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SAMBUTAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Pascasarjana ISI
Padangpanjang telah berhasil menyusun Buku Panduan
Akademik. Panduan ini dapat digunakan oleh civitas akademika
Pascasarjana ISI Padangpanjang sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pendidikan sekaligus sebagai upaya
peningkatan mutu pendidikan sebagaimana visi dan misi yang
diemban. Peningkatan mutu pendidikan merupakan tolok ukur
keberhasilan di perguruan tinggi khususnya program
pascasarjana. Untuk meningkatkan mutu pendidikan
Pascasarjana harus terus  menerus melakukan perbaikan,
meningkatkan jaminan kualitas layanan dan kemampuan
mengelola sesuai dengan kebutuhan terkini.

Dengan Panduan ini diharapkan agar: pengelola program
pascasarjana dapat memberikan layanan prima sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan sesuai dengan harapan pemangku
kepentingan; dosen dapat melaksanakan tugasnya dan
memberikan bimbingan kepada Karyasiswa secara efektif untuk
mencapai produktivitas dan mutu pendidikan  yang tinggi;
Karyasiswa dapat menempuh studi dengan tertib dan
lancar sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat waktu
dengan hasil yang sebaik-baiknya; dan tenaga kependidikan
dapat bekerja dan memberikan layanan sesuai dengan peraturan
yang berlaku dan adanya kesepahaman sehingga tercapainya
layanan prima.

iii



Dengan tersusunnya Buku Panduan Akademik ini kami
menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim
penyusun yang telah bekerja keras untuk menghimpun semua
peraturan perundang-undangan yang terkait dan merangkumnya
ke dalam Panduan Akademik yang mudah dipahami.

Padangpanjang,10 September 2018

Rektor,

Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS.
NIP. 19620506 198811 1 001
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SAMBUTAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kepada Allah S.W.T. yang telah memberikan
kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan dan penerbitan
Buku Panduan Akademik Tahun 2018 Program Pascasarjana
Magister (S2) Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni
Institut Seni Indonesia Padangpanjang. Penyelenggaraan
pendidikan tinggi di Program Pascasarjana ini menyesuaikan visi
Program Pascasarjana sebagai program yang melahirkan insan
akademis kreatif, mandiri, berwawasan global yang mampu
mempublikasikan karya berlandaskan Budaya Melayu Tahun
2030. Buku ini sangat berguna bagi proses pengelolaan
pelayanan pendidikan agar tercapai penjaminan mutu belajar
Karyasiswa. Buku ini   merupakan respon terhadap usaha
penyempurnaan Buku Panduan Akademik Tahun 2016/2017.

Buku panduan akademik yang telah disempurnakan ini
memiliki nilai manfaat untuk  mewujudkan sistem pelayanan
akademik atas dasar: (1) Kepentingan praktis yaitu
mempermudah Karyasiswa dalam memandu kegiatan
akademik; (2) Sebagai dasar  bagi peninjauan ulang
kurikulum yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun
2018/2019.

Perbedaan pokok buku ini dengan buku panduan
akademik Tahun 2016/2017 adalah pada struktur isi dengan
penjelasan yang lebih rinci tentang kurikulum masing-masing
program studi. Di samping itu dalam beberapa aspek, isi buku
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disederhanakan agar lebih mudah dibaca dan dipakai sebagai
pedoman baik bagi Karyasiswa maupun stakeholder
lainnya. Dengan terbitnya Buku Panduan Akademik Tahun
2018 maka Buku Panduan Akademik Tahun 2016/2017
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penyusunan buku  panduan akademik ini merupakan
hasil kerja keras dari banyak pihak. Oleh karena itu, terima kasih
yang tidak  terhingga saya sampaikan kepada semua dosen
Program Pascasarjana yang telah memberikan kontribusinya
terhadap penyelesaian buku panduan akademik ini. Kepada tim
penyusun yang telah bersusah payah dengan segala keterbatasan
dan kesibukan yang ada, mampu menyelesaikan buku ini.
Semoga buku ini dapat menjadi salah satu instrumen dalam
pelaksanaan visi dan misi Program Pascasarjana Magister (S2)
Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni Institut Seni
Indonesia Padangpanjang. Aamiiin.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Padangpanjang, 10 September 2018

Direktur,

Dr. Susas Rita Loravianti, S.Sn.,M.Sn.
NIP. 19691026 199403 2 002
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KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR: 0182/IT7/KPT/2018

tentang
PENETAPAN BUKU PANDUAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI
PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa buku pedoman penulisan lembaga pendidikan tinggi
mutlak ada agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi
Karyasiswa yang akan memasuki ujian tugas akhir;

b. bahwa buku pedoman penulisan Program Studi Penciptaan
dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana Institut Seni
Indonesia Padangpanjang telah berhasil diwujudkan dan
oleh karenanya perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan
Rektor agar mempunyai kekuatan hukum;

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2009 tentang
Perubahan STSI mPadangpanjang menjadi ISI
Padangpanjang;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 tahun
2010 tentang Penatapan OTK ISI Padangpanjang;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
232/MKP.A4/KP/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang
pengangkatan Rektor ISI Padangpanjang;

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran
2018 Institut Seni Indonesia Padangpanjang Nomor Surat
Pengesahan:042.01.2.400948/2018 tanggal 05 Desember
2017.

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan Nasional Nomor 2852/D/T/2008 tanggal 27
Agustus 2018 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi
Penciptaan dan Pengkajian Seni (S2) pada STSI Padangpanjang;
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Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

:

:

:

:

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN REKTOR ISI PADANGPANJANG TENTANG
PENETAPAN BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI
PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI PROGRAM
PASCASARJANA TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

Mengukuhkan Buku Panduan Akademik Program Studi
Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana Institut
Seni Indonesia Padangpanjang dengan Surat Keputusan Rektor
Nomor 0176/IT7/KPT/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Buku Panduan Akademik Program Studi Penciptaan dan
Pengkajian Seni Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia
Padangpanjang berlaku sejak Tahun Akademik 2018/2019;

Apabila terdapat  kekeliruan dikemudian hari pada Surat
Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Padangpanjang
Pada tanggal : 29 Agustus 2018
REKTOR,

NOVESAR JAMARUN
NIP 19620506 198811 1 001

Tembusan:

1. Direktur Program Pascasarjana;
2. Pembantu Rektor I,II;
3. Kabiro AUK;
4. Kabiro AAKPSI;
5. Kasubbag. Keuangan;
6. Arsip.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Umum
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :(1) Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan

pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester
untuk menyatakan beban studi Karyasiswa, beban kerja staf
pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga
pendidikan.(2) Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut SKS
adalah satuan kredit yang dipakai untuk menyatakan
jumlah kredit dari satu mata kuliah dalam satu semester.(3) Semester adalah kurun waktu kegiatan yang terdiri atas
16(enam belas) minggu. (Sesuai dengan peraturan Menteri
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 15).(4) 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).(5) Karyasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar
pada Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia
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Padangpanjang, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor.(6) Masa Studi adalah lama waktu yang ditempuh oleh
Karyasiswa untuk menyelesaikan Program Pascasarjana
paling lama 4 (empat) Tahun Akademik untuk Program
Magister dengan Beban Belajar Karyasiswa paling sedikit 36
SKS. (Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2015 Pasal 16).(7) Matrikulasi adalah kegiatan penyetaraan dan pembelajaran
bagi Karyasiswa yang pindah minat dari Penciptaan Seni
ke Pengkajian Seni  maupun sebaliknya. Matrikulasi
juga memfasilitasi perpindahan lintas prodi, dan
perpindahan rumpun keilmuan.

a. Pindah minat dari Penciptaan Seni ke Pengkajian Seni
wajib mengambil mata kuliah: (1) Teknik Penulisan
Ilmiah; dan (2) Metodologi Penelitian.

b.   Pindah lintas prodi, wajib mengambil mata kuliah yang
berhubungan dengan Prodi yang dipilih.

c. Pindah rumpun ilmu, wajib mengambil mata kuliah
yang berhubungan dengan mata kuliah yang saling
berkaitan dengan pengetahuan seni.(8) Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disebut KHS adalah

kumpulan nilai yang diperoleh oleh seorang
Karyasiswa dalam satu semester tertentu.(9) Ujian tertulis adalah evaluasi atas kemampuan Karyasiswa
terhadap penguasaan materi suatu mata kuliah tertentu
yang dilakukan secara tertulis.(10) Ujian lisan adalah evaluasi atas kemampuan

