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LATAR BELAKANG
Sebagaimana suku bangsa lain, suku Jawa memiliki aksara yang digunakan
sebagai media dalam pewarisan budaya, sarana komunikasi dalam bentuk tulis
dan menjadi identitas diri. Namun seiring perkembangan jaman, aksara Jawa
ditilik dari segi pewarisan, penggunaan,penguasaan tata tulis mengalami
kemunduran yang sangat signifikan. sebagian besar Masyarakat Jawa sudah
tidak paham dengan tata tulis aksaranya sendiri.
Dilain pihak kurangnya dukungan berbagai pihak dalam penggunaan,
pengembangan dan pelestarian aksara Jawa masih kurang. Berdasarkan hal
tersebut, maka perlu adanya upaya yang signifikan dalam pelestarian dan
penggunaan aksara Jawa pada tataran kehidupan masyarakat Jawa, maka dari
itu perlu adanya Kongres Aksara Jawa sebagai sarana mengangkat kembali
keberadaan aksara Jawa dalam kehidupan nyata masyarakat Jawa, sekaligus
menduniakan aksara Jawa.

MAKSUD DAN TUJUAN
Dengan adanya FGD nanti diharapkan konsep umum pelaksanaan Kongres
Aksara Jawa I Yogyakarta bisa mengerucut lagi, adapun beberapa hal yang akan
dibahas pada FGD ini antara lain :
1. Perlu tidaknya standirisasi tata tulis bahasa Jawa aksara Jawa mutakhir,
artinya tetap ada benang merah dengan tata tulis lama, dengan formula
kekinian.
2. Standarisasi transliterasi aksara Jawa – Latin, seperti halnya IAST
(International Alphabet of Sanskrit Transliteration) – Sansekerta, RTGS (Royal
Thai General System of Transcription) - Thai. Dan lain sebagainya.
3. Standarisasi ejaan bahasa Jawa aksara Latin yang disempurnakan,
bagaimana sosialisasi dan intervensinya ke publik.

MATERI DAN NARASUMBER
No

Materi

Narasumber

1
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TEKNIS PELAKSANAAN

1. Paparan isu – isu yang menjadi bahan pembahasan pada Kongres Aksara
Jawa I Yogyakarta oleh Tim Pengusul Kongres.
2. Hasil dari paparan Tim akan dikomentari oleh para narasumber yang
dihadirkan sesuai dengan pembahasan materi yang ada.
3. Diskusi panel antara peserta FGD dan narasumber, sekaligus sarana
menjaring masukan positif sebagai penguat isu – isu apa saja yang nantinya
akan dibahas pada gelaran Kongres Aksara Jawa I Yogyakarta.

SASARAN
1. Memperoleh hasil masukan terkait standarisasi transliterasi aksara Jawa –
Latin, seperti halnya IAST (International Alphabet of Sanskrit Transliteration)
– Sansekerta, RTGS (Royal Thai General System of Transcription) - Thai. Dan
lain sebagainya, sehingga akan lahir sistem transliterasi aksara Jawa yang
betul – betul taat asas suntingan.
2. Memperoleh hasil masukan terkait standarisasi ejaan bahasa Jawa aksara
Latin yang disempurnakan, bagaimana sosialisasi dan intervensinya ke
publik.

