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Abstract
The present paper aims to show the needs of reformulating the design
of English for specific purposes (ESP) courses for university students
who do not major in English. The idea for the study was derived from
the research on designing ESP programs  that I conducted for two years
for my dissertation. Results from the survey conducted in three public
universities in Indonesia have indicated that there is a fundamental
misunderstanding with the design of ESP courses which made the
teaching of such courses ineffective and inefficient.

PENDAHULUAN
ESP (English for Specific Purposes) merupakan salah satu bidang linguistik
terapan yang telah berkembang cukup lama, semenjak awal tahun 1970-an.
Sejalan dengan perkembangannya, di Indonesia ESP juga sudah dikenal,
namun masih terbatas pada kalangan akademisi tertentu yang berkecimpung
dalam bidang pengajaran bahasa Inggris saja. Secara teoretis, program ESP
melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan (stakeholders), namun pihak
lain yang terkait langsung dengan praktek ESP yang seharusnya mengetahui
bidang ini ternyata tidak mengenal ESP itu sendiri. Akibatnya, hingga tiga
dekade terakhir sangat jarang ditemukan adanya publikasi, seminar, lokakarya,
dan diskusi ilmiah yang membahas praktik dan perkembangan ESP di Indo-
nesia.

Tulisan ini merupakan laporan dari sebahagian hasil penelitian yang
dilatarbelakangi oleh fenomena teoretis dan praktis. Fenomena teoretis me-
nyangkut hasil pemahaman terhadap berbagai teori dan konsep dasar dalam
bidang ESP yang diramu dari berbagai pemikiran para ahli dalam bidang ESP.
Di antara konsep dasar tersebut adalah pengertian, karakteristik yang mem-
bedakan antara ESP dan EGP (English for general purposes),   klasifikasi, pe-
rancangan, pelaksanaan proses belajar mengajar, dan evaluasi dalam bidang
ESP. Konsep-konsep ini mengikuti gagasan yang dikemukakan oleh para ahli
seperti Hutchinson dan Waters (1987), Jordan (1997), Dudley-Evans dan St.
John (1998), McDonough dan Shaw (2000), dan McDonough (2002).

Dari sisi fenomena praktis, terdapat dua fakta yang menjadi pendorong
penelitian ini. Pertama, hasil-hasil penelitian dalam bidang ini yang telah
dipublikasikan memberikan gambaran betapa bidang ini telah berkembang
pesat dan menjadi salah satu objek penelitian yang menarik bagi banyak pihak.
Kedua, status ESP pada berbagai PT di Indonesia menunjukkan kecenderung-
an kurang menjadi perhatian dari berbagai pihak yang berkepentingan. Pada-
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hal, hampir semua program studi non-bahasa Inggris di berbagai jenis PT
menawarkan mata kuliah bahasa Inggris (MK-BING) yang berbau ESP kepada
mahasiswanya.

Menyangkut fenomena praktis ke dua ini, dalam struktur kurikulum
PT, pada awalnya, MK-BING hanya termasuk ke dalam kelompok mata kuliah
dasar  umum (MKDU) dengan bobot  2 SKS dan berisi  bahasa Inggris  umum.
Kerancuan pemahaman terhadap MK ini sebagai bahasa Inggris umum atau
bahasa Inggris untuk tujuan khusus berlangsung cukup lama hingga diga-
ungkannya otonomi yang memberlakukan istilah kurikulum lokal dan kuri-
kulum nasional. Pemberlakuan kedua kurikulum ini memungkinkan setiap PT
untuk menyusun kurikulum sendiri. Pergeseran memberi dampak bagi ber-
ubahnya perlakuan terhadap mata kuliah BING, dari yang umum kepada ESP.
Ada beberapa PT yang sudah memberi tajuk yang mencirikan bahwa MK-
BING bukan lagi berisi bahasa Inggris umum melainkan ESP seperti English
for International Relations, Bahasa Inggris Hukum, Bahasa Inggris Kimia,
Bahasa Inggris Teknik, dan berbagai tajuk ESP lainnya. Variasi ini tidak hanya
terjadi pada kelompok dan tajuknya saja, melainkan juga pada statusnya (wajib
dan pilihan), jumlah mata kuliahnya (1-4 buah), jumlah total sks-nya (2-12
sks), perancangannya, pelaksanaannya, dan evaluasinya.