Karyasiswa terhadap penguasaan materi suatu mata
kuliah tertentu yang dilakukan secara lisan.(11) Tugas terstruktur adalah tugas yang diberikan oleh
seorang dosen dalam satu mata kuliah tertentu, sebagai
salah satu komponen penilaian atas kemampuan
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Karyasiswa.(12) jian proposal adalah kegiatan penyampaian rencana
penciptaan karya seni atau penelitian untuk
penyusunan laporan karya atau tesis.(13) Penelitian adalah kegiatan telaah ilmiah taat kaidah
dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau
menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan,
teknologi dan/atau seni.(14) Karya seni adalah suatu wujud ekspresi yang bernilai dan
dapat  dirasakan secara visual maupun audio melalui
pertunjukan dan pameran. Karya seni juga dapat berarti
sebuah penciptaan karya berbasis riset akhir seorang
Karyasiswa. Karya seni merupakan bukti
kemampuan yang bersangkutan dalam penciptaan
karya seni dan pengembangan kreativitas berdasarkan
pilihan minat.(15) Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh
argumen yang dikemukakan dalam karangan; untuk
mendapatkan gelar kesarjanaan (magister) pada
perguruan tinggi. Tesis juga dapat berarti sebuah karya
tulis ilmiah resmi akhir seorang Karyasiswa. Tesis
merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam
penelitian dan pengembangan ilmu pada  salah satu
bidang keilmuan.(16) Pembimbing Karya Seni/Tesis adalah 2  (dua) orang
dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan
kewenangan tertentu untuk melakukan pembimbingan
karya seni atau tesis.(17) Dewan penguji adalah sekelompok orang yang
memiliki kualifikasi keilmuan dan kewenangan tertentu
untuk melakukan uji kemampuan Karyasiswa.(18) Ujian karya seni atau tesis adalah evaluasi atas
kemampuan Karyasiswa terhadap penguasaan Karya
Seni/Tesis yang telah disusunnya dan dilakukan oleh
dewan penguji.(19) Transkrip akademik adalah kumpulan nilai dari mata
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kuliah yang telah diambil oleh Karyasiswa
selama mengikuti proses pembelajaran.(20) Indeks Prestasi (IP) adalah rata-rata nilai yang dicapai
untuk semua mata kuliah dengan memperhitungkan
jumlah kredit masing-masing mata kuliah dalam satu
semester.(21) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah rata-rata nilai
yang dicapai untuk semua mata kuliah dengan
memperhitungkan jumlah kredit masing-masing mata
kuliah yang telah ditempuh.(22) Yudisium adalah kegiatan pemberian gelar kepada
seorang Karyasiswa yang telah memenuhi persyaratan
untuk dinyatakan lulus oleh Direktur Program
Pascasarjana.(23) Gelar adalah sebutan akademik atau profesi yang
diberikan kepada lulusan Program Pascasarjana Institut
Seni Indonesia Padangpanjang dan dicantumkan dalam
ijazah.(24) Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang diberi
tugas membantu Karyasiswa dalam menyusun rencana
dan proses studi.
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Tugas dan Wewenang Pengelola
Program Pascasarjana

Struktur Organisasi
Program Pascasarjana

Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Struktur Organisasi Program Pascasarjana Institut Seni
Indonesia Padangpanjang terdiri dari Direktur, Ketua
Program Studi, Staf Administrasi (Sekretariat), dan
Pustakawan. Adapun rincian tugas dan wewenang pengelola
tersebut adalah:(1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan

pendidikan, membina kependidikan, Karyasiswa,
tenaga administrasi Program Pascasarjana, dan
bertanggungjawab kepada Rektor Institut Seni Indonesia
Padangpanjang.
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(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 KeKaryasiswaan
bertugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang
umum, akademik, keuangan, keKaryasiswaan dan secara
fungsional bertanggungjawab kepada Direktur Program
Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang.(4) Pustakawan bertugas melayani Karyasiswa di bidang
kepustakaan dan secara fungsional bertanggungjawab
kepada Direktur Program Pascasarjana dan Kepala
Perpustakaan Pusat Institut Seni Indonesia
Padangpanjang.

VISI

“Menjadi Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni yang
melahirkan insan akademis kreatif, mandiri, berwawasan global

yang mampu mempublikasikan karya berlandaskan budaya
Melayu tahun 2030”.

MISI

Untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan, Program
Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni memiliki misi sebagai
berikut:

a. Menyelenggarakan pendidikan seni budaya Melayu
untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang
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berkualitas, memiliki keunggulan dan   kemandirian
dengan menjunjung tinggi nilai dasar Pancasila dan
moralitas bangsa.

b. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dalam
bidang Seni dan Budaya Melayu.

c. Melaksanakan pengkajian dan penciptaan seni yang
peka terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan,
Teknologi Seni (IPTEKS).

d. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dan
diseminasi teknologi seni untuk memecahkan masalah-
masalah seni dan budaya yang ada di masyarakat.

e. Menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen
program studi berbasis akreditasi dan optimalisasi
pemanfaatan teknologi.

f. Meningkatkan kerjasama dengan institusi baik lokal,
nasional, maupun internasional.

Rumusan misi Program Studi tersebut disusun
berdasarkan misi Institusi. Dengan demikian misi Program
Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni merupakan turunan dari
misi institusi pada dasarnya telah menjalankan misi Institut
Seni Indonesia Padangpanjang.

TUJUAN
a) Mewujudkan budaya akademis yang kondusif melalui

sistem pendidikan yang bermutu, transparan, dan
bertanggungjawab.

b) Menghasilkan pencipta dan pengkaji seni yang mampu
mengembangkan kreatifitas untuk kepentingan
masyarakat.

c) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi seni
budaya Melayu, berkarakter, dan berdaya saing.
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d) Mengembangkan kerjasama antar lembaga dalam
pengembangan seni budaya Melayu.

e) Menciptakan akademisi seni yang kompeten dan berjiwa
enterpreneurship.

f) Melaksanakan sistem pendidikan yang mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat.

g) Menciptakan kreatifitas seni yang berdampak pada
pengembangan seni budaya Melayu secara luas.

h) Mewujudkan terlaksananya kerjasama antar lembaga dalam
pengembangan seni budaya Melayu.

TUJUAN PENYELENGGARAAN

Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni
bertujuan untuk   menghasilkan ilmuan seni dan seniman
(kreator), serta mengembangkan keahlian menjadi peneliti seni,
pengelolaan seni, dan pamong seni budaya Melayu yang mampu
bersaing di tingkat nasional dan internasional.

PROFIL

Unggul dalam prestasi, teladan dalam berkarya,
mencipta dan mengkaji seni merupakan landasan dalam
berbuat.
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BAB II
KEKARYASISWAAN

PENDAFTARAN KARYASISWA BARU(1) Pendaftaran Karyasiswa baru Program Pascasarjana Institut
Seni Indonesia Padangpanjang dilakukan dengan
mengajukan lamaran disertai dokumen berikut:

a) Lamaran tertulis untuk menjadi calon Karyasiswa baru
dengan menyebutkan program studi yang diminati.

b) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan
dengan dilampiri:

1) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang perguruan
tinggi asal atau oleh Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi;

2) Daftar riwayat hidup (CV);

3) Surat rekomendasi dari 2 (dua) orang doktor yang
dapat dimintai keterangan tentang kelayakan
akademik pelamar;

4) Surat izin/persetujuan dari atasan pelamar (bagi yang
sudah bekerja);

5) Surat kesanggupan biaya pendidikan di atas materai
Rp. 6000;

6) Bukti pembayaran pendaftaran;

7) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 lembar.
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8) Foto berwarna dengan latar belakang merah ukuran
sebanyak 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

9) Mengisi portofolio tentang rancangan Tugas Akhir
(TA).(2) Formulir yang sudah diisi dan dilengkapi sesuai dengan

persyaratan dikembalikan ke Bagian Akademik Program
Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

PERSYARATAN MASUK

Setiap calon Karyasiswa baru harus memiliki ijazah
sarjana atau ijazah dari pendidikan yang sederajat dan berasal dari
Program Studi yang memiliki izin dari  Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi.

