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H. Sasaran Peserta
1. Perguruan Tinggi anggota Ikabudi dan Perguruan Tinggi lainnya di Indonesia
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4. Pemda Propinsi se-Indonesia
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A. Pendahuluan

B. Tujuan

Bangsa Indonesia dikenal dengan bermacam ragam kekayaan budayanya, di antaranya ditandai dengan keberanekaragaman bahasa daerah. Sebagai kekayaan budaya
etnik masyarakatnya, bahasa daerah yang berserakan di
seantero nusantara kini nyaris tercampakkan dan tidak
memiliki penutur yang setia.
Indikator kesetiaan terhadap bahasa daerah di antaranya
tercermin tatkala masyarakat penuturnya berkomunikasi
dalam kehidupan sehari-hari. Terutama di daerah perkotaan, sudah jarang terdengar masyarakat sesama etniknya bertutur kata dengan bahasa daerahnya. Mencampakan bahasa daerah dapat melemahkan identitas dirinya
sebagai anggota masyarakat etnik tertentu, di samping
identitas kenusantaraan dan ciri kebhinnekaannya.
Besarnya arus informasi dan telekomunikasi serta derasnya gelombang globalisasi memudarkan kesetiaan
masyarakat terhadap bahasa daerah sebagai bagian dari
keunikan budaya lokal, melemahkan pemahamannya akan
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan menimbulkan
ketakutan menurun prestise bila berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Hubungan sosial yang begitu
dinamis dan bertemunya dua keluarga dari kalangan etnik yang berbeda, menggiring sikap masyarakat menjadi
pragmatis dalam memilih bahasa yang memungkinkannya
menjadi bagian dari masyarakat nasional dan global.
Oleh sebab itu, perlu dibangun kesadaran berbahasa daerah di setiap kalangan etnik masyarakat baik secara individu maupun kolektif. Di era globalisasi ini penting menanamkan kesadaran akan politik jati diri sebagai perisai
dalam mempertahankan dan mengangkat martabat sebuah bangsa.
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka
Departemen Pendidikan Bahasa Daerah S1, Fakultas Bahasa dan Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa dan Budaya
Sunda S2 yang dan didukung Universitas Pendidikan Indonesia dan Pemda provinsi Jawa Barat, bekerja sama dengan Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia dan Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jakarta akan menyelenggarakan kegiatan KONFERENSI INTERNASIONAL
IKATAN DOSEN BUDAYA DAERAH INDONESIA V, yang
akan melibatkan dosen bahasa, satra, dan budaya daerah,
birokrat, budayawan, dan para guru bahasa, satra, dan budaya daerah se-Indonesia dan negara-negara tetangga.

1. Untuk mempertemukan para pengajar, pakar, praktisi,
pejabat dan pemerhati bahasa, sastra, dan budaya
daerah seluruh dunia agar dapat mengkomunikasikan
hasil-hasil pemikiran kritis, penelitian, dan pengkajiannya sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih
luas bagi pendidikan, pengajaran, pengembangan, dan
pelestarian bahasa, sastra, dan budaya daerah di Indonesia pada khususnya, dan di dunia pada umumnya.
2. Untuk menyebarluaskan hasil-hasil kajian bahasa, sastra, dan budaya melalui forum komunikasi ilmiah tingkat
internasional.
3. Untuk menghasilkan naskah yang siap diterbitkan
dalam proseding dan atau jurnal ilmiah, yang dapat digunakan sebagai rujukan dan penulisan karya ilmiah.
4. Untuk menjalin komunikasi akademik antardosen bahasa, sastra, dan budaya daerah dari perguruan tinggi
se-Indonesia.

C. Tema

Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah sebagai Pilar Pendidikan Berbasis Etnopedagogik

D. Subtema

Tema konferensi di atas kemudian diturunkan dalam beberapa subtema sebagai berikut.
1. Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam bahasa, sastra dan budaya daerah untuk memantapkan jati diri
bangsa.
2. Revitalisasi bahasa, sastra dan budaya daerah sebagai
basis kesantunan dalam praktik kehidupan berbangsa
dan bernegara serta berkomunikasi antarbangsa.
3. Penciptaan industri kreatif berbasis bahasa, sastra, dan
budaya daerah, dalam meningkatkan citra positif dan
daya saing bangsa.
4. Reaktualisasi pembelajaran bahasa dan sastra daerah
sebagai upaya pelestarian bahasa, sastra, dan budaya
daerah dan pembentukan karakter generasi penerus
bangsa.
5. Pemanfaatan karya budaya daerah tradisional, moderen, dan kontemporer untuk membangun wisata budaya
bertaraf internasional.

E. Narasumber

Pembicara Utama
1. Prof. C.W. Watson, Ph.D. (Inggris)
2. Alice Wood M.Ed., Ph.D (Inggris)
3. Henry Chambert Loir (Prancis)
4. IKADBUDI Pusat
5. Prof. Dr. Ganjar Kurnia, DEA (Ketua Dewan kebudayaan
Jawa Barat)
6. Dedi Mizwar (Wakil Gubernur Jawa Barat)
7. Ridwan Kamil (Walikota Bandung)
8. Badan Bahasa

Pembicara Pendamping
1. Dosen anggota IKADBUDI(Ikatan Dosen Budaya Indonesia)
2. Peneliti bahasa, sastra, dan budaya daerah
3. Guru bahasa,sastra, dan budaya daerah.
4. Budayawan, praktisi, dan pemerhati bahasa, sastra,
dan budaya daerah
5. Pakar bahasa, sastra, dan budaya daerah
6. Mahasiswa bahasa,sastra, dan budaya daerah

F. Waktu dan Tempat
Waktu
Tempat

: Selasa-Rabu, 27- 28 Oktober 2015
: Graha Sanusi Universitas Pendidikan
Indonesia. Jln. Dr. Setiabudhi No. 229
Bandung

G. Peserta

Target total 300 orang peserta

H. Sasaran Peserta
1. Perguruan Tinggi anggota Ikabudi dan Perguruan Tinggi lainnya di Indonesia
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3. Dinas Pendidikan se-Indonesia
4. Pemda Propinsi se-Indonesia
5. DPDR Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia
6. Guru Bahasa Daerah se-Indonesia
7. Pusat Studi Bahasa dan Budaya Daerah se-Indonesia
8. Balai Bahasa se-Indonesia
9. Balai Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional
10. Mahasiswa Bahasa, dan Sastra Daerah

