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Isian selanjutnya adalah informasi yang mencakup semua program studi  
dalam Unit Pengelola Program Studi Magister 

Keterangan: 
 *  Borang  ini diisi oleh unit pengelola program studi magister.  Unit pengelola 

adalahlembaga yang melakukan fungsi manajemen (perencanaan, 
pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, 
dan penganggaran) terutama dalam rangka resource deployment and 
mobilization, untuk penjaminan mutu program studi.  Unit pengelola program studi 
ditentukan oleh perguruan tinggi masing-masing, misalnya pada  jurusan,  
departemen, fakultas, program pascasarjana, sekolah, sekolah pascasarjana, atau 
sekolah tinggi. 
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STANDAR 1.  VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN 

 

1.1 Visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaian di tingkat unit pengelola 

program studi magister 

 

1.1.1 Jelaskan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran unit 

pengelola program studi magister, serta pihak-pihak yang dilibatkan. 

 

Mekanisme penyusunan revisi visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi 

Penciptaan dan Pengkajian Seni Pascasarjana Institut Seni Indonesia 

Padangpanjang dilakukan oleh Pengelola Pascasarjana dengan melibatkan 

semua stakeholders. Stakeholders yang terlibat, terdiri atas, dosen, mahasiswa, 

tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan oleh Pengelola Pascasarjana adalah sebagai berikut. 

(1) Direktur memilih tim revisi untuk meninjau ulang perumusan visi, misi, tujuan 

dan sasaran Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang dalam bentuk surat tugas. 

(2) Tim Revisi mengkaji ulang visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi 

Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang yang sudah berlaku semenjak tahun 2010 dan melakukan 

revisi. 

(3) Tim revisi mengundang dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan 

masyarakat, dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan 

bagi kesempurnaan visi, misi yang sudah direvisi. 

(4) Tim merumuskan berbagai masukan menjadi draft untuk diwujudkan menjadi 

visi, misi, tujuan dan sasaran yang baru. 

(5) Draft visi, misi, tujuan dilaporkan kepada Direktur Program Pascasarjana. 

(6) Direktur Program Pascasarjana melanjutkan penyempurnakan dokumen  visi, 

misi, tujuan dan sasaran, dan melaporkannya kepada Rektor ISI 

Padangpanjang. 

(7) Dokumen tersebut dibuatkan Surat Keputusan penetapannya oleh Rektor ISI 

Padangpanjang. 
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1.1.2  Visi unit pengelola program studi magister 

 

“Melahirkan insan akademis kreatif, mandiri, berwawasan global yang mampu 

mempublikasikan karya berlandaskan budaya Melayu Nusantara Tahun 2030.”  

 

1.1.3  Misi unit pengelola program studi magister 

 

(1) Menyelenggarakan pendidikan seni budaya Melayu untuk menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas, memiliki keunggulan dan kemandirian dengan 

menjunjung tinggi nilai dasar Pancasila dan moralitas bangsa. 

(2) Menyelenggarakan penelitian, pengkajian dan penciptaan seni yang berkualitas 

dalam bidang seni dan Budaya Melayu yang peka terhadap perkembangan Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS). 

(3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan deseminasi teknologi 

seni untuk memecahkan masalah-masalah seni dan budaya yang ada di 

masyarakat. 

(4) Menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen Program Studi berbasis 

Akreditasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi. 

(5) Meningkatkan kerjasama dengan Institusi, baik lokal, nasional maupun 

internasional 

 

1.1.4 Tujuan unit pengelola program studi magister 

(1) Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas memiliki keunggulan 

dan kemandirian pada kompetensi seni budaya Melayu yang berdaya saing 

tinggi. 

(2) Menghasilkan penelitian yang berkualitas di bidang seni dalam kawasan 

budaya Melayu  

(3) Menghasilkan pengkaji dan pencipta seni yang mampu mengembangkan 

kreativitas dan peka terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) 

(4) Meningkatnya pengabdian kepada masyarakat dan penyebaran teknologi seni 

untuk memecahkan masalah-masalah seni dan budaya yang ada di masyarakat  

(5) Meningkatkan pelayanan dan kerjasama dengan institusi  baik local, nasional, 

maupun internasional. 
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1.1.5  Sasaran dan strategi pencapaian 

 

(1) Terwujud dan terpenuhinya proses pembelajaran yang berkualitas memiliki 

keunggulan dan kemandirian pada kompetensi seni budaya Melayu serta 

berdaya saing di tingkat nasional dan regional/internasional. 

(2) Meningkatnya kualitas di bidang penelitian seni dalam kawasan budaya 

Melayu. 

(3) Tercapainya pengkaji dan pencipta seni yang mampu mengembangkan 

kreativitas di bidang seni dan peka terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi, dan Seni (IPTEKS). 

(4) Meningkatnya pengabdian kepada masyarakat dan meningkatnya pengabdian 

kepada masyarakat dan penyebaran teknologi seni untuk memecahkan 

masalah-masalah seni dan budaya yang ada di masyarakat. 

(5) Meningkatnya pelayanan dan kerjasama dengan isntitusi baik local, nasional, 

maupun internasional. 

 

1.2 Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi,  serta tingkat pemahaman sivitas 

akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikantentang visi, 

misi dan tujuan unit pengelola program studi magister. 

 

1. Pertemuan dengan mahasiswa baru; pada kesempatan ini sangat penting 

dilakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan Program Studi agar para mahasiswa 

baru dapat memahami ruang lingkup dan sasaran perkuliahan di 

Pascasarjana. 

2. Pertemuan dosen dengan dosen; pada kesempatan ini sangat penting 

disampaikan visi, misi, dan tujuan Program Studi agar dalam memberikan 

materi perkuliahan selalu mengacu pada visi dan misi Program Studi, dan 

melakukan pembimbingan karya seni dan tesis mahasiswa tidak lagi terjebak 

pada ruang lingkup objek material di luar budaya Melayu.  

3. Pertemuan dosen dengan mahasiswa; pada kesempatan dilakukan sosialisasi 

visi, misi, dan tujuan Program Studi agar semuanya semakin memahaminya.   

4. Pertemuan dosen dengan alumni; pada kesempatan ini juga disosialisasikan 

visi, misi, dan tujuan Program Studi. 

5. Penempatan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Buku Panduan Akademik 
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Pascasarjana. 

6. Pemajangan banner dan baliho di lingkungan kampus dan Program Studi. 

7. Penyebaran leafleat dan brosur Program Studi Penciptaan dan Pengkajian 

Seni S-2 Program Pascasarjana ISI Padangpanjang  ke berbagai daerah dan 

kota dilaksanakan sewaktu penjaringan mahasiswa baru. 

8. Melalui website https://www.isi-padangpanjang.ac.id/pasca-sarjana/ 

9. Publikasi melalui sosial media seperti, facebook: Pasca Isipp. Instagram: 

pasca_isipp. Twitter : pasca isipp@IsippPasca. Penggunaan aplikasi tersebut 

dianggap efektif  karena secara langsung dapat dijangkau oleh stakeholders 

secara cepat.  

Dari hasil  sosialisasi yang dilakukan Program Studi Penciptaan dan Pengkajian 

Seni S-2 Program Pascasarjana ISI Padangpanjang, sivitas akademika dan 

tenaga kependidikan telah memahami visi, misi dan tujuan dengan baik. 

Pemahaman sivitas akademika mengenai visi, misi dan tujuan Program Studi 

Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI Padangpanjang, 

diketahui melalui kinerja dan implementasi dosen, mahasiswa, dan tenaga 

kependidikan. 

Tingkat pemahaman dosen dalam hal ini dibuktikan dengan capaian  tridharma 

perguruan tinggi yang searah dengan visi Program Studi Penciptaan dan 

Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI Padangpanjang, yaitu melahirkan 

insan akademis kreatif, mandiri, berwawasan global yang mampu 

mempublikasikan karya berlandaskan budaya Melayu Nusantara Tahun 2030.  

Dalam tiga tahun terakhir, publikasi penelitian dosen-dosen dan mahasiswa 

Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang telah diterbitkan di beberapa jurnal imiah  yang diterbitkan pada 

jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, baik terindeks scopus maupun 

google scholar, sebagai produk riset yang bermutu dan terkini. Beberapa dosen 

telah berhasil mendapatkan hibah penelitian, penciptaan dan penyajian seni. Hal 

ini menunjukkan pemahaman dosen terhadap visi misi Program Studi Penciptaan 

dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI Padangpanjang.  

Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap visi dan misi terlihat dari aktivitas 

mahasiswa yang juga mencerminkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Misalnya, 

mahasiswa aktif mengikuti perkuliahan dan - ilmiah. Keikutsertaan mahasiswa 

https://www.isi-padangpanjang.ac.id/pasca-sarjana/
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dalam penelitian dosen, seminar, pameran, pertunjukan baik tingkat local maupun 

internasional. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memahami visi, misi, 

Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang.  

Tingkat pemahaman tenaga kependidikan terhadap visi, misi dan tujuan Program 

Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang terlihat dari meningkatnya pelayanan terhadap mahasiswa, 

dengan memberikan informasi terkini seperti informasi mengenai beasiswa 

terutama Beasiswa LPDP dan Beasiswa BPP-DN. 

Di bidang pengajaran upaya tenaga kependidikan yang menunjukkan pemahaman 

terhadap visi, misi, dan tujuan guna mencapai lulusan yang berkualitas adalah 

dengan memberikan informasi yang terbaru mengenai jadwal perkuliahan dan 

kehadiran dosen dengan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp. Bentuk 

aktivitas lain yang mencerminkan pemahaman adalah pelayanan yang dilakukan 

tenaga kependidikan seperti mempermudah urusan administrasi  dosen dan 

mahasiswa, serta memberikan data pendukung untuk  dosen dan mahasiswa 

secara akurat. 

Pemahaman visi misi juga dilakukan dalam pelaksanaan seminar, baik seminar 

nasional maupun internasional, misalnya dengan mengangkat tema seminar yang 

senantiasa merujuk kepada visi dan misi Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang. 
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STANDAR 2.  TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN 

PENJAMINAN MUTU 

 

2.1   Tata Pamong 

 

Tata pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan good university 

governance dan  mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, 

dan aspirasi pemangku kepentingan program studi.  

 

Tata pamong (governance) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas 

peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, 

dan penyelenggaraan program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari 

lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan 

adil. 

 

Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, 

sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam 

universitas/institusi yang mengelola program studi.  Hal-hal yang menjadi fokus 

di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun 

sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola 

yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, 

transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip 

keadilan. 

 

Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (goodgovernance) mencerminkan 

kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilanunit 

pengelola program studi magister dalam mengelola program studi.  

 

2.1.1  Gambarkan struktur organisasi unit pengelola program studi magister serta 

fungsi/tugas manajemennya.  

 

Struktur Organisasi Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang 

terdiri dari Direktur, Ketua Program Studi, Staf Administrasi (Sekretariat), 

Pustakawan, Dosen dan Mahasiswa seperti tergambar pada skema berikut. 
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Adapun rincian tugas dan wewenang dari pengorganisasian  tersebut adalah:  

(1)  Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, membina 

kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi Program Pascasarjana, dan 

bertanggungjawab kepada Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang;  

(2) Ketua Program  Studi  bertugas mengkoordinasi  dan mengendalikan 

pelaksanaan proses belajar-mengajar sesuai dengan   bidang   ilmu   dan   

bertanggungjawab kepada Direktur  Program  Pascasarjana  Institut   Seni 

Indonesia Padangpanjang;  

(3) Bidang Administrasi   Umum,  Administrasi   Akademik, dan  Keuangan serta  

Administrasi   Kemahasiswaan bertugas  memimpin   pelaksanaan    di  bidang 

umum,  akademik, keuangan, kemahasiswaan dan  secara fungsional 

bertanggungjawab kepada Direktur  Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia 

Padangpanjang;  

(4) Pustakawan  bertugas   melayani  mahasiswa di   bidang kepustakaan  dan  

secara  fungsional bertanggungjawab kepada Direktur Program Pascasarjana  dan 

Kepala Perpustakaan  Pusat  Institut  Seni Indonesia Padangpanjang;  

(5) Dosen   adalah  tenaga  pendidik     yang  memiliki kualifikasi  lulusan  Doktor  

atau Doktor  Terapan yang relevan, khusus   diangkat  pada  Program  

Pascasarjana Institut  Seni Indonesia Padangpanjang, untuk melaksanakan 

Tridharma Perguruan Tinggi. (Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 27). Dosen 

Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI 

Padangpanjang memiliki bidang keahlian masing-masing. Kaprodi memastikan 

bahwa dosen yang mengajar pada mata kuliah sesuai dengan bidang keahliannya; 

dan  

(6) Karya siswa/Mahasiswa  adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada   

Program   Pascasarjana   Institut    Seni  Indonesia Padangpanjang, yang 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.  

 

2.1.2 Uraikan secara ringkas sistem tata pamong di unit pengelola program studi 

magister untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya 



 

BAN-PT: Borang Unit Pengelola Program Studi Magister 2018 13 

tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan memenuhi lima pilar: kredibel, 

transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. 

 

Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati 

bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, 

dan peran dalam Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang. Tata pamong didukung dengan budaya 

organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara 

pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, 

sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan 

(administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong 

(input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin 

terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, 

dilaksanakan,  dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang 

jelas.  

1. Kredibel  

Kepemimpinan yang kredibel di Pascasarjana memiliki legitimasi dan dipercaya 

oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholders). Kredibilitas 

Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang dibuktikan dengan diperolehnya Akreditasi B dari BAN PT 

berdasarkan SK BAN-PT Nomor 484/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014. Selain itu, 

hasil studi pelacakan (tracer study) terhadap pengguna lulusan yang 

dilaksanakan pada tahun 2018 menunjukkan adanya kepuasan pengguna 

terhadap kinerja lulusan. Pengakuan juga dapat dilihat dari hasil Stracer Study  

bahwa  lulusan Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang juga ditunjukkan dengan diterimanya lulusan 

di beberapa instansi pemerintah dan swasta, di Indonesia dan di luar negri. 

Selain itu, kredibilitas dapat pula ditunjukkan dengan meningkatnya daya minat 

calon untuk kuliah di Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang yang setiap tahun terjadi 

peningkatan. 
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2. Transparan 

Dalam menjalankan tugasnya, Direktur menerapkan konsep transparan seperti 

membuka semua persoalan yang terjadi di Pascasarjana kepada dosen dan 

tenaga kependidikan agar bisa dijalankan dengan profesional. Direktur memiliki 

kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun 

kegagalan pelaksanaan misi Pascasarjana dalam mencapai hasil yang telah 

ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan 

secara berkala. Transparansi Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni 

S-2 Program Pascasarjana ISI Padangpanjang ditunjukkan oleh pengelola 

dengan adanya upaya-upaya penyampaian informasi secara transparan, akurat 

dan relevan serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, baik itu 

informasi keuangan, kebijakan, maupun informasi lainnya.  

Transparansi informasi pengelolaan keuangan  tercermin dari proses 

penyusunan Rencana Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang 

disampaikan secara terbuka pada RAKER Institut setiap tahunnya. 

Transparansi informasi kebijakan dan pelaksanaan  dilakukan dengan 

menyampaikan atau mendistribusikan informasi yang relevan kepada seluruh 

dosen, mahasiswa, pengelola, melalui berbagai media, seperti: surat 

pemberitahuan, papan informasi yang ditempatkan di beberapa tempat 

strategis di lingkungan kampus, website ISI Padangpanjang dan buku pedoman 

akademik Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang .  

Di dalam pelaksanaannya transparan ini terlihat pada:  

 

a. Transparan dalam mengajar 

Untuk menentukan Mata kuliah dimulai dengan rapat pemilihan mata kuliah 

yang sesuai dengan keahlian dan kompetensi dosen. Meskipun sudah ada 

penempatan dosen sesuai dengan bidang keahliannya, tetapi tidak selalu 

seluruh dosen mengajar pada setiap semester, karena ada Mata Kuliah yang 

hanya keluar pada semester tertentu saja. Demikian juga halnya dengan 

Mata Kuliah Pilihan, ada dosen yang mengajar dan tidak mengajar pada 

semester tertentu karena Mata Kuliah Pilihan tersebut tidak dipilih oleh 

mahasiswa. 
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b. Transparan dalam pelaksanaan program  

Setiap perancangan dan pelaksanaan program di Pascasarjana ISI 

Padangpanjang selalu dilakukan melalui rapat yang dipimpin oleh Direktur 

dan Ketua Program Studi. Kepanitiaan pada setiap  di SK kan oleh Direktur 

Pascasarjana berdasarkan Kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan 

tema tersebut,sehingga tidak semua dosen yang terlibat pada setiap 

kepanitiaan. Misalnya dalam pelaksanaan Seminar Internasional, maka 

kepanitiaan lebih difokuskan pada dosen-dosen kajian. Demikian juga halnya 

dalam bidang manajemen dan tata kelola event, maka Direktur Pascasarjana 

akan menunjuk dosen-dosen penciptaan yang punya pengalaman di bidang 

tersebut. Untuk memenuhi undangan yang dikirim melalui Pascasarjana 

dalam berbagai, baik dalam bentuk seminar, workshop, pengabdian 

masyarakat, dan event pertunjukan di institusi lain, maka Direktur 

Pascasarjana akan menugaskan Dosen yang sesuai dengan bidang 

kompetensi dan keahliannya. 

c. Transparan dalam bidang keuangan 

Penyusunan anggaran pada setiap  selalu direncanakan dan kemudian 

diwujudkan dalam bentuk RKAKL Pascasarjana dan disosialisasikan oleh 

Direktur dan Ketua Program Studi melalui rapat-rapat rutin Dosen 

Pascasarjana. Contohnya, untuk honorarium dan anggaran  (seperti menjadi 

pembimbing dan penguji dalam Ujian Tugas Akhir mahasiswa) selalu 

dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan dan Standar Biaya Umum 

(SBU) sehingga panitia dan dosen yang ditugaskan tidak akan melakukan 

komplain pada pembiayaan tersebut.  

