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JUDUL PROPOSAL DISERTASI KARYA SENI PALING BANYAK DUA BELAS KATA 
(HURUF BOOK ANTIQUA, KAPITAL, UKURAN 14, CETAK TEBAL [BOLD], SPASI 1)

(Judul disertasi karya seni harus dibedakan dengan judul karya seni. Judul disertasi karya seni menekankan pada pilihan perspektif penciptaan. Contoh: judul karya seni “Swara Sindhèn”, judul disertasi karya seni “Swara Sindhèn: Interpretasi Garap Gêndhing Ginonjing”)

PROPOSAL DISERTASI KARYA SENI


Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  Doktor 
pada Program Studi Seni Program Doktor
Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta
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Oleh
Nama Mahasiswa
NIM





PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
TAHUN
PERSETUJUAN
PROPOSAL DISERTASI KARYA SENI

JUDUL PROPOSAL DISERTASI KARYA SENI (PALING BANYAK 
DUA BELAS KATA, HURUF BOOK ANTIQUA, KAPITAL, UKURAN 14 POINT, CETAK TEBAL [BOLD], SPASI 1)

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
pada Program Studi Seni Program Doktor
Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta

  Oleh : 
Nama Mahasiswa 
NIM

Surakarta, …................tanggal dicetak

Menyetujui,
Promotor




Nama dan gelar akademik
NIP
Ko Promotor I




Nama dan gelar akademik
NIP

Ko Promotor II




Nama dan gelar akademik
NIP

Mengetahui
Koordinator Program Studi Seni
Program Doktor




Nama (beserta gelar akademik)
NIP


PENGESAHAN


Telah dipertahankan dalam Ujian Proposal Disertasi 
Program Studi Seni Program Doktor
Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor 
pada tanggal ……....... (pelaksanaan ujian)

Dewan Penguji

Ketua




Nama dan gelar akademik
NIP

Sekretaris




Nama dan gelar akademik
NIP

Promotor




Nama dan gelar akademik
NIP

Ko Promotor




Nama dan gelar akademik
NIP
Penguji I





Nama dan gelar akademik
NIP
Penguji II





Nama dan gelar akademik
NIP

Penguji III





Nama dan gelar akademik
NIP


PENGESAHAN




PROPOSAL DISERTASI KARYA SENI

JUDUL PROPOSAL DISERTASI KARYA SENI (PALING BANYAK 
DUA BELAS KATA, HURUF BOOK ANTIQUA, KAPITAL, UKURAN 14, CETAK TEBAL [BOLD], SPASI 1)



Telah diterima sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Doktor
pada Program Studi Seni Program Doktor
Pascasarjana 
Institut Seni Indonesia Surakarta



Direktur





Nama dan gelar akademik
NIP


















KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT/Tuhan YME atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terselesaikan Proposal Disertasi Karya Seni dengan judul JUDUL DISERTASI KARYA SENI YANG DIAJUKAN, sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan studi di Program Studi Seni Program Doktor Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta. 
Dalam proposal disertasi ini dijabarkan tentang ...........................(uraikan objek material, perspektif dan target temuan yang akan dicapai  dalam satu paragraf).
Atas keberhasilan dalam penulisan proposal disertasi ini ini disampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada (nama beserta gelar akademik), selaku dosen promotor yang telah memberikan petunjuk, koreksi serta saran hingga terwujudnya disertasi ini. 
Terimakasih dan penghargaan juga disampaikan kepada:
	(Nama beserta gelar akademik) selaku promotor penulisan proposal.
	(Nama beserta gelar akademik), selaku Direktur Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta.
	(Nama beserta gelar akademik), selaku Kordinator Program Studi Seni Program Doktor, Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta.
	(Nama) Instansi lain
	Pribadi-pribadi yang berkontribusi pada penulisan proposal disertasi.

Silahkan buat ungkapan yang dianggap perlu yang mengantarkan adanya proposal ini. 
Semoga Tuhan memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga proposal disertasi ini berguna baik bagi diri kami sendiri maupun pihak lain yang memanfaatkan.

