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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. Tantangan perkembangan jaman dengan tata tulis bahasa Jawa aksara Jawa

mutakhir, namun tetap ada benang merah dengan tata tulis lama, dengan

formula kekinian.

2. Pemetaan kesalahan tata tulis Latin Bahasa Jawa yang berakibat pada

penulisan aksara Jawa di masyarakat.

3. Fenomena tata tulis Bahasa Jawa huruf Latin, bagaimana peran dunia

Pendidikan formal dalam mensikapinya.

4. Peran dunia Pendidikan formal dalam meningkatkan minat terhadap aksara

Jawa.



MATERI DAN NARASUMBER

No Materi Narasumber

1 Peran aktif Dinas Kebudayaan dalam pembinaan

Bahasa, sastra dan aksara Jawa.

Kepala Dinas Kebudayaan

DIY

2 Peran Pendidikan Formal dalam Mensikapi Tata

Tulis Bahasa Jawa
Prof. Dr. Endang Nurhayati

3 Unicode Aksara Jawa: Peran Digitalisasi dalam

Pengembangan Aksara Jawa sesi III
KPH. Notonegoro

4 Repartiasi Penggunaan Aksara Jawa di Masyarakat

sesi III
Kepala Dinas Sosial DIY

Ketugasan:

Moderator : Hayu Avang Darmawan,S.Pd

MC : Fitriyani Astuti,M.Pd

Dirigen : Kingkin Winanti Nurdiana,M.Pd

Notulis : Fitriyani Purwaningsih,S.Pd (kordinator)



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 dari proses mensikapi perkembangan jaman

dengan tata tulis bahasa Jawa aksara Jawa mutakhir, namun tetap ada

benang merah dengan tata tulis lama, dengan formula kekinian.

2. Memperoleh hasil masukan dari proses pemetaan kesalahan tata tulis Latin

Bahasa Jawa yang berakibat pada penulisan aksara Jawa di masyarakat.

3. Memperoleh hasil masukan bagaimana solusi dari fenomena tata tulis

Bahasa Jawa huruf Latin.