SELEKSI KARYASISWA BARU(1) Seleksi calon Karyasiswa baru didasarkan atas
kriteria sebagai berikut:

a) Kelengkapan administrasi;

b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75;

c) Kemampuan lain yang menunjang yang dibuktikan
dengan dokumen, seperti sertifikat, CD atau VCD
(untuk penciptaan); skripsi atau artikel ilmiah lainnya
(untuk pengkajian).

d) Hasil tes tertulis dan wawancara.(2) Tes Potensi Akademik (TPA) dalam bentuk tertulis dan
lisan (wawancara).(3) Penentuan akhir seleksi penerimaan Karyasiswa baru
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dilakukan melalui rapat yang terdiri atas Direktur Program
Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan Tim Penguji.(4) Setiap Karyasiswa harus terdaftar di Institut Seni
Indonesia Padangpanjang.(5) Penerimaan Karyasiswa baru Program Pascasarjana
ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BIAYA PENDAFTARAN(1) Biaya pendaftaran dan TPA ditentukan oleh Program
Studi, yakni Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan
dikelola oleh Program Pascasarjana.(2) Bagi Karyasiswa yang lulus dibebankan biaya orientasi studi,
kuliah umum, matrikulasi umum dan khusus sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah).(3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) ditetapkan
berdasarkan SK Rektor ISI Padangpanjang.(4) Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 2 & 3, SPP
disetorkan ke Rekening Bendaharawan ISI
Padangpanjang No Reg. 7777746465 atas nama BPN
011 ISI Padangpanjang Pasca.

CUTI AKADEMIK(1) Karyasiswa apabila disebabkan oleh berbagai kendala,
dapat mengajukan cuti akademik.(2) Karyasiswa cuti akademik, maksimal 2 (dua) semester,
tidak dibebankan SPP, dan tidak diberikan KTM.(3) Surat cuti diajukan kepada Direktur dengan alasan yang
dapat diterima. Selanjutnya Direktur memberikan
pertimbangan, dan selanjutnya diberikan surat keterangan
cuti.
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KARYASISWA TIDAK AKTIFKaryasiswa Tidak Aktif adalah Karyasiswa Program
Pascasarjana (S2) yang tidak melaksanakan registrasi
(membayar SPP tetap) pada waktu yang sudah ditentukan pada
suatu  semester. Konsekuensi bagi Karyasiswa yang tidak aktif
adalah sebagai berikut:
a) Karyasiswa tidak berhak memperoleh pelayanan

akademik maupun administrasi dan menggunakan
fasilitas apapun di Pascasarjana ISI Padangpanjang.

b) Jika Karyasiswa tidak aktif dan akan aktif kembali,
maka Karyasiswa wajib mengajukan permohonan
aktif kembali melalui tenaga adminstrasi akademik
pada masa meregistrasi.

c) J ika Karyasiswa tidak aktif lebih dari 2 (dua)
semester berturut-turut, maka Karyasiswa
tersebut dinyatakan mengundurkan diri dari
Pascasarjana ISI Padangpanjang.

JADWAL PEMBAYARAN SPP(1) Bagi Karyasiswa yang terlambat dalam membayar SPP dari
jadwal dan waktu yang sudah ditentukan akan dikenakan
denda sesuai dengan aturan yang berlalu.(2) Ketentuan lain yang dianggap penting atau berubah
ditentukan kemudian dengan SK Rektor.
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PENDAFTARAN ULANG(1) Setiap Karyasiswa wajib membayar SPP untuk
semester yang akan diikutinya sebelum mengisi KRS.

a) Karyasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi
pada akhir semester berdasarkan kalender akademik,
diwajibkan membayar SPP pada semester berikutnya.

b) Besarnya SPP bagi Karyasiswa asing ditetapkan oleh
Rektor ISI Padangpanjang.

c) Karyasiswa yang tidak mendaftar ulang selama
satu semester, dan bermaksud melanjutkan studi pada
semester berikutnya diwajibkan membayar SPP
semester yang tidak diikutinya.

d) Apabila Karyasiswa tidak membayar SPP selama
dua semester berturut-turut status keKaryasiswaan
dicabut.

BIAYA ATAU PUNGUTAN LAINNYA
Biaya atau pungutan dapat ditarik oleh Program

Studi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sepengetahuan
Direktur Program Pascasarjana ISI Padangpanjang.
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BAB III
KEGIATAN AKADEMIK

STUDI(1) Selama masa studi setiap Karyasiswa
diwajibkan membayar biaya pendidikan.(2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 15,
tidak termasuk biaya penelitian dan karya seni.

MATRIKULASI

(1) Kegiatan matrikulasi diselenggarakan setelah calon
Karyasiswa yang dinyatakan diterima menjadi Karyasiswa.(2) Kegiatan matrikulasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan
program studi dan diatur dengan keputusan Direktur
Program Pascasarjana atas usulan Ketua Program Studi.(3) Jumlah dan jenis mata kuliah didasari rekomendasi tim
penguji calon Karyasiswa sebagaimana tertulis pada pasal
(8) ayat (3).

JUMLAH SKS WAJIB

Untuk memperoleh gelar Magister (S2)
Karyasiswa diwajibkan menempuh beban studi keseluruhan
sebanyak 50
SKS untuk jalur Penciptaan Seni dan 49 SKS untuk jalur
Pengkajian Seni.
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MASA STUDI(1) Masa studi untuk mendapat gelar magister adalah  4
(empat) semester dan tidak lebih dari 8 (delapan)
semester sejak terdaftar sebagai Karyasiswa serta tidak
dapat diperpanjang.(2) Karyasiswa yang belum dapat menyelesaikan studinya
selama 8 (delapan) semester, dinyatakan putus studi
atau drop out (D.O).(3) Putus studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas
usulan Direktur.

PELAKSANAAN PERKULIAHAN(1) Kegiatan perkuliahan dilakukan dengan tatap muka
langsung di dalam suatu ruangan atau di tempat lain yang
memenuhi syarat untuk proses pembelajaran.(2) Lama perkuliahan ditentukan oleh besaran SKS mata
kuliah yang bersangkutan.(3) Jumlah tatap muka untuk satu mata kuliah dalam satu
semester minimal 16 (enam belas) kali termasuk kegiatan
penilaian.(4) Setiap mata kuliah harus memiliki Rancangan
Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan Standar
Akademik Institut Seni Indonesia Padangpanjang.(5) Karyasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75%
dari kehadiran dosen.
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TENAGA PENGAJAR(1) Dosen atau tenaga pengajar yang berhak mengajar pada
Program Pascasarjana adalah dosen yang telah lulus
pendidikan Doktor (bidang seni), dan lulus sertifikasi dosen
serta memiliki kualifikasi keilmuan yang sesuai dengan
mata kuliah yang diajarkan.(2) Pengecualian atas ketentuan dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.(3) Penetapan dosen Program Pascasarjana diusulkan oleh
Ketua Program Studi dan  ditetapkan dengan Surat
Keputusan Direktur.

EVALUASI KEBERHASILAN(1) Setiap mata kuliah yang diajarkan wajib dilakukan
evaluasi keberhasilan.(2) Evaluasi keberhasilan dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui ujian tertulis/lisan, praktikum, tugas terstruktur
atau bentuk lain yang dapat mengukur tingkat
kemampuan Karyasiswa.(3) Evaluasi keberhasilan minimal dilakukan 1 (satu) kali
dalam satu semester untuk setiap mata kuliah.(4) Evaluasi keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (2) wajib diikuti setiap Karyasiswa.(5) Karyasiswa yang tidak mengikuti evaluasi keberhasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi
kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.(6) Evaluasi keberhasilan susulan dapat diselenggarakan
paling lama satu bulan setelah selesainya ujian semester
yang pelaksanaannya diatur oleh Ketua Program Studi.
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PERBAIKAN NILAI(1) Karyasiswa yang akan memperbaiki nilai mata kuliah
tertentu dilakukan dengan cara mengulang pada semester
berikutnya.(2) Karyasiswa yang mengulang suatu mata kuliah, nilai
yang digunakan adalah nilai terakhir.(3) Karyasiswa yang memperoleh Nilai B- dapat
mengulang mata kuliah.(4) Nilai matakuliah yang wajib diulang adalah Nilai C+ ke
bawah.

PENILAIAN

Penilaian untuk setiap mata kuliah menggunakan
huruf mutu sebagai berikut:

Nilai Huruf Nilai Angka Rentangan
A
A-
B+
B

4.00 91-1003.75 86-903.25 81-853.00 76-80
B-
C+

2.75 71-752.25 <70
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KARTU HASIL STUDI (KHS)

Setiap akhir semester karyasiswa berhak mendapatkan
Kartu Hasil Studi (KHS) yang diterbitkan oleh Program
Pascasarjana. Evaluasi terhadap kemajuan Karyasiswa
dilakukan melalui dua mekanisme yaitu:(1) Evaluasi keberhasilan akhir semester.(2) Evaluasi keberhasilan akhir studi.