Surakarta, ..................................
(tanggal dicetak)


Tanda tangan


Nama Mahasiswa
NIM














DAFTAR ISI


























Latar Belakang
Pertama, jelaskan fenomena objek penciptaan yang menginspirasi anda untuk diungkapkan ke dalam karya seni. Ungkapkan dalam satu paragraf. Kedua, jelaskan alasan anda tertarik untuk menggarap objek penciptaan tersebut. Bagian ini membutuhkan beberapa paragraf. Isinya berupa argumen atau alasan logis terhadap pemilihan objek, sehingga perlu dukungan literatur yang memadai. Disarankan literatur yang mendukung argumen anda adalah artikel jurnal ilmiah sekurang-kurangnya 4 (dua) artikel dan karya-karya seni minimal 10 (lima) karya. 
Ketiga, tentukan bagaimana perspektif yang akan anda gunakan dalam mencipta karya seni tersebut dalam satu paragraf. Jelaskan alasan anda melakukan penciptaan dengan perspektif yang telah anda tentukan. Untuk menjelaskan alasan pemilihan perspektif perlu pemaparan beberapa paragraf. Untuk dapat memberi alasan pemilihan perspektif secara logis, argumen yang anda ajukan perlu didukung literatur yang memadai. Disarankan literatur yang dapat mendukung argumen tersebut adalah artikel jurnal ilmiah sekurang-kurangnya 4 (empat) artikel, atau buku-buku referensi sekurang-kurangnya 5 (lima) literatur dan karya-karya seni sekurang-kurangnya 10 karya.
Berdasarkan objek penciptaan dan perspektif yang telah anda pilih, paparkan pernyataan ide artistik secara padat yang akan menjadi temuan artistik anda dalam aktivitas penciptaan seni. Pernyataan tentang ide artistik yang padat itu nanti yang akan anda elaborasi menjadi rancangan karya seni dan akhirnya menjadi wujud karya seni.

Rencana Objek Penciptaan
Jelaskan objek artistik yang akan anda garap menjadi karya seni. Objek dapat berupa (1) fenomena-fenomena kehidupan, atau (2) tehnik-tehnik artistik, atau (3) bentuk-bentuk artistik, atau (4) gabungan dari dua atau tiga hal di atas, yang menurut anda menarik dan penting untuk digarap.
 
Estimasi Wujud Penciptaan
Bagian ini menjelaskan rancang bangun wujud karya seni yang akan dicipta. Isinya deskripsi atas rancangan karya seni yang anda bayangkan dan hendak diwujudkan. Deskripsi tersebut berisi bentuk karya, bahan/materi, dan tehnik/cara yang diperlukan dalam penciptaan. Di samping itu juga menjelaskan unsur-unsur, susunan, peranan dan fungsi dari tiap unsur yang digunakan.

Tujuan dan Manfaat Penciptaan
Tujuan Penciptaan
Ungkapkan hasil spesifik yang ingin dicapai dalam penciptaan karya seni.
Ungkapkan target kebaruan yang ingin anda capai (dapat berupa konsep, prinsip, kaidah, metode, produk atau rekayasa) dalam penciptaan karya seni yang akan anda lakukan.
Ungkapkan apa yang akan anda laksanakan dalam proses penciptaan karya seni (eksplorasi, formulasi, aplikasi, evaluasi moment estetik, dan kontemplasi dalam mengembangkan perspektif baru atau metode baru dalam penciptaan karya seni) 
Ungkapkan kompetensi yang mungkin dapat berkembang setelah anda menciptakan karya seni baru dengan penemuan “hal” baru sebagaimana anda nyatakan pada point a, poin b dan poin c.
Ungkapkan bentuk-bentuk artistik atau kreativitas yang mungkin dapat berkembang setelah anda menemukan pengetahuan baru sebagaimana anda wujudkan dalam penciptaan karya seni.
Ungkapkan kondisi masyarakat, seniman, dan lmu pengetahuan penciptaan seni setelah anda menemukan menghasilkan pengetahuan baru sebagaimana anda wujudkan dalam karya seni.
Ungkapkan urgensi (keutamaan) dari pelaksanaan penciptaan yang anda lakukan!

