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Demi mewujudkan Internasionalisasi 

bahasa Indonesia yang tertuang dalam UU 

nomor 24 tahun 2009. Salah satu 

perwujudan upaya tersebut yakni proses 

pembelajaran BIPA (Bahasa Indonesia 

untuk Penutur Asing). Kompetensi dasar 

yang harus dikuasai oleh pembelajar BIPA 

mencakup empat aspek kemampuan 

berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Dua kemampuan 

pertama merupakan kemampuan berbahasa 

yang tercakup dalam kemampuan orasi 

(oracy). Sedangkan dua kemampuan  

merupakan kemampuan yang tercakup 

dalam kemampuan literasi (literacy). 

Tidak hanya hal tersebut ada aspek lain 

yakni budaya yang harus juga diketahui 

untuk mendukung kecapakan kemampuan 

kebahasaan tersebut. Dalam hal ini budaya 

tidak hadir sendiri melainkan satu kesatuan 

dengan aspek bahasaa. Literasi adalah 

keberaksaraan, yaitu kemampuan menulis 

dan membaca, budaya literasi 

dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan 

berfikir yang diikuti oleh sebuah proses 

membaca, menulis yang pada akhirnya apa 

yang dilakukan dalam sebuah proses 

kegiatan tersebut akan menciptakan karya. 

Sedangkan lokalitas budaya merupakan 

bentuk kebudayaan yang hanya di miliki 

suatu daerah tertentu dan menjadi ciri 

khas. 

Dengan demikian literasi lokalitas 

budaya merupakan kegiatan membaca 

ataupun menulis dengan menekankan 

terhadap muatan lokal oleh pemelajar 

BIPA. Dalam hal tersebut literasi budaya 

ini akan dijadikan fungsi sebagai proses 

pengenalan awal terhadap daerah daerah 

tertentu di Indonesia. Proses tersebutlah 

yang akan menjadikan pengetahuan awal 

pembelajar sehingga tidak mengalami 

kesulitan ataupun gegar budaya ketika 

mereka datang langsung ke Indonesia. 

dengan demikian pemelajar sudah dapat 

memepersiapkan fisik maupun psikis 

ketika datang untuk belajar ke Indonesia. 

Jika kegiatan tersebut tidak mendapat 

perhatian serius akan menjadi penghabat 

proses pembelajaran bahasa yang akan 

mereka lakukan ketika datang ke 

Indonesia. Gegar Budaya merupakan 

gangguan ketika segala hal yang biasa 

dihadapi ketika di tempat asal menjadi 

sama sekali berbeda dengan hal-hal yang 

dihadapi di tempat yang baru dan asing. 

Hal tersebut yang tidak diharapkan ketika 

pemelajar BIPA ingin belajar langsung ke 

Indonesia. Ketika pemelajar banyak 

mengalami gegar budaya maka akan 

menganggu proses belajar dan bahkan 

akan memengaruhi hasil belajar.  

Dalam proses kegiatan tersebut 

setiap pembelajar BIPA akan mengenal 

secara betul bagaimana wujud budaya 

lokal di setiap daerah di Indonesia. 

Sehingga, dapat meminimalisir gegar 

budaya dan bentuk kekeliruan tafsir 

terhadap keragaman budaya di Indonesia 

dan dapat mengenal keindahan budaya 

serta alam Indonesia yang sesungguhnya.  

Kata kunci: Literasi, Lokalitas, Gegar 

Budaya, BIPA 

 

PENDAHULUAN  

Dalam proses pembelajaran 

membaca dan menulis merupakan aspek 

penting yang akan menunjang terhadap 
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keberhasilan proses belajar tersebut. 

Kegiatan membaca dan menulis banyak 

dipaparkan beberapa tokoh sebagai aspek 

literasi. Haryanti (2016) mengemukakan 

bahwa literasi merupakan keberaksaraan, 

yaitu kemampuan menulis dan membaca, 

budaya literasi dimaksudkan untuk 

melakukan kebiasaan berfikir yang diikuti 

oleh sebuah proses membaca,  menulis 

yang pada akhirnya apa yang dilakukan 

dalam sebuah proses kegiatan tersebut 

akan menciptakan karya. PISA 

(Programme for International Student 

Assesment) mendifinisikan literasi 

membaca sebagai kemampuan memahami, 

menggunakan, merefleksi dan terlibat 

dengan teks tertulis, dalam rangka 

mencapai suatu tujuan, mengembangkan 

suatu pengetahuan dan potensi seseorang. 

