
 
 
Karakter bangsa pada saat ini harus secara berkelanjutan 
dibangun seiring perkembangan media komunikasi yang 
membuat informasi dengan mudah diterima oleh masyarakat. 
Fenomena itu tidak akan terelakkan. Hanya, yang perlu 
dipikirkan bagaimana caranya agar nilai-nilai luhur bangsa 
tetap dapat dilestarikan.  

Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan peran 
lembaga pendidikan dalam membentuk karakter guru dan 
siswanya. Dalam rangka itu, kegiatan ini menjadi mediator 
untuk mempertemukan orang-orang yang berperan dalam 
dunia pendidikan. Para peserta baik guru, dosen, mahasiswa, 
maupun umum berbagi pengetahuan dan pengalaman 
sehingga dapat saling melengkapi dan mengusung konsep 
dan nilai yang sama dalam membangun karakter bangsa 
khususnya dalam pembelajaran bahasa dan sastra. 

Di samping itu, kegiatan ini juga menggali fungsi 
perpustakaan pada sebuah lembaga pendidikan yang sangat 
penting dan turut membangun karakter bangsa. 
Perpustakaan menjadi titik sentral akumulasi pengetahuan 
sehingga ia tidak tergeser pada saat semua referensi dapat 
ditemukan dengan mudah di internet. Di samping itu, 
kegiatan ini juga dapat mengubah streotipe bahwa 
perpustakaan bukan hanya tempat untuk mencari buku-buku 
lama/usang melainkan wadah untuk mengaktualisasikan 
kreativitas peserta didik. 

Berdasarkan hal tersebut, Jurusan Bahasa dan Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 
Negeri Padang mengadakan Seminar Nasional dengan tema   
“Pembangun Karakter Bangsa melalui Penggalian Nilai-Nilai 
Luhur Budaya” 

 

 

“Pembangunan Karakter Bangsa melalui Penggalian Nilai-
nilai Luhur Budaya” 

 

 

 Pemberdayaan Teks Sastra sebagai Basis Pendidikan 
Karakter 

 Estetika Lokalitas dalam Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Kesantunan Berbahasa 
 Menggali Nilai-nilai Kearifan Lokal Nusantara melalui 

Literasi Informasi  
 Bahasa dan Sastra Indonesia dan Pembelajarannya 
 Pemertahanan dan Pelestarian Bahasa 
 Variasi Bahasa dalam Konteks Kearifan Lokal  
 Eksistensi Ilmu Perpustakaan dalam Pembangunan 

Karakter Bangsa  
 Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penelitian, 

Pembelajaran Bahasa, Sastra Indonesia, dan 
Perpustakaan 

 

 
 
Seminar ini bertujuan untuk mengkaji persoalan-persoalan 
bahasa, sastra, perpustakaan, dan kebudayaan dalam rangka 
menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Dalam 
proses itu, kegiatan ini diharapkan dapat berperan 
membangun karakter bangsa yang diwacanakan kepada para 
peserta seminar. 
 

 

 

 

Pemakalah Pendamping 

• Panitia memberikan kesempatan kepada dosen, guru, 
mahasiswa, peneliti, dan pemerhati pendidikan untuk 
menjadi pemakalah dengan menyajikan makalah pada 
sesi paralel seminar. 

• Makalah ditulis berdasarkan hasil penelitian atau 
pemikiran inovatif yang sesuai dengan tema seminar.   

Makalah Pendamping 

• Makalah ditulis lengkap sesuai dengan ketentuan Panitia, 
menggunakan Ms-Office Word 97-2003 atau 2007, dalam 
Bahasa Indonesia, spasi satu, antara 8 sampai 10 halaman 
kertas A4, nomor halaman di sisi kanan bawah, mengutip 
dalam kalimat/tanpa footnote, header dan footer; 

menuliskan judul dengan huruf kapital yang diikuti nama 
asli institusi dan alamat email pemakalah, sekaligus 
menyertakan daftar pustaka (MLA/APA style) dan biodata 
pemakalah. 

• Makalah lengkap dikirim ke e-mail narahubung Panitia 
basapustaka@gmail.com zulfadli@fbs.unp.ac.id paling 
lambat 25 April 2015. 

Editing dan Layout Prosiding 

• Panitia berhak melakukan editing terhadap makalah 
dengan seperlunya/di luar isi untuk layout prosiding. 

• Makalah yang dikirim secara lengkap/utuh sesuai 
ketentuan penulisan dan jadwal pengiriman, diterbitkan 
dalam bentuk prosiding ber-ISBN. 

 
 
 

 Biaya Pendaftaran 

 Mahasiswa S1 
Rp 100.000 

 Mahasiswa S3 dan S2  
Rp  250.000,- 

 Guru 
Rp 250.000,- 

 Dosen dan umum 
Rp 300.000,- 

 Pemakalah 
Pendamping dengan 
prosiding Rp 450.000,- 

 

 Biaya peserta seminar di transfer ke BANK BNI Cabang 
Padang atas nama Dra. Emidar, M.Pd. No. Rekening 
0078402359 

 Peserta yang telah mentransfer biaya pendaftaran, 
mengirimkan salinan bukti transfer dari Bank ke Panitia, 
dengan menyertakan guntingan formulir Seminar 
Nasional (yang telah diisi peserta) melalui faksimili No. 
(0751) 7050099 dan e-mail basapustaka@gmail.com 

