 : Dari Sriwijaya ke Selat Malaka

Dalam kuliah umum saya pada hari ini, saya akan mencoba melihat dalam perspektif

Indonesia tentang bahasa, budaya, sejarah, dan kaitannya dengan perkembangan sosial,

ekonomi dan politik kekinian, khususnya di ASEAN dan terbukanya kerjasama

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kesamaan dalam kebudayaan tentunya akan

membawa dampak pada perjalanan sejarah yang mampu saling menginspirasi untuk
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kemajuan bersama. Saya akan mencoba mengangkat persoalan Bahasa Indonesia ,

Lingua Franca Kedua, dan Perannya untuk Studi Kawasan Di Asia Tenggara. Mengapa

harus bahasa ? Bahasa adalah sarana untuk berkomunikasi yang penting. Bahasa

merupakan sistem tanda tentang keberadaan sesuatu bangsa. Bahasa menunjukkan

Bangsa. Bagaimana bahasa digunakan orang, berapa jumlah penuturnya, bangsa apa

yang menggunakan bahasa tersebut, bagaimana sejarah bahasa tersebut dari masa

awalnya sampai pada masa mutakhir. Bahwa mulai abad ke 7 masehi pada agama

Hindu dan Budha dan perkembangannya pada abad ke-13 sampai 14 diperluas sebagai

bahasa perdagangan, bahasa yang digunakan di kawasan selat Malaka dan sepanjang

pantai di nusantara adalah bahasa Melayu.P.J.Zoetmulder (1974;dalam Collins, 2009)

mengemukakan kemungkinan bahwa pada abad ke 7 dan mungkin sebelumnya, bahasa

Jawa, Cam, dan Melayu telah digunakan dalam pendidikan agama di perguruan agama

di Jawa, Campa, dan Sumatra. Bahkan Biksu Tionghoa yang turut belajar menggunakan

bahasa Melayu. Yang jelas menurut penemuan Vikor (Collins, 2009) bukti bahasa

Melayu digunakan sebagai bahasa “internasional” di Sriwijaya adalah adanya prasasti

kuno Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat

kepulauan Riau dan Malaka. Para pedagang dari Eropa yang melewati selat Malaka,

akan menggunakan bahasa Melayu untuk tujuan perdagangan pada awalnya dan

selanjutnya menjadi bahasa dalam menyebarluaskan pengaruh Gold, Glory, dan Gospel

di wilayah nusantara. Penyebaran agama Katolik di nusantara bagian timur dan timur

laut seperti di kepulauan Luzin di Philipina. Demikian jauh sebelumnya, para pedagang

dan pengembara dari China dan Asia yang berkunjung ke Nusantara akan menggunakan

bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antar penduduk, antar pulau di Nusantara.

Selain berdagang, mengenalkan agama baru, menyebarluaskan kosa kata baru yang

diguanakan dalam agama yaitu Sansekerta, dan aneka bahasa. Tidak mengherankan jika

pada masa itu telah tumbuh kosa kata yang melengkapi bahasa Melayu. Kondisi bahasa

seperti inilah yang menjadikan bahasa Melayu sebagai Lingua Franca. Lingua Franca

bahasa penghubung ((vehicular language).

Abad ke –13 dan -14 merupakan awal zaman peralihan di Kepulauan Melayu

dengan berkembangnya agama Islam ke wilayah nusantara. Hal ini telah mempengaruhi

bangsa dan bahasa, terutama bangsa dan bahasa Melayu. Pengaruh India (Hindu)
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sedikit demi sedikit mula digantikan dengan pengaruh Islam dan Arab. Kemasyhuran

bahasa Melayu klasik dibagi dalam tiga masa penting iaitu zaman kerajaan Melaka,

zaman kerajaan Acheh dan zaman kerajaan Johor-Riau.

Zaman penting bagi Bahasa Melayu ialah pada zaman Kerajaan Melayu Melaka.

