
ISSN: 2716-3792

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI 2019

660

PROMOSI KE-BIPA-AN MELALUI PROGRAM ILCA
(INDONESIAN LANGUAGE AND ACTIVITIES)

SEBAGAI PENGUATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

Wati Istanti, S.Pd., M.Pd.
Universitas Negeri Semarang (UNNES)

istanti_unnes@yahoo.co.id

ABSTRAK

Setiap universitas di Indonesia berharap dapat meningkatkan promosi ke kancah
internasional. Banyak cara yang dilakukan tiap universitas guna mengembangkan kerja sama
internasional tersebut, antara lain bagaimana melaksanakan program students dan teacher
outbound, maupun teacher dan students inbound. Students inbound dapat dilakukan dengan
menyusun program-program yang menarik dan memiliki misi promosi sebagai bagian dari
penguatan kerja sama universitas. Program ILCA atau Indonesian Language and Culture
Activities merupakan bagian dari program promosi universitas melalui pengenalan bahasa dan
budaya Indonesia kepada mahasiswa asing dari berbagai negara dengan kurun waktu tertentu.
BIPA menjadi bagian dari matalatih yang diajarkan kepada peserta ILCA guna membuka
promosi komunikasi. Harapannya dengan promosi BIPA melalui program ILCA dapat
menguatkan kerja sama internasional di Universitas Negeri Semarang.
Kata Kunci: BIPA, program ILCA, kerja sama Internasional

ABSTRACT

Every university in Indonesia hopes to increase promotion to the international world.
There are many ways that each university can do to develop internation cooperation, including
how to carry out students programs and outbound teachers, there are also teachers and students
inbound. Inbound students can be done by arranging interesting programs and having
promotional missions as part of strengthening university cooperation. The ILCA programs or
Indonesia Language and Culture Activities are part of a university promotion program thriugh
the introduction of Indoensian language and culture to foreign students from various countries
with a certain period of time. BIPA is part of the training taught to ILCA participants to open
communication promotion. The hope with the promotion of BIPA through the ILCA program can
strengthen international cooperation at Universitas Negeri Semarang.
Keyword: BIPA, ILCA Program, International cooperation
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Pendahuluan

Setiap universitas di Indonesia berharap dapat meningkatkan promosi ke kancah

internasional. Hampir beberapa di antaranya telah menandatangani MoU dengan universitas di

luar negeri guna memperkuat kerja sama internasional, baik universitas negeri maupun swasta.

Segala kegiatan dan program-programnya pun telah mengacu pada standar internasional.

Seperti kutipan dari Hillier (2009: 6) yang menyatakan bahwa We are currently

performing well internationally across a wide range of areas, as evidenced by global university

rankings. The principal and a number of colleagues within the university have played a pivotal

role in acting as ambassadors for the university and in developing and fostering international

awareness of what we do. Maksud dari pernyataan di atas adalah semua universitas telah

berkinerja baik secara internasional di berbagai bidang, sebagaimana dibuktikan oleh peringkat

di tiap universitas tersebut dan sejumlah kolega yang telah memainkan peran penting sebagai

Pimpinan Universitas serta dalam upaya mengembangkan dan menumbuhkan kesadaran atas apa

yang dilakukan untuk menuju internasional.

Setiap universitas tentunya harus mengembangkan potensi yang dimiliki, yang berbeda

dari universitas lain, serta mengusung kearifan budaya lokal setempat. Banyak cara yang

dilakukan tiap universitas guna mengembangkan kerja sama internasionalnya. Mengirimkan

dosen ke luar negeri (Lecturer outbound) atau mahasiswa (students outbound) merupakan salah

satu cara yang baru-baru ini banyak dilakukan tim kerja sama universitas. Selain sebagai ajang

memberikan pengalaman kepada mahasiswa maupun dosen, juga sebagai ajang “babat alas” bagi

universitas tersebut dalam menjalin kerja sama dengan mitra di luar negeri. Tentunya mereka

bukan sekadar pergi atas nama individu melainkan juga menjadi delegasi universitas dalam

mempromosikan universitasnya.

