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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan bahasa Indonesia
tenaga kerja asing di Indonesia. Ada tidaknya komunikasi bahasa Indonesia bagi
tenaga kerja asing pada sebuah instansi yang mempekerjakan tenaga kerja asing
menjadi tantangan bagi pengajar BIPA. Metode yang digunakan adalah metode
kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik
wawancara  tak  berstruktur.   Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  orang
Indonesia yang bekerja di kantor yang mempekerjakan tenaga kerja asing.  Hasil
penelitian  menunjukkan  bahwa  pengajar  BIPA memiliki  tantangan  tersendiri
dalam  hal  pengunaan  bahasa  Indonesia  oleh  tenaga  kerja  asing  ketika
berkomunikasi dengan rekan kerja dalam jam kerja.  Dari analisis data diketahui
bahwa tidak ada ketentuan penggunaan bahasa Indonesia tenaga kerja asing ketika
berkomunikasi  dengan rekan kerja  dalam jam kerja.  Sebagian responden tidak
mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan rekan kerja tenaga kerja asing
dalam jam kerja, tetapi sebagian responden mengatakan bahwa  perlu kebijakan
syarat  penguasaan  bahasa  Indonesia  bagi  tenaga  kerja  asing.  Penelitian  ini
merekomendasikan  perlunya  regulasi  tentang  penggunaan  bahasa  Indonesia
tenaga kerja asing di Indonesia. Selain itu, pengajar BIPA tetap direkomendasikan
untuk  memberikan  pengaruh  positif  bagi  penguasaan  bahasa  Indonesia  oleh
tenaga kerja asing.

Kata kunci:  bahasa Indonesia, tenaga kerja asing, pengajar BIPA

Pendahuluan

Sejak  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2009  tentang

Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara  serta  Lagu  Kebangsaan,  kedudukan

bahasa Indonesia semakin mantap. Selain mempertegas tentang kedudukan bahasa

Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan bahasa persatuan, undang-undang itu

juga mempertegas penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan kerja pemerintah

dan swasta. Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan

dalam  komunikasi  resmi  di  lingkungan  kerja  pemerintah  dan  swasta.  Hal  itu

mengingatkan kembali pada kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga
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kerja asing di Indonesia. Namun, ayat itu dipertegas kembali dengan bunyi ayat

(2)  pasal  tersebut  dengan  menyebutkan  bahwa  pegawai  di  lingkungan  kerja

lembaga  pemerintah  dan  swasta  dapat  mengikuti  pembelajaran  untuk  meraih

kemampuan berbahasa Indonesia jika belum mampu berbahasa Indonesia.

Menurut  Peraturan  Menteri  Nomor  PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata

Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh

pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan yakni: memiliki pendidikan dan/atau

pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang sesuai dengan jabatan

yang  akan  didudukinya;  bersedia  membuat  pernyataan  untuk  mengalihkan

keahliannya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia khususnya tenaga kerja

Indonesia (TKI) pendamping; dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Sementara  itu,  Pasal  26  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  20  Tahun

2018 menyatakan bahwa setiap pemberi kerja  TKA (Tenaga kerja asing) wajib

memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA.  Seperti

ditegaskan oleh juru bicara Kepresidenan Johan Budi bahwa tidak ada kewajiban

bagi  TKA  yang  bekerja  di  Indonesia  itu  bisa  atau  mengerti  tentang  bahasa

Indonesia.  Menurutnya,  yang  wajib  itu  adalah  fasilitas  pendidikannya  dan

pelatihannya. 

