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Abstrak

BIPA adalah pintu, jendela, dan atap (ingat trilogi novel Fira Basuki) bagi
rumah Indonesia di mata mahasiswa (orang asing). Oleh karena itu, menjaga dan
memaksimalkan fungsi ketiganya merupakan tiga jurus utama pengajaran bahasa
(dan  budaya)  Indonesia  bagi  penutur  asing.  Mendekatkan  penutur  asing  pada
pintu,  jendela,  dan  atap  keindonesiaan  itu  akan  mempermudah  proses
pembelajaran  bahasa  (dan  budaya)  Indonesia.  Berikut  adalah  tiga  jurus
mendekatkan  (mahasiswa)  penutur  asing  pada  (bahasa  dan budaya)  Indonesia:
penamaan, penyiapan teks berkonteks, dan perbandingan sejajar antara sikondom
(situasi,  kondisi,  dan domisili)  Indonesia  dengan negara  asal  pemelajar. Meski
masih memerlukan pengkajian dan pengujian lebih lanjut, tiga jurus ini lumayan
ampuh menghadirkan proses pembelajaran yang efektif.

Kata kunci: jurus, pembelajaran BIPA, penamaan, teks berkonteks, sikondom

Pengantar

Orang Indonesia  pasti  akrab  dengan dua  peribahasa  ini:  “Di  mana bumi

dipijak, di situ langit dijunjung” dan “Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain

pula ikannya”. Setiap padepokan silat (atau beladiri secara umum) memiliki jurus

andalan  dan  kembangan.  Demikian  pula  halnya  dengan  dosen  atau  pengajar,

masing-masing  memiliki  gaya  serta  model  pendekatan  dalam  mengajar.

Bagaimana dengan pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing?

Meskipun KIPBIPA (Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia

bagi  Penutur  Asing)  sudah 10 kali  digelar  (11 kali  dengan sekarang),  pastilah

setiap penyelenggara PBIPA tetap memiliki ciri tersendiri. Tentu, tidak bisa tidak,

salah  satu  pemberi  ciri  masing-masing  PBIPA  itu  adalah  para  dosen  atau

pengajarnya. Oleh karena itu, penggebyahuyahan pastilah bukan metode yang pas

untuk membuat kriteria pengajar BIPA.

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

233

mailto:heru_marwata@ugm.ac.id


ISSN: 2716-3792

Saya mengibaratkan PBIPA sebagai pintu, jendela, dan atap (saya teringat

pada trilogi  novel  Fira  Basuki:  Pintu,  Jendela,  Atap)  bagi  rumah Indonesia  di

mata  mahasiswa  (orang  asing).  Oleh  karena  itu,  menjaga  muruah  dan

memaksimalkan fungsi ketiganya harus dijadikan  jurus utama pengajaran bahasa

(dan budaya) Indonesia bagi penutur asing. Usaha yang serius dan terus menerus

untuk mendekatkan penutur asing pada pintu, jendela, dan atap keindonesiaan itu

akan mempermudah proses pembelajaran bahasa (dan budaya) Indonesia. Dalam

konteks  usaha  inilah  diperlukan  jurus  atau  tips  jitu  yang  implementatif  untuk

menghadirkan proses pembelajaran yang efektif.

Sekadar Cerita

Karena tidak memiliki teori mengajar dan tidak menguasai seluk beluk ke-

BIPA-an, di forum ini saya ingin sekadar berbagi cerita dan sedikit pengalaman

ketika mengajar orang asing. Sejak awal tahun 1990-an saya sudah ikut membantu

mengajar  orang  asing  di  FIB,  baik  di  program  LBIFL  (Learning  Bahasa

Indonesia as a Foreign Languasge) maupun INCULS (Indonesian Language and

Culture  Learning  Service).  Saya  pernah  ikut  mengajar  di  Program  USINDO,

ACICIS,  Kokushikan,  HUFS,  GNB/KNB,  reguler,  privat,  dan  lain-lain.  Di

samping  itu,  saya  pernah  menjadi  dosen  tamu  di  Guangdong  University  of

Foreign  Studies (GDUFS)  Guangzhou,  China  (2010—2011)  dan  Hankuk

University of Foreign Studies (HUFS) Global Campus, Korea (2017—2019). 