Literasi membaca menurut PISA 

(2012) dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu 

format bahan bacaan, jenis tugas membaca 

atau aspek membaca, dan situasi kapan 

bacaan itu digunakan. Dimensi pertama 

adalah format teks yang dibagi ke dalam 

teks berkelanjutan (continuous texts) dan 

teks tidak berkelanjutan (non 

continuoustexts). Teks berkelanjutan 

terdiri atas teks yang padat kalimat dan 

diatur dalam paragraf serta dapat dalam 

bentuk struktur yang lebih besar seperti 

bagian, bab, atau buku. Teks tak-

berkelanjutan adalah teks yang tidak dalam 

bentuk kalimat yang padat kata melainkan 

dalam format non-teks (diagram, grafik, 

tabel, peta, dan iklan) yang biasanya 

memerlukan pendekatan atau cara 

membaca yang berbeda. 

Dimensi kedua adalah tugas 

membaca yang dibagi ke dalam tiga aspek, 

yaitu tugas untuk menemukan informasi 

tepatnya mencari informasi di dalam suatu 

teks, tugas untuk menginterpretasikan teks 

yang merupakan kemampuan untuk 

membangun makna dan menarik 

kesimpulan dari informasi tertulis, dan 

tugas melakukan refleksi dan 

mengevaluasi teks yaitu kegiatan untuk 

menghubungkan informasi tertulis dengan 

pengetahuan, gagasan, dan pengalaman 

sebelumnya. 

Dimensi ketiga adalah situasi atau 

konteks yang merupakan kategorisasi teks 

berdasarkan pada tujuan teks itu ditulis, 

hubungan teks itu dengan orang lain, dan 

konteks yang sifatnya umum. Teks yang 

dipilih dalam PISA memaksimalkan 

keanekaragaman situasi, yaitu situasi 

pribadi, pendidikan, pekerjaan, dan umum. 

Dengan demikin proses literasi 

memerlukan kemampuan yang kompleks, 

dan dapat memberikan peningkatan 

kemampuan terhadap pembelajar.  Perlu 

diketahui bahwa dalam ranah 

pembelajaran, kemampuan literasi adalah 

kemampuan penting yang harus dimiliki 

oleh setiap pembelajar. Kemampuan 

literasi sangat dibutuhkan pembelajar 

dalam rangka menguasai berbagai 

keterampilan. Agar pembelajar dapat 

mencapai tujuan setiap keterampilan 

(meliputi penguasaan ranah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap) maka mereka 

harus memiliki kemampuan literasi. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa 

kemampuan literasi tidak terbatas pada 

kemampuan kognitif, melainkan 

kemampuan yang bersifat lebih kompleks 

karena mencakup aspek sosial, aspek 

kebahasaan, dan aspek psikologis. 

Setiap daerah yang ada di 

Indonesia mempunyai kebudayaan sendiri-

sendiri. Kebudayaan yang dimiliki suatu 

daerah tertentu merupakan cermin dari 

watak kepribadian daerah pendukungnya. 

Dari kebudayaan itu pula kita dapat 

melihat peradabannya (Moelyono, 

1985:1). Dapat dikatakan bahwa lokalitas 

budaya merupakan sebuah produk budaya 

lokal yang menjadi penciri daerah tertentu 

di Indonesia dan berbeda dengan budaya 

di tempat yang lain. Ragam suku bangsa di 

Indonesia memberikan bayak warna 

terhadap budaya nasional.  Oleh sebab itu, 

setiap daerah yang ada di Indonesia 

memiliki kekayaan budaya lokal yang 

sangat memesona. Keuinikan, 

keberagaman, serta beberapa corak khas 
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budaya yang akan menjadikan warna 

tersendiri terhadap budaya nusantara.  

Proses pembelajaran BIPA 

merupakan proses belajar bahasa 

Indonesia yang di peruntukkan untuk 

orang asing. Dalam menginternasionalisasi 

bahasa Indonesia proses pembelajaran 

BIPA masih menjadi alat utama selain 

aspek-aspek pendukung lainnya. Dalam 

pembelajaran tersebut pengenalan budaya 

nusantara merupakan hal yang tidak boleh 

di tinggalkan. Dalam proses pembelajaran 

bahasa, belajar langsung ditempat bahasa 

tersebut dapat digunakan sebagai cara 

terjitu dalam mempercepat peningkatan 

hasil belajar. Oleh sebab itu, ketika kita 

belajar bahasa asing dan belajar ditempat 

bahasa tersebut digunakan akan 

mempercepat proses belajar dan 

menunjang terhadap hasil belajar. Dengan 

demikian banyak minat pemelajar asing 

yang ingin belajar langsung di Indonesia 

menjadikan proses pengenalan terhadap 

budaya Indonesia menjadi hal penting. 