Hal serupa diutarakan oleh Agung Pambudhi, Direktur Eksekutif Asosiasi

Pengusaha  Indonesia  (APINDO)  dalam  situs

https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44614162 yang  menyatakan  bahwa

Perpres  itu  justru  mempermudah  pengurusan  izin  TKA  jika  dibandingkan

Permenaker (Peraturan Menteri Tenaga Kerja) sebelumnya. Menurut Agung, yang

membedakan Perpres ini dengan Permenaker jauh sebelumnya adalah Permenaker

sebelumnya  mengharuskan  TKA harus  bisa  berbahasa  Indonesia.  Ini  berubah

secara  substansif  lewat  Perpres  ini,  menjadi  bukan  kewajiban  berbahasa

Indonesia, melainkan untuk melatih TKA agar memiliki kemampuan berbahasa

Indonesia.  Fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  bahkan  tanpa  Perpres  pun

sebenarnya  banyak  perusahaan  yang  melakukan  pelatihan  bahasa  Indonesia

kepada TKA karena  memang diperlukan untuk operasional  pekerjaan.  Kondisi
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inilah yang menjadikan tantangan bagi pengajar BIPA (Bahasa Indonesia untuk

Penutur Asing).  

Sementara  itu,  menurut  Ketua  Asosiasi  Pengajar  dan  Pegiat  Bahasa

Indonesia  untuk  Penutur  Asing  (APPBIPA)  dalam  situs

http://strategidanbisnis.com/artikel/6665/appbipa-dorong-pekerja,  Liliana

Muliastuti,  APPBIPA  mendorong  adanya  internasionalisasi  bahasa  Indonesia

dengan  meminta  pekerja  asing  yang  bekerja  di  Indonesia  berkomunikasi

menggunakan  bahasa  Indonesia.  Menurutnya,  APPBIPA  mendorong  adanya

peraturan pemerintah untuk membuat aturan terkait penguasaan bahasa Indonesia

untuk pekerja asing.  

Muliastuti  dalam  situs  yang  sama  juga  mengatakan  bahwa  untuk

menciptakan  suasana  kerja  dan  persaingan  yang  sehat  dalam  era  global,

diperlukan  peraturan  ketenagakerjaan  yang  tidak  bertentangan  dengan  UU No

24/2009,  khususnya  menyangkut  persyaratan  kemampuan  berbahasa  Indonesia

bagi  TKA. APPBIPA mengimbau pemerintah  pusat  untuk meluruskan kembali

kebijakan  keliru  yang  tidak  mendukung  internasionalisasi  bahasa  Indonesia.

Keputusan pemerintah untuk membatalkan persyaratan berbahasa Indonesia bagi

TKA, seperti memotong perjuangan internasionalisasi bahasa Indonesia di tengah

jalan. 

Sejalan dengan pendapat Muliastuti,  S. Sahala Tua Saragih, dosen Prodi

Jurnalistik,  Fikom  Universitas  Padjadjaran  dalam  situs

https://mediaindonesia.com/read/detail/129175-meretas-jalan-internasional-

bahasa-indonesia  mengatakan bahwa penghapusan syarat  berbahasa  Indonesia

bagi TKA untuk mempermudah arus investasi asing terkesan menyederhanakan

persoalan.   Seharusnya pemerintah  melakukan studi  mendalam soal  kewajiban

TKA  mampu  berbahasa  Indonesia  untuk  membuktikan  bahwa  hal  itu  dapat

menghambat  investor  asing masuk ke  Indonesia.  Apalagi  disinyalir  selama ini

penghambat investor asing ialah birokrasi (pengurusan surat izin) yang panjang

dan berbelit-  belit,  pungutan liar, ketidakpastian hukum, dan tiadanya jaminan

keamanan.

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI
203

https://mediaindonesia.com/read/detail/129175-meretas-jalan-internasional-bahasa-indonesia
https://mediaindonesia.com/read/detail/129175-meretas-jalan-internasional-bahasa-indonesia
http://strategidanbisnis.com/artikel/6665/appbipa-dorong-pekerja


ISSN: 2716-3792

Sayangnya,  menurut  Muliastuti  (2017),  pemerintah  telah  mengubah

keputusan  yang  sebelumnya  mewajibkan  pekerja  asing  yang  mau  bekerja  di

Indonesia  dalam  rangka  MEA,  harus  menguasai  bahasa  Indonesia.  Padahal,

sebelumnya  pemerintah  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama  antara

Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (Kemenakertrans)  dengan  Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkaitan dengan penggunaan bahasa

Indonesia  oleh  tenaga  kerja  asing.  Kemenakertrans  juga  telah  mengeluarkan

Naskah  Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia  (SKKNI).  Pada  naskah

tersebut tercantum bahwa salah satu syarat tenaga kerja asing bekerja di Indonesia

adalah  harus  mampu menggunakan  bahasa  Indonesia  dan  lulus  tes  kemahiran

bahasa Indonesia.

