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JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan 
Lagu Kebangsaan, pada Bab III Bagian ke-1, Pasal 25 
ayat 2, dinyatakan bahwa “Bahasa Indonesia 
berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan 
nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa 
serta sarana komunikasi antardaerah dan 
antarbudaya daerah.” Pernyataan ini menyiratkan 
bahwa seluruh upaya pengembangan bahasa dan 
sastra Indonesia adalah mutlak diperlukan. Sebab, 
hal ini pada akhirnya tidak akan hanya akan menjadi 
usaha pengembangan bahasa dan sastra Indonesia 
itu sendiri, melainkan juga menjadi usaha 
penggalian nilai-nilai positif yang terkandung dalam 
budaya daerah di seluruh wilayah Indonesia. 
Dengan demikian, dapat dipahami pula bahwa 
seluruh potensi bahasa dan sastra Indonesia yang 
ada harus terangkat ke permukaan, sehingga tidak 
hanya menjadi antitesis negatif dari kebudayaan 
dunia.

FESTIVAL BULAN BAHASA

Dasar PemikiranA

25-29 Oktober 2011

Tujuan KegiatanB

Dalam konteks inilah Jurusan Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia, yang berada di Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta, bermaksud menggelar acara Festival Bulan 
Bahasa, sebagai bukti komitmen Jurusan ini dalam 
mewujudkan peningkatan jati diri bangsa dan 
sebagai bentuk penghargaan atas bulan 
dicanangkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa 
Nasional. 

Festival Bulan Bahasa

Mengangkat potensi bahasa dan sastra Indonesia 
dalam mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa

Mempublikasikan berbagai karya ilmiah yang 
terkait dengan bahasa dan sastra Indonesia dalam 
kaitannya dengan pengembangan nilai-nilai 
karakter bangsa.

Menggali potensi guru dan siswa dalam upaya 
meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia dan dalam rangka pengembangan 
nilai-nilai karakter bangsa.

Bentuk KegiatanC

Kegiatan yang diadakan dalam Festival Bulan 
Bahasa ini meliputi Seminar Nasional, Perlombaan, 
dan Bazar.

Seminar Nasional1

Temaa

Pesertac

Peserta seminar nasional ini adalah para dosen, 
guru, peneliti, ahli bahasa, sastrawan, mahasiswa, 
dan peminat bahasa, sastra, dan pendidikan

Panitia mengundang dosen, guru, peneliti, ahli 
bahasa, sastrawan untuk berpartisipasi sebagai 
pemakalah pendamping dalam Seminar Nasional 
yang akan diselenggarakan pada 29 Oktober 2011

Pembicara Utamab

Potensi Bahasa dan Sastra Indonesia dalam 
Mengembangkan Nilai-nilai Karakter Bangsa 

Dr. Taufik Ismail

Waktu dan tempatd

Biayae

Peserta
1) Mahasiswa Rp50.000,- (terbatas untuk 100 

orang).
2) Umum Rp150.000,-

Pemakalah Pendamping
1) Makalah yang terseleksi dikenakan biaya 

Rp350.000 + 
ditransfer ke Bank 

Muamalat cab. Serpong, no. rek 903 4101799 
a.n. Mahmudah Fitriyah, selambat-lambatnya 1 
Oktober 2011.

2) Bukti transfer difax ke nomor  (021) 7443328

investasi penggandaan prosiding 
seminar Rp200.000 

Waktu :  29 Oktober 2011
   Pukul 09.00 s.d. selesai

Tempat :  Auditorium Utama 
   (Gd. Prof. Dr. Harun Nasution)
   UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Informasi Pendaftaran

1) Pendaftaran untuk lomba ini dapat dilakukan 
dari 1 Juli 2011 hingga 1 Oktober 2011.