Karena didalam pelaksanaannya pemelajar 

BIPA akan berhadapan langsung dengan 

kenyataan budaya yang ada di Indonesia. 

kenyataan tersebut akan memeiliki 

berbagai dampak salah satunya gegar 

budaya. Gegar budaya tersebut memeiliki 

efek yang negatif  dalam proses 

pembelajaran dikarekanan dampak dari 

gegar budaya tersebut bersinggungan 

langsung  terhadap individu-individu 

pemelajar BIPA. Salah satu contoh ketika 

pemelajar BIPA mengalami gegar budaya 

pemelajar tersebut tidak dapat menerima 

perubahan lingkungan yang ada di 

sekitarnya. Oleh sebab itu dampak dari 

gegar budaya ini akan bermacam serta 

dapat memberikan perubahan baik secara 

fisik dan psikis. Hal tersebutlah yang akan 

menjadikan permasalahan terhadap proses 

pembelajaran. Penanggualangan terhadap 

gegar budaya dalam proses pembelajaran 

bahasa yang dilakukakan di negara asal 

bahasa tersebut menjadi kajian penting 

dalam pelaksanaanya. Dampak dari gegar 

budaya tersebut akan menghambat 

terhadap hasil belajar pemelajar bahasa. 

Keanekaragaman budaya Indonesia akan 

menjadi nilai tambah terhadap pemelajar 

BIPA jika dilaksanakan dengan proses 

pengenalan yang baik. Akan terjadi 

sebaliknya jika keanekaragaman tersebut 

tidak dikenalkan secara baik.  

 Dengan demikian proses literasi 

akan menjadi alat yang sangat 

menguntungkan jika muatan informasi 

literasi tersebut di kemas dengan baik. Jika 

seluruh proses pembelajar BIPA dapat di 

jadikan sebagai alat untuk menyelaraskan 

antara pengetahuan bahasa dan budaya, 

maka secara tidak langsung seluruh 

pemelajar BIPA akan mengenal beberapa 

keunikan budaya Indonesia serta dijadikan 

pemahaman awal terhadap nuansa 

keindonesian. 

 

PEMBAHASAN  

Pemelajar BIPA merupakan peserta 

didik yang terdiri dari bermacam asal 

negara oleh sebab itu, seluruh proses 

pembelajarannya dapat kita manfaatkan 

untuk diplomasi yang halus dalam 

memperkenalkan serta mempererat 

hubungan Indonesia dengan berbagai 

negara. Seluruh komponen pembelajaran 

BIPA dapat kita manfaatkan sebagai 

sarana informasi khusus terhadap 

pembelajar untuk dapat mengenal lebih 

jauh Indonesia. Salah satu komponen 

tersebut yakni kegiatan literasi yang dapat 

kita manfaatkan secara maksimal untuk 

memperkenalkan Indonesia secara utuh 

dan benar sehingga segala informasi dan 

pengetahuan yang dimiliki pembelajar 

BIPA merupakan informasi yang benar. 

Pengenalan terhadap budaya lokal akan 

dapat meminimalisir gegar budaya 

pemelajar BIPA yang berada di Indonesia. 

 

Kajian Literasi  

Literasi yang dalam bahasa 

Inggrisnya literacy berasal dari bahasa 

Latin littera (huruf) yang pengertiannya 

melibatkan penguasaan sistem-sistem 

tulisan dan konvensi-konvensi yang 
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menyertainya. Namun demikian, literasi 

utamanya berhubungan dengan bahasa dan 

bagaimana bahasa itu digunakan. 

Kemampuan literasi pada awalnya 

diartikan sebagai keterampilan membaca 

dan menulis, tetapi pada saat ini 

pengertiannya mengalami perkembangan. 

Dalam ranah pembelajaran, kemampuan 

literasi merupakan kemampuan penting 

yang harus dimiliki oleh setiap pembelajar 

untuk menguasai berbagai keterampilan. 

Manakala berbicara mengenai bahasa, 

tentunya tidak lepas dari pembicaraan 

mengenai budaya karena bahasa itu sendiri 

merupakan bagian dari budaya. Sehingga, 

pendefinisian istilah literasi tentunya harus 

mencakup unsur yang melingkupi bahasa 

itu sendiri, yakni situasi sosial budayanya. 

Literasi tidaklah seragam karena 

literasi memiliki tingkatan-tingkatan yang 

menanjak. Jika seseorang sudah menguasai 

satu tahapan literasi maka akan memiliki 

pijakan untuk naik ke tingkatan literasi 

berikutnya. Wells (1987:111) 

menyebutkan bahwa terdapat empat 

tingkatan literasi, yaitu: performative, 

functional, informational, dan epistemic. 