Cerita dan pengalaman mengajar orang asing di Indonesia pastilah sudah

banyak dibahas karena telah dialami hampir seluruh pengajar BIPA. Oleh karena

itu,  saya ingin menyampaikan sedikit  pengalaman mengajar  selama setahun di

Tiongkok dan dua tahun di  Negeri  Ginseng.  Tentu  saja  pengalaman kecil  pun

kemungkinan  besar  sudah  dibahas  para  ahli.  Meskipun  demikian,  dengan

mempertimbangkan dua peribahasa yang saya sitir di awal makalah ini, saya akan

pura-pura  tidak  mengetahui  kemungkinan  besar  tersebut.  Inilah  usaha  kecil

membuka (salah satu) pintu dan jendela serta memperkenalkan atap keindonesian

bagi sebagian penutur asing lewat PBIPA.
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Dari Satu dan Dari Nol (nul puthul)

Ada  perbedaan  perlakuan  terhadap  dosen  tamu/asing  di  kedua  kampus

tempat saya bertugas. Di GDUFS saya ditugasi mengajar mahasiswa semester tiga

ke atas. Artinya, saya mengampu mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa yang

pernah/telah belajar selama satu tahun pada dosen lokal/asli Tiongkok. Mahasiswa

semester tiga rata-rata sudah bisa berbicara dan menulis meskipun belum begitu

lancar. Dalam bayangan saya, pasti mereka mendapatkan penjelasan materi ajar

dengan dua bahasa: Indonesia dan Mandarin. Ini berbeda dengan yang terjadi di

HUFS. Di Korea saya mendapatkan tugas mengajar semua mahasiswa, termasuk

mahasiswa  baru.  Jika  dikaitkan  dengan level  penguasaan bahasa  Indonesia,  di

China saya mengajar mahasiswa level 1, sedangkan di Korea level 0 atau istilah

gurauannya adalah kelas nul puthul (mulai dari abcd). Apakah perbedaan level ini

dapat  diibaratkan  penyakit  yang  memerlukan  perbedaan  terapi  atau

perlakukan/penanganan?

Apa pun Terapinya, Gunakan Jurusnya

Secara umum tidak ada perbedaan gaya antara mahasiswa China dan Korea.

Rata-rata mahasiswa Jurusan atau Departemen atau Studi Indonesia (di GDUFS

nama  lengkapnya  adalah  Jurusan  Bahasa  dan  Sastra  Indonesia,  sedangkan  di

HUFS adalah  Department of Malay—Indonesia  Interpretation and Translation)

cukup  serius  dan  bersemangat  mengikuti  kuliah.  Lulusan  GDUFS  dan  HUFS

memiliki prospek yang baik di dunia kerja.

Dalam hal  cara  mengajar,  saya  mempraktikkan  hal  yang  relatif  sama di

kedua universitas (GDUFS dan HUFS). Materi atau bahan ajar juga tidak jauh

berbeda. Tentu saja ini untuk kasus mata kuliah yang memang mirip, serupa, atau

sama. Sekadar memberikan gambaran singkat, berikut adalah mata kuliah yang

pernah saya ampu di GDUFS dan HUFS.