Kerajaan Melayu Melaka yang telah menerima Islam dan sebagai awal perkembangan

dan kemajuan perkembangan Bahasa Melayu di tanah Melayu atau nusantara. Bahasa

Melayu telah digunakan dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan serta menjadi

“lingua franca” para pedagang. Bahasa Melayu juga telah menjadi alat penyebaran

agama Islam ke seluruh nusantara, sehingga di semua pulau dan Bandar tumbuh

kesultanan-kesultanan Islam sebagai kerajaan. Bahasa Melayu yang berkembang ditulis

dengan huruf Arab-Melayu atau Huruf Jawi. Karya sastra klasik “Sejarah Melayu” oleh

Tun Seri Lanang, merupakan dokumen yang menjelaskan betapa bahasa Melayu telah

menjadi bahasa ilmu, bahasa sastra, sarana komunikasi dan secara politik telah diterima

dengan baik di seluma kalangan pantai-pantai di nusantara. Kedatangan orang-orang

Eropah dan kejatuhan Kesultanan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 tidak

berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya Bahasa Melayu.

Seorang pelaut berkebangsaan Italia bernama Pigafetta, yang berlayar bersama

Magellan telah menyusun kamus Melayu-Itali semasa singgah di Pulau Tidore pada

tahun 1521. Kamus ini merupakan daftar kata bahasa yang dituturkan oleh orang-orang

di Bandar-bandar pelabuhan dagang itu dengan lebih 400 kata dan merupakan daftar

kata Melayu-Eropah yang tertua. Kedudukan Pulau Tidore yang sekarang berada di

Propinsi Maluku Utara, Indonesia bagian timur, menggambarkan betapa luas peran

bahasa Melayu secara politik dan global digunakan di seluruh nusantara. Selanjutnya

Jan Hugen Van Linschotten, seorang berkebangsaan Belanda pernah tinggal di

Indonesia antara tahun 1586 hingga 1592 dan bekerja kepada pemerintah Portugis, telah

mencatatkan dalam bukunya bahwa Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa yang

paling dihormati antara bahasa-bahasa negeri timur. Inilah awal Lingua Franca bahasa

Melayu dan perannya dalam politik kawasan, telah menunjukkan bahwa bahasa adalah

sarana politik, sosial, budaya, dan agama yang mampu menyatukan sebuah kawasan

yang berbeda menjadi satu sistem sosial budaya yang kuat. Hal ini sebagaimana pernah

ditulis oleh Francios Valentijn (awal abad ke-18), seorang pendeta dan ahli sejarah dari
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Belanda yang banyak menulis menganai wilayah Kepulauan Melayu. Dikatakannya

bahwa : “Bahasa mereka, Bahasa Melayu, bukan saja dituturkan di daerah pinggir laut,

tetapi juga digunakan di seluruh Kepulauan Melayu dan di segala negeri-negeri Timur,

sebagai suatu bahasa yang difahami di mana-mana sahaja oleh setiap orang.”

Lingua Franca Episode 2 : Dari Kolonial - Sumpah Pemuda 1928-Bahasa Nasional

Dalam perkembangan berikutnya, ketika wilayah nusantara terpecah menjadi

jajahan Belanda, Portugis, dan Inggris, terjadilah pemisahan wilayah. Wilayah

kekuasaan Inggris meliputi Singapura dan Malaysia, wilayah kekuasaan Belanda

meliputi seluruh kepulauan Indonesia, dan Portugis di bagian kecil pulau Timor.

Kondisi ini memunculkan perubahan pada bahasa, muncul kosa kata yang berbeda,

kepentingan yang berbeda, dan pemanfaatan bahasa dalam sistem politik yang berbeda

pula. Meskipun demikian bahasa Melayu masih dipertahankan sebagai bahasa

perhubungan (vehicular language; lingua franca) untuk memperlancar administrasi

kolonial, perdagangan, dan misi-misi agama. Pengenalan bahasa Eropa seperti Inggris,