 

d. Transparan dalam bidang informasi dan layanan bidang akademik 

Transparansi juga dilakukan mulai dari pengisian KRS (Kartu Rencana 

Studi), entri nilai, sampai ke penerbitan KHS (Kartu Hasil Studi) yang 

dilaksanakan secara online melalui sistem SIADAK sehingga berlangsung 

transparan. Ujian seminar proposal dan ujian tugas akhir karya seni/tesis 

dilaksanakan secara transparan dalam forum sidang tertutup yang dihadiri 

oleh Tim pembimbing, Tim penguji, dan mahasiswa. Sedangkan ujian tugas 

akhir pertunjukan, pameran, dan penayangan karya seni dipertunjukkan 

secara terbuka di tengah masyarakat dan mahasiswa lainnya, sehingga 
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masyarakat dan mahasiswa yang hadir mendapatkan pembelajaran dari 

pertunjukan tersebut. 

 

3. Akuntabel 

Semua  akademik, keuangan, serta administrasi dapat dipertanggungjawabkan 

secara utuh baik secara administrasi maupun secara fisik.  Artinya, semua 

proses  yang dilaksanakan di Pascasarjana ISI Padangpanjang selalu akuntabel 

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Rektor ISI Padangpanjang baik 

secara vertikal maupun horizontal.  

Akuntabilitas horizontal  merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban 

yang dilakukan kepada orang ataupun lembaga yang setara seperti kepada 

Fakultas di lingkungan ISI Padangpanjang. Akuntabilitas Program Studi 

Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI Padangpanjang 

ditunjukkan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja Prodi 

secara transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan, terutama 

kepada pimpinan. Sistem pelaporan mengikuti alur pelaporan yang telah dibuat 

dan disepakati secara bersama, termasuk hal-hal yang laporkan. 

Pertanggungjawaban kinerja Prodi direalisasikan dengan adanya kewajiban 

untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja secara periodik 

kepada Pimpinan Institut melalui Rapat Pimpinan (Rapim). Evaluasi kinerja 

dosen dan tenaga kependidikan Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni 

S-2 Program Pascasarjana ISI Padangpanjang yang mencakup prestasi kerja 

dosen dalam proses pembelajaran,  sikap kerja, dan kepemimpinan, dilaporkan 

kepada Rektor setiap tahun. Pengawasan terhadap pelaksanaan proses 

pembelajaran dilakukan melalui pengisian absensi perkuliahan oleh mahasiswa, 

dan kinerja dosen dalam proses perkuliahan dilakukan dalam bentuk rekapitulasi 

kehadiran.  

Untuk mencapai dan meningkatkan target di atas, maka Direktur Pascasarjana 

sebelum melaporkan  dalam Rapat Pimpinan, terlebih dahulu meminta saran dan 

masukan dari Dosen Pengajar di Pascasarjana. 
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4. Bertanggung jawab 

Setiap segala sesuatu program yang dibuat di pascasarjana dapat 

dipertanggungjawabkan dalam segala aspek, baik yang berkaitan dengan 

aktivitas, juga dikaitkan sesuai norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak 

melakukan berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang 

dimiliki. Tanggung jawab juga berhubungan dengan pola kerja manajerial yang 

harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Bertanggung jawab berhubungan 

dengan setiap program yang dijalankan. Direktur bisa menunjukkan jika program 

yang akan dibuat dapat berjalan dengan baik atau tidak, dan upaya yang dapat 

dilakukan agar program yang akan direncanakan dapat berjalan dengan optimal. 

Direktur beranggung jawab terhadap berbagai macam kebijakan dan keputusan 

yang telah diputuskan ataupun diambil. Dalam hal ini, Direktur bisa 

mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan dari segi 

tujuan, alasan pengambilan kebijakan, dan manfaat yang ditimbulkan.  

 

5. Adil 

Adil dimaknai sebagai pemberian perlakuan yang sama terhadap segenap civitas 

akademika sesuai dengan norma-norma (aturan) akademik yang berlaku.Prinsip 

adil yang diterapkan Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang diwujudkan dengan adanya sistem 

penghargaan dan sanksi, sistem pengembangan sumber daya manusia. Dalam 

pengembangan SDM, seluruh dosen sesuai dengan kompetensi yang ada  

mendapat kesempatan yang sama mengajar pada Pascasarjana tanpa 

diskriminatif. Demikian pula halnya dalam pemilihan dosen dalam menunjang  

yang ada pada Pascasarjana. 

 

Dalam hal pembagian tugas mengajar (pemerataan mata kuliah), Ketua Program 

Studi bersama Direktur  Pascasarjana telah berupaya untuk adil agar setiap 

dosen mendapatkan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugas 

mengajar. Kaprodi menentukan dosen pengampu mata kuliah melalui rapat 

dengan mengundang semua dosen pada setiap awal semester. Dosen 

pengampu mata kuliah disesuaikan dengan keahlian dan kompetensi di 

bidangnya masing-masing. 
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Penentuan pembimbing disesuaikan dengan bidang peminatan mahasiswa dan 

kesesuaian dengan bidang keahlian dosen pembimbing. Kaprodi juga ikut 

mengarahkan pembimbing dan penguji tesis bagi mahasiswa. Seminar proposal, 

Ujian Tugas Akhir Karya Seni/Tesis, dilaksanakan secara terbuka dengan 

dihadiri oleh tim pembimbing, tim penguji, serta para mahasiswa. Tim 

pembimbing dan tim penguji yang terdiri dari ketua penguji dan dua (dua) orang 

anggota penguji, ditentukan oleh Kaprodi berdasarkan kesesuaian bidang 

keahlian dan kompetensi dosen dengan topic penelitian mahasiswa. 

 

2.2   Kepemimpinan 

 

Kepemimpinan program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan 

inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan 

sasaran melalui strategi yang dikembangkan 

 

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur 

dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang 

disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. 

 

Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan 

mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke 

depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu 

menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi 

organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada 

seluruh unsur dalam perguruan tinggi. 

Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, 

kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.  Kepemimpinan 

operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam 

kegiatan operasional program studi.  Kepemimpinan organisasi berkaitan 

dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi.  

Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan 

menjadi rujukan bagi publik. 
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Jelaskan pola kepemimpinan dalam program studi, mencakup informasi tentang 

kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan 

publik. 

Kepemimpinan Program Pascasarjana ISI Padangpajang merujuk kepada Struktur 

Organisasi Tata Kerja(SOTK) Nomor: 1069/IT7/KP/2015. Pimpinan tertinggi 

secara akademik dipegang oleh Rektor ISI Padangpanjang, sedangkan pengelolaan 

Program Pascasarjana dijalankan oleh Direktur dibantu oleh Ketua Program Studi. 

Prinsip kepemimpinan adalah the right man for the right jobdapat 

diimplementasikan. Hal demikian  dilaksanakan dalam rangka 

penjaminanakuntabilitas pelaksanaan tugas. 

 

Kepemimpinan program diarahkan untuk mendorong segenap komponen di 

Program Studi untuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana kerja, formulasi 

kebijakan, implementasi program dan  serta monitoring dan evaluasinya. Dengan 

demikian visi, misi, tujuan dan sasaran Program Pascasarjana dapatdiartikulasikan 

dengan baik dan menjadi pendorong semangat semua komponen pengelola 

Pascasarjana untuk mewujudkannya. Lebih lanjut pola kepemimpinan  mencakup 

kepemimpinan operasional dan kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan 

publik. 

 

1. Kepemimpinan Operasional 

Pimpinan Program Pascasarjana memiliki karakteristik kepemimpinan 

operasional, ditunjukkan dengan  kemampuan pimpinan untuk memprediksi 

pengembangan ke depan Program Studi. Kepemimpinan operasional 

Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana 

ISIPadangpanjang sudah berjalan dengan efektif, di mana setiap unsur atau 

bidang menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang 

pekerjaan. Selain itu, kepemimpinan operasional juga tercermin dalam 

mengkoordinasikandan mengarahkan setiap  akademik dan non akademik, 

menyampaikan permasalahan melalui rapat rutin yang dilakukan minimal 

setiap semestermenjelang perkuliahan dimulai. Direktur Pascasarjana 

bersama dengan Ketua Program Studi beserta staf menyusun program kerja 

tahunan dalam Rencana  dan Anggaran (RKA-KL) dan diusulkan ke institut 

berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan Program Studi.Setiap program kerja 

yang disetujui oleh institut, direalisasikan melalui mekanisme pengajuan 
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proposal yang harus mendapat persetujuan dari pimpinan institut. Program 

kerja yang telah dilaksanakan dipertanggungjawabkan kepada Rektor. 

Kemampuan pimpinan Program Pascasarjana untuk memprediksi 

pengembangan Prodi ke depan ditunjukkan dengan: 1) Melakukan revisi 

kurikulum; 2) Merencanakan pengembangan Prodi baru yang terkait seperti 

Prodi Pendidikan Seni dan Tata Kelola Seni;  dan 3) Perumusan rencana 

strategi jangka pendek (Renop, Rencana pengembangan Program Studi, dan 

Standard Operating Procedure). Kepemimpinan operasional merupakan 

kemampuan Direktur dan Ketua Program Studi untuk menyelenggarakan 

ataumengoperasikan suatu lembaga supaya mencapai visi, misi, dan tujuan 

sebagaimana yang telah ditetapkan. 

 

2. Kepemimpinan Organisasi 

Pimpinan Program Pascasarjana juga memiliki karakteristik kepemimpinan 

organisasi yang kuat, hal ini ditunjukkan dengan  kemampuan Pimpinan 

untuk mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam 

Program Pascasarjana untuk mewujudkan visi organisasi, mengikuti nilai, 

norma, etika dan budaya organisasi yang sudah disepakati bersama. 

Kepemimpinan organisasi meliputi konsep pemimpin (leader) dan  

kepemimpinan (leadership). Pemimpin adalah individu yang mampu 

mempengaruhi anggota kelompok atau organisasi guna mendorong 

kelompok atau organisasi tersebut mencapai tujuan-tujuannya. Pemimpin 

menunjuk pada personal atau individu. Sementara itu, kepemimpinan adalah 

sifat penerapan pengaruh oleh seorang anggota kelompok atau organisasi 

terhadap anggota lainnya guna mendorong kelompok atau organisasi 

mencapai tujuan-tujuannya. Prinsip-prinsip kepemimpinan organisasi 

dilakukan oleh pimpinan Pascasarjana untuk memperkuat organisasi. 

 

3. Kepemimpinan Publik 

Pimpinan Program Pascasarjana (Direktur dan Ketua Program Studi) juga 

memiliki karakteristik yang kuat dalam kepemimpinan publik. Hal ini 

ditunjukkan dengan keterlibatan para Pimpinan Program Pascasarjana dalam 

berbagai organisasi publik/masyarakat (profesi, sosial-keagamaan, 

kemasyarakatan, dsb.). Contohnya, Dosen-dosen Pascasarjana banyak 

dilibatkan dalam berbagai penyusunan dan perancangan  kesenian dan 
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kebudayaan, misalnya menjadi Tim Penyusun Pra-Kongres Kebudayaan 

Indonesia; Tim Ahli Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Nasional, baik di 

tingkat kota, kabupaten, propinsi, maupun secara nasional; Tim Penyusun 

Standar Kompetensi Nasional Kurikulum Seni Sekolah Menengah kebawah; 

Penyusun Standar Kompetensi Sertifikasi Seniman; menjadi konseptor dan 

perancang berbagai aktivitas festival kesenian yang berskala lokal dan 

internasional event; menjadi Ketua Organisasi Masyarakat Islam, seperti 

Tarbiyah. Hal tersebut dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan 

masyarakat khususnya pengembangan Profesi. Kepemimpinan publik 

merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian kinerja yang 

demokratis.  

Direktur, Ketua Program Studi,  dan dosen pengajar Pascasarjana memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik dan memahami kondisi sekelilingnya 

serta mampu berempati terhadap semua kelompok masyarakat. Upaya ini 

dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi agar terlaksana tanpa 

menghadapi penolakan dari berbagai entitas masyarakat. 

Kepemimpinan Publik yang dimiliki oleh pengelola Pascasarjana juga dengan 

terlaksananya kerjasama dengan berbagai pihak stakeholder dalam, baik 

dalam bidang penelitian, karya seni, maupun pengabdian pada masyarakat. 

Dalam bidang penelitian Pengelola mengadakan kerjasama dengan berbagai 

institusi terkait dan masyarakat. Kemudian dalam bidang penciptaan dan 

penelitian, mahasiswa disarankan untuk melakukan riset pada daerah yang 

menjadi sumber ide penciptaan karya seni dan tesisnya. Maka dengan 

demikian, secara tidak langsung pengelola Pascasarjana telah membangun 

kerjasama untuk pelaksanaan ujian akhir dengan mengambil objek penelitian 

baik yang bersifat tradisi maupun yang berangkat dari fenomena sosial 

budaya yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. 

 

2.3    Sistem Pengelolaan 

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional unit pengelola program studi 

mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, 

pengarahan, representasi, dan penganggaran. 
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Jelaskan pelaksanaan sistem pengelolaan unit pengelola program studi 

magister.  Jelaskan pula ketersediaan dokumen renstra dan renop fakultas/PT, 

rencana pengembangan unit pengelola program studi, dan SOP. 

 

 Unsur utama dalam sistem pengelolaan adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, 

representasi, dan penganggaran. 

 

1. Perencanaan  

Pascasarjana membuat perencanaan akademik dan non akademik. 

Perencanaan akademik difokuskan pada proses belajar mengajar, sedangkan 

perencanaan non akademik difokuskan pada aspek penunjang 

pendidikan/proses pembelajaran, administrasi, dan rutinitas di Pascasarjana. 

a. Perencanaan akademik  

Perencanaan akademik ini mengacu kepada Kebijakan Akademik Rektor ISI 

Padangpanjang, untuk selanjutnya diatur dalam buku Panduan Akademik  

Pascasarjana ISI Padangpanjang yang memuat aturan akademik secara 

umum. Penentuan dosen pengampu mata kuliah diatur dalam SOP dan 

penunjukan Dosen Pengajar. Setelah ditetapkan mata kuliah dan tim 

pengajar, koordinator mata kuliah dan anggotanya menyusun Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS).  

Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan pascasarjana dan 

kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi 

(program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi 

(tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan pascasarjana secara 

menyeluruh. Perencanaan Program Pascasarjana dituangkan dalam bentuk 

Rencana Operasional dan SOP. Rencana operasional dilakukan dalam satu 

tahun kerja yang merupakan implementasi dari renstra (institusi). Sistem 

perencanaan yang dilakukan oleh Program Studi mengacu pada visi, misi, 

tujuan, dan sasaran Program Pascasarjana ISI Padangpanjang serta 

merupakan penjabaran dari Renstra ISI Padangpanjang. Perencanaan yang 

dilakukan mencakup program kerja pada bidang-bidang berikut, yaitu: (1) 
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pendidikan dan pengajaran, (2) keilmuan dan penelitian, (3) pengabdian 

kepada masyarakat, (4) kemahasiswaan dan hubungan alumni, (5) sumber 

daya manusia.  

b. Perencanaan Non Akademik 

Perencanaan Non Akademik Program Pascasarjana mengacu kepada 

aturan-aturan lembaga yang berhubungan dengan SOP bidang administrasi 

keuangan yang anggarannya dituangkan ke dalam RKAKL. Bidang 

Perencanaan Non Akademik Program Pascasarjana, meliputi;  (1)   

keuangan, sarana dan prasarana, (2) organisasi dan manajemen, (3) 

teknologi informasi, (4) komunikasi, kerjasama, dan hubungan masyarakat. 

Penyusunan program kerja Pascasarjana dilakukan secara terpadu dengan 

terlebih dahulu dilakukan evaluasi program kerja tahun sebelumnya. Apabila 

ada program kerja yang belum terlaksana, maka program tersebut 

direncanakan kembali pada tahun berikutnya. Hasil penyusunan program 

kerja Pascasarjana selanjutnya dikoordinasikan dengan institusi. Program 

kerja yang sudah mendapatkan persetujuan institut merupakan program 

kerja yang siap untuk direalisasikan oleh Pascasarjana. 

Untuk pengembangan akademik Pascasarjana menyusun program: (1) 

Program Studi baru yaitu: Program Studi Pendidikan Seni dan Program 

Studi Tata Kelola Seni; (2) Evaluasi dan pengembangan kurikulum; dan (3) 

Meningkatkan kerjasama dan jaringan dengan berbagai institusi terkait.   

Untuk menyamakan persepsi  dan kopetensi calon mahasiswa yang berasal 

dari berbagai disiplin seni serta penyetaraan ilmu dan pengenalan kampus 

maka setiap mahasiswa baru diharuskan mengikuti program matrikulasi.  

Setelah mahasiswa mengikuti proses pembelajaran  di Pasca Sarjana ISI 

Padangpanjang maka untuk menambah  pengetahuan dan mendapatkan 

komparasi dari disiplin ilmu lain Pasca Sarjana juga membuat  program 

tahunan seperti: mendatangkan tenaga ahli dari kalangan akademis 

maupun professional di bidang seni, mengadakan seminar internasional 

guna merespon perkembangan seni kontekstual dan universal, serta 

mengadakan event pertunjukkan lintas disiplin dengan mengundang 

masyarakat dan pengamat seni dari luar kampus. 



 

BAN-PT: Borang Unit Pengelola Program Studi Magister 2018 24 

Untuk membangun jaringan kerjasama dan membahas isu-isu yang 

berkaitan dengan regulasi dan informasi terkait dengan perkembangan 

pendidikan seni  berbagai pascasarjana yang sejenis di Indonesia maka 

Pascasarjana ISI Padangpanjang perlu ikut serta dalam tiap pertemuan 

tahunan  pengelola Pascasarjana seni se- Indonesia. 

2. Pengorganisasian 

   Pengorganisasian merupakan proses penyusunan anggota dalam bentuk 

struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi  dengan sumber daya 

yang dimiliki dan lingkungan  yang melingkupinya baik internal maupun 

eksternal. 