Orang yang tingkat literasinya berada pada 

tingkat performatif, hanya mampu 

membaca dan menulis, serta berbicara 

dengan simbol-simbol yang digunakan 

(bahasa). Pada tingkat functional orang 

diharapkan dapat menggunakan bahasa 

untuk memenuhi kehidupan sehari-hari 

seperti membaca buku manual. Pada 

tingkat informational orang diharapkan 

dapat mengakses pengetahuan dengan 

bahasa. Sementara pada tingkat epistemic 

orang dapat mentransformasikan 

pengetahuan dalam bahasa. Dengan 

demikian tingkatan literasi dimulai dari 

tingkatan paling bawah yaitu performative, 

functional, informational, dan epistemic. 

 

Gegar Budaya(Culture Shock) 

Gegar budaya dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia dimaknai sebagai rasa 

bingung, dan kecemasan yang dialami oleh 

seseorang yang tinggal atau hidup di 

lingkungan atau budaya baru tanpa 

persiapan yang cukup. Ward (2001) 

mendefinisikan gegar budaya (Culture 

Shock) adalah suatu proses aktif dalam 

menghadapi perubahan saat berada di 

lingkungan yang tidak familiar. Proses 

aktif tersebut terdiri dari affective, 

behavior, dan Cognitive, yaitu reaksi 

individu tersebut merasa, berperilaku, dan 

berpikir ketika menghadapi pengaruh 

budaya kedua. Gegar budaya (Culture 

Shock) didefinisikan sebagai kegelisahan 

yang mengendap yang muncul dari 

kehilangan semua lambang dan simbol 

yang familiar dalam hubungan sosial, 

termasuk didalamnya seribu satu cara yang 

mengarahkan kita dalam situasi 

keseharian, misalnya bagaimana untuk 

memberi perintah, bagaimana membeli 

sesuatu, kapan dan di mana kita tidak perlu 

merespon (Mulyana, 2006). Gegar budaya 

tersebut memiliki beberapa dimensi salah 

satunya yakni, Behavior yang merupakan 

gegar budaya yang berhubungan dengan 

pembelajaran budaya dan pengembangan 

keterampilan sosial. Individu mengalami 

kekeliruan aturan, kebiasaan dan asumsi-

asumsi yang mengatur interaksi 

interpersonal mencakup komunikasi verbal 

dan nonverbal. Affective, yakni Dimensi 

yang berhubungan dengan perasaan dan 

emosi yang dapat menjadi positif atau 

negatif. Individu mengalami kebingungan 

dan merasa kewalahan karena datang ke 

lingkungan yang tidak familiar. 

Cognitive,merupakan dimensi hasil dari 

aspek affectively dan behaviorally yaitu 

perubahan persepsi individu dalam 

identifikasi etnis dan nilai-nilai akibat 

kontak budaya. 

Gegar budaya tersebut memiliki 

beberapa akibat terhadap sesorang yang 

mengalaminya. Salah satunya adalah krisis 

identitas dimana seseorang mulai 

mengevaluasi diri lagi ketika berada di 

tempat baru. Kemudian hal tersebut juga 

bisa berdampak terhadap putusnya 

komonikasi antar pribadi sehingga akan 

berpotensi untuk tingkat kecemasan  yang 
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tinggi atau rasa frustasi. Dengan demikian 

banyaknya dampak  yang akan terjadi 

terhadap pemelajar ketika berada di tempat 

penutur asli  atau tempat baru dalam  

pembelajaran bahasa harus mendapatkan 

perhatian serius agar proses pembelajaran 

bahasa akan  mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

 

Literasi Budaya Pembelajar BIPA 

Seseorang disebut literate apabila 

ia memiliki pengetahuan yang hakiki 

untuk digunakan dalam setiap aktivitas 

yang menuntut fungsi literasi secara efektif 

dalam masyarakat, dan pengetahuan yang 

dicapainya dengan membaca, menulis, dan 

arithmetic memungkinkan untk 

dimanfaatkan bagi dirinya sendiri dan 

perkembangan masyarakat. Dengan 

demikian untuk menjadi literate yang 

sesunguhnya, seseorang harus memiliki 

kemampuan menggunakan berbagai tipe 

teks secara tepat dan kemampuan 

memberdayakan pikiran, perasaan, dan 

tindakan dalam konteks aktivitas sosial 

dengan maksud tertentu. Terdapat tiga 

jenis literasi, yaitu literasi visual, literasi 

lisan, dan literasi cetakan. Ketiga jenis 

literasi ini mengarah pada aktivitas seni 

berbahasa yang diakui dalam berbagai 

kultur budaya yang berbeda. 