Senada dengan Liliana, pengajar BIPA di Language Training Center, USA,

Dyan  Widya  Anggrainy  dalam  situs

https://www.liputan6.com/citizen6/read/3492195/kolom-bahasa-tenaga-kerja-

asing-tetap-harus-belajar-bahasa-indonesia,  juga  sangat  menyayangkan  atas

dihapusnya persyaratan bagi TKA tersebut. Menurut dia, sebaiknya tidak hanya

warga negara Indonesia yang dituntut perlu menguasai bahasa asing. WNA pun

harus mampu berbahasa Indonesia. Dalam situs itu, Menaker Hanif mengatakan

penyederhanaan aturan tenaga kerja asing (TKA) diperlukan untuk memperlancar

investasi  dan  perluas  lapangan  kerja.  Persoalan dihapusnya  persyaratan  wajib

bisa berkomunikasi dalam  bahasa  Indonesia  untuk  TKA  beberapa  tahun  lalu

sempat  menjadi  polemik.  Perpres  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Penggunaan

Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 26 Maret

2018 menjawab hal itu dengan kembali  memberi aturan soal bahasa Indonesia

untuk TKA pada Pasal 26.

Isi  dari  aturan  baru  dalam perpres  tersebut,  yakni  pemberi  kerja  wajib

memfasilitasi  pendidikan  dan  pelatihan  bahasa  Indonesia  untuk  TKA.  Hal

ini kemudian menjadi tugas pemberi kerja untuk bertanggung jawab memfasilitasi

TKA. Pemerintah pun tetap harus mengawasi dan memastikan apakah aturan ini

dijalankan  oleh  pencari  kerja.  Dengan  diwajibkannya  pemberi  kerja  untuk
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memberi  fasilitas  pendidikan  dan  pelatihan  bahasa  Indonesia bagi  TKA  pada

perpres baru tersebut, TKA tetap harus belajar bahasa Indonesia.

Masalah tenaga kerja asing (TKA) yang mengemuka akhir-akhir ini juga

dapat  dilihat  lewat  sudut  pandang  politik  bahasa  nasional.  Dalam kesempatan

yang  berbeda,  Muliastuti  dalam  situs  https://news.detik.com/kolom/d-

4074233/tenaga-kerja-asing-dan-politik-bahasa-nasional mengatakan  bahwa

politik  bahasa  nasional  secara  sederhana  dipahami  sebagai  kebijakan  nasional

yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai

dasar  bagi  pengolahan  keseluruhan  masalah  bahasa.  Menurut  Muliastuti,

seandainya pemerintah konsisten memberlakukan syarat bisa berbahasa Indonesia

bagi TKA, isu "banjir TKA" di Indonesia dapat diredam.

Dari uraian di atas yang bersumber dari beberapa tulisan di media massa,

permasalahan  tentang  penggunaan  bahasa  Indonesia  tenaga  kerja  asing  di

Indonesia layak diangkat kembali. Hal itu dapat dijadikan tolok ukur dan menjadi

tantangan bagi pengajar BIPA. 

Menurut  Peraturan  Menteri  Nomor  PER.02/MEN/III/2008  tentang  Tata

Cara  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing,  tenaga  kerja  asing  yang  selanjutnya

disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja

di wilayah Indonesia dan pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan

lainnya yang memperkerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam

bentuk lain.

Pasal 26 Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa

pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja

pendamping, melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia

sesuai  dengan  kualifikasi  jabatan  yang  diduduki  TKA,  dan  memfasilitasi

pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.

Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003

tentang Ketenagakerjaan, Pasal 57 (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat

secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.   (2)

Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  yang  dibuat  tidak  tertulis  bertentangan

dengan  ketentuan  sebagai  mana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dinyatakan  sebagai
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perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.  (3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan

penafsiran  antara  keduanya,  maka  yang  berlaku  perjanjian  kerja  yang  dibuat

dalam bahasa Indonesia. 

