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1. LATAR BELAKANG
Fenomena bahasa dan sastra Austronesia telah lama
menjadi perhatian para ahli mancanegara. Divergensi bahasa
Austronesia, di sisi konvergensi bahasa Melayu, dan Indonesia,
misalnya, menyiratkan potensi kajian akademis yang tidak pernah
selesai.
Perhatian terhadap bahasa dan sastra Austronesia telah
berlangsung berabad-abad, baik oleh ahli asing maupun domestik.
Sudah cukup banyak hasil karya tentang bahasa dan sastra
Austronesia yang menjadi khazanah informasi keilmuan.
Kendatipun demikian, masih sangat banyak aspeknya yang belum
dikaji dan diinformasikan.
Globalisasi dan kemajuan teknologi dalam berbagai
aspeknya diduga telah berpengaruh besar terhadap keberadaan,
perkembangan, dan pelestarian bahasa dan sastra dunia,
khususnya
bahasa
dan
sastra
Austronesia.
Untuk
mengantisipasinya, perlu digali pemikiran-pemikiran yang
diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pemertahanan dan
revitalisasi bahasa dan sastra Austronesia, baik di kalangan
akademis maupun masyarakat pada umumnya.
2. TEMA SEMINAR
“Pemertahanan Bahasa dan Sastra Austroneia serta
Revitalisasinya di Tengah Era Global.”

Program Studi Magister & Doktor
Linguistik Program Pascasarjana
Fakultas Sastra Universitas Udayana

3. TOPIK
3.1 Bidang Bahasa
a. Aspek-aspek bahasa nasional, pertumbuhan bahasa
Melayu sebagai lingua franca, bahasa sebagai sarana ilmu
pengetahuan dan teknologi, kedwibahasaan abad ke-21,
kedudukan bahasa nasional dalam kaitannya dengan
bahasa-bahasa
lokal,
kekerabatan,
dialek-dialek,
pengelompokan, dan penjejakan tanah asal bahasa-bahasa
Austronesia, sejarah dan perkembangan bahasa Melayu.

b.

Aspek-aspek bahasa lokal meliputi perkembangan,
sosiolinguistik, linguistik kultural, hubungan kekerabatan
dengan perubahannya, kontak antara bahasa, etnik,
sejarah, dan kebudayaan setempat sebagai bagian dari
kebudayaan bangsa.
3.2 Bidang Sastra (Klasik dan Modern)
a. Perkembangan dan masa depan sastra lokal, khususnya
dalam kaitannya dengan era iptek dan globalisasi,
kreativitas, kualitas dan kuantitas perkembangan sastra
lokal, telaah kelisanan Austronesia, peranan sastra
Melayu dalam perkembangan sastra Nusantara.
b. Kreativitas dan dinamika sastra nasional, perkembangan
jenis puisi, novel, drama, teori, dan kritik. Sastra
nasional sebagai warga sastra dunia, sastra lokal sebagai
akar sastra nasional.
4. PESERTA
a. Peserta seminar adalah para pakar Austronesia di bidang ilmuilmu sosial dan humaniora, perguruan tinggi, lembaga dan pusat
penelitian, para karyasiswa S2 dan S3 Linguistik, dan para
peminat bahasa dan sastra baik dari dalam maupun luar negeri.
b.Peserta dikategorikan atas peserta pemakalah utama (invited
speaker), peserta pemakalah pendamping, dan peserta umum.
5. PEMAKALAH & MAKALAH
5.1. Pemakalah
a. Pemakalah Utama
Pemakalah yang diundang secara khusus berasal dari
universitas terkenal dari dalam dan luar negeri
1. Prof. Dr. Melani Budianta, M.A. (Universitas Indonesia.)
2. Dr. Inyo Yos Fernandes (Universitas Gadjah Mada)
3. Dr. Dendy Sugondo (Pusat Bahasa, Jakarta)
4. Prof. Dr.Soenjono Dardjowidjojo (Univ. Atmajaya)
5. Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Univ. Atmajaya )
6. Prof. Dr. Marsono, S.U. (Universitas Gadjah Mada)
7. Prof. Dr. Aron Meko Mbete (Universitas Udayana)
8. Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D. (Univ. Udayana)

