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1. Latar Belakang  

Pengajaran bahasa Indonesia bagi 

penutur asing (BIPA) telah berlangsung sejak 

puluhan tahun yang lalu. Pengajaran tersebut 

dilakukan oleh lembaga penyelenggara BIPA 

yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia. 

Kegiatan pengajaran BIPA itu bertujuan agar 

pemelajar terampil berbahasa Indonesia. 

 Selama ini keterampilan berbahasa 

Indonesia yang dimiliki pemelajar BIPA itu 

digunakan oleh peserta BIPA dalam keperluan 

kesehariannya, yaitu untuk kepentingan 

hubungan sosial dan hubungan pekerjaan. Akan 

tetapi, para peserta BIPA belum memiliki wadah 

resmi untuk menguji keterampilan berbahasa 

Indonesia yang mereka miliki itu dengan peserta 

BIPA lain. Oleh karena itu, sejak tahun 2009 

diselenggarakan lomba  keterampilan berbahasa 

Indonesia bagi peserta BIPA.  

Badan Bahasa sebagai lembaga resmi 

milik pemerintah yang berperan sebagai payung 

bagi penyelenggara pengajaran BIPA yang ada di 

Indonesia dan di luar Indonesia memiliki tugas 

untuk mewadahi kreativitas peserta BIPA dalam 

berbahasa Indonesia. Hal itu sejalan dengan 

kewajiban pemerintah untuk meningkatkan 

fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa 

internasional sesuai dengan amanat Pasal 44 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Oleh 

karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas 

bahasa dan sastra dalam Bulan Bahasa dan Sastra 

Tahun 2012 ini, Badan Bahasa kembali 

menyelenggarakan Lomba Keterampilan 

Berbahasa Indonesia bagi Peserta BIPA. 

Perlombaan tersebut diharapkan dapat 

memberikan wadah resmi bagi peserta BIPA 

untuk menguji keterampilan dan kreativitas 

mereka dalam berbahasa Indonesia. 

 

2. Tujuan Kegiatan  

Lomba keterampilan berbahasa Indonesia 

bagi peserta BIPA bertujuan: 

a. menciptakan kesempatan bagi peserta 

BIPA untuk menunjukkan keterampilan 

berbahasa Indonesia;  

b. mendorong peserta BIPA untuk terus 

meningkatkan keterampilan berbahasa 

Indonesia; 

c. menumbuhkan dan memupuk kecintaan 

peserta BIPA pada Indonesia;  

d. memperkenalkan Indonesia melalui 

bahasa Indonesia kepada dunia 

internasional. 

 

3. Waktu dan Tempat Kegiatan  

a. Tahap penyisihan dilaksanakan pada 

tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 

melalui jaringan internet. 

b. Tahap final  dilaksanakan pada tahun 

2013 di Jakarta. 

c. Tahap penyisihan tahun 2012 

dilaksanakan dari tanggal 9—30  

Oktober 2012.   

 

4. Jenis Lomba 

Jenis lomba yang diadakan meliputi 

lomba yang dapat memperlihatkan empat 

kemampuan berbahasa yang dimiliki 

pemelajar, yaitu keterampilan membaca, 

keterampilan mendengarkan, keterampilan 

berbicara, dan keterampilan menulis. 

 

5. Syarat Peserta 

Lomba keterampilan berbahasa Indonesia 

ini bersifat terbuka, yaitu dapat diikuti oleh 

peserta BIPA yang tersebar di lembaga 

pengajaran BIPA, baik yang ada di Indonesia 

maupun yang ada di luar Indonesia. Peserta 
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yang dapat mengikuti lomba ini harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut. 

a. Peserta adalah bukan peserta BIPA 

tingkat pemula. 

b. Peserta adalah bukan pengajar BIPA. 

c. Peserta adalah peserta BIPA, baik yang 

sedang belajar maupun yang telah 

menyelesaikan pelajarannya. 

d. Peserta berumur di atas 17 tahun. 

e. Peserta bertempat tinggal di Indonesia 

atau di luar Indonesia. 

f. Peserta bukan merupakan perwakilan 

lembaga penyelenggara BIPA atau 

negara. 

g. Peserta sehat jasmani dan rohani, serta 

tidak mengalami ketergantungan alkohol 

atau obat terlarang. 

h. Peserta wajib memiliki alamat pos-el, 

mengaktifkan jejaring sosial Facebook, 

dan memiliki program Skype/webcam 

Yahoo Messenger  pada komputernya.   

i. Peserta wajib membuka pos-el dan  akun 

Facebook-nya dua atau tiga hari sekali. 

j. Peserta bersedia untuk mengikuti seluruh 

rangkaian penjurian. 

k. Peserta yang  menjadi finalis bersedia 

untuk berada di Jakarta pada masa 

penjurian tahun 2013. 

 

6. Pendaftaran 

a. Peserta mendaftarkan diri kepada panitia 

dengan mengisi formulir pendaftaran  dan 

mengirimkannya ke alamat pos-el 

LombaKeterampilanBIPA@gmail.com 

atau bipabb@yahoo.co.id. 

b. Formulir pendaftaran terlampir  atau 

dapat diunduh dari 

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id 

c. Pendaftaran peserta paling lambat 8 Oktober 

2012.  

d. Pendaftaran ditutup pada tanggal 8 Oktober 

2012, pukul 24.00 WIB. 

e. Nama-nama peserta  diumumkan melalui 

surat ke alamat pos-el peserta pada tanggal  

9 Oktober 2012. 

f. Panitia menambahkan nama peserta dalam 

jaringan Facebook pada tanggal 9 Oktober 

2012. Peserta yang mendapat nama Lomba 

Keterampilan BIPA dalam bagian 

permintaan di Facebook-nya diminta untuk 

segera mengonfirmasikannya. 

g. Panitia telah menerima konfirmasi peserta 

paling lambat tanggal  12 Oktober 2012, 

pukul 12.00 WIB. 

 

 

 

Panitia Lomba Keterampilan Berbahasa 

bagi Peserta BIPA 

 

Alamat : Gedung Iswara, Lantai II 

Badan Bahasa, Kemdikbud,  

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, 

Jakarta 13220 

 

Telepon: (021) 4750406, 4706288 pesawat 157 

Faksimile: (021)  4750407 

Pos-el: LombaKeterampilanBIPA@gmail.com, 

bipabb@yahoo.co.id,  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULIR PENDAFTARAN* 

 

 

Nama :   

Jenis kelamin : 

Negara asal : 

Pekerjaan : 

Tempat dan tanggal lahir : 

Tempat belajar bahasa Indonesia : 

Lama belajar bahasa Indonesia :  

Alamat rumah/surat-menyurat : 

Nomor telepon selular : 

Alamat pos-el (e-mail) : 

Nama dan alamat pos-el  

dalam akun Facebook : 

 

Dengan ini, saya mendaftarkan diri menjadi 

peserta Lomba Keterampilan Berbahasa 

Indonesia bagi Peserta BIPA. 

 

Diisi di :                           

pada tanggal:                  

 

 

 

 

 

 

*Salin bagian ini, isi, dan kirimkan kepada 

panitia di 

LombaKeterampilanBIPA@gmail.com atau  

bipabb@yahoo.co.id 
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