 Untuk menghindari kesalahan isian identitas peserta 
pada sertifikat, isilah formulir pendaftaran dengan benar 
menggunakan huruf besar/kapital; 

 Atas alasan bagaimanapun, biaya pendaftaran yang telah 
ditransfer ke rekening Panitia tidak dapat dikembalikan; 

 Panitia juga menerima pendaftaran langsung secara 
perorangan, diwakilkan, dan kolektif di Sekretariat 
Panitia (Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 
FBS-UNP, Jln. Belibis Air Tawar Padang, pada setiap 
hari/jam kerja); 
 

Prof. Dr. Suminto A. Sayuti Universitas Negeri 
Yogyakarta 

Dr. Laksmi Universitas Indonesia 

  

LATAR BELAKANG 

 

TUJUAN 

 

TEMA 

 

PEMBICARA UTAMA 

 

PEMAKALAH PENDAMPING  

 

BIAYA DAN REGISTRASI PESERTA 

 

SUB TEMA 

 

mailto:basapustaka@gmail.com
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 Batas akhir pendaftaran langsung/pembayaran biaya 
seminar/pengiriman formulir dengan fax/e-mail hari 
Selasa, 5 Mei 2015 Pukul 16.00 WIB; 

 Pendaftaran ditutup jika jumlah pendaftar seminar 
mencapai quorum 300 orang. 

 
 

 

 Fasilitas Bagi Pemakalah Pendamping 
Seminar kit, sertifikat pemakalah, dan prosiding ber-
ISBN, kudapan dan makan.  

 Fasilitas Bagi Peserta 
Seminar kit, Sertifikat peserta, dan kumpulan abstrak, 
bagi peserta yang berminat memiliki prosiding, dapat 
menghubungi langsung panitia dengan dikenakan biaya 
tambahan.  

 Reservasi Penginapan Peserta 
- Panitia tidak memberikan jasa layanan untuk reservasi 

penginapan peserta, kecuali merekomendasikan nama, 
lokasi, dan tarif hotel yang memadai selama seminar 

- Biaya reservasi penginapan di dalam hotel/luar tempat 
seminar, ditanggung peserta (tidak termasuk biaya 
pendaftaran) 

 

 

 
1. Pangeran Beach Hotel, Jln. Juanda No. 79 Padang Telp. 

(0751)7051333, 7054613 mulai ± Rp. 583.000,- (+ 5km 
menuju lokasi seminar). 

2. Tiga-tiga Hotel, Jln. Veteran No. 33 Padang Telp. 
(0751)22137 mulai ± Rp. 235.000,- (± 7 km menuju lokasi 
seminar). 

3. Grand Inna Muara Convention Hotel, Jln. Gereja No. 34 
Padang Telp. (0751)35600 (± 15 menit menuju lokasi 
seminar). 

4. Sriwijaya Hotel, Jln. Veteran No. 26 Padang, Telp. 
(0751)7855145, 445774 mulai ± Rp. 300.000,- (± 7 km 
menuju lokasi seminar). 

5. ION Hotel, Jln. S. Parman Padang Telp. (0751)446767 (± 4 
km menuju lokasi seminar). 

 
 
 

FORMULIR PENDAFTARAN 
SEMINAR NASIONAL 

“PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI 
PENGGALIAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA” 

Gedung Teater Kampus FBS UNP 
23 Mei 2015 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini) 

Nama dan Gelar : ___________________________________ 

Jenis Kelamin :  Pria Wanita ( 

Pekerjaan : ___________________________________ 

Instansi  : ___________________________________ 

      _________________________________ 

Nomor Telepon :__________________________________ 

    

Surel (e-mail) : ___________________________________ 

Status Partisipasi :  1) Pemakalah Pendamping 

       

   2) Peserta Biasa 

         

 

 

Mhs 

S1 

Mhs 

S3/S2    

  Guru     Dosen/     

    Umum 

Telah mentransfer uang ke BANK BNI sejumlah *) 

Rp……….................................................,- 

Atas nama Dra. Emidar, M.Pd.  

pada No. Rekening 0078402359 

 

   __________,____________2015 

 

 
   (_______________________) 
*) Coret yang tidak perlu 
 
Contact  Person & e-mail Narahubung 
• Yenni Hayati : 081-267-81127   yenni.hayati@yahoo.com 
• Zulfadhli : 081-267-71449   zulfadli@fbs.unp.ac.id 
• Zulfikarni  : 081-374-446326 zulfikarni81@yahoo.co.id 
 

JJUURRUUSSAANN  BBAAHHAASSAA  DDAANN  SSAASSTTRRAA  IINNDDOONNEESSIIAA  DDAANN  DDAAEERRAAHH  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 
 

Menyelenggarakan: 
 

SEMINAR NASIONAL 
BAHASA, SASTRA, DAN PERPUSTAKAAN 

 
Tema: 

 

““PPeemmbbaanngguunnaann  KKaarraakktteerr  BBaannggssaa  mmeellaalluuii  PPeennggggaalliiaann    

NNiillaaii--NNiillaaii  LLuuhhuurr  BBuuddaayyaa””  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23 Mei 2015 
Gedung Teater Kampus FBS UNP 

 
 

 
Sekretariat:  

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah FBS UNP 
Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang Sumatera Barat 

25131 

FASILITAS DAN RESERVASI 

 

INFORMASI HOTEL 
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