Literasi visual merupakan 

kemampuan dimana individu memiliki 

kemampuan mengenali penggunaan garis, 

bentuk, dan warna sehingga dapat 

menginterpretasikan tindakan, mengenali 

objek, dan memahami pesan lambang 

(Resmini, 2009). Secara umum, literasi 

visual berfokus pada penafsiran gambaran 

visual seseorang yang juga terkait dengan 

kemampuan membaca dan kemampuan 

menulis. Literasi visual memungkinakan 

pembelajar yang baru untuk dapat 

menyusun gambaran visual sebuah cerita 

secara urut dan benar meskipun dia belum 

bisa membaca. Melalui literasi visual 

bahkan seorang pembelajar kecil yang 

belum belajar berjalan akan dapat 

menyusun buku-buku pavorit ataupun 

bermacam alat bermainnya yang 

diserakkan orang dewasa yang ada di 

sekitarnya. Namun, tentu saja kemampuan 

literasi visual dikembangkan jauh di luar 

kemampuan awal di atas. Dalam proses 

pembelajaran BIPA literasi visual ini juga 

dapat di lakukan terhadap pemelajar BIPA 

pemula yang belum mampu membaca 

ataupun menulis dengan menggunakan 

bahasa Indonesia. Literasi visual ini dapat 

di lakukan dengan proses pengenalan 

terhadap visual gambar cerita cerita daerah 

tertentu dengan susunan cerita yang dapat 

di lakukan pemelajar. 

Literasi lisan seseorang yang 

menganut perspektif orasi mengaggap 

bahwa kebutuhan yang paling utama 

dalam berkomunikasi adalah berbicara dan 

mendengarkan. Sementara itu, membaca-

menulis dipandang sebagai keterampilan 

penting, tetapi bukan sebagai keterampilan 

primer yang dibutuhkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Namun, para penganut 

perespektif literasi berpendapat 

sebaliknya. Mereka menganggap bahwa 

keterampilan membaca dan menulis 

merupakan keterampilan yang utama. 

Literasi teks literasi terhadap teks 

tertulis atau tercetak digambarkan sebagai 

aktivitas dan keterampilan yang 

berhubungan secara langsung dengan teks 

yang tercetak, baik melalui bentuk 

pembacaan maupun penulisan. Di negara-

negara maju, seseorang yang memiliki 

kemampuan membaca dan menulis pada 

tingkatan tertentu dianggap sebagai 

masyarakat modern. Mereka mengaggap 

bahwa penggunaan media cetak atau 

tulisan merupakan aktivitas yang utama 

dalam kebidupan keseharian mereka. 

Dengan berbagai macam literasi 

tersebut dapat dilakukan proses literasi 

terhadap pemelajar BIPA dengan 

menguatkan terhadap asek budaya lokal, 

dalam  proses literasi yang dilakukan oleh 

pemelajar BIPA baik literasi lisan maupun 

literasi teks serta literasi visual. Dalam 

literasi visual pemelajar BIPA dapat 

melihat gambar bentuk-bentuk 
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keanekaragam budaya Indonesia serta 

