
LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang ikut menandai hadirnya Revolusi Industri IV telah membawa dampak besar dalam berbagai bidang kehidupan. Tumpuan 

pada sistem sik dan siber (cyber-physical system) sangat memengaruhi cara kerja yang menuntut adanya kemampuan adaptasi dan kegesitan bertindak,  tidak 

terkecuali dalam bidang leksikogra. Sebagai produk leksikogra, keberadaan kamus elektronik kini mulai menggantikan kamus cetak karena dianggap lebih 

praktis, lebih mudah diakses,  lebih murah, bahkan dianggap lebih ramah lingkungan karena bersifat nirkertas (paperless).

Perubahan kecenderungan tersebut menyangkut dua aspek penting, yaitu penyusunan kamus dan penggunaan kamus. Dari segi penyusunan, kemajuan teknologi 

informasi telah mengubah cara kerja manual ke arah serba otomatis. Aspek penyusunan kamus meliputi pemanfaatan korpus, otomatisasi proses leksikogras 

(penyuntingan), pengumpulan data melalui metode urun daya (crowd sourcing), dan hal-hal lain yang terkait pengembangan aplikasi DWS (dictionary writing 

system). Dari segi penggunaan, terlihat kecenderungan peralihan penggunaan format kamus cetak ke kamus elektronik. Dengan format tersebut, dimungkinkan 

jangkauan pengguna kamus dapat lebih meluas dengan cara yang cepat dan murah, serta sangat mungkin dikembangkan lebih lanjut dengan tur-tur lain 

sehingga memudahkan pengguna dan menambah daya tarik dan fungsinya.

Selain aspek penyusunan dan penggunaan kamus, aspek yang tak kalah pentingnya adalah aspek hukum yang berkaitan dengan masalah pelindungan data. 

Pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet  selain membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Data menjadi sangat rentan dan terbuka karena 

dapat diakses oleh siapa saja. Walaupun pengamanan sudah dilakukan, tetapi masih saja terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas karya. Oleh sebab itu, 

landasan hukum menjadi sangat penting diterapkan dalam hal ini.

Seminar ini diharapkan dapat menjadi ajang pertukaran informasi tentang perkembangan penyusunan kamus elektronik dan perkembangan teknologi informasi 

yang berkaitan dengan produk leksikogra.  Selain itu, hasil seminar ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pengembangan produk leksikogra, 

khususnya kamus, untuk meningkatkan manfaatnya bagi para pengguna.

TUJUAN

Seminar ini merupakan upaya untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pekerjaan leksikogras serta 

pelindungan data digital produk perkamusan.

TEMA DAN SUBTEMA

Tema Seminar Leksikogra ini adalah “Leksikogra di Era Digital”.

Subtema Seminar:

1. Aspek-aspek penyusunan kamus elektronik

2. Pemanfaatan korpus dalam penyusunan kamus

3. Pengembangan aplikasi untuk kamus elektronik

4. Aspek hukum dalam pemanfaatan data kamus elektronik

WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Seminar Leksikogra Indonesia ini akan dilaksanakan pada tanggal 

1—3 Agustus 2018 di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta.

PESERTA

Seminar Leksikogra Indonesia (SLI) 2018 ini dapat diikuti oleh pekamus, 

pakar teknologi informasi, pakar linguistik korpus, akademisi, peneliti, 

pengamat, dan peminat bahasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Panitia 

menanggung akomodsasi dan konsumsi selama kegiatan berlangsung dan 

peserta tidak dipungut biaya apa pun. Mengingat keterbatasan kapasitas 

peserta (150 orang), akan diberlakukan seleksi terhadap pendaftar yang 

mengajukan diri.

Setiap anggota masyarakat dapat mengajukan diri menjadi calon peserta 

dengan mengirimkan formulir peserta. Panitia akan menyeleksi berdasarkan 

esai yang ditulis. Formulir calon peserta seminar dapat diunduh di laman 

badanbahasa.kemdikbud.go.id atau diperoleh di Sekretariat Panitia SLI 2018 

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Gedung Iswara Lantai 3, Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta.

Calon peserta yang terpilih menjadi peserta akan diumumkan pada tanggal

2 Juli 2018 melalui laman Badan Bahasa.

PEMAKALAH

Setiap anggota masyarakat dapat mengajukan makalah untuk disampaikan dalam Seminar Leksikogra Indonesia  melalui tahapan seleksi abstrak. Calon 

pemakalah yang berminat dapat mengirimkan abstrak makalahnya 250—400 kata, paling lambat 28 Juni 2018 sesuai dengan tema atau subtema Seminar 

Leksikogra melalui alamat posel seminar.leksikogra@kemdikbud.go.id.

Pemakalah yang lulus seleksi akan diumumkan pada tanggal 2 Juli 2018 melalui laman Badan Bahasa. Makalah lengkap harus diterima panitia paling lambat 23 

Juli 2018 dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Makalah belum pernah diterbitkan dalam seminar atau jurnal lain.

2. Makalah yang diajukan sesuai dengan tema dan subtema seminar.

3. Makalah merupakan karya dari pengaju makalah.

TANGGAL PENTING

      

      28 Juni 2018: Batas penerimaan abstrak peserta dan makalah yang

      akan diseleksi

      2 Juli 2018: Pengumuman peserta dan abstrak makalah

      lulus seleksi di laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

      23 Juli 2018: Batas akhir penerimaan makalah lengkap dalam

      bentuk salinan lunak (soft copy)

SEKRETARIAT

JADWAL

1. Prof. Dr. Karnedi, S.S., M.A. (linguis, leksikograf)

2. Dr. Sonny Zulhuda (ahli hukum siber)

3. Ian Kamajaya (pengembang KBBI Daring)

4. Ivan Lanin, M.T. (pengembang Kateglo)

PEMBICARA UTAMA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Seminar Leksikografi Indonesia (SLI) 2018
Leksikografi di Era Digital“                                                “

: Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220

: (021) 4706676, psw. 2303

: badanbahasa.kemendikbud.go.id.

: seminar.leksikogra@kemdikbud.go.id

: +6282113202940 (Kunkun Purwati)

HARI  WAKTU  MATERI  NARASUMBER  

Rabu,  
1  Agustus  
2018  

12.00—16.00  
Daftar Ulang Peserta dan Lapor 
Masuk Hotel  

  

16.00—16.30  Laporan Panitia   

16.30—17.30  Pembukaan  
Prof. Dr. Dadang Sunendar, 
M.Hum.  

17.30—19.00  Istirahat dan Makan Malam   

19.00—20.30  Panel 1  Pemakalah  

Kamis,  
2 Agustus  
2018  

08.30—09.30  Penyajian Materi  Prof. Dr. Karnedi,  S.S.,  M.A.  

09.30—09.45  Rehat Kudapan   

09.45—11.15  Panel 2  Pemakalah  

11.15—12.15  Penyajian Materi  Dr. Sonny Zulhuda  

12.15—13.00  Istirahat dan Makan Siang   

13.00—14.30  Panel 3  Pemakalah  

14.30—16.00  Panel 4  Pemakalah  

16.00—16.15  Rehat Kudapan   

16.15—17.15  Penyajian Materi  Ian Kamajaya  

17.15—19.00  Istirahat dan Makan Malam   

19.00—21.00  Penyajian Materi  Ivan Lanin, M.T.  

Jumat,  
3 Agustus  
2018  

08.30—10.00  Sidang Perumusan   

10.00—11.00  Penutupan  Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.  
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