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         Term of Reference 

         Seminar Nasional Pendidikan 2018 

“Menumbuh Kembangkan Kearifan Lokal Indonesia dalam Membendung Budaya 

Mondial” 
 

Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang diiringi dengan kemajuan teknologi di segala bidang, 

membuat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Indonesia semakin memudar digantikan dengan 

berbagai macam budaya baru yang masuk dan menyebar luas dimasyarakat. Hal ini berakibat 

pada mulai memudar dan hilangnya beberapa kearifan lokal. Memudarnya niali-nilai kearifan 

lokal berdampak pada munculnya berbagai macam masalah sosial di masyarakat, baik yang 

berkaitan dengan lingkungan, pariwisata, dan pendidikan yang berpengaruh pada pola 

keseharian masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai 

permasalahan tersebut dapat melalui pendidikan. Pendidikan sebagai media pewaris budaya 

harus mampu memfilter dan mengkolaborasikan antara kearifan lokal yang ada dengan budaya 

baru yang masuk, sehingga budaya tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara dinamis  

namun tetap mengandung unsur kearifan lokal, sehingga akan tercipta masyarakat Indonesia 

yang modern namun tetap berbudaya sebagai cermin dan identitas bangsa. Hal ini tentunya 

membutuhkan berbagai upaya, strategi, maupun langkah yang sesuai untuk mencapai tujuan 

dan cita-cita bangsa secara universal. 

Untuk dapat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, salah satu hal yang harus 

dipertimbangkan adalah kualitas sumberdaya manusia dalam hal ini adalah masyarakat 

Indonesia. Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, menjadi sangat 

penting demi menjaga sumberdaya alam Indonesia agar tetap asri dan produktif. Sumber daya 

alam yang terjaga disertai dengan kekayaan budaya lokal dapat mendukung kemajuan 

pariwisata yang akan berdampak pada pendapatan masyarakat setempat. untuk itu pemahaman 

akan budaya sangat penting diberikan demi mencapai keselarasan sosial dimasyarakat. Nilai-

nilai kerifan lokal sangat erat kaitannya dengan pola keseharian dan pola kepribadian suatu 

masyarakat. Hal ini karena kearifan lokal memuat serangkaian sikap, etika, dan norma tentang 

kehidupan selaras dengan alam dan manusia yang lain.  

Pemahaman dan pengetahuan tentang kearifan lokal dapat diberikan melalui 

pendidikan baik itu di sekolah, keluarga, ataupun masyarakat sekitar. Hal ini karena suatu 

pendidikan akan bejalan dengan baik apabila ketiga kompoen pendidikan tersebut berjalan 

secara efektif. Oleh karena itu lingkungan juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam 

mencapai hasil pembelajaran yang baik. Hal tersebut seharusnya diimbangi dengan kesiapan 

dan ketanggapan orang tua maupun guru dalam mengetahui berbagai perkembangan teknologi 

maupun budaya disekitar anak, sehingga dapat membina anak dalam memilih dan memilah 

kebudayaan positif yang datang dari luar. Melalui pembinaan dari seorang guru dan dukungan 

dari berbagai pihak inilah yang nantinya akan membantu mengembangkan potensi yang ada 
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pada generasi muda Indonesia dalam mewujudkan pribadi yang unggul berkarakter dan 

berbudaya sebagai aset bangsa dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa dan negara. 

Seminar Nasional Pendidikan ini selain bertujuan untuk membahas dan mencari solusi atas 

dinamika permasalahan sosial di masyarakat yang berkaitan dengan kearifan lokal juga 

menjadi rujukan guru dalam menambah referensi pembelajaran yang dinamis dan sesuai 

dengan perkembangan zaman namun tetap memuat aspek budaya atau kearifan lokal sebagai 

identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Maka dari itu kegiatan seminar ini bertema 

“Menumbuh Kembangkan Kearifan Lokal Indonesia dalam Membendung Budaya 

Mondial”. Diharapkan setelah adanya seminar ini peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan 

dan pengalamannya di lingkungannya masing-masing guna memajukan pendidikan yang lebih 

unggul serta peka terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menuju kehidupan yang 

lebih baik ke depannya.  