Belanda, Portugis membawa perbendaharaan kata baru dalam bahasa Melayu. Bahasa

Melayu tersebar, tidak saja dalam bahasa perhubungan, bahasa karya sastra, dan bahasa

agama, tetapi rakyat sudah menggunakannya sebagai sarana komunikasi yang disebut

dengan bahasa Melayu Pasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) melayu

pasar adalah bahasa Melayu rendah yang dipakai sebagai bahasa pengantar pergaulan

umum. Bahasa ini semakin luas digunakan di masyarakat untuk kehidupan sehari-hari,

kesenian, kesastraan, dan penanda kelompok tertentu di masyarakat. Namun dalam

perkembangannya Bahasa Melayu pada masa colonial terus mengalami perkembangan

terutama secara sosiolinguistik, menuju bahasa administrasi colonial, penyebaran agama

Kristen, penulisan injil, pendidikan, dan penerbitan. Para ahli bahasa Belanda banyak

yang mengkaji bahasa Melayu secara ilmiah. PJ.Zoetmulder, JJ.Kaatz. AA. Teeuw, Van

der Tuuk, Hernius, Kern, Gonda, de Casparis, Hooykaas, Schoterman, dan lain-lain.

Keberadaan Balai Pustaka (Commissie voor de Volkslectuur) sangat mendukung

pertumbuhan bahasa Melayu di Indonesia, bahkan membawa dampak pada pendidikan

yang akhirnya menuju ke Bahasa Indonesia pada 1928. Tahun 1925 Perhimpunan

Pelajar Indonesia di Belanda berinisiatif melakukan perjuangan menuju kemerdekaan
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dan identitas bahasa, dan pada akhirnya pada 28 oktober 1928, dicetuskan Sumpah

Pemuda, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan

menunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Persatuan. Bahasa Indonesia

sebagai istilah telah muncul meskipun dalam kenyataan dalam kehidupan bangsa masih

menggunakan bahasa Melayu, bahasa Daerah, dan bahasa Belanda. Baru pada tahu

1945, sejalan dengan kemerdekaan Indonesia, nama resmi bahasa identitas bangsa

adalah Bahasa Indonesia dan turut diundangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian Lingua Franca periode 2 adalah bahasa persatuan. Bahasa Indonesia

telah digunakan sebagai bahasa resmi dalam pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan

senari-hari. Setelah resmi menjadi bahasa nasional dan identitas bangsa, bahasa

Indonesia terus mengalami pengembangan dan penyempurnaan. Ketika masih menjadi

bahasa Melayu, ejaan Van Ophuyen digunakan untuk menuliskan bahasa Melayu di

Indonesia. Ejaan ini menggunakan sistem alphabet yang berlaku untuk bahasa Belanda.

Lambang bunyi yang lazim digunakan untuk membunyikan bahasa Belanda seperti [oe]

untuk bunyi {u} , bunyi {c, j} dengan lambing bunyi [tj, dj]. Pada masa Indonesia

merdeka diperbarui dengan Ejaan Suwandi yang intinya menasionalisasi bahasa dan

lambing bunyi bahasa Indonesia dengan mengubah pengaruh lambing bunyi Belanda.

Dan akhirnya Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan diberlakukan tahun 1972

sampai sekarang. Demikian pula sistem penulisan istilah untuk kata serapan dan

pemunculan kata-kata baru seperti bahasa daerah maupun serapan bahasa asing.

Keberadaan kamus Bahasa Indonesia terus mengalami perubahan, mulai dari Kamus

WJS Poerwadarminta yang berlaku sekitar 40 tahun yang akhirnya Badan Bahasa

menerbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) . Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah kamus ekabahasa resmi bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Kamus ini

menjadi acuan tertinggi bahasa Indonesia yang baku, karena kamus ini merupakan

kamus bahasa Indonesia terlengkap dan yang paling akurat yang pernah diterbitkan oleh

penerbit yang memiliki hak paten dari pemerintah Republik Indonesia yang dinaungi

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Sejarah penerbitan Kamus

Besar Bahasa Indonesia dimulai edisi pertama (1988) adalah hasil pengembangan dari