INDEKS PRESTASI(1) Evaluasi keberhasilan akhir studi dilakukan bagi
Karyasiswa yang telah menyelesaikan keseluruhan
beban SKS yang diberlakukan di Program Studi.(2) Evaluasi keberhasilan akhir semester dilakukan dengan
menghitung indeks prestasi (IP) pada semester yang
bersangkutan dan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang
diperoleh sampai akhir semester tersebut.

PERINGATAN TERTULIS(1) Karyasiswa diberi peringatan tertulis apabila pada akhir
semester pertama memiliki IP < 2,75.(2) Karyasiswa dinyatakan putus studi apabila pada akhir
semester kedua memiliki IPK < 2,75.(3) IPK tersebut pada ayat (2) dihitung dari mata kuliah
minimal sembilan SKS.
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(4) Karyasiswa diberi peringatan tertulis apabila pada akhir
semester kelima belum menyelesaikan studi.

KELULUSAN

Karyasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan
Program Magister (S2) di Program Pascasarjana Institut Seni
Indonesia Padangpanjang apabila memenuhi persyaratan:(1) Telah lulus ujian Karya Seni/Tesis.(2) Memiliki IPK minimal 3,00, tanpa nilai C, D, dan E.

KOMPONEN PERKULIAHAN

Pendidikan Program Magister merupakan terstruktur
yang terdiri atas dua komponen:(1) Program perkuliahan, praktik akademik, studi mandiri

(aktif) dan interaksi akademik yang meliputi seminar dan
pertemuan ilmiah lainnya.(2) Program penelitian dan Tugas Akhir menghasilkan tesis
maupun karya yang dihargai 8 SKS (terdiri dari 2 SKS ujian
proposal dan 6 SKS Ujian Tugas Akhir).
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BAB IV
KURIKULUM

KURIKULUM(1) Kurikulum Program Pascasarjana ditetapkan oleh
Rektor.(2) Kurikulum Program Pascasarjana mengacu pada
peraturan/ketentuan dan perundang-undangan yang
berlaku.

SK PENETAPAN KURIKULUM

Kurikulum Program Studi diatur dalam petunjuk
pelaksanaan dan silabus program studi setiap bidang ilmu.
Perubahan dapat dilakukan melalui rapat yang dibentuk
Rektor guna penyesuaian dengan perkembangan disiplin ilmu
pada Program Studi. Dengan memperhatikan SK Mendiknas
No. 232/U/2000, SK Mendiknas No. 045/U/2002, dan SK
Dirjen Dikti No. 038. Dikti/Kep/2002, kurikulum
Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang disusun
berdasarkan : SK Rektor Institut Seni Indonesia
Padangpanjang Nomor : 0182/IT7/KPT/2018 tentang
Penetapan Buku Panduan Akademik Program Studi
Penciptaan dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana Institut
Seni Indonesia Padangpanjang Tahun Akademik 2018/2019.
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STRUKTUR

KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2)

PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI

PROGRAM PASCASARJANA ISI PADANGPANJANG

A. Kurikulum Minat Studi Penciptaan (50 SKS)

SEMESTER INO KODE MK MATA KULIAH SKS
1. MKC-822 Studio I 3
2. MKC-825 Metodologi Penciptaan I 3
3. MKT-819c Fenomenologi Seni 3
4. MKT-818c Semiotika 3
5. MKT-820c Sejarah Lisan dan Tradisi Lisan 2

Jumlah SKS 14
SEMESTER IINO KODE MK MATA KULIAH SKS

1. MKT-822c Estetika 3
2. MKT-823 Manajemen Seni 3
3. MKC-826 Metodologi Penciptaan II 3
4. MKC-823 Studio II 3
5. MKT-824c Seni dan Religi 2

Jumlah SKS 14
SEMESTER IIINO. KODE MK MATA KULIAH SKS

1. MKT-825c Seminar 3
2. MKC-827 Analisis Karya 2
3. MKC-824 Studio III 3
4. MKT-826 Penulisan Artikel 3
5. MKT-827 Hukum dan Etika Bisnis 3

Jumlah SKS 14
Pascasarjana ISI Padangpanjang



SEMESTER IVNO. KODE MK MATA KULIAH SKS
1. MKC-828 Tugas Akhir (Karya Seni)a. Proposal & Seminar  Hasil 2b. Tugas Akhir 6

Jumlah SKS 8
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DESKRIPSI MATA KULIAH
MINAT PENCIPTAAN SENI (50 SKS)

SEMESTER I

(1) Studio I (3 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah:

Memberikan pemahaman dan penguasaan pada karyasiswa
terhadap penataan ruang estetik dan non estetik artistiklingkungan.
Sasaran Mata Kuliah:

Karyasiswa mampu mendesain ruang estetik dan non estetik
serta menentukan pilihan tempat penyelenggaraan pergelaran
yang sesuai dengan tema dan karakteristik proyeksi tugas akhir
penciptaan karya seni.

(2) Metodologi Penciptaan I (3 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah:

Karyasiswa mampu memahami aspek metodologis – argumen
estetik geneologis – diciptakannya karya seni yang didasari oleh
: (1) Objek artistik; (2) Subjek kreator (seniman); dan (3)
Hubungan keduanya yang diawali pengetahuan studi lapangan.

Sasaran Mata Kuliah:

Memberikan pemahaman dimensi ontologis, metafisis, dan
aksiologis – argumen estetik geneologi – diciptakan karya seni
tradisi, modern, dan kontemporer yang meliputi: (1) intuisi; (2)
rasionalitas; dan (3) pengalaman.

(3) Fenomenologi Seni (3 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah:

Fenomenologi adalah sebuah studi tentang pengetahuan yang
timbul karena rasa kesadaran ingin mengetahui. Objek
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pengetahuan gejala atau kejadian-kejadian dipahami melalui
pengalaman secara sadar. Fenomenologi menganggap
pengalaman yang aktual sebagai data tentang realitas seni
yang dipelajari. Tujuan fenomenologi seni yaitu untuk
mempelajari bagaimana fenomena manusia yang
berpengalaman dalam kesadaran, dalam tindakan kognitif
dan persepsi, serta bagaimana mereka dapat memberi nilai
dan bagaimana memberi penghargaan terhadap seni.

Sasaran Mata Kuliah:

Karyasiswa mampu memahami sejarah munculnya
fenomenologi sebagai satu disiplin ilmu. Di samping itu,
karyasiswa mampu memahami realitas objektif dan realita
subjektif – seni sebagai objek material. Disebut realitas
objektif, karena jelas sekali bahwa ilmu seni itu mempelajari
persoalan fakta yg timbul apa adanya – dapat diobservasi dan
diukur dengan indikator tertentu. Melihat gejala dibalik
fakta, atau bersifat simbolis. Ini yg disebut realitas subjektif,
karena seni tidak diobservasi saja, tetapi juga dilihat apa saja
yang ada dibalik fakta. Hasil observasi bukan tergantung
pada alat ukur, tetapi tergantung siapa yg mengukurnya.

(4) Semiotika
Deskripsi Mata Kuliah:Memberi pemahaman terhadap prinsip-prinsip keilmuantanda yang berkaitan dengan tanda, penanda, dan petandadalam semiologi dan semiotika.
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami semotik dan semiologisebagai studi tentang tanda yang menekankan padabeberapa hal seperti struktur dan fungsi kode, penggunaansistem semiotik dan semiologi baik dalam kehidupan sosialmaupun seni dan keterkaitan antara keduanya.Pemahaman dan aplikasi semotik dan semiologi diperkuatdengan pendekatan hermeneutik.
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(5) Sejarah Tradisi Lisan (2 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah:Memberi pemahaman terhadap prinsip-prinsip keilmuantentang sejarah lisan dan tradisi lisan.
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami dan mengaplikasikankonsep pemikiran teoritis tradisi lisan pesan ataukesaksian yang disampaikan secara turun temurun darisatu generasi ke generasi berikutnya. Konsep pemikiranteoritis sejarah lisan mengarah pada usaha untuk merekamseluruh kenangan dari sipelaku sejarah, agar semuaaktivitas yang dilakukannya, yang dilihatnya, dandirasakannya dapat terungkap melalui proses wawancaradengan segala nuansa yang memunculkan aspek peristiwasejarah.

