HISPISI
(HIMPUNAN SARJANA PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA)

Sekretariat:

A. Pendahuluan
Undang-undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia mengamanatkan upaya
mencerdaskan kehidupan Indonesia serta
memungkinkan
para
warganya
mengembangkan diri, baik jasmani maupun
rohaniah
berdasarkan
Pancasila
dalam
mewujudkan
masyarakat
maju, adil dan
Pembukaan Kongres XII dan Seminar Nasional
makmur.
di Keraton Mangkunegaran Solo
Dalam rangka
mencapai
tujuan tersebut para Sarjana Pendidikan Ilmuilmu
Sosial
Indonesia
merasa
ikut
bertanggungjawab
untuk
lebih
banyak
memberikan sumbangan baik tenaga maupun
pikirannya.
Agar para Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Indonesia dapat memberikan sumbangan
kepada masyarakat dan bangsa Indonesia
secara berdayaguna dan berhasilguna, maka
para Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Indonesia menghimpun diri dalam suatu wadah
organisasi yang diberi nama Himpunan Sarjana
Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia yang
selanjutnya disingkat dengan HISPISI.

B.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Email: hispisi@uny.ac.id
Berdiri tanggal : 10 Nopember 1990
Akte Notaris : 515/PM/STTD-N/2002
Rekening BNI : 0214000828

Penandatanganan MoU dan
Koordinasi Program Kemitraan antar
LPTK di Yogyakarta

Visi

Himpunan Sarjana
Pendidikan Ilmuilmu
Sosial
Indonesia (HISPISI)
menjadi
wadah
profesional dari para
ahli,
praktisi
dan

pengamat pendidikan ilmu-ilmu sosial untuk
melakukan interaksi, kristalisasi, promosi dan
fasilitasi dalam rangka pemberdayaan warga
Negara dan masyarakat secara cerdas melalui
berbagai upaya intelektual, kurikuler, sosial, dan
personal dengan menggunakan berbagai sarana
dan media.

C. Misi
1. Mengukuhkan HISPISI sebagai organisasi
professional social independent dan non
partisan yang mampu mewadahi para ahli,
praktisi dan pengamat pendidikan ilmu sosial
untuk berbagai keahlian dan pengalaman
serta
menyumbangkan
keahlian dan
pengalaman itu secara selektif dan sinergistik
melalui berbagai usaha pembenahan
keorganisasian ke dalam dan pengembangan
jaringan kerjasama ke luar.
2. Mewadahi berbagai pemikiran, baik yang
digali secara spekulatif dan atau empirik,
maupun yang
diperoleh dari
pengalaman
penyelenggara
an pendidikan
ilmu
sosial
dalam
Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D. melakukan Konferensi
berbagai
Pers, seusai menjadi keynote speaker dalam
Seminar Nasional HISPISI di Solo
konteks untuk
selanjutnya melalui berbagai dialog atau
pertemuan
ilmiah
atau
profesional
dikristalisasikan dalam wacana, paradigm,
kerangka berpikir, model dan consensus
akademis atau praktis yang potensial
diterapkan dalam konteks Indonesia.
3. Mempromosikan hasil kristalisasi yang berupa
paradigma, kerangka berpikir, model,
kesepakatan akademis dan praktis melalui
berbagai
pertemuan
akademis
dan

profesional atau sosial atau melalui pilihan
teknologi informasi dan komunikasi yang
tersedia sehingga dapat memfasilitasi
terjaddinya proses difusi dalam berbagai
konteks.
4. Memberikan fasilitas profesional kepada para
ahli, praktisi dan pengamat pendidikan ilmu
sosial untuk mengkaji lebih lanjut atau
menerapkan
paradigma,
kerangka
berpikir,
model,
consensus
Prof. Takeshi dari Aichi University of Education
(Jepang) dalam Seminar Nasional kerjasama FISE
akademis
UNY dengan HISPISI
dan praktis
sesuai dengan kebutuhannya sehingga baik
secara individual maupun secara kelompok
dapat
memberikan
kontribusi
yang
bermakna
terhadap
perkembangan
pendidikan ilmu sosial sebagai bidang kajian
dan program pendidikan.
5. Memberi masukan kepada Kemendiknas dan
kementrian lain yang relevan serta
pemerintah daerah berupa pertimbangan
akademis dan profesional serta rekomendasi
mengenai kurikulum, bahan ajar, strategi
pembelajaran, pendidikan guru dan sertifikasi
guru pendidikan IPS di sekolah dan di luar
sekolah, serta pendidikan disiplin ilmu sosial di
LPTK.