Selain itu dikirimkannya para pengajar BIPA ke luar negeri melalui PPSDK/SAME

Dikti/Kemenlu adalah cara lain dari universitas dalam memberikan kesempatan kepada para

pengajarnya untuk promosi ke-BIPA-an dan budaya ke luar negeri dengan biaya dari pemerintah.

Namun, delegasi yang bersangkutan tentunya tetap membawa nama universitas masing-masing.

Diharapkan ada follow up yang dapat dilakukan guna meningkatkan kerja sama internasional
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universitas tersebut. “Pengajar di Universitas Negeri Semarang (UNNES) itu mendapatkan

kesempatan mengajar bahasa dan budaya Indonesia di Cairns School of Distance Education,

Queesnland Australia. CSDE sendiri merupakan sekolah negeri di Australia yang memiliki

program bahasa Indoensia. Tahun 2016 lalu, dua orang guru dari sekolah tersebut juga telah

mempelajari bahasa dan budaya Indonesia di UNNES. (news.okezone.com, 2017).

Setelah kegiatan students maupun lecturer outbound, hal yang diharapkan adalah

hadirnya para dosen atau mahasiswa ke universitas. Banyak program-program yang dilakukan

untuk mengundang para dosen agar bisa hadir ke universitas misalnya diadakannya kuliah umum,

seminar, atau sejenis pelatihan. Nantinya mereka diminta menjadi narasumber/pembicara. Dosen

yang hadir di universitas di Indonesia (lecturer inbound) yang sesuai pakar tentunya menambah

pengalaman sendiri bagi mahasiswa, meningkatkan mutu prodi/jurusan/fakultas/ dan universitas

tersebut, juga tentunya sebagai implementasi dalam kerja sama internasional. Kerja sama

internasional salah satunya dilihat dari jumlah lecurer inbound yang masuk ke universitas

tersebut. Beberapa kegiatan yaitu dosen/mahasiswa (outbound) maupun dosen (inbound) masing-

masing memiliki kekhasan dan jalur program yang berbeda-beda, demikian pula dengan students

inbound.

Students inbound dapat dilakukan dengan menyusun program-program yang menarik.

Ada banyak jenis program students inbound yang semuanya tentu memiliki misi sebagai

penguatan kerja sama internasional, mulai dari students exchange transfer credit, magang, kelas

BIPA, maupun program-program shorts courses yang diadakan oleh universitas tersebut.

Program short courses tersebut tentunya memiliki tujuan bukan sekadar mengajari, mengenalkan

bahasa dan budaya Indonesia pada mereka (mahasiswa asing), namun misi promosi sebagai

bagian dari penguatan kerja sama universitas.

Selama ini, banyak universitas yang masih merasa kesulitan dalam mengembangkan kerja

sama sebagai bagian dari promosi. Hal tersebut karena kurangnya kegiatan yang menunjang

program kerja sama. Selain itu, kurangnya kreativitas dalam pembuatan program dan materi ajar

yang akan diajarkan untuk menunjang promosi juga kerap menjadi masalah dari sebuah

universitas ketika akan meningkatkan kerja sama dengan luar negeri. Padahal terdapat hal-hal

yang terkait dengan pengenalan budaya lokal yang pasti dimiliki oleh setiap universitas maupun
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sosial budayanya. Mengingat letak geografis dan budaya tiap universitas tersebut berbeda-beda.

Hal menarik yang semestinya dapat dijadikan sebagai bagian dari ikon promosi ke-BIPA-an.

Program ILCA atau Indonesian Language and Culture Activities merupakan bagian dari

program promosi universitas untuk meningkatkan bidang kerja sama melalui pengenalan bahasa

dan budaya Indonesia kepada mahasiswa asing dari berbagai negara dengan kurun waktu tertentu.

Program ini sangat efektif dilaksanakan di tiap universitas sebagai promosi ke-BIPA-an. Hal-hal

yang terkait dengan program ILCA tersebut akan dijabarkan dalam artikel ini. Untuk itu, pada

artikel ini akan dibahas mengenai BIPA melalui Program ILCA, Esensi promosi ke-BIPA-an,

dan Penguatan kerja sama antara universitas dengan suatu lembaga di luar negeri.