2) Biaya Pendaftaran sebesar Rp35.000
3) Perlombaan dilakukan pada 4-25 Oktober 2011.
4) Pengumuman pemenang dan pembagian 

hadiah dilaksanakan pada 29 Oktober 2011.
5) Informasi lain terkait lomba ini dapat 

ditanyakan langsung kepada:
081380111228 (Rosida)
087881068835 (Ramlan)

Festival Bulan Bahasa

Perlombaan2

Mendongenga

Peserta dan Pemakalah
Pendaftaran dapat dilakukan melalui e-mail ke 
a l a m a t  

Pemakalah Pendamping
1) Mengirimkan abstrak selambat-lambatnya 15 

Agustus 2011 (Hasil seleksi akan diumumkan 
melalui e-mail/telepon pada 20 Agustus 2011).

2) Bagi yang lolos seleksi, diharuskan mengirimkan 
makalah lengkap selambat-lambatnya 1 
Oktober 2011.

3) Panjang makalah minimal 15 halaman A4 
dengan disertai abstrak dalam dua bahasa 
(Inggris dan Indonesia)

4) Makalah harus asli dan belum pernah 
dipublikasikan

085643502652 (Dona Aji)

p b s i _ f i t k @ y a h o o . c o . i d ,  
h i n d u n . s m a r t @ g m a i l . c o m
de_makyun@yahoo.co.id

,  d a n  a t a u  
. Berikan nama PST-FBB 

untuk peserta dan PMK-FBB untuk pemakalah 
pendamping. 
Pendaftaran juga dapat dilakukan langsung ke 
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
FITK, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; dan atau 
dilakukan melalui contact person yang disediakan 
dalam brosur ini.

5) Informasi lain terkait seminar ini dapat 
ditanyakan langsung kepada:

081329297320 (Nuryani)

Pendaftaranf

Lomba mendongeng ditujukan khusus bagi guru 
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan 
Guru Madrasah Aliyah se-Jabodetabek.

Melukis Puisib

Lomba melukiskan puisi (painting poetry) ke dalam 
kaos ditujukan khusus bagi siswa SLTA atau yang 
sederajat se-Jabodetabek.

Informasi Pendaftaran

1) Pendaftaran untuk lomba ini dapat dilakukan 
dari 1 Juli 2011 hingga 1 Oktober 2011.

2) Biaya Pendaftaran sebesar Rp50.000 (Panitia 
hanya menyediakan kaos)

3) Perlombaan dilakukan pada 4-26 Oktober 2011 
4) Pengumuman pemenang dan pembagian 

hadiah dilaksanakan pada 29 Oktober 2011.
5) Informasi lain terkait lomba ini dapat ditanyakan 

langsung kepada:
082113722849 (Nuryati Djihadah)

Pidatoc

Lomba pidato ditujukan khusus bagi siswa Taman 
Kanak-kanak hingga SD Kelas 2 se-Jabodetabek.

Bazar3

Panitia juga mengundang pihak lain untuk dapat 
berpartisipasi dalam bazar. Hal yang dapat 
dipamerkan dalam bazar ini meliputi buku, 
makanan khas Nusantara, busana tradisional 
Indonesia, dan hasil kerajinan lain yang menjadi ciri 
dari kebudayaan Indonesia.

Informasi teknis pendaftaran untuk dapat 
berpartisipasi dalam bazar ini dapat ditanyakan 
langsung kepada: 085921585856 (Bachtiar)

081314785411 (Budi Suci)

Informasi Pendaftaran

1) Pendaftaran untuk lomba ini dapat dilakukan 
dari 1 Juli 2011 hingga 1 Oktober 2011.

085890706516 (Makyun)

2) Biaya Pendaftaran sebesar Rp35.000
3) Perlombaan dilakukan pada 4-27 Oktober 2011.
4) Pengumuman pemenang dan pembagian 

hadiah dilaksanakan pada 29 Oktober 2011.
5) Informasi lain terkait lomba ini dapat 

ditanyakan langsung kepada:
08999158365 (Ihah)

Informasi LanjutD

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di Jurusan 
PBSI. Gedung Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lt. 5. Jl. Ir. H. 
Juanda,No. 95, Ciputat. Telp. 7443328/7402982., 
atau langsung menghubungi:  

081584514477 (Hindun)
081329297320 (Nuryani), 
08129860542 (Mahmudah)
085890706516 (Makyun)
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