kebiasan masayarkat Indonesia dalam 

kegiatan sehari-hari. Dengan demikian 

pemelajar BIPA yang tidak dapat 

melakukan baca secara teks akan 

terbantukan dengan proses literasi visual 

tersebut. Dalam literasi teks pemelajar 

BIPA dapat melakukan aspek bacaan 

maupun penulisan.  Proses literasi bacaan 

pemelajar BIPA dapat kita akomodasikan 

di tingkatan awal sebab proses tersebut 

yang membutuhkan informasi inti 

mengenai aspek-aspek budaya di 

Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses literasi membaca 

Dengan proses tersebut pembelajar 

BIPA yang melakukan proses membaca 

akan mendapatkan peningkatan 

keterampilan membaca serta dapat 

mengetahui informasi informasi tengtang 

beberapa keuinikan budaya yang terdapat 

di Indonesia . Sarana membaca akan 

dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu tugas 

untuk menemukan informasi tepatnya 

mencari informasi di dalam suatu teks, 

tugas untuk menginterpretasikan teks yang 

merupakan kemampuan untuk membangun 

makna dan menarik kesimpulan dari 

informasi tertulis, dan tugas melakukan 

refleksi dan mengevaluasi teks yaitu 

kegiatan untuk menghubungkan informasi 

tertulis dengan pengetahuan, gagasan, dan 

pengalaman sebelumnya. Dengan 

demikian proses literasi ini diharapkan 

akan banyak menghasilkan informasi-

informasi yang benar terhadap 

keanekaragaman budaya Indonesia. Dari 

beberapa proses literasi membaca ini 

diharapkan pemelajar BIPA dapat 

menerima semua bentuk informasi tentang 

adat-istiadat , kebiasaan-kebiasaan yang 

dilakukan di berbagai daerah yang ada di 

Indonesia. Wawasan dan pengetahuan 

tersebut yang diharapkan akan menjadikan 

bekal informasi awal terhadap budaya 

Indonesia. Dalam proses tersebut muatan 

budaya tidak hanya menjadi acuan 

keberhasilan informasi melaikan dapat 

meningkatkan keterampilan pemelajar 

BIPA tersebut. Oleh sebab itu, pemelajar 

BIPA akan mendapatkan peningkatan 

ketrampilan bahasa dengan berwawasan 

informasi budaya lokal di Indonesia. 

Kegiatan ini akan dapat memberikan 

manfaat yang besar untuk pembelajar 

BIPA maupun Indonesia. Manfaat literasi 

budaya ini juga dapat memudahkan 

pemelajar BIPA untuk berinteraski dengan 

masyarakat di Indonesia karena telah 

memahami kebudayaan masing-masing 

daerah di Indonesia. 

Proses literasi tersebut tidak 

dicukupkan dengan membaca. Proses 

lanjutan dalam literasi tersebut yakni  

literasi tulis yang digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan bahasa 

pemelajar BIPA dengan dapat menuliskan 

kebiasan-kebiasan yang selalu dilakukan 

masyarakat di Indonesia dengan berbagai 

keuinakan budaya masing-masing disetiap 

daerah. Kegiatan proses literasi teks dan 

tulis yang mengacu pada muatan budaya 

lokal ini di harapkan untuk dapat 

meningkatkan proses literasi lisan 

pembelajar BIPA serta dijadikan 

pemahaman  terhadap budaya di 

Indonesia. Sehingga dalam praktiknya 

pembelajar BIPA dapat melakukan 

komunikasi dan beradaptasi dengan 

lingkungan sekitar secara cepat.  

Dalam kegiatan literasi budaya 

pemelajar BIPA akan menuntut untuk 

menguasai informasi informasi budaya 

lokal yang tertuang dalam indikator 

indikator proses literasi. Penguasaan atau 

kemampuan literasi dapat dilakukan 
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terhadap seluruh pembelajar BIPA. 

Sehingga secara umum setiap pembelajar 

BIPA akan mendapatkan pengetahuan 

bahasa serta budaya Indonesia. Kegiatan 

literasi ini juga dapat dikategorikan 

Cultural Literacy, yang merupakan literasi 

budaya yang berarti pengetahuan, dan 

pemahaman, tentang bagaimana suatu 

negara, agama, sebuah kelompok etnis 

atau suatu suku, keyakinan, simbol, 

perayaan, dan cara komunikasi.  

Ada beberapa manfaat yang akan 

di dapatkan ketika pemelajar BIPA 

melakukan literasi budaya lokal. Manfat 

yang pertama dapat meminimalisir gegar 

budaya setiap pemelajar bahasa asing yang 

belajar di tempat penutur asli. Kedua, 

memberikan kebiasaan melatih 

keterampilan bahasa yang dimiliki 

pemelajar BIPA sehingga setiap proses 

literasi tersebut akan berkelanjutan dan 

bertingkat. Ketiga, manfaat yang diperoleh 

adalah keselarasan peningkatan 

keterampilan membaca dan menulis dalam 

bahasa Indonesia. Beberapa manfaat 

tersebut akan memberikan informasi 

tentang ke unikan budaya lokal yang 

terdapat di Indonesia, keanekaragaman 

budaya Indonesia terhadap pemelajar 

asing. 

Bayaknya budaya lokal di 

Indonesia merupakan keuntungan besar 

bagi negara Indonesia untuk memikat 

warga negara asing untuk dapat 

mengunjungi Indonesia dan belajar bahasa 

Indonesia. Dengan berbagai keuinak 

tersebut akan menjadi penghambat 

terhadap proses pembelajaran bahasa yang 

dilakukan di Indonesia oleh orang asing 

yang kemungkinan dapat mengalami gegar 

budaya. Jika hal tersebut tidak 

dipersiapkan secara baik. Keuinakn 

tersebut akan menjadi keuntungan jika 

diakomodir dengan baik. Sebaliknya jika 

hal tersebut tidak diakomodir dengan baik 

akan menimbulkan hambatan-hambatan 

bagi pemelajar BIPA yang belajar 

langsung di Indonesia. Dengan proses 

tersebut informasi yang benar yang dapat 

diperoleh pemelajar BIPA agar tidak ada 

salah informasi terhadap daerah daerah di 

indonesia yang memiliki perbedaan 

budaya. Hal tersebut dapat memberikan 

pemahaman dasar bagi warga negara asing 

yang ingin berkunjung ke daerah tertentu 

di Indonesia dan dapat memudahkan 

interaksi terhadap masayakat lokal di 

tempat yang ingin di kunjungi. 