Struktur Organisasi Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia 

Padangpanjang terdiri dari Direktur,  Ketua Program Studi, Staf Administrasi 

(Sekretariat) dan Pustakawan, Dosen dan Mahasiswa. Adapun rincian tugas 

dan wewenang dari pengorganisasian  tersebut adalah:  

(1)  Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, 

membina kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi Program 

Pascasarjana, dan bertanggungjawab kepada Rektor Institut Seni Indonesia 

Padangpanjang;  

(2) Ketua Program  Studi  bertugas mengkoordinasi  dan mengendalikan 

pelaksanaan proses belajar-mengajar sesuai dengan   bidang   ilmu   dan   

bertanggungjawab kepada Direktur  Program  Pascasarjana  Institut   Seni 

Indonesia Padangpanjang;  

(3) Bidang Administrasi   Umum,  Administrasi   Akademik, dan  Keuangan serta  

Administrasi   Kemahasiswaan bertugas  memimpin   pelaksanaan    di  bidang 

umum,  akademik, keuangan, kemahasiswaan dan  secara fungsional 

bertanggungjawab kepada Direktur  Program Pascasarjana Institut Seni 

Indonesia Padangpanjang;  

(4) Pustakawan  bertugas   melayani  mahasiswa di   bidang kepustakaan  dan  

secara  fungsional bertanggungjawab kepada Direktur Program Pascasarjana  

dan Kepala Perpustakaan  Pusat  Institut  Seni Indonesia Padangpanjang;  

(5) Dosen   adalah  tenaga  pendidik     yang  memiliki kualifikasi  lulusan  
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Doktor  atau Doktor  Terapan yang relevan, khusus   diangkat  pada  Program  

Pascasarjana Institut  Seni Indonesia Padangpanjang, untuk melaksanakan 

Tridharma Perguruan Tinggi. (Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 

Pasal 27). Dosen Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang memiliki bidang keahlian masing-masing. 

Kaprodi memastikan bahwa dosen yang mengajar pada mata kuliah sesuai 

dengan bidang keahliannya; dan  

(6) Karya siswa/Mahasiswa  adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar 

pada   Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang, yang 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. 

Direktur, Ketua Program Studi, tenaga kependidikan, dan seluruh dosen 

bersama-sama mengimplementasikan seluruh yang direncanakan. Melalui 

pembentukan panitia-panitia. Misalnya ujian penerimaan mahasiswa baru, 

pelaksanaan seminar, workshop; Ujian Proposal dan Ujian Tugas Akhir. Untuk 

mempererat rasa persaudaraan dan kebersamaan, Pascasarjana secara 

berkala mengadakan pertemuan silaturahmi dengan dosen dan mahasiswa.  

Untuk melaksanakan semua  yang telah direncanakan dan disetujui, Program 

Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung  

tersebut berdasarkan dengan sistem organisasi. Ketua Program Studi 

Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI Padangpanjang 

bertanggung jawab kepada Direktur dalam mengatur agar sarana dan prasana 

yang dimiliki dapat termanfaatkan secara optimal, baik untuk kebutuhan internal 

maupun eksternal. Untuk keperluan internal fasilitas yang rutin digunakan 

adalah ruang kelas dan ruang sidang.  

Unsur utama dalam sistem pengelolaan adalah perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan pengawasan. Perencanaan Program Studi dituangkan dalam 

bentuk Rencana Strategis dan Rencana Operasional. Rencana Strategis 

disusun dan ditetapkan lima tahun sekali dengan mempertimbangkan 

perkembangan kondisi internal maupun eksternal. Selain itu, rencana strategis 

juga disusun dengan memperhatikan rencana strategis Institut. Dengan 
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demikian diharapkan terjadi sinergi dan kesinambungan program  dengan 

tujuan institut serta periode sebelumnya.  

Rencana  yang disetujui kemudian diimplementasikan dalam - yang mencakup: 

layanan proses pembelajaran, layanan sarana penunjang proses pembelajaran, 

layanan  mahasiswa, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, 

pengembangan SDM dan lain-lain. Pengelolaan program mengacu pada 

rencana strategis dan rencana operasional yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian pencapaian sasaran  dapat diukur dan dievaluasi.  

Saat ini, Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang mengorganisasikantiga dua jalur tugas akhir, 

yakni Penciptaan dan Pengkajian Seni. Dalam aktivitas pengorganisasian ini, 

Direktur dan Ketua Program Studi secara sinergi berkoordinasi dengan institusi 

ISI Padangpanjang dan dengan sembilan Program Studi lainnya. Koordinasi 

tersebut mencakup pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber daya 

(finansial, SDM, fasilitas, dan networking). 

Proses peningkatan mutu dan pengembangan pembelajaran dilakukan melalui 

koordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu, dan Pusat Peningkatan dan 

Pengembangan Pembelajaran ISI Padangpanjang. Sebagaimana surat 

keputusan rektor (terlampir). Sistem evaluasi mengacu pada Pedoman 

Penjaminan Mutu Akademik ISI Padangpanjang. Pedoman ini telah dituangkan 

dalam bentuk surat keputusan Rektor yang mewajibkan semua fakultas dan 

program studi  untuk melaksanakan Penjaminan Mutu Akademik. Audit Mutu 

Akademik Internal (AMAI) sebagai salah satu mekanisme evaluasi penjaminan 

mutu telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun.  

3. Pengembangan Staf 

Pengembangan staf pengajar Pascasarjana ISI Padangpanjang dilakukan 

sejajar dengan pengembangan staf institusi, karena tenaga pengajar di 

Pascasarjana homebase nya  tetap di bawah pengawasan Prodi dan fakultas. 

Demikian juga halnya dengan tenaga kependidikan.  

Pengembangan staf dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau 
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jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan yang mengacu pada 

masalah staf dan personil dilakukan melalui proses pendidikan jangka panjang 

dengan menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi. Saat 

ini, Program Pascasarjana mengorganisasikan 1 (satu) Program Studi dengan 

dua jalur tugas akhir, yakni Penciptaan dan Pengkajian Seni. Dalam aktivitas 

pengorganisasian ini, Program Pascasarjana secara sinergi berkoordinasi 

dengan pimpinan fakultas-fakultas dan jurusan yang terkait dengan bidang 

Program Studi. Koordinasi tersebut mencakup pemanfaatan dan 

pengembangan sumber-sumber daya (finansial, SDM, fasilitas, dan networking). 

Saat ini dosen di Pascasarjana ISI Padangpanjang telah berkualifikasi Doktor. 

Oleh sebab itu pengembangan kualifikasi staf pengajar di Pascasarjana ISI 

Padangpanjang lebih ditujukan kepada kenaikan jenjang akademik yang lebih 

tinggi dan menuju jenjang akademik Guru Besar serta peningkatan kompetensi. 

Peningkatan kompetensi dilakukan melalui program-program Seminar tingkat 

lokal, nasional, maupun internasional. Demikian juga halnya dengan 

pelaksanaan workshop yang berhubungan dengan kompetensi dan mata kuliah 

yang diajarkan. Peningkatan kompetensi dosen Pascasarjana juga dilakukan 

dengan mengirim dosen untuk mengikuti pelatihan Asesor 

Nasional/Internasional, pelatihan penulisan proposal penelitian dan proposal 

pengabdian untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian dengan 

kualifikasi yang lebih tinggi. Untuk minat Penciptaan Seni, melalui mata kuliah 

Tata Kelola Seni Pascasarjana juga membuat event-event seni untuk 

menampilkan karya-karya unggulan dosen dan mahasiswa. Karya unggulan ini 

kemudian dibahas dalam sebuah lokakarya dan diskusi-diskusi ilmiah.   

Bantuan dana akademik untuk pengembangan diri bagi dosen yang difasilitasi 

oleh ISI Padangpanjang antara lain dana bantuan publikasi karya ilmiah dan 

HAKI, insentif karya ilmiah dalam prosiding, insentif artikel ilmiah pada jurnal 

bereputasi, serta bantuan penulisan buku. Bantuan dana akademik diatur dalam 

SOP Akademik yang tertuang di dalam SK Rektor ISI Padangpanjang Nomor 

193/IT7.3/KR/2017 dan SK Rektor ISI Padangpanjang Nomor 

0124/It7/KPT/2018, tentang Penetapan jumlah besaran Uang SPP, Matrikulasi, 

dan Pendaftaran Karyasiswa Baru Tahun Akademik 2018/2019 Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang. 
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Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan diberikan melalui kesempatan 

untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan 

sesuai bidang penugasannya.  Pengembangan tenaga kependidikan dilakukan 

dengan mengirim staf untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan di bidang 

Administrasi Akademik, Pelatihan SIADAK, sosialisasi pengelolaan beasiswa, 

Pelatihan Penguasaan ITI, dan Pengelolaan Jurnal. 

Khusus pada pelatihan SIADAK, sudah menjadi keharusan pada era saat ini 

dengan memanfaat teknologi informasi dengan media onlie. SIADAK adalah 

suatu sistem informasi akademik yang digunakan di Program Pascasarjana 

untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan akademik 

kampus secara online, seperti pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pengisian 

nilai, pengelolaan data dosen dan mahasiswa dan lain sebagainya. SIADAK 

online memudahkan pengelolaan data di Pascasarjana dan mampu mengurangi 

kemungkinan duplikasi data. 

4. Pengawasan 

Pengawasan dilakukan untuk  menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan 

tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai 

dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Sistem pengawasan pada 

Program Pascasarjana dilakukan melalui audit internal Gugus Kendali Mutu 

Program Studi dan Sistem Pengawasan Internal (SPI) dalam bidang 

penganggaran dan perencanaan.  

Pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas akademik dalam bidang proses 

belajar mengajar dilakukan: (a) Pemantauan terhadap proses PBM/akademik; 

(b) Penerimaan Mahasiswa Baru; (c) Mutu Tesis. 

(a) Pemantauan terhadap proses PBM/akademik, seperti kehadiran dosen dan 

mahasiswa, ketepatan jadwal mengajar, terlaksana atau tidaknya 

perkuliahan, dan lain-lain; pemantauan terhadap kesiapan dosen dalam 

mempersiapkan RPS, kontrak perkuliahan, dan materi ajar sesuai mata 

kuliah yang diampu; pengawasan juga dilakukan Pengelola terhadap 

rekapitulasi kehadiran mahasiswa, hasil nilai dalam UTS dan UAS melalui 

sistem SIADAK; pengawasan terhadap hasil KHS dilakukan oleh dosen PA 

melalui system KHS yang diterbitkan tiap akhir semester. 
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Untuk meningkatkan kinerja lima orang staf atau tenaga kependidikan di 

program studi, dilakukan pengawasan dengan cara absensi kehadiran pada 

setiap hari kerja yang dikelola langsung oleh institusi. Proses absensi setiap 

hari Senin s.d Kamis dilakukan setiap waktu kerja pada pukul 08.00-16.30 

WIB; dan setiap keluar dan masuk jam istirahat pada pukul 12.00-13.00 

WIB. sedangkan untuk hari Jumat dilakukan pukul 08.00 WIB pagi (absen 

masuk pertama), pukul 12.00 WIB siang (absen istirahat), pukul 13.00 WIB 

(absen masuk kedua); dan pukul 17.30 WIB absen pulang. Kecuali hari 

Jumat, maka absen masuk kedua dilakukan pada pukul 13.30 WIB, dan 

absen pulang dilakukan pada pukul 17.00 WIB.  

 

(b) Penerimaan Mahasiswa Baru; Melalui panitia penerimaan mahasiswa dan 

tim seleksi penerimaan mahasiswa baru Kaprodi melakukan pengawasan 

terhadap calon mahasiswa baru yang akan diterima harus berdasarkan 

kesesuaian bidang, kelengkapan persyaratan dan ketersediaan tempat 

sesuai dengan peraturan yang berlaku di Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang, berdasarkan Buku Pedoman Program Pascasarjana dan 

SOP Penerimaan Mahasiswa Baru yang dikeluarkan oleh Prodi. 

(c) Pengawasan terhadap mutu tesis dilaksanakan oleh Pascasarjana ISI 

Padangpanjang melalui penempatan pembimbing yang memiliki kompetensi 

sesuai dengan Usulan Proposal penelitian mahasiswa. Setelah itu, Prodi 

menunjuk penguji yang terdiri dari: Ketua Penguji,  Penguji Ahli, dan 

Anggota yang juga memiliki kedekatan keilmuan dengan objek penelitian 

mahasiswa. Pengawasan juga dilakukan melalui Buku Pedoman Penulisan 

Tesis/Karya Seni Pascasarjana ISI Padangpanjang. 

Dari hasil pengawasan di atas, maka Prodi melalui dosen PA akan memberikan 

catatan terhadap mahasiswa tentang target yang harus  dicapai mahasiswa 

untuk bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu dengan hasil minimal Sangat 

Memuaskan. 

5. Pengarahan 

Pengelola Pascasarjana dalam setiap  dan program yang dijalankan di Program 

Pascasarjana selalu memberikan pengarahan terhadap arah dan sasaran 
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pekerjaan yang dilakukan agar tidak keluar dari SOP yang direncanakan. 

Misalnya pengarahan terhadap proses PBM,  ujian Proposal, ujian Tugas Akhir.  

Arahan ini dilakukan melalui rapat dan penyampaian verbal secara langsung, 

baik secara formal maupun non formal. Suasana pengarahan ini dilakukan 

secara alamiah dan penuh keakraban. Pengarahan dilakukan melalui konsep 

berjalannya sistem yang dibangun secara bersama, dan bukan berasas pada 

konsep dari atas ke bawah (top down). Untuk mempercepat mahasiswa 

menyelesaikan studi, Program Studi melakukan komunikasi kepada mahasiswa 

dan orang tua melalui pembimbing akademik dan pengurus Program Studi. 

Sebagai bukti berlangsungnya bimbingan akademik dan penulisan tesis 

Program Studi mencetak buku dan kartu bimbingan. 

6. Representasi 

Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang adalah merepresentasikan segenap sivitas akademikanya. 

Konsep representasi dari institusi seni ini adalah budaya yang Bhinneka 

Tunggal Ika dengan kajian ilmiah pokok Budaya Melayu Nusantara. Hal ini 

terlihat dari visi, misi dan tujuan serta pengembangan kurikulum Pascasarjana 

ISI Padangpanjang. Representasi konsep ini dalam mengelola atau 

memanajemeni prodi adalah melibatkan kepelbagian tersebut dalam unsur-

unsur kepemimpinan. Para mahasiswa terdiri dari berbagai kelompok etnik yang 

berbeda, dan diusahakan untuk saling 

berinteraksi dan mendiskusikan pengetahuan budayanya kepada kelompok 

etnik lain. Demikian pula di dalam kepemimpinan dan organisasi ini dilakukan 

dialog-dialog perbedaan dan mensinerjikan perbedaan tersebut dalam 

kehidupan akademik sehari-hari. Prodi ini adalah milik bersama dari manusia-

manusia Indonesia yang berbeda tadi tetapi memiliki satu tujuan bersama. 

Selain itu, untuk memperkuat keilmuan, maka Prodi melibatkan semua doktor di 

bidang seni (musik, tari, teater, rupa, dan media rekam) yang terdapat di 

lingkungan ISI Padangpanjang. Dengan demikian maka sistem manajemen 

yang dibangun oleh Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang adalah representasi dari peradaban 

Indonesia yang multikultur. 
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7. Penganggaran 

Prodi Penciptaan dan Pengkajian Seni melakukan penganggaran berdasarkan 

perencanaan di akhir tahun, yang kemudian realisasinya diwujudkan pada awal 

tahun anggaran. Penganggaran ini meliputi dana yang diperoleh dan dana yang 

mesti dikeluarkan setiap tahun anggaran. Anggaran Prodi Penciptaan dan 

Pengkajian Seni berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang 

ditetapkan dengan SK Rektor Nomor 193/IT7.3/KR/2017, tanggal 24 Maret 

2017. Surat keputusan ini berisikan tentang Penetapan jumlah besaran Uang 

SPP, Matrikulasi, dan Pendaftaran Karyasiswa Baru Tahun Akademik 

2017/2018 Program Pascasarjana ISI Padangpanjang. Dengan rincian: (a) 

Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP) yang besarannya adalah Rp 

6.000.000 (enam juta rupiah) per semester; (b) Biaya Matrikulasi sebesar Rp 

1.000.000 (satu juta rupiah) satu kali bayar pada awal perkuliahan; (c) 

Pendaftaran Karyasiswa Baru, sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) satu 

kali bayar pada saat pendaftaran.  

Penggunaan anggaran dalam berbagai  kegiatan  di atas, selalu mengacu 

kepada peraturan yang berlaku dengan meminta arahan dari Rektor dan Satuan 

Pengawas Internal (SPI). Saran-saran, pertimbangan, dan arahan dari Rektor 

dan Satuan Pengawas Internal (SPI) menjadi pedoman bagi pengelola dalam 

menggunakan anggaran untuk setiap .  

Penganggaran Prodi Penciptaan dan Pengkajian Seni direncanakan dalam 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL). Pada 

tahun 2018, Program Pascasarjana diberi bantuan dana sebesar Rp 

859.837.000,- untuk digunakan membiayai sebelas kegiatan yang telah 

dilaksanakan, yaitu: Matrikulasi Karyasiswa Baru; (2) Penerimaan Karya Siswa; 

(3) Mendatangkan Pakar/Tenaga Ahli Pascasarjana; (4) Ujian Usulan Proposal 

Tugas Akhir Pascasarjana; (5) Ujian Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana; (6) 

Cetak Buku Panduan Akademik dan Buku Pedoman Penulisan Tesis/Laporan 

Karya; (7) Yudisium Pascasarjana; (8) Kelebihan Jam Mengajar Dosen 

Pascasarjana; (9) Seminar Internasional Pascasarjana; (10) Jurnal Ilmiah 

Karyasiswa Pascasarjana; dan (11) Pengelolaan Pascasarjana. 
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2.4 Sistem Penjaminan Mutu Unit Pengelola Program Studi Magister 

 

Jelaskan sistem penjaminan mutu dalam unit pengelola program studi magister.  

Jelaskan pula standar mutu yang digunakan. 

Kebijakan penjaminan mutu diatur dalam Surat Keputusan Rektor. Sistem 

evaluasi mengacu pada Pedoman Penjaminan Mutu Akademik ISI 

Padangpanjang. Pedoman ini telah dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan 

Rektor yang mewajibkan semua fakultas dan Program Studi  untuk melaksanakan 

Penjaminan Mutu Akademik. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) sebagai salah 

satu mekanisme evaluasi penjaminan mutu telah dilaksanakan secara rutin setiap 

tahun.   

Sistem pengarahan dilaksanakan oleh para pimpinan institusi ISI Padangpanjang 

yaitu Rektor dan para Pembantu Rektor. Sistem penganggaran dilaksanakan 

secara terpusat di tingkat institut di bawah koordinasi Bidang Perencanaan. 

Usulan pengembangan Program Pascasarjana ISI Padangpanjang, diajukan ke 

Rektor, selanjutnya diolah oleh Biro Administrasi Akademik Perencanaan dan 

Sistem Informasi (BAAKPSI). 

Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pascasarjana dilakukan melalui Penjaminan 

Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Penjaminan Mutu Internal melalui 

BAPEM dan Penjaminan Mutu Eksternal melalui BAN-PT.  

Penjaminan Mutu Internal (BAPEM) ISI Padangpanjang membantu Direktur dan 

Ketua Program Studi dalam menyusun kebijakan yang berhubungan dengan 

proses pembelajaran. BAPEM institusi memformulasikan prosedur yang tepat 

dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan 

akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu. 

Lingkup kerja BAPEM institusi mencakup semua program studi, strata pendidikan 

(sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program studi (fakultas, 

jurusan/bagian). 

1. BAPEM institusi bertugas untuk: 

a. merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik 

secara keseluruhan di Pascasarjana ISI Padangpanjang; 
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b. membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu akademik; 

c. memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik; 

d. melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu 

akademik; 

e. melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu 

akademik di Pascasarjana ISI Padangpanjang kepada Rektor. 

2. BAPEM ISI Padangpanjang melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang: 

a. training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan 

mutu akademik; 

b. pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik; 

c. pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang 

sesuai dengan keadaan sosial-budaya, teknologi, dan seni  

d. pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di 

Pascasarjana ISI Padangpanjang. 

3.    Rektor selaku penanggungjawab mutu akademik ISI Padangpanjang 

menunjuk Kepala dan Anggota BAPEM. 

1. BAPEM menunjuk seorang Koordinator Program Audit Mutu Akademik 

Internal (KP-AMAI) yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor. 

2. BAPEM bertanggungjawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu 

akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, 

standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan 

sosial-budaya, teknologi, dan seni.  

3. KP-AMAI bertanggungjawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang 

memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik, 

Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur. 

Penjaminan Mutu Eksternal melalui BAN-PT, dilakukan secara berkelanjutan oleh 

Pascasarjana ISI Padangpanjang dan akan dievaluasi melalui Sistem Penjaminan 

Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau 

lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, objektivitas penilaian terhadap 

pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di ISI 
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Padangpanjang dapat diwujudkan. 

Nilai akreditasi Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni Pascasarjana ISI 

Padangpanjang saat ini adalah B dengan SK Nomor 484/SK/BAN-

PT/Akred/M/XII/2014. Berpedoman kepada nilai peroleh akreditasi Pascasarjana 

tahun 2014 perolehan nilai B, untuk itu Program Pascasarjana ISI Padangpanjang 

melakukan berbagai upaya untuk perolehan nilai A, yaitu antara lain:  

 evaluasi kurikulum,  

 peningkatan kualifikasi dosen yang telah Doktor (S3),  

 peningkatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam 

seminar/pelatihan, pembicara tamu, dari luar PT sendiri, 

 peningkatan keikutsertaan dosen tetap dalam  seminar 

ilmiah/lokakarya/penataran/ workshop/pagelaran/pameran 

 peningkatan sebagai pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber selaku dosen 

tetap Pascasarjana ISI Padangpanjang 

 peningkatan prestasi/reputasi dosen dalam pendidikan, penelitian dan 

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, serta  

 peningkatan dosen tetap dalam menulis artikel ilmiah pada jurnal Nasional 

Terakreditasi, jurnal internasional/bereputasi dan terindeks 

 peningkatan perolehan HaKI bagi karya-karya ilmiah dosen bidang 

penelitian dan penciptaan seni, 

 peningkatan jumlah mahasiswa,  

 peningkatan sumber daya manusia sub tenaga administrasi dengan 

mengikuti program pelatihan,  

 meningkatkan sarana dan prasarana termasuk penambahan buku-buku di 

perpustakaan Pascasarjana,  

 pembenahan sistem administrasi yang kredibel, transparan, akuntabel, 

bertanggungjawab, dan adil, sehingga dengan upaya tersebut, tim 

akreditasi merasa optimis untuk dapat meraih nilai akreditasi tahun 2019 

menjadi A. 
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STANDAR 3.  MAHASISWA DAN LULUSAN 

 

3.1   Mahasiswa 

 

3.1.1  Sistem Rekrutmen Mahasiswa Baru 

Sistem rekrutmen mahasiswa baru mencakup: Kebijakan rekrutmen calon 

mahasiswa baru, kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan 

keputusan, dan prosedur penerimaan mahasiswa baru.  

 

Efektivitas implementasi sistem rekrutmen mahasiswa baru untuk 

menghasilkan mahasiswa baru yang bermutu diukur dari pemenuhan kriteria 

seleksi, jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung, dan 

proporsi yang diterima terhadap yang registrasi. 

 

Jelaskan sistem rekrutmen mahasiswa baru yang diterapkan pada unit 

pengelola program studi magister dan efektivitasnya dalam mendapatkan 

mahasiswa baru yang bermutu tinggi, serta kendala yang dihadapi.  

 

Sistem rekruitmen mahasiswa baru mencakup,kebijakan rekruitmen calon 

mahasiswa baru, kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan, 

dan prosedur penerimaan mahasiswa baru.  

 

A. Kebijakan rekruitmen calon mahasiswa baru  

Sistem  rekruitmen dan seleksi calon mahasiswa baru  di Program Studi 

Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang terus mengalami perubahan. Kebijakan sistem penerimaan 

mahasiswa baru program pascasarjana di ISI Padangpanjang berlandaskan 

kepada: 

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  Nomor  6 

Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru pada 

Perguruan Tinggi Negeri. 

2. Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia,  Nomor  34 

tahun 2010 tentang  Pola Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Pada 

Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 juncto Nomor 66 tahun 2010 
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tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

5. Statuta ISI Padangpanjang, yang mengamanahkan penyelenggaraan 

pendidikan untuk jenjang strata 1 (S-1) dan starata 2 S-2  

6. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi  

7. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. 

8. SK Rektor ISI Padangpanjang Nomor 055/IT7/KPT/2018 tentang 

Pembentukan Panitia, Tim Pembuat Soal dan Tim Seleksi Penerimaan 

Karyasiswa Baru Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang  

9. SK Direktur  Program Pascasarjana ISI Padangpanjang Nomor 

0432/IT7.3/KR/2018 tentang Daya Tampung Program Studi Penciptaan dan 

Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI Padangpanjang . 

10. Standar Operasional Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru 

11. SK Direktur  Program Pascasarjana ISI Padangpanjang Nomor 

0433/IT7.3/KR/2018 tentang Sistem Pengambilan Keputusan dalam 

Penerimaan Karyasiswa Baru Program Studi Penciptaan dan Pengkajian 

Seni S-2 Program Pascasarjana ISI Padangpanjang. 

12. Buku Panduan Akademik Program Pascasarjana ISI Padangpanjang Tahun 

2014. 

13. Buku Panduan Akademik Program Pascasarjana ISI Padangpanjang Tahun  

2016 

 

Rekruitmen penerimaan calon mahasiswa baru untuk Program Studi 

Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang dilakukan melalui satu jalur yaitu jalur mandiri. Rekruitmen ini 

dilakukan melalui beberapa tahapan penerimaan: 

1. Penjaringan mahasiswa baru, dilakukan secara langsung dan tidak 

langsung sebagai berikut: 

a. Secara langsung, yaitu: sosialisasi dan promosi ke kampus dan instansi 

yang terkait dengan bidang seni dan budaya; Promosi melalui iven-iven 

pameran dan pertunjukan seperti pada ujian akhir mahasiswa. 

b. Secara tidak langsung, yaitu: promosi melalui Media Sosial (Facebook, 
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Instagram, Twitter dan Whatsapp) media cetak dan radio; promosi 

melalui brosur, leaflet, baliho, dan spanduk; dan promosi melalui 

website ISI Padangpanjang. 

2. Persyaratan calon mahasiswa 

a. Mengisi formulir dan borang pendaftaran. 

b. Menyerahkan salinan ijazah S1 dan transkrip akademik dengan IPK 

minimal 2,75 yang dilegalisir (IPK di bawah 2,75 dapat diterima dengan 

seleksi yang lebih ketat). 

c. Melampirkan rekomendasi kelayakan mengikuti Pendidikan Magister 

dari dua orang, baik  Doktor maupun Guru Besar. 

d. Mengisi proyeksi keinginan terhadap rencana Tugas Akhir Penciptaan 

dan Pengkajian Seni. 

e. Untuk minat Penciptaan, melampirkan rekaman karya yang orisinal, 

baik berbentuk  VCD, DVD, katalog.  

f. Untuk minat , melampirkan rencana penelitian tesis (proposal).  

g. Lulus dalam seleksi TPA dan wawancara. 

h. Surat Tugas atau keterangan izin dari pimpinan instansi, baik lembaga 

pemerintah maupun swasta. 

i. Surat keterangan jaminan pembayaran biaya studi dari instansi atau 

surat pernyataan kesanggupan biaya sendiri (bermeterai Rp 6.000,-) 

j. Memenuhi persyaratan lainnya yang berlaku umum. 

 

B. Kriteria seleksi mahasiswa baru 

1. Seleksi Kelengkapan Borang 

2. Tes Potensi Akademik (TPA) 

3. Tes Wawancara 

 

C. Sistem pengambilan keputusan 

Sistem pengambilan keputusan tentang Penerimaan Mahasiswa Baru 

Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana 

ISI Padangpanjang dilaksanakan melalui mekanisme rapat penerimaan 

mahasiswa baru. Rapat ini dikoordinir oleh Direktur Program Studi Penciptaan 

dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI Padangpanjang, yang 

diikuti oleh Ketua Program Studi dan Tim Seleksi Penerimaan Karyasiswa 

baru.  
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Rapat penerimaan mahasiswa baru kemudian memutuskan dan 

mengeluarkan keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Program 

Pascasarjana tentang Dasar Pengambilan Keputusan Penerimaan Mahasiswa 

Baru Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang yaitu: 

 

1. Melakukan penyeleksian ketuntasan kelengkapan borang dengan 

perhitungan bobot 40 %. 

2. Tim seleksi beserta pengelola melakukan penyeleksian hasil TPA dengan 

perhitungan bobot 30 %. 

3. Tim seleksi beserta pengelola melakukan pertimbangan hasil tes 

wawancara dengan perhitungan bobot 30%. 

 

D.  Prosedur Penerimaan 

1. Pemohon membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus 

ribu rupiah) pada Bank BNI. 

2. Menunjukkan bukti pembayaran uang pendaftaran pada sekretariat 

penerimaan karyasiswa baruProgram Studi Penciptaan dan Pengkajian 

Seni S-2 Program Pascasarjana ISI Padangpanjang Mengisi formulir 

pendaftaran yang disediakan. 

3. Mengisi borang  pendaftaran,dapat diambil sejak bulan April setiap 

tahunnya (tanggal disesuaikan dengan waktu penyelenggaran 

berlangsung). 

4. Pengembalian formulir dan borang pendaftaran paling lambat bulan Juni 

setiap tahunnya (tanggal disesuaikan dengan waktu penyelenggaran 

berlangsung). 

5. Seleksi kelengkapan borang. 

6. Cetak Kartu Peserta. 

7. Tes TPA dan wawancara dilaksanakan pada bulan Juli setiap tahunnya 

(tanggal disesuaikan dengan waktu penyelenggaran berlangsung). 

8. Pengumuman hasil seleksi diberitahukan pada bulan Juli setiap tahunnya 

(tanggal disesuaikan dengan waktu penyelenggaran berlangsung). 

9. Pendaftaran ulang dilaksanakan bulan Agustus di setiap tahunnya 

(tanggal disesuaikan dengan waktu penyelenggaran berlangsung). 
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10. Jika dibutuhkan, akan dibuka gelombang II di bulan Agustus di setiap 

tahunnya (tanggal disesuaikan dengan waktu penyelenggaran 

berlangsung). 

11. Perkuliahan dimulai pada bulan September setiap tahunnya (tanggal 

disesuaikan dengan waktu penyelenggaran berlangsung). 

  

E. Kendala yang Dihadapi 

1. Adanya Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018, tentang pemenuhan beban 

kerja: (1)  guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah untuk 

melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) 

minggu pada satuan administrasi pangkal; (2) beban kerja selama 40 

(empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas 37.5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 

2.5 (dua koma lima) jam istirahat.  

Permendikbud ini menjadi kendala bagi para guru untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang magister karena sebagaian besar waktu mereka 

telah terpakai untuk memenuhi kewajiban pokok sebagai guru, akibatnya 

sulit bagi mereka untuk mendapatkan izin belajar. Sementara untuk tugas 

belajar mereka juga tidak mendapat izin dari atasan karena keterbatasan 

jumlah guru mengajar pada setiap sekolah. 

2. Kebanyakan calon mahasiswa berasal dari desa dengan ekonomi yang 

kurang mampu, sehingga sulit untuk melanjutkan pendidikan ke 

pascasarjana, sementara untuk mendapatkan beasiswa pun sangat sulit 

dan kompetitif. 

 

3. 2 Lulusan 

 

3.2.1 Tuliskan rata-rata IPK dan rata-rata lama studi selama lima tahun terakhir 

mengikuti tabel berikut. 

Nama 
Program 

Studi 
Magister 

Aspek  

Jumlah 
Mahasiswa 

Banyaknya 
Lulusan  

Rata-Rata IPK 
Rata-Rata 

Lama Studi 
(tahun) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

PS 1: 
Penciptaan 
dan 
Pengkajian 

A1= 931 B1= 307 C1=3,62 D1=2 tahun 
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Seni 

PS2:........-...... A2= - B2= - C2= - D2= - 

… … … …  

PSn:……-.. An= - Bn= - Cn= - Dn= - 

Unit 
Pengelola 

 
JA= 931 

 
JB= 307 

 
RC=3,62 

 
RD=2 tahun 

 

Hitung menggunakan rumus: 

 JA= Jumlah  mahasiswa semua program studi 

 JB = Jumlah lulusan semua program studi  

Rata-Rata IPK: RC = (B1xC1+B2xC2+…+BnxCn)/(B1+B2+…+Bn) 

Rata-rata Lama Studi: RD = (B1xD1+B2xD2+…+BnxDn)/(B1+B2+…+Bn) 

 

3.2.2 Jelaskan bagaimana unit pengelola program studi magister  memanfaatkan 

lulusan/alumni dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang mencakup 

upaya: (1) penggalangan dana, (2) sumbangan fasilitas, (3) masukan untuk 

perbaikan proses pembelajaran, dan (4) pengembangan jejaring. 

 

Program studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni memanfaatkan lulusan/alumni 

dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang mencakup:  

(1) Penggalangan Dana 

Peran serta lulusan/alumni dalam penggalangan dana diwujudkan dalam 

berbagai kegiatan, yaitu: 

(a) Dalam bentuk  akademik 

Partisipasi alumni dalam  berbagai  akademik seperti seminar, workshop, 

lokakarya yang dilakukan, sumbangan alumni diberikan tidak dalam 

bentuk dana tunai. Tetapi alumni berpartisipasi baik sebagai nara sumber, 

instruktur, moderator dengan membiayai dirinya sendiri.  

(b) Dalam bentuk  non akademik 

Partisipasi alumni dalam  non akademik, misalnya dalam  pertunjukan dan 

pameran karya seni dalam rangka Ulang Tahun ke-10 Pascasarjana ISI 

Padangpanjang pada bulan Desember 2018 lalu. 

(c) Dalam bentuk  Promosi 

Partisipasi alumni dalam  promosi baik dalam bentuk pertunjukan maupun 

pameran berskala local, nasional, dan internasional, rata-rata alumni 

selalu mencantumkan nama almamaternya. Baik dalam Curriculum Vitae, 
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Buku Acara, dan Katalog Pameran. 

(2) Sumbangan Fasilitas  

(a) Alumni memfasilitasi pelaksanaan ujian penciptaan tugas akhir dengan 

menyediakan tempat pertunjukan dan pameran serta pengelolaannya. 

(b) Alumni memfasilitasi pelaksanaan kuliah lapangan seperti ke Kabupaten 

Solok Selatan yang diikuti 100 org mahasiswa dan 10 orang dosen. 

(c) Alumni memfasilitasi Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang ISI Padangpanjang dalam 

sosialisasi penjaringan karyasiswa baru di instansi tempat mereka 

bekerja. 

(d) Alumni memfasilitasi pertemuan dengan berbagai instansi pemerintah dan 

swasta dalam rangka melakukan MoU dan MoA  antara Pascasarjana 

dengan pimpinan kepala daerah, kepala instansi dan pimpinan perguruan 

tinggi. 

(3) Masukan Untuk Perbaikan Proses Pembelajaran  

Peran serta alumni dalam proses pembelajaran: 

(a) Alumni memberikan sumbangan pemikiran untuk revisi kurikulum sesuai 

dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. 

(b) Alumni memberikan masukan bagaimana proses pembelajaran menuju 

kualitas lulusan yang lebih baik. 

(c) Alumni memberikan masukan agar calon mahasiswa program 

pascasarjana memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensi yang 

dikuasainya di Strata 1 (S1) di bidang seni. 

(4) Pengembangan Jejaring 

Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan Program Studi 

Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang dilakukan dalam bentuk pengembangan jejaring dilakukan 

dengan cara:  

(a) Alumni menginformasikan berbagai lapangan pekerjaan yang sesuai 

dengan kualifikasi Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang. 

(b) Alumni secara aktif menginformasikan berbagai  yang diadakan Program 

Pascasarjana dan alumni melalui media sosial baik facebook, whatsapp, 

twitter dan instagram. 

(c) Alumni secara aktif menginformasikan berbagai bentuk event kesenian 
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maupun bantuan dana hibah melaui group wa maupun group group Pasca 

Sarjana yang terdapat di media social seperti facebook,instagram, dan 

twitter.  
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STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA 

 

4.1   Dosen Tetap 

Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan 

ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk 

dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang 

relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi 

dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja 36 

jam/minggu. 

 

1.1.1 Jelaskan sistem rekrutmen (termasuk persyaratan akademik dan pengalaman), 

penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan 

tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program 

akademik pada unit pengelola program studi. 

 

Sistem rekrutmen (termasuk persyaratan akademik dan pengalaman), 

penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan 

tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program 

akademik pada unit pengelola program studi. 

 

a.Sistem Rekruitmen 

Sistem dan Prosedur Rekruitmen Dosen  

Sistem rekruitmen dosen di pascasarjana disesuaikan dengan kurikulum. 