Menurut  Utami  dalam  Jurnal  Analisis  (2017),  bahasa  menurut  Keraf

(1993), merupakan sebuah sistem komunikasi atau alat komunikasi antara anggota

masyarakat  berupa  simbol  bunyi  yang  dihasilkan  oleh  alat  ucap  manusia.

Perkembangan  kebudayaan  umat  manusia  memiliki  kaitan  yang  sangat  erat

dengan  aspek  bahasa.  Pengaturan  penggunaan  Bahasa  Indonesia  ini  hampir

mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa  dan bernegara,  termasuk  dalam

dunia ketenagakerjaan. Setiap aktivitas pelaksanaan pembangunan nasional baik

itu  dari  aktivitas  pemerintah  ataupun  swasta  pasti  akan  sangat  berkaitan  erat

dengan tenaga kerja atau ketenagakerjaan. 

Menurut  Muliastuti  (2017),  ada  satu  komponen  penting  yang  harus

diperhatikan untuk keberhasilan program BIPA, yaitu pengajar. Berdasarkan latar

belakang pendidikannya, pengajar BIPA dapat diklasifikasikan atas: (1) pengajar

berpendidikan bahasa Indonesia (S1 dan S2); (2) pengajar berpendidikan bahasa

Inggris  atau bahasa asing; dan (3) pengajar tidak berlatar belakang pendidikan

bahasa.

       Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif

deskriptif. Menurut Sugiyono (2016), penelitian deskriptif adalah penelitian yang

bersifat  menggambarkan suatu  fenomena,  peristiwa,  gejala,  baik  menggunakan

data  kuantitatif  maupun  kualitatif.   Metode  tersebut  dilakukan  dengan  cara

mewawancarai responden untuk menjaring data dan informasi yang dibutuhkan.

Responden dalam penelitian ini adalah sembilan pekerja warga Indonesia yang

bekerja di kantor yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Semua kantor berlokasi

di Jakarta. 

         Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu wawancara

tak terstruktur (unstructured interview). Menurut Sugiyono (2017), wawancara tak

terstruktur adalah wawancara yang bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman

wawancara  yang  telah  tersusun  secara  sistematis  dan  lengkap.  Pedoman
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wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis  besar  permasalahan yang

akan ditanyakan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan sembilan orang responden diketahui hal-hal

sebagai berikut.

Responden Hasil Wawancara
Satu Responden  Satu  adalah  seorang  pekerja  yang  memegang  jabatan

sebagai  HRD  Manager  di  PT Denso  Indonesia,  perusahaan  yang
berstatus  joint  venture.  Di  tempatnya  bekerja  terdapat  32  tenaga
kerja  asing  dari  Jepang.  Semuanya  telah  bekerja  sekitar  lima
tahunan.  Menurutnya  tidak  ada  ketentuan  penggunaan  bahasa
Indonesia dalam berkomunikasi dengan rekan kerja dalam jam kerja.
Artinya,  baik  pekerja  Indonesia  maupun  pekerja  asing  bisa
menggunakan  bahasa  Indonesia  atau  bahasa  asing  (Jepang  atau
Inggris) ketika berkomunikasi. Ada TKA yang berusaha mempelajari
bahasa  Indonesia.  Namun,  tingkat  penguasaan  bahasa  Indonesia
TKA tidak sampai pada tataran untuk berdiskusi dan menganalisis
masalah  yang  terjadi.  Jika  terjadi  kendala  dalam  berkomunikasi
ketika berkomunikasi dengan rekan kerja dalam jam kerja, mereka
akan menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. 
Responden  Satu  juga  mengatakan  bahwa  TKA  di  kantornya  itu
sudah pernah belajar  bahasa  Indonesia  selama tiga  bulan.  Hal  itu
dilakukan oleh para TKA karena kemampuan berbahasa Indonesia
bisa  mengakrabkan  hubungannya  dengan  pekerja  Indonesia.
Menurut  para  TKA,  bahasa  Indonesia  mudah  dipelajari.  Menurut
responden,  perlu  dibuatkan  kebijakan  tentang  syarat  penguasaan
bahasa Indonesia bagi TKA, tetapi hanya pada tataran percakapan
sosial dan bukan percakapan bisnis. Responden menyarankan agar
dibuatkan  keahlian  pengguasaan  bahasa  Indonesia  pada  tingkatan
percakapan sosial. 

