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KATA PENGANTAR 

 
Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Puji dan syukur diucapkan kepada Allah S.W.T., atas rahmat dan kurnia-Nya 

penyusunan dokumen Laporan Evaluasi Diri Program Studi S-2 Penciptaan dan 

Pengkajian  Seni  Program Pascasarjana ISI Padangpanjang,  dapat diselesaikan,  

sesuai dengan rencana  yang telah kami susun. Kemudian tim juga 

menyampaikan terima  kasih  dan  penghargaan sedalam-dalamnya kepada 

semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan evaluasi diri ini. Laporan  

evaluasi  diri  ini adalah dokumen yang memuat   refleksi   diri terhadap 

pelaksanaan Tridharma Perguruan  Tinggi    dengan  tinjauan  dari  berbagai  

sudut  pandang.  Data  yang kami  muat  di  dalam    laporan  evaluasi  diri  ini  

merupakan  rangkuman  dari segala  aktivitas  akademik  Program Studi S-2 

Penciptaan dan Pengkajian  Seni  Program Pascasarjana ISI Padangpanjang 

selama  3 (tiga) tahun  terakhir  (tahun  ajaran  2016/2017—2018/2019)   yang  

telah termuat  dalam  Borang  Akreditasi  Program Studi S-2 Penciptaan dan 

Pengkajian  Seni  Program Pascasarjana ISI Padangpanjang.  

Evaluasi  internal  atau  evaluasi  diri  yang  telah  dilakukan  oleh  Program Studi 

S-2 Penciptaan dan Pengkajian  Seni  Program Pascasarjana ISI Padangpanjang 

dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Diri yang terbagi dalam 7 komponen,  

yaitu: (1) Visi, Misi,   Tujuan dan Sasaran,  serta Strategi Pencapaian;   (2) Tata 

Pamong, Kepemimpinan,    Sistem Pengelolaan,  dan Penjaminan Mutu; (3) 

Mahasiswa dan  Lulusan;  (4)  Sumber  Daya  Manusia  (SDM);  (5)  Kurikulum, 

Pembelajaran, dan Suasana Akademik; (6)  Pembiayaan, Sarana dan 

Prasarana, serta Sistem Informasi; dan (7) Penelitian, Pelayanan/Pengabdian 

kepada Masyarakat dan Kerjasama. Setiap komponen tersebut dideskripsikan 

dan  dianalisis secara SWOT (Strength, Weakness,  Opportunity,  Threat), yang 

mencakup kekuatan dan kelemahan dari dalam program studi secara internal, 

serta peluang dan ancaman dari luar program studi, yaitu secara eksternal.  

Bagian akhir  laporan  akan  disajikan  analisis  SWOT  antarkomponen  serta 

referensi dan lampiran untuk mendukung data yang telah dikemukakan. 
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Melalui evaluasi diri ini, profil Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian  

Seni  Program Pascasarjana ISI Padangpanjang secara  komprehensif dapat 

dibaca dan diinformasikan kepada stakeholders yang berkepentingan dengan 

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

Padangpanjang.   Dampak dari  evaluasi  diri  ini  diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan acuan manajemen (pengelolaan) dalam pengambilan keputusan 

dan perencanaan guna mencapai sistem penjaminan mutu yang ditargetkan, 

baik di peringkat   Pascasarjana  maupun  di tingkat Institut Seni Indonesia 

Padangpanjang. 

 

Padangpanjang, Maret  2019 

Tim Penyusun 
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BAB I 

DESKRIPSI DAN ANALISIS SWOT UNTUK SETIAP STANDAR 

 

 

STANDAR   I:   VISI,   MISI,   TUJUAN   DAN   SASARAN, 

    SERTA STRATEGI PENCAPAIAN   

 

 
1. Rumusan visi program studi yang konsisten dengan visi ISI 

     Padangpanjang 

 

Visi ISI Padangpanjang adalah “Mewujudkan Seniman dan Ilmuan Seni 

Budaya Melayu Nusantara Tahun 2030”. 

 

Visi Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang adalah “Melahirkan insan akademis kreatif, mandiri, 

berwawasan global yang mampu mempublikasikan karya berlandaskan 

budaya Melayu Nusantara Tahun 2030.” 

 

Visi Program Studi  Penciptaan dan Pengkajian  Seni   Program Pascasarjana 

ISI Padangpanjang telah sejalan dan konsisten dengan visi Institut Seni 

Indonesia Padangpanjang. Visi ISI Padangpanjang sebagaimana dinyatakan di 

atas, menekankan pada keunggulan mewujudkan seniman dan ilmuan Seni 

Budaya Melayu Nusantara, sedangkan pada visi Prodi diupayakan lebih 

realistis  melahirkan insan seni/seniman yang akademis, kreatif dari aspek 

penciptaan karya seni dan karya tulis serta penekanan pada aspek 

kemandirian yang berwawasan global. Para insan seni/seniman itu harus 

mampu mempublikasikan karya seni dan karya tulis mereka dalam skala yang 

lebih luas di tingkat nasional, regional, dan internasional yang  berbasis pada 

budaya Melayu Nusantara. Visi ISI dan Pascasarjana mencerminkan bahwa 

upaya mewujudkan para ilmuan dan seniman yang akademis, mandiri, 

berwawasan global, karena Melayu Nusantara dapat diterjemahkan  tidak 

hanya pada kawasan Melayu Nusantara Indonesia saja, tetapi lebih luas 

termasuk budaya Melayu di regional ASEAN.   
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Visi lembaga  ini dipandang sudah sangat jelas  serta realistis  dapat dicapai 

sesuai kurun waktu yang telah ditentukan, yaitu: 

 

Tahap I 2010-2015 : Pembenahan institusi dan pemenuhan standar 

nasional. 

Tahap II 2016-2020 : Pemantapan transformasi manajemen akademik, 

keuangan, aset, SDM, dan kekayaan lainnya. 

Tahap III 2021-2025 : Masuk kategori perguruan tinggi seni terbaik dan 

terunggul 

Tahap IV 2025-2030 : Masuk kategori perguruan tinggi seni terbaik, 

unggul, dan bereputasi internasional 

 

 

2.  Rumusan Misi Program Studi Diturunkan dari Misi ISI Padangpanjang 

 

Misi ISI Padangpanjang 

 

1. Menyelenggarakan pendidikan seni yang berkualitas dengan menjunjung   

tinggi nilai-nilai dasar budaya Melayu. 

2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan inovatif untuk menunjang 

pengembangan kesenian Melayu serta meningkatkan publikasi ilmiah 

3. Menciptakan pusat kajian dan kreativitas seni berazaskan keilmuan dan 

profesionalisme, serta peka dan responsif terhadap perubahan dengan 

menjunjung tinggi moralitas bangsa. 

4. Menciptakan dan mengembangkan pusat informasi seni budaya bangsa 

yang bertanggungjawab. 

5. Meningkatkan dan memberdayakan potensi lembaga untuk kejayaan diri, 

lembaga, bangsa dan Negara dan mampu beradaptasi dengan 

perkembangan seni budaya baik di tingkat nasional maupun internasional. 
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Misi Program Studi Program Pascasarjana ISI Padangpanjang 

 

1. Menyelenggarakan pendidikan seni budaya Melayu untuk menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keunggulan dan 

kemandirian.  

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 diseminasi 

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. Menyelenggarakan kerjasama dengan Institusi, baik lokal, nasional maupun 

internasional. 

 

Rumusan misi Pascasarjana dan rumusan misi ISI Padangpanjang sudah 

sejalan. Misi ISI Padangpanjang ditekankan pada penyelenggaraan 

pendidikan yang berkualitas, penelitian yang inovatif, menciptakan pusat 

kajian dan kreativitas seni, serta memberdayakan potensi lembaga. 

Rumusan misi ISI ini diterjemahkan pula pada misi Pascasarjana yang 

menekankan pada penelitian dan pendidikan dengan capaian lulusan yang 

berkualitas, penciptaan dan kajian seni yang mengikuti perkembangan 

IPTEKS, serta diperkuat dengan pelayanan prima,  optimalisasi 

pemanfaatan teknologi, dan meningkatkan kerja sama di tingkal lokal, 

nasional, maupun internasional. 
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3.  Rumusan Tujuan Program Studi Diturunkan dari Tujuan Strategis ISI  

 Padangpanjang 

 

Tujuan ISI Padangpanjang 

 

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki kompetensi dalam 

penguasaan IPTEKS. 

2. Meningkatkan kualitas kerjasama di berbagai bidang seni dan budaya. 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. 

4. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS. 

5. Meningkatkan inventarisasi dan dokumentasi seni budaya Melayu 

Nusantara. 

6. Menghasilkan karya inovasi seni berbasis IPTEKS. 

 

Tujuan Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang 

 

1. Menghasilkan sumber daya manusia (lulusan) yang berkualitas memiliki 

keunggulan dan kemandirian pada kompetensi seni budaya Melayu dan 

berdaya saing tinggi.  

2. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dalam bidang seni dalam 

kawasan Budaya Melayu.  

3. Menghasilkan pengkaji dan pencipta seni yang mampu mengembangkan 

kreativitas dan  peka terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi, dan Seni (IPTEKS). 

4. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi teknologi seni 

untuk memecahkan masalah-masalah seni dan budaya yang ada di 

masyarakat. 

5. Meningkatkan pelayanan dan kerjasama dengan Institusi, baik lokal, 

nasional maupun internasional. 
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4.  Rumusan Sasaran  Program Studi Diturunkan dari Sasaran  ISI 

     Padangpanjang 

 

Sasaran strategis ISI Padangpanjang 

 

1. Terwujudnya proses pembelajaran dan kemahasiswaan yang berkualitas, 

relevan, dan berdaya saing nasional dan internasional. 

2. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kerjasama. 

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM, serta sarana dan prasarana yang 

memadai. 

4. Meningkatnya jumlah, mutu penelitian/karya seni dan pengabdian kepada 

masyarakat serta haki, paten, publikasi ilmiah bertaraf nasional, dan 

internaional. 

5. Meningkatnya dokumentasi seni dan karya inovasi di berbagai bidang. 

 

Sasaran Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang 

 

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 penelitian dalam bidang 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 penyebaran teknologi 

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

masyarakat. 

5. Meningkatnya pelayanan dan kerjasama dengan institusi, baik lokal, 

nasional maupun internasional. 
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Tabel 1: 

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni  

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang 

 

Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi 

Melahirkan insan 
akademis kreatif, 
mandiri, 
berwawasan 
global yang 
mampu 
mempublikasikan 
karya 
berlandaskan 
budaya Melayu 
Nusantara Tahun 
2030 

1. Menyelenggarakan 

pendidikan seni 

budaya Melayu 

untuk 

menghasilkan 

sumber daya 

manusia yang 

berkualitas, 

memiliki 

keunggulan dan 

kemandirian.  

 

2.Menyelenggarakan 

penelitian, 

pengkajian dan 

penciptaan seni 

yang berkualitas 

dalam bidang seni 

dan Budaya 

Melayu yang peka 

terhadap 

perkembangan 

1. Menghasilkan 

sumber daya 

manusia (lulusan) 

yang berkualitas 

memiliki 

keunggulan dan 

kemandirian pada 

kompetensi seni 

budaya Melayu 

dan berdaya 

saing tinggi.  

 

2. Menghasilkan 

penelitian yang 

berkualitas dalam 

bidang seni dalam 

kawasan Budaya 

Melayu.  

 

3. Menghasilkan 

pengkaji dan 

pencipta seni 

1. Terwujud dan 

terpenuhi proses 

pembelajaran yang 

berkualitas, memiliki 

keunggulan dan 

kemandirian pada 

kompetensi seni 

budaya Melayu serta 

berdaya saing di 

tingkat nasional dan 

regional, dan 

internasional.  

 

2. Meningkatnya 

kualitas penelitian 

dalam bidang seni 

dalam kawasan 

Budaya Melayu. 

Mendorong para 

dosen melakukan 

penelitian dengan 

target luaran 

1. Menyempurnakan proses 
pembelajaran dengan 
meningkatkan referensi dari hasil-
hasil penelitian, jurnal, buku, karya 
seni terutama yang terkait dengan 
seni dan budaya Melayu 
Nusantara hingga seni budaya 
Melayu di kawasan regional 
ASEAN. 
 

2. Meninjau ulang dan memperbaiki 
kurikulum yang mendukung 
kompetensi lulusan yang dapat 
bersaing di tingkat nasional, 
regional, dan internasional. 
Kompetensi dosen yang mengajar 
disesuaikan dengan tuntutan 
kurikulum yang berwujud  pada 
mata kuliah. Mendatangkan 
Profesor atau dosen tamu yang 
dapat memperkaya wawasan, 
kompetensi, kemandirian dan 
keunggulan lulusan. 

 
3. Meningkatkan kuantitas dan 
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Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi, dan 

Seni (IPTEKS). 

 

3. Menyelenggarakan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat dan 

diseminasi 

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.Menyelenggarakan 

yang mampu 

mengembangkan 

kreativitas dan  

peka terhadap 

perkembangan 

Ilmu 

Pengetahuan, 

Teknologi, dan 

Seni (IPTEKS). 

 

4. Mewujudkan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat dan 

diseminasi 

teknologi seni 

untuk 

memecahkan 

masalah-masalah 

seni dan budaya 

yang ada di 

masyarakat. 

 

5. Meningkatkan 

pelayanan dan 

kerjasama 

dengan Institusi, 

melakukan seminar di 

tingkat nasional dan 

internasional yang 

berwujud dalam 

prosiding, dan 

mempublikasikan 

hasil penelitian di 

jurnal-jurnal nasional 

terakreditasi dan 

jurnal internasional 

terindeks. 

 

3. Tercapainya 

pengkajian dan 

penciptaan seni yang 

mampu 

mengembangkan 

kreativitas di bidang 

seni dan peka 

terhadap 

perkembangan Ilmu 

Pengetahuan, 

Teknologi, dan Seni 

(IPTEKS). 

 

4. Meningkatnya 

pengabdian kepada 

kualitas penelitian dosen pada 
kawasan budaya Melayu dengan 
cara memperluas kawasan dan 
objek material dengan issu dan 
fenomena yang aktual serta 
memperbaharui objek formal atau 
pendekatan dan teori yang 
digunakan. 

 
4. Meningkatkan pengkaji dan 

pencipta seni di berbagai bidang 
atau cabang seni khususnya di 
kawasan budaya Melayu yang 
menjadi konsentrasi studi Program 
Studi Penciptaan dan Pengkajian 
Seni Pascasarjana ISI 
Padangpanjang. Peninjauan 
kurikulum dengan memasukkan 
beberapa mata kuliah baru, seperti 
seni dan teknologi, seni dan 
media, seni dan lingkungan, 
totalitas dan teknologi panggung. 
Meningkatkan kemampuan 
kreativitas di bidang penciptaan 
seni khususnya dan peka 
terhadap perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni 
(IPTEKS). 

 
5. Menyusun model pengabdian 

kepada masyarakat dan 
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kerjasama dengan 

Institusi, baik lokal, 

nasional maupun 

internasional. 

baik lokal, 

nasional maupun 

internasional. 

masyarakat dan 

penyebaran teknologi 

seni untuk 

memecahkan 

masalah-masalah 

seni dan budaya yang 

ada di masyarakat. 

 

5. Meningkatnya 

pelayanan dan 

kerjasama dengan 

Institusi, baik lokal, 

nasional maupun 

internasional. 

diseminasi teknologi seni untuk 

memecahkan masalah-masalah 

seni dan budaya yang ada di 

masyarakat. 

 

6. Meningkatkan pelayanan dan 

membangun jaringan kerjasama 

dengan Institusi, baik lokal, 

nasional maupun internasional 

serta dengan para alumni yang 

telah menyebar ke berbagai 

kawasan di Nusantara.  
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5.  Analisis SWOT dan Matriks Internal Eksternal Standar 1  

 

Identifikasi SWOT  

Strength/S (Kekuatan) 

 

1. Secara geografis dan historis keberadaan Pascasarjana ISI 

Padangpanjang didukung oleh perjalanan panjang dan pengalaman 

dalam pengelolaan pendidikan di bidang seni yang diawali dari KOKAR, 

ASKI, STSI, hingga ISI Padangpanjang, sehingga pendirian 

Pascasarjana sudah memiliki fondasi yang sangat kuat, dan ditopang 

oleh calon mahasiswa yang berasal dari alumni-alumni ISI 

Padangpanjang sendiri yang mempunyai kompetensi terutama di bidang 

seni dan kebudayaan Melayu Nusantara.  

2. Penyelenggaraan proses pendidikan di Prodi S-2 Penciptaan dan 

Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang didukung 

oleh tenaga pengajar yang berkualifikasi akademik di bidang seni yang 

sesuai dengan kompetensi minat penciptaan dan pengkajian seni. 

3. Penyelenggaraan proses pendidikan di Prodi S-2 Penciptaan dan 

Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang didukung 

oleh sarana dan prasarana yang memadai.  

4. Prodi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang telah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, 

swasta, dan stakeholder di dalam negeri, baik di bidang pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Meningkatnya suasana akademik dalam segi penelitian oleh dosen yang 

telah dipublikasikan dalam bentuk makalah, prosiding nasional dan 

internasional dan jurnal nasional dan internasional. 

6. Prodi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang berdiri sejak tahun 2008 telah memiliki banyak alumni 

yang tersebar di dalam dan luar negeri, di berbagai instansi pemerintah, 

swasta maupun wirausaha. 
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7. Evaluasi dilaksanakan secara berkala terhadap proses akademik dan 

sistem manajemen, seperti evaluasi kinerja dosen, management 

review dan sebagainya, untuk pengembangan dan perbaikan program 

studi. 

 

Weakness/W (Kelemahan) 

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kredibilitas di tingkat 

internasional. 

2. Masih 7% dosen yang memiliki gelar guru besar dan 93% dosen yang 

memiliki kualifikasi S3.  

3. Beberapa sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai  

untuk menunjang  proses pendidikan, penelitian, dan praktik.  

4. Masih  kurangnya  jumlah  kegiatan  ilmiah,  seperti  penelitian, 

pengabdian,  seminar  atau  kuliah tamu  dalam lingkup internasional 

5. Belum maksimal pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi (Ipteks) 

 

Opportunity/O (Peluang) 

1. Semakin banyaknya peluang untuk dana-dana penelitian dan pengabdian 

yang bersumber dari pemerintah (DRPM dan DIPA), Pemerintah Daerah, 

kerjasama nasional dan internasional serta pihak swasta 

2. Semakin terbukanya sistem informasi secara global sebagai dukungan 

mewujudkan visi, misi dan tujuan program studi. 

3. Kebijakan dan komitmen pemerintah yang membaik tentang seni dan 

kebudayaan, membuka peluang untuk melakukan kerjasama dalam hal 

pembangunan seni budaya berkelanjutan dan berbagai kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 

4. Terjalinnya korespondensi dosen dengan akademisi di luar negeri 

membuka peluang kerjasama dengan perguruan tinggi atau dosen luar 

negeri. 
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5. Tingginya keinginan berbagai perguruan tinggi di kawasan Melayu 

membuka program studi  seni di tingkat Strata Satu (S-1) membuka 

peluang bagi Program Pascasarjana untuk berperan aktif secara 

kelembagaan dan melalui lulusan 

6. Pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi 

perhatian dan unggulan pemerintah saat ini memberikan dampak 

munculnya lapangan pekerjaan baru (informal dan formal) melalui event-

event dan dana hibah yang terkait dengan seni dan budaya 

7. Terbukanya pasar seni budaya internasional terutama di kawasan Asia 

Tenggara  dan Asia memberikan peluang bagi Program 

Pascasarjana untuk berperan aktif  

8. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan 

peluang untuk memudahkan pemasaran produk seni dan budaya 

ke ruang lingkup yang lebih luas secara global.  

 

Threat /T (Tantangan atau Ancaman) 

1. Semakin banyak program studi sejenis (ilmu seni) di kawasan 

Indonesia barat dan tengah yang berusaha meningkatkan kualitas dan 

promosi. 

2. Kebijakan pemerintah untuk membuka kesempatan perguruan tinggi 

luar negeri dalam menyelenggarakan proses pendidikan di Indonesia. 

3. Semakin mahalnya biaya pendidikan. 
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STANDAR II: TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM 

                       PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU 
 
 
 

1.    Tata Pamong 

Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana 

ISI Padangpanjang dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh seorang 

Ketua Program Studi dan lima orang Tenaga Kependidikan.  

 

Rincian tugas Direktur, Ketua Program Studi, dan staf telah diatur secara 

tertulis dalam Pasal 2 Buku Pedoman Akademik Program Pascasarjana 

ISI Padangpanjang, tentang Tugas dan Wewenang pengelola Program 

Pascasarjana sebagai berikut: 

a. Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, 

membina kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi Program 

Pascasarjana, dan bertanggungjawab kepada Rektor Institut Seni Indonesia 

Padangpanjang.  

b. Ketua Program  Studi  bertugas mengkoordinasikan  dan mengendalikan 

pelaksanaan proses belajar-mengajar sesuai dengan   bidang   ilmu   dan   

bertanggungjawab kepada Direktur  Program  Pascasarjana  Institut   

Seni Indonesia Padangpanjang.  

c. 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.  

d. Pustakawan  bertugas   melayani  mahasiswa di   bidang kepustakaan  

dan  secara  fungsional bertanggungjawab kepada Direktur Program 

Pascasarjana  dan Kepala Perpustakaan  Pusat  Institut  Seni 

Indonesia Padangpanjang. 

e. Tim Monitoring dan evaluasi bertugas memonitor dan mengevaluasi mutu dan 

pelaksanaan tesis dan karya seni mahasiswa serta proses pembimbingan yang 
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dilakukan oleh dosen. 

f. Tim Kurikulum bertugas meninjau, menyusun  dan   mengembangkan    

struktur   kurikulum,    mengevaluasi kurikulum yang telah diaplikasikan 

setiap ldua tahun sekali. 

 

 

Direktur Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang diangkat 

dengan mekanisme pengajuan permohonan menjadi Direktur melalui 

kepanitiaan. Mekanisme pemilihan dan pengangkatan Direktur Pascasarjana ISI 

Padangpanjang sebagai berikut. 

a. Rektor Membentuk Panitia Pemilihan Calon Direktur Pascasarjana Institut 

Seni Indonesia Padangpanjang Periode 2019 – 2023 

b. Panitia mengumumkan persyaratan untuk calon Direktur Pascasarjana ISI 

Padangpanjang 

c. Panitia membuat pengumumkan pemilihan  

d. Panitia menerima pendaftaran Calon Direktur Pascasarjana ISI 

Padangpanjang 

e. Panitia menyerahkan nama-nama calon kepada Rektor 

f. Rektor memilih dan menetapkan serta melantik Direktur Pascasarjana ISI 

Padangpanjang  

 

SK Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana ISI 

Padangpanjang dibuat oleh Rektor. 

 

Ketua Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni ditunjuk langsung 

oleh Rektor, berdasarkan SK Rektor tentang  Pemberhentian dan 

Pengangkatan Ketua Program Studi  S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang  

 
Tata pamong Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang harus mencerminkan pelaksanaan good 

university governance dan  mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, 
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peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan Program Studi. 

Kepemimpinan Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang  harus secara efektif memberi arah, 

motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai 

tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan.  

Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang 

disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua 

unsur, fungsi, dan peran dalam Program Studi Program Studi S-2 Penciptaan  

dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  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.  

2. Kepemimpinan 

 

Pola kepemimpinan dalam Program Studi Program Studi S-2 Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  ISI 

Padangpanjang, mencakup informasi tentang: kepemimpinan operasional, 

kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. 

a. Kepemimpinan operasional 

Pimpinan Program Pascasarjana memiliki karakteristik kepemimpinan 

operasional, ditunjukkan dengan  kemampuan pimpinan untuk memprediksi 

pengembangan ke depan Program Studi. Kepemimpinan operasional Program 

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

dan mengarahkan setiap  program akademik dan non akademik, menyampaikan 

permasalahan melalui rapat rutin yang dilakukan minimal setiap semester 

menjelang perkuliahan dimulai. 

 

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 atau mengoperasikan suatu 

lembaga supaya mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana yang telah 

ditetapkan. 

 

b. 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 

merupakan 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. 
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b. 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.). Hal tersebut dapat memberikan kontribusi untuk 

pengembangan masyarakat khususnya pengembangan Profesi. 

Kepemimpinan publi.k merupakan faktor yang menentukan keberhasilan 

pencapaian kinerja yang demokratis. 

 

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. 

 

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

Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  

didirikan pada tahun 2008, telah terjadi beberapa kali pergantian 

kepemimpinan,  yaitu sebagai berikut. 
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Tabel 1. Pengelola Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni 
Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang Periode 2008-2019 

 

NO. MASA 
JABATAN 

JABATAN NAMA 

1. 2008-2011 Direktur 
Sekretaris 

Prof. Dr. Drs. Daryusti, M.Hum. 
Asril, S.SKar.,M.Hum. 

2. 2013-2013 Direktur 
Ketua Program Studi 

Dr. Adi Rozal, S.Pd., M.Si. 
Dr. Rosta Minawati, S.Sn.,M.Si. 

3. 2013-2015 Direktur 
Ketua Program Studi 

Ediwar, S.Sn.,M.Hum.,Ph.D. 
Dr. Rosta Minawati, S.Sn.,M.Si. 

4. 2015-2019 Direktur 
Ketua Program Studi 

Dr. Susas Rita Loravianti, S.Sn.,M.Sn. 

Dr. Wilma Sriwulan, S.Sn.,M.Hum. 

5. 2019-2023 Direktur 
Ketua Program Studi 

Dr. Asril, S.Skar., M.Hum. 

Dr. Wilma Sriwulan, S.Sn.,M.Hum. 

 
 

 

Sistem dan pelaksanaan tata pamong  Program Studi S-2 Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang adalah: kredibel, 

transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dalam mewujudkan visi, 

melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian 

sasaran.  

a. Kredibel 

Kepemimpinan yang kredibel di Pascasarjana memiliki legitimasi dan 

dipercaya oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan 

(stakeholders). Kredibilitas Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  

Seni 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. 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 S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang juga ditunjukkan dengan diterimanya 

lulusan di beberapa instansi pemerintah dan swasta, di Indonesia dan di 

luar negri. 
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b. 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 berewajiban 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 S-2 

Penciptaan dan Pengkajian Seni 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 S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  

Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang .  

 

c. Akuntabel 

Akuntabilitas Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni 

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 
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dibuat dan disepakati secara bersama, termasuk hal-hal yang dilaporkan. 

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 S-2 Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni 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.  

 

d. Bertanggung jawab 

Semua 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.  
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e. 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 S-2 Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni 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. 

 

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. 

 

3. Sistem Pengelolaan 

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Program Studi S-2 Penciptaan  

dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang mencakup 

perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, 

pengarahan, representasi, dan penganggaran.  

 

 



21 
 

a. 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. 

(1) 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 Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni 

Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  serta merupakan penjabaran 

dari Renstra ISI Padangpanjang. Perencanaan yang dilakukan mencakup 

program kerja pada bidang-bidang berikut, yaitu: (1) pendidikan dan 

pengajaran, (2) keilmuan dan penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, 

(4) kemahasiswaan dan hubungan alumni, (5) sumber daya manusia.  
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(2) 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. 
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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. 

b. 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. 

Sususnan organisasi di Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni 

Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKTOR 
Prof. Dr. Novesar Jamarun, M.S. 

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
Dr. Asril, S.SKar.,M.Hum. 

Pengadministrasi  
Rumah Tangga 
Budi Setiawan 

KETUA PROGRAM STUDI  
PENCIPTAAN DANPENGKAJIAN SENI 

Dr. Wilma Sriwulan, S.Sn.,M.Hum. 

Pengolah Data 
Akademik 

Yesi Noviyanti, S.Pd. 
Zumardi, S.Kom. 

Pengadministrasi  
Umum 

Eka Deswira, SE. 

Pengelola 
Perpustakaan 

Nurul Fatma, S. Sos. 

KARYASISWA KELOMPOK DOSEN 
1. Prof. Dr. Novesar Jamarun, M.S. 
2. Dr. Andar Indra Sastra, S.Sn.,M.Hum. 
3. Dr. Asril, S.S.Kar.,M.Hum. 
4. Dr. Wilma Sriwulan, S.Sn.,M.Hum. 
5. Dr. Nursyirwan, S.Pd.,M.Sn. 
6. dst. 

 
 
 
 

STRUKTUR ORGANISASI 
PROGRAM PASCASARJANA ISI PADANGPANJANG 



25 
 

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  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-
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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  program 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.  

c. 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 

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 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 
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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.   

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. 

d. Pengawasan 

Pengawasan dilakukan untuk  menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan 

tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai 

dengan kinerja yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan pada Program 

Pascasarjana dilakukan melalui audit internal Gugus Kendali Mutu Program 

Studi dan Sistem Pengawasan Internal (SPI) dalam bidang penganggaran dan 

perencanaan.  
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Pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas akademik dalam bidang proses 

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

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

(1) 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. 

 

(2) 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 Studi S-2 Penciptaan  

dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang.  

(3) 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. 

e. Pengarahan 

Pengelola Pascasarjana dalam setiap  kegiatan dan program yang dijalankan 

selalu memberikan pengarahan terhadap arah dan sasaran pekerjaan yang 
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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 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. 

f. Representasi 

Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni 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 melibatkan 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 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 

S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI 

Padangpanjang adalah representasi dari peradaban Indonesia yang multikultur. 
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g. Penganggaran 

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 Studi S-2 Penciptaan  

dan  Pengkajian  Seni 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 kegiatan. Penganggaran Prodi Penciptaan 

dan Pengkajian Seni direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).  

4. Penjamin Mutu 

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 
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dilaksanakan secara terpusat di tingkat institut di bawah koordinasi Bidang 

Perencanaan. Usulan pengembangan Program Studi S-2 Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni 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). 

a.  BAPEM institusi bertugas untuk: 

(1) Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik 

secara keseluruhan di Pascasarjana ISI Padangpanjang; 

(2) Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu akademik; 

(3) Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik; 

(4) Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu 

akademik; 

(5) Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu 

akademik di Pascasarjana ISI Padangpanjang kepada Rektor. 

b. BAPEM ISI Padangpanjang melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang: 
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(1) Training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan 

mutu akademik; 

(2) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik; 

(3) Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik 

yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya, teknologi, dan seni  

(4) Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di 

pascasarjana isi padangpanjang. 

c.   Rektor selaku penanggungjawab mutu akademik ISI Padangpanjang 

menunjuk Kepala dan Anggota BAPEM. 

d.  BAPEM menunjuk seorang Koordinator Program Audit Mutu Akademik 

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

e.   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.  

f. 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 Padangpanjang dapat diwujudkan. 

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 
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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.  

 

 

Analisis SWOT Standar 2 

A. Identifikasi SWOT 

 

Strength/S (Kekuatan) 

1. Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang memiliki sumber daya manusia, dosen 

yang memiliki kualifikasi akademik S-3 seni yang kompeten di bidangnya 

masing-masing. 

