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Halaman ini  disediakan sebagai lembar desikasi, namun mengisi lembar dedikasi bukan merupakan keharusan. Jika ada yang ingin menyatakan dedikasi, pada halaman ini dapat dituliskan untuk siapa disertasi ini didedikasikan. Kalimat pada halaman ini diposisikan di bagian tengah kertas.
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PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Sebutkan Judul Disertasi” ini, beserta seluruh isinya, adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan plagiasi atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti ada plagiasi dan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam tesis ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, maka saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya.
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ABSTRAK
 
JUDUL DISERTASI PALING BANYAK DUA BELAS KATA (HURUF BOOK ANTIQUA, KAPITAL, UKURAN 12 POINT, CETAK TEBAL, SPASI 1)

Oleh
Nama Mahasiswa
NIM: 20312301
(Program Studi Seni Program Doktor)


Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ukuran huruf adalah 12, jenis huruf book antiqua, dan tidak ditulis  tebal, dengan spasi 1. Abstrak terdiri atas 600 s.d. 800 kata. Kalimat pertama abstrak disertasi berjarak dua spasi dari baris terakhir nama program studi. Kata pertama atau awal paragraf baru dipisahkan dengan jarak satu spasi dari kalimat terakhir paragraf yang mendahuluinya. Pada abstrak disertakan kata kunci (keywords) maksimal tujuh kata atau frasa bermakna tunggal. Letak kata kunci terpisah dari abstrak dengan jarak dua spasi. Kata kunci harus berhubungan dan berasal dari isi abstrak. 

Abstrak disertasi memuat permasalahan dan hasil penelitian secara komprehensif yang terdiri atas objek penelitian dan perspektif, tujuan, metode atau pendekatan yang digunakan, analisis/verifikasi atas thesis statement, dan hasil penelitian. Abstrak perlu mengemukakan kebaruan (noveltis) dan orisinalitas dari penelitian.  Abstrak juga harus menyatakan sumbangan hasil penelitian terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan seni. 


Kata kunci: kata kunci 1, kata kunci 2, dst.









ABSTRACT

JUDUL DISERTASI DALAM BAHASA INGGRIS: HURUF BOOK ANTIQUA; KAPITAL (UKURAN 12 POINT); CETAK TEBAL (BOLD) DAN MIRING (ITALIC); SPASI 1

By
Nama Mahasiswa
NIM: 20312301
(Master’s Program in Arts Study Program)


Pada bagian ini, abstrak ditulis dalam bahasa inggris.  Abstrak ditulis dengan ukuran huruf 12, dicetak miring, dan tidak menggunakan huruftebal, dengan spasi satu. Isi abstract merupakan hasil terjemahan dari abstrak bahasa Indonesia di atas. Kalimat pertama atau awal paragraf-baru dipisahkan dengan jarak satu spasi dari kalimat terakhir paragraf yang mendahuluinya. Pada abstrak harus disertakan kata kunci (keywords), maksimal tujuh kata atau frasa. Peletakan kata kunci terpisah dari abstrak dengan jarak dua spasi. Kata kunci tersebut harus berhubungan dan berasal dari isi abstrak.


Keywords: kata kunci 1, kata kunci 2, dst.

















KATA PENGANTAR

Pada halaman ini mahasiswa berkesempatan untuk menyatakan terima kasih secara tertulis kepada pembimbing dan perorangan lainnya yang telah memberi bimbingan, nasihat, saran dan kritik. Ungkapan terima kasih juga patut diberikan kepada mereka yang telah membantu melakukan penelitian, kepada perorangan atau badan yang telah memberi bantuan pembiayaan, dan sebagainya.
Penulisan kata pengantar dapat dilakukan dengan cara yang beraneka ragam, tetapi hendaknya menggunakan kalimat yang baku. Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan, dan dibatasi hanya kepada pihak yang benar-benar memiliki sumbangsih dalam penelitian dan penulisan disertasi (scientifically related).

