Proses literasi budaya lokal ini 

harus di jadikan kegiatan yang dapat 

mensejajarkan antara belajar bahasa 

Indonesia serta budaya Indonesia. Ketika 

setiap pemelajar BIPA banyak mengetahui 

serta menyukai budaya Indonesia dapat di 

pastikan akan banyak pula warga negara 

asing yang mengunjungi serta belajar 

langsung di Indonesia. 

 

Minimalisir Gegar Budaya Pemelajar  

Gegar budaya dalam pelaksanaan 

pembelajaran BIPA di Indonesia menjadi 

sesuatu yang harus diperhatikan. Sebab 

proses tersebut akan menjadikan tolak 

ukur tingkatan keberhasilan proses 

pembelajaran BIPA di Indonesia. 

Pemelajar BIPA ketika mengalami gegar 

budaya akan memiliki beberapa gejala 

seperti berikut; Pertama kesedihan, 

perasaan tersebut akan dialami pemelajar 

BIPA ketika pertama kali datang 

keIndonesia dan mengalami gegar budaya. 

Secara tidak langsung proses pembelajaran 

dikelas akan terganggu dengan perasaan 

teresebut. Kedua, kesulitan untuk tidur hal 

ini bisanya paling banyak dialami oleh 

pemelajar yang memiliki latar waktu yang 

sangat berbeda dengan Indonesia. dengan 

demikian kurangnya istirahat ini akan 

mengakibatkan  kurangnya semangat 

belajar pula. Ketiga, mendambakan 

kegiatan atau mengidealkan budaya lama. 

Hal tersebut akan menjadikan pemalajar 

BIPA memiliki penilaian bahwa rutinitas 

atau apapun yang berada di Indonesia 

terasa aneh dan banyak sesuatu yang 

kurang baik. Dengan demikian perasaan 

ini akan mendorong pemelajar selalu 

bertanya-tanya tentang sesuatu yang ada di 
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Indonesia dan menurut mereka kurang 

ideal. Keempat, Kemarahan sifat cepat 

marah, keengganan untuk berhubungan 

dengan orang lain hal ini yang akan 

mengakibatkan hambatan peningkatan 

proses keteramilan berbahasa pemelajar 

BIPA. Dari beberapa keadaan gegar 

budaya yang dipaparkan di atas sangat 

jelas akan berdampak terhadap proses 

pembelajaran BIPA dikarenakan pemelajar 

secara individu memiliki keadaan yang 

tidak baik. Sehingga keadaan gegar 

budaya ini akan berakibat terhadap 

kesiapan belajar pemelajar BIPA tersebut.  

Dengan penggunaan literasi 

tersebut akan memiliki banyak dampak 

terhadap minimalisir gegar budaya dalam 

kegiatan pemelajar BIPA. Dengan 

kegiatan tersebut pemelajar BIPA akan 

mendapatkan informasi terbaik mengenai 

kegiatan-kegiatan ataupun pengetahuan 

tentang budaya di Indonesia. Dengan 

demikian pemahaman inilah yang 

dijadikan sebagai dasar memahami 

informasi yang berkaitan dengan 

kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia 

ataupun hal-hal unik yang ada di 

Indonesia. Proses literasi tentang budaya 

Indonesia tersebut akan memahamkan 

pemelajar BIPA terhadap beberapa aspek 

yang ada di Indonesia. Proses tersebut 

akan menjadikan wawasan pemahaan yang 

benar terhadap kebiasaan masyarakat 

Indonesia, cara berkomunikasi, dan 

beberapa kegiatan budaya lainnya. 

Proses literasi tersebut akan 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Meminimalisir kesedihan yang 

mendalam pemelajar BIPA dikarenakan 

kurangnya adaptasi terhadap keaadan baru 

di Indonesia. ketika pemelajar mengetahui 

bahwa masyarakat Indonesia terkenal 

ramah dan peduli akan menjadikan 

pemelajar tidak khawatir terhadap 

keberlangsungan kehidupannya di 

Indonesia. sehingga rasa sedih dan cemas 

ini akan hilang. 