SEMESTER II

(1) Estetika (3 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah:Estetika adalah ilmu yang berkaitan dengan persepsiindrawi (sence of perception). Pengertian indrawimencakup penglihatan, pendengaran sekaligus jugaperasaan – keindahan.
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami prinsip-prinsip estetiktradisi, religius, modern,  postmodern. Prinsip-prinsipestetik, berkaitan dengan persepsi indrawi terhadap senisebagai objek material.
(2) Manajemen Seni (3 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah:Manajemen seni diarahkan pada prinsip-prinsippengelolaan seni.
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Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami dan melaksanakanpengelolaan karya seni meliputi: manajemen panggung(stage managemant) dan prinsip-prinsip kewirausahaan(interpreneurship).
(3) Metodologi Penciptaan II (3 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami aspek metodologisdiciptakannya karya seni.
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu merancang langkah kerja penciptaankarya seni..
(4) Studio II (3 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah:Memberikan pengetahuan dan penguasaan keterampilanpraktik eksperimentasi penciptaan karya seni kontekstualberbasisi budaya lokal melalui konsep revitalisasi,transformasi, demitifikasi, dekonstruksi, dan sebagainyayang merupakan lanjutan dari Studio I.
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu mewujudkan prototipe/model melaluikerja studio bersumber dari fenomena yang menjadi dasarpenciptaan karya seni. Prototipe itu merupakan hasil kerjaeksperimentasi berdasarkan rancangan konsep garapanyang bersumber idiom lokal.
(5) Seni dan Religi (2 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah:

Seni adalah produk kreativitas dan religi yang berkaitan
dengan kepercayaan dan keyakinan.
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Seni dalam wilayah yang sangat luas, memungkinkanmenjadi bahasa ekspresi yang “tanpa batas”; sementaraagama (religi) dengan sendirinya menunjuk pada wilayahprivat yang berwatak religius. Keduanya tidak serta mertamenjadi dua kubu yang saling bertentangan atauberlawanan, bahkan sebaliknya dapat bersinergi, danmenjadi kekuatan baru menjadi seni agamais (religius)dalam kawasan budaya Melayu.
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami hubungan seni dan religidalam agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu-Budha,Konghucu, dan agama lokal dalam kawasan budaya Melayu.

SEMESTER III

(1)Seminar (3 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah:Seminar atau diskusi bertujuan membekali karyasiswa agarterbiasa mengemukakan pendapat dan menyelesaikanmasalah akademik secara ilmiah,  dan menguasai teknikpenyelenggaraan seminar sebagai suatu bentuk pertemuanilmiah.
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami prinsip-prinsip seminaratau diskusi yang meliputi, peserta, ketua, sekretaris,sekretariat dan tim perumus. Macam-macam diskusi:diskusi kelompok, diskusi panel, workshop/lokakarya,rapat kerja, seminar, konferensi, kongres, simposium,kolokium, sarasehan, cawan ikan, dan debat.
(2) Analisis Karya (2 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah:

Memberikan kemampuan kepada Karyasiswa menganalisiskarya seni dan tinjauan sumber penciptaan.
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Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu menganalisis karya seni yang meliputi,konsep, metode, bentuk, struktur, dan tekstur; analisisdengan tidak memberikan penilaian terhadap karya yangdianalisis. Karyasiswa mampu menganalisis sumber-sumber yang terkait dengan penciptaannya.
(3) Studio III (3 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah:Karyasiswa mampu mengimplementasikan karya senisecara metodologis sesuai dengan konsep garapan yangmenjadi identitas personal.
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu mengaplikasikan karya seni yangberangkat dari konsep garapan yang memperlihatkanidentitas dan orijinalitas penciptaan karya seni sebagaiembrio karya seni.
(4) Penulisan Artikel (3 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:Penulisan artikel merupakan sarana untuk menyampaikanide dan pikiran pada publik sehingga dapat dimanfaatkansecara luas. Penulisan artikel ini dimaksudkan untukmembantu peneliti/pengkarya dan pemikir ilmiah dalammempublikasikan karya-karya penelitian dan penciptaanserta konsep-konsep pemikiran ilmiahnya.
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami unsur-unsur anatomi dalampenulisan artikel ilmiah. Sekurang-kurangnya tujuh unsuryang harus diperhatikan oleh setiap penulis artikel, yaitu(1) judul, (2) baris kepemilikan, (3) abstrak, (4)pendahuluan, (5) studi literatur, (6) metode; (7) penyajiandata dan diskusi; pembahasan, (8) kesimpulan, dan (9)daftar pustaka.
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Konsistensi penulisan artikel yang sesuai dengan unsur-unsur anatomi artikel ilmiah yang dipaparkan di dalamartikel ini akan membantu penulis artikel menulis denganbaik, benar, runtut, dan memiliki tingkat keterbacaan yangtinggi.
(5) Hukum & Etika Bisnis (3 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah:

Mata kuliah ini membahas kegiatan usaha dari aspek hukum
dan etika bisnis. Melalui kasus-kasus, Karyasiswa belajar
memahami bahwa perusahaan dan organisasi yang dapat
berdampak baik dan buruk bagi masyarakat dan dapat
melanggar hukum.

Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami aspek hukum dan etika bisnis.
Melalui kasus-kasus, Karyasiswa belajar memahami bahwa
perusahaan dan organisasi dapat berdampak baik dan buruk
bagi masyarakat dan persoalan hukum, yang meliputi kontrak
kerja, perijinan, pajak, HAKI, ketenagakerjaan, dan cara
penyelesaian sengketa hukum.
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B. Kurikulum Minat Studi Pengkajian (49 SKS)

SEMESTER INO KODE MK MATA KULIAH SKS
1. MKT-817 Teori Seni 3
2. MKT-815 Filsafat Seni 3
3. MKT-820k Sejarah Lisan dan Tradisi 2
4. MKT-816 Antropologi Seni 3
5. MKT-821 Sosiologi Seni 3

Jumlah SKS 14
SEMESTER IINO KODE MK MATA KULIAH SKS

1. MKT-822k Estetika 3
2. MKT-819k Fenomenologi Seni 3
3. MKT-824k Seni dan Religi 3
4. MKK-813 Metodologi Penelitian 3
5. MKT-818k Semiotika 3

Jumlah SKS 15
SEMESTER IIINO. KODE MK MATA KULIAH SKS

1. MKT-825k Seminar 3
2. MKT-828 Kritik Seni 3
3. MKT-826k Penulisan ArtikelArtikel 3
4
5

MKK-829 Kajian Pertunjukan* 33MKK-830 Kajian Seni Rupa dan Desain**
Jumlah SKS 12

*Wajib untuk seni pertunjukan dan **Wajib untuk Seni Rupa dan Desain.
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SEMESTER IVNO. KODE MK MATA KULIAH SKS
1. MKK-831 Tugas Akhir (Tesis)a. Proposal &Seminar Hasil 2b. Tugas Akhir 6

Jumlah SKS 8
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DESKRIPSI MATA KULIAH
MINAT PENGKAJIAN SENI (49 SKS)

(1) Teori Seni (3 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah:Teori seni merupakan kontruksi pemikiran yang dibangundari data lapangan. Bentuk tatanan teori merupakan hasilakhir dari sebuah proses ilmiah. Proses imiah itu sendirimerupakan kegiatan penelitian berbasis emik – membumi –untuk menemukan berbagai konsep yang menjadi dasardiciptakannya seni.
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar-dasarpembentukan teori seni yang dimulai dari penetapanfenomena yang bersumber dari berbagai objek materialseni. Fenomena merupakan pintu masuk atau sebagaitersangka utama yang dipersangkakan terhadap senisebagai objek material – definisi, konsep, dalil, teori; alasanempiris diciptakannya satu bentuk seni.
(2) Filsafat Seni (3 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah:Memberi pemahaman terhadap prinsip-prinsip keilmuantentang filsafat seni yang meliputi aspek ontologi,epistemologi, dan aksiologi.
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami pokok-popok persoalanfilsafat seni, meliputi sikap estetik, bentuk formal seni,pengalaman estetik dan nilai-nilai dalam seni sertapengetahuan seni. Dengan kata lain filsafat seni membahasaspek kreatifitas seniman, objek material seni, nilai-nilaiseni; konteks seni yang berkaitan dengan resepsi(penerimaan) dan persepsi pablik seni.