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

Pascasarjana ISI Padangpanjang memiliki tenaga kependidikan 

(administrasi dan kepustakaan) yang memiliki pengalaman dan telah 

mengikuti program pelatihan administrasi pendidikan. 

3. Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang minat penciptaan dan pengkajian seni 

telah memiliki struktur tata pamong yang berjalan secara efektif dan 

efisien dengan fungsi dan rincian tugas dan wewenang dengan deskripsi 

kerja masing-masing jabatan. 

4. Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang memiliki pola kepemimpinan mencakup: 

kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan 

publik merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian 

kinerja yang baik. 

5. Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang telah berjalan sesuai dengan system 

pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, 
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pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan 

penganggaran yang terencana dengan baik. 

6. Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang memiliki system informasi akademik 

secara online  

7. Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang memiliki system monitoring dan jaminan 

mutu yang bersifat internal dan eksternal, sehingga capaian mutu 

pendidikan dapat terkontrol dengan baik. 

 

 

Weakness/W (Kelemahan) 

1. Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang belum menjalankan system dan 

penjaminan mutu secara optimal 

2. Penelitian, kerjasama, dan kemitraan dengan perguruan tinggi atau instansi 

yang lain, terutama dalam tingkat internasional, masih dinilai kurang. 

3. Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang masih mengalami kesulitan dalam 

melacak lulusan, terutama yang telah lulus lebih dari lima tahun. 

 

 

Opportunity/O (Peluang) 

 

1. Tata pamong yang baik bisa meningkatkan kinerja yang sehat dan mutu 

pendidikan. 

2. Terbangunnya suasana yang kondusif pada Program Studi Penciptaan  

dan  Pengkajian  Seni S-2 Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang 

dapat ditingkatkan pengembangan kelembagaan di Pascasarjana 

menjadi lebih besar, seperti penambahan program studi baru di tingkat 

magister dan program doktor. 
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3. Pascasarjana  berkontribusi dalam  pengembangan lembaga lebih luas di 

tingkat institut.  

4. Pascasarjana berpeluang mengembangkan kepemimpinan di tingkat pada 

level yang lebih luas di tingkat nasional hingga regional.  

5. Organisasi yang baik, sehat, dan kondusif berpeluang meningkatkan daya 

tarik mahasiswa kuliah di Program Studi Penciptaan  dan  Pengkajian  

Seni S-2 Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang. 

6. Organisasi yang baik, sehat, dan kondusif di Program Studi Penciptaan  

dan  Pengkajian  Seni S-2 Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang 

berpeluang meningkatkan kerja sama dan menjalin jaringan-jaringan kerja 

baru dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan swasta. 

 

 

Threat /T (Tantangan atau Ancaman) 

 

1. Semakin   banyaknya   program   pendidikan   yang   dicanangkan   

pemerintah   untuk dijalankan di peringkat Program Studi Penciptaan  

dan  Pengkajian  Seni S-2 Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang 

akan membuat beban tanggung jawab pimpinan Program Studi 

Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni S-2 Program Pascasarjana  ISI 

Padangpanjang bertambah. 

2. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengenalan Prodi 

Magister  Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni 

Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang yang tidak berhubungan 

secara langsung dengan kegiatan sehari-hari. 

3. Sistem informasi yang online menimbulkan ancaman dari hacker untuk 

merubah dan memanipulasi data. 

4. Semakin tingginya persaingan dalam memperoleh berbagai jenis hibah. 

5. Perguruan tinggi internasional atau instansi-instansi enggan 

bekerjasama dengan Prodi yang memiliki nilai akreditasi sedang. 
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STANDAR III: MAHASISWA DAN LULUSAN 

 

 

1. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa 

Sistem rekrutmen mahasiswa baru mencakup: Kebijakan rekrutmen calon 

mahasiswa baru, kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan 

keputusan, dan prosedur penerimaan mahasiswa baru.  

 

a.  Kebijakan Rekrutmen Calon Mahasiswa Baru 

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 

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 S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni 

Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  
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(9) SK Direktur  Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni 

Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  Nomor 0432/IT7.3/KR/2018 

tentang Daya Tampung Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  

Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang . 

(10) Standar Operasional Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru 

(11) SK Direktur  Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni 

Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  Nomor 0433/IT7.3/KR/2018 

tentang Sistem Pengambilan Keputusan dalam Penerimaan Karyasiswa 

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

Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  ISI Padangpanjang. 

(12) Buku Panduan Akademik Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  

Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  Tahun 2014. 

(13) Buku Panduan Akademik Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  

Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  Tahun  2016 

 

Rekrutmen penerimaan calon mahasiswa baru untuk Program Studi 

Penciptaan dan Pengkajian Seni S-2 Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang dilakukan melalui satu jalur, yaitu jalur mandiri. Rekrutmen 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 

event-event pameran dan pertunjukan seperti pada ujian akhir 

mahasiswa. 

b. Secara tidak langsung, yaitu: promosi melalui Media Sosial 

(Facebook, Instagram, Twitter dan Whatsapp), media cetak dan radio; 

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

melalui website ISI Padangpanjang. 
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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 S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang dilaksanakan melalui mekanisme rapat 

penerimaan mahasiswa baru. Rapat  dipimpin oleh Direktur Program Studi 

Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang  ISI Padangpanjang, yang diikuti oleh 

Ketua Program Studi dan Tim Seleksi Penerimaan mahasiswa 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 S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni 

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 baru Program Studi S-2 Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang. 

3. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan. 

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

tahunnya (tanggal disesuaikan dengan waktu penyelenggaran 

berlangsung). 

5. Pengembalian formulir dan borang pendaftaran paling lambat bulan Juni 

setiap tahunnya (tanggal disesuaikan dengan waktu penyelenggaran 

berlangsung). 

6. Seleksi kelengkapan borang. 

7. Cetak Kartu Peserta. 

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

(tanggal disesuaikan dengan waktu penyelenggaran berlangsung). 
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9. Pengumuman hasil seleksi diberitahukan pada bulan Juli setiap 

tahunnya (tanggal disesuaikan dengan waktu penyelenggaran 

berlangsung). 

10. Pendaftaran ulang dilaksanakan bulan Agustus di setiap tahunnya 

(tanggal disesuaikan dengan waktu penyelenggaran berlangsung). 

11. Jika dibutuhkan, akan dibuka gelombang II di bulan Agustus di setiap 

tahunnya (tanggal disesuaikan dengan waktu penyelenggaran 

berlangsung). 

12. Perkuliahan dimulai pada bulan September setiap tahunnya (tanggal 

disesuaikan dengan waktu penyelenggaran berlangsung). 

 

Sistem seleksi mahasiswa baru di Program Studi Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni S-2 Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang ini 

bertujuan untuk memilih dan menyeleksi calon mahasiswa yang memiliki 

potensi akademik  dan keterampilan  seni  yang baik,  agar dapat  

menyelesaikan  studinya  dengan prestasi  yang  tinggi,  tepat  waktu,  dan  

memiliki  kemampuan  akademik  dan  keahlian seninya ketika menjadi 

magister. 

 

Data-data kuantitatif penerimaan mahasiswa baru Program Studi 

Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni S-2 Program Pascasarjana  ISI 

Padangpanjang, dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut. 

a.   Tahun ajaran 2014-2015 diterima sebanyak 68 mahasiswa;  

b.   Tahun ajaran 2015-2016 diterima sebanyak 100 mahasiswa;  

c.   Tahun ajaran 2016-2017 diterima sebanyak 103 mahasiswa; 

d.   Tahun ajaran 2017-2018 diterima sebanyak 58 mahasiswa; dan  

e.   Tahun ajaran 2018-2019 diterima sebanyak 33 mahasiswa. 

 

Peminat calon mahasiswa yang masuk ke Program Studi Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni S-2 Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang dalam lima 

tahun terakhir ini bersifat fluktuasi. Pengkajian atas kondisi ini 
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menghendaki bahwa,   masih   perlu   dilakukan   sosialisasi   mengenai   

eksistensi   Prodi   Penciptaan   dan  Pengkajian   Seni  ke  tengah-tengah   

masyarakat di Sumatra Barat  dan  provinsi-provinsi   tetangga,  seperti 

Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, 

Provinsi Sumatera Selatan, dan lainnya.  

 

2. Kegiatan Kemahasiswaan  

 

a. Kegiatan Mahasiswa dalam Bidang Akademik dan 

Ekstrkurikuler 

 

Mahasiswa Program Studi Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni S-2 Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang terlibat aktif sebagai panitia pelaksana 

dalam berbagai kegiatan keilmuan yang dilaksanakan  baik  oleh  Program  

Studi sendiri dan institut.  Kegiatan  itu  antara  lain adalah  seminar,  

workshop, pelatihan, pertunjukan, dan pameran, pemutaran film. Dalam 

konteks  ini mahasiswa turut dalam rapat-rapat panitia dan memberikan 

sumbangsih saran dan kritik demi kelancaran dan kesuksesan acara. 

 

Di tingkat institut mahasiswa Program Studi Penciptaan  dan  Pengkajian  

Seni S-2 Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang juga terlibat aktif dalam 

seminar,  workshop, pelatihan, pertunjukan, dan pameran, pemutaran film 

dalam berbagai event kegiatan. Di antaranya pada acara resmi ke lembagaan, 

dies natalis, sebagai duta seni dan budaya ke luar negri dan aktivitas seni di 

dalam negri dari tingkat daerah dan nasional.  

 

Mahasiswa  Program Studi Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni S-2 Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang juga  terlibat  dalam kegiatan penelitian 

yang dilakukan oleh para dosen Program Studi Penciptaan  dan  Pengkajian  

Seni S-2 Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang. Mahasiswa dalam 

proses-proses akademik juga dilibatkan, seperti kagiatan  semester  berupa  
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ujian  praktik  Studio seni pertunjukan (musik,  tari, teater, musik 

Nusantara), Studio film, kriya, desain, dan seni rupa pada  akhir semester. 

Keterlibatan mahasiswa lebih banyak lagi adalah pada ujian (Tugas 

Akhir) penciptaan karya seni dari berbagai minat, seperti minat: seni 

pertunjukan dengan beberapa cabangnya; seni rupa dan desain dengan 

beberapa cabangnya; dan pemutaran film. Keterlibatan mahasiswa pada 

ujian Tugas Akhir biasanya sudah dimulai sejaka proses penciptaan karya 

seni sebagai pemain hingga pertunjukan, pameran, dan pemutaran film. 

Peran lain yang tak kalah penting adalah sebagai stage manger, tim produksi 

(manajemen). Ini memiliki  arti bahwa,  mahasiswa  juga  terlibat  aktif dalam 

membantu, menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan Program Studi 

Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni S-2 Program Pascasarjana  ISI 

Padangpanjang. 

 

b. Kegiatan Mahasiswa dan Prestasi 

Kegiatan-kegiatan  yang d i l a k u k a n  o l e h  m a h a s i s w a  telah memberi 

kontribusi  yang nyata bagi Program Studi Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni 

S-2 Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang dengan berbagai prestasi 

yang telah diraih. Tercatat lebih dari 30 penghargaan diterima oleh 

mahasiswa Program Studi Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni S-2 Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang dalam tingkatan lokal, regional, dan 

nasional, baik yang bersifat keilmuan maupun minat dan bakat dalam  kurun 

waktu 5 tahun terakhir. 
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o. Nama Mahasiswa Jenis Prestasi Kegiatan, Waktu, dan Tempat 
Tingkat (Lokal, 

Wilayah, Nasional, atau 
Internasional) 

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

1.  Frisdo Ekardo PelatihPantomim FlS2N SD Tk Nasional 2016 Nasional 

2.  Harry Syafmitha JuriTetap Sumbar Talenta, Tahun 2015 dan 2016 Wilayah 

3.  Ricky Warman Putra Juara I Komposer MusikTari FLS2N SMA Sumatera 
Barat  2016. 

Nasional 

4.  Ricky Warman Putra Komposer Komposer Kaloborasi 3 Negara Di Singapura, 
Associaton Culture Melayu 2016 

Internasional 

5.  Ricky Warman Putra 12 Penyaji Terbaik Komposer Parade Tari Nusantara 2016 Nasional 

6.  Ricky Warman Putra Juara 3 Komposer Musik Tari Festival Bhatanghari 
2016 

Nasional 

7.  Ricky Warman Putra 5 Penyaji Terbaik Komposer Musik Tari FLS2N SMP 2016 
Jambi,  

Nasional 

8.  Ricky Warman Putra Harapan 1 Kompose MusikTari PEKSIMINAS 2016 Di 
Kendari, Bersama Universitas Jambi,  

Nasional 

9.  Ana Dilla Putri Penyanyi Top 15 Bintang Radio Nasional,  2016 di 
Kendari 

Nasional 

10.  M. Rudi Kurniawan Peserta Workshop, Badan Ekonomi Kreatif, 2016 di 
Bukittinggi 

Nasional 

11.  M. Rudi Kurniawan Pembicara Workshop, Brand Identity, 2016 di Padang. Nasional 

12.  Deni Afriadi Penyaji AjangTeater se-Sumatra 2016 di Pekan Baru Nasional 

13.  Deni Afriadi Juri Lomba Pantomim FL2SN se-Kota Pekan Baru, 
2016 di Pekan Baru 

Daerah 

14.  Mevi Rosdian Chief Executive “Alek  Minangkabau Silek Retreat 1: 
International Minangkabau Silek Event” 2016 
di Padangpanjang 

Internasional 

15.  Ayu Mella Angelina Best Picture The Panasonic Film Maker 2017 Di Kemang 
Jakarta 

Nasional 

16.  Suaida Pengisi Acara Indonesian Cultural Night Di Bahrain Cultural 
Hall 2017 

Internasional 

17.  Suaida Artis Alang Bangkeh 2017 Art Festival  “Manjapuik Wilayah 
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Nan Tatingga’ 

18.  Frisdo Ekardo Juri SGM (Smanssu Gempita Muharam) Tk SLTA 
Se- Sumatera Barat 2017 

Wilayah 

19.  Frisdo Ekardo PelatihPantomim FLS2N SD Tk. Provinsi Sumatera Barat 2017 Wilayah 

20.  Frisdo Ekardo PelatihPantomim FLS2N Pendidikan TK/SD Dan Luar Sekolah 
Tk. Provinsi Sumatera Barat,2017 

Wilayah 

21.  Frisdo Ekardo Juri Pantomim FLS2N Tk SD Se-Kabupaten Pasaman 2017 Wilayah 

22.  Harry Syafmitha Koreografer Tari 
Masal Pembukaan 

Dan Penutupan 

Pembukaan MTQ Ke 37 Sumatera Barat 
Tahun 2017 Di Pariaman 

Wilayah 

23.  Ricky Warman Putra 5 Penyaji Terbaik Komposer Parade Musik Nusantara Di TMII 
Jakarta Bersama Provinsi Jambi 2017,  

Nasional 

24.  Ricky Warman Putra Juara 1 Komposer Musik Tradisional FLS2N 2017 Wilayah 

25.  Ricky Warman Putra Komposer Komposer Musik Tari Massal Pembukaan 
MTQ Nasional Di Pariaman 2017 

Wilayah 

26.  Rudi Eka Putra Pemusik Panggung Music Rakyat, “Walhi Nasional”, 
2017 di Cibubur. 

Nasional 

27.  Rudi Eka Putra Pemusik Pentas seni khusus SMA se-Jabodetabek 
2017-2019 

Nasional 

28.  Vereki Martiano Komposer dan 
pemusik 

Event, “Festival Gamelan sedunia tahun 2017 
di Terengganu. 

Internasional 

29.  Vereki Martiano Komposer Event, “Ragam Internasional” tahun 2017 di 
Jakarta. 

Internasional 

30.  Agung Perdana Komposer dan 
pemusik 

Pertunjukan SumbarTalenta dalam event 51’st 
International Folklore Festival tahun 2017 di 
Critia 

Internasional 

31.  Agung Perdana Komposer Pertunjukan pada event, “China Asean Theatre 
Week” bersama tim kesenian ISI 
Padangpanjang 2017 di Nanning, China.   

Internasional 

32.  Ana Dilla Putri Penyanyi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara HUT RI 
2017 di Istana Merdeka Jakarta 

Nasional 

33.  M. Rudi Kurniawan Peserta International Poster Biennale Lublin 2017 Internasional 

34.  M. Rudi Kurniawan Peserta International Poster Biennale for Peace 
Nanjing 2017 

Internasional 
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35.  M. Rudi Kurniawan Peserta International Compost AwarenessWeek Poster 
USA 2017 

Internasional 

36.  Deni Afriadi Juri LombaPantomim FL2SN se-Kota Pekan Baru, 
2017 di Pekan Baru 

Daerah 

37.  Benny Andiko Arranger Simfoni Ranah Minang di TVRI, 2017 Nasional 

38.  Benny Andiko Musisi The Beat of Nusantara, 2017 di Graha Bakti 
Budaya TIM Jakarta 

Nasional 

39.  Mevi Rosdian Narator dan 
Director Of 

Photography 

Film documenter Rekam Jejak Perusahaan PT 
BA-UPO (1) 2017, Sawahlunto 

Nasional 

40.  Mevi Rosdian Narator dan 
Director Of 

Photography 

Film documenter Rekam Jejak Perusahaan PT 
BA-UPO (2) 2017, Sawahlunto 

Nasional 

41.  Mevi Rosdian Narator dan 
Director Of 

Photography 

Film documenter Rekam Jejak Perusahaan PT 
BA-UPO (3) 2017, Sawahlunto 

Nasional 

42.  Mevi Rosdian Narator dan 
Director Of 

Photography 

Film documenter Rekam Jejak Perusahaan PT 
BA-UPO (4) 2017-4, Sawahlunto 

Nasional 

43.  Mevi Rosdian Narator dan 
Director Of 

Photography 

Film documenter Rekam Jejak Perusahaan PT 
BA-UPO (5) 2017, Sawahlunto 

Nasional 

44.  Ayu Mella Angelina SutradaraTerbaik Festival  Film Lampung, Tahun 2018 Di 
Lampung 

Nasional 

45.  Ayu Mella Angelina Film Terbaik Festival  Film Lampung, Tahun 2018 Di 
Lampung 

Nasional 

46.  Ayu Mella Angelina Nominasi Film 
Terbaik 

Jogja Film Academy, Tahun 2018 Di Jogja Nasional 

47.  Ayu Mella Angelina Nomine Film 
PendekFiksi 

Kompetisi Film PendekToraja Film Festival 
(TFF) Tahun 2018 Di Rantepao 

Nasional 

48.  Ayu Mella Angelina Sutradara Film A Film Makers Discussion: Discovering 
Minangkabau Through Film”, 2018 di 
Singapura 

Internasional 

49.  Hendarti Darmawan Film Terbaik Sumbar Film Festifal 2018 Wilayah 
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50.  Suaida Koreografer Peksimida Tingkat Sumatera Barat, 2018 di 
Padang 

Daerah 

51.  Suaida Juara I Tangkai Lomba Tari Kegiatan Pekan Seni 
Mahasiswa Daerah (Peksimida) Sumatera 
Barat, 2018 

Wilayah 

52.  Suaida Peserta Borobudur Writers & Cultural Festival, 2018 di 
Borobudur 

Internasional 

53.  Suaida Peserta Sumatera Concer Wuyishan, 2018 China Internasional 

54.  Frisdo Ekardo Peserta TemuPenyair Asia Tenggara di Kota 
Padangpanjang, Sumatera Barat 2018 

Internasional 

55.  M. Hario Efenur Komposer Internasional Gamelan Festival Homecoming, 
Solo, 2018 

Nasional 

56.  Rudi Eka Putra Pemusik Pembukaan Tour de Singkarak di Bukittinggi 
bersama band Roots 2018. 

Nasional 

57.  Rudi Eka Putra Komposer dan 
Pemusik 

Konser Tunggal Band Roots di Merauke 2018. Nasional 

58.  Rudi Eka Putra Pemusik Panggung Music Reggae pada event “Reggae 
Saturday Nigth” 2018 di Merauke. 

Nasional 

59.  Rudi Eka Putra Pemusik Pertunjukan musik, “Lubas Distorsi” pada 
event music cadas bersama band Roots 2018 
di Lubuk Basung. 

Daerah 

60.  Vereki Martiano Komposer Temu Musik Melayu 2018 di ISI 
Padangpanjang. 

Nasional 

61.  Vereki Martiano Komposer Tour Art di Kota: Solo, Yogyakarta, dan 
Semarang. 

Nasional 

62.  Ana Dilla Putri Penyanyi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara dalam 
konser Indonesai  Raya 3 Stanza, 2018 di 
Jakarta 

Nasional 

63.  M. Rudi Kurniawan Peserta Top 5 – Ruang Kreatif Djarum Foundation 
2018 

Nasional 

64.  Deni Afriadi Juri LombaPantomim FL2SN se-Provinsi Riau, 
2018 di Pekan Baru 

Daerah 

65.  Deni Afriadi Penyaji AjangTeater se-Sumatra 2018 di Pekan Baru Nasional 

66.  Deni Afriadi Moderator SimposiumInternasionalPernaskahan Internasional 
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Nusantara XVII 2018 di Pekan Baru 

67.  Andre Perdana 
Putra 

Pemusik Indofestpromosibudaya Sumatra Barat 2018 di 
Bangkok Thailand 

Internasional 

68.  Andre Perdana 
Putra 

Pemusik Peksiminas 2018 di Yogyakarta Nasional 

69.  Gangga Lawranta Sutradara film A Filmmakers Discussion: Discovering 
Minangkabau Through Film”, 2018 di 
Singapura 

Internasional 

70.  Loviana Triyuliani Penari Indonesian Week, 2018 di Nagoya Jepang Internasional 

71.  Loviana Triyuliani Penari China Folklore Festival, 2018  Internasional 

72.  Loviana Triyuliani Penari Sumbar Expo 2018 di Makassar Nasional 

73.  Mevi Rosdian Assisten Sutradara Cinema vlog branding Kota Payakumbuh 
“Payakumbuh City of Randang”, 2018 

Daerah 

74.  Mevi Rosdian Assisten Sutradara 
Dan Penulis 

Skenario 

Poetic film, “Tanah Kepingan Surga” 
kerjasama dengan BCA Pusat Jakarta, 2018 

Nasional 

75.  Mevi Rosdian Penulis Revitalisasi budaya “Silek Lanyah”: publis di 
Martial arts illustrated (majalah beladiri 
internasional) 

Internasional 

76.  Rudi Eka Putra Pemusik Pertunjukan music pada Dapur Letter 2019 di 
Jakarta 

Nasional 

77.  Rudi Eka Putra Pemusik Pertunjukan music pada event “Rockotor” 
tahun 2019 di Bogor. 

Nasional 

78.  Vereki Martiano Pemusik Festival Kesenian Indonesia ke-9 tahun 2019 
di ISI Padangpanjang. 

Nasional 

79.  Ana Dilla Putri Penyanyi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara pada 
Konggres Kebudayaan Indonesia Indonesia 
(KKI) 2019 di Jakarta 

Nasional 

80.  Loviana Triyuliani Penari Pameran ITB Berlin 2019 di Berlin Internasional 
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Prestasi mahasiswa di bidang seni/berkesenian memang belum berbanding 

lurus dengan prestasi di bidang kajian dan forum ilmiah, karena secara 

dominan mahasiswa Prodi Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang berasal dari alumni S1 ISI Padangpanjang 

sendiri dan dari prodi seni dari perguruan tinggi lainnya. Namun bukan berarti 

kegiatan di bidang kajian dan forum ilmiah tidak ada, tetapi frekuensinya 

masih masih perlu ditingkatkan. Pascasarjana setiap tahun mengagendakan 

seminar internasional, mendatangkan tenaga ahli/dosen tamu yang berguna 

untuk mencerahkan  dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan mahasiswa 

dalam perkembangan seni serta informasi di bidang keilmuan seni. 

 
 

3. Lulusan 
  
 Mahasiswa lulusan Prodi Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang terdiri dari dua minat yaitu minat pencitaan 

dan pengkajian seni dengan berbagai cabangnya. Minat penciptaan memiliki 

kompetensi penciptaan seni  yang bersumber dari seni dan budaya dalam 

kawasan Melayu Nusantara. Minat pengkajian memiliki kompetensi peneliti 

dan pengkaji dengan tugas akhir menulis tesis.  
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No. 
Kompetensi 

Lulusan 
Deskripsi Lulusan 

1. Pencipta Seni 1) Memiliki kemampuan penelitian sebagai basis penciptaan 
seni. 

2) Memiliki kesadaran – kepekaan – terhadap fenomena 
seni, sosial, dan budaya sebagai sumber penciptaan, dan 
penataan seni.  

3) Memiliki kepekaan terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan seni. 

4) Mampu mentransformasikan gagasan atau pemikiran ke 
dalam bentuk karya seni – penyajian seni. 

5) Mampu menjadi pengelola hingga direktur festival dalam 
tata kelola seni 

6) Memiliki kemampuan analisis karya seni untuk menunjang 
dan menjadi inspirasi untuk penciptaan karya seni. 

7) Mampu mengkomunikasikan dan mempublikasikan karya 
seni dalam bentuk pertunjukan, pameran, penayangan 
dalam berbagai event nasional dan internasional 
termasuk berbagai festival serta publikasi ilmiah nasional 
maupun internasional. 

 

2. Pengkaji Seni 1) Menguasai substansi seni sesuai dengan minat studi 
yang menjadi pilihan. 

2) Mampu mengkonstruksi konsep teoretis dari objek 
material sesuai dengan fokus penelitian. 

3) Mampu mengaplikasikan teori dan pemikiran teoretis 
sesuai dengan paradigma ilmu yang dianutnya; kombinasi 
etik dan emik – saling melengkapi.  

4) Mampu menguasai, memahami, dan mengaplikasikan 
metodologi penelitian kualitatif dan dibackup dengan data 
kuantitatif  – dikonversi – untuk kepentingan penelitian. 

5) Memiliki kemampuan analisis untuk menjadi peneliti, 
kritikus seni, pengamat seni, serta kurator seni. 

6) Mampu mengkomunikasikan dan mempublikasikan hasil 
penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah terakreditasi 
nasional dan internasional.  

 

 

Untuk melihat dan menilai capaian kompetensi dapat ditelusuri dari 

evaluasi hasil pembelajaran dan kreativitas mahasiswa. Penilaian terhadap 

kompetensi yang dicapai ditelusuri melalui  pemanfaatan lulusan oleh 

stakeholder yang memakai lulusan Prodi Penciptaan dan Pengkajian Seni 

Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang berdasarkan kompetensi 

masing-masing. Para Alumni Prodi Penciptaan dan Pengkajian Seni 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang mengemban tugas 

mengembangkan seni budaya yang ada pada masyarakat secara 
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professional dan dianggap oleh stakeholders  menduduki  tingkat  yang    

baik.   

 

a. Pelacakan (tracer study) 

 

Studi pelacakan (tracer study) dilakukan oleh Program Studi S-2 Penciptaan  

dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang secara 

berkelanjutan, terarah, terdokumentasi secara rapi, dan komprehensif. Data 

mengenai alumni Program Penciptaan dan Pengkajian Seni ini difungsikan 

oleh Prodi untuk mengukur secara kuantitatif dan kualitatif kekuatan 

kompetensi alumninya di peringkat nasional maupun internasional. Data-

data ini juga digunakan oleh Ikatan Alumni Penciptaan dan Pengkajian Seni 

Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang  untuk memperkuat organisasi alumni, 

serta komunikasi antara alumni. Ikatan Alumni, melakukan integrasi 

kekeluargaan seperti: reuni alumni yang diselenggarakan dua tahun sekali, 

seminar tentang ilmu-ilmu kesenian dan perkembangan zaman, diskusi 

panel lulusan Penciptaan dan Pengkajian Seni dan pengguna lulusan, dan 

hal-hal sejenis. 

Adapun proses studi pelacakan lulusan dilakukan oleh Program Studi 

Penciptaan dan Pengkajian Seni adalah sebagai berikut. 

 

(1)  Dilakukan dengan cara melampirkan form data tracer alumni pada buku 

wisuda yang dibagikan pada saat wisuda. Biasanya mereka 

mengembalikan formulir yang dibagikan ini, rata-rata sebulan selepas 

wisuda. 

(2) Pelacakan lulusan juga dilakukan melalui wakil-wakil alumni di setiap 

daerah di seluruh Indonesia untuk dapat mendata temannya sesama 

alumni Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni ini, selain 

memiliki organisasi induknya yakni Ikatan Alumni Penciptaan dan 

Pengkajian Seni. 
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(3)  Pendataan alumni secara insidental juga dilakukan ketika ada  seperti 

halal bihalal, Dies Natalis ISI Padangpanjang, seminar, lokakarya, 

Studio Musik Nusantara, Musik Barat, Tari, Teater, Seni Rupa Murni, 

DKV, Fotografi dan Televisi & Film. 

(4) Untuk lebih memperluas pelacakan lulusan ini, sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi, maka para lulusan juga membentuk 

grup-grup di media sosial. Di antaranya adalah kelompok whatsapps 

alumni Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Studi S-2 Penciptaan  

dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang,  

grup facebook dilengkapi dengan nomor telefon dan keberadaannya. 

(5)  Untuk memperoleh data mengenai hasil kinerja lulusan, Program Studi 

S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI 

Padangpanjang memberikan kuesioner kepada pengguna lulusan, yang 

isi pertanyaannya adalah seputar lulusan yang difungsikan oleh para 

pengguna, serta masukan-masukan untuk peningkatan kompetensi dan 

etika lulusan.  

 

b. Tingkat Kepuasan Pihak Pengguna Lulusan 

Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang menyusun format pelacakan yang meliputi 

profesionalisme kerja lulusan Pascasarjana ISI Padangpanjang. Hasil 

tersebut didapatkan melalui penyebaran angket ke institusi pengguna 

lulusan. Tindaklanjutnya Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang 

akan melakukan upaya evaluasi dengan peningkatan kompetensi lulusan. 

 

Berdasarkan survey yang dilakukan kepada alumni untuk mendapatkan 

masukan dan data mengenai kompetensi  lulusan dalam menghadapi dunia 

kerja mencakupi aspek (1) integritas, (2) keahlian/profesionalisme, (3) 

bahasa Inggris, (4) kepemimpinan, (5) kerja sama, (6) komunikasi, (7) 

keluasan wawasan, (8) penggunaan teknologi, (9) pengembangan diri, maka 
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secara umum stakeholder/pengguna lulusan menyatakan puas atau sangat 

baik atas kinerja lulusan.  

Analisis SWOT Standar 3 

Identifikasi SWOT 

 

Strength/S (Kekuatan) 

 

1.  Mahasiswa dan lulusan Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang memiliki kompetensi yang kuat 

di berbagai bidang penciptaan seni. 

2. Mahasiswa Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang merupakan mahasiswa yang terampil 

sebagai seniman dan kreator dan sangat kreatif di bidang penciptaan seni.  