1. Percakapan Bahasa Indonesia (Menengah dan Lanjut)
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2. Kebudayaan Indonesia
3. Sastra Indonesia
4. Mendengarkan dan Menulis (Dasar dan Menengah)
5. Mendengarkan dan Berbicara (Dasar, Menengah, dan Lanjut)
6. Multimedia (Dasar, Menengah, dan Lanjut)
7. Perbandingan Bahasa Melayu—Indonesia
8. Perbandingan Sastra Melayu—Indonesia
9. Sastra Melayu Klasik
10. Membaca dan Menulis (Dasar, Menengah, Lanjut)
11. Berbicara di Depan Umum (Menengah dan Lanjut)

Jurus Pertama: Penamaan

Yang saya maksudkan sebagai penamaan adalah pemberian nama Indonesia

kepada para mahasiswa China dan Korea. Inilah jurus pertama membuka  pintu

keindonesian lewat PBIPA. Untuk mahasiswa GDUFS saya pernah memberi nama

Indonesia  pada  beberapa  angkatan  (kalau  tidak  salah  4  angkatan:  2009,  2010,

2011, dan 2012). Saya menjadi dosen tamu di sana satu tahun saja, 2010—2011,

tetapi  masih  diminta  memberi  nama  Indonesia  untuk  mahasiswa  yang  tidak

pernah bertemu saya di kelas. Apakah pemberian nama ini penting?

Mungkin saja ini  sifatnya sangat pribadi,  tepatnya belum tentu dirasakan

oleh orang lain,  tetapi  saya benar-benar  merasakan pemberian nama Indonesia

(dengan “bau” Jawa atau Arab atau Sanskerta) telah mendekatkan mereka (para

mahasiswa) dengan pembelajaran bahasa (budaya) Indonesia. Di samping itu, ini

mungkin juga sangat pribadi  kasusnya,  saya jauh lebih mudah mengingat  para

mahasiswa dengan nama Indonesia. Saya benar-benar merasakan betapa sulitnya

menghafal nama Tiongkok dan Korea, tetapi sangat mudah mengingat (termasuk

wajah)  dan  menghafal  nama  Indonesia  mereka.  Apakah  ada  pedoman  khusus

dalam pemberian nama Indonesia?

Baik di GDUFS maupun di HUFS saya memberikan nama dengan beberapa

pertimbangan.  Sebagai  contoh,  pertama-tama  (dan  yang  utama)  saya  akan

meminta informasi dari para mahasiswa tentang arti nama Mandarin atau Korea
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mereka. Setelah itu, saya akan mencari nama Indonesia yang kira-kira maknanya

selaras.  Pertimbangan kedua  yang biasanya  saya  terapkan  adalah  melihat  atau

memperhatikan penampilan fisik (khususnya wajah) mereka. Pertimbangan ketiga

yang biasanya saya pergunakan adalah mencari  nama yang cocok dengan dua

pertimbangan pertama ditambah aspek bunyi atau huruf-huruf yang muncul dalam

tulisan Latin nama-nama mereka. Bagaimana dengan pemberian nama mahasiswa

yang tidak/belum pernah bertemu dengan saya?

Mahasiswa angkatan 2011 dan 2012 GDUFS belum pernah bertemu saya.

Mereka masuk setelah saya pulang ke Indonesia. Waktu itu Ketua Jurusan Bahasa

dan  Sastra  Indonesia  GDUFS  mengirimkan  daftar  nama  mahasiswa  lengkap

dengan  informasi  arti  atau  makna  atau  harapan  yang  terkandung  dalam nama

Mandarin mereka. Tentu saja lengkap dengan informasi jenis kelamin serta sedikit

informasi  mengenai  tampilan  fisik  para  mahasiswa.  Apakah  pemberian  nama

selalu tepat? Tidak.

Dalam kasus mahasiswa GDUFS yang belum pernah bertemu di kelas atau

di mana pun, kadang saya merasakan ada ketidaktepatan. Ini saya temukan saat

mereka  ke  Yogya  dan  bertandang  ke  rumah  saya.  Saya  memiliki  tradisi

mengundang mahasiswa GDUFS dan HUFS ke rumah saya saat mereka belajar di

Yogya (UGM atau UNY). Saya pernah merasakan nama yang saya berikan kepada

seorang mahasiswa tidak cocok. Untungnya mahasiswa itu tetap menikmatinya

dan merasa senang. Di  HUFS juga pernah ada mahasiswa yang merasa nama

yang  saya  berikan  kurang  sesuai,  kemudian  dia  meminta  ganti  nama  atau

mengusulkan  nama  lain.  Secara  umum,  selama  ini  tidak  ada  masalah  dengan

pemberian  nama.  Ini  beberapa contoh nama yang pernah saya berikan kepada

mahasiswa GDUFS dan HUFS:  Mira,  Mita,  Arjuna,  Kuncara,  Amir, Ningrum,

Putri, Tomi, Krisna, Lazuardi, Perdana. 

