
PROGRAM MAGISTER TATA KELOLA SENI

Program Studi Magister Tata Kelola Seni merupakan 
program studi tingkat magister satu-satunya di Indonesia 
yang berorientasi mempersiapkan lulusannya menjadi 
manajer tingkat menengah atau pengelola organisasi seni 
budaya, mencakup seni pertunjukan, pariwisata, seni rupa, 
dan museum. 
Program Magister Tata Kelola Seni memusatkan perhatian 
pada profesionalitas pengelolaan seni khususnya potensi 
seni budaya nusantara. Kapasitas pengelolaan yang 
profesional  mencakup kompetensi  pemasaran, 
manajemen strategi, hukum dan etika bisnis, serta 
pengelolaan sumber daya manusia. Dengan demikian, 
penguasaan ilmu tata kelola yang modern mampu 
mendukung serta mengembangkan potensi seni termasuk 
wisata di seluruh wilayah Indonesia.

VISI DAN MISI

A. Visi
 Program Stud i  Mag is te r  Ta ta  Ke lo la  Sen i 

menghasilkan lulusan yang unggul di tingkat nasional 
dan Asia Tenggara pada tahun 2021

B. Misi
 1. Menyelenggarakan pendidikan program studi 

magister tata kelola seni
 2. Membina dan mengembangkan tata kelola seni 

selaras dengan perkembangan pengetahuan, 
teknologi, dan kewirausahaan yang berwawasan 
lingkungan dan budaya bangsa melalui Tri Darma 
Perguruan Tinggi

 3. Memantapkan organisasi program studi tata 
kelola seni untuk emningkatkan layanan 
pendidikan

 4. Mengembangkan kerjasama pendidikan dan 
penelitian bidang tata kelola seni di tingkat 
nasional dan internasional.

PROFIL PROGRAM STUDI

1. Tujuan dari Program Studi Magister Tata Kelola Seni 
adalah mempersiapkan mahasiswa untuk dapat 
menjadi pengelola seni dan/atau organisasi seni  
(perusahaan, komunitas, pemerintah) yang 
menghayati nilai-nilai seni-budaya bangsa dan 

lingkungan.

2. Program Studi Magister Tata Kelola Seni adalah 
program interdisiplin dengan durasi waktu 
pendidikan selama 4 hingga 8 semester.

3. Sistem pendidikan dalam program studi ini dilakukan 
dengan menggabungkan kuliah, seminar, studi kasus, 
kuliah lapangan, dan diskusi analitis.

LOKASI DAN FASILITAS

Kampus Program Studi Magister Tata Kelola Seni Program 
Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 
beralamatkan di Jalan Suryodiningratan 8 Yogyakarta, 
Telp./Fax. +62-274-419791, Email: pasca@isi.ac.id, 
http://www.pasca.isi.ac.id.
Semua ruang kelas dilengkapi dengan fasilitas AC dan LCD-
Proyektor, serta fasilitas hotpot/wifi, nyaman untuk 
berdiskusi dalam proses belajar mengajar. Didukung 
dengan perpustakaan Program Pascasarjana ISI Yogyakarta 
yang mempunyai koleksi buku-buku lengkap dan spesifik 
dengan bidang keilmuan seni yang diperlukan untuk 
mahasiswa. Sejak tahun 2015 Program Studi Magister Tata 
Kelola Seni Program Pascasarjana ISI Tata Kelola Seni 
Program Pascasarjana ISI Yogyakarta menerbitkan jurnal 
ilmiah bernama JURNAL TATA KELOLA SENI (tks), nomer 
ISSN 2442958, terbit dua kali setahun bulan Juni dan 
Desember dengan edisi perdana Volume I No.1-Juni 2015.  

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA

A. Persyaratan Akademik
1. Memiliki ijazah sarjana S1 semua jurusan.
2. Memil iki  kemampuan akademik, serta 

dipandang mampu untuk menempuh dan 
menyelesaikan pendidikan Magister Tata Kelola 
Seni.

 3. Melampirkan hasil tes kemampuan bahasa 
Inggris dibuktikan melalui sertifikat TOEFL (atau 
sertifikat lain yang setara) minimal dengan skor 
450.

4. M e l a m p i r k a n  s k o r  T PA ,  l i h a t  d i 
h t t p : / / w w w. p a p s . u g m . a c . i d ;  a t a u 
http://psikologi.ugm.ac.id/tkda (Yogyakarta); 
http://psikologi.unair.ac.id/tkda (Surabaya); 
h t t p : / / p l t . u n p a d . a c . i d  ( B a n d u n g ) ; 
http:koperasi.bappenas.go.id/tpa (Jakarta).

