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Solusi konvesional tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup manusia
sehingga dibutuhkan solusi yang cerdas. Dengan demikian, kecerdasan menjadi alat untuk mencapai
kebahagiaan.
Hal ini disampaikan Prof. Suhono Harso Supangkat dari ITB dalam acara Seminar Nasional di
Fakultas Psikologi UGM, Jumat (23/3).
Dalam materinya berjudul Smart city for smart generation, Suhono menilai kota yang cerdas (smart
city) merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kota dewasa ini. Kota
yang bahagia (happy city) adalah kota yang menciptakan kebahagiaan dengan melibatkan inovasi
teknologi yang meningkatkan kenyamanan dan keamanan warga kota maupun orang yang
mengunjunginya.
“Kebahagiaan suatu kota merupakan kondisi kolektif yang hanya bisa dilalui melalui perubahan
perilaku secara bersama-sama,”papar Suhono.
Sementara itu, Wiwin Hendriani, M.Si dari Universias Airlangga dalam paparannya tentang
Resiliensi generasi Z melihat bahwa generasi Z yang diisi oleh orang-orang yang lahir setelah tahun
1995 disebut sebagai generasi digital karena mereka lahir tanpa mengetahui masa kehidupan tanpa
internet, komputer, dan telepon genggam. Menghadapi gaya hidup dan pola perilaku sosial di
masyarakat yang begitu cepat berubah, penting untuk menumbuhkan resiliensi pada generasi
tersebut melalui berbagai strategi, salah satunya melalui pengasuhan yang tepat dari keluarga.
“Keluarga sebagai mikrosistem, lingkungan utama dalam perkembangan individu, memiliki

kontribusi besar terhadap pencapaian resiliensi. Pengasuhan yang tepat merupakan jembatan
krusial dalam menumbuhkan resiliensi anak,” ujarnya.
Hadir pula sebagai pembicara dalam seminar tersebut, yaitu Prof. Dr. Faturochman, M.A. dari
Universitas Gadjah Mada yang mengangkat topik tentang Relasi sosial generasi Z, Urip Purwono,
M.Sc., Ph.D. dari Universitas Padjajaran tentang Metode riset terkini untuk merespon perubahan
generasi, Corina D. Riantoputra, Ph.D. dari Universitas Indonesia tentang Studi kepemimpinan dan
tantangannya di masa depan, Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. dari Universitas Gadjah Mada
tentang Generasi Z di dunia kerja, serta Donny Hendrawan, S.Psi., M.Psy., Ph.D dari Universitas
Indonesia dengan materi berjudul Brain and technology.
Selain seminar, diadakan pula open house, workshop penulisan proposal disertasi, serta workshop
penulisan naskah publikasi. Rangkaian kegiatan ini didukung oleh PT. Indonesia Kendaraan
Terminal yang merupakan anak perusahaan dari PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, PT. Komatsu
Indonesia, Harian Kompas, Nasmoco Mlati Sleman Yogya, dan Bank Mandiri Cabang UGM. (Humas
UGM/Gloria)
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