Direktur Pascasarjana mengusulkan nama-nama dosen yang akan 

mengajar sesuai dengan ketersediaan mata kuliah kepada Rektor. 

Setelah itu Rektor mempertimbangkan usulan Direktur Pascasarjana 

dengan menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang penempatan dosen, 

contoh: SK Rektor Nomor 093/IT7/KPT/2018 tentang penempatan dosen 

yang akan mengajar di Pascasarjana Tahun Akademik 2018/2019. 

Hal lain yang menguatkan Direktur mengacu kepada Permenristekdikti 

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada 

bab II bagian ke-enam  tentang Standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan; Pasal 27 ayat 12 dan 13 menjelaskan bahwa: (12) Dosen 
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program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi 

akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan 

program studi. (13) Dosen program magister dan program magister 

terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan 

dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan 

berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. 

Dasar hukumSurat Keputusan Rektor tentang sistem rekruitmen tenaga 

pendidik (dosen)di Pascasarjana didasari atas: 

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi  

- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  

- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

- Permenristekdikti Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan 

sebagai Pegawai Pemerintah.  

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen 

Pegawai Negeri Sipil; 

 

Prosedur Rekruitmen Tenaga Pendidik (dosen)  

- Direktur Pascasarjana mengidentifikasi dosen-dosen yang akan 

mengajar di pascasarjana sesuai dengan mata kuliah yang tersedia 

- Direktur Pascasarjana mengirimkan form kesediaan dosen mengajar 

di Pascasarjana dengan melengkapi syarat-syarat yang sudah 

ditentukan 

- Dosen yang bersangkutan mengisi form kesediaan mengajar  

- Direktur Pascasarjana mengusulkan kepada Rektor untuk meminta 

pertimbangan dan;  

- Rektor menerbitkan Surat Keputusan dosen yang akan mengajar di 
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Pascasarjana. 

Sistem Rekruitmen Tenaga Kependidikan 

- Pendataan jenjang pendidikan dan kualifikasi tenaga kependidikan 

- Penetapan jumlah kebutuhan berdasarkan rasio mahasiswa dan 

tenaga kependidikan 

- Penetapan standar kompetensi dan kriteria tenaga kependidikan. 

- Berdasarkan kebutuhan layanan Pascasarjana berkaitan dengan 

administrasi, keuangan dan fasilitas (sarana dan prasarana). 

- Proses rekruitmen tenaga kependidikan mengikuti prosedur yang 

berlaku di institusi ISI Padangpanjang 

- Proses rekruitmen tenaga kependidikan dilaksanakan oleh Biro 

Administrasi Umum dan Keuangan 

 

b.   Penempatan 

Penempatan dosen pembina matakuliah di Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang adalah sebagai berikut.  

1) Disesuaikan kompetensi dan kualifikasi akademik. 

2) Kualifikasi akademik ditentukan oleh minat studi dan bidang 

keilmuan. 

3) Selain kualifikasi akademik penempatan dosen juga dengan 

mempertimbangkan kinerja dan curriculum vitae (rekam jejak). 

 

c.   Pembinaan 

Pembinaan terhadap SDM, baik dosen maupun tenaga  kependidikan 

merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan kepada mahasiswa. 

Pembinaan yang dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia pada 

Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni, dilakukan secara kontiniu 

dan berdasarkan kepada kepentingan bersama, dengan menempatkan 

skala prioritas yang hendak dibina. Prodi selalu melakukan pembinaan 

motivasi kinerja dosen setiap saat. Pembinaan mencakup aspek-aspek 

psikologis dan juga aspek kinerja dalam melaksanakan tugas sehari-hari 

sebagai dosen, tenaga kependidikan, dan civitas akademika Program 

Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI 
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Padangpanjang. 

Pembinaan selanjutnya berkaitan dengan menjaga keteraturan 

perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan bahwa 

semua SDM menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara disiplin. 

Dalam hal proses pembelajaran lainnya jika tidak berjalan sesuai 

ketetapan khususnya ketepatan waktu, maka pihak Program Studi 

melakukan komunikasi kepada team teaching sehingga jadwal kuliah bisa 

terlaksana tepat waktu.  

Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang dalam meningkatkan kualifikasi dan 

kompetensi tenaga kependidikan mengikutsertakan Tenaga Kependidikan 

dalam berbagai  pelatihan di tingkat lembaga dan Kementerian Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi, di antaranya: (a) Pelatihan pembuatan 

Website; (b) Pelatihan penggunaan SIADAK; (3) Pelatihan penginputan 

data PD-DIKTI; (4) Pelatihan pengelolaan Beasiswa LPDP; (5) Pelatihan 

pengelolaan Beasiswa BPP-DN; (6) Pelatihan Pelaksanaan UTBK. 

Pembinaan lainnya adalah menciptakan kondisi kekeluargaan kepada 

segenap warga Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni ISI 

Padangpanjang. Pembinaan juga mencakup peningkatan kualitas 

segenap SDM, dengan cara menyarankan belajar sepanjang hidup (long 

life education). Jadi semua sivitas akademika Magister Penciptaan dan 

Pengkajian Seni harus memandang alam ini sebagai guru yang baik 

dalam menjalani kehidupannya. 

d.   Pengembangan 

Saat ini Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang memiliki dua minat studi, yaitu 

Penciptaan Seni dan Pengkajian Seni. Pada minat kedua minat ini baik 

seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan film. Untuk jalur seni 

pertunjukan, dosen di bidang penciptaan dan pengkajian sudah 

memenuhi standar kualifikasi akademik. Sementara di jalur seni rupa dan 

televisi dan film, pascasarjana ISI padangpanjang masih menggunakan 

dosen tamu (tenaga ahli), yang dalam proses PBM dibantu oleh asisten 
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dosen bergelar Magister dengan Surat Keputusan dari Rektor. Untuk itu, 

pascasarjana mendorong asisten dosen yang bergelar Magister untuk 

melanjutkan pendidikan S-3 sesuai dengan bidang keahliannya. Sebagai 

contoh: 

No. Nama 
Kualifikasi 
Akademik 

Minat Studi 
Perguruan 

Tinggi 

1. Riswel, S.Sn.,M.Sn. Magister Penciptaan 
Seni Kriya 

ISI Surakarta 

2. Zainal Abidin, 
S.Sn.,M.Sn. 

Magister Pengkajian 
Film 

ISI Surakarta 

 

Selain nama-nama di atas, pascasarjana terus mengupayakan melalui 

Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain dan Prodi yang terkait di 

bawahnya, seperti Seni Kriya, Seni Rupa Murni, Desain Komunikasi 

Visual,  Fotografi, serta Televisi dan Film untuk mendorong dosen-dosen 

melanjutkan ke program S-3.  

Untuk pengembangan program studi  di Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang, saat ini pascasarjana sedang mempersiapkan dua prodi 

baru, yaitu Prodi Pendidikan Seni dan Prodi Tata Kelola Seni, sehingga 

pengelola pascasarjana juga menganjurkan beberapa orang tenaga 

pengajar yang bergelar Magister dan memiliki kecenderungan ke arah 

dua prodi tersebut disarankan untuk melanjutkan pendidikannya ke dua 

prodi di atas. 

Pengembangan dosen di Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni 

S-2 Program Pascasarjana ISI Padangpanjang; secara akademik dosen 

yang bergelar S-3 didorong untuk memperoleh jabatan fungsional Guru 

Besar. 

e.   Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Untuk hak dan kewajiban dosen serta pemberhentian tenaga 

kependidikan, juga mengacu pada PP 30 Tahun 1980 dan PP 53 Tahun 

2010 tentang Peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang merujuk kepada 

undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian 

pada bagian keempat tentang kepangkatan, jabatan, pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian. Pasal 23, dan dalam Peraturan 
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Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang mengatur tentang kewajiban 

yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap 

pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Lebih lanjut 

diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 

Berdasarkan regulasi di atas, maka dosen Pascasarjana dapat 

diberhentikan apabila: (1) tidak melaksanakan tugas dengan baik; (2) 

melanggar kode etik Pascasarjana; dan (3) memiliki masalah kesehatan; 

(4) terlibat dalam organisasi politik. Namun, Direktur Pascasarjana tidak 

memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi menurut regulasi 

tersebut, karena dosen dan prosedur yang dilakukan di Pascasarjana 

hanyalah dengan cara “on-off”, yaitu dosen tidak selalu mengajar pada 

setiap semester. Jika mata kuliah untuk dosen tertentu terjadawal, maka 

mereka mengajar, dan jika tidak terjadwal maka mereka tidak mengajar. 

Artinya, setiap tidak dosen wajib mengajar pada setiap semester, dan 

ketika mereka tidak mengajar bukan berarti mereka diberhentikan. 

Adapun untuk Tenaga Kependidikan mekanisme penempatannya 

ditentukan berdasarkan rolling sehubungan dengan peningkatan jenjang 

karir dan kebutuhan intitusi.  

 

1.1.2 Tuliskan jumlah dosen tetap dari masing-masing PS magister di unit pengelola 

program studi magister, berdasarkan jabatan fungsional dan pendidikan 

tertinggi, dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

 

No. 
Nama 

Program 
Studi 

Jumlah 
Dosen 

Jumlah 
Dosen 

Berpendidika
n Terakhir S3 

Jumlah Dosen Tetap dengan Jabatan 
Akademik 

Asisten 
Ahli 

Lektor 
Lektor 
Kepala 

Guru 
Besa

r 

Jumla
h 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. PS 
Penciptaan 
dan 
Pengkajian 
Seni 

14 14 - 3 10 1 14 

2.         

Dst         
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Total di Unit 
Pengelola PS* 

14 14 - 3 10 1 14 

*   Tidak harus merupakan penjumlahan data dalam kolom, khususnya jika ada 

dosen yang terdaftar di lebih dari satu PS magister. 

4.1.3   Tuliskan informasi terkait dosen tetap pada TS dengan mengikuti format tabel 

berikut: 

No. Hal 

Nama PS  
(1) 

Penciptaan 
dan 

Pengkajian 
Seni 

Nama PS 
(2)………

… 
(2)  

Nama PS  
(3)………

… 

dst 
…………

… 

Total di 
Unit 

Pengelola 
PS 

Magister 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Banyaknya 
dosen tetap 
yang memiliki 
sertifikat 
dosen 

14 - - - 14 

2 Banyak dosen 
tetap sebagai 
visiting 
professor di 
PT luar negeri 

1 - - - 1 

3 Banyaknya 
dosen tetap 
yang menjadi 
anggota 
masyarakat/ 
himpunan/ 
asosiasi 
profesi dan 
atau ilmiah 
tingkat 
internasional 

14 - - - 14 

4 Total dosen 
tetap 

14 - - - 14 

 

 

1.1.3 Uraikan pandangan unit pengelola program studi magister tentang data pada 

butir 4.1.2 dan 4.1.3, yang mencakup aspek: kecukupan, kualifikasi, dan 

upayapengembangan karirdosen tetap. Jelaskan kendala yang ada dalam 

pengembangan tenaga dosen tetap.Upaya yang dapat diberikan untuk 

pengembangan tenaga dosen antara lain dengan memberikan: (1) Beban 

kerja yang wajar yang memungkinkan dosen melakukan kegiatan penelitian, 

(2) Dukungan dana untuk penelitian, publikasi atau menghadiri seminar ilmiah, 
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(3) Kesempatan dosen melakukan sabbatical leave, (4)tugas belajar untuk 

pendidikan lanjut. 

 

Pandangan unit pengelola program studi magister tentang data pada butir 4.1.2 

1. Aspek Kecukupan 

Dari semua dosen tetap berdasarkan kualifikasi pendidikan akademik sudah 

memenuhi persyaratan, karena semuanya sudah berpendidikan S3 

(Doktor).Dari segi kepangkatan, satu orang dosen telah mencapai jabatan Guru 

Besar, 10 orang Lektor Kepala, dan tiga orang dosen dengan jabatan Lektor. 

Dengan demikian, dosen tetap di Program Studi Penciptaan dan Pengkajian 

Seni telah memenuhi persyaratan (cukup). 

 

2. Aspek kualifikasi 

Berdasarkan aspek kualifikasi, 13 orang dosen berkualifikasi pendidikan seni, 

dan satu orang berkualifikasi non seni. 

 

3.   Upaya Pengembangan Karir Tetap Dosen 

Upaya pengembangan karir,dosen yang mempunyai jabatan Lektor di dorong 

untuk naik jabatan menjadi Lektor Kepala. Dan dosen yang mempunyai jabatan 

Lektor Kepala, juga didorong untuk naik jabatan menjadi Guru Besar. 

 

Kendala dalam pengembangan tenaga dosen tetap khususnya dari Lektor Kepala 

ke Guru Besar, belum adanya artikel-artikel pada dosen tersebut yang 

dipublikasikan dalam jurnal bereputasi sebagai salah satu persyaratan untuk 

menjadi Guru Besar, sedangkan kenaikan jabatan dosen dari Lektor ke Lektor 

Kepala masih terkendala dengan jurnal yang dipersyaratkan untuk kenaikan 

jabatan tersebut. 

 

Upaya yang dapat diberikan program studi untuk pengembangan tenaga dosen 

antara lain dengan memberikan: 

(1) Beban kerja yang wajar 

Beban kerja yang wajardengan memberikan porsi jam mengajar sesuai 

dengan tuntutan SKS tiap semester sehingga memungkinkan dosen untuk 

melakukan kegiatan penelitian, dan hasil penelitian dosen tersebut dapat 

dipublikasikan ke jurnal-jurnal terakreditasi dan internasional terindeks dan 
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bereputasi. 

(2) Dukungan dana untuk penelitian, publikasi atau menghadiri seminar ilmiah. 

Bagi dosen-dosen yang mendapatkan hibah penelitian melalui DIPA dan 

DRPM telah disediakan dana untuk melaksanakan penelitian, publikasi, dan 

menghadiri seminar ilmiah. 

(3) Kesempatan dosen melakukan sabbatical leave. 

Dalam rangka peningkatan kualitas dan produktifitas karya ilmiah, para dosen 

mengikuti program Sabbatical Leave yang diadakan oleh Kemenristekdikti, 

baik dilakukan secara perorangan maupun dibiayai oleh ISI Padangpanjang.  

(4) Tugas belajar untuk pendidikan lanjut. 

Dosen yang pernah mengajar di Pascasarjana tetapi masih berpendidikan S-2 

beberapa tahun yang lalu telah didorong untuk mengikuti pendidikan di 

program doctoral. Saat ini ada dua orang dosen yang sedang mengikuti 

program studi doctor di ISI Surakarta, yaitu: Riswel, S.Sn.,M.Sn. dan Zainal 

Abidin, S.Sn.,M.Sn.  

 

Pandangan unit pengelola program studi magister tentang data pada butir 4.1.3 

1. Aspek Kecukupan 

Dari 14 orang dosen tetap di Program Pascasarjana ISI Padangpanjang, 

semuanya telah memiliki sertifikat pendidik. Semua dosen trsebut telah 

terdaftar sebagai anggota Asosisi Dosen Indonesia (ADI). Beberapa orang di 

antaranya masuk dalam organisasi internasional seperti: ICTM (International 

Council of Traditional Music). 

 

2. Aspek kualifikasi 

Semua dosen Program Pascasarjana ISI Padangpanjang telah memiliki 

Sertifikasi Pendidik, dan semuanya juga telah menjadi anggota Asosisi Dosen 

Indonesia (ADI), maka semua dosen tersebut telah memiliki kualifikasi  

 

3. Upaya Pengembangan Karir Tetap Dosen 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang telah melakukan upaya untuk 

pengembangan karir dosen, seperti:  mendorong dosen untuk meningkatkan 

kompetensi sehingga bisa menjadi pembicara dalam forum-forum ilmiah seni, 

menjadi instruktur, konsultan dalam festival-festival seni, dan kurator seni. 

Diharapkan bisa menjadi visiting lecturer di berbagai perguruan tinggi di luar 
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negeri. Memperbanyak dosen terlibat dalam asosiasi atau organisasi-organisasi 

seni tingkat nasional dan internasional. 

 

Kendala dalam pengembangan tenaga dosen tetap. 

Hingga saat ini seluruh dosen program pascasarjana telah memiliki sertifikat 

pendidik, dan telah masuk dalam Asosiasi Dosen Indonesia (ADI). Namun 

demikian, menjadi visiting lecturer di perguruan-perguruan tinggi di luar negeri 

masih terkendala, karena belum menjadi Guru Besar dan penguasaan Bahasa 

Inggris yang terbatas. 

 

Upaya yang dapat diberikan program studi untuk pengembangan tenaga dosen 

antara lain dengan memberikan: 

(1) Beban kerja yang wajar dengan memberikan porsi jam mengajar sesuai 

dengan tuntutan SKS tiap semester sehingga memungkinkan dosen untuk 

melakukan kegiatan penelitian, dan hasil penelitian dosen tersebut dapat 

dipublikasikan ke jurnal-jurnal terakreditasi dan internasional terindeks dan 

bereputasi. 

(2) Dukungan dana untuk penelitian, publikasi atau menghadiri seminar 

ilmiah. 

Bagi dosen-dosen yang mendapatkan hibah penelitian melalui DIPA dan 

DRPM telah disediakan dana untuk melaksanakan penelitian, publikasi, dan 

menghadiri seminar ilmiah. 

(3) Kesempatan dosen melakukan sabbatical leave. 

Dalam rangka peningkatan kualitas dan produktifitas karya ilmiah, para dosen 

mengikuti program Sabbatical Leave yang diadakan oleh Kemenristekdikti, 

baik dilakukan secara perorangan maupun dibiayai oleh ISI Padangpanjang.  

(4) Tugas belajar untuk pendidikan lanjut. 

Dosen yang pernah mengajar di Pascasarjana tetapi masih berpendidikan S-2 

beberapa tahun yang lalu telah didorong untuk mengikuti pendidikan di 

program doctoral. Saat ini ada dua orang dosen yang sedang mengikuti 

program studi doctor di ISI Surakarta, yaitu: Riswel, S.Sn.,M.Sn. dan Zainal 

Abidin, S.Sn.,M.Sn.  

