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KATA PENGANTAR

Laporan perjalanan dinas ini berisi deskripsi tentang pelaksanaan the 66th TEFLIN

International Conference. Konferensi tersebut dilakukan secara rutin tiap tahun oleh Asosiasi

Profesi TEFLIN (Teaching English as a Foreign Language in Indonesia). Keikutsertaan

dalam acara ini merupakan masukan dari Assessor akreditasi Prodi Pendidikan Bahasa

Inggris (PBI). Dengan mengikuti acara ini, Prodi PBI diharapkan mendapatkan informasi

terbaru di bidang Pendidikan Bahasa Inggris. Pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk

pengembangan Prodi seperti revisi kurikulum, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan juga

kerja sama. Selain itu, acara tersebut merupakan ajang memperluas jejaring dengan Prodi PBI

lainnya.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua biro di Universitas Esa Unggul

yang mendukung saya untuk mengikuti kegiatan ini. Kiranya kesempatan mengikuti kegiatan

ini bisa bermanfaat bagi perkembangan Prodi.

Rika Mutiara, S.Pd., M.Hum.



BAB 1

LATAR BELAKANG PERJALANAN DINAS

The 66th TEFLIN International Conference dilaksanakan di Universitas Negeri

Medan dengan melibatkan berbagai pihak yaitu guru, dosen, dan mahasiswa Pendidikan

Bahasa Inggris. Para pakar Pendidikan Bahasa Inggris yang menghadiri acara ini berasal dari

dalam dan luar negeri. Pembicara dari luar negeri tersebut adalah orang yang juga mengikuti

perkembangan  Pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia dan memiliki hubungan yang baik

dengan TEFLIN. Oleh karena itu, mengikuti TEFLIN bukan hanya menjadi tahu isu terbaru

di dalam negeri tetapi juga isu yang bersifat mendunia.

Acara-acara utama the 66th TEFLIN International Conference 2019 adalah sebagai

berikut:

 presentasi yang disampaikan oleh keynote speaker

 presentasi yang disampaikan oleh pembicara pleno

 pemaparan berbagai produk yang mendukung ELT

 diskusi penulisan artikel di jurnal

 presentasi di sesi paralel.

Presentasi yang disampaikan adalah hasil penelitian di bidang English Language Teaching

yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa pasca sarjana. Acara ini diikuti oleh sekitar 200

peserta.



BAB 2

PELAKSANAAN KEGIATAN
THE 66th TEFLIN INTERNATIONAL CONFERENCE

Pelaksanaan konferensi ini dilatarbelakangi oleh upaya menyelenggarakan pembelajaran

bahasa Inggris dalam Revolusi Industri 4.0. Bahasa Inggris menjadi lingua franca atau alat

komunikasi antar penutur yang memiliki bahasa ibu yang berbeda. Penguasaan bahasa

Inggris merupakan suatu keharusan dalam era ini untuk dapat berpartisipasi dalam

komunikasi internasional. Komunikasi internasional mendukung individu melakukan

berbagai peran dalam pekerjaan, kehidupan sosial, ataupun pengembangan diri. Melihat

pentingnya peranan bahasa Inggris, maka pembelajaran bahasa Inggris yang berkualitas

menjadi kebutuhan yang tak dapat dihindari.

Isu bahasa Inggris sebagai lingua franca tidak dapat dipisahkan dengan penggunaan berbagai

variasi bahasa Inggris misalnya Singaporean English, Indian English, dan Hong Kong

English. Kebudayaan lokal dari masing-masing etnis tentunya memberikan pengaruh

tersendiri. Hal ini menjadi kajian tersendiri yang perlu diperhatikan dalam kelas bahasa

Inggris dan komunikasi internasional di kehidupan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan faktor yang berpengaruh dalam

pembelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris tidak hanya dipelajari dalam kelas secara tatap

muka tetapi juga melalui pembelajaran daring. Berbagai program daring sekarang

bermunculan dan digunakan di berbagai institusi pendidikan. Teknologi juga dimanfaatkan

dalam pengembangan media dan materi ajar serta pengelolaan kelas.  Kemampuan guru

untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi menjadi isu yang perlu diperhatikan. Berbagai

upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru. Yang tidak kalah penting

adalah seberapa besar teknologi berpengaruh dalam pembelajaran bahasa Inggris. Isu

teknologi juga muncul terkait pembelajaran penerjemahan yaitu penggunaan mesin

penerjemahan.