3. Mahasiswa Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang aktif berkesenian, menjadi koreografer, 

komposer, sutradara (teater dan film), pembuat film, perupa, pengkriya, 

pendesain, aktor, penari, pemusik, penyanyi, pelatih, instruktur, dan tim 

artistik dalam berbagai event seni di tingkat nasional dan internasional.  

4. Para mahasiswa dan alumni Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang lebih banyak yang mandiri 

dalam berkesenian. Aktivitas berkesenian mereka lakukan secara 

perorangan dan kelompok baik di tingkat lembaga (Pascasarjana dan ISI) 

maupun di lembaga pemerintah, swasta, komunitas, dan masyarakat.  

5. Para alumni telah terserap dalam banyak lapangan pekerjaan menjadi 

dosen di universitas ternama seperti UNP Padang, Unimed Medan, Unja 

Jambi, Unila Lampung,  ISBI Bandung, dan ISI Padangpanjang serta di 

sejumlah perguruan tinggi swasta di Indonesia; menjadi guru, PNS, dan 

sebagai kreator/seniman secara mandiri. 

6. Stakeholder menunjukkan kepuasan terhadap lulusan Program Studi 

Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang 

dengan memberikan penilaian sangat baik. 
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7. Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang setiap tahunnya dalam 5 tahun terkahir meluluskan 

mahasiswa yang cukup banyak dan beragam kompetensi seninya 

merupakan potensi yang sangat baik dan handal.  

 
 

Weakness/W (Kelemahan) 
 

1. Mahasiswa Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang kompetensi pengkajian seni masih lemah 

dalam penelitian. 

2. Publikasi kaya ilmiah mahasiswa Program Studi Penciptaan dan Pengkajian 

Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang di jurnal nasional 

terakreditasi kurang produktif. 

3. Masih terbatasnya  Program Studi Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni S-2 

Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang dalam mengumpulkan  

masukan-masukan  untuk  kemajuan  di  masa  depan  pada  kegiatan 

tracer study. 

4. Masih ditemui kendala dalam mendata para alumni mengenai aktivitas atau 

pekerjaanya. 

 
 

Opportunity/O (Peluang) 

 

1. Kemampuan para alumni dan mahasiswa Program Studi Penciptaan 

dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang dengan 

keunggulan kompetensi penciptaan seni, memberikan peluang besar 

bersaing di tingkat regional dan internasional. 

2. Mahasiswa dan alumni Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang dapat berperan aktif lebih 

besar menguasai ‘pasar’ kreativitas, pengembangan, dan penciptaan 

seni di wilayah budaya Melayu Nusantara. 

3. Keberagaman cabang seni yang dimiliki oleh para lulusan Program 

Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI 
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Padangpanjang merupakan modal ‘besar’ untuk menjawab tantangan 

jenis pekerjaan di bidang seni di masyarakat atau stakeholder. 

4. Adanya jaringan alumni untuk meningkatkan mutu lulusan dan memberi 

masukan kompetensi yang dibutuhkan di pasar atau dunia kerja 

 
Threat /T (Tantangan atau Ancaman) 
 

1. Beberapa perguruan tinggi lain yang telah membuka program studi magister 

di bidang penciptaan dan pengkajian seni atau pengkajian seni dan budaya 

atau pendidikan seni atau magister yang terkait dengan budaya, maka para 

lulusannya menjadi pesaing  bagi para lulusan Program Studi Penciptaan 

dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang. 

1. Standar stakeholder terhadap pengguna lulusan meningkat dan persaingan 

semakin tinggi.  

2. Tingginya   biaya   pendidikan   mengakibatkan   menurunnya   motivasi   

dan   fokus mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

3. Lulusan sejenis dari perguruan tinggi lain yang menambah ketatnya     

persaingan mencari kerja. 
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STANDAR IV: SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 
 
 
 
 

1.   Sistem Rekruitmen untuk Menjamin Kontinuitas dan Mutu PBM 

 

Dalam prosedur rekruitmen dosen tetap Pascasarjana, sistem yang dilaksanakan 

oleh Direktur Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang adalah: mengidentfikasi 

dosen-dosen yang akan mengajar di pascasarjana, dan  mendata jenjang 

pendidikan dan kualifikasi tenaga kependidikan,  menetapkan jumlah kebutuhan 

berdasarkan rasio mahasiswa dan tenaga kependidikan, 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.  

Proses perekrutan juga berpedoman kepada Undang-Undang  (UU), Peraturan 

Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri 

Ristekdikti (Permenristekdikti). Hal lain yang dilakukan adalah 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 

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. 

Rekruitmen dosen tetap Program Pascasarjana dilakukan sebagai strategi untuk 

memenuhi rasio keseimbangan antara dosen dan mahasiswa untuk menambah  

daya tampung mahasiswa  serta adanya  tuntutan kwalitas bagi dosen-dosen 

yang berkompeten, berintegritas, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral 

akademik serta  memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan oleh aturan Rektor, 

agar selalu meningkatkan kinerja, mutu pendidikan dan pengajaran, sehingga 
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Program Pascasarjana ISI Padangpanjang betul-betul program yang dapat 

dijadikan sebagai mercu suar perguruan tinggi seni dan pintu gerbang keilmuan 

untuk menaikan roh institusi  di kancah Nasional maupun Internasional. Di sisi 

lain sistem rekuitmen yang transparansi, akuntabel, dan terintegrasi 

dimaksudkan sebagai upaya memenuhi dosen  dengan  kualifikasi  yang  

diinginkan, agar  dapat  menjamin  keberlanjutan  dan peningkatan  mutu  PBM.   

 
 
2. Manajemen terhadap Dosen dan Tenaga Pendukung 

 

Dalam rangka memberdayakan secara maksimal dosen dan tenaga pendukung, 

maka pengelolaan dosen dan tenaga pendukung/kependidikan (tenaga 

administrasi, tenaga laboran, analis, operator, programer dan pustakawan) yang 

menyangkut administrasi dilakukan oleh bagian kepegawaian Rektorat 

lembaga. Pengelolaan yang menyangkut bidang akademik, yaitu yang 

berhubungan dengan tridharma  perguruan  tinggi,  kinerja  para  dosen  dikelola  

oleh  Program  Pascasarjana ISI Padangpanjang, dan adakalanya bekerja 

sama dengan LPPMPP. Selanjutnya, dalam konteks mendukung peningkatan 

proses belajar mengajar (PBM), dosen pada Program Pascasarjana  ISI 

Padangpanjang  dikelompokkan  sesuai dengan minat keahlian Program Studi 

Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni.  

Peningkatkan kualitas dan pengembangan dosen serta tenaga pendukung 

dilaksanakan  melalui berbagai pelatihan penunjang  keahlian,  seperti 

workshop seni, lokakarya, seminar  terkait, untuk tenaga pendukung mengikuti 

pelatihan seperti : a) Pelatihan pembuatan Website; b) Pelatihan penggunaan 

SIADAK (Sistem Informasi Akademik yang dibangun untuk memberikan 

kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik kampus 

secara online); c) Pelatihan penginputan data PD DIKTI; d) Pelatihan 

pengelolaan Beasiswa LPDP; dan (e) Pelatihan pengelolaan Beasiswa BPP-DN. 

Dosen  Pascasarjana  S2  Penciptaan  yang berkualifikasi   akademik S2 

didorong untuk melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  S3  baik  di  dalam  
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ataupun  di  luar  negeri.  Hal-hal  yang berkaitan dengan pengembangan 

kualifikasi tenaga pendukung dituangkan dalam Manual Mutu dan Manual 

Prosedur Pengembangan Tenaga Kependidikan. 

Pola manajemen monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja  dosen dan 

tenaga pendukung dilakukan oleh Direkur Program Studi S-2 Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang, berpedoman 

kepada aturan tertulis yang berlaku di lingkungan ISI Padangpanjang.  Dosen 

T e t a p  Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang terhadap pelaksanaan PBM 

evaluasi dilakukan melalui sistem absensi kelas yang harus diisi oleh setiap 

dosen setelah mengajar, dan dapat pula dievaluasi oleh mahasiswa melalui 

evaluasi proses perkuliahan dan pembimbingan tugas akhir dengan penyebaran 

angket. Selain itu evaluasi dilaksanakan pula melalui proses Beban Kerja Dosen 

(BKD), sedangkan  untuk tenaga administrasi  dan tenaga laboran dievaluasi  

langsung oleh pihak Direktur  dan bagian kepegawaian. Secara umum proses 

monitoring kehadiran dosen di lingkungan ISI Padangpanjang dan Program 

Pascasarjana dilakukan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi 

berupa sistem monitoring kehadiran dosen secara digital (Finger Print). Sekiranya  

ditemukan dosen  yang melakukan pelanggaran  tata tertib, PP ataupun UU 

kepegawaian   ditetapkan sanksi (punishment)  sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dengan sistem on-off. 

 

 

3. Profil Dosen dan Tenaga Pendukung  

 

Dalam konteks memberdayakan  dosen dan tenaga pendukung,  maka  yang 

dilakukan Program Studi Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni S-2 Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang adalah meningkatkan mutu keilmuan, 

kualifikasi, pengalaman, ketersediaan (kecukupan, kesesuaian dan rasio dosen-

mahasiswa) Pada tahun akademik 2018-2019 ini, Program Studi S-2 

Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  

memiliki: (a) 14 dosen tetap PNS, dan (b) 2 o ran g  dosen tetap dengan status 

http://www.rme.com/rme/adm/defaultadm.asp


58 
 

tugas belajar pada starata tiga (3).   d itambah dengan dua orang tenaga analis, 

satu tenaga programer, dan satu orang teknisi. 

Selanjutnya,  berdasarkan  jabatan yang disandangnya,  maka dari 14 dosen 

tetap PNS Penciptaan dan Pengkajian Seni ISI Padangpanjang, dapat 

digambarkan  sebagai berikut. (a) Satu orang guru besar, (b) 10 orang Lektor 

Kepala, dan (c) 3 orang Lektor. 

 

 

4. Karya Akademik Dosen 
 

Berdasarkan pemahaman dosen terhadap visi misi Program Studi S-2 

Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang 

Dosen t e t a p ,  telah menunjukkan  motivasi   yang baik dalam   

melaksanakan  penelitian  dan mempublikasikannya.  Dalam  kurun waktu  

selama tiga tahun terakhir tercipta 3 buah buku hasil penelitian, 2 buah 

prosiding, 6 buah artikel   ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal internasional, 17 

artikel dimuat pada jurnal Nasional Terakreditasi, 18 buah artikel dimuat dalam jurnal 

terindeks copernicus/geogle scholar sebagai produk riset yang bermutu dan terkini, 15 

buah laporan penelitian dosen, dan 3 buah penelitian mahasiswa  bahagian dari 

penelitian dosen. Mutu penelitian dan penciptaan karya seni yang dilakukan oleh 

dosen Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang telah berkembang,  hal ini 

terlihat  dari tema-tema  penelitian dan penciptaan seni yang dilakukan sesuai 

dengan kompetensi dan keahlian masing-masing dosen. Dengan ini pula karya 

tulis atau karya seni tersebut telah mendapatkan perlindungan HaKI yang 

berjumlah 109 buah. 
 

 

5.   Peraturan Kerja dan Kode Etik 

Dalam hirarki peraturan kerja dan kode etik Direktur Program Pascasarjana 

dibantu oleh seorang Ketua Program Studi,  dan lima orang staf yang terdiri dari 

staf Bidang Administrasi Umum,  Administrasi Akademik, Keuangan dan 

Administrasi   Kemahasiswaan, serta pustakawan, seperti skema berikut. 
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Dalam tugas dan wewenang, masing-masing bertanggungjawab sebagai 

berikut. 

a. Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, 

membina kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan 

bertanggungjawab kepada Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang.  

b. Ketua Program  Studi  bertugas mengkoordinasikan  dan mengendalikan 

pelaksanaan proses belajar-mengajar, dan   bertanggungjawab kepada 

Direktur  Program  Pascasarjana  Institut   Seni Indonesia Padangpanjang.  

c. 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 
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Indonesia Padangpanjang.  

d. Pustakawan melayani  mahasiswa di   bidang kepustakaan  dan  secara  

fungsional bertanggungjawab kepada Direktur Program Pascasarjana  dan 

Kepala Perpustakaan  Pusat  Institut  Seni Indonesia Padangpanjang. 

Aturan mengenai kode etik   serta   sanksi-–sanksi   akademik   kegiatan dan 

aktivitas mahasiswa Program Pascasarjana diatur dan dituangkan dalam buku 

Panduan Akademik. Dalam Buku Panduan Akademik dimuat mengenai hak dan 

kewajiban tenaga pendidik, tenaga akademik, tenaga administrasi dan 

mahasiswa. Untuk meningkatkan  disiplin serta kepatuhan  dosen dan tenaga  

pendukung  terhadap  peraturan kerja, maka perlu diberlakukan sistem 

pengendalian yang berkelanjutan serta sistem rewards dan punishment yang 

jelas, tegas, dan terarah. 

Dalam menjalankan aturan kerja dan kode etik, pengelola Pascasarjana ISI 

Padangpanjang, dibantu dengan diterbitkannya SK Rektor mengenai yaitu: 

1. Kode Etik Dosen Institut Seni Indonesia Padangpanjang, SK Rektor No. 

1364/IT/KR/2015. 

2. Kode Etik Tenaga Kependidikan berdasarkan pada Peraturan Rektor no 

0748/IT7/KP/2015 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan ISI Padangpanjang. 

3. Surat Keputusan Rektor No: 0339/IT7/KM/2015 tanggal 11 Februari 2015 

tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus. 

 

6.   Pengembangan Dosen 

Pengembangan dosen pada Program Studi Program Studi S-2 Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  ISI 

Padangpanjang; secara akademik dosen yang bergelar S-3 didorong untuk 

memperoleh jabatan fungsional Guru Besar. Dosen tetap Program Pascasarjana 

ISI Padangpanjang, secara kualifikasi keseluruhan telah memenuhi syarat. Hal 

demikian dapat dilihat dari perolehan sertifikat pendidik (serdos). Untuk 

pengembangan diri para dosen diikutsertakan pada pelatihan-pelatihan yang 
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diadakan oleh LPPMPP, maupun yang diselenggarakan oleh Ditjen Dikti, seperti 

pelatihan penulisan ilmiah untuk dapat diterbitkannya tulisan para dosen pada 

jurnal-jurnal internasional. Di lain sisi, untuk pengembangan  jenjang kualifikasi 

dosen, saat   ini terdapat 2  orang dosen tetap pada Program Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  sedang 

menempuh studi lanjut  strata  tiga, di dalam negeri.  Diharapkan  di ujung 

tahun 2023  dua orang dosen tersebut  telah menyelesaikan studi doktoralnya. 

Dalam rangka upaya peningkatan motivasi dosen dalam melakukan publikasi 

jurnal internasional,  ISI Padangpanjang memberi penghargaan  khusus 

(insentif)  dan bantuan bagi dosen untuk mengurus proses submit hingga 

jurnal tersebut diterbitkan. Demikian pula untuk buku yang berkualitas, dengan 

standar yang dinilai oleh tim penilai buku  terbitan dosen ISI Padangpanjang,  

mereka  juga diberi penghargaan  berupa  insentif, yang besarannya adalah 

sekitar delapan juta rupiah hingga sepuluh juta rupiah per buku. Begitu 

juga Pascasarjana  ISI Padangpanjang bekerja sama dengan LPPMPP juga aktif 

mengikuti berbagai seminar dalam peringkat nasional  dan internasional, yang 

dibantu untuk biaya kontribusi, sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak 

penyelenggara seminar. 

Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan ISI Padangpanjang terus 

dilakukan, selain menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan seni 

di Indonesia, ISI Padangpanjang juga melakukan kerjasama-kerjasama dengan 

berbagai perguruan tinggi di sejumlah negara. Tujuannya, bagaimana ada 

transfer ilmu dari sejumlah perguruan tinggi yang lebih dahulu maju dalam hal 

teknologi dan bidang kependidikan. 

 

 

7. Keberlanjutan Pengadaan dan Pemanfaatan Dana 

Dalam proses pengadaan bahan-bahan alat-alat labor, penelitian,  Program 

Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI 

Padangpanjang melaksanakannya  sesuai kebijakan yang digariskan oleh ISI 

Padangpanjang secara terintegrasi. Pengadaan dan pencairan dana, 
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berpedoman kepada edaran Rektor Nomor 1691/IT7/KU/2017, tentang 

cara pencairan dana di lingkungan ISI Padangpanjang. Dalam edaran 

point lima (5)  disampaikan, dalam pengajuan usulan permintaan 

pembayaran agar disesuaikan dengan kondisi riil dan keabsahan data 

pendukung sehingga wajar dan patut dibiayai sesuai dengan kebutuhan 

dan peraturan yang berlaku. Pascasarjana ISI Padangpanjang belum 

memiliki sitem pengelolaan dana tersendiri, sehingga segala sesuatu 

untuk pengadaan dan pemanfaatan dana untuk berbagai kegiatan, 

selalu dimintakan melalui mekanisme kelembagaan yang telah 

ditetapkan oleh Pimpinan. 

Pengadaan barang skala besar (di atas Rp. 20.000.000,-) pada Program 

Pascasarjana dipusatkan di Institut. Program Pascasarjana hanya membuat surat 

permohonan kepada Rektor, kemudian ditindak lanjuti oleh bagian perencanaan. 

Jika permohonan disetujui maka Program Pascasarjana tinggal menunggu 

datangnya barang yang diusulkan.  

Adapun untuk skala kecil (dibawah Rp. 20.000.000,-) seperti pengadaan alat tulis 

kantor (ATK) Program Pascasarjana dapat melalui beberapa tahap, diantaranya : 

a. Membuat Surat Permohonan Pengadaan Bahan/barang dengan 

melampirkan Rencana Anggaran Biaya ATK yang dibutuhkan melalui 

Pejabat Pembuat Komitmen. 

b. Pejabat Pembuat Komitmen akan meneruskan ke Pejabat Pengadaan. 

c. Barang dapat di beli langsung oleh pejabat pengadaan atau dapat 

dikuasakan ke staf yang ditunjuk oleh Direktur untuk membelinya. 

d. Harga perkiraan sendiri (HPS) dibuat oleh Tim Teknis. 

e. Bendahara memberi uang muka sebesar 30% dari total harga pengadaan. 

f. Barang dibeli sesuai dengan harga HPS. 

g. Setelah barang dibeli maka barang akan diperiksa oleh Pejabat Penerima 

Barang 

h. Jika barang telah ada sesuai dengan HPS maka pelunasan pembayaran 

dapat dilakukan oleh bendahara. 
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Analisis SWOT Standar 4 

 

Strength (S) 

1. Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  

ISI Padangpanjang - telah memiliki rasio dosen mahasiswa sesuai 

standar, yaitu 1:2,13. Mengacu kepada Lampiran Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, 

Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi 

Pendidik Pada Perguruan Tinggi. C. Perhitungan rasio dosen terhadap 

mahasiswa Dosen dan mahasiswa di sebuah program studi harus 

memiliki rasio yang ideal. Rasio dosen terhadap mahasiswa pada 

program studi, yaitu: 1. 1 (satu) : 45 (empat puluh lima) untuk rumpun ilmu 

ilmu humaniora. 

2. Seleksi dosen Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni 

Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  telah melibatkan pihak 

Program Studi, Direktur dan Kaprodi, serta Rektor. 

3. Secara bulat yakni 100% dosen tetap Program Studi S-2 Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang telah PNS  

memiliki sertifikat pendidik professional (Serdos). 

4. Jumlah publikasi penelitian yang cukup baik dalam kurun waktu 3 tahun, 

begitu juga dengan perolehan kerja  penelitian dan penciptaan seni, 

semakin meningkat . 

5. Jumlah dosen Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni 

Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  yang berkualifikasi S3 14 yakni 

85%, ditambah dengan dua dosen yang studi lanjut S3 sebanyak 2 orang, 

yakni 15 %. 
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Weakness (W) 

1.  Jumlah guru besar baru satu orang dan doktor 13 orang, dan 2 masih 

studi menuju strata 3, dirasa masih kurang dan harus ditingkatkan jumlah 

guru besar. 

2.  Jumlah  karya cipta dan HaKI  yang dimiliki dosen Prodi S2 

Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang sudah mencukupi, dan perlu 

ditingkatkan. 

3. Jumlah penelitian yang memenangkan hibah kompetisi nasional-Dikti 

sudah mencukupi dan perlu dipertahankan dan ditingkatkan. 

 

Opportunity (O) 

1. Tersedianya berbagai sumber dana yang dikelola oleh LPPMPP ISI 

Padangpanjang, namun dapat digunakan untuk melaksanakan tridharma 

pendidikan pada lembaga institusi secara berkompetisi. 

2. Ketersediaan berbagai beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi dosen 

(jenjang S3), melekat dengan kebijakan yang ditetapkan dikti melalui 

Beasiswa, LPDP, BPP-DN. 

3. Kebutuhan akan pakar-pakar ahli Penciptaan dan Pengkajian Seni  cukup 

tinggi dan telah teralisasi secara rutin dan baik tiap tahunnya. 

 
 
 

Threat (T) 

1. Keputusan akhir penerimaan dosen yang dapat mengajar pada 

Program Pascasarjana, ditentukan oleh Surat Keputusan Rektor. 

2. Adanya persaingan dengan Program Studi S-2 dari Perguruan Tinggi yang 

lain, yaitu dengan yang sebidang, seperti Perguruan Tinggi yang juga 

memiliki disiplin keilmuan di bidang seni. Perguruan tinggi dimaksud seperti 

ISI Yogyakarta, ISI Surakarta, ISI Denpasar, USBI Bandung, UNP Padang, 

UNY Yogyakarta, USU Medan. 
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3. Keberuntungan Program Pascasarjana ISI Padangpanjang, disebabkan 

hanya satu Pergurung Tinggi sebidang yang ada di Wilayah Sumatera 

Barat, sehingga memberikan peluang besar untuk dapat meraih 

mahasiswa secara lebih banyak. 
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STANDAR V: KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN 
SUASANA AKADEMIK 

 
 
1.   Kesesuaian Kurikulum dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 
 

Sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran  yang telah ditetapkan,  

maka kurikulum Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang didisain untuk mewujudkannya.  Adapun 

kurikulum Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang  ini berkembang mengikuti waktu dan 

perkembangan  zaman.  Pada tahun 2016  Program Studi S-2 Penciptaan 

dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang menerapkan 

kurikulum yang berbasis pada KKNI   dan SNDIKTI, dengan tetap 

mempertimbangkan kurikulum sebelumnya. 

 
 
2.   Kurikulum Berbasis pada KKNI dan SNPT 

Dalam rangka menghadapi persaingan dan kemitraan global di bidang 

pendidikan, sesuai dengan perkembangan zaman, maka setiap institusi 

perguruan tinggi di manapun di dunia ini harus menggagas dan menerapkan 

kurikulumnya bagi kepentingan bersama, terutama standar kompetensi 

(kemampuan) lulusannya. Dalam kerangka tersebut, maka setiap program 

studi pada perguruan tinggi di Indonesia merancang (mendisain) sebuah 

kurikulum   yang  didasari   oleh  apa   yang  disebut   Kerangka   Kualifikasi   

Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Perguruan Tinggi 

(SNDIKTI). 

Alasan  dibentuknya   kurikulum  KKNI  adalah  berdasarkan   tantangan  

eksternal berupa persaingan global, yang memang menjadi fakta 

internasional, dalam hubungan ilmuwan (scholar) antarnegara. Selain itu pula 

Indonesia telah melakukan ratifikasi berbagai  konvensi  di dunia  

internasional.  Sedangkan  tantangan  internal  yang terjadi adalah kenyataan 

fakta-fakta berikut: (a) kesenjangan mutu, jumlah, dan kemampuan lulusan  
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perguruan  tinggi;  (b)  relevansi  penghasil  versus  pengguna;  (c)  

beragamnya aturan kualifikasi; dan (d) beragamnya pendidikan. 

Oleh karena itu, maka KKNI merupakan sebuah pernyataan kualitas sumber 

daya manusia (SDM) Indonesia, yang substansinya adalah sebagai penilaian 

kesetaraan  dan pengakuan  kualifikasi.  Pernyataan  kualitas  ini dibuktikan  

melalui kemampuan  setiap sumber daya manusia Indonesia, yang 

berdasarkan pendidikan formalnya mestilah dijenjangkan dengan akurat. 

Selaras dengan kebijakan perlunya mendisain kurikulum  yang berbasis 

KKNI ini, maka ditentukanlah setiap jenjang pendidikan itu, lulusannya 

memiliki kompetensi tertentu. Adapun dalam konteks ini, sebagai gambaran 

umum, jika dipandang dari pengalaman atau belajar mandiri: (a) lulusan 

SMP, SMA, dan D1 adalah berkompetensi sebagai operator; (b) lulusan D2, 

D3, dan S2 adalah sebagai analis (pengkaji)  dilihat dari sudut pandang 

pengalaman atau belajar mandiri, dan sebagai teknisi dalam konteks 

peningkatan karakter di dunia kerja; dan (c) lulusan profesi, S2, dan S3 

adalah sebagai ahli. Jika dilihat dari sudut peningkatan karakter dunia 

kerja, maka: (i) lulusan SMP, SMA,  dan D1  adalah  sebagai  operator;  (ii)  

lulusan  D2,  D3, dan S2  adalah  sebagai teknisi;  dan (iii)  lulusan  profesi,  

S2, dan S3 adalah  sebagai  ahli.   

Lulusan   Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang, berada di dalam  tingkatan  8  sebagai  

magister  seni yang  berkemampuan  sebagai  ahli yang mengaplikasikan,   

mengkaji,   membuat   desain,   memanfaatkan   ilmu   pengetahuan, 

teknologi,  dan  seni,  serta  menyelesaikan  masalah-masalah  seni  di 

dalam  fenomena sosiobudaya masyarakat pendukung seni tersebut di 

seluruh dunia. 

Ada dua acuan dasar secara nasional untuk capaian pembelajaran  ini, 

yaitu  yang pertama adalah Keragka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

dan yang kedua adalah Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNDIKTI). 
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Kedua acuan dasar nasional ini saling bersinergi dan menguatkan.  Untuk 

KKNI diterapkan untuk semua jenjang pendidikan nasional, sedangkan 

SNDIKTI khusus untuk perguruan tinggi saja.  

Pada SNDIKTI juga terdapat empat deskripsi mengenai capaian 

pembelajaran ini. Keempatnya  adalah: (i) sikap, (ii) keterampilan umum, (iii) 

keterampilan khusus, dan (iv)  penguasaan  pengetahuan.  Untuk  poin  (i)  

dan  (ii)  deskripsinya  ditetapkan  oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 

Untuk poin (iii) dan (iv) diputuskan oleh forum program studi sejenis. 

Program-program studi Penciptaan  dan Pengkajian  Seni ada di: (a) 

Institut  Seni  Indonesia  Padangpanjang; (b) Institut Kesenian  Jakarta;  (c) 

Institut  Seni Indonesia  Yogyakarta;  (d) Institut  Seni Indonesia Surakarta; 

(e) Institut Seni Indonesia Denpasar; (f) Institut Seni Indonesia Bandung; (g)   

(h)  Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas Gadjah Mada; (i) Fakultas Ilmu  

Budaya  USU Medan. Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni ini 

telah mengadakan beberapa kali forum nasional. Dalam hal ini, di Indonesia 

Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni se-Indonesia telah 

mengadakan pertemuan dalam Forum Pascasarjana Seni Indonesia. 

Pertemuan pertama dilakukan pada tahun 2016 di IKJ Jakarta; tahun 2017 di 

ISI Padangpanjang; dan tahun 2018 di ISI Surakarta. Sesuai dengan 

kesepakatan, pertemuan selanjutnya pada tahun 2019 ini akan diadakan di ISI 

Denpasar. 

Kurikulum   pendidikan   tinggi   merupakan   program   konseptual   yang 

kemudian  diwujudkan  dalam  realitas  untuk menghasilkan  lulusan,  

sehingga  program tersebut menjamin lulusannya memiliki kualitas yang 

setara dengan kualitas yang disepakati dalam Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI). KKNI merupakan pernyataan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) Indonesia, di mana tolak ukur kualifikasinya  ditetapkan 

berdasarkan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang dimiliki.   

Jenjang   kualifikasi   merupakan   kesepakatan   nasional,   khususnya   

untuk pendidikan tinggi, yaitu lulusan setiap program studi paling rendah 
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harus setara dengan deskripsi capaian pembelajaran tertentu menurut 

jenjangnya yakni magister (S-2) setara dengan peringkat 8 pada KKNI. 

Konsep  yang dikembangkan  DIKTI  (Ditjen  Belmawa )  selama  ini dalam 

menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang 

kemudian dirumuskan kemampuan/kompetensinya. Dengan adanya KKNI 

rumusan kompetensi lulusan perlu dikaji terhadap deskripsi dan jenjang 

kualifikasi yang ditetapkan dalam KKNI. 

Dalam    KKNI,   kompetensi   dirumuskan    ke   dalam   istilah   “capaian 

pembelajaran” di mana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan 

bagian dari capaian pembelajaran.  Penggunaan  istilah kompetensi  yang 

digunakan DIKTI selama ini sebenarnya setara dengan capaian 

pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, hanya karena di dunia kerja 

penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya 

lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat 

kompetensi. Maka selanjutnya dalam kurikulum “kompetensi lulusan” 

digunakan istilah capaian pembelajaran. Di samping hal tersebut di dalam 

kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan 

kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah learning outcomes. 

Deskripsi  capaian  pembelajaran  dalam  KKNI,  mengandung  4  (empat) 

unsur,  yaitu  unsur  sikap  dan  tata nilai,  unsur  kemampuan  kerja,  unsur  

penguasaan keilmuan,   dan  unsur  kewenangan   dan  tanggung jawab.   

Dengan  terbitnya  Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) rumusan 

capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam SNDIKTI capaian pembelajaran terdiri dari 

unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan umum, keterampilan khusus, 

dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan  

secara  rinci dan tercantum  dalam  lampiran  SNDIKTI,  sedangkan  unsur 

keterampilan  khusus  dan  pengetahuan  harus  dirumuskan  oleh  forum  

program  studi sejenis yang merupakan ciri lulusan program studi tersebut. 

Rumusan capaian pembelajaran setiap jenis program studi ditetapkan oleh 
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Dirjen DIKTI setelah melalui kajian tim pakar  yang ditunjuk.  Berdasarkan  

rumusan capaian pembelajaran tersebut kurikulum suatu program studi 

disusun. Secara  garis besar kurikulum,  sebagai sebuah rancangan,  terdiri  

dari empat  unsur,  yakni capaian  pembelajaran,  bahan kajian  yang harus 

dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai,  dan sistem penilaian 

ketercapaiannya. 

Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana 

ISI Padangpanjang telah  menjalankan  kegiatan  pendidikan  S-2  di  bidang  

seni  sejak  tahun  akademik 2008. Program Studi S-2 Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang didirikan 

berdasarkan Surat Izin Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Nomor 

2852/D/T/2008, tanggal 27 Agustus 2008.  Program Studi ini memiliki 

kompetensi keilmuan di bidang penciptaan dan pengkajian seni. Masing-

masing kompetensi ini terbagi pula atas beberapa cabang seni, yaitu: seni 

pertunjukan dan seni rupa dan disain. Sampai kini telah meluluskan 389 (tiga 

ratus sembilan puluh delapan)  yang tersebar di seluruh wilayah Pulau 

Sumatera.  Program  Studi  bertanggungjawab  mempersiapkan  peserta 

didik untuk mampu memenuhi tujuan dan arah pendidikan pada bidang ilmu 

seni, menghasilkan  lulusan  yang  dapat  memenuhi  kompetensi  yang 

diharapkan  dan dapat bekerja di tempat kerjanya masing-masing dengan 

kinerja yang baik dan memuaskan. 

Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana 

ISI Padangpanjang sebagai salah satu  institusi  Pendidikan  Tinggi  dituntut 

untuk mengadopsi  perubahan  paradigma  di atas.  Salah satu  wujud  

respons  program  studi terhadap  perubahan  itu  adalah dalam bentuk 

tinjauan kurikulum (evaluasi). 
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3. Proses 

1. Program Studi Magister (S-2) Penciptaan dan Pengkajian Seni telah 

beberapa kali berdiskusi untuk membahas kompetensi utama lulusannya 

dan menyepakati bahan-bahan kajian mata kuliah yang wajib diberikan. 

2. Pembahasan diawali dengan pemetaan kurikulum S-2 Penciptaan dan 

Pengkajian Seni PTN di Indonesia (UGM, ISI Padangpanjang, ISI 

Surakarta)  yang juga mengacu pada kurikulum di berbagai universitas. 

3. Beberapa pengguna lulusan dan alumni telah melakukan  tracer  study 

dan diskusi  dengan para stakeholders, pengguna lulusan, dan alumni. 

a. Hasil  diskusi   kesepakatan   tersebut   dijadikan   dasar  untuk  

menetapkan Capaian Pembelajaran dan Struktur Kurikulum. 

b. Rancangan Capaian Pembelajaran dan Kurikulum Inti Program 

Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana 

ISI Padangpanjang ini juga sudah diperkaya  melalui diskusi dalam 

beberapa kali pertemuan tim kurikulum. 

 

4. Sosialisasi 

 
Upaya   penyebaran/sosialisasi    visi,   misi,   tujuan, dan sasaran   program   

studi   serta pemahaman sivitas akademika (dosen, tenaga kependidikan 

dan mahasiswa) secara: 

a. Tatap muka dosen dan mahasiswa. 

b. Tertulis, visi dan misi ini dinyatakan dalam Buku Panduan Akademik 

Program Pascasarjana. 

c. Banner  yang  diletakkan  di dalam  ruang  kantor  Program  Studi  (S-

2) Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang. 

d. Brosur yang dibagikan kepada para stakeholders dan masyarakat. 

Melalui  pertemuan-pertemuan   dalam  Rapat  Tinjauan  Manajemen,   

pertemuan informal dengan dosen, mahasiswa dan stakeholder. 

e. Sosialisai ke daerah-daerah di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya. 
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f. Publikasi melalui teknologi informasi di media sosial. 

 

 
5.  KKNI dan SNDIKTI untuk Program Studi S-2 Penciptaan dan        

Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang  

Dalam  konteks menghadapi  persaingan  dan kemitraan  dalam  lingkup  

global di bidang pendidikan, yang sesuai dengan perkembangan zaman, 

maka setiap institusi pendidikan tinggi di manapun di dunia ini, mau atau 

tidak harus menggagas dan menerapkan kurikulumnya bagi kepentingan 

bersama, terutama kemampuan lulusannya. Untuk  hal  tersebut,  maka  

setiap  program  studi pada  pendidikan  tinggi  di Indonesia mendisain 

sebuah kurikulum yang didasari oleh apa yang disebut Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(SNDIKTI). 

Dasar dibentuknya kurikulum KKNI adalah berdasarkan tantangan eksternal 

berupa persaingan global, yang memang menjadi fakta internasional, dalam 

hubungan ilmuwan (scholar) antarnegara. Selain itu pula Indonesia telah 

melakukan ratifikasi berbagai  konvensi  di dunia  internasional.  Sedangkan  

tantangan  internal  yang terjadi adalah kenyataan fakta-fakta berikut: (a) 

kesenjangan mutu, jumlah, dan kemampuan lulusan  pendidikan  tinggi;  (b)  

relevansi  penghasil  versus  pengguna;  (c) beragamnya aturan kualifikasi; 

dan (d) beragamnya pendidikan. 

Oleh  karena  itu,  maka  KKNI  merupakan  sebuah  pernyataan  kualitas  

sumber daya manusia (SDM) Indonesia, yang substansinya adalah sebagai 

penilaian kesetaraan dan  pengakuan  kualifikasi  (secara  internasional).  

Pernyataan  kualitas  ini dibuktikan melalui   kemampuan   setiap   sumber   

daya   manusia   Indonesia,   yang   berdasarkan pendidikan formalnya 

mestilah dijenjangkan dengan akurat. 
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Sesuai dengan bagan berikut, maka lulusan Program Studi S-2 Penciptaan 

dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang, berada di 

dalam  tingkatan  8  sebagai  magister  penciptaan  dan pengkajian  seni 

yang berkemampuan sebagai ahli yang mengaplikasikan, mengkaji, membuat 

desain, memanfaatkan  ilmu pengetahuan,  teknologi,  dan seni, serta  

menyelesaikan  masalah- masalah seni di dalam fenomena sosiobudaya  

masyarakat pendukung seni tersebut di seluruh dunia. 

Ada dua acuan dasar secara nasional untuk capaian pembelajaran ini, yaitu 

yang pertama adalah Keragka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan 

yang kedua adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI). Kedua 

acuan dasar nasional ini saling bersinerji dan menguatkan.  Untuk KKNI 

diterapkan untuk semua jenjang pendidikan nasional, sedangkan SNDIKTI  

khusus untuk pendidikan tinggi saja. Di dalam KKNI ada empat unsur 

deskripsi untuk kemampuan pendidikan di setiap peringkatnya,  yang terdiri  

dari:  (1)  sikap  dan  tata  nilai;  (2)  kewenangan  dan  tanggung  jawab;  

(3) penguasaan pengetahuan; dan (4) kemampuan kerja. 

Pada SNDIKTI juga terdapat empat deskripsi mengenai capaian 

pembelajaran ini. Keempatnya adalah: (i) sikap, (ii) keterampilan  umum, 

(iii) keterampilan  khusus, dan (iv) penguasaan pengetahuan.  Untuk poin (i) 

dan (ii) deskripsinya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 

Untuk poin (iii) dan (iv) diputuskan oleh forum program studi sejenis. Adapun 

deskripsi capaian pembelajaran ini dapat dilihat pada Bagan berikut.  
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Bagan 1. 

Deskripsi Capaian Pembelajaran dalam KKNI dan SNDIKTI 
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Bagan 2. 
Skema Penyusunan Capaian Pembelajaran 

 

 
 
 

Rumusan  yang  terkandung  di  dalam  kurikulum  yang  berdasarkan 

kepada   Kerangka   Kualifikasi   Nasional   Indonesia   (KKNI)   dan  Standar   

Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI), maka dirancanglah kurikulum 

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

Padangpanjang,  dengan mempertimbangkan  pemahaman tentang   

Penciptaan  dan Pengkajian  Seni,  visi, misi,  tujuan,   dan profil lulusan, 

dengan deskripsi sebagai berikut. 

 

6.   Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni 

Sebelum  mendisain  kurikulum  berbasis  kepada  Kerangka  Kualifikasi  

Nasional Indonesia, maka secara saintifik perlu diuraikan pemahaman 

tentang  Penciptaan dan Pengkajian Seni. Alasannya adalah k a r e n a  ilmu 

ini relatif baru, dan di Indonesia baru dimulai dasawarsa 1980-an. 

Berdasarkan tiga titik pandang filsafat keilmuan, maka secara (1) ontologis 

yaitu apa yang ingin diketahui di dalam disiplin Penciptaan dan Pengkajian 

Seni adalah untuk mengetahui secara saintifik seni dalam konteks 
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kebudayaan manusia di seluruh dunia ini. Untuk (2) epistemologis,  yaitu 

bagaimana  para ilmuwan disiplin ilmu Penciptaan dan Pengkajian Seni 

mengetahuinya, maka dilakukan dengan berbagai pendekatan keilmuan 

seperti: berbasis pada teori-teori, metode-metode,   penelitian lapangan, 

perumusan masalah dan hipotesis, menggunakan metode kualitatif dan 

kuantitatif, wawancara, perekaman data seni, analisis laboratorium, publikasi 

keilmuan, dan hal-hal sejenis. Selanjutnya  secara (3) aksiologis,  nilai apa 

yang terdapat dalam pengetahuan penciptaan dan pengkajian seni tersebut 

adalah mengenai seni yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, dengan 

mengetahui seni ini maka kita akan dapat melihat karakter kebudayaan  

masyarakat  pendukungnya.  Di dalam  seni  budaya  tersebut    terkandung 

kearifan-kearifan lokal, norma-norma yang dianut pendukungnya, dan kaya 

akan nilai- nilai moral, adat, filsafat, kemanusiaan, dan hal-hal sejenis. 

Secara  kesejarahan,  Penciptaan  dan Pengkajian  Seni merupakan  sebuah 

rumpun ilmu pengetahuan mengenai seni yang terdiri dari berbagai jenis ilmu 

pendukungnya, seperti: musikologi,  etnomusikologi, sosiologi, antropologi,  

psikologi ,  seni dan teknologi,  f i lsafat ,  dan lain-lainnya. Hal ini 

memperlihatkan bahwa pendidikan seni merupakan pendidikan lintas dan 

inter-disipliner. Para ahlinya  (lulusan  magister  Penciptaan dan Pengkajian  

Seni) disebut  sebagai  magister  seni (M.Sn.).  Untuk menghasilkan  profil 

lulusan yang berkualifikasi sebagai magister seni yang diakui secara nasional 

dan internasional, maka perlu didukung oleh gagasan akademik berupa visi, 

misi, dan tujuan, seperti yang diuraikan berikut ini. 

 

 

 

 

7.  Profil Lulusan 

 

Kompetensi  lulusan Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni 

Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  terdiri atas dua kompetensi 

utama, yaitu penciptaan seni dan pengkajian seni. Kompetensi penciptaan 
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seni  menghasilkan lulusan ahli di bidang penciptaan seni (seniman); 

kompetensi pengkajian seni menghasilkan lulusan ahli di bidang pengkajian 

seni, peneliti seni (ilmuan seni), kritikus seni. Kompetensi di bidang penciptaan 

seni melahirkan para kreator seni seperti, komposer, pencipta musik, 

pengaransemen (arranger), koreografer, dancer, sutradara, perupa, 

desaigner, pembuat film (film maker), fotografer,  aktor, dan animator. Para 

kreator memiliki keahlian dan kemampuan melahirkan karya-karya seni yang 

bersumber dari budaya Melayu. Kompetensi di bidang pengkajian seni 

melahirkan ‘ilmuan’ seni, peneliti seni, kritikus seni, pengamat seni, dan 

penulis.  

 

Selain kompetensi utama, ada kompetensi pendukung yang dipakai untuk 

membedakan dua keahlian (kompetensi) itu, maka pada kurikulum 2018 

dibuat pula beberapa mata kuliah yang sengaja dibedakan. Misalnya, mata 

kuliah wajib untuk minat penciptaan seni seperti, Studio dan Metode 

Penciptaan, sedangkan mata kuliah wajib untuk minat pengkajian seni seperti 

Metode Penelitian, Pengkajian Seni, dan beberapa mata kuliah teori, begitu 

juga dengan mata kuliah pilihan disediakan untuk menunjang mata kuliah 

wajib pada kompetensi masing-masing.  

 

Sementara kompetensi pendukung sangat berkaitan dengan minat dari 

masing-masing mahasiswa di luar kompetensi utamanya. Misalnya, 

mahasiswa yang memiliki minat pada pengelolaan atau manajemen yang 

terbagi pula atas pengelolaan (artistik) yang mencakup pertunjukan pameran, 

dan penayangan atau pemutaran film, dan pengelolaan di bidang promosi dan 

pemasaran. Mahasiswa yang berasal dari kompetensi penciptaan maupun 

dari kompetensi pengkajian, dapat mengembangkan kompetensi di bidang 

pengelolaan seni tersebut. Untuk mendukung kompetensi ini, dalam kurikulum 

disediakan  mata kuliah Tata Kelola Seni atau Manajemen Seni. Kompetensi 

lainnya event organizer, direktur festival, curator, instruktur workshop, nara 

sumber, konsultan atau tenaga ahli di bidang seni,  menjadi pelatih, dan guru 

seni. 

 

Kejelasan perumusan kompetensi lulusan di dalam kurikulum. 
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Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  

ISI Padangpanjang memiliki dua minat studi, yaitu Minat Penciptaan Seni dan 

Minat Pengkajian Seni. Masing-masing minat ini memiliki sub-sub minat 

beberapa cabang seni, seperti penjelasan berikut. 

 

a.   Penciptaan Seni.  

Wilayah Minat Penciptaan Seni, mempunyai sembilan minat utama yang 

terdiri dari: Musik Nusantara, Musik Barat, Seni Tari, Seni Teater, Seni Kriya, 

Seni Rupa, Televisi dan Film, Fotografi, dan Desain Komunikasi Visual 

dengan kompetensi sebagai berikut. 

1) Memiliki kemampuan penelitian sebagai basis penciptaan seni. 

2) Memiliki kesadaran – kepekaan – terhadap fenomena seni, sosial, dan 

budaya sebagai sumber penciptaan, dan penataan seni.  

3) Memiliki kepekaan terhadap pertumbuhan dan perkembangan seni. 

4) Mampu dan ahli mentransformasikan gagasan atau pemikiran ke dalam 

bentuk karya seni – penyajian seni. 

5) Mampu dan ahli menjadi pengelola hingga direktur festival dalam tata 

kelola seni 

6) Memiliki kemampuan dan keahlian menganalisis karya seni untuk 

menunjang dan menjadi inspirasi untuk penciptaan karya seni. 

7) Mampu dan ahli mengkomunikasikan dan mempublikasikan karya seni 

dalam bentuk pertunjukan, pameran, penayangan dalam berbagai event 

nasional dan internasional termasuk berbagai festival serta publikasi 

ilmiah nasional maupun internasional. 

 

b.    Pengkajian Seni.  

Wilayah Pengkajian Seni terdiri dari sembilan minat utama, yaitu: Musik 

Nusantara, Musik Barat, Seni Tari, Seni teater, Seni Kriya, Seni Rupa, Televisi 

dan Film, Fotografi, dan Desain Komunikasi Visual dengan kompetensi 

sebagai berikut: 

1)  Ahli dan menguasai substansi seni sesuai dengan minat studi yang 

menjadi pilihan. 

2) Mampu dan ahli mengkonstruksi konsep teoretis dari objek material sesuai 

dengan fokus penelitian. 
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3) Mampu dan ahli mengaplikasikan teori dan pemikiran teoretis sesuai 

dengan paradigma ilmu yang dianutnya; kombinasi etik dan emik – saling 

melengkapi.  

4) Mampu dan ahli menguasai, memahami, dan mengaplikasikan metodologi 

penelitian kualitatif dan dibackup dengan data kuantitatif  – dikonversi – 

untuk kepentingan penelitian. 

5)  Memiliki kemampuan analisis untuk menjadi peneliti, kritikus seni, 

pengamat seni, serta kurator seni. 

6) Mampu dan ahli mengkomunikasikan dan mempublikasikan hasil 

penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan 

internasional.  

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5.1 
Kompetensi Lulusan Prodi Penciptaan dan Pengkajian Seni 

 

No. Program Studi 
Kompetensi 

Utama 
Kompetensi 
Pendukung 

Kompetensi 
Lainnya 

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

1. Pencipta Seni 
dalam ruang 
lingkup seni 
pertunjukan dan 
seni rupa 
(composer,  
arranger, 
koreografer,  
sutradara, perupa, 
fotografer, 
designer, animator, 
dan lain-lain) 

2. Pengkaji Seni 
dalam ruang 
lingkup seni 
pertunjukan dan 
seni rupa (peneliti, 
kritikus, pengamat, 
kurator, dan lain-
lain) 

3. Penyaji Seni  
4. Pengelola Seni 

1. Instruktur  
2. Nara Sumber 

Seni 
3. Konsultan 

Seni dan Staf 
Ahli  

4. Pengelola 
Festival  

5. Pamong 
Budaya 

6. Event 
Organizer 
(EO) 

 

1. Pendidik    
    Seni 
2. Pelatih Seni 
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Tabel 5.2 
Kompetensi dan Deskripsi Lulusan 

 

No. 
Kompetensi 

Lulusan 
Deskripsi Lulusan 

1. Pencipta 
Seni 

1) Memiliki kemampuan penelitian sebagai basis 
penciptaan seni. 

2) Memiliki kesadaran – kepekaan – terhadap fenomena 
seni, sosial, dan budaya sebagai sumber penciptaan, 
dan penataan seni.  

3) Memiliki kepekaan terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan seni. 

4) Mampu mentransformasikan gagasan atau pemikiran 
ke dalam bentuk karya seni – penyajian seni. 

5) Mampu menjadi pengelola hingga direktur festival 
dalam tata kelola seni 

6) Memiliki kemampuan analisis karya seni untuk 
menunjang dan menjadi inspirasi untuk penciptaan 
karya seni. 

7) Mampu mengkomunikasikan dan mempublikasikan 
karya seni dalam bentuk pertunjukan, pameran, 
penayangan dalam berbagai event nasional dan 
internasional termasuk berbagai festival serta publikasi 
ilmiah nasional maupun internasional. 

 

2. Pengkaji 
Seni 

1) Menguasai substansi seni sesuai dengan minat studi 
yang menjadi pilihan. 

2) Mampu mengkonstruksi konsep teoretis dari objek 
material sesuai dengan fokus penelitian. 

3) Mampu mengaplikasikan teori dan pemikiran teoretis 
sesuai dengan paradigma ilmu yang dianutnya; 
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kombinasi etik dan emik – saling melengkapi.  
4) Mampu menguasai, memahami, dan mengaplikasikan 

metodologi penelitian kualitatif dan dibackup dengan 
data kuantitatif  – dikonversi – untuk kepentingan 
penelitian. 

5) Memiliki kemampuan analisis untuk menjadi peneliti, 
kritikus seni, pengamat seni, serta kurator seni. 

6) Mampu mengkomunikasikan dan mempublikasikan 
hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah terakreditasi 
nasional dan internasional.  

 
 
 
 

Tabel 5.3 
Rincian Bahan Kajian dan Tingkat Kedalaman 

serta Keluasan Bidang Ilmu Penciptaan dan Pengkajian Seni  
yang Harus Dikuasai 

 
 

Bidang Ipteks 
yang 

Dipelajari 

Bahan Kajian yang Harus Dikuasai 

Tingkat Keluasan Materi Tingkat Kedalaman 

Penciptaan Seni  
 

Karya Seni sebagai 
produk kebudayaan 
meliputi: 
1) Penguasaan Teknologi 

untuk penciptaan seni 
2) Penguasaan hasil-hasil 

penelitian untuk 
penciptaan seni. 

3) Penguasaan realitas 
budaya untuk 
penciptaan seni. 

1) Mental creation dan  physical 
creation (metode) 

2) Aplikasi teknologi dalam karya 
seni 

3) Penerapan proses transformasi 
dari sumber ke karya seni. 

4) Representasi realitas budaya 
dalam wujud karya seni 

 Seni Seni dalam kehidupan 
masyarakat: 
1) Seni sebagai produk 

kebudayaan, 
2) Seni dalam 

kebudayaan, 
3) Seni dalam konteks 

kebudayaan. 

Konsep teoretis tentang ontologis 
diciptakannya karya seni melalui 
kaidah epistimologis dan aksiologis. 
Kesadaran atas singkronisasi seni 
dengan nilai-nilai kehidupan 
masyarakat 

 
 

Orientasi dan kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi 

Program Studi. 
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Orientasi lulusan Prodi Penciptaan dan Pengkajian Seni Pascasarjana ISI 

Padangpanjang mengacu pada visi dan misi yaitu melahirkan insan akademis 

kreatif, mandiri, berwawasan global yang mampu mempublikasikan karya 

berlandaskan budaya Melayu. Orientasi lulusan ini, selalu disesuaikan dengan 

kebutuhan pasar ekonomi kreatif dan perkembangan ilmu pengetahuan 

dengan membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, serta 

memanfaatkan perkembangan teknologi.  

 

Kompetensi  lulusan Prodi Penciptaan dan Pengkajian Seni Pascasarjana ISI 

Padangpanjang mengacu pada pernyataan visi, melahirkan insan akademis 

kreatif, mandiri, berwawasan global yang mampu mempublikasikan karya 

berlandaskan budaya Melayu. Implementasi visi pascasarjana ini dirumuskan 

dalam misi: menyelenggarakan pendidikan seni budaya Melayu untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki daya saing 

dan peka terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Seni 

(IPTEKS) yang mengarah pada wawasan global dan masa depan.  

 

Capaian Pembelajaran 

 

Sikap, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus, Dan Penguasaan 
Terhadap Pengetahuan untuk Profil Program Studi S-2 Penciptaan dan 
Pengkajian Seni Magister Pengkajian. 
 
Seperti sudah diurai pada Bab I, bahwa profil Program Studi S-2 Penciptaan 

dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang,  adalah  

menghasilkan  empat  profil,  yakni:  (1) peneliti seni budaya, (2) narasumber 

seni budaya, (3) konsultan seni budaya, dan (4)   pencipta   seni   budaya.   

Berikut   diuraikan   secara   detail   sikap, keterampilan umum, keterampilan 

khusus, dan penguasaan terhadap pengetahuan bagi keempat profil 

tersebut. 

 

8.   Mata Kuliah Pilihan yang Merujuk pada Harapan 

Berdasarkan pertemuan Tim Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum 

Program Pascasarjana, maka pada tahun 2018 dibuat beberapa mata kuliah 

yang sengaja dibedakan, yaitu Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan. 
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Mata kuliah wajib untuk minat penciptaan seni seperti, Studio dan Metode 

Penciptaan, sedangkan mata kuliah wajib untuk pengkajian seperti Metode 

Penelitian, Pengkajian Seni, dan beberapa mata kuliah teori. 

  

Begitu juga dengan mata kuliah pilihan disediakan untuk menunjang mata 

kuliah wajib pada kompetensi masing-masing. Mata kuliah pilihan untuk minat 

Penciptaan Seni terdiri dari tujuh Mata Kuliah, yaitu Antropologi Seni*; Seni 

dan Media*; Sosiologi Seni*; Filsafat Seni*; Teknologi Panggung*; Seni dan 

Teknologi*; serta Seni dan Lingkungan*. Sedangkan Mata Kuliah Pilihan untuk 

Minat Pengkajian Seni terdiri dari tujuh mata kuliah, sebagai berikut: Filsafat 

Ilmu*; Seni dan Media*; Seni dan Pariwisata*; Hukum Etika Bisnis*; Seni dan 

Teknologi*; Seni dan Lingkungan*; dan Sejarah Seni. Dari 14 SKS mata kuliah 

pilihan yang ditawarkan untuk Minat Penciptaan dan Pengkajian Seni, masing 

mahasiswa wajib mengambil 6 SKS yang disebar pada setiap semester. MK 

Wajib Minat Penciptaan, terdiri dari 43 SKS, sedangkan mata kuliah pilihan 

ada 6 SKS yang harus diambil oleh mahasiswa. Untuk mata kuliah pilihan 

disediakan 7 mata kuliah, yang masing-masingnya dengan bobot 2 SKS, 

sehingga untuk mata kuliah pilihan disediakan 14 SKS. 

Fleksibilitas mata kuliah pilihan digunakan untuk menunjang capaian 

pembelajaran yang ditetapkan untuk kedua pilihan minat. Fleksibilitas mata 

kuliah pilihan dikeluarkan dua atau tiga mata kuliah untuk setiap semester; 

setiap mahasiswa wajib memilih salah satu di antaranya. Mata kuliah yang 

ditawarkan untuk pilihan Minat Penciptaan dan Pengkajian Seni seperti tabel 

berikut. Mahasiswa Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni 

Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang dapat memilih matakuliah pilihan 

sesuai dengan mata kuliah yang muncul pada semester tersebut. 

9.   Peluang Mahasiswa Mengembangkan Diri 

Kurikulum Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang telah mempersiapkan para lulusannya agar 

mampu mengembangkan dirinya secara formal dan informal.secara formal 

yaitu untuk melakukan studi lanjut ke jenjang strata tiga.   Se dangkan  
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pengembangan diri secara informal yaitu menjadi professional di bidangnya 

masing-masing.  

Selain  itu,  sebagai  syarat  kelulusan  atau  menyelesaikan  studi  di  

Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana 

ISI Padangpanjang, mahasiswa diwajibkan untuk menyusun karya 

seni/tesis yang berbasis pada penelitian lapangan. Dalam kerja penelitian 

untuk karya seni/tesis mahasiswa  dibekali  ilmu  Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni  dalam mengidentifikasi masalah, memilih metode dan teori 

untuk memecahkan pokok masalah, dan mendapatkan hasil penelitian yang 

selalu terbarukan dari waktu ke waktu. Program Studi S-2 Penciptaan dan 

Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang  sendiri,   sejak  

b e r d i r i  p a d a  tahun  2008 telah menerima  semua lulusan S-1 d a r i  

bidang seni ( sejenis).   

Dalam  konteks  pengembangan  diri,  kurikulum  ini juga bertujuan  untuk 

pengembangan  pribadi dan memperoleh pengetahuan.  Pengembangan 

pribadi mahasiswa  diberikan  melalui  berbagai  softskill  yang  dilakukan  

pada  proses belajar  mengajar  baik  di dalam  kelas  maupun  di luar  kelas.  

Pengembangan pribadi juga dilakukan pada saat mahasiswa  

melaksanakan Ujian Mata Kuliah Studio (Studi I, II, dan III) pada t i a p  

semester dengan kegiatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. 

Seterusnya  untuk  hal  ini,  maka  mahasiswa  mampu  memahami  materi 

khusus sesuai dengan bidang studinya.  Program Studi S-2 Penciptaan dan 

Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang  telah  

menawarkan  mata  kuliah  pilihan  sebagai  sarana  bagi mahasiswa untuk 

memahami materi khusus sesuai dengan minat yang diambil. Selain itu 

dengan adanya tema penelitian dari tiap kelompok dosen keahlian akan 

membantu mahasiswa dalam menentukan pilihan dan mempermudah 

mahasiswa dalam mencari dosen yang sesuai dengan bidang studi yang 

dipilihnya.   Beberapa   kegiatan   tambahan,   semisal   diskusi   informal,   

juga menjadi  wadah  bagi  mahasiswa  untuk  mempelajari  dan  memahami  

materi khusus  bersama  dengan  dosen  yang  berkompetensi  di  



85 
 

bidangnya. Pengembangan  keterampilan  dapat  ditransfer,  terorientasikan  

ke  arah karir dan pemerolehan pekerjaan. 

Pengembangan keterampilan yang diberikan oleh Program Studi S-2 

Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang, dapat dikategorikan  ke dalam b e n t u k  k e g i a t a n  

akademis  dan non- akademis.  Contoh kegiatan  akademis  adalah  

keterlibatan  mahasiswa  dalam praktik seni,  aktif  dalam  kepanitiaan  

lokakarya  atau   seminar  dan dalam pengabdian masyarakat. Keterlibatan 

mahasiswa dalam kegiatan seperti ini  dibuktikan  melalui  sertifikat  yang    

dapat  menjadi  nilai  tambah dalam memperoleh pekerjaan. Pada kategori 

non-akademis, mahasiswa dapat berkecimpung dalam kegiatan kesenian, 

jurnalistik yang dikoordinir oleh dosen-dosen yang mempunyai kompetensi di 

bidang ini. 

 

10. Misi Pembelajaran 

Seperti tertuang pada standar 1, misi Program Studi S-2 Penciptaan dan 

Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang adalah: 

(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 
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Misi  ini  kemudian  diaplikasikan   dalam  kegiatan-kegiatan   yang  

bertujuan seperti berikut ini. 

 

Pengembangan dan pelatihan kompetensi yang diharapkan.  Sesuai dengan 

misi pembelajaran  yang dicanangkan  Program Studi S-2 Penciptaan dan 

Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang, mahasiswa  

diharapkan aktif dalam kegiatan penelitian,  baik yang berhubungan dengan   

penelitian maupun penelitian yang berorientasi pada pengabdian 

masyarakat. Kegiatan penelitian ini diharapkan mampu mendorong 

mahasiswa  untuk dapat mengembangkan  diri dan meningkatkan  

kompetensi sehingga dapat berkompetisi  secara  global. Selain itu dengan 

adanya proses perkuliahan  yang bersifat praktikum, seperti Seminar dan 

S tudio  (untuk penciptaan seni), diharapkan bisa menjadi suatu latihan bagi 

mahasiswa untuk pencapaian kompetensi yang diharapkan. 

Efisiensi internal dan eksternal. Efisiensi pengajaran ditunjukkan melalui 

alur pengambilan mata kuliah yang terencana dan terarah sesuai dengan 

tingkat pemahaman   dan   kedalaman   materi.   Proses   belajar   mengajar   

juga   telah mengalami  efisiensi  internal,  dimana  diberlakukannya  

berbagai  kelas  kecil untuk mata kuliah dasar dan praktik Penciptaan dan 

Pengkajian Seni, sehingga dosen pengampu bisa leluasa memantau  

perkembangan mahasiswa. Sedangkan efisiensi eksternal dilaksanakan 

dengan adanya pemberian tugas-tugas  individu  atau  kelompok  yang  

menuntut  peran  aktif  mahasiswa untuk terus belajar dan mengembangkan 

diri di luar jam perkuliahan. Efisiensi pada pengaturan  jadwal  praktik  juga 

dilakukan,  yaitu  dengan melaksanakan praktik  pada  siang  dan  sore  hari  

sehingga  tidak  mengganggu  perkuliahan regular  di kelas  teori  yang  

umumnya  dilaksanakan  pada  pagi  hari.  Bentuk efisiensi  ekternal  yang  

lain  adalah  pelatihan  atau  kursus  yang  dilakukan sebagai peningkatan 

soft skill mahasiswa. 

 

11. Kegiatan Belajar Mengajar 



87 
 

Kesesuaian  strategi dan metode dengan  tujuan, RPS digunakan pada 

setiap perkuliahan sebagai bahan acuan terhadap pembelajaran pada setiap 

mata kuliah. Metode  pembelajaran  dapat  bersifat  tatap  muka,    diskusi, 

presentasi, praktik, tugas individu, tugas kelompok, ataupun penelitian 

lapangan. Pemilihan metode ini telah direncanakan bersama dosen 

pengampu,  sehingga  metode  yang  dipilih  adalah  yang  relevan  dan  

efisien dalam pencapaian tujuan. Evaluasi terhadap kesesuaian ini 

dilaksanakan oleh Prodi Penciptaan dan Pengkajian Seni pada tengah dan 

akhir semester. Solusi atau tindak lanjut diperoleh dari hasil evaluasi yang 

segera dilaksanakan pada semester selanjutnya. 