Pembahasan

BIPA melalui Program ILCA

Apa itu ILCA?. ILCA merupakan singkatan dari Indonesia Language and Culture

Activities. Arti sesungguhnya adalah kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada mahasiswa asing

dari penjuru dunia untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia selama 7 hari di Universitas

Negeri Semarang (UNNES). Program ini telah berjalan selama satu tahun. Program tersebut

dilaksanakan di bawah Koordinasi Gugus Kerja Sama Fakultas Bahasa dan Kerja Sama Pusat

UNNES. Program tersebut berisi pengenalan bahasa Indonesia dan budaya lokal Semarangan.

Budaya lokal Semarang yang sangat multikultural menjadikan mahasiswa asing program ILCA

sangat antuasias. Para peserta ILCA yang mengikuti program ini tidak hanya mendapatkan

materi bahasa Indonesia saja tetapi juga pemahaman terkait budaya/lintas budaya. Materi budaya

lokal tersebut justru merupakan materi inti yang menjadikan program ini menarik untuk diikuti

karena di dalamnya mereka mendapatkan nila-nilai saat belajar tentang budaya Semarang.

Misalnya saja budaya lokal Dugderan.

Dugder merupakan perpaduan bunyi kedua dan akhirnya dinamakan menjadi tradisi

Dugder. Upacara ini telah berlangsung sejak tahun 1881, dilakukan oleh KRMT Purbaningrat

untuk menentukan awal puasa, yaitu dengan membunyikan Bedug Masjid Agung dan meriam di

halaman kabupaten masing-masing sebanyak tiga kali (Profil Kota Semarang, 2008: 96). Selain
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itu ada juga Warak Ngendog. Warak Ngendog saat ini menjadi ikon Kota Semarang. Boneka ini

pertama kali diperkenalkan pada saat tradisi Dugderan. Warak Ngendog adalah sejenis binatang

rekaan yang bertubuh kambing dan berkepala naga, berkulit seperti bersisik dan dibuat dari

kertas warna-warni (Profil Kota Semarang, 2008: 55). Desain asli dari warak mewakili akulturasi

budaya dari keragaman etnis yang ada di Kota Semarang. Materi-materi tersebut di atas juga

disajikan dalam materi perkuliahan BIPA dalam program ILCA di UNNES.

Kegiatan-kegiatan dalam Program ILCA dilaksanakan selama satu minggu dan full

kegiatan mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB yang meliputi kegiatan

belajar BIPA, materi pemahaman lintas budaya Semarang, materi-materi kebudayaan seperti

menari tradisional Gambang Semarang, menyaksikan karawitan, belajar membatik dengan motif

Semarangan, pencak silat, permainan tradisional yang sangat terkenal di Semarang seperti gobak

sodor atau dakon, memasak makanan tradisional Jawa Tengah). Selain itu, Peserta ILCA juga

berkesempatan mengunjungi situs-situs peninggalan sejarah di kota Semarang yang juga menjadi

ikon dari kota tersebut. Lawang Sewu, Tugu Muda, Kota Lama/Gereja Blenduk, Sam Poo Kong,

Masjid Agung Jawa Tengah, maupun Pagoda Vihara Watu Gong. Situs peninggalan tersebut

dapat dijadikan sebagai materi pemahaman lintas budaya, kaitannya dengan multikultural. Dan

harapannya dapat dijadikan sebagai promosi Ke-BIPA-an.

Materi BIPA dalam program ILCA ini tidak hanya disampaikan dalam ruangan tetapi juga

di luar ruangan sembari memperkenalkan objek wisata sejarah dan agrowisata di Kota Semarang.

Selain itu, dalam program ILCA ini juga terdapat satu program yang sangat menarik yang semua

peserta benar-benar menikmati peranannya, yaitu “If I Were Villager”. Maksud dari konsep “If I

Were Villager” tersebut adalah menyatunya peserta ILCA dengan masyarakat dengan segala

komunikasi, kegiatan, dan budaya mengikuti masyarakat pedesaan setempat selama satu hari

satu malam penuh. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan menyesuaikan dengan pekerjaan yang

dilakukan warga setempat seperti bercocok tanam, memberi makan ternak, menjadi pekebun,

memerah susu sapi, membuat pupuk dari kotoran sapi, dan lain sebagainya. Mereka juga makan,

mandi, tidur, maupun kegiatan sehari-hari lainnya layaknya masyakarat desa. Tidak ada fasilitas

mewah yang diberikan. Intinya mereka akan merasakan menjadi masyarakat desa yang



ISSN: 2716-3792

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI 2019

665

sesuangguhnya di Indonesia. Hal itu sebagai bagian dari belajar bahasa, budaya maupun

kehidupan bermasyarakat.

