
1 Mei—31 Juli 2013: Pendaftaran peserta
 
1 Mei—17 Juni 2013: Pendaftaran pemakalah 

17 Juni 2013: Batas penerimaan abstrak maka-
lah 

30 Juni 2013: Pengumuman hasil seleksi abstrak 

30 Juni—5 Juli 2013:
kalah yang lolos seleksi abstrak 

17 Agustus 2013:  Batas penerimaan makalah 
lengkap dalam bentuk salinan lunak

24 Agustus 2013:  Pengumuman hasil seleksi 
peserta dan pemakalah kongres gelombang I

24—31 Agustus 2013:
peserta dan pemakalah gelombang I

1 September 2013:  Pengumuman hasil seleksi 
peserta dan pemakalah kongres gelombang II

1—7 September 2013:
peserta dan pemakalah gelombang II

28—31 Oktober 2013: Pelaksanaan Kongres 
Bahasa Indonesia X  

Sekretariat Panitia 
Kongres Bahasa Indonesia X

Jalan Daksinapati Barat IV, Jakarta 13220
Telepon: +6221- 4706287 (umum)

                              +6221-95611197 (kepesertaan) 
                                  +6221-95611198 (permakalahan)

                 Faksimile: +6221- 4750407

                                   
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Formulir pendaftaran peserta dan pemakalah 
dapat diunduh dari laman Badan Bahasa atau  
dapat diperoleh langsung di Badan Bahasa, Balai 
Bahasa, atau Kantor Bahasa terdekat.

Semua pengumuman hasil seleksi peserta dan 
pemakalah disampaikan melalui laman Badan 
Bahasa.

kongres dilayani pada setiap hari kerja pukul 
08.00—16.00 WIB.

www.badanbahasa.kemdikbud.go.id
 Posel: kongresbi@kemdikbud.go.id

Keterangan:

Hotel Grand Sahid Jaya
Jalan Jend. Sudirman Kav. 86

Griya Amartha Hotel
Jalan Setiabudi Tengah No.3

Prasada Mansion
Jalan Komando Raya 6, Karet

Green Bamboo Residence
Jalan Anggrek 4 No.47, Setiabudi

LeGreen Residence Setiabudi
Jalan Setiabudi VI/29, Kuningan

Hotel Syariah
Jalan Blora No. 37, Thamrin

Clay Hotel Jakarta
Jalan Blora No. 20, Thamrin

Smart Hotel
Jalan Tg. Karang No.2, Thamrin

Blessing Residence
Jalan Komando Raya I/19, Setiabudi, Kuningan

Avissa Suites 
Jalan Karet Pedurenan No.19, Kuningan

 

Facebook: Kongres Bahasa IndonesiaTwitter: @kongresBI

Tanggal Penting

Informasi Lain

Peta Lokasi

KONGRES BAHASA INDONESIA X

28—31  Oktober 2013

Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Indonesia

Penguatan Bahasa Indonesia 
di Dunia Internasional

Kon�rmasi calon pema-



Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa 
Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang 
mantap. Dalam kemantapan itu, bahasa Indonesia 
mengalami perkembangan yang amat pesat sehingga 
bahasa itu bukan saja menjadi bahasa yang mampu 
mengikat persatuan dan kesatuan bangsa, melainkan 
juga menjadi penghela ilmu pengetahuan. 

Sebagai pengikat persatuan dan kesatuan, baha-
                           satab-satab nakgnalihgnem tapad aisenodnI as

etnisitas bangsa Indonesia dalam berkomunikasi. 
Sebagai penghela ilmu pengetahuan, bahasa Indo-

                                pesnok namagarebek ihadawem upmam halet aisen
                                     -ek adap rakareb gnay pesnok kiab ,nauhategnep

arifan Nusantara maupun konsep peradaban Barat. 

                                     narep nakniamem aguj aisenodnI asahaB
penting dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan 
bisnis. Penetapan regulasi penggunaan bahasa In-
donesia di bidang-bidang itu—langsung atau tidak 

   -odnI asahabreb narihamek taubmem—gnusgnal
nesia menjadi kepentingan banyak pihak. Kemahiran 
berbahasa Indonesia mulai dijadikan syarat kelulusan 
dalam pendidikan dan pengembangan karier pada 
bidang-bidang tersebut. Itulah sebabnya, lembaga 
pembelajaran dan pengujian kemahiran berbahasa 
Indonesia bermunculan di berbagai negara. Sejalan 
dengan itu,  peningkatan mutu pembelajaran bahasa 
Indonesia juga harus terus dilakukan. 