Sedikit informasi mengenai program belajar di kedua kampus di China dan

Korea tempat saya mengajar.  GDUFS menerapkan program 3+1 dalam belajar.

Artinya,  mahasiswa  belajar  bahasa  (dan  budaya)  Indonesia  selama 3  tahun  di
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China dan 1 tahun di Indonesia. Ini berbeda dengan yang diterapkan HUFS, yakni

sistem 7+1 (7 semester di Korea dan 1 semester di Indonesia (atau di Malaysia)).

Penamaan dan Ikatan Batin

Saya belum pernah mengadakan riset soal ikatan batin yang muncul dalam

diri mahasiswa asing yang diberi nama Indonesia dengan Indonesia secara umum.

Namun,  sepanjang yang saya temui,  semua mahasiswa China dan Korea yang

pernah diberi  nama Indonesia  tidak  pernah melupakan nama Indonesia  itu.  Di

media sosial seperti facebook, misalnya, ada mahasiswa (dan alumnus GDUFS)

yang  membuat  akun  seperti  Gita  Kuang,  Indah  Chen,  Chandra  Chan,  Hendra

Chen, Mita Lee, Sherina Xian, dan Mira Yu Jiahui. Kemudian, di instagram ada

mahasiswa  HUFS/GDUFS/BUFS/TUFS  yang  membuat  akun  seperti

eun_ji_mutiara,  sihyeon_melati,  hani_yeseul,  hesty_06_,  sarrtika821,

ratna0301, lolaleeyujeong, _yunani untuk Yun Hwan Jeong (HUFS), arimbii_h

(GDUFS/Tianjin  UFS),  nanawayneaungnian (GDUFS/BUFS),   arumgan

(GDUFS),  dan yunxiao_awan (BUFS). Apakah penggunaan akun dengan unsur

nama yang pernah diberikan dosen Indonesia ini menunjukkan adanya semacam

ikatan batin? Entahlah. Apakah nama Indonesia itu mendekatkan mereka dengan

Indonesia? Tampaknya, iya.

Saat mengampu mata kuliah percakapan tingkat lanjut di HUFS, saya selalu

meminta  semua  mahasiswa berlatih  memperkenalkan  diri  di  depan kelas.  Apa

tanggapan  Anda  jika  semua  mahasiswa  menggunakan  pola  berikut  saat  mulai

memperkenalkan diri?

Selamat siang teman-teman.

Perkenalkan, nama saya Kim Dong Hyeok. 

Nama Indonesia saya Lazuardi. 

Anda bisa memanggil saya Lazuardi atau Ardi. 

Nama Indonesia saya ini diberikan oleh dosen Indonesia, Pak Heru dari UGM. 

Dst. 

Bagaimana Jika Tradisi Penamaan Diterapkan di Indonesia?
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Sepengetahuan  saya,  atau  minimal  sepanjang  pengalaman  saya,  tradisi

memberi  nama  Indonesia  ini  belum  terjadi  di  Indonesia  (yang  saya  tahu,

khususnya, di UGM). Artinya, mahasiswa asing yang belajar ke UGM (misalnya

di  INCULS, baik program reguler  maupun nonreguler)  selama ini  tidak diberi

nama Indonesia. Para mahasiswa tetap menggunakan nama asli mereka. Mungkin

suatu saat tradisi  pemberian nama Indonesia ini perlu dicoba untuk mahasiswa

asing yang belajar ke Indonesia.