Buku Panduan Akademik



(3) Sejarah Lisan dan Tradisi Lisan (2 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:Memberi pemahaman terhadap prinsip-prinsip keilmuantentang sejarah lisan dan tradisi lisan.
Deskripsi Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami dan mengaplikasikankonsep pemikiran teoritis tradisi lisan pesan atau kesaksianyang disampaikan yang disampaikan secara turun temurundari satu generasi ke generasi berikutnya. Konseppemikiran teoritis sejarah lisan mengarah pada usaha untukmerekan seluruh kenangan dari sipelaku sejarah, agarsemua aktivitas yang dilakukannya, yang dilihatnya, dandirasakannya dapat terungkap melalui proses wawacaradengan segala nuansa yang muncul aspek peristiwa sejarah.
(4) Antropologi Seni (3 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam seni yangmencakup perkembangan keilmuan baik tradisi, modern,dan postmodern.
Sasaran Mata Kuliah:Mata kuliah ini membahas berbagai perspektif antroplogidalam studi mengenai fenomena seni pertunjukan dan senirupa dalam kaitannya dengan konteks sosial, religi, politik,kultural, dan ekonomis masyarakat pendukungnya. Dalammata kuliah ini seni pertunjukan dan seni rupa ditempatkansebagai salah satu wilayah gejala budaya. Berbagai studimengenai seni pertunjukan dan seni rupa di indonesiamaupun luar negeri akan dipelejari untuk membahas secarakritis topik-topik berikut: konsep seni, seni dan ritual, senidan politik, seni dan politik, seni dan identitas, seni danmodernitas, seni dan gender, serta seni dan perubahan.
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(5) Sosiologi Seni ( 3 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah :Ilmu yang mempelajari masyarakat/ manusia dalam suatukultur tertentu dan pada saat yang bersamaan, seni adalahrepresentasi kehidupan sosial
Sasaran Mata Kuliah:
Memberi pemahaman tentang seni sebagai produk kreativitas
dalam sistem kehidupan sosial yang meliputi: seni sebagai
produk masyarakat; kelas dan kultur; seni dan kultur elit;
budaya populer; seni masa; seni pop; seni dan mayarakat
kontemporer.

SEMESTER II

(1) Estetika (3 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah:Estetika adalah ilmu yang berkaitan dengan persepsiindrawi (sence of perception). Pengertian indrawimencakup penglihatan, pendengaran sekaligus jugaperasaan – keindahan.
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami prinsip-prinsip estetiktradisi, religius, modern,  postmodern. Prinsip-prinsipestetik, berkaitan dengan persepsi indrawi terhadap senisebagai objek material.
(2) Fenomenologi Seni (3 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah:Fenomenologi adalah sebuah studi tentang pengetahuanyang timbul karena rasa kesadaran ingin mengetahui.Objek pengetahuan gejala atau kejadian-kejadian dipahamimelalui pengalaman secara sadar. Fenomenologimenganggap pengalaman yang aktual sebagai data tentangrealitas seni yang dipelajari.
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Tujuan fenomenologi seni yaitu untuk mempelajaribagaimana fenomena manusia yang berpengalaman dalamkesadaran, dalam tindakan kognitif dan persepsi, sertabagaimana mereka dapat memberi nilai atau danbagaimana memberi penghargaan terhadap seni.
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami sejarah munculnyafenomenologi sebagai satu disiplin ilmu. Di samping itu,Karyasiswa mampu memahami realitas objektif danrealitas subjektif – seni sebagai objek material. Disebutrealitas  objektif, karena jelas sekali bahwa ilmu seni itumempelajari persoalan fakta yg timbul apa adanya – dapatdiobservasi dan diukur dengan indikator tertentu. Melihatgejala dibalik fakta, atau bersifat simbolis. Ini yg disebutrealitas subjektif, karena seni tidak diobservasi saja, tetapijuga dilihat apa saja yang ada dibalik fakta. Hasil observasibukan tergantung pada alat ukur, tetapi tergantung siapayg mengukurnya.
(3) Seni dan Religi (3 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah :Seni adalah produk kreativitas; religi berkaitan dengankepercayaan dan keyakinan.Seni dalam wilayah yang sangat luas, memungkinkanmenjadi bahasa ekspresi yang “tanpa batas”; sementaraagama (religi) dengan sendirinya menunjuk pada wilayahprivat yang berwatak religius. Keduanya tidak serta mertamenjadi dua kubu yang saling bertentangan atauberlawanan, bahkan sebaliknya dapat bersinergi, danmenjadi kekuatan baru menjadi seni agamais (religius).
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami hubungan seni dan religidalam agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu-Budha,Konghucu, dan agama lokal.
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(4) Metodologi Penelitian (3 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah:Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengungkapkebenaran yang digunakan para akademisi. Tujuanmembekali Karyasiswa menerapkan konsep emik dan etik,dan langkah-langkah metodologis sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian yang berbasis kualitatif terhadap senisebagai objek material.

Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami dan mengaplikasikanmetodologi untuk penelitian lapangan berbasis emik danetik yang bermuara pada desain dan laporan penelitianmeliputi: judul, latar belakang masalah, rumusan masalah,tujuan, kerangka pemikiran teoritis, dan metode yangdigunakan, serta results and discussion.
(5) Semiotika (3 SKS)
Deskripsi mata Kuliah:Memberi pemahaman terhadap prinsip-prinsip keilmuantanda yang berkaitan dengan tanda, penanda dan petandadalam semiologi dan semiotika.
Sasaran Mata KuliahKaryasiswa mampu memahami semotik dan semiologisebagai studi tentang tanda yang menekankan padabeberapa hal seperti struktur dan fungsi kode, penggunaansistem semiotik dan semiologi baik dalam kehidupan sosialmaupun seni dan keterkaitan antara keduanya.Pemahaman dan aplikasi semotik dan semiologi diperkuatdengan pendekatan hermeneutik.
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SEMESTER III

(1)Seminar (3 SKS)
Deskripsi Mata KuliahSeminar atau diskusi bertujuan membekali Karyasiswaagar terbiasa mengemukakan pendapat danmenyelesaiakn masalah akademik secara ilmiah,  danmenguasai teknik penyelenggarakan seminar sebagaisuatu bentuk pertemuan ilmiah.
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami prinsip-prinsip seminaratau diskusi yang meliputi, peserta, ketua, sekretaris,sekretariat dan tim perumus. Macam-macam diskusi:diskusi kelompok, diskusi panel, workshop/lokakarya,rapat kerja, seminar, konfrensi, kongres, simposium,kolokium, sarasehann, cawan ikan, dan debat.
(2)Kritik Seni (3 SKS)
Deskripsi Mata KuliahKaryasiswa mampu memahami hakekat kirtik, tingkatan-tingkatan kritik dan melancarkan kritik baik secara lisanmaupun tulisan.
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa akan mempelajari tentang sasaran kritik, kritikdan norma, kritik sebagai penilaian di atas nilai, kritik danpertaliannya, kritik positif dan negatif; tingkatan-tingkatankritik, kritik ilmiah, dan kritik atas norma-norma. Kritikseni mengutamakan teoretik meliputi pengertian kritikseni, pemahaman dasar tentang kritik seni, teori kritikseni, jenis kritik seni, pendekatan kritik seni, peranankritik seni, tujuan kritik seni, kegiatan kritik seni, besertametode dan penyajiannya dengan berbagai cara evaluasidan segala aspeknya sebagai alat komunikasi seni antarpublik seni dengan seniman.
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(3) Penulisan Artikel (3 SKS)
Deskripsi Mata Kuliah:Penulisan artikel merupakan kewajiban peneliti atauilmuwan untuk mengumumkan hasil, temuan, simpulan,serta implikasi  dari hasil penelitian atau telaah padapublik. Penulisan artikel merupakan saranamenyampaikan ide dan pikiran pada publik sehinggadapat dimanfaatkan secara luas. Penulisan inidimaksudkan untuk membantu peneliti dan pemikirilmiah dalam mempublisir karya-karya penelitian dankonsep-konsep pemikiran ilmiahnya.
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami unsur-unsur anatomidalam penulisan artikel ilmiah. Sekurang-kurangnya tujuhunsur yang harus diperhatikan oleh setiap penulis artikel,yaitu (1) judul, (2) baris kepemilikan, (3) abstrak, (4)pendahuluan, (5) studi literatur; (6) metode; (7) penyajiandata dan diskusi; pembahasan; (8) kesimpulan; dan (9)daftar pustaka. Konsistensi penulisan artikel yang sesuaidengan unsur-unsur anatomi artikel ilmiah yangdipaparkan di dalam artikel ini akan membantu penulisartikel menulis dengan baik, benar, runtut, dan memilikitingkat keterbacaan yang tinggi.
(4) Kajian Pertunjukan (3 SKS)
Deskripsi Mata KuliahPertunjukan merupakan wilayah kajian yang meliputi tari,musik, teater, film dalam ruang lingkup performance
studies. Kajian pertujukan bersifat multidisiplin melipuitietnomusikologi, musikologi, etnokoreologi, antropologi,post sruktural, dan sosiologi.
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami prinsip dan unsur-unsuryang berkaitan dngan pertunjukan, seperti: liminoid,embodiment, magnitudes of performance (membersarkanpertunjukan), transportasi, chaos, performativitas danlain-lain.
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(5) Kajian Seni Rupa dan Desain (3 SKS)

