INFORMASI SIMPOSIUM VIA WEBSITE SIMPOSIUM

I.

TEMA
“Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan informasi berbasis riset dalam rangka mendukung Misi
Pendidikan Nasional (5K): Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas dan Relevansi, Kesetaraan serta
Kepastian memperoleh layanan pendidikan”

II.

TUJUAN
A. Umum
Menjaring dan mengkaji informasi berbasis penelitian, pengembangan, dan pemikiran
sebagai bahan penyusunan kebijakan pendidikan nasional.

B. Khusus
a. Mengumpulkan dan membahas hasil-hasil penelitian, pengembangan, dan pemikiran
dibidang pendidikan dari peneliti, pemerhati, praktisi, dan pakar pendidikan;
b. Merumuskan bahan kebijakan dan hasil-hasil penelitian, pengembangan, dan pemikiran;
c. Mendayagunakan jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan dibidang pendidikan
dalam upaya mendorong kesadaran pentingnya penelitian dan pengembangan di bidang
pendidikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di daerah.
III.

PESERTA
Peneliti dan Perekayasa dari lembaga penelitian di perguruan tinggi, lembaga penelitian pemerintah
dan swasta/lembaga swadaya masyarakat, peneliti mandiri (dosen, guru), pemerhati pendidikan, dan
lembaga/badan-badan internasional dalam bidang pendidikan.

IV.

V.

TEMPAT DAN WAKTU
Tempat

: Jakarta

Waktu

: Selasa – Kamis, 3-5 Agustus 2010

MATERI
Materi simposium meliputi hasil-hasil penelitian, pengembangan, dan hasil pemikiran sesuai dengan
tujuan strategis kemendiknas 2010 – 2014, yaitu : (i) tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD
berkualitas, (ii) terjangkau dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar
berkualitas, (iii) tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang berkualitas dan relevan,
(iv) tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi berkualitas, relevan dan berdaya saing
internasional, (v) tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan serta
tersedianya system tata kelola yang handal.

Secara lebih khusus topik-topik penelitian, pengembangan dan hasil pemikiran mengacu pada arah
kebijakan sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010 – 2014
yaitu :
1) Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
2) Akselerasi pembangunan pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal dan bencana;
3) Koordinasi antar Kementerian/Lembaga serta pusat dan daerah;
4) Reformasi birokrasi;
5) Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal (PNFI);
6) Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
7) Rasionalisasi pendanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
8) Penyediaan buku teks murah;
9) Penguatan dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
10) Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan;
11) Pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia berjiwa kreatif, inovatif,
sportif dan wirausaha;
12) Penerapan metodologi pendidikan ahlak mulia dan karakter bangsa;
13) Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawasan sekolah;
14) Peningkatan mutu LPTK dan lulusannya;
15) Serifikasi dan kualifikasi guru.
Materi yang disampaikan dibatasi pada hasil penelitian, pengembangan, dan pemikiran yang
dilaksanakan antara tahun 2008 sampai dengan 2010 guna menjamin aktualitas masalah yang dikaji.

VI.

MAKALAH
A. Kriteria Penulisan Makalah dan Abstrak
1. Hasil penelitian terapan, pengembangan, dan pemikiran inovatif terkait dengan materi
simposium (butir III).;

2. Makalah berisi antara 30 s.d. 40 halaman (tidak termasuk daftar pustaka), diketik
dengan menggunakan MS Word for Windows, 1,5 (satu setengah) spasi, huruf jenis
Times New Roman 12 pitch pada kertas ukuran A4.
3. Abstrak terdiri dari minimal 200 kata, maksimal 250 kata diketik dengan menggunakan
MS Word for Windows, 1 (satu) spasi, huruf jenis Times New Roman 12 pitch pada
kertas ukuran A4, dengan kata kunci maksimal 6 kata.
4. Bagi peserta Indonesia makalah menggunakan bahasa Indonesia, dengan abstrak ditulis
dalam bahasa Inggris. Sedangkan bagi peserta asing, makalah menggunakan bahasa
Inggris, dengan abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia.

B. Sistematika Makalah
Makalah memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, daftar isi, dan isi makalah. Isi makalah
diatur menurut jenis penelitian, pengembangan/inovasi, dan hasil pemikiran.

1. Isi abstrak hasil penelitian.
Abstrak memuat ringkasan (maksimum 250 kata) yang berisikan permasalahan dan
tujuan, metode, temuan, dan usulan kebijakan
2. Isi makalah hasil penelitian.
•

Pendahuluan (Maksimal 5 persen dari makalah)
Memuat masalah dan arti penting penelitian, tujuan, dan ruang lingkup.

•

Kajian Teori (15 persen dari makalah)

•

Metode penelitian (10 persen dari makalah)

•

Hasil dan Pembahasan (50 persen dari makalah)
Mendeskripsikan hasil penelitian untuk memecahkan masalah yang dikemukakan di
pendahuluan.

•

Simpulan dan Saran (proporsi 20 persen dari makalah)
Simpulan dan saran konsisten dengan rumusan masalah dan tujuan. Saran disusun
secara operasional dan jelas ditujukan kepada pihak penentu kebijakan.

•

Daftar Pustaka (Hanya memuat terbitan yang dijadikan rujukan).

