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I. Latar Belakang
Pendidikan merupakan motor penggerak utama untuk meningkatkan mutu dan kualitas
kecerdasan bangsa sehingga dapat melahirkan masyarakat terpelajar dan berakhlak mulia menuju
kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera.
Salah satu potensi diri yang harus dikembangkan sebagaimana tercantum dalam
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) No. 20 Tahun 2003 adalah bahasa. Bahasa
merupakan manifestasi peradaban manusia yang tertua. Bahasa mampu menciptakan kemajuan
atau kemunduran suatu peradaban. Melalui bahasa, manusia memperkuat hubungan dan
orisinalitasnya dengan masyarakat di tempat ia lahir dan hidup. Dengan demikian, bahasa
merupakan wahana budaya dan peradaban.
Sejak masuknya Islam ke Nusantara, bangsa Indonesia mulai menganal dan
menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa agama. Sebagai bahasa Agama, bahasa Arab telah
lama memainkan peranan penting dalam pembentukan karakter bangsa yang religius. Bahasa
Arab juga merupakan salah satu khazanah peradaban dunia klasik dan bahasa asing tertua yang
dikenal. Dari realita tersebut, bahasa Arab mempunyai peran yang sangat besar dalam proses
pendidikan dan pengembangan sikap religius peserta didik maupun masyarakat pada umumnya.
Dalam konteks bahasa Arab, perkembangan sosial budaya yang terjadi di negara-negara
Arab pun akan berdampak pada bangsa lain, baik positif maupun negatif. Atas dasar itu,
pemahaman bahasa dan budaya Arab, bagi bangsa Indonesia menjadi sangat penting dalam
merespon perkembangan yang terjadi, baik di bidang ekonomi, politik, maupun agama.
Di samping itu, dewasa ini, perkembangan sains dan teknologi memberikan peluang
bagi kita untuk mengkaji dan menyingkap rahasia bahasa dengan pendekatan dan metode yang
mungkin berbeda sama sekali dengan pendekatan dan metode klasik. Kajian-kajian baru terhadap
bahasa Arab, perlu dilakukan untuk memberikan ”nyawa” kehidupan yang lebih relevan dengan
kehidupan modern saat ini.
Memahami pentingnya pengkajian bahasa Arab dari perspektif modern, maka Ikatan
Pengajar Bahasa Arab se-Indonesia (IMLA) memandang perlu untuk menyelenggarakan
pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar yang berskala internasional ini.
II. Tujuan dan Target Pencapaian
a) Tujuan:
Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut.
1. Menjaring masukan strategis dari masyarakat akademis di bidang bahasa, sastra, dan
budaya Arab, baik di skala nasional ataupun internasional, dalam upaya peningkatan
mutu pengajaran bahasa, sastra, dan budaya Arab di tingkat dasar, menengah, dan
perguruan tinggi, serta pengembangan bahasa, sastra, dan budaya Arab sebagai media
pemahaman antar budaya di dunia umumnya dan Indonesia khususnya.
2. Menjaring dan mensosialisasikan masukan strategis, baik dari masyarakat akademik
ataupun profesional, terutama pemerintah, dalam upaya peningkatan kompetensi dan
karier guru dan Dosen bahasa Arab di sekolah dan perguruan tinggi.

3. Menjaring dan mensosialisasikan masukan strategis baik dari masyarakat akademik
terkait dengan upaya strategis untuk memposisikan bahasa Arab dalam politik bahasa
Nasional.
4. Mengembangkan jejaring kerjasama (network) akademik antarpengajar bahasa Arab di
Indonesia dan dunia.
5. Merumuskan rekomendasi ilmiah-akademik bagi pengambilan kebijakan menyangkut
bidang bahasa Arab, baik di tingkat nasional dan internacional.
b) Target Pencapaian
Target pencapaian dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.
1. Menjaring naskah yang layak untuk diterbitkan dalam jurnal bertaraf nasional dan
internasional.
2. Munculnya rintisan untuk membentuk forum komunikasi internasional bagi pengajar
bahasa Arab untuk non-Arab.
3. Menghasilkan rekomendasi ilmiah-akademik bagi pengambilan kebijakan menyangkut
bidang bahasa Arab, baik di tingkat nasional dan internasional.
III. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Seminar internasional tersebut akan diselenggarakan pada:
hari
: Kamis-Ahad,
tanggal
: 14-17 Juli 2011,
tempat
: Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
IV. Peserta
Peserta seminar yang hadir diharapkan sebanyak 200 orang yang terdiri atas dosen,
peneliti, guru, dan pemerhati bahasa, sastra, dan budaya Arab, baik dari dalam dan luar negeri.
Dalam seminar ini diharapkan akan dipresentasikan lebih dari 50 makalah yang ditulis oleh
dosen, peneliti, dan pemerhati bahasa, sastra, dan budaya Arab yang berasal dari dalam dan luar
negeri.
V. Pembicara Utama
a) Pembicara Utama dari dalam negeri
1 Menteri Pendidikan Nasional RI