 

 

4.2  Tenaga kependidikan 
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Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di unit pengelola program studi 

magister dengan mengikuti format tabel berikut: 

No. 
Jenis Tenaga 
Kependidikan 

Jumlah Tenaga Kependidikan di Program/Sekolah 
Pascasarjana/Sekolah Tinggi dengan  

Pendidikan Terakhir 

S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 
SMA/ 
SMK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Pustakawan * - - 1 - - - -  

2 Laboran/Teknisi/ 
Analis/ Operator/ 
Programer 

- - 3 - - - - 1 

3 Tenaga 
Administrasi 

- - 4 - - - - 1 

4 Lainnya : … - - - - - - - - 

Total - - 8  - - - 2 

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan 

 

Uraikan pandangan unit pengelola program studi magister tentang data pada  

butir 4.2 yang mencakup aspek: kecukupan, dan kualifikasi. Kendala yang ada 

dalam pengembangan tenaga kependidikan. 

 

Pandangan pengelola program studi terhadap butir 4.2 mencakup pada aspek 

kecukupan dan kualifikasi.  

a. Aspek kecukupan 

Berdasarkan tabel di atas, tenaga kependidikan yang terdiri dari tenaga 

Laboran/Teknisi/ Analis/ Operator/ Programer berjumlah 4 orang, yang terdiri 

adari tiga orang yang berpendidikan S-1, satu orang berpendidikan SMA, 

serta satu orang pustakawan berpendidikan S-1. Akan tetapi, kelima orang ini 

juga merangkap menjadi tenaga administrasi. Dengan demikian tenaga 

administrasi dan laboran Program Pascasarjana seyogiyanya belum cukup. 

 

b.    Aspek kualifikasi 

Dari jumlah tenaga kependidikan yang terdiri dari tenaga Laboran/Teknisi/ 

Analis/ Operator/ Programer, tenaga administrasi, dan pustakawan seperti 

yang terdapat pada tabel di atas secara umum sudah memiliki kualifikasi 

sesuai dengan bidang pekerjaan mereka masing-masing.  

 

Kendala yang ada dalam pengembangan tenaga kependidikan. 



 

BAN-PT: Borang Unit Pengelola Program Studi Magister 2018 54 

Kurangnya kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi melalui 

pelatih-pelatih di tingkat lembaga (ISI) dan dari Kemenristekdikti. 
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STANDAR 5.  KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK 

 

5.1    Kurikulum 

Jelaskan peran unit pengelola program studi magister dalam penyusunan,  

pengembangan, dan peningkatan mutu kurikulum untuk program studi yang 

dikelola. 

 

a. Peran pengelola program studi dalam penyusunan kurikulum 

        Peran pengelola program studi dalam penyusunan kurikulum melibatkan 

pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan berpedoman kepada Visi, 

Misi, dan umpan balik Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang. Pengelola program studi 

pascasarjana merumuskan tujuan, isi, dan capaian kurikulum berdasarkan pada 

kompetensi atau minat yang ada di Program Studi Penciptaan dan Pengkajian 

Seni. Penjabaran selanjutnya melibatkan dosen-dosen di pascasarjana sesuai 

dengan kompetensinya masing-masing, misalnya dosen-dosen yang mempunyai 

kompetensi di bidang penciptaan seni diberi tanggung jawab memikirkan tujuan, 

isi, dan capaian kurikulum serta matakuliah-matakuliah yang diperlukan untuk 

menghasilkan lulusan dengan kompetensi penciptaan seni. Demikian juga 

dengan dosen-dosen yang mempunyai kompetensi di bidang pengkajian seni, 

juga diberi tanggung jawab untuk memikirkan tujuan, isi, dan capaian kurikulum 

pengkajian seni serta isian mata kuliah yang diperlukan untuk menghasilkan 

lulusan dengan kompetensi pengkajian seni.      Selanjutnya, pengelola 

pascasarjana membawa hasil pikiran dari dosen-dosen penciptaan dan 

pengkajian seni tersebut ke dalam rapat pleno untuk menyusun menjadi 

kurikulum yang akan diterapkan.  

 

b. Peran pengelola program studi dalam pengembangan kurikulum 

     Pengelola program pascasarjana bersama-sama dengan para dosen melakukan 

pengembangan kurikulum dengan merespon perkembangan ipteks dan 

kebutuhan masyarakat terhadap seni yang selalu mengalami perubahan sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Pengembangan  kurikulum 

tersebut dijabarkan melalui mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan dengan 

mengikuti perkembangan teknologi yang menjadi dasar kebijakan 

pengembangan  kurikulum di program pascasarjana. Misalnya, untuk merespon 
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perkembangan zaman dan kemajuan teknologi  diperlukan mata kuliah 

Teknologi Seni, Seni dan Media, Teknologi Panggung, serta Seni dan 

Lingkungan. 

 

c. Peran pengelola program studi dalam peningkatan mutu kurikukum 

Pengelola Program Pascasarjana dalam meningkatkan mutu kurikulum melakukan 

peninjauan terhadap kurikulum yang sedang berjalan dan mengevaluasi setiap 

mata kuliah dan isiannya. Matakuliah-matakuliah yang dianggap kurang 

relevan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi serta kurikulum 

KPT berbasis KKNI perlu direvisi untuk meningkatkan mutu kurikulum. 

Revisi kurikulum dalam upaya meningkatkan mutu kurikulum tersebut dilakukan 

secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan 

eksternal dan berpedoman kepada Visi, Misi, serta umpan balik Program Studi 

Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang. Misalnya, sejak Program Pascasarjana didirikan pada tahun 

2008 telah dilakukan perubahan dan evaluasi kurikulum sebanyak tiga kali, 

yaitu pada tahun 2013, 2016, dan 2018. 

 

5.2    Pembelajaran 

Uraikan peran unit pengelola program studi magistrer dalam penyusunan,  

pengembangan, serta peranan unit pengelola program studi dalam  memonitor 

dan mengevaluasi proses pembelajaran, dalam upaya peningkatan mutu secara 

berkelanjutan. 

 

a. Peran unit pengelola dalam penyusunanproses pembelajaran 

Pengelola Program Pascasarjana berperan dalam penyusunan proses 

pembelajaran.  

Sistem pembelajaran pada program pascasarjana dibangun berdasarkan 

perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarkinya. 

Proses pembelajaran ini dilaksanakan dengan menggunakan berbagai strategi 

dan teknik yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi, 

berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. 

Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, 

dan memperbaiki secara periodik  perkuliahan (kehadiran dosen dan 

mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar. 
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b. Peran unit pengelola dalam penyusunanproses  pengembangan 

Peran pengelola dalam proses pengembangan pembelajaran dilakukan sejalan 

dengan pengembangan kurikulum. Pengembangan pembelajaran dilakukan 

pada metode, media, bahan ajar, pelaksanaan perkuliahan (tatap muka), dan 

melengkapi sarana dan prasarana penunjang.  

 

c. Peran unit pengelola dalam penyusunanproses memonitor proses 

pembelajaran 

Pengelola Prgram Pascasarjana memonitor perkuliahan setiap semester. 

Proses monitoring ini dilakukan pada setiap akhir semester melalui penyebaran 

angket atau kuisioner untuk setiap mata kuliah. Angket atau kuisioner diisi oleh 

mahasiswa secara rahasia dan diserahkan ke bagian akademik di 

pascasarjana. Hasil angket ditabulasi berdasarkan persentase yang 

dikategorikan dalam struktur angket, dan hasilnya diserahkan kepada Direktur 

Pascasarjana. Hasil angket akan menjadi dasar kebijakan bagi Direktur 

Pascasarjana untuk melakukan perbaikan dan mengambil tindakan sesuai 

dengan keperluannya.  

Proses monitoring ini dilakukan pada : 

(1) Monitoring kehadiran mahasiswa 

Monitoring kehadiran mahasiswa juga dilakukan setiap kali pertemuan  

melalui absensi atau daftar hadir sebagai salah satu instrumennya. 

Mahasiswa wajib  menandatangani absensi atau daftar hadir  dalam setiap 

pertemuan (baik mata kuliah teori maupun praktik). Prodi selalu 

memonitoring kehadiran mahasiswa peserta kuliah melalui daftar hadir 

tersebut, karena dari 16 kali pertemuan, mahasiswa diwajibkan hadir 

sebanyak minimal 75 persen, yaitu 12 kali pertemuan. 

(2) Monitoring kehadiran dosen 

Dalam proses memonitoring kehadiran dosen, salah satu instrumennya 

adalah melalui daftar hadir  dosen, yang wajib ditandatangani dalam setiap 

kali pertemuan atau tatapmuka (baik mata kuliah teori maupun praktik). 

Prodi selalu mengingatkan kepada dosen, agar kuantitas kuliah 

dilaksanakan 100%, artinya untuk mata kuliah 2 SKS atau 3 SKS dalam 

satu semester wajib dilaksanakan 14 kali tatap muka, yang menjadi salah 

satu syarat untuk dapat dilaksanakannya Ujian Tengah Semester (UTS) 

dan Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah tersebut. 
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(3) Monitoring materi kuliah 

Monitoring materi perkuliahan dilakukan dengan pengumpulan RPS mata 

kuliah pada awal perkuliahan. RPS ini akan dibagikan oleh dosen kepada 

mahasiswa pada pertemuan pertama setiap perkuliahan. Melalui RPS ini 

mahasiswa akan dapat melihat referensi yang akan digunakan dalam 

proses belajar mengajar, sehingga mahasiswa dapat mencari rujukan di 

luar perkuliahan.  

Monitoring perkuliahan seperti yang diurai di atas bertujuan untuk selalu 

memperbaiki segala kekurangan, untuk program perkuliahan yang 

berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

d. Peran unit pengelola dalam mengevaluasi proses pembelajaran 

Dalam mengevaluasi proses pembelajaran di Program Pascasarjana, dibentuk 

tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran. Tim monitoring ini 

bertugas untuk memonitor penyusunan usul penelitiandan pelaksanaan 

penelitian tesis, proses penulisan tesis, evaluasi kelayakan dosen dalam 

proses pembimbingan, ujian akhir studi magister. 

Evaluasi juga dilakukan terhadap kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan 

materi perkuliahan. Kehadiran mahasiswa dapat dicek melalui absensi 

mahasiswa. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan melalui tatap muka 

sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas  pembelajaran. Bagi 

mahasiswa yang kurang jumlah kehadirannya dipanggil dan disarankan agar 

memperbaikinya pada perkuliah selanjutnya. Begitu juga dengan dosen, 

bahwa kehadiran dalam kelas sangat diperlukan sesuai dengan jumlahtatap 

muka yang disyaratkan pada setiap mata kuliah dalam satu semester. 

Evaluasi yang amat penting dilakukan adalah pada materi perkuliahan. RPS 

yang dibuat oleh dosen diingatkan agar ditinjau dan diperbaharui, khususnya 

pada referensi yang digunakan dan kebaruan materi. 

 

e. Peran unit pengelola dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. 

Peran yang dilakukan oleh pengelola dalam upaya peningkatan mutu secara 

berkelanjutan adalah menindaklanjuti penyusunan proses pembelajaran, seperti sistem 

pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, 

ranah belajar dan hierarkinya.Proses pembelajaran menggunakan berbagai 

strategi dan teknik yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, 
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bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka 

sumber. Pelaksanaan pembelajaran secara periodik diperbaiki berdasarkan 

hasil-hasil monitoring dan telahan terhadap perkuliahan, mencakup kehadiran 

dosen dan mahasiswa, penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil 

belajar.Proses pengembangan pembelajaran dilakukan sejalan dengan 

pengembangan kurikulum. Pengembangan pembelajaran dilakukan pada 

metode, media, bahan ajar, pelaksanaan perkuliahan (tatap muka), dan 

melengkapi sarana dan prasarana penunjang.  

 

Monitoring dan evaluasi harus dilakukan pada setiap akhir semester. Bentuk-

bentuk monitoring evaluasi seperti  melalui penyebaran angket atau kuisioner 

untuk setiap mata kuliah yang diisi oleh mahasiswa. Hasil angket akan 

menjadi dasar kebijakan bagi Direktur Pascasarjana dalam upaya peningkatan 

mutu pembelajaran. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap kehadiran 

mahasiswamelalui absensi setiap tatap mukasebagai salah satu 

instrumennya. Prodi selalu mengingatkan kewajiban dosen dalam setiap 

perkuliahan seperti absensi, tugas-tugas perkuliahan dan evaluasi 

pembelajaran, seperti UTS dan UAS.Proses monitoring terhadap materi 

perkuliahan dilakukan dengan pengumpulan RPS mata kuliah pada awal 

perkuliahan. Selain itu juga dilakukan peninjauan dan pembaharuan terhadap 

RPS dan materi ajar. 

 

Dalam penetapan pembimbing karya seni dan tesis pengelola pascasarjana 

selalu memperhatikan kelayakan (kompetesi) dosen terhadap karya seni dan 

tesis mahasiswa. Kualifikasi pendidikan akademik pembimbing adalah 

berpendidikan doctor (minimal berpangkat Lektor, Lektor Kepala, dan Guru 

Besar); kompetisi bidang-bidang ilmu seni; memiliki rekam jejak kajian seni 

yang dipublikasikan di jurnal-jurnal (akreditasi internasional); memiliki rekam 

jejak dalam penciptaan seni.  

Adapun mekanisme pembimbingan dan pelaksanaan ujian sebagaimana yang 

telah dilaksanakan oleh Pascasarjana baik untuk  tesis maupun untuk 

penciptaan mengikuti Standard Operational Procedure (SOP). Ujian akhir  

seni pada Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang, dilakukan secara tertutup, yakni mahasiswa 

itu sendiri, diuji oleh tiga penguji dan dua pembimbingnya. Ujian ini dilakukan 
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sebagai salah satu uji kompetensi keilmuan mahasiswa tersebut, terutama 

dalam proyek penelitiannya di peringkat S2 secara ilmiah. Ujian ini 

berlangsung antara 100 menit s.d 120 menit (dua jam). Para penguji biasanya 

memberikan masukan-masukan, mengkritisi, dan mengingatkan tentang 

kekurangan-kekurangan dalam tesis maupun menambah wawasan berpikir 

untuk menjadikan mahasiswa nantinya setelah menyandang gelar magister, 

untuk bersikap rendah hati, takwa, memiliki nilai kemanusiaan, dan mampu 

mengabdikan ilmunya untuk masyarakat luas. Ujian ini biasanya dipimpin oleh 

seorang Ketua dan dua orang Penguji Anggota serta  dua orang pembimbing 

yaitu pembimbing I dan Pembimbing II, dan jalannya ujian dapat 

menggunakan rekaman-rekaman audiovisual maupun visual hasil-hasil dari 

penelitiannya.  

 

Ujian untuk penciptaan seni pada Program Studi Penciptaan dan Pengkajian 

Seni S-2 Program Pascasarjana ISI Padangpanjang, dilakukan dalam dua 

sesi. Pada sesi pertama karya seni yang diciptakan atau dirancang oleh 

mahasiswa ditampilkan, dipertunjukkan, atau dipamerkan ke tengah-tengah 

masyarakat luas. Karya seni ini kemudian dipertunjukkan dan dipamerkan 

kepada para penguji. Setelah karya dipertunjukkan dilakukan Ujian tertutup. 

Mahasiswa di bidang karya seni musik, tari, teater, melibatkan para seniman 

seni pertunjukan tersebut sesuai dengan kemampuan mereka dalam 

mementaskan dan memamerkan karya seni. Untuk mahasiswa yang 

mengambil minat utama karya seni ini, selain melakukan pertunjukan dan 

pameran, diwajibkan pula menuliskan karya seninya itu ke dalam laporan 

karya seni. 

Perencanaan proses pembelajaran, monitoring dan evaluasi pembelajaran, 

kehadiran dosen dan mahasiswa, serta peninjauan materi ajar dan kewajiban-

kewajiban dosen terkait dengan pembelajaran, pembimbing dan pelaksanaan 

ujian yang telah diterapkan oleh pascasarjana akan dipertahankan dan 

ditingkatkan dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. 
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5.3    Suasana Akademik 

Jelaskan peran unit pengelola program studi magister dalam menciptakan dan 

mengembangkan  suasana akademik yang kondusif, terutama dalam:  

 

(1) Kebijakan tentang suasana akademik.  

 

Peran unit pengelola prodi cukup memadai dalam menciptakan suasana akademik 

yang kondusif dengan memfasilitasi peningkatan kemampuan dosen 

mengembangkan program kerjasama akademik, mendorong dosen untuk 

melakukan penelitian dan publikasi hasil penelitian, interaksi dosen dan mahasiswa 

di dalam dan luar kelas, melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen, interaksi 

antar mahasiswa dalam forum diskusi, seminar, dan organisasi kemahasiswaan. 

Peran demikian dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan yang diatur 

dalam Statuta ISI Padangpanjang (Permendikbud Nomor 37 tahun 2014),  serta 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi. Kebijakan tentang Suasana Akademik juga diatur dalam Surat Keputusan 

Rektor ISI Padangpanjang Nomor 0182/IT7.3/KR/2018 tanggal 29 Agustus 2018. 

Selanjutnya Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang memberikan otonomi keilmuan, kebebasan 

akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa. 

a. Otonomi Keilmuan 

Perwujudan otonomi keilmuan pada ISI Padangpanjang diatur dengan Peraturan 

Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan pada disiplin penciptaan dan 

pengkajian seni dalam konteks kebudayaan. Kemudian diaplikasikan 

menggunakan metode dan teori dalam mengkaji dan menciptakan seni yang 

berbasis pada budaya Melayu. Proses pengaplikasian otonomi keilmuan tersebut 

tidak dapat berjalan secara sendirian, tetapi dilakukan  melalui interaksi antara 

dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, 

dan dengan masyarakat. 

b. Kebebasan Akademik 

Kebebasan akademik pada ISI Padangpanjang diarahkan untuk memantapkan 
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terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika dalam rangka ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Pelaksanaan kebebasan akademik 

diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

c. Kebebasan Mimbar Akademik  

 

Kebebasan mimbar  akademik merupakan  bagian  dari  kebebasan  

akademik yang  memungkinkan  dosen    menyampaikan  pokok-pokok 

pikiran/ pendapat dan   karyanya secara  bebas  di ISI Padangpanjang sesuai  

dengan  norma  dan kaidah keilmuan.Pelaksanaan kebebasan mimbar 

akademikdiISIPadangpanjang diatur dengan Peraturan Rektor  setelah   

mendapat  pertimbangan Senatdan berpedoman pada ketentuan kebebasan 

mimbar akademik dilakukan dalam forum-forum seminar, seperti seminar 

international yang menjadi agenda tahunan sejak lima tahun terakhir. 

b. Kemitraan Dosen dengan Mahasiswa 

Kemitraan dosen dengan mahasiswa, diwujudkan dalam bentuk diskusi formal 

dalam kelas saat tatap muka maupun informal berkaitan dengan persoalan 

perkuliahan, penelitian, pengabdian, jurnal nasional, internasional, bedah buku dan 

karya seni, serta diskusi tentang perkembangan teori yang aktual. Kemitraan 

mahasiswa sesama mahasiswa, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu 

bidang karya seni dan pengkajian atau penelitian. Dalam bidang karya seni, 

interaksi dimulai dari mendiskusikan konsep dan saling membantu dalam 

mengaplikasikan konsep, seperti menjadi: aktor, musisi, penari, manajemen dalam 

bidang artistic dan produksi karya seni. Di bidang penelitian atau pengkajian, 

mahasiswa mendiskusikan fenomena penelitian, objek material, dan objek formal 

yang menjadi pilihan setiap mahasiswa. Adapun Kemitraan  dengan masyarakat 

atau stake holder, diwujudkan dalam bentuk kerjasama pergelaran, pameran, serta 

penayangan film. 
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(2) Penyediaan  prasarana dan sarana.  