Manfaat Penciptaan
Ungkapkan kegunaan atau fungsi dari karya seni beserta temuan kebaruan dalam penciptaan karya seni yang akan anda lakukan?
Ungkapkan kegunaan atau fungsi anda dalam melaksanakan eksplorasi, formulasi, aplikasi, evaluasi moment estetik, dan kontemplasi dalam mengembangkan perspektif dalam penciptaan karya seni.
Ungkapkan kegunaan atau fungsi dari kompetensi yang mungkin berkembang setelah anda menghasilkan karya seni.
Ungkapkan kegunaan atau fungsi dari bentuk-bentuk artistik atas karya seni yang anda ciptakan.
Ungkapkan kegunaan atau fungsi karya seni yang anda ciptakan bagi masyarakat, ilmu penciptaan seni setelah anda menemukan kebaruan karya seni yang anda ciptakan.

Tinjauan Pustaka
Paparkan literatur (berupa naskah maupun karya seni) yang mendukung gagasan anda dalam menciptakan karya seni. Jelaskan hal-hal dari literatur itu yang terkait dengan isi maupun bentuk karya seni yang akan anda ciptakan. Gunakan literatur untuk membangun argumen pentingnya mencipta karya seni dengan objek dan perspektif yang anda pilih dan tetapkan sendiri. Upayakan mengungkapkan prinsip-prinsip penciptaan yang anda yakini berdasarkan literatur yang ada.

Gagasan Konseptual
Bagian ini membahas konsep karya seni, berisi uraian tentang makna, nilai atau signifikansi atas hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur yang ada dalam karya seni. Makna, nilai dan signifikansi itu merupakan sesuatu yang anda anggap penting untuk diungkap dalam karya seni. Makna dan nilai itu ikut menentukan ciri atau sifat dari karya seni yang anda cipta. Untuk itu, anda perlu memperluas penjelasan dengan memaparkan ciri dan sifat karya seni beserta yang anda cipta beserta unsur-unsurnya. Terakhir, anda perlu mempertegas ilai apa yang anda ungkapkan sebagai pesan melalui karya seni ang anda ciptakan. 

Metode Penciptaan
Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan dalam penciptaan, meliputi (1) penetapan bahan/materi penciptaan, (2) pengumpulan bahan/materi penciptaan, (3) pengolahan bahan/materi penciptan, (4) tehnis penyusunan bahan/materi, dan (5) finishing/pengemasan karya. Jika perlu dilengkapi dengan diagram alur (flowchart) dalam bentuk JPG/PNG. Metode harus menjelaskan secara utuh tahapan penciptaan yang jelas, luaran, indikator capaian yang terukur di setiap tahapan.
Sistematika Penulisan
Tuliskan rancangan sistematika penulisan disertasi karya seni yang akan anda tulis. Disertasi Karya Seni berisi Bab I Pendahuluan, Bab II Bentuk Karya Seni, Bab III Konsep Karya Seni, Bab IV Proses Penciptaan, Bab V Penutup/Hasil Karya Seni, Daftar Pustaka, dan Lampiran. Lampiran terdiri atas deskripsi karya, deskripsi pergelaran/pameran beserta foto, diagram tata rupa atau tata letak panggung/pameran, peta venue pergelaran/pameran, jadwal proses penciptaan. 


DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka hendaknya hanya mencantumkan literatur yang dikutip sebagai referensi saja. Cara menunjukkan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka harus menggunakan bantuan software reference management seperti Zotero, Mendeley, Endnote atau software lain. Pascasarjana ISI Surakarta menetapkan style format untuk penulisan disertasi menggunakan Chicago Manual Style, authordate. Pilihan format terdapat pada Zotero, Mendeley, maupun Endnote. Cara menunjukkan bukti pengutipan dan pembuatan daftar pustaka dengan cara manual dan menggunakan style lain tidak dapat diterima.


DAFTAR NARASUMBER

	Nama, profesi, usia, alamat.
	Nama, profesi, usia, alamat.

Nama, profesi, usia, alamat.
Nama, profesi, usia, alamat.
