Pemahaman terhadap kedua fenomena tersebut mendorong penulis
untuk melakukan kajian empiris secara lebih mendalam tentang bagaimana
MK-ESP dirancang?. Sejauh mana fase-fase program ESP telah diimplemen-
tasikan dalam perancangan MK-ESP di PT?  Survei yang melibatkan banyak
pihak ini dijadikan dasar dalam menjawab pertanyaan ketiga: bagaimana
seharusnya model perancangan program ESP dalam konteks PT di Indonesia?

1 METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian survei yang menggunakan
gabungan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif  yang didasarkan
kepada pendapat para ahli untuk kedua jenis penelitian ini seperti Bogdan dan
Biklen (1982), Johnson (1992), dan Wray, Trott, dan Bloomer (1998). Peneliti-
an survei ini mengambil kasus yang terjadi di Universitas Indonesia (UI),
Universitas Padjadjaran (UNPAD), dan Universitas Andalas (UNAND).
Masing-masing pada Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Hukum (FH), dan
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).

Sumber data penelitian ini berjumlah 355 orang yang terdiri dari lima
kelompok responden: 320 orang mahasiswa, 11 orang dosen pembina MK-
ESP, 9 orang ketua PS, 9 dosen senior PS, dan 7 orang pakar TEFL di
Indonesia. Empat kelompok pertama berasal dari ketiga universitas yang di-
survei sementara kelompok yang terakhir diambil dari guru besar jurusan
pendidikan bahasa Inggris Universitas Negeri Malang, Universitas Pendidikan
Indonesia, dan Universitas Negeri Padang. Kemudian, untuk penyelarasan
data, peneliti juga menggunakan sumber data berbentuk dokumen berupa
silabus MK, materi ajar, dan alat evaluasi yang digunakan dosen dalam MK-
ESP. Penelitian ini menggunakan wawancara, kuesioner, dan analisis dokumen
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sebagai alat pengumpul data yang didukung oleh banyak ahli seperti
Oppenheim (1992) dan McDonough dan McDonough (1997). Wawancara semi
terstruktur dilakukan dengan semua responden, kecuali mahasiswa. Instrumen
yang berupa kuesioner diperuntukkan bagi mahasiswa. Kuesioner ini disusun
berdasarkan berbagai rambu-rambu yang dikemukakan oleh Nunan (1999) dan
Oppenheim (1992). Kuesioner yang terdiri dari 35 butir ini dimaksudkan untuk
menjaring data tentang penilaian mahasiswa terhadap kebutuhan BING mereka
sendiri dan penilaian mereka terhadap bagaimana MK-ESP telah dirancang.

Data yang diperoleh dianalisis mengikuti prosedur seperti yang diha-
ruskan untuk jenis penelitian yang merupakan gabungan antara kuantitatif dan
kualitatif ini. Data yang bersifat kuantitatif yang didapat dari kuesioner dan
wawancara dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, yakni, dengan
menghitung jumlah dan prosentase data dalam bentuk tabulasi. Khusus bagi
data yang bertalian dengan pengurutan, analisis dilakukan melalui proses
pembobotan pilihan terlebih dahulu. Data yang bersifat kualitatif dianalisis
secara deskriptif-argumentatif. Pertama, data dikelompokkan menurut variabel
dan subvariabel yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, data tersebut
diverifikasi dengan cara membuang yang tidak signifikan. Selanjutnya, data
yang dianggap penting diverifikasi ulang untuk digabung, dimaknai, dan ditaf-
sirkan sesuai dengan unsur-unsur pembahasan yang ada.