Jurus Kedua: Teks Berkonteks

Teks berkonteks ini terutama berkaitan dengan mata kuliah membaca dan

mendengarkan.  Inilah  jurus  kedua  membuka  salah  satu  jendela keindonesian

melalui  PBIPA.  Dalam dua mata  kuliah  inilah  tips  teks  berkonteks  akan  bisa

dimaksimalkan. Yang saya maksudkan sebagai teks berkonteks adalah teks yang

variatif  menyajikan  warna  Indonesia.  Penyiapan  teks  ini  dapat  sekaligus

disinergikan  dengan  jurus  ketiga,  perbandingan  sejajar  atau  “sikondom”.

Memperkenalkan kata-kata dalam bahasa Indonesia pastilah lebih merasuk ketika

disajikan  dalam  ramuan  teks  yang  seimbang  antara  jumlah  kata  yang  akan

diperkenalkan dengan teks yang memuatnya. 

Konteks  Indonesia  yang  ditampilkan  sebaiknya  dipilih  secara  selektif.

Sebagai contoh, jika para mahasiswa berencana mengikuti program kursus singkat

ke Yogya, misalnya ke UGM, konteks Yogya dan sekitarnya bisa dipergunakan

sebagai  muatan  teks.  Kampus  UGM  bisa  dieksplorasi,  mulai  dari  sejarah

berdirinya,  jumlah  fakultasnya,  luas  wilayahnya,  jumlah  mahasiswanya,  dan

seterusnya. Di samping itu, hal-hal yang berkaitan dengan Yogya, misalnya objek

wisatanya,  situasi  kotanya,  masyarakatnya,  juga  bisa  disajikan  secara

proporsional. 

Sebagai tambahan, mahasiswa HUFS biasanya mengikuti program kursus

singkat ke Indonesia untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia selama 1 bulan

(dengan  rincian  3  minggu  mengikuti  perkuliahan  di  kelas  dan  1  minggu

mengunjungi objek-objek wisata di sekitar tempat kursus). Dosen bisa mencari
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informasi  ke  mana  mereka  akan  mengikuti  program  itu,  misalnya  ke  Yogya,

Padang,  Jakarta,  Makasar,  atau  Bali  (HUFS  Global  Campus  Yongin  memiliki

kerja sama pengiriman/permintaan dosen dan mahasiswa dengan UGM, UNAND,

UI, UNHAS, dan UNUD). Berbekal informasi ini, dosen bisa menyiapkan bahan

yang selaras. 

Jurus Ketiga:  Perbandingan Sejajar atas  Sikondom (Situasi,  Kondisi,  dan

Domisili)

Secara umum, mata kuliah yang sangat memerlukan teks adalah membaca,

mendengarkan, dan berbicara. Lewat inilah jurus ketiga membuka salah satu atap

keindonesian dapat dilakukan dalam PBIPA. Oleh karena itu, dalam ketiga mata

kuliah ini harus disiapkan/disediakan teks yang baik. Menurut pengalaman saya,

teks yang baik adalah yang menunjukkan perbandingan sejajar dari segi sikondom

(situasi, kondisi, dan domisili). Sebagai contoh konkret, teks yang berisi informasi

tentang kampus asal si dosen dan kampus tempat menjadi dosen tamu sangat baik

disajikan.  Di  samping  itu,  tentu  saja  teks  yang  memiliki  perbandingan  sejajar

lainnya,  misalnya yang berisi  sikondom kedua kota (tempat  dosen berasal  dan

tempat dosen menjadi dosen tamu).