Kongres Bahasa Indonesia X ini merupakan forum 
     nad ,nasawaw ,iroet ,nauhategnep umli igabreb

pengalaman terbaik tentang bahasa dan sastra Indo-
nesia bagi semua orang yang berkarya di bidang itu. 
Tukar pikiran berbagai pakar, praktisi, pemerhati, dan 
pencinta bahasa dan sastra itu diharapkan mampu 

dan  pelindungan bahasa dan sastra serta menghasil-
kan rumusan atau rekomendasi yang dapat dijadikan 
arah kebijakan nasional kebahasaan dan kesastraan.

          amet takgnagnem X aisenodnI asahaB sergnoK
”Penguatan Bahasa Indonesia di Dunia Internasional”.  
Tema ini dijabarkan dalam subtema berikut.

               -eP umlI alehgneP iagabes aisenodnI asahaB
ngetahuan dan Wahana Ipteks 

Bahasa Indonesia sebagai Jati Diri dan Media Pen-
didikan Karakter Bangsa dalam Memperkukuh NKRI 

Diplomasi Kebahasaan sebagai Upaya Jati Diri dan 
Pemartabatan Bangsa 

Industri Kreatif Berbasis Bahasa dan Sastra dalam 
Meningkatkan Daya Saing Bangsa 

Bahasa Daerah dan Bahasa Asing sebagai Pen-
dukung Bahasa Indonesia 

Membawa Sastra Indonesia sebagai Warga Sastra 
Dunia 

Optimalisasi Peran Media Massa dalam Pemanfaatan 
Bahasa dan Sastra Indonesia 

Perkembangan Bahasa dan Studi Indonesia di Luar 
Negeri 

-

-

Peserta kongres sebanyak-banyaknya 1.000 orang. 
Calon peserta dapat mengajukan permohonan keikut-
sertaan dengan ketentuan sebagai berikut.

Peserta kongres adalah pakar, praktisi, pemerhati, 
dosen, guru, mahasiswa, serta pencinta bahasa dan 
sastra, baik dari dalam maupun luar negeri.

Calon peserta mengisi formulir asli atau fotokopi 
yang disediakan panitia dan mengirimkannya kem-
bali kepada panitia melalui posel atau faksimile. 

Peserta memilih tiga subtema yang diminati. 

Peserta bersedia mengikuti seluruh sidang selama 
kongres berlangsung. 

Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran dan kon-
      gnuggnanem surah atresep ,ipatet nakA .ismus

sendiri biaya transportasi, akomodasi, dan biaya 
lainnya selama kongres berlangsung.

Semua peserta akan mendapatkan perlengkapan 
seminar, tetapi hanya peserta yang mengikuti per
sidangan secara penuh yang akan mendapatkan 

Calon peserta diseleksi berdasarkan ketentuan (1), 
(2), (3), dan (4) tersebut di atas.

Latar Belakang Tema dan Subtema

Peserta

Calon pemakalah mengisi formulir pendaftaran yang 
disediakan panitia dan mengirimkannya kembali 
melalui posel atau faksimile.

Calon pemakalah sidang kelompok harus mengirim
kan abstrak kurang lebih 250 kata kepada panitia 
melalui  posel atau faksimile.

Pemakalah tidak dipungut biaya pendaftaran dan 
konsumsi. Akan tetapi, pemakalah harus menang
gung biaya transportasi, akomodasi, dan biaya lain

-

nya selama kongres berlangsung.

    -gnelrep naktapadnem naka halakamep aumeS
kapan seminar, tetapi hanya pemakalah yang 
mengikuti persidangan secara penuh yang akan 

     

Makalah dalam kongres ini akan disajikan dalam tig a 
kategori sidang, yakni sidang pleno tunggal, sidang ple
no panel, dan sidang kelompok. Pemakalah untuk sidang 
pleno tunggal dan pleno panel merupakan pemakalah 
undangan yang ditentukan oleh panitia. Pemakalah un
tuk sidang kelompok adalah anggota masyarakat yang 
dipilih berdasarkan seleksi tulisan (abstrak dan makalah) 
dengan ketentuan sebagai berikut. 

Makalah harus sesuai dengan subtema Kongres Ba
hasa Indonesia X.
 

                 naijak ,naitilenep lisah apureb tapad halakaM
teoretis, atau pengalaman praktis yang berkaitan 

asing). 

Pemakalah

      uata ,haread ,aisenodnI( artsas nad asahab nagned

-

-

-


