--- Press Release ---

Internasionalisasi Bahasa Indonesia melalui Pengajaran BIPA
Pada Jumat, 17 Februari 2017 di Gedung Yustinus Lantai 14, Kampus Universitas Atma Jaya,
Jakarta akan diselenggarakan pertemuan ilmiah tahunan bahasa Indonesia bagi penutur asing
(PITABIPA) yang ketiga kalinya. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Afiliasi Pengajar dan
Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (APPBIPA) Jakarta Raya bekerja sama dengan
Fakultas Pendidikan Bahasa Universitas Katolik Atma Jaya. Pengajaran bahasa Indonesia bagi
penutur asing—biasa disingkat BIPA—merupakan salah satu upaya internasionalisasi bahasa
Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,
dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dan dipertegaskan dalam PP No. 57 tentang
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi
Bahasa Indonesia.
Dalam pertemuan ini, terdapat 7 pembicara tamu yang lima orang di antaranya berasal
dari luar negeri. Ada 45 pemakalah dari seluruh Indonesia yang menyajikan makalah seputar
penelitian dan pengajaran BIPA. Salah seorang pembicara utama adalah Profesor Kyoko
Funada dari Kanda University of International Studies, Tokyo, Jepang, seorang ahli yang telah
lama berkecimpung dalam dunia pengajaran dan penelitian bahasa Indonesia. Selain itu, ada
empat orang mantan peserta BIPA, yaitu Mario Calvi (Italia), Yulia Guseva (Rusia), Shamita
Noonpakdee (Thailand), dan Yu Ke (RRT), yang kemudian bekerja di bidang yang
berhubungan dengan Indonesia.
Kehadiran para pembicara asing dalam PITABIPA 3 telah mengubah pertemuan yang
semula diarahkan sebagai forum pertemuan tahunan bagi pengajar, pegiat, dan pengelola BIPA
di Indonesia menjadi pertemuan berskala internasional. Dengan demikian, diharapkan
PITABIPA kali ini bukan hanya menjadi ajang diskui, saling tukar pikiran, dan berbagi
pengalaman di antara pengajar dan pegiat BIPA, melainkan juga pencerahan bagi
permasalahan baik strategis maupun praktis dalam pengajaran BIPA sebagai salah satu pilar
internasionalisasi bahasa Indonesia.
PITABIPA 3 diselenggarakan juga sebagai rangkaian Dies Natalis ke-56 Fakultas
Pendidikan dan Bahasa Universitas Katolik Atma Jaya. Dalam dies natalis tahun ini, FPB
menggandeng APPBIPA Jakarta Raya sebagai asosiasi pengajar BIPA di wilayah Jakarta dan
sekitarnya untuk menyelenggarakan seminar tentang BIPA sebagai komitmen untuk turut
membantu mengembangkan pendidikan bahasa, khususnya BIPA, di Indonesia.

Untuk informasi selanjutnya silakan hubungi narahubung PITABIPA 3, Ani Yani (WA/SMS
0822 9955 0255) dan Bayu Baskoro (WA/SMS 0812 9655 8607).