b. Pemakalah pendamping
Pemakalah yang telah mengirimkan makalahnya kepada panitia
dan telah lolos seleksi. Karena keterbatasan waktu sehingga
makalah yang tidak dapat disajikan dalam seminar, akan diberi
kesempatan untuk menyajikan melalui poster dan akan
dipertimbangkan untuk dibukukan. Hasil seleksi akan
disampaikan kepada pemakalah pertengahan Juli 2007.
5.2 Makalah
Abstrak makalah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
satu halaman, satu spasi dan sudah diterima panitia selambatlambatnya akhir Juni 2007, sedangkan makalah lengkap, 1520 halaman kuarto satu setengah spasi dalam bentuk
softcopy (disket/ CD) dengan format MS-Word, Font: Times
New Roman, diterima paling lambat akhir Juli 2007
6. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Kegiatan berlangsung tanggal 20-21 Agustus 2007 di Gedung
Balai Pelatihan Guru (BPG) Bali di Jl Cok Agung Tresna
Renon- Denpasar Bali, telp 62-361-225666
7. PENDAFTARAN
a. Pendaftaran dan surat-surat dialamatkan kepada Panitia Seminar
Internasional Bahasa dan Sastra Austronesia, d.a. Fakultas
Sastra Universitas Udayana, Jl. Nias 13, Denpasar Bali
Indonesia
80114,
Telp/fax:62–361-250033.
e-mail:made_budiarsa@yahoo.com/ kmserimalini@yahoo.com
b. Biaya Pendaftaran:
Selain pemakalah utama, seluruh peserta dikenakan biaya
pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut.
-Umum
Rp. 200.000
-Mahasiswa Rp. 150.000
(Biaya meliputi ringkasan
makalah, tanda keikutsertaan,
kudapan, dan makan siang).
c. Biaya pendaftaran dapat dikirim melalui pos wesel atau melalui
BNI 46 Cabang Denpasar, dengan no rekening: 0117665330,
atas nama I Gst Ayu Putu Supadmini

8. AKOMODASI DAN TRANSPORTASI
Panitia tidak menyediakan baik biaya perjalanan maupun
fasilitas akomodasi lainnya bagi peserta, kecuali bagi
pemakalah utama ditanggung hanya akomodasi. Bagi
peserta yang akan menginap di lokasi seminar (BPG)
agar segera memesan tempat pada panitia karena
tempat terbatas. Berikut beberapa informasi mengenai
fasilitas akomodasi dan transportasi.
a) Akomodasi
Hotel
BPG
0361-225666
Htl Queen
0361-247459
Htl Rai
0361-247434

Fasilitas
AC
Non AC
AC
Non AC
AC
Non AC

Harga (ribuan)
Rp.25./org/mlm
Rp.15./org/mlm
Rp.200.- 250/kmr/mlm
Rp.100.- 150/kmr/mlm
Rp.125/kmr/mlm
Rp.80/kmr/mlm

Jarak
Di lokasi
1 km
1 km

b) Transportasi
Dari Bandara Ngurah Rai ke BPG ;
- Taxi :Rp 60.000,00 - Rp 75.000,00
Dari Terminal Ubung ke BPG
- Taxi
: Rp 25.000,00 - Rp 35.000,00
- Angkot
: Rp 8.000,00

9. LAIN- LAIN
Informasi lebih lanjut menghubungi :
- Sekretariat panitia program S2 dan S3 Linguistik UNUD
Telp/fax:62–361-.361-250033
- Made Budiarsa :08123630739, made_budiarsa@yahoo.com
- I Nyoman Suparwa :0817354717
- Seri Malini :62-361-419765, kmserimalini@yahoo.com

FORMULIR PENDAFTARAN
SEMINAR INTERNASIONAL BAHASA DAN
SASTRA AUSTRONESIA IV, 20-21 AGUSTUS 2007
Nama : ……………………………………………………….
…………..……………………………………………………
Alamat:
a) Instansi/telepon/fax/e-mail:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
b) Rumah/telepon/fax/e-mail:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………
Mendaftar sebagai sebagai (lingkari salah satu)
a. Peserta
b. pemakalah

………………, …………… 2007
Catatan
Formulir ini dapat diperbanyak atau difotokopi. Setelah
diisi diserahkankan kepada panitia dengan menyertakan
bukti pembayaran.