Gambar 1. Foto Kegiatan “If I Were Vilagger”

Esensi Promosi Ke-BIPA-an

Promosi merupakan komponen prioritas dari kegiatan branding dan pemasaran. Dengan

adanya promosi maka mahasiswa asing akan mengetahui tingkat kelayakan atau program apa

saja di universitas tersebut. Kegiatan promosi sangat erat kaitannya dengan penyebaran informasi

untuk disampaikan ke mahasiswa asing yang akan datang ke universitas di Indonesia. Dalam

penyampaiannya strategi informasi ini dapat dilakukan dengan banyak cara, web, sosial media,

leaflet, atau door to door ke universitas. Dalam kegiatan promosi tentunya diperlukan sejumlah

internal komunikasi untuk membuat semua stakeholder universitas terlibat, yang nanti kegiatan

promosi ini akan selalu dibudayakan mereka untuk memperkenalkan program universitasnya.

With many universities and colleges it is an evolving process. It is something that is happening

over a number of years. There needs to be a certain amount of internal communication to get

people involved. We have to make sure that people actually engage with it internally and then

make it part of the culture (Selby, 2009: 543)
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Promosi ke-BIPA-an melalui program ILCA bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di

kancah Internasional. Promosi tersebut tentunya menawarkan program-program yang dimiliki

universitas/fakultas untuk dapat “dijual” di universitas di luar negeri. Sehingga bagaimana

mahasiswa asing akan datang ke universitas di Indonesia tentunya adalah PR yang mesti

dipikirkan para stakeholder atau tim kerja sama. Selain itu sebagai media promosi BIPA dan

mengenalkan budaya lokal Indonesia, pihak universitas harus membuat, memasang, dan

mempromosikan ke khalayak di luar negeri agar mereka mengenal universitas dan program-

programnya.

Seperti halnya Universitas Negeri Semarang juga telah membuat leaflet sebagai upaya

dalam mempromosikan program-program kerja samanya ke mahasiswa asing di luar negeri

melalui program ILCA. Program ILCA ini merupakan media promosi yang sangat menarik

untuk diikuti mahasiswa asing karena program-program yang ditawarkan. Desain media untuk

promosi ke-BIPA-an juga perlu dipertimbangkan tingkat keterbacaan, program yang ditawarkan,

hingga pada jalinan kerja sama antar kedua universitas. Maksudnya adalah sebagai

penyelenggara, apa yang bisa ditawarkan atau apa saja yang akan ditanggung, khususnya terkait

akomodasi tempat tinggal. Hal ini sangat perlu sebagai bagai promosi Ke-BIPA-an ke peserta

asing.

Gambar 2. Leaflet Program ILCA



ISSN: 2716-3792

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI 2019

667

Penguatan Kerja Sama dari Program ILCA

Penguatan kerja sama dari program ILCA yang dapat dilakukan adalah adanya

impelementasi dari naskah perjanjian kerja sama (MoA) tingkat fakultas maupun naskah

perjanjian nota kesepahaman (MoU) tingkat universitas. Bentuk kerja sama yang dilakukan

kemudian ditindaklanjuti oleh para tim gugus kerja sama yang berkoordinasi dengan

International Office Universitas. Selanjutnya dapat melaporkan ke Wakil Rektor Bidang Kerja

Sama. Korodinasi tersebut berbentuk adanya kegiatan rutin program ILCA yang terus

dilaksanakan oleh Fakultas Bahasa dan Seni dengan menggunakan matanggaran kerja sama.

Sehingga program ILCA semata-mata bukan sekadar mendatangkan mahasiswa asing datang ke

UNNES melainkan ada tindak lanjut dan menjadi penguatan bagi terlaksananya program kerja

sama.