Deskripsi Mata KuliahSeni rupa dan desain modern atau  kontemporer menjadidisiplin dalam pendidikan akademik dengan menggunakandasar konsep seni rupa (visual art). Seni rupa dan desainmodern atau kontemporer menggunakan pendekatan
discourse, dimana wilayah praksis dan teori lebih terbukadalam upaya mencari jawaban terhadap persoalan-persoalan dalam kebudayan modern dan kontemporer.
Sasaran Mata Kuliah:Karyasiswa mampu memahami prinsip-prinsip seni rupadan desain modern atau  kontemporer yangmempertimbangkan perkembangan teori posmodern,golbalisasi, kapitalisme, (postkolonial) dan perkembanganteknologi informasi.
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BAB V PENYUSUNAN
LAPORAN KARYA ATAU

TESIS

Bagian Pertama

Umum

PENULISAN KARYA SENI/TESIS
Pada tahap akhir masa studi setiap Karyasiswa minat

penciptaan seni diwajibkan untuk membuat karya seni,
menampilkan karya seni hasil ciptaan sendiri, kemudian
membuat laporan karya seni; dan Karyasiswa minat
pengkajian seni diwajibkan menulis tesis.

PERSETUJUAN KARYA SENI/TESIS
Setiap usulan penciptaan/penelitian dan laporan

karya/tesis harus disetujui dan ditanda-tangani kedua
pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
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PERSYARATAN KARYA SENI/TESIS(1) Ujian Proposal penciptaan/penelitian dilakukan apabila
proposal sudah disetujui pembimbing dan diketahui Ketua
Program Studi.(2) Ujian Tugas Akhir karya seni atau tesis dapat dilakukan
apabila Karyasiswa sudah  melaksanakan Ujian Proposal
penciptaan/penelitian.

Bagian Kedua

Ujian Proposal

SYARAT UJIAN PROPOSAL
Karyasiswa dapat melakukan ujian proposal penelitian

dengan syarat:(1) Telah lulus seluruh mata kuliah kecuali Tugas Akhir.(2) Melampirkan minimal 3 (tiga) buah sert ifikat seminar
nasional atau 1 (satu) buah sertifikat seminar
internasional yang terkait dengan bidang seni dan
budaya.(3) Menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi.
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MEKANISME
Mekanisme pelaksanaan ujian proposal karya

seni/penelitian diatur oleh Ketua Program Studi atas
sepengetahuan Direktur.

Bagian Ketiga

Pembimbing Karya Seni/Tesis

PEMBIMBING KARYA SENI/TESIS(1) Karyasiswa dalam melakukan penelitian dan
menyelesaikan Karya Seni/Tesis dibimbing oleh 2 (dua)
orang pembimbing, dengan ketentuan minimal bergelar
Doktor di bidang Seni dan telah lulus sertifikasi dosen.(2) Calon pembimbing Karya Seni/Tesis dapat diusulkan oleh
Karyasiswa kepada Program Studi sesuai dengan
kompetensi keilmuaan calon. Ketua Program Studi akan
mempertimbangkan sebelum diusulkan kepada Direktur
Program Pascasarjana.(3) Berdasarkan pada ayat 1 dan 2, Direktur akan
mempertimbangkan untuk  ditetapkan sebagai
pembimbing.(4) Pembimbing Karya Seni/Tesis ditetapkan dengan
keputusan Direktur Program Pascasarjana.(5) Pembimbing Karya Seni/Tesis dapat diganti apabila
dipandang tidak dapat menjalankan tugas sebagai
pembimbing karena alasan kesibukan, kesehatan,
meninggal dunia, mengundurkan diri, atau alasan lain yang
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dapat dipertanggungjawabkan.(6) Pergantian pembimbing ditetapkan oleh Direktur
Program Pascasarjana, atas usulan Ketua Program Studi.

TUGAS PEMBIMBING
Pembimbing Karya Seni/Tesis bertugas:(1) Membimbing Karyasiswa dalam menyusun usulan Karya

Seni/Tesis sampai dengan penulisan Karya Seni/Tesis
secara teratur dan berkesinambungan;(2) Melakukan verifikasi dan evaluasi kemajuan
Karyasiswa bimbingannya secara periodik.

Bagian Keempat

Persyaratan Pengusulan

Karya Seni/Tesis

PERSYARATAN PENGUSULAN
KARYASENI/TESIS

Persyaratan Pengajuan Usulan Karya Seni/Tesis adalah:

1. Karyasiswa yang diizinkan mengajukan usulan
penciptaan/penelitian adalah Karyasiswa yang telah lulus
seluruh mata kuliah kecuali Tugas Akhir dengan IPK
minimal 3.00.
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2. Syarat dan tata cara untuk dapat mengajukan proposal
penciptaan/penelitian ditetapkan oleh Program Studi
berdasarkan Buku Panduan Akademik Program
Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

3. Format proposal penciptaan/penelitian mengacu pada
Buku Pedoman Penulisan Program Studi Penciptaan
dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana Institut
Seni Indonesia Padangpanjang.
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BAB VI
UJIAN KARYA SENI
ATAU TESIS

Bagian Kesatu

Pasal 41

UMUM

Ujian Karya Seni/Tesis terdiri dari 2 (dua) tahap yakni:

1) Ujian Proposal;

2) Ujian Tugas Akhir.

Bagian Kedua

UJIAN PROPOSAL KARYA SENI/TESIS

Prosedur Pengajuan Ujian Proposal Penciptaan
/Penelitian adalah:(1) Karyasiswa mengajukan proposal Karya Seni/Tesis dengan

mengisi formulir Proposal Karya Seni/Tesis.(2) Proposal penelitian Karya Seni/Tesis tersebut telah
disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi.
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(3) Ketua Program Studi mengusulkan calon Dewan Penguji
dan jadwal Ujian Proposal kepada Direktur untuk
mendapat pertimbangan dan persetujuan pelaksanaannya.(4) Penentuan dan penetapan Dewan Penguji proposal Karya
Seni/Tesis ditetapkan oleh Direktur.(5) Pelaksanaan Ujian Proposal Karya Seni/Tesis dijadwalkan
paling cepat 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran.

Bagian Ketiga

PENILAIAN PROPOSAL(1) Penilaian ujian Proposal penciptaan/penelitian mencakup
aspek:a) Isi dan bobot tesis;b) Penyajian isi tesis secara lisan;c) Kemampuan menjawab pertanyaan.(2) Penilaian isi tesis mencakup aspek:

a) Keaslian/orisinalitas isi tesis yang dikemukakan;

b) Bobot permasalahan yang diajukan;

c) Landasan konseptual, kerangka pemikiran teoritis/teori;

d) Metode penelitian/metode penciptaan;

e) Cara penyajian hasil penarikan kesimpulan penyusunan
saran;

f) Keterkaitan tesis dengan bidang kajian yang diambil
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Karyasiswa;

g) Sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan/atau
kemaslahatan manusia.(3) Setiap aspek memiliki bobot, jumlah bobot 100 persen,

dan setiap bobot penilaian ditentukan oleh program studi.