Dua Responden Dua  adalah  Sales  Staff  di  Krakatau  Wajatama Osaka
Steel  Marketing.  Di  kantornyaada  empat  orang  TKA
berkewarganegaraan Jepang. Para TKA itu hanya mengetahui sedikit
saja kosakata dalam bahasa Indonesia. Mereka mempelajari bahasa
Indonesia agar mampu memahami klien yang tidak bisa berbahasa
Inggris.  Menurut  responden,  diperlukan  penguasaan  bahasa
Indonesia bagi TKA karena para TKA akan berhubungan langsung
dengan  orang  Indonesia  setiap  hari,  baik  dengan  klien  maupun
dengan karyawan di perusahaan.

Tiga Responden Tiga adalah Consular Assistant di Kedutaan Besar Brazil.
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Di kantornya ada enam belas orang Brazil yang sudah sekitar lima
tahun bekerja  di  sana.  Menurutnya,  kantor  Kedutaan Besar Brazil
tidak  memiliki  ketentuan  penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam
berkomunikasi dengan rekan kerja dalam jam kerja. Sejauh ini tidak
ada kendala dalam penggunaan bahasa Indonesia karena komunikasi
dalam  jam  kerja  menggunakan  bahasa  Inggris  dan  bahasa  utama
yang  digunakan  dalam  berkomunikasi  adalah  bahasa  Inggris.
Walaupun para TKA pernah mempelajari bahasa Indonesia rata-rata
tiga sampai enam bulan, menurut Responden Tiga, bahasa Indonesia
memang  tidak  mutlak  harus  dikuasai.  Namun,  akan  sangat
membantu jika  mereka mengerti  dan mampu berbahasa  Indonesia
untuk melakukan diplomasi dengan otoritas Indonesia, seperti juga
untuk  komunikasi  sehari-hari  dalam  konteks  berbelanja,  pergi  ke
restoran, komunikasi dengan ART/supir, dll. Bahasa Indonesia dirasa
tidak sesulit bahasa mereka sendiri (Portugis), di antaranya karena
tidak  memiliki  banyak  aturan  seperti  jenis  kelamin
(maskulin/feminim) pada benda, tidak ada bentuk kata kerja lampau,
sekarang, dan masa depan (tenses), dan lain-lain. Untuk konteks misi
diplomatik,  penguasaan  bahasa  Indonesia  tidak  begitu  diperlukan.
Akan  tetapi,  dirasa  perlu  bagi  para  diplomat  untuk  belajar  dan
mengerti bahasa setempat, tempat ia ditugaskan. Bagi para diplomat,
menguasai  bahasa  setempat,  tempat  ia  ditugaskan  adalah  sesuatu
yang  dapat  menjadi  nilai  tambah  dan  menimbulkan  kesan  yang
positif  ketika mereka sedang berdialog dengan otoritas/pemerintah
setempat.

Empat Responden Empat adalah seorang staf HRD di PT SGS Indonesia
yang  bertatus  multinational  company.  Di  kantor  itu  ada  1  orang
India, 1 orang Australia, dan 1 orang Turki yang sudah sekitar lima
tahun  bekerja  di  sana.  Menurutnya,  bahasa  Indonesia  digunakan
hanya untuk berkomunikasi dengan driver masing-masing. Menurut
para TKA, bahasa Indonesia  menarik dan mudah untuk dipelajari
mengingat TKA terbiasa sedikit-sedikit mendengar percakapan rekan
kerja  dengan  bahasa  Indonesia.  Responden  menyarankan
pembelajaran  dan penguasaan  bahasa  Indonesia  basic  untuk  TKA
mungkin  diperlukan  untuk  berkomunikasi  dengan  level  non-staff
yang tidak ahli dalam bahasa Inggris. 