2 TEMUAN PENELITIAN: PERANCANGAN ESP DI PT SETAKAT
INI

Temuan penelitian yang disampakan dalam tulisan ini hanyalah temuan pokok
yang merupakan sebahagian dari temuan penelitian yang telah dilakukan.
Pertanyaan penelitian yang diambil adalah: Bagaimana AK kebutuhan dilaku-
kan? Bagaimana profesionalisme pembina MK-ESP? Sejauh mana kola-borasi
dalam perancangan MK-ESP telah dilakukan? Bagaimana MK-ESP telah
dievaluasi? Semua pertanyaan penelitian ini disandarkan pada teori yang
dikemukakan oleh banyak pakar ESP, antara lain, Hutchinson dan Waters
(1987), Jordan (1997), Dudley-Evans dan St.John (1998), dan West (1999).
Akumulasi dari pendapat mereka yang dirumuskan menjadi kerangka acuan
teoretis menyatakan bahwa sebuah program ESP harus dirancang mengikuti
sejumlah fase kegiatan yang bersiklus yaitu analisis kebutuhan, penentuan
tujuan, pemilihan materi ajar, penetuan kegiatan belajar-mengajar, dan peren-
canaan evaluasi. Kerangka ini pula yang telah diikuti oleh banyak peneliti
dalam bidang ESP ini dan telah menghasilkan berbagai temuan yang mendu-
kung dan mengembangkan teori di bidang ini.

Hasil analisis data survei ini menunjukkan adanya beberapa per-
masalahan pokok yang perlu menjadi perhatian semua pihak. Pertama, peran-
cangan MK-ESP selama ini sama sekali belum diawali dengan adanya analisis
kebutuhan (AK) yang saksama sebagai dasar dalam perancangan program.
Kealpaan AK ini menjadi awal dari berbagai kekeliruan yang amat mendasar
dalam pelaksanaan MK ini seperti, penentuan tajuk yang tidak memberikan
arah, bobot sks yang sangat bervariasi, tujuan MK yang tidak berfokus dan
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tidak menggambarkan ESP, dan pemilihan dan penggunaan materi ajar yang
tidak sesuai dengan karakteristik dasar program ESP.

Kedua, MK-ESP tidak dibina dan diajarkan oleh pembina MK yang
memiliki profesionalisme sebagaimana seharusnya. Data menunjukkan bahwa
dosen yang ditunjuk sebagai pembina MK tidak memiliki bekal pelatihan dan
pendidikan yang memungkinkan mereka untuk menjadi pembina MK-ESP.
Sebahagian besar mereka tidak memahami dengan baik, bahkan ada yang sama
sekali tidak mengenal bagaimana program ESP harus dirancang dan dilaksana-
kan. Hal ini tidak hanya terjadi pada pembina MK-ESP yang sebahagian besar
berasal dari dosen bidang ilmu, tetapi juga terjadi pada mereka yang berasal
dari dosen bahasa Inggris. Kalaupun yang telah mengikuti pelatihan, pe-
mahamannya terhadap ESP sangat jauh dari yang diharapkan karena ternyata
waktu dan intensitas pelatihan sangat terbatas. Di samping itu, tidak satu pun
pembina MK-ESP yang berupaya mengembangkan profesionalismenya, baik
mengakses berbagai referensi tentang teori, hasil penelitian, dan praktek ESP
maupun pendalaman keterampilan mengajar bahasa Inggris.

Temuan pokok lainnya adalah ketiadaan koordinasi dan kolaborasi
yang baik antara semua pihak yang dianggap sebagai stakeholders untuk MK-
ESP. Data menunjukkan bahwa belum pernah terjadi adanya kolaborasi antara
pembina MK-ESP yang berasal dari dosen BING dengan dosen senior dan
pakar bidang studi. Tidak pernah ada kolaborasi antara pembina MK-ESP yang
berasal dari dosen bidang studi dengan dosen BING atau pakar TEFL yang
mengenal ESP dalam merancang dan melaksanakan MK-ESP ini. Hal ini di-
sebabkan oleh tidak adanya pemahaman yang baik terhadap MK-ESP. Tidak
ada yang merasa ikut bertanggungjawab terhadap MK ini selain pembina MK,
termasuk pimpinan program studi dan pakar bidang ilmu yang semuanya
menyatakan bahwa penguasaan bahasa Inggris yang berkenaan dengan bidang
ilmu  sangat  penting  bagi  mahasiswa.  Dengan  demikian,  MK-ESP  selama  ini
tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa program ESP pada setiap
program studi belum terjamah oleh evaluasi. Ketiadaan agenda untuk evaluasi
menjadi penyebab tidak diketahuinya berbagai permasalahan sehubungan de-
ngan efektifitas pelaksaan MK-ESP. Pimpinan PS dan fakultas tidak me-
nyadari adanya kekeliruan mendasar bahwa MK-ESP yang telah dan sedang
berjalan tidak berjalan menurut kaidah dan karakteristik ESP seperti telah
diungkapkan para ahlinya. Hal ini terjadi karena mereka juga tidak mengetahui
bagaimana karakteristik dasar dari MK-ESP dan bagaimana seharusnya MK
ini dirancang dan diimplementasikan.