Konferensi ini membahas isu di atas sehingga pendidik, pengambil keputusan, dan

mahasiswa bisa saling bertukar pikiran. Ajang ini juga dapat digunakan untuk membahas

suatu masalah tertentu sehingga bisa dicarikan jalan keluarnya. Hal ini memperkuat praktisi

dan pengambil keputusan untuk saling mempertajam kemampuan menerapkan ilmu

pengetahuan.

Adapun pembicara yang terlibat dalam acara ini adalah:

1. Keynote speakers : Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.

2. Plenary speakers



 Prof. Fuad Abdul Hamid, Ph.D

 Prof Amrin Saragih, M.A, Ph.D

 Assoc. Prof. Pauline Jones, Ph.D

 Willy Renandya, Ph.D

 Sara Davila

 Dr. Richmond Stroupe

 Dr. Jamie Dunlea

 Prof. Jayakaran Mukundan, Ph.D

 Prof. Dr. Claudia Harsch

Tema kegiatan adalah:

Learning English as a Global Lingua Franca and Intercultural Communication to Embrace

Industrial Revolution 4.0: Policy, Pedagogy, and Assessment

Sub-tema kegiatan adalah sebagai berikut:

 Foreign Language Curriculum Implementation in Indonesia

 Translation in Language Teaching

 Literature in Language Teaching

 E- learning (Flipped and Blended) and the Challenges

 Cyber, Local Culture and Identity Integration in Foreign Language Teaching

 Teaching Multiliteracy across Curriculum

 Technology Use in Foreign Language Curriculum Development

 Teaching Foreign Language based on Local Wisdom

 Classroom Interaction and Management

 Revitalisation of the In-service and Pre-service Teacher Training

 Language Research and Development in Industrial Revolution 4.0

 The Teaching of Systemic Functional Linguistics in Industrial Revolution 4.0

 Promoting Global and Intercultural Communication in Industrial Revolution 4.0

 Foreign Language Learning Using Social Media Technologies in Industrial

Revolution 4.0

 Teaching Linguistics and Literature in Industrial Revolution 4.0

 English for Young Learners

 English for Specific Purposes

 Authentic Assessment

 IT-based Assessment in Foreign Language Learning



 Foreign Language Pedagogy: Theory and Practice

Berdasarkan topik tersebut, abstrak saya yang berjudul : English Department Students’

Identities: A Narrative Inquiry Study dipresentasikan pada Jumat, 9 Agustus 2019 pukul

17.15-17.45 di ruang Pasca Sarjana Unimed.

Adapun rundown acara sebagai berikut:

Hari 1: Kamis
1. Pukul 09.00 – 09.30 Opening ceremony
2. Pukul 09.30 – 09.45 Token and photo session
3. Pukul 09.45 – 10.00 Coffee break
4. Pukul 10.00 – 11.00 Keynote speaker
5. Pukul 11.00 – 12.00 Plenary speaker session 1
6. Pukul 12.00 – 13.30 Lunch+prayer
7. Pukul 13.30 – 14.30 Parallel session
8. Pukul 14.40 - 15.40 Plenary speaker session 2
9. Pukul 15.40 – 15.55 Coffee break
10. Pukul 15.55 – 16.55 Panel discussion

Hari 2: Jumat
1. Pukul 08.00 – 09.00 Plenary speaker session 3
2. Pukul 09.10 – 10.10 Featured speaker session 1
3. Pukul 10.10 – 10.25 Coffee break
4. Pukul 10.25 – 10.55 Principal of U Talk
5. Pukul 11.05 – 12.05 Plenary speaker session 4
6. Pukul 12.05 – 13.30 Lunch
7. Pukul 13.30 – 14.30 Featured speaker session 2
8. Pukul 14.40 – 15.40 Parallel session 3
9. Pukul 15.50 – 16.20 Language product presentation
10. Pukul 16.20 - 16.35 Coffee break
11. Pukul 16.45 – 17.45 Parallel session 4



