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Peserta Seminar tidak dipungut biaya. 
Pendaftaran peserta paling lambat hari Jumat, 
10 Agustus 2012.

   Alamat Panitia:
   Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
   Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
   Jalan Daksinapati Barat IV
   Rawamangun, Jakarta Timur
   Telepon (021) 4706287; 4706288; 4896558
   pesawat 135 
   Faksimile (021) 4750407   
   Pos-el: badan.bahasa@kemdikbud.go.id 

Pendaftaran

Peserta

Waktu dan Tempat

Pemakalah
Pemakalah Seminar adalah peserta yang 
abstraknya lolos seleksi.

Peserta seminar adalah peneliti, penyuluh, 
dosen, guru bahasa dan sastra, mahasiswa, serta 
kritikus sastra. 

Narahubung:
Martha Lena Adriana (081319638023)
Ni Nyoman Subardini (08121368882)

Seminar dilaksanakan hari Rabu-Kamis, 12-13 
September 2012, pukul 08.30--16.00, di Gedung 
Samudera, Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, 
Jakarta Timur.  

Nama : ......................................

NIP : ......................................

Pekerjaan : ......................................

Institusi : ......................................

Alamat Kantor : ......................................

Alamat Rumah : ......................................

Telepon : ......................................

Telepon Selular : ......................................

Pos-el (e-mail) : ......................................

Faksimile : ......................................

(                             )

Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditanda-
tangani dikirimkan ke alamat Panitia. 
Formulir ini boleh digandakan.
Pendaftaran ditutup jika peserta sudah memenuhi 
jumlah seratus orang.

Formulir Pendaftaran
Seminar Nasional Bahasa dan Sastra



Tujuan

Tema: 
Bahasa, Sastra, dan Media Massa 

Tema dan Topik

Topik Bahasa:
Penggunaan Bahasa di Jejaring Sosial
Penggunaan Bahasa Iklan
Bahasa Tokoh di Media Massa

Topik Sastra:
Sastra dan Siber
Sastra dan Kritik di Media Massa
Sastra dan Industri Kreatif

Perkembangan teknologi informasi telah membawa 
perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan 
dengan  bahasa dan sastra Indonesia, perubahan itu 
terjadi, antara lain, masyarakat lebih berbangga terha-
dap bahasa dan sastra asing daripada bahasa dan sastra 
Indonesia. Perubahan tersebut perlu disikapi dengan 
saksama dalam upaya pembinaan dan pengembangan 
bahasa dan sastra Indonesia. Dengan demikian, bahasa 
dan sastra Indonesia tetap lestari, yaitu mampu mem-
pertahankan identitas keindonesiaan.   
 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 
(Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan dan Kebuda-
yaan, merupakan instansi pemerintah yang mempunyai 
tugas untuk menangani masalah kebahasaan dan kesas-
traan. Tugas dan fungsi Badan Bahasa adalah melakukan 
pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa 
dan sastra.  
 Berbagai penelitian kebahasaan dan kesas-
traan yang dilakukan oleh Pusat Bahasa (kini Badan 
Bahasa) telah diterbitkan, antara lain, Glosarium Peter-
nakan (2002), Kohesi Leksikal dalam Editorial Surat 
Kabar Nasional (2009), Penggunaan Bahasa Indonesia 
dalam Buku Ajar Sekolah Dasar (2010), Kosakata Domi-
nan Surat Kabar Ibu Kota dalam Kaitannya dengan 
Pembentukan Opini Publik 2010 (2011), Sandiwara 
Derma: Antologi Drama (2009), dan Mener Perlente: 
Antologi Puisi Periode Awal (2009). 
 Kegiatan seminar merupakan bagian dari 
kegiatan ilmiah yang bertujuan mengembangkan 
keilmuan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas 
penelitian. Di samping itu,  penyelenggaraan seminar 
diharapkan  juga  akan meningkatkan kualitas peneliti. 
Oleh karena itu, seminar ilmiah skala nasional khusus 
bidang kebahasaaan dan kesastraan perlu menjadi 
kegiatan tahunan yang berperan dalam pengembangan 
bahasa dan sastra Indonesia. 
 Dengan memperhatikan hal tersebut, perlu 
dilakukan kegiatan seminar ilmiah nasional kebahasaan 
dan kesastraan. Makalah yang terpilih akan dipublikasi-
kan dalam jurnal terbitan Badan Bahasa. Makalah yang 
dipresentasikan dan diterbitkan di jurnal diharapkan 
dapat memperkaya khazanah keilmuan bidang bahasa 
dan sastra.

Latar Belakang Persyaratan

Seminar Nasional Bahasa dan  Sastra ini 
bertujuan
 
menggairahkan semangat penulisan ilmiah 
kebahasaan dan kesastraan;

menggelorakan tradisi seminar ilmiah nasional 
tahunan;

meningkatkan kualitas dan kuantitas peneli-
tian kebahasaan dan kesastraan;

memperkaya khazanah ilmu bidang bahasa 
dan sastra;

memperoleh tulisan ilmiah yang bermutu dan 
layak dipublikasikan dalam jurnal ilmiah 
Badan Bahasa.
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Persyaratan penulisan makalah adalah sebagai 
berikut.

Tulisan harus asli (bukan terjemahan atau 
saduran) dan belum pernah dipublikasikan.

Tulisan memenuhi ketentuan penulisan 
makalah ilmiah yang meliputi pendahuluan 
(yang terdiri atas latar belakang, tujuan, dan 
metodologi), pembahasan, dan simpulan.

Panjang tulisan 9.000—12.000 kata (tidak 
termasuk abstrak, kata kunci, dan daftar 
pustaka). 

Ukuran kertas A4.

Tulisan diketik dengan ukuran huruf Times New 
Roman 12.

Tulisan yang dikirim kepada Panitia harus men-
cantumkan nama dan alamat lengkap, nomor 
telepon, serta alamat pos elektronik. 

Tulisan dapat dikirim melalui pos ke alamat 
Panitia dengan menyertakan cakram padat 
(CD) atau dikirim melalui pos elektronik ke 
alamat: badan.bahasa@kemdikbud.go.id

Abstrak diterima Panitia paling lambat tanggal  
29 Juni 2012.

Abstrak yang lolos seleksi diumumkan tanggal 
13 Juli 2012.

Tulisan lengkap diterima paling lambat tanggal 
31 Agustus 2012. 
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