Kamus Bahasa Indonesia yang terbit pada tahun 1983. Kamus ini baru memuat 62.100
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lema. Edisi kedua (1991) adalah revisi pertama KBBI dan memuat 72.000 lema. Eisi

ketiga (2005) memuat 78.000 lema. Menurut Badan Bahasa, kamus ketiga ini masih

terasa banyak kosakata yang belum masuk. KBBI adalah Kamus Umum berisi kosakata

umum, sehingga dalam kamus tidak termasuk berbagai istilah. Untuk penggunaan

kamus bidang ilmu tertentu Pusat Bahasa juga memiliki kamus Istilah. Edisi keempat

(2008) memuat lebih dari 90.000 lema. Pada edisi ini KBBI diperkaya kosakata yang

berasal dari kamus istilah, pada edisi ini kamus disusun berdasarkan paradigma. Edisi

kelima ( 2013) dengan perkiraan penambahan kata sekitar 2.000 kata. Keberadaan

kamus ini membawa dampak politik yang lebih luas, khususnya dalam hubungan

antarnegara ASEAN, yaitu antara Indonesia Malaysia, terutama dalam pengayaan kosa

kata antara bahasa serumpun Indonesia-Malaysia-Singapura-Brunei Darussalam. Hal ini

mengindikasikan bahwa bahasa mampu menjadi jembatan persahabatan antarnegara dan

kesepemahaman antarnegara serumpun.

Lingua Franca Episode 3 : Bahasa Indonesia - ASEAN- Masyarakat Ekonomi

ASEAN 1. Mempelajari Budaya Indonesia

Babak baru Bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. Hal ini

berarti bahasa Indonesia yang mampu menjadi bahasa yang mampu menjalankan

fungsinya sebagai pengungkap ilmu pengetahuan, seni, dan persatuan kawasan,

khususnya sebagai bahasa yang dipelajari di berbagai kawasan di dunia. Bahasa Indonesia

memasuki era baru yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, perdamaian, dan

kerjasama antarnegara. Bahasa memiliki potensi yang kuat dalam kaitannya dengan

kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pertahanan. Jembatan persahabatan dunia

melalui bahasa, sastra, dan budaya Indonesia. Dalam menghadapi perubahan masyarakat

modern, bahasa Indonesia dihadapkan pada tantangan memodernkan bahasa yaitu dengan

kemampuan mengakomodasikan kosa kata, menyuarakan kebudayaan, perdamaian,

kerjasama internasional dan metode pembelajarannya. Sebagai contoh di bidang kerjasama

kebudayaan, bagaimana bahasa Indonesia sekarang mampu membahasakan pengetahuan

tentang arkeologi (artefak dan ekofak)m, Filologi ( naskah dari berbagai zaman dan budaya),

Ilmu sejarah ( dokumen peristiwa sejarah), Linguistik, Kesusasteraan, Ilmu Filsafat,

Musikologi, Koreologi (seni tari dalam berbagai aspeknya), dan antropologi budaya
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(kebudayaan secara menyeluruh dalam satuan satuan sosial yang khusus). Hal yang baru

adalah Industri Budaya, yaitu hal hal yang berkaitan dengan produk-produk industry budaya

seperti buku-buku, kemasan audio, kemasan audio visual, seni media rekam ( film, video,

sinetron televisi), benda seni yang bermutu tinggi dan mengandung isi dan bermakna bagi

kemartabatan bangsa. Dalam upaya memahami kebudayaan antarbangsa dan tentunya untuk

kerjasama antarnegara dalam kaitannya dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN, ranah

kebudayaan sangat penting dipelajari dan dipahami untuk mendukung “ bahasa

pergaulan/lingua franca” modern yang tidak saja berupa bahasa tetapi bahasa-bahasa

pengetahuan dan teknologis. Pengetahuan Tradisional Indonesia (Traditional Knowledge)

maupun Ekspresi Budaya Tradisional (Traditional Cultural Expression) perlu diketahui baik

dalam wujud, fungsi, maupun maknanya. Mempelajari Indonesia adalah dengan cara

mempelajari bahasa Indonesia. Salah satu lingua franca modern dalam rangka kerjasama

ASEAN dan MEA adalah mempelajari dan mengkaji Sumber Daya Budaya. Sumber Daya

Budaya Indonesia dapat bersifat benda ( tangible) maupun bersifat tak benda (intangible).