 

Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang menyediakan prasarana dan sarana untuk menunjang proses 

pembelajaran. 

a.    Prasarana 

Tersedianya studio keramik, studio seni rupa, studio tari, studio musik Barat 

dan Nusantara, studio teater, studio televisi dan film, gedung pertunjukan 

Hoerijah Adam bertaraf internasional, dan gedung pertunjukan berukuran kecil, 

seperti Auditorium Boestanoel Arifn Adam, dan gedung Mursal Esten dengan 

fungsi utama sebagai tempat pertunjukan, pameran, dan penayangan film,. 

Prasarana untuk seminar tersedia beberapa ruang yang sangat memadai, 

seperti gedung Auditorium Boestanoel Arifn Adam,  Aula Rektorat lantai III, 

ruang lobby dalam dan luar gedung pertunjukan Hoerijah Adam. Untuk 

pencarian atau penambahan referensi bacaan tersedia perpustakaan utama 

(pusat), dan perpustakaan khusus di Pascasarjana.  

Prasarana di bidang olah raga tersedia hall badminton. Untuk keperluan ritual 

dan ibadah/kegiatan kerohanianISI Padangpanjang memiliki masjid yang dapat 

digunakan oleh semua mahasiswa, dosen, dan para staf. 

Program Pascasarjana juga memiliki ruang kerja berupa kantor direktur, kantor 

progam studi, kantor administrasi serta berbagai mobiler penunjang 

perkantoran, seperti lemari, kursi, dan meja kerja. 

b.   Sarana 

Sarana yang tersedia berupa koleksi berbagai jurnal nasional di bidang seni 

dan budaya, buku-buku teks book penunjang perkuliahan berbagai disiplin ilmu 

serta buku-buku kebudayaan dan ilmu sosial. Kampus ISI Padangpanjang di 

setiap lini tersedia akses internet. Kemudian juga tersedia sejumlah komputer 

dan fasilitas labor/studio untuk praktik berbagai bidang karya seni. 

Selain itu mahasiswa dan dosen dapat menggunakan fasilitas blog yang 

disediakan oleh institusi untuk berbagi pengetahuan serta informasi maupun 

untuk pendukung  belajar mengajar.  
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c.Interaksi Akademik Antar Sivitas Akademika 

Dalam menciptakan interaksi akademik antar sivitas akademika Program Studi 

Pascasarjana memfasilitasi untuk;(1) melaksanakan seminar dengan skala 

Nasional maupun Internasional dengan mendatangkan nara sumber yang 

kredibel di bidangnya, (2) menyelenggarakan event pertunjukan, pameran, 

screening, (3) melaksanakan kuliah studi lapangan ke berbagai objek yang 

dijadikan sebagai sumber penelitian dan sumber ide untuk penciptaan karya seni.  

 

(3) Dukungan dana.  

Dukungan dana didapatkan dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), APBN 

(Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan dana Hibah. 

 

(4) Kegiatan akademik yang mendorong interaksi akademik antara dosen dan 

mahasiswa untuk pengembangan  perilaku kecendekiawanan. 

1. Perkuliahan dengan system tatap muka, diskusi dan presentasi. 

2. Pertunjukan, pameran, dan pemutaran film bersama antara dosen dan mahasiswa 

3. Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa 

4. Pengabdian dosen dengan melibatkan mahasiswa kelapangan. 
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STANDAR 6.  PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA SISTEM 

INFORMASI 

 

6.1 Pembiayaan 

6.1.1 Tuliskan jumlah dana termasuk gaji yang diterima  di unit pengelola program 

studi magister selama tiga tahun terakhir dengan mengikuti  format tabel 

berikut. 

 

Sumber Dana Jenis Dana 
Jumlah Dana dalam Juta Rupiah 

TS-2 TS-1 TS Rata-Rata 
per Tahun 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Usaha sendiri 

     

- - - - - 

     

Mahasiswa 

     

SPP 2.090 2.058 1.429 1.859 

     

Pemerintah (Pusat 
& Daerah) 

     

PNBP 197 189 144 530 

     

Sumber lain 
(antara lain dari 
kegiatan 
kerjasama atau 
hibah langsung 
dari luar negeri) 

     

- 600 800 1.210 870 

     

Total 2.887 3.048 2.443 2.793 

 

6.1.2 Dana Operasional 

No. 
Nama Program 

Studi 

 
 Jumlah Dana Operasional dalam Jutaan 

Rupiah  

(1) (2) TS-2 TS-1 TS 

1 Penciptaan dan 
Pengkajian Seni 

3.015 2.977 3.062 

Jumlah    

Catatan: Dana operasional adalah seluruh dana yang digunakan oleh PS dan unit 

pengelola program studi untuk penyelenggaraan program, termasuk gaji, 

upah, pembelian bahan dsb. (kecuali dana untuk pembangunan) 
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6.1.3  Rincian Penggunaan Dana: 

No. Jenis Penggunaan 

Jumlah Dana dalam Juta Rupiah  

TS-2 TS-1 TS 

Rata-Rata per Tahun 
dan Persentase  

Jutaan 
Rupiah 

% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Pendidikan 1.008 970 1.055       1.011  53 

2 Penelitian 170 780 1.238,5          730  38 

3 Pengabdian kepada 
Masyarakat 

182 189,5 144 
        172  9 

Jumlah Dana Tridarma    1.360     1.940        2.438       1.912  100  

4 Investasi prasarana 15.684 47.885 48.253     37.274  93 

5 Investasi sarana  3.093 2.209 2.900       2.734  7 

6 Investasi SDM 134 200 50          128  0 

7 Lain-lain         

Jumlah Dana Investasi  18.911   50.294     51.203     40.136  100  

 

 

6.1.4   Uraikan pendapat pimpinan unit pengelola program studi magister  tentang 

perolehan dana pada butir 6.1.1, yang mencakup aspek kecukupan dan 

upaya penanggulangannya jika dianggap kurang/tidak cukup serta hasilnya. 

Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi. 

 

Dana yang digunakan di Program Pascasarjana berasal dari UKT/SPP mahasiswa 

atau PNBP. Dana UKT/SPP ini disetorkan melalui bank BNI ke rekening 

lembaga/Institusi. Setelah itu Pascasarjana membuat perencanaan anggaran sesuai 

dengan anggaran yang tersedia. Kegiatan direncanakan berdasarkan perolehan 

dana yang ada, jika dianggap kurang/tidak cukup maka dilakukan perubahan dengan 

mengajukan revisi anggaran melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.  

 

 

6.2    Sarana 

6.2.1  Uraikan penilaian unit pengelola program studi magister tentang sarana untuk 

menjamin penyelenggaraan program tridarma PT yang bermutu tinggi. Uraian 

ini mencakup aspek: kecukupan/ketersediaan/akses dan kewajaran serta 

rencana pengembangan dalam lima tahun mendatang. Uraikan kendala yang 

dihadapi dalam penambahan sarana. 

. 
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 Ketersedian sarana pendidikan untuk pembelajaran Pascasarjana ISI 

Padangpanjang, di kelas baik yang berupa peralatan pendidikan, seperti gedung 

kuliah bersama, studio praktik penciptaan (seni pertunjukan dan seni rupa), labor, 

computer PC untuk mahasiswa,menggunakan fasilitas yang ada di tingkat institusi, 

sedangkan sarana pendidikan seperti meja dan kursi dosen, meja dan kursi 

mahasiswa, infocus/ LCD Projector, perpustakaan, ruang belajar AC maupun 

jaringan LAN, sudah tersedia 70%. 

Untuk perencanaan pengembangan lima tahun ke depan, sesuai dengan 

perencanaan pengembangan program studiproses pembelajaran berbasis IT dan 

metode during. Kendala yang dihadapi saat ini untuk mencapai sarana yang ideal 

tersebut adalah belum lengkapnya system jaringan LAN, antar unit di lembaga. 

Untuk mengatasi masalah ini digunakan system wifi id. 

 

6.2.2  Tuliskan sarana tambahan untuk meningkatkan mutu penyelenggarakan 

program tridarma PT pada semua  program studi yang dikelola dalam tiga 

tahun terakhir. Uraikan pula  rencana investasi untuk sarana dalam lima tahun 

mendatang, dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

No. 
Jenis Sarana 

Tambahan 

Investasi Sarana 
Selama Tiga 

Tahun Terakhir 
(Juta Rp) 

Rencana Investasi Sarana dalam 
Lima Tahun Mendatang 

Nilai Investasi 
(Juta Rp) 

Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.  Lemari buku/ arsip, 10 
buah. 

9.9 20 PNBP 

2.  Lemari/ Locker 1 set 5 10 PNBP 

3.  Meja pertemuan  5 10 PNBP 

4.  Laptop merk HP 1 
buah 

15 45 PNBP 

5.  Komputer PC merk 
Lenovo dan HP, 2 
buah 

20 60 PNBP 

6.  Infocus merk Toshiba 
1 buah 

10 50 PNBP 

7.  Mobil Kijang LGX 100 200 PNBP 

8.  Infocus merk Toshiba 
’10.000 lumen 2 buah 

- 250 PNBP 

9.  Kursi untuk kuliah 120 
bh 

- 75 PNBP 

10.  Buku Perpustakaan - 500 PNBP 

11.  Meubelair Kantor  - 200 PNBP 
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6.3   Prasarana 

6.3.1   Uraikan penilaian unit pengelola program studi magister tentang prasarana 

yang telah dimiliki, khususnya yang digunakan untuk program-program studi. 

Uraian ini mencakup aspek: kecukupan dan kewajaran serta rencana 

pengembangan dalam lima tahun mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi 

dalam penambahan prasarana. 

 

 Prasarana yang dimiliki Program Pascasarjana saat ini adalah ruang 

administrasi, kantor Direktur, kantor Kaprodi, ruang rapat, ruang kelas, 

perpustakaan, ruang diskusi mahasiswa dan labor. Karena meningkatnya jumlah 

mahasiswa setiap tahun maka prasarana yang ada sekarang tidak memadai, untuk 

itu Program Pascasarjana menggunakan fasilitas yang terdapat di institusi. 

Pengembangan lima tahun ke depan tidak hanya penambahan pada program studi 

tetapi juga pengembangan stuktur organisasi Program Pascasarjana. Maka perlu 

dilakukan penambahan ruang belajar, ruang seminar, kantor, labor, ruang dosen, 

ruang pameran, studio mini, ruang audio visual dan ruang peralatan.  

Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan penambahan prasarana tersebut diatas 

adalah ketersediaan lahan, dan belum tersedianya dana yang memadai. Untuk 

mengatasi ketersediaan lahan tersebut saat ini Institut Seni Indonesia 

Padangpanjang telah mendapatkan lahan seluas 40 Ha.  

 

 

6.3.2  Sebutkan prasarana tambahan untuk semua  program studi yang dikelola 

dalam tiga tahun terakhir. Uraikan pula  rencana investasi untuk prasarana 

dalam lima tahun mendatang, dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

No. 
Jenis 

Prasarana 
Tambahan 

Investasi 
Prasarana 

Selama Tiga 
Tahun Terakhir 

(Juta Rp) 

Rencana Investasi Prasarana dalam 
Lima Tahun Mendatang 

Nilai Investasi (Juta 
Rp) 

Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Ruang Kuliah  100 10.000 APBN 

2 Ruang 
Seminar 

500 1.000 PNBP 

3 Ruang 
pameran 

 11.000 PNBP 

4 Studio mini  7.500 APBN 

5 Ruang Audio  500 APBN 
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Visual 

6 Ruang 
Peralatan 

 500 APBN 

7 Ruang Dosen  2.000 APBN 

8 Ruang Kantor  1.000 APBN 

---     

 

6.4   Sistem Informasi  

6.4.1 Jelaskan sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (Information and 

Communication Technology) yang digunakan unit pengelola program studi 

magister untuk proses penyelenggaraan akademik dan administrasi (misalnya 

SIAKAD, SIMKEU, SIMAWA, SIMFA, SIMPEG dan sejenisnya), termasuk 

layanan perpustakaan (e-library).  Jelaskan pemanfaatannya dalam proses 

pengambilan keputusan.   

 

Dalam proses penyelenggaraan akademik dan adiministrasi program 

pascasarjana menggunakan SIADAK (Sistem Informasi Akademik) dan layanan 

perpustakaan (e-library) yang terdapat di perpustakaan pusat. SIADAK digunakan 

untuk memberikan kemudahan kepada civitas akademik dalam kegiatan akademik 

kampus secara online, seperti pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil 

Studi (KHS), kalender akademik, registrasi/pendaftaran ulang, daftar hadir, jadwal 

kuliah, informasi tugas kuliah, pengelolaan data dosen dan mahasiswa dan lain 

sebagainya. SIADAK online memudahkan pengelolaan data, mempercepat 

penyebaran informasi, efisien dan dapat diakses dimana saja serta mampu 

mengurangi kemungkinan duplikasi data. Layanan perpustakaan (e-library) 

bermanfaat dan mempermudah mahasiswa dalam menemukan buku literatur yang 

dibutuhkan. 

  

 

6.4.2  Beri tanda √ pada kolom yang sesuai dengan aksesibilitas tiap jenis data, 

dengan mengikuti format tabel berikut. 

Jenis Data 

Sistem Pengelolaan Data 

Secara 
Manual 

Dengan 
Komputer 

Tanpa 
Jaringan 

Dengan 
Komputer 

Melalui 
Jaringan 

Lokal (LAN) 

Dengan 
Komputer 

Melalui 
Jaringan 

Luas (WAN) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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1. Mahasiswa    √ 

2. Kartu Rencana Studi 
(KRS) 

   
√ 

3. Jadwal mata kuliah    √ 

4. Nilai mata kuliah    √ 

5.Transkrip akademik    √ 

6. Lulusan    √ 

7. Dosen    √ 

8. Pegawai    √ 

9. Keuangan    √ 

10. Inventaris    √ 

11. Pembayaran SPP    √ 

12. Perpustakaan    √ 

Lainnya …    √ 

 

 

6.4.3   Jelaskan upaya penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika di 

unit pengelola program studi magister (misalnya melalui surat,faksimili, 

mailing list, e-mail,sms, buletin). 

 

Unit pengelola sistem informasi pada tingkat Institut adalah UPT Pusat 

Dokumentasi dan Informasi (Pusindok).  Penyebaran informasi/kebijakan untuk 

sivitas akademik di Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni dilakukan 

melalui surat, email, website, whatsaap, facebook, instagram, twitter, dan sms. 

Dengan menggunakan media elektronik dan media sosial ini maka informasi dapat 

disampaikan dengan cepat dan akurat melalui pembuatan grup-grup di media sosial 

tersebut. Untuk dapat mengakses segala kepentingan di tingkat lembaga di bidang 

IT, maka Unit Unit kerja yang ada mengacu kepada kebijakan yang telah dibagikan 

oleh Pusindok. 

 

 

6.4.4   Uraikan rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang dan upaya 

pencapaiannya. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi. 

 

Sistem penyampaian informasi melalui sistem media sosial saat ini dirasa sudah 

efektif dan komunikatif untuk itu sistem informasi jangka panjang disesuaikan 

dengan perkembangan teknologi komunikasi tersebut. Di tingkat institut,  saat ini ISI 

Padangpanjang telah mengembangkan  sistem informasi manajemen (SIM) yang 
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lengkap. SIM tersebut dikelola oleh Pusat Sistem Informasi dan Dokumentasi 

(Pusindok). Dalam konteks Program Pascasarjana, sistem basis data akademik 

yang dipakai pada saat ini  telah  sepenuhnya   menggunakan   sistem   basis   data   

elektronik.   Sistem   basis elektronik yang dimiliki saat ini sudah tertata dengan 

baik. Saat ini mahasiswa telah dapat  melakukan  registrasi  online dari berbagai  

terminal  komputer/handphone  yang terkoneksi dengan internet, baik yang tersedia 

di kampus maupun dari luar kampus untuk mengisi sendiri kartu rencana studinya. 

 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang sepenuhnya  menyadari  bahwa  sistem  

informasi yang modern dan terkini akan memberikan  manfaat  besar dan luas 

kepada  seluruh civitas  akademika.  Namun  demikian,    Sistem  Informasi  juga 

menghadapi  berbagai kendala  dan ancaman.  Kendala  dan ancaman  ini tertuang 

dalam dokumen  Disaster Recovery,   yang  meliputi  empat  faktor  penyebab   

yang  berbeda  yaitu  kegagalan perangkat keras (hardware failure), kegagalan 

perangkat lunak (software failure), kegagalan lingkungan (environment  failure), dan 

kesalahan manusia (human error). Kendala dan ancaman seperti ini harus 

diantisipasi dan ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian besar. 

 

Menyadari hal ini sepenuhnya, Program Pascasarjana ISI Padangpanjang 

berupaya merumuskan pengembangan sistem informasi dalam renstra Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang untuk jangka panjang. Perencanaan 

pengembangan sistem informasi ini sepenuhnya untuk menyokong kemajuan dan 

perubahan dinamika teknologi informasi yang terus berkembang cepat dan drastis. 

