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Korupsi, pencucian uang, perkelahian antar
massa/pelajar/mahasiswa, pelecehan seksual, geng
motor merupakan sebagian dari sikap dan perbuatan yang menggambarkan telah menurunnya
moralitas dan karakter warga bangsa. Dalam dunia
pendidikan, dengan akan diimplementasikan
Kurikulum 2013 yang oleh berbagai kalangan
dipandang sebagai kurikulum yang belum siap
diimplementasikan, namun sebagian kalangan
menganggap kurikulum 2013 tersebut sebagai salah
satu pilar dalam upaya meningkatkan kualitas
pendidikan yang akan berkontribusi memperbaiki
karakter bangsa.
Demikian juga halnya dengan persoalan pendidikan
yang masih hangat dalam benak kita adalah yang
berkaitan dengan pelaksanaan UN tahun 2013 yang
banyak menuai kritik dari berbagai kalangan, baik
dari masyarakat umum maupun dari para praktisi
pendidikan yang hampir tidak dapat dibedakan
antara persoalan teknis dengan tujuan utama
pelaksanaannya.
Hal-hal tersebut di atas tidak saja menjadi
perbincangan/pembahasan di kalangan terbatas
tetapi telah menjadi persoalan publik karena telah
terinformasikan melalui media masa cetak dan
elektronik.
Oleh karena itu diperlukan forum untuk mengkaji
secara ilmiah baik melalui kajian teoritik maupun
telah diteliti melalui penelitian ilmiah.
Forum ilmiah tersebut sangatlah penting untuk
mengkomunikasikan dan membahas persoalanpersoalan dimaksud sehingga akan diperoleh
pencerahan yang akan membawa pada peningkatan
penyelenggaraan sistem pendidikan dan evaluasi

yang sekaligus mengarah pada perbaikan karakter
bangsa. Forum ilmiah dimaksud adalah Konferensi
Ilmiah yang akan dilaksanakan oleh Himpunan
Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) UKD Manado
dengan
tema:
“EVALUASI
IMPLEMENTASI
KURIKULUM 2013 DAN SISTEM PENILAIAN”.
RUANG LINGKUP
Berdasarkan tema konferensi, maka ruang lingkup
kajian dikategorikan dalam sub-sub tema sebagai
berikut:
1) Asesmen dan Standar kelulusan
2) Perkembangan sistem penilaian
3) Implementasi kurikulum 2013
4) Implikasi Kurikulum 2013 terhadap LPTK
5) Implikasi Kurikulum 2013 terhadap kesiapan
Guru
6) Persepsi Guru terhadap Kurikulum 2013.
TUJUAN
1. Mensosialisasikan kajian-kajian teoritik dan
hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan sub
tema konferensi.
2. Memfasilitasi para peneliti bidang kurikulum
dan evaluasi pendidikan untuk mengkomunikasikan hasil penelitiannya.
3. Menjadikan forum tukar informasi ilmiah antar
peneliti yang akan bermanfaat bagi pengembangan karir.
4. Mendapatkan konsep strategis khususnya
sistem penilaian yang menunjang implementasi
Kurikulum 2013.

WAKTU DAN TEMPAT KONFERENSI
Hari
Tanggal
Pembukaan
Tempat

: Jumat dan Sabtu
: 20 – 21 September 2013
: Jumat, 20 September 2013
Jam 08.00 WITA
: Hotel Arya Duta Manado

PESERTA KONFERENSI
Dosen, kepala sekolah, pengawas, guru, mahasiswa
(S1,S2,S3), birokrat, pemerhati dan praktisi
pendidikan.
MANFAAT & FASILITAS
 Proceeding dan Seminar Kit
 Sertifikat
 Makan dan Snack

Pembayaran dapat dilakukan dengan cara:
 membayar di tempat pendaftaran (tempat
kegiatan), atau
 melalui rekening panitia Konferensi HEPI UKD
Manado, Bank BRI Cabang Unima Nomor
Rekening: 1458-01-003489-50-6.
Bagi yang ingin mempublikasikan/menyajikan hasil
penelitiannya agar mengirimkan Abstrak (150 kata)
paling lambat tgl 31 Agustus 2013 pada alamat:
aswinmondolang@yahoo.co.id
atau
hettylangkudi@yahoo.com
Abstrak terpilih akan diinformasikan pada tgl 5
September 2013, selanjutnya abstrak yang terpilih
diharuskan mengirimkan Makalah lengkap kepada
panitia paling lambat tgl 10 September 2013.

PENDAFTARAN
Peserta
: 1 Juni 2013 s.d 19 September 2013
Pemakalah : 1 Juni 2013 s.d 05 September 2013
BIAYA PENDAFTARAN*
Peserta :
Umum
: Rp. 200.000,Mahasiswa S1 : Rp. 100.000,Mahasiswa S2 : Rp. 150.000,Mahasiswa S3 : Rp. 200.000,Dosen
: Rp. 250.000,Guru
: Rp. 200.000,Anggota HEPI : Rp. 150.000,Pemakalah
: Rp. 300.000,-

Contact Person:
Dr. Aswin H.M.,M.Pd Telp. 081356024343
Dr. Hetty H.L. M.Pd. Telp. 081340226784

INFORMASI PENGINAPAN
Peserta dapat menghubungi Seksi Akomodasi:
Dr. Lucky Sojow,M.Pd. HP: 081340316713
Drs. Max Mintjelungan,DEA. HP: 081340076304

RAMBU-RAMBU MAKALAH
1. Makalah yang ditulis merupakan hasil
penelitian tentang kurikulum dan atau
asesmen,
pengujian,
dan
evaluasi
pembelajaran/pendidikan.
2. Makalah ditulis dengan MS Word, font Arial 12
pt, 1,5 spasi, kertas A4.
3. Makalah maksimal 12 halaman (termasuk
sampul, daftar pustaka, dan biodata penulis).
4. Sistematika Makalah:
a. Halaman judul memuat: judul, nama dan
alamat lengkap penulis, alamat e-mail
penulis, bulan dan tahun penulisan.
b. Abstrak, diketik 1 spasi, memuat tujuan,
metode serta hasil penelitian, dan kata
kunci. (maksimal 150 kata).
c. Pendahuluan memuat: latar belakang,
rumusan masalah, tujuan, dan manfaat
penelitian.
d. Metodologi Penelitian memuat metode yang
digunakan, subyek penelitian, instrumen
penelitian, dan teknik analisis data.
e. Hasil Penelitian dan Pembahasan.
f. Simpulan dan Rekomendasi.
g. Daftar Pustaka (Nama penulis. Judul. kota:
penerbit, tahun penerbitan)
h. Biodata Penulis.

Harga penginapan:
Rp. 250.000,- s.d Rp. 550.000.- per hari
UNIMA

BUNAKEN