B. Persyaratan Administra�f
1. Menyerahkan lamaran tertulis dengan mengisi 

formulir penda�aran yang tersedia di Program 
Pascasar jana I S I  Yogyakarta,  atau dengan 
mengunduh dari laman Program Pascasarjana ISI 
Yoyakarta di h�p://www.pasca.isi.ac.id

2. Menyerahkan lampiran surat lamaran masing-
masing rangkap 2 (dua) sebagai berikut:
 a. Fotokopi ijazah sarjana S1 atau yang sederajat 

serta fotokopi transkrip akademik yang telah 
dilegalisir.

b. Dua surat rekomendasi dari dosen atau 
profesional yang mengetahui kemampuan 
akademik calon mahasiswa.

  c. Fotokopi hasil penelitian/publikasi 
ilmiah.

d. Rancangan usulan penelitian dan proyeksi 
keinginan.

c. Fotokopi hasil penelitian/publikasi ilmah.
d. Rancangan usulan penelitian dan proyeksi 

keinginan.
e. Daftar riwayat hidup.
f. Surat ijin instansi bagi calon mahasiswa 

yang telah bekerja.
g. Surat keterangan jaminan pembayaran 

biaya studi dari instansi atau surat 
pernyataan kesanggupan menanggung 
biaya sendiri (bermeterai).

h. Bukti pembayaran biaya pendaftaran 
sebesar Rp. 250.000,00 yang dibayarkan 
melalui rekening bank BNI 46 No. Rek. 
0382275684 atas nama BPN 030 ISI 
Yogyakarta, kantor layanan Jalan 
Parangtritis No. 127 Yogyakarta.

3. Bagi pelamar warga negara asing (WNA), selain 
menyerahkan persyaratan butir 1 dan 2, juga 
diwajibkan untuk:

a. Menyerahkan surat ijin khusus dan fotokopi 
ijazah serta surat pengesahan penyetaraan 
ijazah S1 dari Kedutaan Besar atau 
Konsulat Jenderal RI di negara asal 
pelamar.

b. Menguasai Bahasa Indonesia.
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F. Kurikulum

G. Tenaga Pengajar
1. Prof. Dr. Djohan, M.Si.
2. Prof. Dr. MG Endang S.
3. Prof. Dr. Shellyana Junaedi.
4. Prof. Drs. Soeprapto Soedjono, MFA., PhD.
5. Handono Eko Prabowo, PhD.
6. Sal Murgiyanto, PhD.
7. Kurniawan Adi Saputro, PhD.
8. Eko Prawoto, M.Arch.
9. Dr. Suwarno Wisetrotomo
10. Yohana Ari Ratnaningtyas, M.Si.
11. Halim HD
12. Jeannie Park

C. Prosedur Pendaftaran
1. Membayar biaya pendaftaran.
2. Mengisi formulir yang dapat diperoleh di Program 

Pascasarjana ISI Yogyakarta (ditambah biaya 
pengiriman, bagi yang menginginkan formulir 
d i k i r im  v i a  po s ) ,  a tau  mengunduh  d i 
http://www.pasca.isi.ac.id.

3. Menyerahkan formulir dan berkas lengkap dikirim 
kepada Direktur Program Pascasarjana ISI 
Yogyakarta.

B. Waktu Pendaftaran dan Seleksi Penerimaan
1. BUDI DN

a. Pendaftaran : 1 Mei - 17 Juli 2017    
b. Seleksi : 19 - 24 Juli 2017.

c. Pengumuman : 25 Juli 2017*
 *Informasi lebih lanjut lihat laman Dikti di 

http://budi.ristekdikti.go.id/bppdn
2.    Mandiri

a. Pendaftaran : 13 Februari - 17 Juli 2017
b. Seleksi : 19 - 24 Juli 2017
c. Pengumuman : 25 Juli 2017*

3. Seleksi berdasarkan pada:
a. Kemampuan akademik
b. Kelengkapan persyaratan pendaftaran
c. Daya tampung
 *Pengumuman penerimaan mahasiswa baru 

d i b e r i t a h u k a n  m e l a l u i  w e b s i t e :         
http://www.pasca.isi.ac.id

C. Biaya Pendidikan
1. B iaya SPP set iap semester  adalah Rp. 

6.000.000,00 (enam juta rupiah).
2. Biaya SPP setiap semester bagi mahasiswa asing 

(WNA) adalah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta 
rupiah).

3. Besaran SPP sewaktu-waktu bisa berubah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku.

Pertunjukan Seni Musik
( Asep Hidayat CS )


	Page 1