D. Tujuan
1.

Menyumbangkan pemikiran untuk
pembangunan
nasional
secara
profesional agar terarah, berhasil dan
berdayaguna
melalui
penelitian,
pengembangan dan penerapan ilmu
pendidikan, khususnya pendidikan ilmu-

2.

ilmu sosial dalam upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Mewujudkan manusia Indonesia yang
memiliki integritas kepribadian, cinta
tanah
air,
nasionalisme
yang
berwawasan nasional maupun global.

2.

3.

E. Kedudukan Organisasi
Organisasi HISPISI berkedudukan di tingkat
pusat,
daerah
propinsi,
dan
daerah
kabupaten/kota.

H. Jaringan Kerjasama
1.

F. Keanggotaan
Anggota HISPISI terdiri atas tiga jenis, yaitu: (1)
Anggota Biasa; (2) Anggota Luar Biasa; dan (3)
Anggota Kehormatan. Anggota Biasa dan
Anggota Luar Biasa bersifat aktif, sedangkan
Anggota Kehormatan bersifat pasif.
Anggota Biasa ialah ahli, praktisi dan pemerhati
pendidikan ilmu-ilmu sosial yang memenuhi
syarat-syarat
keanggotaan.
Anggota Luar
Biasa ialah ahli,
praktisi,
dan
pemerhati
di
Rektor UNY membuka Koordinasi Kemitraan antar
luar
bidang
6 LPTK (salah satu kegiatan unggulan HISPISI)
pendidikan
ilmu-ilmu sosial yang memiliki perhatian dan
kontribusi terhadap perkembangan pendidikan.
Anggota Kehormatan ialah seseorang yang
bukan Anggota Biasa/Luar Biasa, yang telah
berjasa dalam bidang pendidikan ilmu-ilmu
sosial yang diangkat berdasarkan pertimbangan
dan keputusan pengurus pusat dan atau
pengurus daerah.

G. Program Kerja
1.

Penelitian dan pengabdian masyarakat

Kemitraan dengan LPTK dan institusi
yang
terkait
dalam
upaya
pengembangan pendidikan dan ilmu
pengetahuan sosial.
Semiloka,
workshop,
pelatihan,
pendampingan untuk mewujudkan
SDM yang memiliki sikap yang handal,
cerdas, Imtak, dan berbudi luhur

2.

I.

Dalam Negeri : UNY, UNS, UNNES, UM,
UNESA, UNDIKSA, UPI, UNJ, UNIMED,
UNSRI, UNIMA, UHAMKA, UNIVET
SUKOHARJO, UNG,
Luar Negeri : UPSI (Malaysia), Aichi
University of
Education
(Jepang)

Kegiatan
1.
2.

Suasana koordinasi para dosen pengampu mata
Kongres
kuliah yang sama, yang dipertukarkan antar LPTK
Seminar
Nasional
3. Seminar Internasional
4. Kemitraan antar LPTK (tukar menukar
dosen)
5. Penelitian bersama
6. Kuliah Kerja Lapangan bersama
7. Penyusunan Bahan Ajar mata kuliah
rumpun IPS secara bersama
8. Penerbitan Berkala
9. Supporting Studi S3 ke Malaysia
10. Bedah SKKD IPS SMP/MTs
11. Audiensi dengan BSNP tentang SKKD
IPS SMP/MTs
Akan dilaksanakan tahun 2011
1. Seminar Internasional di Jepang
2. Seminar Nasional di UNIMED (Medan)
3. Kongres di UHAMKA (Jakarta)
4. Koordinasi Kemitraan antar LPTK di UM
(Malang)