Efisiensi dan produktivitas. Produktivitas perkuliahan dapat dilihat dari tingkat 

kehadiran / tata muka tiap semester yang cukup tinggi (standar 4 buku III-

A). Lembar berita acara perkuliahan juga menunjukkan produktivitas suatu 

kelas perkuliahan  dalam mencapai  tujuan pembelajaran  matakuliah  

tersebut. Efisiensi   dalam   perkuliahan   dilakukan   dengan   menempatkan   

tim   dosen pengampu  dalam  setiap  mata  kuliah,  dengan  harapan  sistem  

pembelajaran dapat terus berjalan meskipun ada salah satu dosen 

pengampu yang berhalang hadir. Efisiensi juga dilaksanakan dalam bentuk 

konsultasi dan asistensi oleh mahasiswa mengenai tugas atau materi 

perkuliahan di luar jam perkuliahan. Efisiensi  dan  produktivitas  ini  terus  

dimonitor  dan  direkam  dalam  bentuk daftar kehadiran yang dievaluasi 

secara periodik oleh Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang. 

Struktur  dan  rentang  kegiatan  mengajar.  Secara resmi,  kegiatan  belajar 

mengajar   di  kelas  berlangsung   selama  3 ( t i g a )   hari  dalam   satu   

minggu (Rabu, Kamis, dan Jumat),   dan dilaksanakan  dalam  jam  kerja,  

yaitu  08.00-16.00 WIB, selain itu juga diberikan jam tambahan bagi dosen-

dosen praktek yang melakukan bimbingan di luar jam kerja.  Hal ini akan 

memberikan keuntungan   bagi  mahasiswa   untuk   membagi   waktu   

dengan  pelaksanaan kegiatan  mandiri  tugas  terstruktur,  serta  memberi  

keuntungan  bagi  dosen dalam   melaksanakan   tugas   lainnya,   seperti   

penelitian   dan   pengabdian masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman 
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mahasiswa terhadap penyerapan materi, Program Studi S-2 Penciptaan dan 

Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang telah 

melaksanakan kelas-kelas kecil dimana dalam satu mata kuliah dibuka lebih 

dari satu kelas dengan dosen pengampu yang berbeda. 

Penggunaan teknik informasi. Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian 

Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang  telah memfasilitasi   akses  

internet   wireless  (wifi)  untuk  seluruh  area  di  Prodi Penciptaan  dan 

Pengkajian. Penggunaan  internet  wireless memungkinkan dosen untuk 

menampilkan informasi-informasi yang terkini dalam kelas perkuliahan,  

selain itu adanya internet memudahkan  mahasiswa dalam mengunduh 

materi-materi perkuliahan, pembahasan soal-soal dan pengecekan nilai yang 

telah di muat oleh dosen pengampu dalam blog pribadi. Selain itu 

pelayanan akademik juga telah diberikan melalui Sistem Informasi 

Akademik  (SIADAK)  yang dapat  diakses  secara  mudah  dan cepat  baik 

di dalam maupun di luar kampus. 

Keterlibatan mahasiswa, dalam perkuliahan dapat dipantau melalui daftar 

kehadiran.  Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang  menetapkan 75% kehadiran dari total 

jumlah 16 tatap muka (2 SKS) dalam satu semester yang direncanakan 

sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Keterlibatan  

mahasiswa  dalam  perkuliahan  di kelas  didasarkan  atas  metode 

pembelajaran yang telah dirancang bersama, yaitu: diskusi, tanya jawab, 

presentasi,  atau praktik.  Selain itu, di luar kelas,  mahasiswa  dapat 

berperan aktif dalam kegiatan praktikum laboratorium, seminar ilmiah, 

penelitian, pengabdian masyarakat dan penyelesaian berbagai tugas 

terstruktur. 

Bimbingan Karya Seni/Tesis,   diberikan oleh dua dosen pembimbing  yang 

berkompeten dan sesuai dengan keahlian yang diperlukan untuk 

penyelesaian tesis tersebut. Dosen pembimbing diwajibkan memenuhi 

syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Buku Panduan Akademik 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang.  Bimbingan   karya seni/tesis 

dilakukan  secara  kontinu   di  dalam   lingkungan kampus melalui 
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konsultasi, diskusi dan pemberian studi literatur. Monitoring dan evaluasi  

kegiatan  bimbingan  karya seni/tesis dilakukan  melalui  Kartu Bimbingan 

yang  berisi  proses   dan  kegiatan   yang  harus  dipenuhi mahasiswa   

selama penelitian lapangan dalam konteks menulis karya seni/tesis. 

 

12. Penilaian Kemajuan dan Keberhasilan Belajar 

Peraturan  mengenai  penilaian  kemajuan  dan  penyelesaian  studi 

mahasiswa.  Peraturan mengenai penilaian kemajuan dan keberhasilan  

belajar mahasiswa telah diatur dalam Buku Panduan Akademik Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang. 

Pada akhir s e m e s t e r  3  ( t i g a ) ,  sebagai persyaratan untuk mengikuti 

Ujian Proposal dan Ujian Tugas Akhir Karya Seni/Tesis mahasiswa  harus 

lulus dan menyelesaikan perkuliahan dengan mengumpulkan  41 SKS (tanpa 

nilai C), ditambah dengan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh program 

studi. Keberhasilan studi mahasiswa terlihat dari nilai setiap mata kuliah yang 

dikonversikan ke dalam IPK. Ketika lulus, mahasiswa memiliki predikat 

kelulusan, yaitu dengan peringkat: cumlaude (dengan pujian), sangat 

memuaskan, dan memuaskan berdasar atas nilai IPK dan lama studi. 

Strategi dan metode penilaian kemajuan dan keberhasilan mahasiswa 

dilakukan  melalui evaluasi  atas Indek Prestasi dan perolehan   angka  

kredit. Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang melakukan  evaluasi terhadap kemajuan  

dan  keberhasilan  mahasiswa  setiap  semester,  mahasiswa yang terlihat 

kritis (menurun)  akan segera dievaluasi baik dengan memanggil 

mahasiswa yang bersangkutan, memanggil orang tua atau wali dari 

mahasiswa maupun dengan tindakan tegas yang berupa DO (drop out) bila 

memang tidak dapat dipertahankan  lagi. Mahasiswa  boleh menempuh 

SKS tertentu  apabila telah mendapatkan nilai IP Semester tertentu. Nilai 

yang digunakan dalam IPK adalah  nilai  yang  terbaik  apabila  mahasiswa  

mengulang  mata  kuliah  yang sama. 



90 
 

Penentuan yudisium (pernyataan kualitatif dari hasil belajar seorang 

mahasiswa pada akhir jenjang pendidikan).   Yudisium dilakukan apabila 

mahasiswa telah mengumpulkan 49 SKS (tanpa nilai C) dan  telah  

memenuhi  persyaratan  lainnya,  seperti  telah  menyelesaikan skripsi 

sarjana, tugas akademik, lulus ujian akhir magister, memenuhi syarat- syarat  

administrasi.  Adapun  syarat-syarat  tambahan  adalah  telah menyelesaikan 

perbaikan tesis magister, dan menyelesaikan semua tanggungan 

peminjaman peralatan maupun buku. 

Analisis mengenai kepuasan mahasiwa. Mahasiswa memberikan penilaian 

mengenai  kepuasan  terhadap  proses  pembelajaran  melalui  angket  

(kuisioner) yang  diberikan  pada  akhir  perkuliahan.  Evaluasi  terhadap  

kepuasan  mahasiswa  dilakukan  secara periodik dengan tindakan  

perbaikan  berupa m a s u k a n / teguran langsung kepada dosen 

pengampu mata kuliah bila ditemukan kepuasan mahasiswa yang bernilai 

rendah. 

 

13. Sarana untuk memelihara interaksi dosen mahasiswa 

Interaksi dosen-mahasiswa di dalam kelas dilakukan dalam ruang yang 

representatif   dengan   kapasitas   maksimum   antara   20   orang   dan   

sudah dilengkapi dengan fasilitas meja-kursi perkuliahan, wireless infocus, 

AC, audio sistem, dan akses internet. Interaksi juga dilaksanakan dalam 

laboratorium dan studio di saat mahasiswa melakukan penyelesaian tugas 

besar, praktikum, dan pengolahan data lapangan saat membuat tesis 

magister. Interaksi yang berupa bimbingan   dan   konsultasi   dapat   

dilaksanakan    di   ruang   dosen    yang representatif, di ruang-ruang 

terbuka atau di ruang rapat. Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian 

Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang telah memfasilitasi adanya 

meja-meja diskusi serta gazebo  yang mendukung mahasiswa  dalam 

berdiskusi dan berinteraksi dengan   dosen.   Interaksi   dapat   juga   

dilakukan   di  luar   kampus,   dimana mahasiswa dan dosen menghadiri 

rapat, seminar, lokakarya ataupun dalam kegiatan pengabdian masyarakat. 

Selain itu interaksi dapat dilakukan melalui email, twitter, facebook, dan 
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media lainnya, karena Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang telah menyediakan jaringan 

internet wireless di lingkungan kampusnya. 

 

14. Mutu Interaksi Sivitas Akademika yang Baik 

Interaksi yang dilakukan antara dosen, mahasiswa dan civitas akademika 

lainnya telah berjalan dengan baik. Peningkatan jumlah keterlibatan 

mahasiswa dalam  penelitian  dan  kegiatan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang dilaksanakan oleh para dosen Program Studi S-2 

Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang merupakan salah satu indikator peningkatan mutu dan 

kuantitas interaksi kegiatan  akademik  dosen dan mahasiswa.  Penggunaan  

sarana  dan prasarana terus ditingkatkan baik dari segi frekuensi 

penggunaan maupun dari segi peningkatan kualitas melalui perbaikan dan 

pemeliharaan (terdapat borang kehilangan dan kerusakan inventaris), 

sehingga dapat meningkatan mutu dan kuantitas  interaksi.  Sebagai  contoh,  

adanya  kegiatan  pertunjukan  bersama dengan tema perkembangan dan 

penerapan ilmu-ilmu seni yang terbaru, merupakan salah satu contoh 

peningkatan mutu dan kuantitas interaksi. 

 

15. Kesesuaian kurikulum dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran  

Kurikulum Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang mengacu pada visi, misi, tujuan, dan 

sasaran program studi. Kurikulum ini dirancang dan diimplementasikan 

dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa, kebutuhan masyarakat, dan 

perkembangan IPTEKS. 

 

Kurikulum yang digunakan di Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni 

Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  

ISI Padangpanjang  merujuk pada Kurikulum Perguruan Tinggi berbasis 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KPT-KKNI), level 8 yang 

menekankan pada keahlian: mampu mengembangkan pengetahuan, 

teknologi, dan seni di dalam bidang keilmuan dan praktik seni secara 

profesional berbasis riset; mampu memecahkan permasalahan ilmu 
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pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang keilmuan dan praktik seni 

melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; dan mampu mengelola riset 

dan pengembangannya yang diimplentasikan pada pengkajian (keilmuan) dan 

praktik seni yang bermanfaat  bagi masyarakat.  

 

Kurikulum Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang dirancang berdasarkan Undang Undang 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8  tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Nasional (SNPT), selanjutnya disempurnakan kembali dengan 

Permenristekditi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi.  

 

Berdasarkan UU tersebut maka  kurikulum Program Studi S-2 Penciptaan  

dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang disusun 

mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang 

pendidikan teoritik dan bidang praktik seni serta pengalaman berkesenian 

dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi baik secara nasional 

maupun secara global. Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni 

Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang menerapkan kurikulum dengan 

memenuhi aspek attitude, kemampuan praktik seni, pengetahuan, managerial, 

dan tanggung jawab.  

 

16. Relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholders. 

 

Perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat terhadap seni mengalami 

perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Untuk itu 

Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang  melakukan penyesuaian dan evaluasi 

kurikulum untuk setiap angkatan agar mempunyai relevansi dengan 

perkembangan IPTEKS serta disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan 

stakeholders, yang terdiri dari  direktur, ketua program studi, dosen, tenaga 
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kependidikan, mahasiswa, dan masyarakat, serta informasi lainnya seperti 

regulasi dan kebijakan terbaru dari kementerian terkait.  

  

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

2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI 

Padangpanjang  berdiri pada tahun 2008, telah dilaksanakan peninjauan 

kurikulum 3 (tiga) kali. Peninjauan pertama dilakukan pada tahun 2013, 

peninjauan kedua pada tahun 2016, dan peninjauan ketiga pada tahun 2018.  

Peninjauan kurikulum oleh Tim Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum 

Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana 

ISI Padangpanjang  yang ditugaskan dengan SK Direktur Pascasarjana. Tim 

ini mengevaluasi kurikulum yang lama dan merumuskan kurikulum baru 

dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap kompetensi ataupun 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan melalui pemenuhan 

level KKNI untuk program magister. 

 

Draft rumusan kurikulum kemudian dibahas dalam Lokakarya Evaluasi dan 

Pengembangan Kurikulum yang diikuti oleh Direktur Pascasarjana, Ketua 

Program Studi, dan dosen. Selain evaluasi dan masukan dari berbagai pihak 

stakeholders dan user juga diberi kesempatan untuk menyampaikan saran 

dan masukannya terhadap kurikulum yang dibahas. Selanjutnya Tim 

Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum menyempurnakan draft kurikulum 

yang baru dengan memperhatikan hasil yang diperoleh dari rapat dan 

pertemuan rutin dosen pascasarjana. Struktur perubahan kurikulum tahun 

2018 berkembang dari kurikulum sebelumnya, terdiri dari mata kuliah wajib 

dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan mengikuti 

perkembangan teknologi yang menjadi dasar kebijakan penyesuaian 

kurikulum di perguruan tinggi.  

 

 

17.   Struktur dan isi kurikulum (keluasan, kedalaman, koherensi,  

penataan/organisasi).  
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Struktur kurikulum (perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian tesis, 

penulisan hasil penelitian tesis) serta keterkaitan di antaranya, serta 

dilengkapi tabel di bawah ini. 

Kurikulum Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang dirancang berdasarkan kompetensi yang 

ada, yaitu Penciptaan Seni dan Pengkajian Seni.  

 

Kurikulum yang digunakan di Program Studi Penciptaan dan Pengkajian 

Seni Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang  merujuk pada Kurikulum Perguruan 

Tinggi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KPT-KKNI), level 8 

yang menekankan pada keahlian: mampu mengembangkan pengetahuan, 

teknologi, dan seni di dalam bidang keilmuan dan praktik seni secara 

profesional berbasis riset; mampu memecahkan permasalahan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang keilmuan dan praktik seni 

melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; dan mampu mengelola 

riset dan pengembangannya yang diimplentasikan pada pengkajian 

(keilmuan) dan praktik seni yang bermanfaat  bagi masyarakat.  

 

Kurikulum Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang dirancang berdasarkan Undang Undang 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8  tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Nasional (SNPT), selanjutnya disempurnakan kembali dengan 

Permenristekditi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi.  

Berdasarkan UU tersebut maka  Kurikulum Program Studi S-2 Penciptaan  

dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang disusun 

mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang 

dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang 

pendidikan teoritik dan bidang praktik seni serta pengalaman berkesenian 

dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi baik secara nasional 

maupun secara global. Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  
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Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang menerapkan Kurikulum 

dengan memenuhi aspek attitude, kemampuan praktik seni, pengetahuan, 

managerial, dan tanggung jawab.  

 

Kurikulum dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 

kebutuhan mahasiswa, kebutuhan masyarakat, dan pekembangan IPTEKS 

yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan Program Studi Program Studi S-2 

Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI 

Padangpanjang  ISI Padangpanjang. 

 

Kurikulum Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang dirancang berdasarkan kompetensi yang 

ada, yaitu Penciptaan Seni dan Pengkajian Seni. Pada Minat Penciptaan 

Seni terdapat mata kuliah 49 SKS, demikian juga dengan Minat Pengkajian 

Seni terdapat mata kuliah 49 SKS, masing-masingnya tersebar dalam tiga 

semester ditambah satu semester untuk ujian tugas akhir. 

 

Mahasiswa Program Pascasarjana, baik yang mengambil minat penciptaan 

seni maupun pengkajian seni diharuskan melakukan riset berdasarkan 

fenomena dan objek material yang menjadi pilihan untuk digarap menjadi 

karya seni maupun tesis. Objek material biasanya telah mereka persiapkan 

sejak dari awal mereka mendaftar di Pascasarjana. Pilihan objek material 

inilah yang mereka dalami melalui penelitian dan didiskusikan dengan 

berbagai paradigma ilmu sesuai dengan struktur kurikulum di Pascasarjana. 

Objek material penelitian tesis dan karya seni harus mengacu pada kawasan 

budaya yang dicantumkan dalam visi, yaitu kawasan Melayu Nusantara. 

 

Mahasiswa Program Pascasarjana, baik yang mengambil minat penciptaan 

seni maupun pengkajian seni diharuskan melakukan riset berdasarkan 

fenomena dan objek material yang menjadi pilihan untuk digarap menjadi 

karya seni maupun tesis. Objek material biasanya telah mereka persiapkan 

sejak dari awal mereka mendaftar di Pascasarjana. Pilihan objek material 

inilah yang mereka dalami melalui penelitian dan didiskusikan dengan 

berbagai paradigma ilmu sesuai dengan struktur kurikulum di Pascasarjana. 
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Objek material penelitian tesis dan karya seni harus mengacu pada kawasan 

budaya yang dicantumkan dalam visi, yaitu kawasan Melayu Nusantara. 

 

 

18.   Misi pembelajaran  

a. Pengembangan/pelatihan kompetensi yang diharapkan. 

b. Efisiensi internal dan eksternal.  

 

Kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi mengacu pada capaian 

pembelajaran yang ditetapkan Pascasarjana berdasarkan dua pilihan minat, 

yaitu minat penciptaan dan pengkajian seni. Capaian pembelajaran untuk 

minat penciptaan mengacu kepada cabang seni atau minat studi di prodi 

seni yang ada di ISI Padangpanjang, sehingga disesuaikan dan diterima di 

Pascasarjana. Masing-masing prodi mencerminkan paradigma ilmu dan 

kompetensi yang mereka hasilkan dalam bentuk karya seni. Capaian 

pembelajaran untuk minat kajian mengacu pada paradigma ilmu yang 

menjadi pilihan yang didukung oleh metode riset yang tepat.  

 

Deskripsi mata kuliah disesuaikan dengan dua minat yang menjadi pilihan 

capaian pembelajaran di Pascasarjana, sebagai berikut.  

Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang memiliki dua minat, yaitu Minat 

Penciptaan Seni dan Minat Pengkajian Seni. Masing-masing minat memiliki 

struktur kurikulum yang berbeda. Kurikulum Minat Penciptaan Seni memiliki 

jumlah 49 SKS. Kurikulum ini terdiri dari dua bagian Mata Kuliah yaitu mata 

kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.  

 

MK Wajib Minat Penciptaan, terdiri dari 43 SKS, sedangkan mata kuliah 

pilihan ada 6 SKS yang harus diambil oleh mahasiswa. Untuk mata kuliah 

pilihan disediakan 7 mata kuliah, yang masing-masingnya dengan bobot 2 

SKS, sehingga untuk mata kuliah pilihan disediakan 14 SKS. 

 

Fleksibilitas mata kuliah pilihan digunakan untuk menunjang capaian 

pembelajaran yang ditetapkan untuk kedua pilihan minat. Fleksibilitas mata 
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kuliah pilihan dikeluarkan dua atau tiga mata kuliah untuk setiap semester; 

setiap mahasiswa wajib memilih salah satu di antaranya. Mata kuliah yang 

ditawarkan untuk pilihan Minat Penciptaan dan Pengkajian Seni seperti tabel 

berikut.    

 

19.   Laporan Karya atau Tesis sebagai Tugas Akhir  

 

Mahasiswa Program Pascasarjana, baik yang mengambil minat penciptaan 

seni maupun pengkajian seni diharuskan melakukan riset berdasarkan 

fenomena dan objek material yang menjadi pilihan untuk digarap menjadi 

karya seni maupun tesis. Objek material biasanya telah mereka persiapkan 

sejak dari awal mereka mendaftar di Pascasarjana. Pilihan objek material 

inilah yang mereka dalami melalui penelitian dan didiskusikan dengan 

berbagai paradigma ilmu sesuai dengan struktur Kurikulum di Pascasarjana. 

Objek material penelitian tesis dan karya seni harus mengacu pada kawasan 

budaya yang dicantumkan dalam visi, yaitu kawasan Melayu Nusantara. 

 

Penulisan hasil penelitian tesis ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan 

Tesis/Karya Seni yang diterbitkan oleh Pascasarjana ISI Padangpanjang. 

Buku Pedoman Penulisan ini diberikan semenjak mahasiswa mulai terdaftar 

pada Pascasarjana ISI Padangpanjang. Melalui buku pedoman ini 

diharapkan mahasisiwa mempelajari, memahami, dan mampu 

mengaplikasikan dalam bentuk penulisan proposal dan tugas akhir. Dalam 

menulis tesis, mahasiswa selalu dipantau oleh pengelola Pascasarjana dan 

dikontrol secara ketat oleh pembimbing, khususnya dalam hal etika menulis 

agar para mahasiswa memperhatikan secara cermat, supaya tidak 

terjerumus pada masalah plagiarisme.  

 

Cara penyajian dan penilaian Proposal & Seminar Hasil penelitian karya 

seni/tesis diawali pada tahap  akhir masa  studi, bahwa setiap  mahasiswa 

Minat Penciptaan Seni diwajibkan untuk membuat karya seni, menampilkan 

karya seni hasil ciptaannya ke tengah-tengah masyarakat luas (di luar 

kampus), dan kemudian mempertanggungjawabkan hasil karyanya dalam 
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Ujian Tertutup dalam bentuk laporan karya seni; dan mahasiswa Minat 

Pengkajian Seni  diwajibkan menulis tesis sebagai hasil penelitiannya. 

 

Dalam rangka melakukan pantauan hasil penelitian/karya seni tesis, 

mahasiswa harus menyajikan hasil penelitian/karya seninya dalam suatu 

forum seminar nasional, dan mempublikasikannya melalui jurnal ilmiah 

nasional. Ketentuan wajib jurnal ini mengacu kepada Surat Edaran Dirjen 

Dikti Nomor 152/E/T/2012, terhitung mulai kelulusan setelah Agustus 2012 

diberlakukan ketentuan, sebagai berikut: (1) Untuk lulus Program Sarjana 

harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah; (2) untuk lulus 

program magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal 

ilmiah nasional, diutamakan yang terakreditasi Dikti; (3) untuk lulus program 

doctor harus telah menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit pada 

jurnal internasional.   

 

Berdasarkan Surat Edaran di atas maka Program Studi S-2 Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang wajib 

memberlakukan publikasi karya ilmiah di jurnal nasional. Untuk itu, Prodi 

membuat Manual Prosedur yang menjadi aturan-aturan mengenai kewajiban 

penyajian hasil penelitian tesis ini.  

 

Selain itu juga dalam konteks tersebut, mahasiswa diwajibkan mengikuti 

minimal dua kali seminar nasional atau satu kali seminar internasional, yang 

dibuktikan dengan keikutsertaan dalam seminar dimaksud. Peraturan 

tentang kewajiban mengikuti seminar nasional atau internasional ini 

mengacu kepada Peraturan Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  

Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang yang tertuang di dalam Bab 

V, pasal 35, Buku Pedoman penulisan Usulan Penelitian/Usulan Penciptaan 

dan Tesis/Laporan Karya. Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia 

Padangpanjang 2018, dan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 152/E/T/2012. 

Bahkan Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang mempunyai agenda wajib untuk 

melaksanakan Seminar Internasional setiap tahun akademik yang terutama 

diperuntukkan bagi mahasiswa pascasarjana. Pelaksanaan Seminar 
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internasional ini dikelola oleh mahasiswa, namun tetap dipandu oleh para 

dosen Prodi. Seminar Internasional ini mendatangkan minimal tiga orang 

pembicara kunci dari luar negeri, yang menjadi sumber dari ilmu seni yang 

digali. Bahkan seminar internasional ini lazimnya diikuti oleh para pemakalah 

yang berasal dari berbagai perguruan tinggi seni maupun perguruan tinggi 

lainnya di seluruh wilayah Indonesia. 

 

Dalam pelaksanaannya, seminar internasional ini dibuka oleh Rektor ISI 

Padangpanjang sebagai Pengarah, Direktur Pascasarjana sebagai 

Penanggungjawab, dan Ketua Program Studi S-2 Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang sebagai Ketua 

Pelaksana. Dalam proses pelaksanaan seminar ini seluruh civitas 

akademika pascasarjana baik tenaga pendidik (dosen), tenaga 

kependidikan, dan seluruh mahasiswa bekerjasama dalam mengatur 

jalannya seminar ini, termasuk dalam penentuan siapa moderator, penyaji 

hasil penelitian tesis, pengklasifikasian tema-tema penelitian dalam seminar, 

akomodasi, penginapan, kudapan, dan hal-hal sejenis. Jalannya seminar 

internasional  ini didokumentasi secara visual dan audiovisual. Melalui 

seminar ini diharapkan kualitas dan kemampuan mahasiswa dalam meneliti 

serta menulis secara ilmiah menjadi urat nadi utama bagi para mahasiswa 

Program Studi Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni 

Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  ISI Padangpanjang.  

 

Mengikuti peraturan yang mewajibkan lulusan program magister untuk 

mempublikasikan tulisannya di jurnal ilmiah nasional, setelah mendapat 

bimbingan dari pembimbing, maka hingga saat ini telah banyak artikel 

mahasiswa bersama dosen yang dimuat di jurnal-jurnal ilmiah nasional.  

Dalam setiap penulisan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah maka untuk 

menghindari terjadinya plagiasi maka setiap mahasiswa dan dosen harus 

memperhatikan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.  
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20. Interaksi akademik berupa program dan  di dalam dan di luar proses 
pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas,  untuk 
menciptakan suasana akademik yang kondusif  (misalnya seminar, 
simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan 
kehidupan kampus, dan temu dosen-mahasiswa-alumni). 
 

Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang sebagai sebuah institusi pendidikan 

magister seni, maka aspek interaksi penting dijaga antar warga sivitas 

akademikanya, baik di tingkat institusi maupun Program Studi S-2 

Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI 

Padangpanjang mengkondisikan interaksi akademik yang baik. Interaksi ini 

mencakup antara: (a) dosen dengan mahasiswa, (b) mahasiswa dengan 

mahasiswa, dan (c) dosen dengan dosen. 

 

a.      Interaksi dosen dengan mahasiswa 

Interaksi antara dosen dengan mahasiswa pada Program Studi Program 

Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI 

Padangpanjang  ISI Padangpanjang, terjalin dengan baik dan kondusif. 

Interaksi itu ada yang bersifat formal dan ada pula yang bersifat nonformal. 

Yang bersifat formal adalah interaksi kuliah di dalam kelas, baik kelas teori, 

praktik, maupun campuran teori dan praktik. Dalam interaksi yang demikian, 

walau terjadi komunikasi dua arah, namun bisaanya dosen lebih dominan, 

karena dosen adalah sumber keilmuan bagi mahasiswa peserta kuliahnya. 

Namun mahasiswa juga diperkenankan bertanya atau mengkritisi materi 

dalam suasana perkuliahan. Di luar itu mahasiswa juga dapat berinteraksi 

dengan dosen dalam suasana yang tidak formal, terutama dalam 

komunikasi di lobby Program Studi Program Studi S-2 Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  ISI 

Padangpanjang, di kantin, bertemu di jalan saling bertegur sapa, dalam 

penelitian bersama, dan lain-lainnya. Untuk kepentingan tertentu, seorang 

mahasiswa yang memiliki masalah pribadi, misalnya masalah keluarga, 

masalah uang kuliah, masalah orang tuanya, maka Program Studi S-2 
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Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI 

Padangpanjang menugaskan dosen PA (Pembimbing Akademik) untuk 

mendengarkan, menyimak, mempelajari masalah sosialnya, dan kemudian 

dosen memberikan saran-saran tentang pemecahan masalah sosialnya 

dengan cara-cara yang sebaik-baiknya dilandasi dengan kebijaksanaan dan 

ilmu seni yang menerapkan kearifan-kearifan. Interaksi antara mahaiswa 

dan dosen juga dapat melalui media seperti handphone, smartphone, 

facebook, website, blog, dan lain-lainnya, baik untuk kepentingan akademik 

mapun non-akademik. 

 

b.   Interaksi antar mahasiswa 

Interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa yang ditumbuhkembangkan 

Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang adalah komunikasi interpersonal dan 

publik, serta komunikasi dua arah. Interaksi interpersonal dilakukan oleh 

para mahasiswa dalam hal diskusi tentang mata kuliah, dialog, dan 

perbincangan santai. Interaksi publik dilakukan dalam konteks komunikasi 

kelompok baik antar kelompok satu angkatan, satu angkatan dengan 

angkatan lainnya, atau satu komunitas minat studi seperti minat musik 

dengan komunitas seni lainnya. Interaksi non-verbal juga digunakan oleh 

para sivitas akademika Program Studi Program Studi S-2 Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  ISI 

Padangpanjang. Misalnya mereka melakukan komunikasi melalui alat-alat 

musik perkusi, melodi, ritme, gerak tari, media seni rupa, dan lainnya untuk 

mengemukakan ekspresi keadaan. Interaksi antar mahasiswa ini bersifat 

horizontal, maka bahasa yang digunakan cenderung bahasa Indonesia atau 

Bahasa Minang sebagai bahasa induk. Yang jelas Prodi menyarankan 

kepada para mahasiswa, jika dalam kelompok mereka itu tidak semuanya 

orang Minang, pergunakanlah bahasa Indonesia, namun dalam komunitas 

kecil kedaerahan, mereka juga dapat menggunakan bahasa daerahnya, 

sebagai latihan calon magister seni ini untuk meneliti masyarakat dengan 

bahasa daerah tertentu. 

 

c.   Interaksi antar dosen 
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Interaksi antardosen juga diupayakan interaksi yang natural, santai, namun 

menyentuh akar masalah yang diinteraksikan. Umumnya interaksi 

antardosen ini terjadi saat rapat dan musyawarah pada Program Studi 

Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang  ISI Padangpanjang, yang minimal dalam 

satu semester terjadi tiga kali rapat Prodi, yang dihadiri oleh para dosen. 