Temuan penelitian di atas sejalan dengan beberapa temuan hasil
peneliti-an terdahulu yang dilakukan oleh Tubtintong (1994) di universitas
Chulalong-korn, Thailand, Chia dll (1999) di Chung Shan Medical College,
Taichung, Taiwan, dan Field (1999) di sebuah PT swasta di Yokohama,
Jepang. Penelitian mereka membuktikan bahwa hasil AK merupakan dasar
dalam perancangan program dan menentukan keterampilan apa yang harus
dikembangkan dalam program ESP. Hasil penelitian ini juga memperkokoh
temuan Bosher dan Smalkoski (2002), Kavaliauskien (2002), dan Deutch
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(2003) bahwa perancangan program memerlukan pengumpulan informasi dari
semua pihak terkait. Beberapa temuan penelitian  juga mendukung temuan
penelitian ini, seperti Daoud (2000), Holliday (1995), Quirke (1996), dan
Dobson  (1997).

Temuan penelitian ini mendorong lahirnya sebuah pemikiran untuk
mengadakan  reformulasi perancangan MK-ESP di PT Indonesia. Inilah yang
menjadi inti pemikirian yang diungkapkan dalam tulisan ini. Bentuk dan
langkah-langkah dari perancangan program ESP yang diusulkan untuk refor-
mulasi dibahas dalam topik berikut ini.

3 REFORMULASI PERANCANGAN MK-ESP YANG DIUSULKAN
Untuk keluar dari berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penelitian
survei dan menata kembali MK-ESP di masa depan, saya mengusulkan sebuah
model perancangan yang disebut sebagai Model Kolaborasi Kolektif (MKK).
Yang saya maksud dengan model dalam tulisan ini adalah penggambaran
proses perancangan program ESP dalam suatu rantaian beberapa elemen pokok
fase kegiatan  yang saling bertalian (McQuail dan Windahl, 1989). Istilah kola-
borasi yang saya gunakan mengikuti pendapat para pakar ESP yang meng-
ungkapkan bahwa kolaborasi berarti kerja sama. Kata kolektif  digunakan
untuk mempertegas bahwa kolaborasi ini tidak hanya melibatkan kerja sama
antara dua pihak, pembina MK dan dosen BS, tetapi kerja sama semua pihak
yang berkepentingan (stakeholders) yaitu pembina MK-ESP, dosen atau pakar
BS, pimpinan PS dan fakultas, pakar  TEFL yang lebih memahami teori dan
praktek ESP, alumni atau pasar kerja, dan mahasiswa. Kata kolektif juga me-
nunjukkan adanya kerja sama dan negosiasi dalam bentuk berkumpul bersama
melalui diskusi, seminar, atau lokakarya untuk membahas berbagai hal yang
menyangkut perancangan program ESP. Pengambilan keputusan harus dilaku-
kan secara bersama-sama, sehingga tercipta perancangan yang negosiatif
seperti yang ditekankan oleh Breen dan Littlejohn (2000).

Dengan demikian, MKK berarti penggambaran proses perancangan
MK-ESP yang dilakukan secara bersama-sama oleh enam pihak yang ber-
kepentingan dalam suatu forum diskusi, seminar, lokakarya atau badan ad hoc
tertentu di bawah koordinasi pimpinan PS dan fakultas. Semua pihak memiliki
tanggung jawab atau akuntabilitas yang sama dalam menghasilkan rancangan
MK-ESP ini.