Teks  yang  memuat  perbandingan  sejajar  ini  memudahkan  mahasiswa

memahami isinya karena menyajikan gambaran yang mudah ditangkap dengan

adanya  “bayangan”  gambar  yang  mereka  kenali  konsepnya.  Sikondom  juga

membuat mahasiswa lebih bisa menikmati  teks karena berbicara mengenai dua

sisi:  yang  diperkenalkan  (di  Indonesia)  dan  yang  sudah  dikenal  (di  negeri

mereka).  Perbandingan  sikondom  antara  Jakarta  dan  Beijing  atau  Guangzhou

dengan  Yogya,  atau  Seoul  dengan  Jakarta  dan  Yongin  dengan  Yogya,  akan

mempermudah  mahasiswa  membayangkan  tempat  yang  diperbincangkan,

misalnya  Jakarta  dan  Yogya,  meskipun  mereka  belum  pernah  melihat  atau

mengunjunginya.
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Fasilitas Pendukung: Multimedia dan Jaringan (Internet)

Baik di GDUFS maupun di HUFS, ada sarana pendukung yang memadai

untuk  proses  belajar  mengajar  dan  penyiapan  bahan  ajar.  Jika  ingin  merekam

suara, di kedua kampus tersedia laboratorium pendukung yang baik. Semua ruang

kelas juga dilengkapi dengan komputer, LCD/viewer, dan tata suara yang baik,

serta  jaringan  internet  yang  sangat  lancar.  Fasilitas  ini  memudahkan  pengajar

untuk mengakses bahan pendukung yang diperlukan, misalnya video atau film,

rekaman radio, televisi, dan (sekarang) media sosial seperti youtube, IG, FB, dst.

Ketika ingin memberikan gambaran mengenai situasi-kondisi-domisili dua lokasi,

misalnya Jakarta dan Seoul atau Beijing, dengan mudah dosen bisa menampilkan

sikondom itu lewat viewer. 

Penutup

Demikian sekadar catatan dan pengalaman kecil mengajarkan bahasa (dan

budaya)  Indonesia  bagi  mahasiswa  asing  di  negeri  asal  (kandang)  mahasiswa

lewat jurus membuka pintu, jendela, dan atap keindonesiaan. Tentu saja rumah

keindonesiaan  tidak  hanya  berunsur  pintu,  jendela,  dan  atap.  Bahkan,  pintu,

jendela,  dan atap yang saya sebut pun hanyalah salah satu dari  sekian banyak

pintu,  jendela,  dan  atap  keindonesiaan  yang  bisa  dipergunakan  untuk

mendekatkan penutur  (khususnya mahasiswa) asing dengan (ke)  Indonesia dan

keindonesiaan.  Jurus  membuka  pintu  dan  jendela  serta  menyingkap  atap

keindonesiaan  yang  saya  sebut  pun  hanya  sangat  sedikit  dari  sekian  banyak

alternatif yang bisa ditawarkan. Terima kasih.
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LAPORAN CATATAN PERSIDANGAN KIPBIPA XI
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7—9 Agustus
2019

Hari, Tanggal : 9 Agustus 2019

Pukul : 08.00—09.00

Penyaji Makalah: Heru Marwata 

Judul Makalah : Jurus Mendekatkan Mahasiswa Asing ke Indonesia 

Pemandu : Riani 

Pencatat : Titis Ary Laksanti 

  

Catatan Penyajian:

Setiap manusia memiliki gaya dan ciri khas tersendiri dalam mengajarkan sebuah

bahasa, termasuk BIPA. Dalam memperkenalkan bahasa Indonesia diperlukan beb

erapa trik. Prinsip dalam mengajarkan bahasa Indonesia adalah sikap keseriusan,

misi, dan cita-cita mulia untuk menyebarkan bahasa dan budaya Indonesia. Menu

mbuhkan niat mahasiswa dan membuat mereka menikmati pembelajaran bahasa I

ndonesia.  Pertama, yang dilakukan adalah penamaan atau pemberian nama kepad

a mahasiswa dengan nama Indonesia dan Jawa. Kedua, mendatangkan kesenangan,

 seperti memuji dan menyebut namanya. Ketiga, dengan teks informasi yang men

unjukkan gambaran dan perbandingan dua negara. Ada banyak istilah teks yang d

apat diperkenalkan dari teks berkonteks tersebut. Harus profesional, interaktif, ko

munikatif, dan menyenangkan. 

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
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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 
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
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Penyusunan materi dan standardisasi BIPA adalah hal penting yang harus selalu

dipertimbangkan. 
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