2. Keunikan budaya yang ada 

disetiap daerah akan menjadikan sumber 

kekayaan terhadap nuansa budaya 

nusantara oleh sebab itu, pemelajar BIPA 

harus diberikan penjelasan agar tidak 

terjadi kekliruan tafsir budaya terhadap 

keunikan tersebut. Dengan demikian 

presepsi terhadap ideal budaya yang 

dibawa oleh pemelajar akan menjadi 

hilang sebab bertemu dan memahami 

beberapa budaya yang sangat unik bagi 

mereka dan menjadikan  kemenarikan 

terhadap pemelajar tersebut. 

3. Keengganan berkomunikasi 

dengan orang lain akan menjadikan kita 

tidak mudah berdaptasi dengan orang lain. 

Dengan demikian akan menjadikan 

pemelajar sering menyendiri serta tertutup 

dari kegiatan orang lain. Hal ini yang 

mengakibatkan pemelajar tidak kerasan 

dan merasa semua yang ada 

disekelilingnya tidak mendukung terhadap 

kegiatan yang mereka lakukan. Dengan 

proses literasi tersebut pemelajar akan 

mengetahui tabiat masyarakat Indonesia 

yang ramah serta sering bertegur sapa 

dengan orang lain. Dengan hal itu 

pemelajar berusaha untuk berbaur dengan 

masyarakat serta dapat berinteraksi dan 

menghilangkan keadaan introvert yang 

awalnya mereka lakukan. 
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kegiatan literasi ini dapat dilakukan oleh 

pemelajar BIPA untuk meningkatkan 

kemampuan ketrerampilan bahasa 

Indonesia. Kegiatan literasi ini dapat 

dilakukan dengan beberapa aspek literasi 

yakni literasi visual, literasi, teks, dan 

literasi lisan. Keanekaragaman budaya 

Indonesia menjadikan keuntungan yang 

sangat luar biasa untuk di jadkan sebagai 

bahan literasi pembelajar BIPA. Dengan 

demikian pemahaman awal terhadap 

budaya Indonesia akan menjadikan 

minimalisir gegar budaya yang biasanya 

dialami oleh orang asing yang datang ke 

Indonesia. Kegiatan literasi tersebut dapat 

di lakukan dengan proses literasi membaca 

dan menulis yang yang memiliki kekuatan 

ataupun muatan budaya lokal di Indonesia. 

Dalam proses literasi membaca pemelajar 

BIPA akan diajak untuk melakukan proses 

membaca muatan ataupun konten 

bacaannya berkaitan dengan budaya lokal 

yang terdapat di Indonesia dengan 

menyesuaikan dengan tingkatan 

pembelajar. Membaca merupakan aspek 

penting dalam keterampilan bahasa 

Indonesia oleh sebab itu, selain melatih 

pembelajar untuk mengasah keterampilan 

bahasa yang dimiliki kita dapat 

memberikan informasi serta wawasan 

terhadap pembelajar BIPA tentang 

budaya-budaya lokal yang ada di 

Indonesia. Peningkatan proses literasi 

membaca ini diharapkan berlanjut 

terhadap proses literasi tulis, dalam proses 

ini pembelajar BIPA yang telah melakukan 

proses literasi membaca banyak memiliki 

informasi ataupun pengetahuan terhadap 

budaya budaya lokal di Indonesia. 

Sehingga pembelajar BIPA dapat 

melakukan proses literasi tulis dengan 

menggunakan kemampuan bahasa serta 

pengetahuan budaya  yang dimiliki sebagai 

alat untuk menulis informasi informasi 

tentang budaya lokal di Indonesia. hal 

tersebut yang akan menjadikan minimalisir 

terhadap gejala serta dampak dari gegaar 

budaya pemelajar BIPA. Bayaknya budaya 

di Indonesia sangat memberikan kontribusi 

terhadap gegar budaya bagi orang asing 

yang datang ke Indonesia. hal tersebut 

sangat dihindari sebab akan menganggu 

terhadap proses belajar pemelajar BIPA.  

Dengan demikian kegiatan literasi ini 

dapat mensejajarkan antara pengetahuan 

bahasa dan budaya terhadap pemelajar 

BIPA. Gegar budaya ini perlu perhatian 

sebab akan menganggu terhadap proses 

pembelajaran pemelajar BIPA. Kegagalan 

berdaptasi dengan budaya Indonesia 

(gegar budaya) ini akan berdampak 

terhadap perkembangan pemelajar 

tersebut. Dalam hal ini langkah literasi di 

atas menjadi jalan demi meminimalisir 

gegar budaya tersebut. 
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