 

Tujuan 

Seminar Nasional Pendidikan ini bertujuan sebagai upaya mengkaji dinamika 

permasalahan sosial masyarakat baik yang berkaitan dengan lingkungan maupun budaya  

masyarakat serta sebagai suatu pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan guna mencetak generasi yang berkarakter, unggul, dan 

berbudaya. Seminar Nasional Pendidikan ini juga dimaksudkan sebagai rujukan guru dalam 

mengembangkan referensi pembelajaran yang kreatif, dinamis tanpa meninggalkan nilai dan 

aspek kebudayaan yang ada. Seminar ini akan memberikan inovasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran, karena selama ini pembelajaran di sekolah dianggap sebagai sesuatu yang 

membosankan, maka dari itu seminar ini akan memberikan jalan keluar bagi para guru dalam 

berinovasi dan berkreasi dalam kegiatan pembelajaran guna menghasilkan peserta didik yang 

berkualitas, unggul, kreatif dan berdaya saing guna mewujudkan pendidikan Indonesia yang 

maju dan berbudaya. 

 

Sasaran Kegiatan 

Peserta dalam Seminar Nasional Pendidikan ini sejumlah 300 peserta yang terdiri dari 

mahasiswa, guru, dan umum.  

 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Sabtu, 06 Oktober 2018 di Aula Ki Hajar Dewantara Lantai 7 Gedung I1 Fakultas Ilmu 

Sosial  Universitas Negeri Malang.  
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Susunan Acara 

Waktu Acara Tempat Penanggung Jawab 

07.00-08.00 Registrasi Peserta 
Aula Ki Hajar 

Dewantara 

Sie Kesekret 

08.00-08.45  Pembukaan 

 Menyanyikan Lagu Indonesia 

Raya 

 Sambutan, Oleh: 

-Ketua Pelaksana 

-Kaprodi Pendidikan IPS 

-WD III (Membuka) 

 Do’a 

Aula Ki Hajar 

Dewantara 

 MC 

 Panitia yang 

bertugas 

08.45-08.55 Penampilan tari 
Aula Ki Hajar 

Dewantar 

Panitia yang 

bertugas 

08.55-09.00 Penyerahan cinderamata, oleh: 

-Ketua Umum 

-Koordinator Prodi Pend. IPS 

-WD III 

Aula Ki Hajar 

Dewantara 

Panitia yang 

bertugas 

09.00-10.20  Penyampaian materi 1, 

 

 Tanya jawab 

 

 Moderator 

Agus Purnomo, M.Pd 

Aula Ki Hajar 

Dewantara 

Pemateri dan 

Moderator  

10.20-11.30  Penyampaian materi 2,  

 

 Tanya jawab 

 

 Moderator 

Agus Purnomo, M.Pd 

Aula Ki Hajar 

Dewantara 

Pemateri dan 

Moderator  

11.30-12.30 ISHOMA 
Aula Ki Hajar 

Dewantara 

Panitia 

12.30-13.40  Penyampaian materi 3,  

 

 Tanya jawab 

 

 Moderator 

Agus Purnomo, M.Pd 

Aula Ki Hajar 

Dewantara 

Pemateri dan 

Moderator 
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13.40-14.45  Penutupan 

 Call for paper 

Aula Ki Hajar 

Dewantara 

Panitia yang 

bertugas 

 

Keperluan Seminar Nasional  

1. Soft File Makalah Pemateri, yang akan diterbitkan dalam E-prosiding ber ISBN 

2. Soft File presentasi materi 

3. Soft File CV Pemateri 

 

 

Malang,  31 Mei 2017 

 

Ketua HMPS PIPS,       Ketua Pelaksana, 

 

 

 

 

M. Khoirul Annas W. M      Heru Wijanarko 

NIM. 160741615220       NIM. 160741615236 

 

 

    Mengetahui, 

 

Koordinator Program Studi      Pembina HMPS PIPS 2018, 

S1 Pendidikan IPS, 

 

 

 

 

Dr. GM. Sukamto, M.Pd, M.Si    Neni Wahyuningtyas, M.Pd 

NIP. 195507051981021002      NIP. 198607122015042003 

 

Wakil Dekan III, 

Fakultas Ilmu Sosial, 

 

 

 

 

Dr. I Nyoman Ruja, S.U 

NIP. 196112311988121002 
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