Edi Sediawati (2014) menyatakan bahwa istilah sumber day budaya mengacu kepada suatu

penggunaan atau pemanfaatan tertentu dari sesuatu untuk pencapaian tujuan yang dapat

diukur dari produktivitas. Adapun hal-hal yang dapat dimanfaatkan itu adalah hal-hal yang

bersifat budaya atau hasil-hasil dari suatu kebudayaan. Dalam istilah modern disebut

dengan Pengelolaan Sumber Daya Budaya (Cultural Resource Management/CRM).

Republik Indonesia telah mendapatkan pengakuan UNESCO untuk sejumlah warisan

budaya tak benda (Intangible Culture Heritage) yaitu wayang, keris, batik (2008), angklung

(2010), Noken Papua ( tas rajut masyarakat asli Papua) pada 2012. Warisan budaya yang

sedang dalam pengajuan yaitu tari Saman Aceh dan kuliner rendang dari Sumatera

Barat.

Selain itu perlu pemahaman tentang Daftar Ingatan Dunia dari Organisasi

Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) Perserikatan Bangsa-

Bangsa yang dimiliki Indonesia adalah pemahaman substansi verbal dan non verbal

serta sejarah sosial yang bermakna budaya Indonesia. Dalam program perlindungan

budaya dunia ( memory of the world/MOW) telah disebutkan bahwa perlu suatu upaya

untuk melindungi dan memberi makna kepada sesuatu yang dianggap penting bagi

kehidupan manusia sehingga patut senantiasa diingat dan dirawat. Berbagai substansi

verbal budaya Indonesia terdiri dari tradisi tulis dan lisan. Ada tiga pengakuan dunia
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(MOW) atas budaya tulis Indonesia adalah teks dan naskah Nâgarakêrtâgama (MOW

2008) dan teks mitologis Bugis (Sulawesi Selatan) yang bernama I La Galigo (MOW

2011) dan Babad Diponegoro (2013). Nâgarakêrtâgama adalah teks yang berbentuk

karya puisi yang sangat panjang (kakawin) dalam bahasa Jawa Kuno dan berkaitan

dengan sejarah kerajaan Majapahit yang fenomenal, Sedangkan I La Galigo memiliki

kebermaknaan yang luas karena terkait dengan dengan diaspora orang Bugis yang

melintas di beberapa benua seperti Asia, Australia, dan Afrika. Teks yang semula dalam

huruf Bugis ini sudah ditranskripsikan ke aksara Latin. MOW yang lain adalah Babad

Dipanegoro (MOW 2013) adalah naskah kuno yang berisi kisah hidup Pangeran

Dipanegara yang hidup pada tahun 1785-1855. Naskah itu ditulis sendiri oleh

Dipanegara ketika ia diasingkan Belanda ke Sulawesi Utara pada tahun 1831. Babad ini

merupakan biografi awal pada masa kesusastraan Jawa modern pada masanya. Babad

Dipanegara pada akhir Maret 2012, Indonesia melengkapi dengan mengajukan naskah

salinan Babad Dipanegara dari Badan Kebudayaan Belanda sebagai ingatan kolektif

dunia secara internasional atau International Memory Of the World (MOW) dan pada

Juni 2013 naskah otobiografi ini berhasil diakui sebagai Internasional MOW Register.