2

Menteri Agama RI

Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional dalam
Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi, dan
Karier Dosen Bahasa Arab
Peran Sosial-Budaya Arab dalam Pengembangan
Islam di Indonesia

b) Pembicara Utama dalam dan luar Negeri
1 Prof. Dr. Anton M. Moeliono Bahasa Arab dalam Politik Bahasa Indonesia
(Universitas Indonesia)
2

Prof. Dr. Abu Aus Ibrahim Al
Syamsan (Univ. King Saud, KSA)

3

Prof. Dr. Ahmad Arif Hijazi (Univ.
Minia, Mesir)
Prof. Dr. Ali Dahesh (ANU
Australia)

4

صعوبات تعليم العربية في عصر التقنية
تأثير تعليم اللغة العربية في نشر الوسطية اإلسالمية
 الجهود المبذولة: تعليم وتعلُّم اللغة العربية في أستراليا
على المستويين الرسمي والشعبي

VI. Sub-sub Tema Makalah
Seminar ini akan membahas sub-sub tema sebagai berikut:
 Bahasa Arab antara Bahasa Politik dan Politik Bahasa
 Pembelajaran Bahasa Arab dan Pengembangan Karakter
 Interaksi Budaya dan Pengaruhnya terhadap Bahasa Arab
 Lingustik Arab antara Otentisitas dan Kontemporaritas
 Sastra Arab dan Sastra Dunia antara Interaksi Positif dan Negatif
VII. Ketentuan Makalah
Abstrak dan makalah ditulis pada kertas berukuran A4 (kwarto), Times New Roman 12 pts
(Indonesia dan Inggris), Traditional Arabic 18 pts (Arab). Abstrak maksimum 250 kata dengan
spasi tunggal, di bawah judul dituliskan nama penulis dan alamat e-mail, di bagian akhir
dituliskan kata-kata kunci. Makalah maksimum 20 halaman dengan spasi ganda; di bagian
abstrak dicantumkan abstrak dan dibagian akhir dicantumkan saran dan simpulan.
Abstrak dikirimkan ke Panitia paling lambat 5 Juni 2011. Abstrak yang diterima akan diberi
balasan oleh panitia melalui e-mail yang bersangkutan. Seluruh makalah yang akan dimasukkan
dalam prosiding seminar sudah harus diterima panitia paling lambat 5 Juni 2011.
VIII. Pendaftaran Peserta
Pendaftaran peserta dapat dilakukan setiap hari kerja (pukul 09.00- 14.00 WIB) dengan cara
datang langsung ke sekretariat panitia atau mengisi dan mengirimkan formulir yang tersedia,
membayar kontribusi seminar dan melampirkan fotokopi bukti transfer.
Biaya pendaftaran:
Peserta dalam negeri Rp 475.000 dan Rp. 675.000*)

Peserta luar negeri US$ 350,00**)
(biaya di atas sudah termasuk seminar kit, sertifikat, makan siang dan malam selama seminar).
Catatan:
*) Peserta dalam negeri yang tidak menginap di penginapan yang disediakan panitia membayar
Rp. 450.000, sedangkan yang menginap di penginapan yang disediakan panitia membayar Rp
650.000
**) Khusus peserta luar negeri biaya sudah termasuk hotel di Hotel Hyat
X. Sekretariat Panitia
Surat menyurat dan pengiriman makalah dialamatkan ke Sekretariat
Panitia PINBA VII dan IMLA:
Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga
Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telepon: +62 274 550820
Email: pinba_jogja@yahoo.co.id
Faks: +62 274 589266
Rekening Bank Mandiri Cabang MM UGM
An. Muhammad Masruhi,
nomor: 137-00-0755378-3
Kontak person:
M. Masruhi
(081328454448)
Tulus Musthofa (0818466787)

FORMULIR PENDAFTARAN
Yang bertanda tangan di bawah ini saya:
nama
:
alamat
:
instransi
:
telp.
:
email
:
mohon di daftarkan sebagai peserta/pemakalah seminar internasional PINBA VII yang
diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 14-17 Juli 2011. Berikut saya:
- membayar kontribusi seminar dengan TUNAI/dikirim melalui rekening*)
- mohon dipesankan hotel/penginapan : YA/TIDAK*)
___________________, 2011
Hormat saya,

_______________________
tanda tangan dan nama terang

Catatan:
*) silakan coret yang tidak perlu

