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A. LATAR BELAKANG 

Dunia pendidikan mesti merespons perubahan 
zaman. Generasi milenial, yaitu mereka yang lahir 
setelah 1995, memiliki karakteristik unik di mana 
dalam aktivitasnya sehari-hari tidak bisa dilepaskan 
dari internet dan kecanggihan teknologi informasi. 
Penelitian psikologi pendidikan mutakhir menyebut 
generasi ini hanya memiliki daya tahan menyimak 
pelajaran maksimal 12 menit. 
 Tentu saja kalangan pendidik mesti lebih 
memilih menyalakan lilin ketimbang mengutuk 
gelap. Selain didorong berinovasi agar 
pembelajaran menjadi menarik dan 
menyenangkan, pendidik dan siapa pun yang 
punya perhatian terhadap generasi penerus perlu 
mengupayakan langkah taktis agar generasi ini tak 
mrucut saka gendhongan. Maka dalam konteks 
inilah, pendidikan yang berperspektif budaya 
sangat dibutuhkan. 
 Seminar ini mencoba merespons realitas faktual 
dunia pendidikan sebagai upaya menyiapkan 
generasi muda melalui perspektif kebudayaan 
Jawa agar mereka tak kehilangan akar 
kebudayaan. 
 
B. TUJUAN KEGIATAN 
Selain bertujuan mengurai pelbagai permasalahan 
sekaligus tantangan pembelajaran masa kini, 
seminar ini secara strategis menambah wawasan 
dan pengetahuan terkait pembelajaran yang 
menarik dan menyenangkan melalui perspektif 
budaya Jawa. Dengan demikian, melalui seminar ini 
diharapkan peserta memahami betapa penting dan 
tetap aktualnya nilai-nilai berorientasi budaya di era 
kecanggihan teknologi. 

 
C. PEMBICARA SEMINAR 
Sesi I 

1. Prof. Teguh Supriyanto, M.Hum. 
Guru Besar Jurusan Bahasa dan Sastra 
Jawa FBS Unnes 
(Mendidik Generasi Jawa Milenial) 

2. Prof. Suwarna Pringgawidagda, M.Pd. 
Guru Besar Jurusan Bahasa dan Sastra 
Jawa Univeritas Negeri Yogyakarta 
(Tantangan Pendidik di Era Teknologi 
Informasi)  

Sesi II 
1. Sujiwo Tejo (Budayawan) 

(Mendidik dengan Seni) 
2. H. Musthofa (Bupati Kudus) 

(Budaya Mandiri dan Ekonomi Kreatif ala 
Kudus) 

 
D. WAKTU DAN TEMPAT 

Seminar akan dilaksanakan pada: 
hari, tanggal : Selasa, 2 Mei 2017 
waktu  : Pukul 11.00 s.d. selesai 
tempat  : Gedung B6 FBS Unnes 

  Kampus Sekaran, 
  Gunungpati, Semarang 

 
E. PESERTA 
Seminar ini terbuka untuk guru, mahasiswa, dosen, 
staf dinas, pemerhati budaya, maupun masyarakat 
umum yang memiliki perhatian terhadap bahasa, 
sastra, maupun pendidikan secara umum. 
 
F. PENDAFTARAN 

1. Kontribusi peserta seminar Rp100.000,- 



2. Pemakalah Rp300.000,- 
Makalah dikirim melalui surat elektronik 
(surel): seminar.jawa.unnes@gmail.com 
Makalah yang diterima akan diseleksi dan 
dimasukkan dalam proceedings ber-ISBN. 

 
G. FASILITAS 

Peserta seminar akan mendapat sertifikat, 
kudapan, dan makan siang. 

 
H. PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN 

a. Peserta dapat mendaftar secara langsung di 
Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa,Gedung 
B8 lantai I Fakultas Bahasa dan Seni Unnes 
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 

b. Peserta dapat pula mendaftar melalui SMS 
atau Whatsapp dengan format: nama (spasi) 
instansi (spasi) mendaftar sebagai. 
Contoh: 
Aji Hartanto SMA 3 Cilacap Pemakalah 

 
Pembayaran dilakukan paling lambat Senin, 1 Mei 
2017 pukul 12.00 dengan cara menyerahkan 
secara langsung kepada panitia atau transfer 
melalui Bank BRI KCP Unnes melalui nomor 
rekening 1270-0100-8243-505 a.n. Alfi Nur 
Hidayah. Bukti transfer agar segera dikirim melalui 
surel panitia atau dikirim melalui Whatsapp kepada 
narahubung. 
 
Pendaftaran ditutup 30 April 2017 pukul 23.00. 
 
Narahubung: telepon/SMS/WA 
Widodo (085290115877) 
Inzali (087732177520) 

FORMAT MAKALAH 
Panitia menerima makalah hasil penelitian, kritik, 
ide konseptual yang berhubungan dengan bahasa, 
sastra, budaya, maupun pendidikan. Makalah yang 
lolos tidak dipresentasikan dan akan dimuat dalam 
proceedings seminar. Ketentuan penulisan makalah 
sebagai berikut. 

- Ditulis dalam bahasa Indonesia. 
- Format penulisan: judul, nama penulis, 

alamat surel, abstrak, kata kunci, latar 
belakang, rumusan masalah, metode 
penelitian, pembahasan, simpulan, daftar 
pustaka. 

- Font Times New Roman ukuran 12, spasi 
1,5, ditulis antara 7-10 halaman. 

- Makalah diterima panitia selambatnya 30  
April 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA(*) 
SEMINAR HARI PENDIDIKAN NASIONAL 

 

Mendidik Generasi 
Jawa Milenial: 

Tantangan bagi Pendidik 
di Era Teknologi Informasi 

 
Selasa, 2 Mei 2017 di B6 FBS Unnes 

 
Nama  :  

Instansi :  

Alamat :  

Telepon :  

Surel  :  

Membayar kontribusi melalui(**) 
1. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa FBS 

Unnes kampus Sekaran, Gunungpati, 
Semarang 

2. Transfer bank 
 

Mendaftar sebagai(**) 
1. Peserta 
2. pemakalah 

(*)formulir dapat diperbanyak sesuai kebutuhan  
(**)lingkari salah satu 
 
    Calon peserta, 
 
 
   (.....................................) 

mailto:himabsjunnes@gmail.com