Sedangkan yang terkait dengan warisan atau aspek-aspek budaya non verbal, hal yang

dapat dipelajari dan dikaji adalah (a) aspek-aspek ungkapan budaya yang disampaikan

dengan bunyi meliputi tuturan bahasa dan musik. (b) aspek budaya yang disampaikan

melalui gerak meliputi seni tari daerah-daerah di Indonesia serta gerak-gerak keseharian

dalam interaksi sosial mengikuti kaidah-kaidah etnik masing-masing suku bangsa. (c)

penggunaan benda-benda tertentu sebagai tanda (signal), ikon, atau pun symbol dari

substansi komunikasi tertentu. Jadi memahami kebudayaan Indonesia dalam rangka

kerjasama ASEAN dan MEA dalam studi-studi Indonesia adalah perluasan pengetahuan

dan pemahaman tentang “Culture-Specifik”, artinya bentuk ungkapan pada umumnya

yang mempunyai kekhasan pada masing-masing kebudayaan.

2. Mempelajari Sejarah Sosial Indonesia

Dalam upaya mempelajari Indonesia sebagai lingua franca ke 3 dalam

perhubungan kerjasama dan pemahaman ASEAN dan MEA adalah pemahaman tentang

Indonesia tentang sejarah sosial yang bermakna budaya. Hal ini dapat bermuatan MOW
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karena merupakan dokumen tentang perjalanan sejarah bangsa Indonesia sebagai

negara merdeka dan memiliki kedaulatan. Juga bermakna perjuangan bangsa Asia

dalam melepaskan diri dari penjajahan Eropa. Materi ini juga bisa dijadikan bahan

perkuliahan, kajian, dan penelitian khususnya dalam Indonesian Studies. Teks-teks atau

tematik yang dapat dikaji dalam narasi-narasi (bisa juga diintegrasikan dengan pelajaran

Bahasa Indonesia) adalah peristiwa-peristiwa sejarah sosial bermakna budaya (a)

Kebangkitan Nasional Indonesia 1908, (b) Sumpah Pemuda 1928, (c) peristiwa Misi

Kesenian Indonesia, (d) Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955, (e) Sejarah

Terbentuknya ASEAN, dan lain-lain peristiwa.

Lingua Franca Episode 4 : Pembelajaran Bahasa Indonesia (BIPA) untuk Dunia

Pada lingkup ASEAN, KTT ASEAN Ke-12, para pemimpin ASEAN menegaskan

komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun

2015 sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan BALI CONCORD II, dan menandatangani

Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community

by 2015. Secara khusus para pemimpin sepakat untuk mempercepat pemebentukan

Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentranformasikan kawasan

ASEAN menjadi suatu kawasan yang terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan

tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas. Dalam upaya lebih

memahami Indonesia, studi-studi Indonesia diawali dengan pemahaman dan

keterampilan Berbahasa Indonesia. Pengenalan Kosa Kata, Tatabahasa, teks-teks

Bahasa Indonesia, Wacana Pragmatik Bahasa Indonesia, dan Kebudayaan Indonesia.

Bahasa Indonesia sebagai sarana pintu masuk Indonesia. Dalam pelaksanaannya, perlu

juga dikembangkan kea rah yang lebih luas dalam rangka kesepemahaman tentang

Indonesia dan ASEAN melalui program in-country. Program in-country yang

dikembangkan secara integratif melalui bahasa, dapat diandalkan karena akan

merangsang belajar dari dunia nyata atau real time learning tentang Indonesia. Program

in-country akan membantu internasionalisasi universitas sekaligus akan mendidik para

mahasiswa yang belajar tentang Indonesia atau ASEAN lebih memahami posisinya

sebagai seorang ahli yang benar-benar belajar untuk tujuan pragmatic di bidang

pemerintahan, hubungan internasional, dan peneliti. Banyak hal yang dapat dipelajari
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tentang Indonesia sebagai subjek-subjek kajian Indonesia. Sejarah, Politik, Kebudayaan,

Kesenian, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Industri, Perdagangan, Perbankan,

Kesehatan, Sosial, Agama, Kepercayaan, Teknologi Tradisional, Pengobatan

Tradisional, Jurnalistik, studi pembangunan maupun bisnis. Program yang dapat

dikembangkan antara lain pembelajaran bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia untuk

Tujuan Riset, Pengetahuan Budaya Indonesia , Keterampilan Menulis Riset dalam

Bahasa Indonesia.