Model ini menunjukkan bahwa ada serantaian kegiatan yang harus di-
lakukan dalam bentuk kolaborasi kolektif dalam perancangan program ESP.
Rantaian kegiatan yang dikemukakan para pakar, berlandaskan temuan pe-
nelitian yang telah dilakukan ini, tidak serta merta dapat diterapkan karena
pihak yang berkepentingan belum memahaminya. Dengan kata lain, AK
sebagai langkah awal dalam perancangan ESP yang diikuti dengan langkah-
langkah berikutnya belum dapat dilakukan bila konsep tentang itu belum
dipahami.
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3.1   Diseminasi Konsep Dasar ESP Kepada Semua Stakeholders

Di dalam MKK ini, kegiatan awal yang harus dilakukan dalam perancangan
MK-ESP adalah diseminasi konsep dasar ESP kepada semua pihak yang
berkepentingan. Menurut saya, kegiatan ini sangat penting dan harus dilakukan
karena, berdasarkan hasil penelitian, hampir semua pihak yang berkepentingan
ini belum mengenal secara baik konsep dasar ESP. Tanpa pemahaman yang
memadai terhadap konsep dasar ini tidak mungkin akan tercipta kolaborasi
yang baik dalam perancangan ini. Kegiatan ini diinisiasi oleh pimpinan
fakultas atau PS dengan menghadirkan pakar ESP sebagai nara sumber.
Stakeholders lainnya diundang dan dilibatkan dalam bentuk seminar dan
lokakarya untuk menanamkan pemahaman tentang ESP. Kegiatan ini baru
dapat dianggap berhasil bila semua pihak telah sampai pada pemahaman yang
baik terhadap program ESP.

Setelah semua pihak memahami konsep dasar ini, tahapan-tahapan
proses perancangan MK-ESP yang bersiklus dapat dilakukan. Tahapan pe-
rancangan program ESP yang bersiklus ini adalah penentuan kebutuhan, pe-
netapan informasi umum MK (tajuk, sks, sistem penawaran, dan deskripsi
MK),  penetapan tujuan,  pemilihan materi ajar, perencanaan bentuk kegiatan
belajar mengajar, dan perencanaan evaluasi.

3.2 Kolaborasi Penentuan Kebutuhan (Assessing Needs)

Semua ahli ESP berendapat bahwa program ESP harus diawali dengan analisis
kebutuhan. MK-ESP ini harus ditawarkan berdasarkan hasil AK yang
dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak yang berkepentingan. Ke-
terampilan dan penguasaan BING yang bagaimana yang dibutuhkan untuk di-
kembangkan dalam MK-ESP harus disepakati. Secara teoretis, AK dapat di-
lakukan dengan menggunakan instrumen tertentu seperti angket, kuesioner,
atau wawancara, namun ini belum dapat dilakukan oleh praktisi yang ada
sehingga cukup dilakukan melalui kesepakatan dalam kolaborasi kolektif,
tanpa harus menggunakan instrumen di atas.

3.3   Kolaborasi Penetapan MK-ESP

Penetapan MK dalam konteks ini adalah proses penentuan tajuk, kode, bobot
atau kesetaraan SKS, kelompok atau status, deskripsi, dan sistem penawaran
MK selama ini dimunculkan tanpa AK yang saksama oleh perumus kurikulum.
Semua ini menjadi komponen dan informasi yang dimuat di dalam struktur
kurikulum PS. Penetapan MK yang berbasis kolaborasi kolektif ini memung-
kinkan semua pihak untuk berinteraksi, membicarakan, dan menetapkan semua
entitas tersebut sebagai implementasi dari proses AK. Apapun keputusan yang
diambil menyangkut tajuk, bobot sks, pengelompokkan MK-ESP, dan sistem
penawaran MK-ESP akan mencerminkan bahwa penetapan awal MK ini
didasarkan atas hasil AK yang berupa kesepakatan yang di-lakukan bersama-
sama oleh semua pihak yang berkepentingan setelah mereka memahami apa
dan bagaimana program ESP.
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3.4   Kolaborasi Penetapan Tujuan MK-ESP