Hari 3: Sabtu
1. Pukul 08.00 – 09.00 Parallel session 5
2. Pukul 09.10 – 10.10 Featured speaker session 3
3. Pukul 10.10 – 11.10 Plenary speaker session 5
4. Pukul 11.10 - 11.35 Closing ceremony

Catatan penting selama acara berlangsung adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi komunikasi lintas budaya terdiri dari: penilaian individu dan refleksi.

Pengguna bahasa mengkonstruksi makna dan menegoisasikannya melalui interaksi

interpersonal. Belajar bahasa dilihat sebagai pemerolehan bahasa. Penilaian dilakukan

secara dinamis seperti yang dikemukakan oleh Vygotsky. Interaksi dilakukan dalam

lingkungan dengan melakukan meditasi.

2. Karya sastra dalam pendidikan bahasa digunakan untuk meningkatkan 21st century skill

seperti creative, discovery, learning to learn, outcome based, research driven, dan active

learning. Sastra sebagai ekspresi ide, opini, dan perasaan. Karakteristik teks sastra:

aesthetic, involvement, response, recursive, reflection.

3. Dampak dari penggunaan teknologi untuk meningkatkan kemampuan bahasa sangat

sedikit. Teknologi digunakan untuk menambah input bahasa siswa.

4. Dalam kajian pragmatik, ada teori “distance” yang dikemukakan oleh Yule, 2006.

Menurut Yule, distance adalah “the level of familiarity between the speakers and the

hearers includes solidarity and respect”. Dalam bahasa daerah Batak, penutur berusaha

mengurangi distance dengan menggunakan kita. Hal ini dilakukan untuk menunjukan

common ground. Penggunaan kita menunjukan kebersamaan, kebaikan, dan kerendahan

hati. Perpindahan satu budaya ke budaya lain membuat kompetensi pragmatik menjadi

sulit.

5. Pembelajaran reflektif mendorong siswa untuk fokus pada bagaimana mereka mempelajari

hal tersebut.

6. Strategi metakognitif digunakan dengan memusatkan pembelajaran, merancang

pembelajaran, memonitor dan mengevaluasi pembelajaran. Analisis kesalahan tidak

menjadi bagian yang utama dalam pembelajaran.



BAB 3

HASIL KEGIATAN
The 66th TEFLIN International Conference

Dalam konferensi ini saya mempresentasikan makalah saya yang berjudul: English

Department Students’ Identities: A Narrative Inquiry Study. Panitia memberikan waktu 30

menit yang terdiri dari 20 menit waktu presentasi dan 10 menit waktu tanya jawab. Presentasi

ini dihadiri oleh peserta acara yang adalah dosen dan mahasiswa UNIMED. Dalam sesi tanya

jawab, beberapa peserta bertanya terkait faktor yang berperan dalam keputusan seseorang

untuk memilih menggunakan bahasa tertentu. Melalui presentasi ini, saya mendapatkan

masukan untuk menjelaskan secara rinci teori terkait pemilihan bahasa oleh seseorang dalam

makalah yang akan ditulis. Dalam konferensi ini, peserta diberi kesempatan untuk

mengirimkan makalah untuk dimuat di prosiding atau tidak. Saya memutuskan untuk

mengirimkan makalah ke jurnal lain.

Kegiatan ini juga memberi kesempatan kepada saya untuk bercakap-cakap dengan

pengurus TEFLIN pusat. Berdasarkan percakapan tersebut, bergabung dengan asosiasi

TEFLIN memiliki banyak kegunaan untuk perkembangan Prodi. Konferensi TEFLIN tahun

2020 akan dilaksanakan di Universitas Negeri Padang.



Lampiran 1. Sertifikat kegiatan



Lampiran 2. Buku abstrak





Lampiran 3. Foto kegiatan