Terdapat langkah-langkah operasional yang dapat dilakukan untuk menjalin dan

memperkuat kerja sama BIPA melalui program ILCA seperti yang telah dipaparkan di atas. Hal

senada disampaikan oleh Sukartiningsih (2004) yang menyampaikan bahwa ada lima poin dalam

meningkatkan pengelolaan BIPA dalam kaitannya penguatan kerja sama, antara lain: (1)

Pengelola BIPA mengajukan usulan pemasukan kerja sama melalui jalinan kerja sama yang

dilakukan oleh universitas dengan universitas di luar negeri, selanjutnya disampaikan kepada

Rektor dengan melampirkan yang berisi program kelembagaan, akademik, dan pemasaran BIPA;

(2) Rektor menugasi Wakil Rektor Bidang Kerja Sama untuk melakukan koordinasi dengan

Pengelola BIPA yang bersangkutan; (3) Wakil Rektor Bidang Kerja Sama kemudian melakukan

koordinasi dengan Pengelola BIPA tentang format dan teknis kerja sama yang akan dilakukan

dengan universitas lain termasuk format dan teknik penyelenggaraan pengajaran BIPA; (4) Dari

hasil koordinasi tersebut, pihak pengelola menyerahkan skenario kerja sama kepada WR IV, dan

(5) Selanjutnya hasil kerja sama yang dapat dijalin dengan universitas lain disampaikan WR4

kepada Pengelola BIPA.

Jelas sekali tampak bahwa harus ada alur yang terprogram dalam melaksanakan

kegiatan kerja sama. Program ILCA juga telah melaksanakan tahap-tahapan mulai dari promosi

peserta hingga memanajemen kegiatan selama mereka tinggal di UNNES. Dan program yang

berada di bawah naungan fakultas tentu harus banyak didiskusikan kepada para pimpinan supaya
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eksistensi kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Tahapan yang dilakukan hampir sama

dengan pendapat Sukartinisngsih (2004), yaitu (1) Koordinator program menghubungi

universitas mitra di luar negeri dengan mengirimkan leaflet dan framework selama kegiatan akan

berlangsung; (2) Setelah itu, bersama pimpinan fakultas menyiapkan akomodasi dan program

ILCA, salah satunya melibatkan para Pengajar dan Pengelola BIPA; (3) Menebuskan program

ini ke tingkat universitas untuk dilaporkan ke Dikti sebagai bagian dari Students In-bound; (4)

Melaksanakan program ILCA bersama para tim gugus kerja sama fakultas; (5) Menyiapkan

berkas administrasi kaitannya dengan nota perjanjian kerja sama yang akan diteruskan ke

universitas perwakilan peserta ILCA; (6) Menindaklanjuti program berikutnya sebagai

penguatan kerja sama fakultas, yang kemudian naik ke tingkat universitas.
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Pada intinya adalah program ILCA dapat dilaksanakan sebagai bagian dari

implementasi kegiatan kerja sama University to University (U to U) maupun rintisan kerja sama

Universitas dengan universitas di luar negeri yang belum tertuang dalam naskah perjanjian.

Harapannya setelah itu justru akan terjalin adanya kerja sama yang lebih baik

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa promosi BIPA dapat dilakukan dengan

program ILCA atau Indonesia Language and Activities Program sebagai penguatan kerja sama

internasional universitas. Program ILCA dilaksanakan dengan mengangkat kearifan budaya lokal

setempat. Seperti yang telah dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang, yang mengangkat

budaya lokal Semarang dalam menyampaikan materi maupun pemahaman lintas budayanya.

Berdasarkan paparan artikel ini ada program-program yang serupa yang dapat diusung oleh

universitas lain untuk menguatkan kerja sama internasionalnya, tentunya harus menyesuaikan

dengan letak geografis dan sosial budaya sebelum menawarkan program promosinya.
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LAPORAN CATATAN PERSIDANGAN KIPBIPA XI
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7—9 Agustus 2019

Hari, Tanggal : 8 Agustus 2019
Pukul : 13.00—14.00
Penyaji Makalah: Wati Istanti
Judul Makalah : Promosi ke-BIPA-an melalui Program ILCA (Indonesian Language and Culture
Activities) sebagai Penguatan Kerja Sama Internasional
Pemandu : Tan Paulina Chandra
Pencatat : Titis Ary Laksanti