Pada tahap ini tim kolaborasi kolektif berdiskusi dalam merancang dan
merumuskan tujuan MK. Patokan dasar yang harus difahami oleh semua pihak
adalah bahwa, berdasarkan data penelitian survei, MK-ESP adalah sebuah
mata kuliah yang diarahkan untuk membantu mahasiswa untuk kepentingan
akademiknya, atau apa yang lebih dikenal sebagai EAP (English for Academic
Purposes). Untuk pengembangan keterampilan membaca, pemahaman adalah
tujuan yang paling penting untuk dijadikan fokus. Di dalam perancangan
tujuan tersebut perlu disadari oleh semua tim kolaborasi bahwa yang akan di-
kembangkan dalam kelas adalah strategi dan teknik membaca yang efektif dan
efisien yang termasuk dalam beberapa sub keterampilan membaca,  pengem-
bangan penguasaan kosakata yang bertalian dengan bidang ilmu, dan pe-
ngembangan keterampilan belajar. Kemudian, anggota tim kolaborasi juga
harus menyadari bahwa perancangan tujuan untuk pengembangan keterampil-
an bahasa yang lain (menyimak, berbicara, dan menulis) dan penguasaan tata
bahasa terintegrasi dengan keterampilan membaca, tetapi tidak menjadi fokus.

3.5   Kolaborasi Pemilihan dan Penentuan Materi Ajar.

Pada tahap pemilihan dan penentuan materi ajar ini tidak semua tim kolaborasi
kolektif harus terlibat. Pada tahap perancangan materi ini, pakar TEFL, pembi-
na MK-ESP, dan dosen atau pakar bidang studi membicarakan berbagai
alternatif  tentang materi ajar seperti sumber, isi, dan  karakteristik materi yang
akan digunakan. Pembahasan materi ajar dalam tim kolaborasi ini merupakan
hal yang tidak mudah karena menyangkut kepentingan dari sudut pandang
yang berbeda oleh unsur yang terlibat dalam kolaborasi. Namun demikian,
harus diakui bahwa perancangan materi dengan cara berkolaborasi ini meru-
pakan alternatif yang dianggap tepat mengingat  pembina MK mem-butuhkan
gagasan dari dosen dan pakar bidang studi tentang materi yang mungkin lebih
baik digunakan. Materi ajar ESP harus otentik karena ini merupakan salah satu
ciri pokok program ESP. Pemilihan materi tersebut didasarkan pada sub-
keterampilan bahasa yang ingin dikembangkan.

  Dari sisi isi materi ajar, tim kolaborasi kolektif juga harus menyadari
bersama bahwa materi ajar ESP harus mengandung dua unsur isi, real content
dan carrier content. Real content adalah materi untuk pengembangan ke-
terampilan bahasa, sedangkan carrier content adalah materi yang bertalian
dengan bidang ilmu yang menjadi spesialisasi mahasiswa. Dalam perancangan
materi ini tim kolaborasi juga harus mengetahui bersama bahwa materi ter-
sebut harus memenuhi kriteria sebagai materi  ajar ESP yang baik seperti yang
dikemukakan oleh Tomlinson (1998) dan Donna (2000).

3.6   Kolaborasi Perencanaan Bentuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM
Ungkapan berbagai pakar pengajaran bahasa yang berbunyi: No one method is
the best adalah ungkapan yang paling tepat difahami dalam kola-borasi
kolektif dalam menentukan dan memberikan saran terhadap pembina MK
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tentang metode atau teknik mengajar yang akan digunakan. Pemilihan metode
dan teknik mengajar sangat kontekstual. Perancangan KBM sangat ter-kait
dangan tujuan yang ingin dicapai dan materi ajar yang digunakan untuk
mencapai tujuan tersebut. Melalui keterampilan membaca pemahaman sebagai
prioritas, pengembangan pengetahuan bidang studi, pengetahuan kosakata
yang bertalian dengan bidang ilmu, dan keterampilan belajar terintegrasi de-
ngan itu.