Lima Responden Lima adalah pegawai di PT Netmarble Indonesia.   Di
kantor  itu  ada  empat  orang Korea  yang sudah sekitar  lima tahun
bekerja  di  sana.  Menurut  responden,  tidak  ada  kendala  dalam
berkomunikasi  dengan  rekan  kerja  Karena  ada  tim
penerjemah/pegawai lain yang bisa berbahasa Korea, mereka lebih
sering menggunakan Bahasa Korea.  Namun, untuk obrolan kasual
biasanya  mereka  menggunakan  bahasa  Indonesia,  hanya  kepada
pegawai yang tidak bisa bahasa Korea sama sekali. Sering terjadi
salah paham (miscommunication) walau sudah ada penerjemah yang
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mendampingi  karena  keterbatasan  kemampuan. Perihal  pekerjaan,
mereka  biasanya  memanggil  salah  satu  penerjemah  untuk
berkomunikasi lebih lancar. Motivasi untuk belajar bahasa Indonesia
dinilai  masih  kurang  karena  mereka  lebih  sering  menggunakan
bahasa  Korea  untuk  masalah  pekerjaan.  Namun,  pandangan  para
TKA  terhadap  cukup  baik.  Mereka  cukup  sering  menggunakan
bahasa  Indonesia  dalam  kehidupan  sehar-hari  di  luar  kantor.
Responden  menyarankan  untuk  meningkatkan  kualitas  tes  bahasa
Indonesia  yang  harus  dilakukan  sebelum  mereka  bekerja  di
Indonesia dan tolong diperketat lagi syarat-syaratnya.

Enam Responden  Enam adalah  PT Berlian  Sistem Informasi  (Mitsubisi
Corp.).   Di kantor itu ada empat orang Jepang yang sudah sekitar
lima tahun bekerja di sana. Pekerja ekspatriat mendapat les bahasa
Indonesia  setiap  sore  hari  di  hari  kerja.  Para  TKA Menggunakan
bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan kolega walau masih
dicampur  dengan bahasa  Inggris.  Kondisi  seperti  itu  sudah sesuai
dengan  Pasal  26  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  20  Tahun
2018 menyatakan  bahwa  setiap  pemberi  kerja  TKA (tenaga  kerja
asing)  wajib  memfasilitasi  pendidikan  dan  pelatihan  bahasa
Indonesia kepada TKA. 

Tujuh Responden tujuh adalah pegawai di PT Philips.  Di kantor itu ada
TKA dari  Amerika dan India.  Para TKA belajar  bahasa Indonesia
dengan mengikuti  kursus bahasa Indonesia. Guru lesnya dipanggil
ke kantor. 

Delapan Responden Delapan adalah  Penanggung Jawab Promosi Digital  di
Institut  FranÇais  Indonesia.   Di  kantor  itu  ada  empat  belas  orang
Prancis yang sudah sekitar lima tahun bekerja di sana. karena tidak
ada  ketentuan  penggunaan  Bahasa  Indonesia  dan  TKA  tidak
memiliki  kemampuan  berbahasa  Indonesia.  Tidak  terlalu,  namun
yang  penting  dapat  berbahasa  Inggris.  Namun  kembali  lagi  ke
lingkungan pekerjaan. Apabila bekerja di lingkungan Kedubes, tentu
saja  TKA tidak memerlukan  penguasaan bahasa  Indonesia  karena
banyak WNI yang menguasai bahasanya. Namun, untuk para TKA di
perusahaan  swasta  dirasa  perlu  karena  tidak  semua  orang  dapat
menguasai bahasanya.  Seringkali  TKA dan pekerja WNI kesulitan
berkomunikasi  karena  bahasa  Inggris  keduanya  kurang  mumpuni.
Akan jauh lebih baik apabila sebelum datang bekerja di Indonesia,
TKA belajar dasar-dasar bahasa Indonesia untuk mencairkan suasana
dan berkomunikasi lebih baik lagi dengan rekan kerja WNI.

