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A. LATAR BELAKANG  

Generasi milenial atau dapat disebut anak zaman now, tentunya sudah tidak asing 

lagi dengan pemanfaatan internet di dalam aktifitasnya sehari-harinya. Fakta telah 

mengatakan bahwa segala bidang kehidupan para generasi milenial hampir semuanya 

melibatkan jaringan internet, baik di dunia pembelajaran, profesionalitas kerja, hiburan, 

dan komunikasi informasi. Sebaliknya, para generasi ini, sudah hampir meninggalkan 

akses offline yang memang tidak lebih cepat prosesnya dan tidak memiliki kecanggihan 

yang diharapkan oleh mereka di dunia global saat ini.  

Terutama dalam bidang pendidikan, para generasi milenial seharusnya sudah 

tidak sepenuhnya menggantungkan hasil pembelajaran yang optimal melalui fasilitasi 

guru atau dosen pengajar di sekolah atau perguruan tinggi. Akan tetapi seharusnya 

mereka sudah menjadi generasi mandiri yang dapat memanfaatkan media belajar dan 

materi pembelajaran yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan sentuhan jari. Mereka 

juga diharapkan mampu memperbarui metode belajar yang up to date sehingga tidak 

akan ada lagi sekat diantara generasi manapun di dunia yang serba teknologi ini.  

Sebagai wadah akademik yang paling tinggi, tentunya pemanfaatan teknologi di 

perguruan tinggi harus lebih maksimal. Segala proses pengembangan ilmu pengetahuan 

dan sumber daya manusia hendaknya bisa dipermudah dengan adanya teknologi digital 

modern, yang saat ini telah berkembang begitu pesatnya, sehingga dampak yang 

dihasilkannya akan lebih efektif, efisien, dan cepat. Proses komunikasi akademik antara 

Dosen, Mahasiswa, dan staf kependidikan seharusnya tidak lagi menyulitkan dan 

memerlukan waktu yang lama, karena teknologi dapat membuat proses interaksi tersebut 

menjadi cepat dan mudah, kapanpun dan dimanapun. 

Kantor Urusan Internasional (KUI) sebagai Unit kerja Universitas yang secara 

langsung ditunjuk untuk mengelola segala urusan Internasionalisasi di Universitas, 

bermaksud ingin memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan wawasan keilmuan 

yang mengglobal dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu melalui keikutsertaan 

kegiatan seminar/workshop Online streaming yang diselenggarakan oleh instansi 

pendidikan maupun non pendidikan. Secara khusus program ini digagas dengan tujuan 

ingin memperkenalkan mahasiswa kepada metode pembelajaran online streaming yang 

membahas tema tertentu dan diisi oleh narasumber professional dalam bidangnya dengan 

menggunakan bahasa Inggris. Selain ilmu baru yang akan didapatkannya, penguasaan 

bahasa lingua Franca ini dapat menjadi nilai tambah untuk pengembangan skill 

kebahasaan asing mahasiswa sehingga dapat menjadi investasi ilmu yang mungkin bisa 

dimanfaatkan mereka ketika sudah terjun di lingkungan masyarakat yang lebih universal. 
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B. TUJUAN 

- Meningkatkan wawasan keilmuan mahasiswa melalui diskusi langsung (non-tatap 

muka) dengan narasumber professional di bidangnya. 

- Meningkatkan kemampuan berbahasa asing mahasiswa melalui listening interaktif 

dengan pembicara asli (native speaker). 

- Menumbuhkan semangat berpikir dalam menuangkan ide kreatif tentang suatu bidang 

keilmuan yang dibahas. 

- Membiasakan mahasiswa untuk memanfaatkan perangkat teknologi dalam aktivitas 

pembelajaran. 

- Memperkenalkan mahasiswa dengan link edukasi internasional sehingga dapat terus 

dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

 

C. DESKRIPSI KEGIATAN 

Webinar merupakan suatu seminar, presentasi, pengajaran, atau workshop yang 

dilaksanakan secara online streaming sehingga siapapun, kapanpun dan dimanapun, dapat 

berpartisipasi dalam pengajaran online ini. Webinar yang difasilitasi oleh Kantor Urusan 

Internasional adalah sebagai berikut: 

- Informasi ini disampaikan kepada Bapak/Ibu kepala program studi untuk dapat 

ditindak lanjuti informasinya ke mahasiswa. Bapak/Ibu kepala program studi 

memberikan rekomendasi mahasiswa ke KUI sesuai kuota peserta yang ditawarkan. 

*kuota peserta terbatas. Apabila terdapat minat yang melebihi kuota, mahasiswa dapat 

mendaftar dan ikut serta tanpa fasilitasi dari KUI. 

- Peserta merupakan perwakilan mahasiswa yang disesuaikan dengan Tema Webinar 

yang dibahas.  

- Dilaksanakan didalam ruangan yang lengkap dengan fasilitas online streaming yang 

mendukung.  

- Mahasiswa membawa peralatan belajar yang mendukung kelancaran acara sesuai 

yang ditentukan KUI. 

- Acara dilaksanakan dengan metode listening-participating, mendengarkan dan 

berpartisipasi dalam presentasi yang diberikan narasumber. Mahasiswa diharapkan 

dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan pertanyaan melalui pengiriman pesan 

pertanyaan.  

 

D. DETAIL ACARA 

Webinar yang akan difasilitasi oleh KUI, yaitu: 

1. Tema:  Project Based Learning “Bringing project based learning into the YL 

classroom”. 

Hari/tanggal  : Selasa, 14 Januari 2020 

Waktu  : Pukul 16.00 – 17.00 WIB 

Tempat  : Laboratorium UPT Pusat Bahasa, Gdg Rektorat Lntai 3   
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Peserta Webinar : 18 Mahasiswa (Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan UNISNU Jepara) 

Narasumber : Vanessa Reis Esteves a teacher at Escola Superior de Educação 

where she teaches English for Academic purposes and English 

methodology, and has been teaching EFL in Portugal for the past 

23 years. 

NB: Mahasiswa hadir 30 menit sebelum dimulai. 

 

E. CARA PENDAFTARAN 

Mahasiswa terekomendasi Ka. Prodi membuka link berikut dan mendaftarkan diri secara 

individual, sebagai berikut: 

Link pendaftaran: 

https://elt.oup.com/events/global/project-based-learning-with-vanessa-reis-

esteves?cc=global&selLanguage=en&mode=hub 

 

Apabila mahasiswa telah melengkapi pendaftaran, mohon untuk melakukan 

konfirmasi kehadiran ke KUI.  

Muhammad Sahalluddin : 081 217 102 630 (WA) 

Nihayatu Sa’adah, S.Pd : 089 648 487 681 (WA) 

 

F. PENUTUP 

Demikian TOR ini dibuat sebagai panduan untuk keikutsertaan WEBINAR yang 

difasilitasi oleh Kantor Urusan Internasional. Harapan kami kegiatan ini dapat diikuti 

oleh target peserta serta mampu mencapai tujuan bersama dalam mengembangkan 

kualitas belajar dan keilmuan mahasiswa UNISNU Jepara.  

https://elt.oup.com/events/global/project-based-learning-with-vanessa-reis-esteves?cc=global&selLanguage=en&mode=hub
https://elt.oup.com/events/global/project-based-learning-with-vanessa-reis-esteves?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