Dalam  hal  perencanaan  pengembangan   item   ini  Program  Pascasarjana ISI 

Padangpanjang  mengevaluasi   diri  dengan   mempertimbangkan kekuatan  diri  

dan  kelemahan  diri  dan  melihat  sistem  informasi  secara  futuristik. Prediksi 

perkembangan kemajuan teknologi dipertimbangkan dengan merujuk kepada ahli/ 

pakar internal ISI Padangpanjang sehingga Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang tepat dalam mempersiapkan dan merencanakan pengembangan  

sistem informasi jangka panjang termasuk dalam hal membangun pangkalan data 

Program Pascasarjana yang lengkap. Upaya ini dilakukan agar visi misi Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang tercapai dan Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang berhasil menjadi salah satu Program Pascasarana yang unggul, 

terkemuka dan bertaraf internasional. Artinya, Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang sangat menyadari dan memperhitungkan  akan  perkembangan  
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sistem  informasi  dan  teknologi  pada  masa- masa yang akan datang dan 

mempersiapkan diri dalam menghadapi kondisi tersebut. 

 

Untuk memastikan  perencanaan  dan pengembangan  item ini berjalan 

sepenuhnya dan memenuhi target pemilikan dan penggunaan pada masa-masa  

yang akan  datang,  maka  Program Pascasarjana ISI Padangpanjang  

berkomitmen  penuh  terutama  dari  aspek  pendanaan. Renstra Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang antara lain menitik beratkan keberhasilan 

pembangunannya  dengan perencanaan pendanaan yang komprehensif dan 

akuntabel. Program Pascasarjana ISI Padangpanjang menilainya sebagai 

perencanaan  investasi positif yang berdaya  guna dalam  menggapai  visi yang 

sudah dicanangkan.   

 

Dalam upaya rencana pengembangan ini, kekurangan SDM yang mahir tentang 

sistem  informasi,  merupakan  satu  kendala  yang  terjadi  dan  juga  sedang  

dihadapi Program Pascasarjana ISI Padangpanjang.  Dalam  hal  sistem  informasi  

modern,  Program Pascasarjana  cenderung  bergantung kepada pihak Pusindok. 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang memandang perlu ada SDM yang mahir 

dan ahli di dalam bidang ini dan sepenuhnya bekerja pada unit IT Program 

Pascasarjana. Kondisi ini dianggap sebagai satu kelemahan yang sangat  perlu  

untuk  segera  ditanggulangi,   sehingga  penggunaan  dan  pemanfaatan sistem 

informasi di lingkungan Program Pascasarjana ISI Padangpanjang akan lebih baik 

lagi. Selain dari pada kendala di atas, sistem informasi yang cenderung sentralisasi 

pada ISI Padangpanjang menyebabkan Program Pascasarjana ISI Padangpanjang 

sepenuhnya mengikut pada unit tersebut. Akibatnya, pengembangan sistem 

informasi tertentu yang diharapkan atau yang diperlukan  pada  tingkat  Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang  belum  tentu  dapat  dipenuhi  karena  berbagai  

hal seperti timbulnya ketidakseragaman. 
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STANDAR 7.  PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

 

7. 1   Penelitian 

 

7.1.1  Kebijakan dan upaya unit pengelola program studi magister 

 

7.1.1.1  Jelaskan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh unit pengelola program 

studi magister dalam menjamin mutu penelitian program studi magister, 

mencakup informasi tentang pendekatan dan pemikiran baru, agenda 

penelitian, dan  publikasi.  

 

Kebijakan penelitian sesungguhnya terpusat di LPMPP ISI Padangpanjang. Program 

Pascasarjana tidak memiliki kebijakan langsung yang terkait dengan penelitian. 

Namun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menunjang pendidikan di 

Pascasarjana, pengelola pascasarjana menyarankan kepada para dosen yang 

melakukan penelitian agar hasil penelitian dapat menemukan pendekatan dan 

pemikiran baru dan kemudian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah tingkat nasional 

Akreditasi dan internasional.  

 

Beberapa kebijakan dan upaya lain yang dilakukan pengelola Program 

Pascasarjana antara lain mewajibkan  mahasiswa  untuk  mengakses  topik-topik  

penelitian  terkini  dari  jurnal terbaru sesuai dengan tawaran penyediaan dana dari 

sponsor (nasional/internasional) yang melibatkan dosen dan mahasiswa.  Dalam 

kaitan ini, beberapa pendekatan dan pemikiran  baru  telah  diusulkan  oleh  unit  

pengelola  dan mulai  mendapat  perhatian serius dari para mahasiswa, di 

antaranya adalah pendekatan dan pemikiran baru terkait penelitian/kajian yang 

berbasis kepada penelitiaan berbentuk emik dan etik, dalam menyikapi fenomena 

fenomena paradigma baru, untuk terciptanya genre gendre baru. 

 

Guna menjamin mutu penelitian maka dilakukan ujian yang melibatkan dosen 

dengan kualifikasi terbaik sesuai dengan bidang yang ditekuni oleh mahasiswa baik 

dosen  dari  Pascasarana,  maupun lingkup ISI Padangpanjang,  sejak ujian 

proposal hingga ujian akhir penentuan kelulusan. 
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7.1.1.2  Jelaskan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh unit pengelola program 

studi magister dalam menjamin relevansi penelitian program studi magister, 

mencakup informasi tentang kemajuan bidang ilmu terkait, dampak terhadap 

kesejahteraan manusia, lingkungan dan pembangunan, serta jejaring 

penelitian. 

 

Dosen yang mengajar di Pascasarjana memiliki kompetensi di bidang seni, secara 

tidak langsung penelitian yang dilakukan sudah pasti terkait dengan seni. Maka 

dengan demikian relevansi penelitian yang dilakukan di Pascasarjana memuat 

informasi-informasi kemajuan dibidang seni. Hasil penelitian ini kemudian diwujudkan 

dalam bentuk buku, karya seni dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk 

pembinaan desa, lingkungan sosial, menciptakan event-event seni berbasis pada 

komunitas dan masyarakat yang memiliki dampak ekonomi kreatif. Hal ini juga 

secara tidak langsung sudah membangun jaringan penelitian seni dan kebudayaan 

secara luas. 

 

7.1.1.3  Jelaskan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh unit pengelola program 

studi magister dalam menjamin produktivitas penelitian program studi 

magister.  

 

Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh unit pengelola program studi Penciptaan 

dan Pengkajian Seni dalam menjamin produktivitas penelitian program studi magister 

adalah: 

a. Dengan menempatkan dosen yang mengajar di Pascasarjana memiliki kualifikasi 

akademik dan produktif melakukan penelitian/menciptakan karya seni serta hasilnya 

diharapkan  dapat dipublikasikan secara luas. 

b. Unit pengelola  akan memberikan  kemudahan  informasi dan perijinan dalam 

pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa.  

c. LPMPP yang dibawahi Pembantu Rektor I membidangi hal 

penelitian/pengabdian pada masyarakat, selalu siap secara penuh   untuk 

membantu publikasi internasional  terindeks scopus dan (e-journal). Sedangkan  

untuk publikasi  di tingkat  nasional,  diserahkan  kepada  kebijakan  setiap 

dosen/peneliti.  

d .  Untuk memberikan dorongan dan motivasi yang lebih baik kepada para 

dosen/peneliti,  maka LPMPP ISI Padangpanang juga memberikan bantuan 
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finansial kepada mereka yang berhasil mempublikasikan penelitiannya pada jurnal 

nasional terakreditasi dan jurnal internasional. 

 

7.1.1.4  Jelaskan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh unit pengelola program 

studi magister dalam menjamin keberlanjutan penelitian program studi 

magister, mencakup informasi tentang ketersediaan SDM, prasarana dan 

sarana, sumber dana, dan pengembangan jejaring kerjasama. 

 

Kebijakan yang dilakukan Pascasarjana mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan 

oleh institusi tentang kewajiban dosen yang wajib mengikuti tridarma perguruan 

tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Upaya yang dilakukan pengelola adalah memberikan motivasi dan informasi yang 

menyangkut dengan dana hibah penelitian baik yang bersumber dari dana DIPA, 

DRPM, institusi swasta maupun dana-dana hibah bersaing lainnya. Untuk menjamin 

keberlanjutan penelitian maka pihak pengelola juga melakukan jaringan kerja sama 

dengan berbagai pihak yang terkait. 

Guna menjamin keberlanjutan penelitian di Program Pascasarjana mahasiwa dan 

dosen dihimbau untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk jurnal 

nasional/internasional serta menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk 

seminar nasional dan internasional.  

Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni mempunyai minat penelitian dan 

penciptaan karya seni maka untuk pengembangannya pihak pengelola pascasarjana 

memberikan fasilitas berupa ketersediaan prasarana, seperti penggunaan gedung 

pertunjukan, gallery untuk pameran dan studio untuk latihan. Sedangkan untuk 

ketersediaan sarana pengelola pascasarjana menyediakan fasilitas jaringan internet, 

buku-buku literatur, dan jurnal ilmiah di perpustakaan. 

 

7.1.2  Tuliskan jumlah dan dana penelitian yang dilakukan oleh masing-masing PS di 

lingkungan unit pengelola program studi magister dalam tiga tahun terakhir 

dengan mengikuti format tabel berikut: 

No. 
Nama 

Program 
Studi 

Jumlah Judul Penelitian 
Total Dana Penelitian 

(Juta Rp) 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Penciptaan 
dan 
Pengkajian 

19 26 28 170 780 1.238,5 
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Seni S-2 

… …………..       

Total       

Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih sebaiknya 

dicatat sebagai kegiatan PS yang relevansinya paling dekat. 

 

7. 2   Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat 

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu 

untuk menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, 

pemerintah, dsb.) 

 

7.2.1  Jelaskan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh unit pengelola program 

studi magister dalam menjamin mutu, relevansi, produktivitas, dan 

keberlanjutan kegiatan  pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. 

 

Kebijakan yang dilakukan Pascasarjana mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan 

oleh institusi tentang kewajiban dosen yang wajib mengikuti tridarma perguruan 

tinggi yaitu bidang pengabdian kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan pengelola 

adalah memberikan motivasi dan informasi yang menyangkut dengan dana hibah 

pengabdian pada masyarakat baik yang bersumber dari dana DIPA, DRPM, institusi 

swasta maupun dana-dana hibah bersaing lainnya. Untuk menjamin keberlanjutan 

pengabdian pada masyarakat maka pihak pengelola juga melakukan jaringan kerja 

sama dengan berbagai pihak yang terkait.  

Usaha lain yang dilakukan pengelola Pascasarjana dalam menjamin mutu, relevansi, 

produktivitas dan keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah 

dengan mengadakan berbagai workshop dan lokakarya. Juga memberikan 

kesempatan kepada dosen untuk menjadi instruktur, narasumber dalam kegiatan 

penyuluhan, pelatihan, penataran  kepada kelompok-kelompok kesenian, organisasi 

kesenian, organisasi pemuda, dan instansi yang terkait.  

 

7.2.2  Tuliskan banyaknya kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat serta 

total dananya per program studi magister yang ada di bawah unit pengelola 

program studi dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut. 
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No. 
Nama 

Program 
Studi 

Jumlah Judul Kegiatan 
Pelayanan/Pengabdian 

kepada Masyarakat 

Total Dana  
Kegiatan Pelayanan/ 
Pengabdian kepada 

Masyarakat (Juta Rp) 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Penciptaan 
dan 
Pengkajian 
Seni S-2 

9 12 11 182 189,5 144 

… …       

Total       

Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih agar dicatat 

sebagai kegiatan PS yang relevansinya paling dekat. 

 

7.3   Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain  

7.3.1  Jelaskan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh unit pengelola program 

studi magister dalam menjamin dan meningkatkan mutu,  relevansi, 

produktivitas, dan keberlanjutan kerjasama dengan lembaga di dalam dan di 

luar negeri. 

Pascasarjana ISI Padangpanjang senantiasa memanfaatkan kerjasama dengan 

instansi dalam/luar untuk kepentingan dosen dan mahasiswa, terutama dengan 

lembaga-lembaga yang menaruh perhatian dalam bidang seni dan budaya. 

Sementara itu kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi luar/dalam negeri 

dimanfaatkan untuk studi lanjut, pertukaran mahasiswa, kolaborasi penelitian dan 

penciptaan seni serta memberikan penyegaran kepada dosen untuk melakukan 

residensi dan menjadi instruktur, workshop budaya melayu. 

 

7.3.2Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama*  dengan unit 

pengelola program studi magister dalam tiga tahun terakhir. 

No. Nama Instansi 
Jenis 

 

Kurun Waktu  
Kerjasama 

Manfaat yang Telah 
Diperoleh 

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Universitas 
HKBP 
Nommensen 

Untuk 
Pertukaran 
Mahasiswa, 
Pertukaran 
Dosen, dan 
Pembukaan 
Program 
Pascasarjana 
Studi bahasa 

2016 2020 Menambah wawasan 
keilmuwan dan 
peningkatan mutu 
pengajaran 
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dan seni 

2 Universitas 
Potensi Utama 

Untuk 
Pengembangan 
Seni Budaya 
dan 
Pemanfaatan 
Sumber daya 
Akademis 

2016 2020 Menambah wawasan 
keilmuwan 
dan penungkatan mutu 
pengajaran 

3 Dinas 
Kebudayaan 
Provinsi Riau 

Kerjasama 
Bidang 
Penelitian, 
Pertunjukan, 
dan Pengabdian 
kepada 
Masyarakat, 
Pengembangan 
Kompetensi dan 
Peningkatan 
Kualitas SDM 

2017 2022 Pengembangan keilmuwan 
dan mengaplikasikan ilmu 
praktik musik dan tari 

4 Universitas 
PGRI 
Palembang 

Untuk 
Pertukaran 
Mahasiswa, 
Pertukaran 
Dosen, 
kerjasama 
bidang 
penelitian 
pertunjukan dan 
pegabdian 
kepada 
masyarakat 

2017 2022 Menambah wawasan 
keilmuwan dan 
peningkatan mutu 
pengajaran 

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan 

 

7.3.3  Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama*  dengan unit pengelola 

program studi magister dalam tiga tahun terakhir. 

 

No. Nama Instansi 
Jenis 

 

Kurun Waktu  
Kerjasama 

Manfaat yang 
Telah Diperoleh 

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.  University of 
Washington 
Southeast Asia 
Center 

 Exchange of 
faculty students 

 Joint Research 
activities and 
publications 

 Participation in 
seminare and 
academic 

11 
Agustus 
2018 

2021  Promosi Intitusi 
dan Budaya 
Minangkabau di 
Luar Negeri. 

 Pertukaran ilmu 
pengetahuan 
dengan cara 
seminar, 

2.  Indonesia and 
Manitoba 
Institute of 
Trades and 
Technology, 

14 
Januari 
2017 

2022 
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Canada meetings 

 Exchange of 
academic 
material and 
other information 

 Special short-
term language 
and acadmic 
programs 

 The Purpose and 
objective 

 General 
agreement 

 Validity period of 
agreement 

lokakarya dan 
workshop. 

 Kolaborasi 
karya seni. 

 Pertukaran 
dosen dengan 
mengirim dosen 
ISI 
Padangpanjang
mengajar di 
Luar Negeri. 

 Pertukaran 
dosen dan 
mahasiswa 
(dharmasiswa). 

 Mengikuti event 
seni 
pertunjukan dan 
seni rupa 
berskala 
international 

 

3.  Kaili University, 
P.R. China and 
Institut Seni 
Indonesia 
Padangpanjang  

20 Juni 
2017 

2022 

4.  Guizho Radio & 
TV University, 
P.R. China and 
Institut Seni 
Indonesia 
Padangpanjang, 
Indonesia  

20 Juni 
2017 

2022 

5.  Rajabhat 
University, 
Thailand  

15 
February 
2017 

2020 

6.  Zunyi Normal 
College, P.R. 
China and 
Institut Seni 
Indonesia 
Padangpanjang, 
Indonesia  

20 Juni 
2017 

2022 

7.  Qinannan 
Normal 
University For 
Nationalitis, P.R. 
China  

20 Juni 
2017 

2022 

8.  Universiti 
Malaysia 
Serawak  

22 
Desemb
er 2017 

2022 

9.  Tongren 
University, P.R. 
China  

20 Juni 
2017 

2022 

10.  University of 
Northern 
Philippines) 

24 
Oktober 
2016 

2022 

11.  Suratthani 
Rajabhat 
University, 
Thailand  

2 June 
2016 

2022 

12.  Deakin 
University and 
Institut Seni 
Indonesia 
Padangpanjang  

 

29 
Novemb
er 2016 

2022 

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan 
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DAFTAR  LAMPIRAN 

 

A. LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG YANG DIISI OLEH 

UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI MAGISTER 

 

No. Nomor 

Butir 

Keterangan 

1 - Fotokopi SK pendirian unit pengelola program studi magister 

2 2.4 Dokumen renstra dan renop unit pengelola program studi 

magister. 

 

B.  LAMPIRAN YANG HARUS DISEDIAKAN OLEH UNIT PENGELOLA 

PROGRAM STUDI MAGISTER 

 

No. Nomor 

Butir 

Keterangan 

1 2.2 Dokumen SOP yang terkait dengan sistem pengelolaan. 

2 2.4 Dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat unit 

pengelola program studi. 

3 3.1 Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang 

mencakup: 

(1) kebijakan penerimaan mahasiswa baru 

(2) kriteria penerimaan mahasiswa baru  

(3) prosedur penerimaan mahasiswa baru 

(4) instrumen penerimaan mahasiswa baru  

(5) sistem pengambilan keputusan 

 3.2.2 Bukti partisipasi lulusan dalam peningkatan mutu pendidikan. 

4 5.1 Dokumen yang terkait dengan penyusunan dan 

pengembangan kurikulum. 

 5.3 Bukti tentang kebijakan penciptaan suasana akademik yang 

kondusif. 

5 6.1 Laporan keuangan unit pengelola program studi magister 

dalam tiga tahun terakhir. 

 6.2.2 Dokumen pendukung tentang rencana investasi sarana dalam 
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lima tahun yang akan datang. 

6 6.4 Daftar software dan petunjuk pemanfaatan SIM. 

7 7.1.2 Hasil penelitian (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam 

borang.  Beberapa contoh hasil penelitian dari setiap program 

studi magister yang dikelola. 

8 7.2.2 Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (daftar judul) 

yang jumlah judulnya ada dalam borang. 

9 7.3.2 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama unit pengelola 

program studi magister dengan instansi dalam negeri 

10 7.3.3 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama unit pengelola 

program studi magister dengan instansi luar negeri 

 

 

 

 