Bagian Keempat

PROSEDUR UJIAN TUGAS AKHIR KARYA SENI/
TESIS

adalah:
Prosedur Pengajuan Ujian Tugas Akhir Karya Seni/Tesis

(1) Karyasiswa mengajukan Ujian Tugas Akhir Karya Seni/Tesis
dengan mengisi formulir.(2) Karya seni/laporan karya seni dan tesis yang diajukan untuk
Ujian Tugas Akhir telah disetujui oleh pembimbing dan
Ketua Program Studi.(3) Dewan penguji Ujian Tugas Akhir karya seni dan tesis
ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua Program
Studi.(4) Berkaitan dengan ayat (2), Karyasiswa menyerahkan
laporan karya seni dan tesis ke sekretariat sebanyak 5
(lima) rangkap.(5) Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir karya seni dan tesis
dijadwalkan paling cepat 7 (tujuh) hari setelah
pendaftaran.(6) Pelaksanaan sidang pertanggungjawaban karya seni
dilaksanakan setelah pertunjukan dan pameran karya seni.
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Bagian Kelima

PENILAIAN TUGAS AKHIR KARYA SENI/TESIS(1) Penilaian ujian Karya Seni/Tesis mencakup aspek:

a) Isi dan bobot Karya Seni/Tesis;

b) Penyajian isi Karya Seni/Tesis secara lisan;

c) Kemampuan menjawab pertanyaan.(2) Penilaian isi Karya Seni/Tesis mencakup aspek:

a) Keaslian/orisinalitas isi Karya Seni/Tesis yang
dikemukakan;

b) Bobot permasalahan yang diajukan;

c) Landasan konseptual, kerangka pemikiran teoritis/teori;

d) Metode penelitian/metode penciptaan;

e) Cara penyajian hasil penarikan kesimpulan
penyusunan saran;

f) Keterkaitan tesis dengan bidang kajian yang diambil
Karyasiswa;

g) Sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan/atau
kemaslahatan manusia.(3) Setiap aspek memiliki bobot, jumlah bobot 100 persen,

dan setiap bobot penilaian ditentukan oleh program studi.(4) Penyebutan Nilai dilaksanakan langsung setelah
Karyasiswa dinyatakan lulus dalam Ujian Tugas Akhir
Karya Seni/Tesis.
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PENILAIAN(1) Penilaian Ujian Karya Seni/Tesis dinyatakan dalam bentuk
angka dengan kisaran 1 sampai dengan 100.(2) Hasil akhir nilai ujian Karya Seni/Tesis merupakan nilai rata-
rata dari keseluruhan Dewan Penguji yang kemudian
dikonversikan ke bentuk huruf.(3) Konversi nilai akhir ujian Karya Seni/Tesis sebagai berikut.

Nilai Huruf Nilai Rentangan
A
A-
B+
B
B-

4.00 91-1003.75 86-903.25 81-853.00 76-802.75 71-75
C+ 2.25 <70

(4) Berdasarkan nilai yang diperoleh Karyasiswa dapat dinyatakan
lulus atau tidak lulus ujian Karya Seni/Tesis.(5) Ujian Karya Seni/Tesis dinyatakan lulus jika mendapatkan
nilai minimal B+.(6) Nilai Akhir (IPK) keseluruhan lebih besar atau sama dengan
3.00 (tiga. nol)

PERBAIKAN KARYA SENI/TESIS(1) Karyasiswa yang dinyatakan lulus ujian Karya Seni/Tesis
dengan perbaikan, wajib memperbaiki sesuai rekomendasi
tim penguji.(2) Perbaikan Karya Seni/Tesis dianggap selesai apabila telah
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disetujui dan ditandatangani oleh seluruh tim penguji.(3) Jangka waktu untuk merevisi tesis paling lama 90
(sembilan puluh) hari sejak ujian dilaksanakan.(4) Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan,
karyasiswa truji belum menyelesaikan revisi tesis/
laporan karya seni, maka yang bersangkutan harus
mengajukan usulan perpanjangan maksimal satu bulan
dengan persetujuan pembimbing.

Bagian Keenam
Pengesahan Laporan Karya Seni/Tesis

PENGESAHAN KARYA SENI/TESIS(1) Laporan Karya Seni/Tesis yang telah disetujui tim penguji,
ditandatangani dan disahkan oleh Ketua Program Studi dan
Direktur Program Pascasarjana.(2) Jumlah eksemplar laporan Karya Seni/Tesis yang
diserahkan ke Program Pascasarjana sebanyak dua
eksemplar dengan tanda tangan asli. Adapun daftar
distribusi laporan karya/tesis sebagai berikut:

No. Penerima/Unit Jumlah
1. Ketua Penguji 1
2. Anggota Penguji 1
3. Anggota Penguji 1
4. Pembimbing I 1
5. Pembimbing II 1
6. Perpustakaan Program Studi 2
7. Perpustakaan Pusat 1

Jumlah 8
Pascasarjana ISI Padangpanjang
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BAB VII
YUDISIUM

YUDISIUM(1) Yudisium dilaksanakan bagi karyasiswa yang telah
dinyatakan lulus dalam ujian Karya Seni/Tesis.(2) Pernyataan yudisium dilakukan oleh Direktur Program
Pascasarjana.(3) Apabila Direktur Program Pascasarjana berhalangan
hadir, pernyataan yudisium dapat dilakukan oleh Ketua
Program Studi.(4) Yudisium dilaksanakan pada akhir periode Ujian Tugas
Akhir Karya Seni/Tesis.

GELAR(1) Gelar magister diberikan kepada karyasiswa yang
dinyatakan lulus dalam yudisium.(2) Sebutan gelar Magister sesuai dengan bidang ilmu
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(3) Gelar Magister yang telah diperoleh dapat dicabut apabila
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di kemudian hari yang bersangkutan diketahui memperoleh
gelar tersebut dengan cara yang tidak sah.(4) Sebutan untuk gelar Magister adalah Magister Seni,
disingkat dengan M.Sn.
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BAB VIII
PREDIKAT KELULUSAN

PREDIKAT KELULUSAN(1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu:
memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian yang
dinyatakan dalam Transkrip Akademik.(2) Predikat kelulusan untuk Program Magister adalah:

a) IPK 3,76 – 4,00 : dengan pujian.

b) IPK 3,51 – 3,75: sangat memuaskan;

c) IPK 3,00 – 3,50: memuaskan;(3) Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan dengan
memperhatikan masa studi paling lama 5 (lima) semester.
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BAB IX
WISUDA

WISUDA(1) Karyasiswa yang telah dinyatakan lulus
berhak mengikuti wisuda.(2) Syarat untuk mengikuti wisuda adalah:

a) Dinyatakan lulus dalam yudisium yang dibuktikan
dengan salinan berita acara secara kolektif.

b) Menyerahkan bukti hardcopy dan softcopy laporan
Karya Seni/Tesis kepada Program Pascasarjana,
pembimbing, penguji dan perpustakaan;

c) Menyerahkan surat bebas dari segala tanggungan
administrasi di Program Pascasarjana;

d) Menyerahkan bukti bebas peminjaman perpustakaan
pusat dan perpustakaan Pascasarjana.

e) Menyerahkan bukti tulisan dalam bentuk artikel yang
telah disetujui oleh pembimbing.

PELAKSANAAN WISUDA(1) Pendaftaran wisuda di bagian administrasi akademik
Program Pascasarjana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari
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sebelum pelaksanaan wisuda.(2) Wisuda Program Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor
Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
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BAB X IJAZAH DAN
TRANSKRIP AKADEMIK

IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI(1) Setiap karyasiswa yang telah yudisium wajib mengikuti
wisuda.(2) Setiap karyasiswa yang telah diwisuda berhak
memperoleh ijazah.(3) Ijazah hanya dikeluarkan 1 (satu) kali.(4) Legalitas Fotocopi Ijazah ditandatangani oleh Direktur
Program Pascasarjana.

TRANSKRIP AKADEMIK(1) Karyasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak
memperoleh Transkrip Akademik yang berisi daftar nilai
mata kuliah yang telah ditempuh.(2) Transkrip Akademik dikeluarkan oleh Program
Pascasarjana.(3) Legalisasi fotokopi transkrip akademik, ditandatangani
oleh Direktur Program Pascasarjana.
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ADMINISTRASI
1. Semua kegiatan administratif dikoordinasi oleh bagian

administrasi Program Pascasarjana.

2. Sekretariat pada masing-masing Program Studi dalam
hal tertentu, bertugas memfasilitasi pelayanan administrasi
baik bidang akademik maupun umum.
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BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PERALIHAN
Semua ketentuan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Program Pascasarjana Institut Seni
Indonesia Padangpanjang sebelum berlakunya peraturan ini
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
ini.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

KETENTUAN

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan
ditentukan kemudian oleh Program Pascasarjana.

SK PENETAPAN

1. Dengan berlakunya peraturan ini maka Surat Keputusan
Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Nomor:
1210/IT7.3/KR/2016 tanggal 16 September 2016
tentang Revisi Buku Panduan Akademik dan Pedoman
Penulisan Tesis/Laporan Karya Program Pascasarjana
Institut Seni Indonesia Padangpanjang dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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