Kajian in-country dapat dilakukan secara monidisiplin maupun multi disiplin.

Sebagai contoh bagaimana mahasiswa yang ingin mempelajari dan menelit tentang

lingkungan hidup di Indonesia, khususnya pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Di

Indonesia, terdapat konsep pendidikan lingkungan hidup yang dinamakan Program

Adiwiyata. Program ini baik untk dipahami oleh sesama Negara ASEAN dan

kemungkinan kerjasama ahli-ahli ASEAN dalam kerasama MEA. Mahasiswa akan

belajar bahasa Indonesia yang terkait dengan kosa kata dan istilah pendidikan

lingkungan hidup, belajar bahasa Indonesia untuk tujuan wawancara dan mencari data

penelitian, belajar tentang konsep budaya Adiwiyata, dan akhirnya melakukan studi

lapang yang meliputi melakukan observasi, bertanya kepada responden, menalarkan

semua pengetahuan, menulis laporan , dan melaporkan secara lisan dalam presentasi,

Mahasiswa akan masuk secara langsung ke masyarakat Indonesia. Hal inilah cara

memahami Indonesia dalam persahabatan dan kesepemahaman budaya melalui bahasa

dan budaya Indonesia. Kurikulum dan silabus program disepakati oleh kedua

universitas yang bersangkutan.

Sejak 1974, Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

memiliki program unggulan yang disebut Darmasiswa RI. Sebuah program yang

mengkhususkan pada pembelajaran BIPA dan kebudayaan kepada mahasiswa di

seluruh dunia yang pemerintahnya

memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pada mulanya dimulai dengan

memberikan kesempatan kepada peserta DRI atau pelajar dari kawasan ASEAN. Dalam

perkembangannya banyak peserta DRI asing dari kawasan lain yang berpartisipasi

untuk mengikuti program ini, seperti Eropa, Australia, Amerika, Afrika, dan kawasan

Asia lainnya.
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Menurut data BPKLN Kemendikbud, pada tahun 2019 terdapat 70 lembaga

perguruan tinggi yang mendukung program DRI ini. Para mahasiswa akan belajar

Bahasa Indonesia selama 10 bulan sampai dengan 1 tahun. Program ini didukung pula

oleh PPSDK (Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan) . Selain

menyediakan pengembangan silabus CEFR yang dimodifikasi juga menyelenggarakan

program guru Bahasa Indonesia di Luar Negeri selama 3 bulan baik di Afrika, Eropa,

Amerika, Australia, dan Asia. Selain itu hal serupa juga pernah dikembangkan di

Kemenristekdikti dengan program SAME, selama 3 bulan di Luar Negeri. Dengan

demikian dapat dikatakan BIPA dikembangkan menjadi Lingua Franca, jauh melebihi

jangkauan Lingua Franca dalam sejarah. Lingua Franca IV sebagai Lingua Franca

Modern dengan kepentingan yang jauh lebih kompleks. Oleh sebab itu dalam

mendukung Lingua Franca IV yang kuat perlu dikembangkan hal-hal :

1. Penguatan BIPA sebagai bagian dari Linguistik modern Bahasa Indonesia

2. Penguatan BIPA melalui penguatan Lembaga BIPA yang menyelenggarakan

PBIPA

3. Pengembangan Kurikulum dan Silabus BIPA yang lebih modern.

4. Penguatan Kurikulum pendamping BIPA seperti Pengetahuan Keindonesiaan

(Indologi dan materi terkait) untuk lebih menguatkan BIPA secara intergratif

dan multidisiplin.

5. Penguatan Asosiasi/Afiliasi secara nasional maupun Internasional

6. Pengembangan Tes BIPA yang terstandar

7. Peningkatan kualitas Pengajar BIPA

8. Penguatan kerjasama terkait dengan pengambil kebijakan Internasional

9. Penguatan lembaga BIPA di wilayah kantong di Indonesia untuk tujuan belajar

BIPA sebagaimana masa lalu pusat pusat Bandar perdagangan untuk lingua

franca.