3. Isi abstrak hasil pengembangan/inovasi.
Abstrak memuat ringkasan (maksimum 250 kata) yang berisikan berisikan permasalahan
dan tujuan, metode, temuan, dan usulan kebijakan

4. Isi makalah hasil pengembangan/inovasi.
•

Pendahuluan (Maksimal 5 persen dari makalah)
Memuat masalah dan arti penting pengembangan/inovasi, tujuan, dan ruang lingkup.

•

Kajian Pustaka (15 persen dari makalah)

•

Metode Pengembangan (10 persen dari makalah)

•

Hasil Pengembangan (50 persen dari makalah)
Mendeskripsikan hasil pengembangan/inovasi dan pembahasan untuk memecahkan
masalah yang dikemukakan di pendahuluan.

•

Simpulan dan Saran (minimal 20 persen dari makalah)
Simpulan dan saran konsisten dengan rumusan masalah dan tujuan. Saran disusun
secara operasional dan jelas ditujukan kepada pihak penentu kebijakan

•

Daftar Pustaka (Hanya memuat terbitan yang dijadikan rujukan).

5. Isi abstrak hasil pemikiran
Abstrak memuat ringkasan (maksimum 250 kata) yang berisikan permasalahan dan tujuan,
hasil pemikiran,dan usulan kebijakan
6.

Isi makalah hasil pemikiran
•

Pendahuluan (Maksimal 5 persen dari makalah)
Untuk hasil pemikiran; setidaknya memuat masalah
masalah

•

Kajian Pustaka (10 persen dari makalah)

•

Hasil Pemikiran (65 persen dari makalah)

dan arti penting pemecahan

Mendeskripsikan hasil pemikiran dan pembahasan untuk memecahkan masalah yang
dikemukakan di pendahuluan.

•

Simpulan dan Saran (minimal 20 persen dari makalah)
Simpulan dan saran konsisten dengan rumusan masalah dan tujuan. Saran disusun
secara operasional dan jelas ditujukan kepada pihak penentu kebijakan.

•

Daftar Pustaka (Hanya memuat terbitan yang dijadikan rujukan).

C. Mekanisme Seleksi Penetapan Makalah

Seleksi dilakukan untuk menilai makalah sesuai dengan kriteria penulisan hasil penelitian
dan manfaatnya bagi kebijakan pendidikan. Makalah yang lolos seleksi dikelompokkan
menjadi makalah yang disajikan dan makalah yang dipamerkan (poster session).

Penerimaan Makalah

1.

Penerimaan makalah dari calon peserta melalui e-mail:
simposiumpendidikan2010@puslitjaknov.org

Seleksi Makalah

2.

• Fokus penilaian makalah terpusat pada perumusan simpulan dan saran.
• Hasil seleksi menentukan status makalah: (i) diterima tanpa perbaikan, (ii) diterima
dengan saran perbaikan, dan (iii) tidak diterima
• Makalah yang diterima dengan saran perbaikan, dikembalikan kepada penulisnya
untuk diperbaiki. Apabila makalah hasil perbaikan tidak diterima oleh panitia
sampai
batas waktu yang ditentukan maka makalah tidak disajikan dalam
simposium. Makalah yang tidak diperbaiki tetapi dianggap baik oleh panitia akan
dipamerkan dalam bentuk poster session.
• Pemberitahuan hasil seleksi dilakukan melalui e-mail dan pengumuman pada
website
Penetapan Makalah

3.

Makalah dengan abstrak dari para calon peserta dikirim melalui e-mail dan diterima
panitia paling lambat 26 Mei 2010 untuk kemudian diikutkan dalam seleksi.
Pemberitahuan hasil seleksi disampaikan melalui e-mail.
Undangan bagi Pemakalah yang Lolos Seleksi

4.

Bagi (i) makalah yang lolos tanpa perbaikan dan (ii) makalah yang perlu perbaikan dan
perbaikannya telah diterima panitia sesuai dengan batas waktu, penulisnya diundang
untuk menyajikan dalam simposium dengan biaya panitia (untuk satu orang).

VII.

AGENDA
26 Mei 2010

:

Batas akhir waktu penerimaan makalah makalah oleh panitia untuk
diseleksi

1 Mei – 16 Juni 2010

:

Proses seleksi

19 Juni 2010
20 Juli 2010

:

Pemberitahuan makalah dan yang diterima tanpa perbaikan,
diterima dengan perbaikan, dan tidak diterima, melalui website
:

Batas waktu penyerahan power point dan konfirmasi keikutsertaan,
melalui website

VIII.

PEMBIAYAAN
Biaya peserta simposium:
1. Bagi pemakalah dari dalam negeri, biaya perjalanan dan akomodasi yang ditanggung panitia
hanya untuk 1 (satu) orang;
Bagi pemakalah dari luar negeri, biaya perjalanan dan akomodasi ditanggung sendiri;

IX.

CONTACT PERSON
Alamat :
Panitia Simposium Nasional Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
2010
Puslitjaknov Balitbang
Kemendiknas, Gedung E Lantai 19
Telp. 021 – 573 6365; Fax 021 – 574 1664
E-mail : simposiumpendidikan2010@puslitjaknov.org
Website : www.puslitjaknov.org
Contact Person
1. Relisa
2. Nur Berlian
3. Srie Peryati Soeratno
4. Agung Purwadi
5. Meni Handayani
6. Andriani

(lisa@puslitjaknov.org)
(nurberlian@puslitjaknov.org)
(srieperyati@puslitjaknov.org)
(apurwadi_2005@puslitjaknov.org)
(menihandayani@puslitjaknov.org)
(andriani@puslitjaknov.org)