 Tim kolaborasi diharapkan memahami bahwa penggabungan berbagai
bentuk ancangan pengajaran (multiple-based approach) seperti yang ber-
pumpun pada pelajar (student-centered learning), berpumpun pada isi materi
(content-based), berorientasi pada proses (process-based), dan berisi pem-
berian tugas-tugas (task-based) sangat dianjurkan dalam MK-ESP. Hal ini
tentu lebih dituntut untuk difahami dan dilaksanakan oleh  pembina MK.
Penerapan semua bentuk pengajaran ini akan mencerminkan keterlibatan
mahasiswa secara aktif dalam kelas ESP melalui diskusi dan tugas-tugas yang
berujung pada pengembangan keterampilan membaca, penguasaan unsur
bahasa, keterampilan belajar, dan pengembangan pengetahuan bidang ilmu
terkait.

3.7   Kolaborasi Perencanaan Bentuk Evaluasi.
Perancangan evaluasi memerlukan perhatian khusus tim kolaborasi. Di dalam
pertemuan semua stakeholders ini peserta dituntut untuk membicarakan
bagaimana evaluasi akan dilakukan, baik evaluasi hasil belajar maupun eva-
luasi program secara keseluruhan. Stakeholders yang paling perlu terlibat
dalam perancangana evaluasi ini adalah pembina MK-ESP, pakar TEFL, pakar
bidang studi, dan pimpinan PS. Atas bimbingan pakar TEFL semua anggota
tim kolaborasi diharapkan melahirkan kesepakatan tentang berbagai hal yang
menyangkut penentuan hasil  belajar mahasiswa dan evaluasi MK-ESP sebagai
suatu program.

3.8   Kolaborasi Penyusunan Silabus MK-ESP
Fase terakhir dalam model perancangan kolaborasi kolektif ini adalah penyu-
sunan silabus MK yang juga dilakukan secara berkolaborasi oleh semua pihak
yang berkepentingan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan, materi ajar, bentuk
KBM, dan bentuk evaluasi yang telah dirumuskan dapat dieksplisitkan secara
runtut dalam sebuah silabus MK. Format silabus ini dapat berbeda-beda sesuai
dengan kesepakatan yang diambil oleh pimpinan PT. Yang perlu di-perhatikan
semua pihak yang berkepentingan adalah bahwa silabus harus berisi semua
hasil kesepakatan yang telah diambil dalam enam fase sebelumnya. Setelah
silabus MK ini tersusun secara baik, pembina MK akan sangat terbantu dalam
melaksanakan proses belajar mengajar dan evaluasi hasil belajar mahasiswa.
Setelah pelaksanaan PBM yang diikuti dengan pelaksanaan evaluasi hasil
belajar ini, pembina MK dapat menerapkan perancangan yang telah dibuat
dalam mengevaluasi MK secara keseluruhan.
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4 SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian survei adalah bahwa MK-
ESP yang selama ini telah berjalan salah urus, salah arah, dan menyimpang
dari teori ESP yang seharusnya menjadi dasar. Permasalahan tersebut harus di-
upayakan untuk diselesaikan melalui penerapan teori ESP semaksimal mung-
kin berdasarkan konteks yang ada. Untuk ini, solusi yang dipandang paling
tepat dilakukan dalam perancangan MK-ESP adalah penerapan model kola-
borasi kolektif. Untuk setakat ini, model ini harus dilakukan sebagai salah satu
upaya untuk meningkatkan efektifitas MK-ESP di PT.

Ada beberapa saran atau rekomendasi sebagai hasil perenungan
terhadap hasil penelitian ini. Pertama,  Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris sudah
waktu-nya memikirkan untuk membuka program spesialisasi 1 tahun (setara
20-40sks) khusus ESP guru memberikan sertifikasi kepada pembina MK-ESP.
Kedua, perlu dibentuk suatu lembaga tertertentu yang khusus untuk bidang
ESP. Lembaga ini diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah yang mengkaji,
merancang, mengevaluasi, dan meneliti berbagai hal yang menyangkut pro-
gram ESP serta menyebarluaskan berbagai informasi hasil penelitian, pe-
ngalaman, dan kajian teori. Ketiga, sistem penawaran MK-ESP ini diusulkan
untuk diubah menjadi MK wajib dalam bentuk 0 sks yang dapat ditawarkan
dalam beberapa semester sesuai hasil AK. Mahasiswa yang akan mengambil
kelas tertentu harus melalui suatu seleksi penempatan yang sesuai dengan
kemampuan awal bahasa Inggris mereka.
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