Catatan Penyajian:
Ada berbagai program yang berkaitan dengan internasionalisasi dalam sebuah universitas.
Sebuah upaya untuk memasukkan BIPA ke dalam program internasionalisasi. Hal tersebut
merupakan sebuah cara atau alat untuk mempromosikan universitas. Program ILCA di UNNES
merupakan langkah yang baik untuk mewujudkan hal tersebut. Program tersebut menuntut siswa
datang selama tujuh hari untuk belajar dan memahami bahasa dan budaya Indonesia.
Pemahaman lintas budaya perlu dikenalkan kepada para pemelajar asing karena menyangkut
norma-norma suatu daerah. Program tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan indoor, tetapi
juga outdoor. Hal itu bertujuan untuk mengenalkan bahwa masyarakat Indonesia adalah
masyarakat yang multikultur. Ada kendala komunikasi dan penyesuaian. Promosi adalah hal
yang penting untuk memperomosikan hal tersebut. BIPA adalah pintu gerbang internasionalisasi
Indonesia ke penjuru dunia.

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

dan rekomendasi Anda untuk terus berupaya untuk merintis BIPA di luar negeri?
Hal ini disebabkan adanya kendala untuk proses kelanjutannya, seperti birokrasi,
demokrasi, dan pendanaan.

Tanggapan: Ada beban tambahan untuk program rintisan BIPA. Yang harus dilakukan adalah
adanya analisis kebutuhan untuk memahami kondisi siswa. Karena ada siswa yang
sudah mengerti tentang bahasa Indonesia, tetapi juga ada yang belum. Kelompok
yang sama sekali tidak mengerti bahasa Indonesia akan menjadi suatu kendala bagi
pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, persiapan materi yang matang
menjadi jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, merangkul beberapa
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pihak terkait yang dapat membantu berjalannya program tersebut, misalnya KBRI,
juga merupakan salah satu upaya. Dengan itu, hal itu dapat bersinergi.

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

gabungan dari universitas lain? Tingkat bahasa yang mereka miliki bagaimana?
Bagaimana dengan waktu pelaksanaan kegiatan? Apakah menurut pada liburan di
negara mereka masing-masing?

Tanggapan: Waktu program ILCA dibuka tiap bulan pada awal bulan, namun harus konfirmasi
empat bulan sebelumnya. Program yang dilakukan untuk berbagai universitas
adalah hal yang bagus. Namun, apabila kegiatan dilakukan untuk kelompok yang
berasal dari berbeda negara takutnya akan menimbulkan clash. Sistem kegiatan
nya, siswa harus mengisi angket yang berisi informasi mengenai kemampuan
berbahasa para peserta ICLA tersebut.

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

atau keterbatasan dalam mencapai program yang sesuai adalah dengan
menghadirkan dan membuat acara yang berkaitan dengan Indonesia. Selain itu,
pemberian tugas kepada siswa untuk tetap menghadirkan Indonesia di tempat lain.

Tanggapan: Salah satu cara yang dapat saya lakukan adalah pemberangkatan mahasiswa dari
UNNES ke negara lain, misalnya Vietnam, dengan menyisipkan misi-misi BIPA.
Sesekali, mahasiswa dapat dibawa langsung untuk pergi ke Indonesia.

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

bagaimana mengatasinya? Birokrasi perizinan dapat melalui apa? Jika ada program
serupa, pendanaan ditanggung salah satu pihak universitas atau saling bekerjasama?

Tanggapan: Asuransi tidak termasuk dalam program tersebut karena hanya satu minggu. Dalam
leaflet tertulis program-program yang ditawarkan. MoU yang menandatangani
sekelas rektor, tetapi yang menandatangani LoA adalah dekan. Sebaiknya, pejabat
yang berwenang harus melakukan hal tersebut. Pendanaan adalah faktor yang luar
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biasa, universitas biasanya memiliki dana kerja sama. Di samping itu, pihak
penyelenggara juga harus pintar mencari kesempatan.

Isu Utama/Isu Penting dalam Diskusi
Internasionalisasi BIPA adalah hal yang harus dilakukan.
Ada dua cara untuk mengenal BIPA, yakni proaktif untuk datang ke luar negeri dan
mendatangkan mahasiswa ke Indonesia dan mengadakan program-program menarik untuk para
pemelajar BIPA tersebut.