10. Wawasan Kebipaan ,Wawasan Keindonesiaan, dan Diplomasi Budaya dijadikan

Kemampuan Utama para pengajar dan pegiat BIPA.

11. Peranan Atase Pendidikan dan Kebudayaan sangat besar dalam pengembangan

BIPA di LN.
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Penutup

Sejarah Bahasa Indonesia dimulai sejak bahasa Melayu sebagai bahasa

perhubungan (lingua franca) di kawasan nusantara sebagai Limngua franca pertama

sampai pengembangan BIPA sebagai Lingua Franca generasi IV. Pada masa sekarang

Indonesia memasuki sebuah masyarakat baru, yaitu masyarakat terbuka berbasis

multikultural. Sebagai masyarakat terbuka, Indonesia mampu menyerap nilai-nilai

kualitatif globalisasi yang membawa kemajuan teknologi. Mempelajari Indonesia

dengan pendekatan baru adalah mempelajarinya dengan pendekatan budaya.

Pendekatan budaya adalah sebuah rekayasa sosial yang bersumber pada kekuatan

budaya lokal di Indonesia. Terkait dengan studi Indonesia di kawasan ASEAN, bahwa

MEA dibentuk dalam rangka memfasilitasi arus bebas perdagangan jasa ASEAN,

harmonisasi dan standardisasi, untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja di kawasan.

Di sinilah peranan BIPA. Secara nyata akan dilakukan mempererat kerja sama di antara

anggota ASEAN University Network (AUN) untuk meningkatkan mobilitas mahasiswa

dan staf dosen. Oleh sebab itu perlu kerjasama yang baik antaruniversitas dengan kajian

bersama, penelitian bersama, tentang BIPA aspek Indonesia, khususnya Indonesiam

Studies yang merupakan integrasi antara bahasa, kebudayaan, sistem sosial budaya,

politik, ekonomi, sejarah dan lingkungan hidup.Selain itu pemberdayaan lembaga-

lembaga BIPA dan Kebipaan serta penguatan pembangunan kapasitas peran Atase

Pendidikan dan Kebudayaan di Luar Negeri.
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Judul Makalah : BIPA sebagai lingua franca-IV dan pengembangannya untuk studi
kawasan
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Catatan Penyajian:
Lingua Franca BI-IV dan peranan BIPA secara nyata akan dilakukan demi mempererat
kerja sama di antara anggota ASEAN University Network (AUN) dengan
meningkatkan mobilitas mahasiswa dan staf dosen. Oleh sebab itu, perlu kerjasama
yang baik antaruniversitas dengan melakukan kajian dan penelitian bersama mengenai
BIPA, khususnya Indonesian Studies yang merupakan integrasi antara bahasa,
kebudayaan, sistem sosial budaya, politik, ekonomi, sejarah dan lingkungan hidup.
Selain itu, perlunya pemberdayaan lembaga-lembaga BIPA dan ke-BIPA-an serta
penguatan pembangunan kapasitas peran Atase Pendidikan dan Kebudayaan di luar
negeri.

Diskusi/Tanya Jawab
Penanya 1
Nama : Rosidah
Instansi : UIN Jakarta
Pertanyaan:
Bagaimana pendapat Anda mengenai Islamic Studies sebagai jembatan pengajaran

BIPA?

Tanggapan:
Menurut saya hal itu sudah umum terjadi. Sekarang sudah banyak mata kuliah yang
mencampurkan antara dua bidang objek studi menjadi satu, seperti kepariwisataan
Indonesia. Pada mata kuliah ini, selain dapat belajar Bahasa Indonesa, topik
pembahasannya adalah pariwisata.

Isu Utama/Isu Penting dalam Diskusi
Bahasa Indonesia kini mulai memasuki tahapan bahasa sebagai jembatan antarnegara
dalam menjalin hubungan sosial, ekonomi, politik, dll.