Para dosen Program Studi Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  

Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  ISI Padangpanjang, dalam 

interaksinya penuh dengan sopan santun yang berakar dari budaya tradisi di 

Sumatera Barat. Selain menggunakan bahasa Indonesia, para dosen ini ada 

juga yang menggunakan bahasa Minang terutama di antara mereka yang 

satu suku. Interaksi antarsivitas akademika Program Studi S-2 Penciptaan  

dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang ini 

dilakukan baik yang sifat nya di dalam lingkungan prodi maupun yang 

berada di luar lingkungan prodi. Demikian pula untuk  di luar pascasarjana 

dalam kerangka seminar dan pertunjukan budaya, antara mahasiswa, 

dosen, alumni, dan pengelola prodi bekerja bersama dengan pihak lembaga 

ISI Padangpanjang yang menjadi tempat bertamu untuk mensukseskan 

segala  yang telah ditentukan secara terencana sebelumnya.  

 

Interaksi antara segenap sivitas akademika Program Studi S-2 Penciptaan  

dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang 

menggunakan saluran komunikasi verbal dan nonverbal. Selain media 

bahasa tuturan dan tatapan juga digunakan media-media seperti WhatsApp, 

facebook, email, twitter, instagram, dan lain-lainnya. Interaksi antar sivitas 

akademika Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang lainnya adalah ketika dilaksanakannya 

ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang mengambil minat penciptaan seni, 

mereka melakukan mempertunjukkan, pameran, dan penayangan karya 

tugas akhir ke tengah-tengah masyarakat luas. Banyak di antara mereka 

yang menjadikan kampung halamannya sebagai tempat pertunjukan. Para 

mahasiswa yang akan ujian tugas akhir penciptaan dalam mempersiapkan 

karyanya akan dibantu oleh adik-adik tingkat, mahasiswa S1, para alumni 

yang berada di kampung halaman, masyarakat kampung, para pejabat atau 
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kepala dinas dan sebagainya. Untuk pemain, penari, pemusik, dan 

sebagainya tidak jarang pula mereka memanfaatkan masyarakat atau 

siswa-siswi sekolah SD, SMP, SMA, maupun mahasiswa perguruan tinggi 

yang ada di kampusnya. Kerjasama yang baik dibentuk oleh mahasiswa 

ujian tugas akhir dengan seluruh lapisan masyarakat tempat ia 

mempertunjukkan karyanya. 

 

Interaksi antar sivitas akademika berjalan secara kondusif melalui temu 

ilmiah seperti seminar, diskusi informal antar dosen, mahasiswa, dan alumni. 

Bentuk interaksi kondusif lainnya diwujudkan melalui kerjasama dalam 

pertunjukan, pameran, dan penayangan karya seni serta praktik manajemen 

pertunjukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis SWOT  

Identifikasi SWOT 

Strength (S) 

1. Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang terus berbenah untuk memperbaiki dan 

mengembangkan  kurikulum KKNI dan SNDIKTI secara periodik 

2. Suasana akademik yang kondusif untuk kegiatan tri dharma perguruan 

tinggi 

3. Partisipasi  yang  cukup  besar  dari  sivitas  akademika  terhadap  

kegiatan akademis. 

4. Interaksi  yang  baik  antar  sivitas  akademika  baikdi  kelas,  dalam  

kampus maupun luar kampus. 
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5. Telah tersusunnya R P S  Program Studi S-2 Penciptaan dan Pengkajian 

Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang  

6. Tersedianya Bahan Ajar pada hampir seluruh mata kuliah. 

 

Weakness (W) 

1. Koleksi jurnal ilmiah terakreditasi dan internasional yang masih terbatas. 

2. Sistem informasi  yang masih berubah-ubah  karena  menyesuaikan  

dengan sistem informasi pusat atau ISI Padangpanjang 

 

 

Opportunity (O) 

1. Tersedianya   hibah   dari   Dikti   untuk   penyusunan   kurikulum   

berbasis kompetensi. 

2. Minat mahasiswa  untuk bekerja sama dengan dosen dalam penelitian 

dan pengabdian masyarakat yang tinggi. 

3. Sistem   informasi   yang  dapat   terus  dikembangkan   untuk   

mendukung pelaksanaan belajar mengajar. 

 

 

Threat (T) 

1. Mahalnya dana bagi penyediaan akses jurnal internasional yang 

terakreditasi dan dapat diakses secara online. 

2. Tuntutan stakeholder akan kompetensi lulusan yang terus berkembang. 
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STANDAR VI: PEMBIAYAAN, SARANA, DAN PRASARANA 

 
 
 

1. Sistem Alokasi Dana 

 

Pengelolaan dana di Prodi S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang  merupakan bagian dari sistem terpadu secara 

kelembagaan di ISI Padangpanjang. Prodi S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni 

Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  berperan aktif dalam merencanakan 

program kerja, target capaian kinerja, serta kebutuhan anggaran pelaksanaan 

dari  program  kerja  tersebut  pada  setiap  tahun  akademik.  Anggaran  yang 

disusun   memperhatikan   mekanisme   dan   prosedur   penyusunan   anggaran 

keuangan negara, dibicarakan melalui rapat pimpinan yang melibatkan direktur 

dan unsur pimpinan lainnya sebelum mencapai persetujuan hingga menjadi 

RK-AKL. Selanjutnya diusulkan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi melalui tahap penelitian dan review pada akhir tahun berjalan, kemudian 

menjadi DIPA pengesahan. DIPA Pengesahan ini diterima oleh Rektor, diproses  

di bagian perencanaan dan diserahkan ke Program Pascasarjana serta aturan 

mekanisme pencairannya. 

 

Pengelolaan dana  Program Studi S-2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program 

Pascasarjana  ISI Padangpanjang  digunakan untuk  akademis,  administrasi, dan 

pengelolaan Program Studi, antara lain untuk: penyelenggaraan proses belajar 

dan mengajar, ujian tugas akhir, ujian usulan proposal dan tugas akhir (karya 

seni/tesis), penerimaan karyasiswa baru, matrikulasi karyasiswa baru, pembuatan 

jurnal, pembuatan buku panduan akademik dan buku pedoman penulisan, revisi 

kurikulum, seminar/festival internasional, mendatangkan tenaga ahli/pakar, 

peningkatan sarana dan prasarana dan operasional Pascasarjana.  
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2. Pengelolaan dan Akuntanbilitas Penggunaan dana 

Pengelolaan dana yang diperoleh dari dana PNBP dan Kemenristek Dikti ini 

kemudian dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat, serta program-program penunjang pendidikan 

lainnnya, seperti: penyelenggaraan proses belajar dan mengajar, ujian tugas 

akhir, ujian usulan proposal dan tugas akhir (karya seni/tesis), penerimaan 

karyasiswa baru,  matrikulasi karyasiswa baru, pembuatan jurnal, pembuatan 

buku panduan akademik dan buku pedoman penulisan, revisi kurikulum, 

seminar/festival internasional, mendatangkan tenaga ahli/pakar, peningkatan 

sarana dan prasarana dan operasional Pascasarjana. Untuk kegiatan penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat dananya berasal dari DIPA di luar dana yang 

dikelola oleh Program Pascasarjana dan dana DRPM.  

 

Setiap penggunaan dana selalu dilakukan proses monitoring penggunaan 

anggaran melalui Satuan pengawas Internal (SPI) ISI padangpanjang. Monev 

internal ini dilakukan setiap tahun berjalan. Selain itu, monev eksternal dilakukan 

oleh Inspektorat dan BPKP/BPK  di level institusi. Seterusnya pemanfaatan 

keuangan harus memperhatian efisiensi dan efektivitas pemanfaatan keuangan 

dengan mengacu pada program kerja, sasaran dan target kerja, serta tetap 

memperhatikan urgensi dan aspirasi dari berbagai narasumber civitas akademika 

di lingkungan Prodi S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni.  

 

3. Keberlanjutan Pengadaan dan Pemanfaatannya 

 

Sumber perolehan dana Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  dihasilkan 

dari SPP mahasiswa pada setiap semester. Sumber dana lainnya didapat melalui 

dana hibah dan kegiatan kerjasama dengan berbagai unsur yang terkait. Usaha 

untuk perolehan dana lainnya terus diupayakan untuk menjaga keberlanjutan 

yang nantinya dimanfaatkan untuk peningkatan, penambahan dan perawatan 

sarana prasarana serta peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan Tridharma 

Perguruan Tinggi.  
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4.  Pengelolaan dan Fungsi Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan sarana dan prasana serta pemanfaatannnya di Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang dilaksanakan oleh tenaga laboran/teknisi 

dengan berpedoman pada SOP yang telah disepakati secara bersama dengan 

pengelola Pascasarjana. Petugas laboran mengatur mekanisme peminjaman dan 

pemakaian alat alat serta ruangan yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen, 

termasuk peminjaman sarana dan prasarana yang dikelola oleh prodi S1 dan 

yang terdapat di Institusi, seperti kebutuhan ruang latihan, laboratorium, dan 

gedung pertunjukan. Untuk pemakaian sarana dan prasarana ini maka petugas 

laboran/teknisi mengatur dan merencanakan jadual pemakaian secara baik. 

Penggunaaan dan pemakaian sarana dan prasarana ini selalu dimonitoring dan 

dievaluasi untuk perawatan dan pengembangannya.  

 

5. Keberadaan Gedung, Ruang Kuliah, Laboratorium, dan Perpustakaan.  

Program Pascasarjana S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni ISI Padangpanjang 

menggunakan sarana dan prasarana yang dikelola sendiri oleh unit dan prodi lain 

di lingkungan ISI Padangpanjang serta sarana dan  prasarana yang dikelola oleh 

institut, seperti ruangan kantor, kelas, labor, studio, perpustakaan, galeri, gedung 

pertunjukan, ruang seminar, ruang direktur, ruang kaprodi, ruang diskusi 

mahasiswa, ruang serbaguna, lapangan parkir, dan taman. Pada prinsipnya 

semua ruangan yang dibutuhkan dapat dimanfaatkan dengan mengatur 

mekanisme pemakaiannya. Demikian juga dengan perpustakaan, ada dua 

perpustakaan yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa Pascasarjana, yaitu 

perpustakaan yang terdapat di Pascasarjana dan perpustakaan pusat yang 

pengelolaanya di bawah nauangan Institusi. Untuk ruang dosen, sementara 

waktu masih memanfaatkan ruang seminar dan ruang diskusi. Pascasarjana ISI 

padangpanjang juga memiliki prasarana penunjang lainnnya,  seperti: tempat 

olah raga, tempat ibadah/kerohanian, poliklinik, dan sekretariat mahasiswa.  

 

5. Fasilitas komputer dan Pendukung Pembelajaran dan Penelitian 

Saat ini Pascasarjana memiliki beberapa komputer LAN dan komputer nir kabel 

(Wifi) yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk proses pembelajaran dan 

penelitian. Komputer ini terdapat di lantai 3 gedung rektorat ISI Padangpanjang. 
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Fasilitas internet (bandwidth) disediakan juga oleh institut, yang fungsinya adalah 

untuk  fasilitas belajar dan penelitian mahasiswa dan segenap sivitas akademika  

Program Studi S2 Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI 

Padangpanjang  Fasilitas internet ini menggunakan perangkat jaringan LAN dan 

wifi nirkabel. Sumber jaringan pada alamat wifi.isi-padangpanjang.ac.id. Sumber 

internet ini merupakan salah satu layanan prodi kepada mahasiswa sejak awal 

kuliah sampai tamat. Fasilitas internet yang tersedia untuk kepentingan studi 

mahasiswa Program Pascasarjana adalah 512 kbps untuk download  dan 2 mbps 

untuk upload per mahasiwa. Masing-masing mahasiswa diberi akun dan pasword 

berdasarkan Nomor Induk Mahasiswa; akun dan pasword ini juga bisa dipakai 

oleh mahasiswa ketika menggunakan komputer secara pribadi. 

6. Kesesuaian dan Kecukupan sarana dan Prasana 

Untuk saat ini dengan bertambahnya jumlah peminat yang mendaftar ke 

Pascasarjana ISI Padangpanjang dari berbagai minat penciptaan dan pengkajian 

seni, seperti minat Seni Teater, Seni Musik, Seni Karawitan, Seni Tari, Seni Rupa 

Murni, Seni Kriya, DKV, Fotografi, Televi dan Film,  sehingga kesesuaian dan 

kecukupan sarana dan prasarana menjadi berkurang, terutama sekali prasarana 

bagi mahasiswa yang mengambil minat penciptaan seni. Kekurangan prasarana 

ini diatasi dengan cara melalui pendekatan yang dilakukan oleh unit pengelola 

Pascasarjana dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang juga digunakan 

oleh mahasiswa Strata 1 dan fasilitas yang dikelola oleh Fakultas dan Institut.  

7. Rancangan Pengembangan Sistem Informasi 

Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh Program Studi untuk proses 

pembelajaran (hardware, software, e-library, dll.), digunakan untuk pelayanan 

administrasi, dan pengambilan keputusan. Mahasiswa dapat dengan mudah 

menggunakan sarana, yaitu akses data perpustakaan berupa buku teks seni, 

ebook, prosiding, skripsi sarjana, jurnal cetak, jurnal online, dan lainnya. Proses 

peminjaman referensi sangat mudah, yaitu dengan menggunakan Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM). Mahasiswa dapat meminjam buku perpustakaan secara 

langsung di Perpustakaan Pusat ISI Padangpanjang, dan Pascasarjana. 

Kemudahan lain berupa browsing catalog secara online sehingga mahasiswa 
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dapat mengetahui jenis referensi yang tersedia di perpustakaan. Tersedia juga 

referensi berbentuk digital dan dapat diakses dengan mudah oleh para 

mahasiswa. Di lingkungan ISI Padangpanjang tersedia wifi gratis dengan alamat  

wifi.isi-padangpanjang.ac.id. yang dapat digunakan dalam 24 jam sehari 

semalam.  

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi akademik, 

Prodi S2 Penciptaan dan pengkajian Seni telah menerapkan sistem informasi 

yang disebut SIADAK (sistem informasi akademik) yang terdiri dari beberapa 

software system informasi berbasis web yang dapat diakses oleh mahasiswa, 

dosen, pengelola Prodi S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni secara online melalui 

jaringan internet. Sistem Informasi Akademik (SIADAK) ini terdiri dari:  

a. Sistem Informasi Akademik Mahasiswa, merupakan layanan akademik 

digunakan mahasiswa dalam mengakses informasi seputar catatan 

akademik selama proses perkuliahan, baik berupa info biodata, KRS, KHS, 

jadwal kuliah, dan registrasi.  

b. Sistem Informasi Dosen, yang ditujukan untuk membantu dosen dalam 

mengelola dan mengarsipkan  tridharma perguruan tinggi. Dengan adanya 

system informasi ini maka memudahkan dosen dalam melaksanakan Beban 

Kerja Dosen (BKD) dan sertifikasi pendidik profesional (Serdos).  

c. Sistem Pelaporan Online, sebagai bagian dari Decision Support Sistem 

(DSS) yang khusus bagi pejabat di tingkat fakultas maupun institusi untuk 

mendapatkan laporan keuangan dan sekaligus akademik. Informasi yang 

ditampilkan dapat dipilih sesuai format laporan data yang diinginkan.  

d. Sistem Informasi Registrasi, yang ditujukan bagi operator akademik dan 

keuangan untuk memperbaharui informasi seputar pelaksanaan registrasi 

mahasiswa. Sistem ini membantu perubahan kalender, status akademik 

serta besar biaya untuk setiap item pembayaran di registrasi.  

Prodi Penciptaan dan Pengkajian Seni secara mandiri telah mengembangkan 

sistem informasi yang berguna untuk menunjang  akademik dan administrasi 

serta untuk mempercepat transfer informasi.  
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a. Sistem Informasi Arsip, sebagai salah satu strategi dalam pelacakan dan 

pengarsipan surat yang masuk dan keluar dari Prodi Penciptaan dan 

Pengkajian Seni.   

b. Sistem Informasi Kemahasiswaan, adalah sistem informasi yang 

menampilkan data-data kemahasiswaan.  

c. SMS Center adalah suatu sistem berbasis SMS untuk mempercepat 

informasi yang berhubungan dengan akademik dan informasi yang lain 

kepada seluruh civitas.  

Selain itu, mahasiswa dan dosen dapat menggunakan fasilitas blog yang 

disediakan oleh institusi untuk berbagi pengetahuan serta informasi maupun untuk 

pendukung  belajar mengajar. Sistem informasi yang dapat diakses secara online 

tanpa menggunakan kabel di lingkungan Prodi Penciptaan dan Pengkajian Seni 

menunjukkan kecukupan dan kesesuaian sarana dan prasarana terhadap 

pemberdayaan sistem informasi. Prodi Penciptaan dan Pengkajian Seni juga telah 

menyediakan komputer yang dapat digunakan secara bebas untuk mengakses 

sitem informasi tersebut. 

9, Kecukupan Unsur Pendukung Sistem Informasi 

Ada dua bentuk system informasi yang dipakai oleh Pascasarjana ISI 

Padangpanjang, yaitu system informasi formal dan system informasi non formal. 

Sistem informasi formal disampaikan melalui website, email, SIADAK dan surat, 

sedangkan system informasi non formal dilakukan dengan memanfaatkan media 

teknologi dan informasi media sosial seperti facebook, whatsapp, instagram dan 

sms. Di samping itu, petugas administrasi dan dosen juga membuat grup-grup 

whatsapp sesuai dengan mata kuliah masing masing. Cara ini sangat efektif untuk 

dapat menyampaikan pesan dan informasi secara cepat dan berantai. 

10. Efektivitas Pemanfaatan System Informasi 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangatlah pesat. Efisiensi dan 

efektivitas pemanfatan system informasi tersebut sangatlah mudah untuk diakses 

dan mudah digunakan. Sebagai contoh system pendafataran, perwalian dan 
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penilaian yang dilakukan secara online. Dengan program SIADAK, dosen 

Penasehat Akademik dapat memantau perkembangan akademis mahasiswa dan 

memberi pesan kalau ada hal hal yang dirasa sangat penting untuk disampaikan. 

Melalui Program SIADAK ini  mahasiswa dan dosen dapat mengakses informasi 

dengan cepat, seperti  mengenai tugas mata kuliah, pengambilan absensi. 

Program ini dapat diakses di dalam dan di luar kampus dengan menggunakan tab 

dan gadget.  

11. Keberadaan dan pemanfaatan internet. 

Saat ini Pascasarjana ISI Padangpanjang sudah memanfaatkan keberadaan 

internet dengan baik, terutama menyangkut penggunakan system e-library yang 

digunakan oleh perpustakaan. Mahasiswa dengan mudah mencari data yang 

dibutuhkan yang sesuai dengan objek penelitian. Untuk tugas mata kuliah pun 

saat ini sudah banyak dosen yang memanfaatkan email untuk mahasiswa 

mengirimkan tugas-tugas mereka. Ketersediaan  internet dalam  era globalisasi  

merupakan  suatu keharusan. Oleh   karena   itu,   Prodi   S2   Penciptaan   dan   

Pengkajian   Seni   ISI Padangpanjang menyediakan  jaringan   internet   

wireless   (jaringan   nirkabel)   di seluruh lingkungan  Prodi S2 yang dapat 

digunakan oleh seluruh civitas akademika. Penggunaan  internet  dikhususkan  

untuk  pemanfaatan pendidikan,   di mana   telah  diberlakukan   pembatasan   

(restriction)   terhadap alamat-alamat  laman web  yang  tidak berhubungan  

dengan  pendidikan  pada jam-jam perkuliahan. 

 

Analisis SWOT 

Identifikasi SWOT 

Strength (S) 

1. Prodi Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI  

Padangpanjang melalui dosen-dosennya banyak meraih hibah penelitian 

tingkat nasional, sehingga secara tidak langsung memperoleh dana 

yang cukup besar, bahkan melebihi dari jumlah dana PNPB yang 

digunakan untuk operasional di Pascasarjana.  
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2. Pengelolaan dana Prodi S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang  berjalan dengan efektif, efisien, transparan, 

dan akuntabel serta sesuai dengan perencanaan. 

3. Sarana dan prasarana Prodi S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang   telah memadai untuk pelaksanaan 

kegiatan belajar dan mengajar. 

4. Sistem informasi Prodi S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang terus berkembang dan telah 

memudahkan dalam penyebaran informasi, pencarian, pengolahaan, dan 

pelayanan data. 

5. Tersedianya jaringan internet wireless yang memudahkan segenap sivitas 

akademika untuk mengakses sistem informasi. 

 

Weakness (W) 

1. Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem 

informasi masih kurang. 

2. Kecepatan dan koneksi internet yang masih belum stabil. 

3. Masih rendahnya jumlah dosen dan karyawan yang memanfaatkan blog dan 

layanan online lainnya. 

 

 

Oportunity (O) 

1. Tersedianya program hibah kompetisi penelitian dan pengabdian masyarakat 

yang dapat digunakan untuk menambah dana pengembangan Prodi S2 

Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI Padangpanjang  

2. Teknologi sistem informasi yang terus berkembangan menjadi peluang untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sistem informasi. 

3. Dukungan penuh dari unit-unit (prodi dan UPT) dan institut dalam 

penggunaan dan pengembangan sarana-prasarana, serta sistem informasi 

di Prodi S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang. 

4. Ketersediaan web/wifi/media online secara penuh dan media sosial 

membuka peluang mengakses sumber/referensi perkuliahan dan 
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memudahkan menyebarkan informasi dan  publikasi tentang Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang ke kalangan akademis atau profesional dan 

masyarakat umum.  

 

Threat (T) 

1. Sistem informasi yang dapat diakses secara online memungkinkan adanya 

pembajakan atau hacker terhadap sistem informasi. 

2. Perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang cepat dan 

dinamis menuntut pergantian dan peremajaan peralatan laboratorium 

sarana perku l iahan  sehingga memenuhi standar yang baru. 

3. Perubahan dan perkembangan yang cepat dari peralatan penunjang SI 

menuntut   untuk selalu dilakukan pemutakhiran peralatan dan peningkatan 

sumber daya manusia yang menggunakannya. 
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STANDAR VII. PENELITIAN, PENGABDIAN PADA 

      MASYARAKAT, DAN KERJASAMA 
 

 

1. Keberadaan dan kesesuaian agenda  penelitian dosen dengan bidang 

studi 

 

Tiga tahun terakhir produktifitas penelitian/penciptaan karya seni dan pengabdian 

pada masayarakat di Program Penciptaan dan Pengkajian Seni S2 Pasca Sarjana 

ISI Padangpanjang secara kuantitas meningkat dengan pesat. Hal ini disebabkan 

karena ketersediaan hibah bersaing yang diberikan oleh kemenristek dikti melalui 

dana DRPM. Penelitian dengan sumber biaya belum diimbangangi dengan 

peningkatan mutu dan kualitas yang menggunakan biaya dari hibah bersaing.  

Oleh  karena  itu masih   dirasakan   perlu pengawasan monev internal untuk 

berusaha lebih dalam meningkatkan mutu penelitian, sehingga keberadaan dan 

kesesuaian agenda  penelitian dosen dengan bidang studi dapat mencapai 

sasaran yang diinginkan. Di  sisi lainnya,  juga  terjadi  kecenderungan  

peningkatan  pada    bidang  pengabdian kepada masyarakat. 

 

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara 

berencana dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis minat 

penciptaan dan pengkajian seni Program Pasca Sarjana S2 ISI Padangpanjang.  

Hal ini berarti penelitian dan pengadian tidak   bersifat ngambang dan 

sporadis, namun lebih mengarah pada pelaksanaan yang terencana dan 

berkelanjutan.  

Di antara  kegiatan  penelitian/penciptaan karya seni serta pengabdian pada 

masyarakat yang lazim dilakukan  adalah  penelitian  yang berbasis  pada 

penggalian  kebudayaan Melayu Nusantara.  

Selain itu, penelitian/penciptaan karya seni serta pengabdian masyarakat juga 

dilakukan dengan didanai  oleh  dana DIPA ISI Padangpanjang yang dikelola oleh 
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Lembaga LPPMPP. Umumnya  penelitian  yang dilakukan oleh dosen Pasca 

Sarjana ISI Padangpanjang, mencakup wilayah-wilayah kajian seni dalam 

konteks sosial dan kebudayaan, seperti: 

a. Randai Sirabuang Ameh (Perwujudan Randai Wanita Minangkabau) 

b. Organologi Pembuatan Talempong Menuju Standar Kualitas Produk 

Talempong Perunggu di Nagari Sungai Pua, Kabupaten Agam Sumatra 

Barat (DIPA 2016 

c. Estetika Poskolonial: Talempong Pacik, Kreasi, dan Talempong Goyang di 

Sumatra Barat (DIPA 2017) 

d. Tigo Lareh: Sistem Kekuasaan dan Konsep Estetika Musikal Tiga Genre 

Musik di Luhak Nan Tigo Minangkabau (DRPM DIKTI 2018) 

e. Performativitas Pertunjukan Gandang Tasa dalam Konteks Ritual, 

Bapereih, dan Hiburan pada Masyarakat Pariaman, Sumatra Barat 

f. Tigo Lareh: Sistem Kekuasaan dan Konsep Estetika Musikal Tiga Genre 

Musik di Luhak Nan Tigo Minangkabau (DRPM DIKTI 2018) (DRPM DIKTI 

2018) 

g. Musik Tradisi Rapa’i Aceh Pascasa Tsunami Aceh (Disentralisasi DIKTI 

2015). 

h. Pelestarian Musik Tradisional Minangkabau: Strategi Menjaga Ketahanan 

Seni Budaya Bangsa Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean di Sumatera 

Barat (Pemetaan Musik Tradisional Minangkabau (Stranas DRPM DIKTI 

DIKTI 2017) 

i. Pelestarian Musik Tradisional Minangkabau: Strategi Menjaga Ketahanan 

Seni Budaya Bangsa Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean di Sumatera 

Barat [Kajian Organologi Musik Tradisional Minngkabau) (Stranas, DRPM 

DIKTI 2018) 

j. Pelestarian Musik Tradisional Minangkabau: Strategi Menjaga Ketahanan 

Seni Budaya Bangsa Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean di Sumatera 

Barat [Kajian Struktur Musikal Musik Tradisional Minngkabau) (Stranas, 

DRPM DIKTI 2019) Dramatari Siti Manggopoh (Lengking Dendang dalam 

Pekat), tahun 1 (DRPM DIKTI 2017) 

k. Dramatari Siti Manggopoh (Lengking Dendang dalam Pekat), tahun 2 

(DRPM DIKTI 2018)  
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l. Melawan Pudarnya Silat Minangkabau dalam Heterogenitas Multikultural 

(DIPA 2018) Pemetaan Rumah Gadang Masyarakat Adat Solok Selatan: 

Jelajah Belantara (Dipa-2016) 

m. Balega di Tanah Manang (Rotation Around the Land of Conquest) (DRPM 

DIKTI 2017) 

n. Balega di Tanah Manang (Rotation Around the Land of Conquest #2) 

(DRPM DIKTI 2018) The Margin of Our Land (DRPM DIKTI 2017) 

o. The Margin of Our Land #2 (DRPM DIKTI 2018  

p. Identifikasi Prasangka Sosial Musik Suku Pedalaman di Wilayah Melayu 

Pelalawan Riau dari Ritual Pengobatan ke Seni Panggung (BOPTN/DIPA 

2018)  

q. Bangku Kayu dan Kamu yang Tumbuh di Situ (DRPM DIKTI 2018) 

 

2. Lingkup jaringan penelitian, objek, dan daerah penelitian 

 

Ruang lingkup jaringan penelitian mengacu pada visi Institut dan Program 

Pascasarjana, yaitu seni dan budaya yang tercakup dan berada pada kawasan  

Melayu Nusantara yang disesuaikan dengan bidang keilmuan. Objek penelitian 

adalah seni yang berkembang di daerah kebudayaan Melayu baik seni tradisional, 

modern, maupun kontemporer, seperti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Dosen Tetap 
Lingkup Jaringan 

Penelitian 

Objek 

Penelitian 

Daerah 

Penelitian 

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

1. Dr. Andar Indra 

Sastra, 

S.Sn.,M.Hum. 

Karawitan di dalam 

Seni Budaya Melayu 

Berkaitan 

dengan 

Talempong atau 

Musik Perunggu 

Melayu 
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2. Dr. Asril, 

S.SKar.,M.Hum. 

Karawitan di dalam 

Seni Budaya Melayu 

Berkaitan 

dengan 

pergelaran seni 

tradisi 

Melayu-

Minangkabau 

3. Dr. Wilma Sriwulan, 

S.Sn.,M.Hum. 

Musik Barat di dalam 

Seni Budaya Melayu 

Musik 

perempuan 

Minang 

Melayu 

4. Ediwar, 

S.Sn.,M.Hum.,Ph.D. 

Karawitan di dalam 

Seni Budaya Melayu 

Musik-musik 

tradisi Islami 

Melayu 

5. Dr. Rasmida, 

S.Sn.,M.Sn. 

Penciptaan Tari di 

dalam Seni Budaya 

Melayu 

Kepahlawanan 

perempuan di 

Minangkabau 

Minangkabau 

6. Dr. Erlinda, 

S.Sn.,M.Si. 

Tari di dalam Seni 

Budaya Melayu 

Tari modern 

Minangkabau 

Sumatera 

Barat 

7. Dr. Susas Rita 

Loravianti, 

S.Sn.,M.Sn. 

Penciptaan Tari di 

dalam Seni Budaya 

Melayu 

Eksistensi 

perempuan 

Minangkabau 

Minangkabau 

8. Dr. Sahrul N. 

S.S.,M.Si. 

Teater di dalam Seni 

Budaya Melayu 

Teater Modern 

Sumatera Barat 

Sumatera 

Barat 

9. Dr. Nursyirwan, 

S.Pd.,M.Sn. 

Musik Barat di dalam 

Seni Budaya Melayu 

Musik-musik 

etnik 

Melayu 

10. Dr. Yusril, 

S.S.,M.Sn. 

Penciptaan Teater di 

dalam Seni Budaya 

Melayu 

Teater 

kontemporer 

Indonesia 

Indonesia 

11 Dr. Sulaiman, 

S.Sn., M.Sn 

Penciptaan Teater di 

dalam Seni Budaya 

Melayu 

Teater dan 

sastra 

Melayu 

 

 

 

 

3. Hubungan  antara  Pengajaran,  Penelitian,    dan  Pengabdian    kepada 

Masyarakat 

 

Sesuai dengan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dan penciptaan  

karya seni, maka penelitian dosen dan mahasiswa juga diarahkan pada pemikiran 

baru, bagaimana mengimplementasikan konsep-konsep terkini dalam penelitian 

dan penciptaan karya seni. Adapun pengunaan pendekatan dan pemikiran baru 

dalam peneltian yang dilakukan dosen dan mahasiswa adalah:  
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a. Minat Penciptaan Seni; Ada beberapa pendekatan dalam penciptaan karya 

seni yang digunakan oleh mahasiswa, seperti pendekatan tradisi, 

reinterpretasi tradisi, revitalisasi, modern, postmodern, kontemporer, 

pendekatan lintas budaya, dan pendekatan lintas seni (lintas cabang seni). 

Semua pendekatan itu bisa digunakan oleh mahaiswa tergantung dari 

isi/gagasan dan konsep karya mereka buat. Misalnya, penciptaan karya seni 

berbasis riset dengan pendekatan tradisi, yaitu dosen dan mahasiswa 

menciptakan karya seni terlebih dahulu melakukan riset; dari hasil riset 

ditransformasikan menjadi konsep dan karya seni yang dikembangkan secara 

inovatif dan kreatif, tetapi tetap memunculkan roh dan nilai tradisinya. 