Sembilan Responden  Sembilan  adalah  social  media  specialist di  PT  Tang
Internet Limited.  Di kantor itu ada dua puluh orang Tiongkok yang
sudah  sekitar  lima  tahun  bekerja  di  sana.  Ketika  berkomunikasi
dengan TKA, mereka sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia hanya
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tiga  orang yang bisa  terbata-bata.  Jika dengan TKA hampir  tidak
pernah  berbahasa  Indonesia.  ketika  makan  siang  mereka  suka
bertanya  ini  bahasa  indonesia  nya  apa  ini  apa  itu  apa.  Mereka
mengatakan bahwa bahasa Indonesia  sexy,  terlebih bahasa daerah.
Setidaknya  sebelum  bekerja  di  Indonesia,  para  TKA  diharapkan
paling tidak bisa sedikit bahasa Indonesia. Minimal bahasa sehari-
hari.

Dari  sembilan  narasumber, diketahui  ada  sekitar  sepuluh persen  tenaga

kerja  asing,  kecuali  di  Kedutaan  Besar  Brazil  yang  mencapai  42  persen.  Ada

bermacam-macam  negara  asal  TKA,  di  antaranya  adalah  Jepang,  Brazil,

Prancis,Tiongkok, Korea, Amerika Serikat, India, dan Australia. Sebagian besar di

antaranya bekerja di bawah lima tahun. Pernyataan tentang lamanya para TKA itu

bekerja di Indonesia mengindikasi kepentingannya menguasai bahasa Indonesia.

Makin  lama  tinggal  di  Indonesia  akan  makin  baik  pula  penguasaan  bahasa

Indonesianya. 

Dari  pengumpulan  data  diperoleh  informasi  tentang  pengetahuan  para

TKA yang berkenaan dengan bahasa Indonesia. Sebagian besar TKA menyatakan

sudah  pernah  belajar  serba  sedikit  tentang  bahasa  Indonesia.  Oleh  karena  itu,

hampir tidak ada kendala penggunaan bahasa Indonesia ketika pekerja Indonesia

berkomunikasi dengan tenaga kerja asing dalam jam kerja. Sebagian responden

menjawab ada kendala, yaitu jika para tenaga kerja asing belum pernah belajar

bahasa  Indonesia  dan tidak  bisa  berbahasa  Inggris.  Persoalan  kebahasaan  bisa

diatasi  dengan menggunakan bahasa perantara,  yaitu  bahasa Inggris  ke bahasa

asalnya.  

Informasi tersebut berkenaan dengan motivasi para TKA belajar bahasa

Indonesia. Sebagian besar para TKA termotivasi belajar bahasa Indonesia untuk

keperluan  sosial.  Mereka  menyadari  hubungan  dengan  kalangan  petugas

keamanan,  pengemudi  kantor,  petugas  kebersihan  kantor,  dan  staf  kantor

membutuhkan keakraban dalam bentuk penguasaan bahasa Indonesia. Selain itu,

para TKA menganggap bahasa Indonesia tidak terlalu sulit untuk dipelajari. 

Begitu juga dengan infomasi tentang kebijakan syarat penguasaan bahasa

Indonesia bagi TKA. Ada yang menjawab tidak perlu, perlu, dan keduanya. Yang
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menjawab  tidak  perlu beralasan  bahwa  para  TKA  bisa  tetap  berkomunikasi

dengan pekerja Indonesia dengan bahasa Inggris. Yang menjawab perlu beralasan

bahwa para TKA tetap membutuhkan bahasa Indonesia untuk komunikasi sosial,

bukan komunikasi bisnis. Untuk yang menjawab perlu dan tidak perlu beralasan

bahwa walaupun tidak ada keharusan penguasaan bahasa Indonesia  bagi TKA,

terutama pada tingkatan tertentu, penguasaan bahasa Indonesia tetap dibutuhkan

untuk kelancaran bekerja.

Sesuai  Pasal  26  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  20  Tahun  2018 yang

menyatakan  bahwa  setiap  pemberi  kerja  TKA  (tenaga  kerja  asing)  wajib

memfasilitasi  pendidikan  dan  pelatihan  bahasa  Indonesia  kepada  TKA,  justru

tantangan bagi pengajar BIPA terletak pada kebijakan yang dibuat oleh instansi

masing-masing.  Ada  kantor  yang  membuka  kelas  pengajaran  BIPA bagi  para

TKA. Namun, ada juga instansi yang membiarkan para TKA itu belajar bahasa

Indonesia  melalui  pesuruh  kantor,  satpam,  atau  supir  kantor.  Ada  juga  yang

membiarkan para TKA itu menggunakan bahasa asalnya dengan alasan mereka

berasal dari negara yang sama.  Karena hanya ada sembilan narasumber, peneliti

tidak membuat kesimpulan yang sifatnya umum.