  

b. Pendekatan fenomenologis; yaitu penelitian dan penciptaan karya seni 

berdasarkan fenomena kehidupan sosial budaya masyarakat. Juga 

berdasarkan penafsiran-penafsiran terhadap fenomena seni. Penggunaan 

pendekatan dan pemikiran baru  dalam bidang   penciptaan karya seni 

dilakukan secara saintifikm. 

 

c. Pendekatan fungsional: yaitu pendekatan penelitian kepada eksistensi 

kesenian yang masih fungsional dan berguna dalam kehidupan sosial budaya 

masyarakat. Dalam hal ini bagaimana seni tersebut dapat tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakatnya. Data menunjukkan bahwa lebih dari 70% 

hasil penelitian dan karya seni dosen dan mahasiswa rata-rata berangkat dan 

bertitik tolak dari pemikiran baru tersebut. 

 

d. Pendekatan dan pemikiran baru; dalam penelitian berupa penerapan teori-

teori baru yang sedang berkembang saat ini seperti, teori-teori postmodern, 

postkolonial, performance studies (kajian pertunjukan), antropologi 

pertunjukan, serta metode penelitian-penelitian yang terbaru seperti etnografi 

pertunjukan serta perkembangan teknologi baru yang banyak digunakan saat 

ini. 

e. Teknologi tepat guna: Dosen dan mahasiswa telah menggunakan berbagai 

produk-produk teknologi tepat guna dalam memecahkan berbagai persoalan 

penelitian dan karya seni dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti: 

kamera digital, alat perekam data lapangan dalam bentuk audio dan audio 
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visual serta produk teknologi yang sangat membantu dalam menganalisis 

penelitian dan mempermudah produksi karya seni. Pertunjukan tari dan teater 

misalnya, para dosen telah menggunakan berbagai teknologi pentas yang 

paling mutakhir seperti teknologi laser untuk menghadirkan gambar virtual 

pada pentas yang disatukan dengan realitas keberadaan aktor dan penari di 

atas pentas; penggarapan video dan berbagai teknologi lighting untuk 

memperkuat skenografi dan efek artistic. 

 

Setiap dosen diwajibkan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, 

Sehingga hubungan pengajaran, penelitian dan pelayanan  atau  pengabdian  

kepada masyarakat  terlihat sangat erat, dimana keahlian yang diajarkan untuk 

menjadi dasar dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.  Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis dan karya seni 

magister di Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Studi S-2 

Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang  

terhadap peningkatan produktivitas, kesejahteraan masyarakat dan lingkungan 

serta mutu yang dihasilkan.  

4. Kualitas dan Kurun Waktu Penyelesaian Tesis 

 

Orientasi Lulusan Prodi Penciptaan dan Pengkajian Seni Pascasarjana ISI 

Padangpanjang mengacu pada visi dan misi serta sasaran program studi, yaitu 

melahirkan insan akademis kreatif, mandiri dan berwawasan global yang mampu 

mempublikasikan karya berlandaskan budaya Melayu Nusantara. Orientasi 

lulusan, selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar ekonomi 

kreatif serta perkembangan ilmu pengetahuan dengan membangun jaringan 

kerjasama dengan berbagai pihak dengan memanfaatkan perkembangan 

teknologi dan informasi.  

Dalam peneyelesaian tesis mahasiswa Program Pascasarjana, baik yang 

mengambil minat Penciptaan Seni maupun Pengkajian Seni diharuskan 

melakukan riset berdasarkan fenomena dan objek material yang menjadi pilihan 

untuk digarap menjadi karya seni maupun tesis. Objek material biasanya telah 

mereka persiapkan sejak awal mereka mendaftar di Pascasarjana. Pilihan objek 

material inilah yang mereka dalami melalui penelitian dan didiskusikan dengan 
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berbagai paradigma ilmu sesuai dengan struktur kurikulum di Pascasarjana. Objek 

material penelitian tesis dan karya seni harus mengacu pada kawasan budaya 

yang dicantumkan dalam visi, yaitu kawasan Melayu Nusantara. Penulisan hasil 

penelitian tesis ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Tesis/Karya Seni 

yang diterbitkan oleh Pascasarjana ISI Padangpanjang. Buku Pedoman Penulisan 

ini diberikan semenjak mahasiswa mulai terdaftar pada Pascasarjana ISI 

Padangpanjang. Melalui buku pedoman ini diharapkan mahasisiwa mempelajari, 

memahami, dan mampu mengaplikasikan dalam bentuk penulisan proposal dan 

tugas akhir.  

Dalam menulis tesis, mahasiswa selalu dipantau oleh pengelola Pascasarjana 

dan dikontrol secara ketat oleh pembimbing. Sebelum mahasiswa mengajukan 

proposal Tugas Akhir, maka harus meluli beberapa prosedur yang sudah 

ditetapkan oleh Pengelola Pasca Sarjana, seperti:  

a. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran Ujian Proposal  

b. Pengelola memeriksa kelengkapan syarat  

c. Pengelola memasukan ke buku pendaftaran ujian 

d. Mahasiswa mengajukan dua orang dosen pembimbing 

e. Pengelola menetapkan dosen Pembimbing 

f. Mahasiswa melakukan konsultasi objek karya seni/penelitian dengan 

pembimbing 

g. Mahasiswa mengajukan dokumen Proposal & Seminar Hasil  

h. Pengelola menentukan dan menetapkan dewan penguji Proposal & 

Seminar Hasil   Karya Seni/Tesis 

i. Pengelola menjadwalkan Ujian Proposal & Seminar Hasil, dan membuat 

surat undangan penguji 

j. Pelaksanaan Ujian Proposal & Seminar Hasil   Karya Seni/Tesis 

dijadwalkan paling cepat 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran. 

 

Setelah mahasiswa melaksanakan Ujian Proposal dan dinyatakan lulus dalam 

ujian tersebut, ia diberi Surat Izin Penelitian Lapangan untuk mencari data lebih 

dalam sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan oleh tim penguji dalam 

Ujian Proposal. Keterlibatan pembimbing dalam penelitian lapangan amat penting 
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dalam proses penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Selama tiga sampai enam 

bulan berikutnya mahasiswa menyelesaikan laporan karya atau karya seni/tesis di 

bawah bimbingan dua orang pembimbing. Hasilnya kemudian diajukan ke prodi 

dalam satu sidang atau Ujian Tesis. 

Proses pembimbingan diwajibkan minimal sepuluh kali dan maksimal tidak 

dibatasi tergantung kesiapan mahasiswa dalam proses pembimbingan yang 

dibuktikan dengan kertas frekuensi (kartu bimbingan) bimbingan yang memuat 

jadwal bimbingan, pokok yang dibimbing, tanggal pembimbingan, dan tanda 

tangan pembimbing sebagai bukti berlangsungnya pembimbingan. Pembimbing I 

mengarahkan materi tesis ke masalah yang substansial dengan kaidah-kaidah 

ilmiah dalam ilmu-ilmu seni, sedangkan pembimbing II lebih berkonsentrasi 

membimbing masalah teknis tata tulis.  

5. Publikasi Hasil Penelitian, Karya Seni Inovatif, dan Rangkuman Tesis 

Dalam rangka melakukan pantauan hasil penelitian/karya seni tesis, mahasiswa 

harus menyajikan hasil penelitian/karya seninya dalam suatu forum seminar 

nasional, dan mempublikasikannya melalui jurnal ilmiah nasional. Ketentuan wajib 

jurnal ini mengacu kepada Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 152/E/T/2012. 

Berdasarkan Surat Edaran di atas maka Program Studi S-2 Penciptaan  dan  

Pengkajian  Seni Program Pascasarjana  ISI Padangpanjang wajib 

memberlakukan publikasi karya ilmiah di jurnal nasional. Untuk itu, Prodi membuat 

Manual Prosedur yang menjadi aturan-aturan mengenai kewajiban penyajian hasil 

penelitian tesis ini.  

6. Kerjasama dengan Instansi yang Relevan 

Program studi Pascasarjana ISI Padangpanjang, 3 tahun terakhir  memiliki 

program kerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, 

swasta maupun dengan masyarakat. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk 

penelitian, pargelaran karya seni dan pengabdian pada masyarakat. Program 

kerja sama ini sengaja dirancang untuk membangun jaringan sekaligus menjadi 

ujian bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori dan metode pembelajaran 

selama didapatkan dalam proses pembelajaran. Dengan program kerjasama ini, 

secara tidak langsung mahasiswa sudah memperkenalkan dirinya ke publik yang 
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lebih luas, sekaligus melihat sejauhmana animo masyarakat terhadap seni dan 

kebudayaan. 

7. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama 

Untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, pengelola pasca sarjana 

menunjuk dan menugaskan dosen untuk menjadi pembimbing pada setiap 

kegiatan kerjasama yang dilakukan. Setelah itu selalu dilakukan diskusi dan 

evaluasi untuk mengetahui capaian dan kendala yang dihadapi dan mencarikan 

solusi dari persoalan persoalan yang di hadapi dengan demikian mutu dan 

kualitas setiap kegiatan dapat terkontrol dan menghasilkan hasil yang maksimal. 

8. Hasil Kerjasama yang Menguntungkan 

Setiap kegiatan kerjasama yang baik tentulah akan menghasilkan keuntungan 

kepada kedua belah pihak yang bekerjasama. Keuntungan tersebut bisa bersifat 

sosial maupun finansial. Untuk itu Pasca sarjana ISI padangpanjang selalu 

menyarankan kepada mahasiswa dalam melakukan setiap aktifitas yang berkaitan 

dengan seni budaya mestilah dipikirkan dampak multi efek dari kegiatan tersebut. 

Misalnya dampak secara ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lain 

sebagainya.  

9. Kepuasan Pihak Pihak yang Bekerja sama 

Apabila program kerjasama ini dilakukan dengan perencanaan dan pengelolaan 

yang matang dan professional tentu ini akan menghasilkan kepuasan bagi kedua 

belah pihak yang bekerjasama. Keberhasilan ini sangat berpengaruh untuk 

keberlanjutan kerjasama berikutnya. Bentuk kepuasan ini nantinya akan menjadi 

modal dalam mendapatkan kepercayaan di tengah masyarakat, sekaligus akan 

menjadi media promosi diri, seperti mitra kerja sama akan menyampaikan pesan 

berantai ke ruang lingkup yang lebih luas. 

 

 

 

 



123 
 

 

 

 

 

 

Analisis SWOT pada Standar 7 

Identifikasi SWOT  

 

Strength  

1. Peningkatan kuantitas penelitian, karya seni dan pengabdian pada 

masyarakat serta kerja sama  cukup baik. 

2. Peran serta aktif mahasiswa dalam penelitian, karya seni dan pengabdian 

kepada masyarakat 

3. Kerjasama yang baik dengan instansi-instansi yang relevan di dalam negeri. 

4. Terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang baik untuk mewujudkan 

kerjasama yang saling menguntungkan. 

 

Weakness (W) 

1. Penelitian dan kerjasama dengan instansi luar negeri masih perlu 

ditingkatkan 

2. Jumlah penelitian, pengabdian, karya seni dan kerjasama dalam hibah 

bersaing masih kurang terutama kerja sama luar negeri. 

3. Pelayanan pada pengabdian masyakat masih perlu dikembangkan dan 

ditinkatkan. 

 

Opportunity (O) 

1. Banyak kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan instansi diluar 

negeri baik dalam bidang penelitian, karya seni dan pendidikan. 

2. Adanya otonomi daerah dan program peningkatan pembangunan daerah 

yang dicanangkan oleh pemerintah pusat akan membuka peluang lebih luas 

untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah, baik dalam bidang penelitian 

dan pengabdian, karya seni kepada masyarakat. 
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3. Adanya hibah kompetisi, hibah penelitian, karya seni dan hibah pengabdian 

masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk membuka kesempatan 

kerjasama. 

 

Threat (T) 

1. Adanya persaingan dengan program studi lain serumpun yang mengajukan 

hibah kompetisi, hibah penelitian dan hibah pengabdian kepada masyarakat. 
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BAB II 

ANALISIS SWOT PROGRAM STUDI 

 

Standar I 

 
 

Faktor Internal 
 

Kekuatan 
(Strength) 

Kelemahan 
(Weakness) 

1. Secara geografis dan 
historis keberadaan 
Pascasarjana ISI 
Padangpanjang 
didukung oleh 
perjalanan panjang dan 
pengalaman dalam 
pengelolaan pendidikan 
di bidang seni yang 
diawali dari KOKAR, 
ASKI, STSI, hingga ISI 
Padangpanjang, 
sehingga pendirian 
Pascasarjana sudah 
memiliki fondasi yang 
sangat kuat, dan 
ditopang oleh calon 
mahasiswa yang 
berasal dari alumni-
alumni ISI 
Padangpanjang sendiri 
yang mempunyai 
kompetensi terutama di 
bidang seni dan 
kebudayaan Melayu 
Nusantara.  

2. Penyelenggaraan proses 
pendidikan di Prodi S-2 
Penciptaan dan 
Pengkajian Seni 
Program Pascasarjana 
ISI Padangpanjang 
didukung oleh tenaga 
pengajar yang 
berkualifikasi akademik 
di bidang seni yang 
sesuai dengan 
kompetensi minat 
penciptaan dan 
pengkajian seni. 

1. Kurangnya sumber daya 
manusia yang memiliki 
kredibilitas di tingkat 
internasional. 

2. Masih 7% dosen yang 
memiliki gelar guru besar 
dan 93% dosen yang 
memiliki kualifikasi S3.  

3. Beberapa sarana dan 
prasarana pendidikan 
masih belum memadai  
untuk menunjang  proses 
pendidikan, penelitian, dan 
praktik.  

4. Masih  kurangnya  jumlah  
kegiatan  ilmiah,  seperti  
penelitian, pengabdian,  
seminar  atau  kuliah 
tamu  dalam lingkup 
internasional 

5. Belum maksimal 
pemanfaatan 
perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi 
(Ipteks) 
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3. Penyelenggaraan proses 
pendidikan di Prodi S-2 
Penciptaan dan 
Pengkajian Seni 
Program Pascasarjana 
ISI Padangpanjang 
didukung oleh sarana 
dan prasarana yang 
memadai.  

4. Prodi S-2 Penciptaan 
dan Pengkajian Seni 
Program Pascasarjana 
ISI Padangpanjang 
telah menjalin 
kerjasama dengan 
pemerintah daerah, 
swasta, dan stakeholder 
di dalam negeri, baik di 
bidang pendidikan, 
penelitian, dan 
pengabdian kepada 
masyarakat. 

5. Meningkatnya suasana 
akademik dalam segi 
penelitian oleh dosen 
yang telah dipublikasikan 
dalam bentuk makalah, 
prosiding nasional dan 
internasional dan jurnal 
nasional dan 
internasional. 

6. Prodi S-2 Penciptaan 
dan Pengkajian Seni 
Program Pascasarjana 
ISI Padangpanjang 
berdiri sejak tahun 2008 
telah memiliki banyak 
alumni yang tersebar di 
dalam dan luar negeri, di 
berbagai instansi 
pemerintah, swasta 
maupun wirausaha. 

7. Evaluasi dilaksanakan 
secara berkala terhadap 
proses akademik dan 
sistem manajemen, 
seperti evaluasi kinerja 
dosen, management 
review dan sebagainya, 
untuk pengembangan 
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dan perbaikan program 
studi. 

 
Eksternal 

1. Semakin banyaknya 
peluang untuk dana-
dana penelitian dan 
pengabdian yang 
bersumber dari 
pemerintah (DRPM dan 
DIPA), Pemerintah 
Daerah, kerjasama 
nasional dan 
internasional serta pihak 
swasta 

2. Semakin terbukanya 
sistem informasi secara 
global sebagai dukungan 
mewujudkan visi, misi 
dan tujuan program 
studi. 

3. Kebijakan dan 
komitmen pemerintah 
yang membaik tentang 
seni dan kebudayaan, 
membuka peluang untuk 
melakukan kerjasama 
dalam hal pembangunan 
seni budaya 
berkelanjutan dan 
berbagai kegiatan 
pengabdian kepada 
masyarakat. 

4. Terjalinnya 
korespondensi dosen 
dengan akademisi di luar 
negeri membuka 
peluang kerjasama 
dengan perguruan tinggi 
atau dosen luar negeri. 

5. Tingginya keinginan 
berbagai perguruan 
tinggi di kawasan 
Melayu membuka 
program studi  seni di 
tingkat Strata Satu (S-1) 
membuka peluang bagi 
Program Pascasarjana 
untuk berperan aktif 
secara kelembagaan 
dan melalui lulusan 

6. Pembangunan sektor 

1. Semakin banyak program 
studi sejenis (ilmu seni) 
di kawasan Indonesia 
barat dan tengah yang 
berusaha meningkatkan 
kualitas dan promosi. 

2. Kebijakan pemerintah 
untuk membuka 
kesempatan perguruan 
tinggi luar negeri dalam 
menyelenggarakan proses 
pendidikan di Indonesia. 

3. Semakin mahalnya biaya 
pendidikan. 
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pariwisata dan ekonomi 
kreatif yang menjadi 
perhatian dan unggulan 
pemerintah saat ini 
memberikan dampak 
munculnya lapangan 
pekerjaan baru (informal 
dan formal) melalui 
event-event dan dana 
hibah yang terkait 
dengan seni dan budaya 

7. Terbukanya pasar seni 
budaya internasional 
terutama di kawasan 
Asia Tenggara  dan Asia 
memberikan peluang 
bagi Program 
Pascasarjana untuk 
berperan aktif  

8. Perkembangan 
teknologi informasi 
dan komunikasi 
memberikan peluang 
untuk memudahkan 
pemasaran produk 
seni dan budaya ke 
ruang lingkup yang 
lebih luas secara 
global. 

 

 Secara internal kekuatan yang dimiliki pada standar I ini bisa dikembangkan, 

seperti peningkatan dosen yang masih Doktor untuk menjadi guru besar. Hal ini tentu 

ditunjang dengan publikasi ilmiah dosen di tingkat internasional yang harus 

diperbanyak. Begitu juga dengan usaha menjalin kerjasama dengan pihak lain, tentu 

saja bisa dikembangkan dan kondisikan agar tingkat keluasan kerjasama semakin 

baik, bahkan kerjasama bisa dilakukan pada level yang lebih tinggi yaitu hubungan 

kerjasama luar negeri. 

 Secara eksternal kekuatan kekuatan ISI Padangpanjang juga bisa 

ditingkatkan dengan memperbanyak dosen ikut bersaing dalam kompetisi meraih 

hibah baik hibah DRPM Dikti maupun hibah-hibah lain. Begitu juga dengan mahalnya 

biaya kuliah saat ini, bisa diatasi dengan memberi jalan mahasiswa dalam 

mendapatkan beasiswa baik dari Dikti, Diknas, Pemda dan Swasta lainnya. Hal ini 

pascasarjana menjembatani antara mahasiswa dengan pemberi dana beasiswa.  
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Standar II 

 
 
 
 
 
 
 
Internal 

Kekuatan 
(Strength) 

Kelemahan 
(Weakness) 

1. Program Studi S-2 
Penciptaan dan Pengkajian 
Seni Program Pascasarjana 
ISI Padangpanjang memiliki 
sumber daya manusia, dosen 
yang memiliki kualifikasi 
akademik S-3 seni yang 
kompeten di bidangnya 
masing-masing. 

2. Program Studi S-2 
Penciptaan dan Pengkajian 
Seni Program Pascasarjana 
ISI Padangpanjang memiliki 
tenaga kependidikan 
(administrasi dan 
kepustakaan) yang memiliki 
pengalaman dan telah 
mengikuti program pelatihan 
administrasi pendidikan. 

3. Program Studi S-2 
Penciptaan dan Pengkajian 
Seni Program Pascasarjana 
ISI Padangpanjang minat 
penciptaan dan pengkajian 
seni telah memiliki struktur 
tata pamong yang berjalan 
secara efektif dan efisien 
dengan fungsi dan rincian 
tugas dan wewenang dengan 
deskripsi kerja masing-
masing jabatan. 

4. Program Studi S-2 
Penciptaan dan Pengkajian 
Seni Program Pascasarjana 
ISI Padangpanjang memiliki 
pola kepemimpinan 
mencakup: kepemimpinan 
operasional, kepemimpinan 
organisasi, dan 
kepemimpinan publik 
merupakan faktor yang 
menentukan keberhasilan 
pencapaian kinerja yang 
baik. 

5. Program Studi S-2 

1. Program Studi S-2 
Penciptaan dan 
Pengkajian Seni 
Program Pascasarjana 
ISI Padangpanjang 
belum menjalankan 
system dan penjaminan 
mutu secara optimal 

2. Penelitian, kerjasama, 
dan kemitraan 
dengan perguruan 
tinggi atau instansi 
yang lain, terutama 
dalam tingkat 
internasional, masih 
dinilai kurang. 

3. Program Studi S-2 
Penciptaan dan 
Pengkajian Seni 
Program 
Pascasarjana ISI 
Padangpanjang 
masih mengalami 
kesulitan dalam 
melacak lulusan, 
terutama yang telah 
lulus lebih dari lima 
tahun. 
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Penciptaan dan Pengkajian 
Seni Program Pascasarjana 
ISI Padangpanjang telah 
berjalan sesuai dengan 
system pengelolaan yang 
mencakup perencanaan, 
pengorganisasian, 
pengembangan staf, 
pengawasan, pengarahan, 
representasi, dan 
penganggaran yang 
terencana dengan baik. 

6. Program Studi S-2 
Penciptaan dan Pengkajian 
Seni Program Pascasarjana 
ISI Padangpanjang memiliki 
system informasi akademik 
secara online  

7. Program Studi S-2 
Penciptaan dan Pengkajian 
Seni Program Pascasarjana 
ISI Padangpanjang memiliki 
system monitoring dan 
jaminan mutu yang bersifat 
internal dan eksternal, 
sehingga capaian mutu 
pendidikan dapat terkontrol 
dengan baik. 
 

 
 
 
 
 
 
Eksternal 

1. Tata pamong yang baik 
bisa meningkatkan kinerja 
yang sehat dan mutu 
pendidikan. 

2. Terbangunnya suasana 
yang kondusif pada 
Program Studi Penciptaan  
dan  Pengkajian  Seni S-2 
Program Pascasarjana  ISI 
Padangpanjang dapat 
ditingkatkan 
pengembangan 
kelembagaan di 
Pascasarjana menjadi 
lebih besar, seperti 
penambahan program 
studi baru di tingkat 
magister dan program 
doktor. 

3. Pascasarjana  berkontribusi 
dalam  pengembangan 

1. Semakin   banyaknya   
program   pendidikan   
yang   dicanangkan   
pemerintah   untuk 
dijalankan di peringkat 
Program Studi 
Penciptaan  dan  
Pengkajian  Seni S-2 
Program Pascasarjana  
ISI Padangpanjang 
akan membuat beban 
tanggung jawab 
pimpinan Program Studi 
Penciptaan  dan  
Pengkajian  Seni S-2 
Program Pascasarjana  
ISI Padangpanjang 
bertambah. 

2. Masih rendahnya 
kepedulian masyarakat 
dalam pengenalan 
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lembaga lebih luas di 
tingkat institut.  

4. Pascasarjana berpeluang 
mengembangkan 
kepemimpinan di tingkat 
pada level yang lebih luas 
di tingkat nasional hingga 
regional.  

5. Organisasi yang baik, 
sehat, dan kondusif 
berpeluang meningkatkan 
daya tarik mahasiswa 
kuliah di Program Studi 
Penciptaan  dan  
Pengkajian  Seni S-2 
Program Pascasarjana  
ISI Padangpanjang. 

6. Organisasi yang baik, 
sehat, dan kondusif di 
Program Studi Penciptaan  
dan  Pengkajian  Seni S-2 
Program Pascasarjana  
ISI Padangpanjang 
berpeluang meningkatkan 
kerja sama dan menjalin 
jaringan-jaringan kerja baru 
dengan berbagai 
perguruan tinggi, lembaga 
pemerintah, dan swasta. 

 

Prodi Magister  
Program Studi S-2 
Penciptaan  dan  
Pengkajian  Seni 
Program Pascasarjana  
ISI Padangpanjang 
yang tidak berhubungan 
secara langsung 
dengan kegiatan 
sehari-hari. 

3. Sistem informasi yang 
online menimbulkan 
ancaman dari hacker 
untuk merubah dan 
memanipulasi data. 

4. Semakin tingginya 
persaingan dalam 
memperoleh berbagai 
jenis hibah. 

5. Perguruan tinggi 
internasional atau 
instansi-instansi 
enggan bekerjasama 
dengan Prodi yang 
memiliki nilai akreditasi 
sedang. 
 

 

 Secara internal yang berkaitan dengan tata pamong, kepemimpinan, sistem 

pengelolaan, dan penjaminan mutu sudah mulai baik. Kelemahan mendasar terletak 

pada penjamina  mutu yang belum maksimal. Hal ini belum terlembaganya dengan 

baik sistem penjamina mutu di institusi ini. Harapan ke depan adalah lembaga 

penjaminan mutu menjadi suatu unit yang penting untuk perhatikan, baik ditingkat 

prodi maupun tingkat institusi. Begitu juga dengan pelacakan alumni bisa dilakukan 

dengan sistem teknologi yang semakin baik. Jejaring sosial memungkinkan 

terbentuknya hubungan dengan dunia yang lebih luas. 

 Secara eksternal, kekuatan di standar ini adalah banyaknya tenaga 

profesional di pascasarjana baik tenaga pendidik, maupun tenaga kependidikan. Hal 

ini berakibat pada berjalannya program-program yang dimiliki pascasarjana bisa 

dikembangkan secara baik. Kepedulian masyarakat sebenarnya bisa dikelola 
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dengan baik dengan membentuk hubungan yang kontinyu dan saling membutuhkan. 

Masyarakat butuh lulusan pascasarjana, dan pascasarjana membutuhkan 

masyarakat. 

 

 

 

 

Standar III 

 
 
 
 
Internal 

Kekuatan 
(Strength) 

Kelemahan 
(Weakness) 

1. Mahasiswa dan lulusan Program 
Studi Penciptaan dan 
Pengkajian Seni Program 
Pascasarjana ISI 
Padangpanjang memiliki 
kompetensi yang kuat di 
berbagai bidang penciptaan 
seni. 

2. Mahasiswa Program Studi 
Penciptaan dan Pengkajian Seni 
Program Pascasarjana ISI 
Padangpanjang merupakan 
mahasiswa yang terampil 
sebagai seniman dan kreator 
dan sangat kreatif di bidang 
penciptaan seni.  

3. Mahasiswa Program Studi 
Penciptaan dan Pengkajian Seni 
Program Pascasarjana ISI 
Padangpanjang aktif 
berkesenian, menjadi 
koreografer, komposer, 
sutradara (teater dan film), 
pembuat film, perupa, pengkriya, 
pendesain, aktor, penari, 
pemusik, penyanyi, pelatih, 
instruktur, dan tim artistik dalam 
berbagai event seni di tingkat 
nasional dan internasional.  

4. Para mahasiswa dan alumni 
Program Studi Penciptaan dan 
Pengkajian Seni Program 
Pascasarjana ISI 
Padangpanjang lebih banyak 
yang mandiri dalam 
berkesenian. Aktivitas 
berkesenian mereka lakukan 

1. Mahasiswa Program 
Studi Penciptaan dan 
Pengkajian Seni 
Program Pascasarjana 
ISI Padangpanjang 
kompetensi 
pengkajian seni masih 
lemah dalam 
penelitian. 

2. Publikasi kaya ilmiah 
mahasiswa Program 
tudi Penciptaan dan 
Pengkajian Seni 
Program Pascasarjana 
ISI Padangpanjang di 
jurnal nasional 
terakreditasi kurang 
produktif. 

3. Masih terbatasnya  
Program Studi 
Penciptaan  dan  
Pengkajian  Seni S-2 
Program 
Pascasarjana  ISI 
Padangpanjang 
dalam 
mengumpulkan  
masukan-masukan  
untuk  kemajuan  di  
masa  depan  pada  
kegiatan tracer 
study. 

4. Masih ditemui kendala 
dalam mendata para 
alumni mengenai 
aktivitas atau 
pekerjaanya. 
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secara perorangan dan 
kelompok baik di tingkat 
lembaga (Pascasarjana dan ISI) 
maupun di lembaga pemerintah, 
swasta, komunitas, dan 
masyarakat.  

5. Para alumni telah terserap 
dalam banyak lapangan 
pekerjaan menjadi dosen di 
universitas ternama seperti UNP 
Padang, Unimed Medan, Unja 
Jambi, Unila Lampung,  ISBI 
Bandung, dan ISI 
Padangpanjang serta di 
sejumlah perguruan tinggi 
swasta di Indonesia; menjadi 
guru, PNS, dan sebagai 
kreator/seniman secara mandiri. 

6. Stakeholder menunjukkan 
kepuasan terhadap lulusan 
Program Studi Penciptaan dan 
Pengkajian Seni Program 
Pascasarjana ISI 
Padangpanjang dengan 
memberikan penilaian sangat 
baik. 

7. Program Studi Penciptaan dan 
Pengkajian Seni Program 
Pascasarjana ISI 
Padangpanjang setiap tahunnya 
dalam 5 tahun terkahir 
meluluskan mahasiswa yang 
cukup banyak dan beragam 
kompetensi seninya merupakan 
potensi yang sangat baik dan 
handal.  

 

 

 
 
 
 
 
Eksternal 

1. Kemampuan para alumni dan 
mahasiswa Program Studi 
Penciptaan dan Pengkajian 
Seni Program Pascasarjana 
ISI Padangpanjang dengan 
keunggulan kompetensi 
penciptaan seni, memberikan 
peluang besar bersaing di 
tingkat regional dan 
internasional. 

2. Mahasiswa dan alumni 
Program Studi Penciptaan 
dan Pengkajian Seni 

1. Beberapa perguruan 
tinggi lain yang telah 
membuka program 
studi magister di 
bidang penciptaan dan 
pengkajian seni atau 
pengkajian seni dan 
budaya atau 
pendidikan seni atau 
magister yang terkait 
dengan budaya, maka 
para lulusannya 
menjadi pesaing  bagi 
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Program Pascasarjana ISI 
Padangpanjang dapat 
berperan aktif lebih besar 
menguasai ‘pasar’ kreativitas, 
pengembangan, dan 
penciptaan seni di wilayah 
budaya Melayu Nusantara. 

3. Keberagaman cabang seni 
yang dimiliki oleh para 
lulusan Program Studi 
Penciptaan dan Pengkajian 
Seni Program Pascasarjana 
ISI Padangpanjang 
merupakan modal ‘besar’ 
untuk menjawab tantangan 
jenis pekerjaan di bidang seni 
di masyarakat atau 
stakeholder. 

4. Adanya jaringan alumni untuk 
meningkatkan mutu lulusan 
dan memberi masukan 
kompetensi yang dibutuhkan 
di pasar atau dunia kerja 

para lulusan Program 
Studi Penciptaan dan 
Pengkajian Seni 
Program Pascasarjana 
ISI Padangpanjang. 

2. Standar stakeholder 
terhadap pengguna 
lulusan meningkat dan 
persaingan semakin 
tinggi. 

3. Tingginya   biaya   
pendidikan   
mengakibatkan   
menurunnya   motivasi   
dan   fokus 
mahasiswa dalam 
mengikuti kegiatan 
belajar mengajar. 

4. Lulusan sejenis dari 
perguruan tinggi lain 
yang menambah 
ketatnya     
persaingan mencari 
kerja. 

 

 Secara internal, mahasiswa dan lulusan di pascasarjana sampai saat ini 

sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Begitu juga dengan lulusan 

Pascasarjana ISI Padangpanjang yang sudah menyebar ke pelosok negeri, terutama 

di wilayah Sumatera.  Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah mahasiswa 

adalah dengan menjaring mahasiswa secara berkelanjutan. Bahkan Pascasarjana 

juga menjalin kerjasama dengan pemerintah terkait peningkatan jumlah mahasiswa. 

Kelemahan yang ada seperti kurang terbiasanya mahasiswa dalam menulis secara 

ilmiah bisa diatasi dengan kurikulum yang memadai. 

 Secara eksternal mahasiswa sudah mampu membuat kerjasama dengan 

pihak pemakai hasil seni. Untuk itu peningkatan yang diperlukan adalah terus 

membina kerjasama tersebut dan bahkan bisa dikembangkan secara luas. Lulusan 

pascasarjana sudah banyak yang bekerja menjadi ASN dan di lembaga swasta 

lainnya di wilayah Sumatera. Ini menandakan bahwa stakeholder membutuhkan 

magister penciptaan dan pengkajian seni. 
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Standar IV 

 
 
 
 
 

Internal 

Kekuatan 
(Strength) 

Kelemahan 
(Weakness) 

1. Program Studi S-2 Penciptaan  
dan  Pengkajian  Seni Program 
Pascasarjana  ISI 
Padangpanjang - telah 
memiliki rasio dosen 
mahasiswa sesuai standar, 
yaitu 1:2,13. Mengacu 
kepada Lampiran Peraturan 
Menteri Riset, Teknologi, Dan 
Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 
2016 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi, Dan Pendidikan 
Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 
Tentang Registrasi Pendidik 
Pada Perguruan Tinggi. C. 
Perhitungan rasio dosen 
terhadap mahasiswa Dosen 
dan mahasiswa di sebuah 
program studi harus memiliki 
rasio yang ideal. Rasio dosen 
terhadap mahasiswa pada 
program studi, yaitu: 1. 1 
(satu) : 45 (empat puluh lima) 
untuk rumpun ilmu ilmu 
humaniora. 

2. Seleksi dosen Program Studi 
S-2 Penciptaan  dan  
Pengkajian  Seni Program 
Pascasarjana  ISI 
Padangpanjang  telah 
melibatkan pihak Program 
Studi, Direktur dan Kaprodi, 
serta Rektor. 

3. Secara bulat yakni 100% 
dosen tetap Program Studi S-2 
Penciptaan  dan  Pengkajian  
Seni Program Pascasarjana  
ISI Padangpanjang telah PNS  
memiliki sertifikat pendidik 
professional (Serdos). 

4. Jumlah publikasi penelitian yang 
cukup baik dalam kurun waktu 3 
tahun, begitu juga dengan 

1. Jumlah guru besar 
baru satu orang dan 
doktor 13 orang, dan 2 
masih studi menuju 
strata 3, dirasa masih 
kurang dan harus 
ditingkatkan jumlah 
guru besar. 

2. Jumlah  karya cipta 
dan HaKI  yang dimiliki 
dosen Prodi S2 

3. Program Studi S-2 
Penciptaan  dan  
Pengkajian  Seni 
Program 
Pascasarjana  ISI 
Padangpanjang sudah 
mencukupi, dan perlu 
ditingkatkan. 

4. Jumlah penelitian yang 
memenangkan hibah 
kompetisi nasional-
Dikti sudah 
mencukupi dan perlu 
dipertahankan dan 
ditingkatkan. 
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perolehan kerja  penelitian dan 
penciptaan seni, semakin 
meningkat . 

5. Jumlah dosen Program Studi S-
2 Penciptaan  dan  Pengkajian  
Seni Program Pascasarjana  ISI 
Padangpanjang  yang 
berkualifikasi S3 14 yakni 85%, 
ditambah dengan dua dosen 
yang studi lanjut S3 sebanyak 2 
orang, yakni 15 %. 

 

 
 
 
 
 
Eksternal 

1. Tersedianya berbagai sumber 
dana yang dikelola oleh LPPMPP 
ISI Padangpanjang, namun dapat 
digunakan untuk melaksanakan 
tridharma pendidikan pada 
lembaga institusi secara 
berkompetisi. 

2. Ketersediaan berbagai beasiswa 
untuk meningkatkan kualifikasi 
dosen (jenjang S3), melekat 
dengan kebijakan yang 
ditetapkan dikti melalui 
Beasiswa, LPDP, BPP-DN. 

3. Kebutuhan akan pakar-pakar ahli 
Penciptaan dan Pengkajian Seni  
cukup tinggi dan telah teralisasi 
secara rutin dan baik tiap 
tahunnya. 
 
 
 
  

1. Keputusan akhir 
penerimaan dosen 
yang dapat mengajar 
pada Program 
Pascasarjana, 
ditentukan oleh Surat 
Keputusan Rektor. 

2. Adanya persaingan 
dengan Program Studi 
S-2 dari Perguruan 
Tinggi yang lain, yaitu 
dengan yang 
sebidang, seperti 
Perguruan Tinggi yang 
juga memiliki disiplin 
keilmuan di bidang 
seni. Perguruan tinggi 
dimaksud seperti ISI 
Yogyakarta, ISI 
Surakarta, ISI 
Denpasar, USBI 
Bandung, UNP 
Padang, UNY 
Yogyakarta, USU 
Medan. 

3. Keberuntungan 
Program Pascasarjana 
ISI Padangpanjang, 
disebabkan hanya 
satu Pergurung Tinggi 
sebidang yang ada di 
Wilayah Sumatera 
Barat, sehingga 
memberikan peluang 
besar untuk dapat 
meraih mahasiswa 
secara lebih banyak. 
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Secara internal, sumber daya manusia di pascasarjana sudah memadai 

secara kualitas. Seluruh tenaga pengajar adalah dosen yang telah memiliki kualifikasi 

S3 (doktor) baik di bidang penciptaan maupun pengkajian seni. Hanya saja secara 

administrasi karya-karya dosen (penciptaan) belum banyak di HAKI-kan. Untuk itu 

diperlukan kesadaran yang lebih dari dosen untuk mendaftarkan karya-karya di 

lembaga cipta karya seni. Di bidang penelitian, dosen pascasarjana telah banyak 

mendapatkan hibah penelitian terutama di DRPM Dikti. Untuk itu diperlukan juga 

upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut. 

 Secara eksternal, sumber daya manusia di pascasarjana terutama yang 

berhubungan dengan dosen juga sudah bisa dikatakan baik. Hal ini terlihat dari hasil 

karya ilmiah dosen yang banyak diterbitkan di jurna-jurnal nasional dan internasional. 

Persaingan tersebut bagi ISI Padangpanjang sangat menguntungkan karena 

perguruan tinggi seni yang mengkaji budaya melayu tidak banyak. Dalam 

pengingkatan dosen, Pascasarjana selalu berkoordinasi dengan prodi di tingkat 

sarjana agar disiplin keilmuan tetap terjaga dengan baik. 

 

 

 

Standar V 

 
 
 
 
Internal 

Kekuatan 
(Strength) 

Kelemahan 
(Weakness) 

1. Program Studi S-2 Penciptaan 
dan Pengkajian Seni Program 
Pascasarjana ISI 
Padangpanjang terus berbenah 
untuk memperbaiki dan 
mengembangkan  kurikulum 
KKNI dan SNDIKTI secara 
periodik 

2. Suasana akademik yang 
kondusif untuk kegiatan tri 
dharma perguruan tinggi 

3. Partisipasi  yang  cukup  besar  
dari  sivitas  akademika  
terhadap  kegiatan akademis. 

4. Interaksi  yang  baik  antar  
sivitas  akademika  baikdi  kelas,  
dalam  kampus maupun luar 
kampus. 

1. Koleksi jurnal ilmiah 
terakreditasi dan 
internasional yang 
masih terbatas. 

2. Sistem informasi  
yang masih 
berubah-ubah  
karena  
menyesuaikan  
dengan sistem 
informasi pusat 
atau ISI 
Padangpanjang 
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5. Telah tersusunnya R P S  
Program Studi S-2 Penciptaan 
dan Pengkajian Seni Program 
Pascasarjana ISI 
Padangpanjang  

6. Tersedianya Bahan Ajar pada 
hampir seluruh mata kuliah. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eksternal 

1. Tersedianya   hibah   dari   
Dikti   untuk   penyusunan   
kurikulum   berbasis 
kompetensi. 

2. Minat mahasiswa  untuk 
bekerja sama dengan 
dosen dalam penelitian 
dan pengabdian 
masyarakat yang tinggi. 

3. Sistem   informasi   yang  
dapat   terus  
dikembangkan   untuk   
mendukung pelaksanaan 
belajar mengajar. 

 

1. Mahalnya dana 
bagi penyediaan 
akses jurnal 
internasional 
yang 
terakreditasi dan 
dapat diakses 
secara online. 

2. Tuntutan stakeholder 
akan kompetensi 
lulusan yang terus 
berkembang. 

 
 
 

  

Secara internal, kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik di 

pascasarjana telah standar nasional yaitu KKNI. Kurikulum yang dijalankan 

disesuaikan dengan OBE (Outcame Based Education) yang mengarah pada hasil 

akhir dari pembelajaran. Jadi seluruh mata kuliah diukur luarannya yang tercantum 

dalam RPPS. Hanya saja pada bidang jurnal, pascasarjana masih memerlukan 

jaringan yang lebih banyak. Untuk meningkatkan jumlah jurnal terkait diperlukan 

biaya yang harus dianggarkan oleh institusi. Sistem informasi yang baik akan 

memudahkan akses terhadap jurnal yang diinginkan baik yang berbayar maupun 

yang gratis. 

 Secara eksternal, pascasarjana bisa melakukan hubungan dengan pemilik 

jurnal, sehingga setiap terbitan jurnal terbaru, mahasiswa bisa mengaksesnya 

dengan baik. Hal ini tentu harus ada MoU yang banyak dengan perguruan tinggi lain 

di tingkat nasional maupun internasional. Begitu juga dengan kebutuhan stakehorlder 

yang semakin tinggi, maka pihak pascasarjana berupaya untuk meningkatkan 

kemampuan calon lulusannya. 

 

Standar VI 
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Internal 

Kekuatan 
(Strength) 

Kelemahan 
(Weakness) 

1. Prodi Penciptaan dan Pengkajian 
Seni Program Pascasarjana ISI  
Padangpanjang melalui dosen-
dosennya banyak meraih hibah 
penelitian tingkat nasional, 
sehingga secara tidak 
langsung memperoleh dana 
yang cukup besar, bahkan 
melebihi dari jumlah dana 
PNPB yang digunakan untuk 
operasional di Pascasarjana. 

2. Pengelolaan dana Prodi S2 
Penciptaan dan Pengkajian Seni 
Program Pascasarjana ISI 
Padangpanjang  berjalan dengan 
efektif, efisien, transparan, dan 
akuntabel serta sesuai dengan 
perencanaan. 

3. Sarana dan prasarana Prodi S2 
Penciptaan dan Pengkajian Seni 
Program Pascasarjana ISI 
Padangpanjang   telah memadai 
untuk pelaksanaan kegiatan 
belajar dan mengajar. 

4. Sistem informasi Prodi S2 
Penciptaan dan Pengkajian Seni 
Program Pascasarjana ISI 
Padangpanjang terus 
berkembang dan telah 
memudahkan dalam 
penyebaran informasi, 
pencarian, pengolahaan, dan 
pelayanan data. 

5. Tersedianya jaringan internet 
wireless yang memudahkan 
segenap sivitas akademika untuk 
mengakses sistem informasi. 

 

1. Jumlah dan 
kompetensi sumber 
daya manusia dalam 
pengelolaan sistem 
informasi masih 
kurang. 

2. Kecepatan dan 
koneksi internet yang 
masih belum stabil. 

3. Masih rendahnya 
jumlah dosen dan 
karyawan yang 
memanfaatkan blog 
dan layanan online 
lainnya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Eksternal 

1. Tersedianya program hibah 
kompetisi penelitian dan 
pengabdian masyarakat yang 
dapat digunakan untuk 
menambah dana pengembangan 
Prodi S2 Penciptaan dan 
Pengkajian Seni Program 
Pascasarjana ISI Padangpanjang 

2. Teknologi sistem informasi yang 
terus berkembangan menjadi 

1. Sistem informasi yang 
dapat diakses secara 
online memungkinkan 
adanya pembajakan 
atau hacker terhadap 
sistem informasi. 

2. Perkembangan Ilmu 
pengetahuan, 
teknologi dan seni 
yang cepat dan 
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peluang untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas 
pemanfaatan sistem informasi. 

3. Dukungan penuh dari unit-unit 
(prodi dan UPT) dan institut 
dalam penggunaan dan 
pengembangan sarana-
prasarana, serta sistem informasi 
di Prodi S2 Penciptaan dan 
Pengkajian Seni Program 
Pascasarjana ISI Padangpanjang. 

4. Ketersediaan web/wifi/media 
online secara penuh dan media 
sosial membuka peluang 
mengakses sumber/referensi 
perkuliahan dan memudahkan 
menyebarkan informasi dan  
publikasi tentang Program 
Pascasarjana ISI Padangpanjang 
ke kalangan akademis atau 
profesional dan masyarakat 
umum. 
 

dinamis menuntut 
pergantian dan 
peremajaan 
peralatan laboratorium 
sarana 
perku l iahan  
sehingga memenuhi 
standar yang baru. 

3. Perubahan dan 
perkembangan yang 
cepat dari peralatan 
penunjang SI 
menuntut   untuk 
selalu dilakukan 
pemutakhiran 
peralatan dan 
peningkatan sumber 
daya manusia yang 
menggunakannya. 

 

  

Secara internal, sarana dan prasarana yang ada di pascasarjana sudah 

memadai seperti ketersediaan akses internet. Hanya saja kapasitas internet harus 

ditingkatkan karena jumlah pemakainya yang semakin meningkat pula. Sarana dan 

prasarana secara umum tentusaja perlu pembenahan yang kontinu, karena secara 

fisik sarana memerlukan pembaharuan. Secara eksternal, sarana dan prasarana 

yang ada di pascasarjana kadangkala juga digunakan oleh prodi lain di lingkungan 

ISI Padangpanjang.  

 Berkaitan dengan pendanaan, pascasarjana memiliki dana yang dikelola oleh 

lembaga secara luas. Sementara itu dana juga didapatkan dari hibah penelitian 

dosen yang setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini berakibat pada tidak 

berhentinya aktifitas di lingkungan pascasarjana. Dosen berkarya dan mahasiswa 

juga terlibat di dalamnya. 

 

Standar VII 

 
 
 
 
 

Kekuatan 
(Strength) 

Kelemahan 
(Weakness) 

1. Peningkatan kuantitas 
penelitian, karya seni dan 
pengabdian pada masyarakat 

1. Penelitian dan 
kerjasama dengan 
instansi luar negeri 
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Internal 

serta kerja sama  cukup baik. 
2. Peran serta aktif mahasiswa 

dalam penelitian, karya seni 
dan pengabdian kepada 
masyarakat 

3. Kerjasama yang baik dengan 
instansi-instansi yang relevan 
di dalam negeri. 

4. Terdapat sistem monitoring 
dan evaluasi yang baik untuk 
mewujudkan kerjasama yang 
saling menguntungkan. 

 

masih perlu 
ditingkatkan 

2. Jumlah penelitian, 
pengabdian, karya seni 
dan kerjasama dalam 
hibah bersaing masih 
kurang terutama kerja 
sama luar negeri. 

3. Pelayanan pada 
pengabdian masyakat 
masih perlu 
dikembangkan dan 
ditinkatkan. 

 

 
 
 
Eksternal 

1. Banyak kesempatan untuk 
melakukan kerjasama dengan 
instansi diluar negeri baik 
dalam bidang penelitian, karya 
seni dan pendidikan. 

2. Adanya otonomi daerah dan 
program peningkatan 
pembangunan daerah yang 
dicanangkan oleh pemerintah 
pusat akan membuka peluang 
lebih luas untuk bekerjasama 
dengan pemerintah daerah, 
baik dalam bidang penelitian 
dan pengabdian, karya seni 
kepada masyarakat. 

3. Adanya hibah kompetisi, hibah 
penelitian, karya seni dan hibah 
pengabdian masyarakat yang 
dapat dimanfaatkan untuk 
membuka kesempatan 
kerjasama. 
 

1. Adanya persaingan 
dengan program studi 
lain serumpun yang 
mengajukan hibah 
kompetisi, hibah 
penelitian dan hibah 
pengabdian kepada 
masyarakat. 

 

  

Setiap tahun jumlah hibah penelitian yang diraih oleh dosen terus meningkat. 

Ini juga berakibat pada meningkatnya jumlah tulisan ilmiah dosen yang diterbitkan di 

jurnal-jurnal internasional dan nasional. Begitu juga dengan karya seni yang 

dilahirkan juga meningkat jumlahnya. Hanya saja karya yang dihasilkan belum 

maksimal dari segi kualitas.  

 Secara eksternal, lembaga secara umum selalu melakukan kerjsana 

penelitian dengan pihak lain di luar institusi seperti dengan pemda, yayasan dan 

sebagainya. Dosen secara mandiri juga menjalin hubungan dengan pihak lain yang 
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berhubungan dengan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Hal ini berakibat 

pada semakin butuhnya masyarakat terhadap sumber daya manusia yang dilahirkan 

Pascasarjana ISI Padangpanjang. 

 

PEMBAHASAN 

 

Standar 1 sampai standar 7 merukan satu kesatuan struktur yang tidak mungkin 

dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keseluruhannya merupakan satu kesatuan 

yang memiliki hubungan saling keterkaitan. Untuk itu dalam melakukan analisis 

SWOT terhadap Program Studi Penciptaan dan Pengkajian seni S2 Pascasarjana 

ISI Padangpanjang dilakukan dengan mengkaji hubungan antar komponen atau 

standar, yaitu: 

 

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta  Pencapaian, 

2. Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan,dan Penjaminan 

Mutu, 

3. Mahasiswa dan Lulusan, 

4. Sumberdaya Manusia, 

5. Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik, 

6. Pembiayaan, Saran dan Prasarana, dan 

7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat dan 

Kerjasama. 

 

Berdasarkan ketujuh standard dan komponen yang ada di atas maka dilakukan 

perumusan strategi pengembangan Prodi S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni S2 

Pascasarjana ISI Padangpanjang sebagai berikut. 

 

 

Analisis SWOT Antar Komponen 

Berdasarkan struktur dan 7 standar akademik yang telah diurai dan 

dipaparkan sebelumnya, maka diketahui bahwa kedudukan Prodi Penciptaan 

dan Pengkajian Seni S2 Pascasarjana ISI Padangpanjang untuk standar 1,  

masih dalam taraf perlu peningkatan dan pengembangan, untuk beberapa hal 

seperti sumber daya manusia yang memiliki kredibilitas nasional, percepatan 



143 
 

guru besar, kerja sama international, peningkatan sarana dan prasarana serta 

perlu menciptakan lingkungan dan suasana ilmiah dengan menambah skala 

program seminar dan event yang berkaitan dengan seni budaya Melayu 

Nusantara melalui forum-forum international yang dalam hal ini prodi 

diharapkan   bisa   memperluas   kesempatan   yang  ada,   disesuaikan   

dengan kekuatan yang sudah d i capai.  Beberapa standar lainnya (2, 4, dan 

5) tentang tata pamong, kepemimpinan,system, jaminan mutu, sumber daya 

manusia, proses pembelajaran, dan suasana akademik, telah terbentuk dengan 

baik. Ini merupakan modal utama dalam membangun dan menciptakan 

suasana akademik, sehingga secara umum program yang ada dinilai telah 

berjalan dengan baik dan sebagai kelanjutannya perlu dipikirkan peningkatan 

kualitas untuk mencapai level perkembangan  yang lebih tinggi. Di sisi lain, 

standar  3 dan 6 masih perlu pembenahan  terutama pada point standar 6 di 

mana masalah pembiayaan, sarana dan prasarana serta peningkatan dan 

pemanfataan system informasi memerlukan  perhatian  lebih, di mana masih 

perlu dilaksanakan pengembangan dan pelatihan SDM yang  benar benar 

memeiliki dan menguasai sistem jaringan dan teknologi. Berdasarkan analisis 

SWOT dari tiap-tiap komponen, Program S2  Penciptaan   dan  Pengkajian   

Seni  ISI Padangpanjang  berupaya   untuk  mencari kelemahan dan   

permasalahan yang merupakan permasalahan yang dasar dan utama yang 

kerap muncul di hasil SWOT tiap komponen,  permasalahan  itu dapat 

dideskripsikan sebagai berikut. 

a. Kurang atau masih rendahnya  kualitas penelitian,  pengabdian luar 

negeri yang mendapatkan hibah kompetisi (Standar 4 dan Standar 7) . 

b. Kurang atau masih rendahnya kerjasama yang berskala internasional 

(Standar 2, dan 7) 

c. Untuk pencapaian hasil proses pembelajaran dan sistim imformasi  yang 

menggunakan Akses dan koneksi internet, maka dibutuhkan sumber 

daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang 

perkembangan informasi dan teknologi. Untuk itu diperlukan biaya 

peningkatan kapasitas internet dan biaya pelatihan operator sistem. 

(Standar 4,5 dan 6). 

d. Kualitas penelitian dosen selalu meningkat dimana dibuktikan dengan 

memenangkan  dana  penelitian  yang  dikompetisikan  dan  
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dipublikasikan dalam prosiding, seminar, dan jurnal baik nasional 

maupun internasional. (Standar 4 dan 7) 

e. Kerjasama  dengan  institusi  lain, guna mendukung  proses 

pendidikan sehingga visi dan misi pascasarjana tercapai dan penelitian 

bertambah luas dan meningkat.  (Standar 1 dan 7) 

f. Untuk peningkatan sumber daya manusia dan percepatan guru besar 

diperlukan pembiayaan yang berkaitan dengan memperbanyak seminar 

internasional dan menjalin jaringan kerjasama dengan institusi luar 

negeri. (Standar 1, 6, dan 7) 

g. Kepemimpinan diperlukan dalam menjalan tridarma perguruan tinggi 

terutama di bidang pendidikan. Mahasiswa dalam proses pembelajaran 

terutama dalam mata kuliah tata kelola seni dan pratek lapangan sudah 

ditanamkan jiwa kepemimpinan dengan mempercayakan mahasiswa 

sebagai penaggungjawab kegiatan. Begitu juga dengan persoalan 

jaminan mutu, di mana kurikulum yang berbasis KKNI dilaksanakan 

dengan menggunakan metode daring. (Standar 2, 3, dan 6) 

 

Strategi pengembangan: 

 

1. Meningkatkan relevansi dengan memperkuat jalinan kerjasama antara 

Prodi S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Pascasarjana ISI 

Padangpanjang dengan berbagai institusi, Stecholder dan pusat pusat 

kebudayaan dunia yang ada di Indonesia, dan memperbaharui 

kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, profesional dan 

perkembangan ilmu pengetahuan,  yang dilakukan minimal sekali 

dalam 2 tahun   dengan  mengundang   pihak-pihak   pakar dalam   

seminar   atau workshop kurikulum. 

2. Meningkatkan   kualitas   sumber   daya   manusia   sesuai   dengan   

tingkat profesional  Penciptaan dan pengkajian seni dengan  

memprogram  dosen  untuk meraih gelar guru besar.  

3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif, melalui  penyediaan  

ruang  belajar  yang  nyaman, ruang diskusi antar mahasiswa dan 
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ruangan dosen sehingga mahasiswa dapat konsultasi  secara inten dan  

maksimal.  

4. Penyediaan buku-buku ajar, penyediaan jurnal, peningkatan jangkauan 

dan aksesibilitas internet, serta perbaikan manajemen internal untuk 

mencapai kualitas mutu pendidikan.  

5. Meningkatkan    kualitas   dan   kuantitas    peralatan    laboratorium,    

serta mengikuti  kegiatan-kegiatan   ilmiah  pada  tingkat  nasional 

d a n  internasional. 

6. Meningkatkan keberlanjutan dengan cara memperkuat kerjasama   

dengan lembaga-lembaga pemerintahan, swasta dan pusat pusat 

kebudayaan dunia yang ada di indonesia membentuk jaringan alumni   

dengan mengadakan  temu  alumni  setiap  tahun,  serta  secara  aktif  

melakukan promosi  dan pengenalan  Prodi  S2  Penciptaan dan 

Pengkajian Seni  Pascasarjana ISI Padangpanjang pada  masyarakat 

umum melalui laman (website),brosur. Dan jaringan media sosial. 

7. Untuk menjaga ketercapaian  sasaran dan target, maka diperlukan 

trategi pengembangan  dalam kurun waktu tertentu. Strategi ini di 

butuhkan untuk Pencapaian. Perbaikan visi dan misi dengan 

mengakomodir umpan  balik untuk memenuhi tuntutan perkembangan 

jaman,  melalui  lokakarya  atau    workshop  umpan  balik  dengan  

alumni  dan stake holder, serta evaluasi dan monitoring kesesuaian 

visi dan misi melalui rapat rapat dosen pada pertemuan pertemuan 

formal maupun informal. 

8. Untuk peningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan dan 

tata pamong dengan  menjaga  ketercapaian  dan  kesesuaian   

antara  rencana  strategis dengan realisasimeski dilakukan dengan   

cara   monitoring   dan   evaluasi   secara   berkala   dan   kepatuhan 

terhadap komitmen dan SOP yang telah disepaklati secara 

bersama. 

 

C. Mahasiswa dan Lulusan 

1. Meningkatkan  animo  calon  mahasiswa  dan  pengurangan  

jumlah  tidak daftar  ulang  mahasiswa  baru  dengan  cara  
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sosialiasi    secara  intens  dan terpadu kepada calon mahasiswa 

dan masyarakat. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat umum 

dengan melakukan penjaringan serta menjalin kerja sama antar 

kembaga terkait maupun dengan memanfaatkan teknologi 

informasi seperti laman (website) dan mesia sosial lainnnya.  

2. Memanfaatkan ikatan alumni dengan cara mengirim  kuisoner 

melalui kegiatan kegiatan seni dan budaya.   

3. Meningkatkan ker ja  sama dengan alumni untuk mendukung 

peningkatan kualitas pengelolaan Prodi melalui komunikasi yang 

intens dengan  perwakilan alumni yang bekerja di ISI 

Padangpanjang  untuk mendapatkan  umpan balik dan 

kerjasama, serta mengadakan temu alumni setiap tahun. 

4. Meningkatkan   kualitas  pemahaman  mahasiswa  terhadap  

materi  perkuliahaan, sehingga meningkatkan IPK mahasiswa dan 

mempersingkat masa studi mahasiswa  serta menjaga  rasio 

dosen dan   mahasiswa  dalam batas yang disyaratkan. 

 

D. Sumberdaya Manusia 

1. Meningkatkan  kualitas SDM  untuk mendukung  pencapaian  

tridharma  PT berskala internasional dengan mendorong 

meningkatkan  jumlah guru besar serta meningkatkan jumlah  

Haki. 

2. Meningkatkan   kualitas  SDM  tenaga  kependidikan  dan  

tenaga  laboran dengan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan 

bidang keahlian masing- masing. 

3. Meningkatkan kualitas dosen dengan mengirim mereka ke event-

event yang relevan, seperti mengikuti seminar, pertunjukan, 

pameran dan sebagainya, baik berskala nasional maupun 

internasional. 

4. Meningkatkan kualitas mahasiswa dengan melibatkan mereka 

dalam praktek perkuliahan di tengah masyarakat. 

5. Meningkatkan kualitas dosen berkaitan dengan pengabdian 

kepada masyarakat dengan cara mengirim mereka menjadi 
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pelatih dan pemberi workshop di tengah masyarakat yang 

membutuhkan. 

 

E. Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 

1. Merekontruksi kurikulum sesuai dengan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) untuk meningkatkan efektivitas 

pencapaian luaran yang diharapkan dan mendukung akreditasi 

berskala internasional. 

2. Melaksanakan seminar atau workshop kurikulum dengan 

mengundang pakar kurikulum,   pengguna   lulusan,   alumni,   

mahasiswa dan dosen. 

3, Menerapkan kurikulum dengan metode OBE (Outcame Based 

Education) yang berorientasi pada luaran yang berkualitas. 

4. Secara berkala melakukan evaluasi kurikulum untuk melihat urgensi 

dan kebaruan ilmu pengetahuan. 

 

F. Pembiayaan, Saran dan Prasarana 

1. Meningkatkan kemudahan pencarian informasi ilmiah yang terbaru 

dengan meningkatkan jumlah langganan jurnal terakreditasi 

internasional serta peningkatan bandwith internet, ataupun dengan 

penambahan pustaka cetak yang terakreditasi dan terdaftar. 

2. Menjaga dan meningkatkan suasana akademik yang nyaman, 

dengan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas sarana prasarana 

penunjang, baik di ruang kelas, diluar ruang kelas maupun di ruang 

dosen. 

3. Revitalisasi   dan   penambahan   peralatan   laboratorium   

sehingga   dapat digunakan secara optimal untuk kegiatan 

penelitian, pelayanan dan praktik musik dan tari. Serta menjaga alat 

laboratorium update dan mengikuti perkembangan   jaman  

sehingga   dapat  meningkatkan   efektivitas   ketiga kegiatan 

tersebut. 
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G. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat dan 

Kerjasama 

1. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi terkait, 

alumni dan pengguna lulusan untuk mengembangkan dan 

memperbaiki kurikulum. 

2. Meningkatkan kualitas keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah 

terakreditasi dan terdaftar pada tingkat nasional dan internasional. 

3. Berupaya  memberi pencirian  kepada  Prodi dengan peningkatan  

tridharma perguruan tinggi yang bertema kepribadian dalam 

budaya etnik 

4. Meningkatkan   kualitas   penelitian   dan  pengabdian   kepada   

masyarakat sehingga dapat meningkatkan perolehan jumlah hibah 

kompetisi, baik nasional maupun internasional. 

5. Meningkatkan   kredibilitas   dosen   dalam   tingkat   internasional,   

melalui publikasi karya ilmiah internasional, keikutsertaan anggota 

profesi internasional atau melalui kerjasama akademik di tingkat 

internasional. 
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