Sebagian  besar  responden  menyatakan  bahwa  penguasaan  bahasa

Indonesia tetap dibutuhkan bagi para TKA, terutama untuk kalangan diplomat dan

pekerja asing yang masa bekerjanya di atas lima tahun. Namun, untuk penerapan

Pasal 26 Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2018, dari sembilan responden,

hanya PT Philips yang telah menyelenggarakan kursus BIPA untuk para TKA. Hal

ini  menunjukkan  bahwa  masih  kurangnya  perhatian  para  perusahaan  yang

mempekerjakan TKA dalam menerapkan pasal tersebut.

Simpulan

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  para  tenaga  kerja  asing  tetap

membutuhkan kemampuan berbahasa Indonesia baik untuk situasi formal maupun

nonformal.  Sebagian  kebutuhan  berbahasa  Indonesia  formal  dipenuhi  dengan

menyelenggarakan  kursus  bahasa  Indonesia  untuk  tenaga  kerja  asing.  Hal  itu

menunjukkan bahwa keberadaan pengajar BIPA tetap dibutuhkan. Oleh karena itu,
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pengajar BIPA memiliki tantangan tersendiri dalam pengunaan bahasa Indonesia

TKA, baik dari segi kebijakan pemerintah maupun dari  segi kebijakan instansi

masing-masing. 

Dari  analisis  data  diketahui  bahwa  tidak  ada  ketentuan   penggunaan

bahasa  Indonesia  tenaga  kerja  asing  ketika  berkomunikasi  dengan  rekan  kerja

dalam  jam  kerja.  Sebagian  responden  tidak  mengalami  kendala  dalam

berkomunikasi dengan rekan kerja tenaga kerja asing dalam jam kerja. Namun,

sebagian responden mengatakan bahwa  perlu kebijakan syarat penguasaan bahasa

Indonesia bagi tenaga kerja asing. 

Penelitian  ini  merekomendasikan  perlunya  disegerakan  regulasi  tentang

penggunaan bahasa Indonesia tenaga kerja asing di Indonesia. Selain itu, pengajar

BIPA  tetap  direkomendasikan  untuk  memberikan  pengaruh  positif  tentang

penguasaan  bahasa  Indonesia  kepada  tenaga  kerja  asing,  terutama  untuk

keutamaan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan kerja di Indonesia.
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Judul Makalah : Penggunaan Bahasa Indonesia Tenaga Kerja Asing di Indonesia:
Tantangan bagi Pengajar BIPA 
Pemandu : Riani 
Pencatat : Titis Ary Laksanti 

  
Catatan Penyajian:
Pokok dari pemaparannya adalah menjelaskan keadaan pengajaran bahasa Indone
sia bagi penutur asing yang bertujuan khusus untuk menjadi tenaga kerja di Indon
esia. Banyak aturan yang bertentangan mengenai kebijakan penggunaan bahasa In
donesia di perusahaan berkaitan dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai baha
sa resmi negara dan bahasa komunikasi. Respondennya adalah tenaga kerja asing
yang bekerja di Jakarta. Interaksi tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia su
dah terlalu sering, tetapi ada kendala bagi tenaga kerja Indonesia yang disebabkan
tenaga kerja asing tersebut tidak dapat berbahasa Indonesia maupun berbahasa Ing
gris. Komunikasi yang terjadi tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan para pemel
ajar. 

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. 
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 (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 
Saran : Tidak ada orang yang tidak tertarik dengan makanan. Saya menyarank

an untuk pengajuan materi BIPA tentang kuliner dan melakukan konti
nuitas dengan membuat buku berseri khusus mengenai kuliner-kuliner
di seluruh Indonesia. Namun, hal itu harus disesuaikan dengan daerah
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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