CATATAN UNTUK PEMBACA

Pada bagian ini mahasiswa dapat menambahkan berbagai keterangan khusus yang perlu diketahui oleh pembaca. Misalnya catatan mengenai cara membaca notasi, cara membaca suatu ejaan, dst. Penulisan catatan untuk pembaca disajikan dengan jaran satu spasi.































DAFTAR ISI







































DAFTAR GAMBAR





































DAFTAR TABEL



































DAFTAR LAMPIRAN





































BAB I 
PENDAHULUAN 

Pertama, jelaskan latar belakang penciptaan yang anda lakukan. Kedua, paparkan rencana objek penciptaan. Ketiga, paparkan estimasi wujud penciptaan sebelum karya anda terwujud. Keempat, paparkan tujuan dan manfaat penciptaan. Kelima, paparkan tinjauan pustaka atas literatur yang anda gunakan. Terakhir, perlu anda jelaskan secara singkat metode penciptaan yang anda lakukan. Pemaparan pada bab pendahuluan paling banyak 1200 kata.
Silahkan paparkan secara analitik kinerja anda. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji. 




BAB II    
BENTUK KARYA SENI 

Paparkan objek artistik yang telah anda garap menjadi karya seni. Terutama berkenaan dengan bahan/materi, media, vokabuler ungkap, property, teknik/cara ungkap, yang menghasilkan rancang bangun atau komposisi artistik karya seni yang anda cipta. Terakhir, deskripsikan rancang bangun karya seni anda. Agar lebih jelas, perlu dideskripsikan konstruk dan struktur karya seni. Pemaparan pada bab ini sekurang-kurangnya berisi 1500 kata dan sebanyak-banyaknya 2000 kata.
Silahkan paparkan secara analitik kinerja anda. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji.



BAB III 
KONSEP KARYA SENI

Bab ini membahas konsep karya seni, berisi uraian tentang makna atas hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur yang ada dalam karya seni. Hal yang perlu dijelaskan adalah ciri atau sifat karya seni beserta unsur-unsurnya. Kemudian, tiap unsur dijelaskan nilai-nilai yang diwakili sebagai pesan karya. Bagian ini ditulis sekurang-kurangnya 1500 kata, dan sebanyak-banyaknya 2000 kata.
Silahkan paparkan secara analitik kinerja anda. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji.

	


BAB IV 
METODE PENCIPTAAN SENI

Uraikan secara rinci metode yang telah anda digunakan dalam kegiatan penciptaan seni. Hal yang perlu dijelaskan meliputi (1) penetapan bahan/materi penciptaan, (2) cara pengumpulan bahan/materi penciptaan, (3) strategi pengolahan bahan/materi penciptan, (4) teknis penyusunan bahan/materi, dan (5) cara melakukan finishing/pengemasan karya. Jika perlu dilengkapi dengan diagram alur (flowchart) dalam bentuk JPEG/PNG. Metode harus menjelaskan secara utuh tahapan penciptaan yang jelas, luaran, indikator capaian yang terukur di setiap tahapan. Bagian ini ditulis sekurang-kurangnya 1500 kata, dan sebanyak-banyaknya 2000 kata.
Silahkan paparkan secara analitik kinerja anda. Ingat, kalau mengutip harus mencantumkan sumbernya. Cara pencatuman menggunakan style Chicago Manual of Style, author-date. Contoh (Hastanto 2019, 75). Jangan sampai mengutip tidak menyebut sumbernya, karena itu sama saja dengan plagiasi. Secara akademis itu merupakan tindakan tidak terpuji.


BAB V
KESIMPULAN

Jelaskan model artistik berdasarkan struktur bentuk karya, proses pencitaan karya, dan konsep penciptaan karya sebagai hasil kreativitas penciptaan karya seni yang telah anda lakukan. Jelaskan pula prinsip dan kaidah yang telah anda terapkan dalam penciptaan seni sebagai sumbangan anda terhadap dunia seni maupun ilmu seni. Pada bab ini uraian paling banyak adalah 500 kata.











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

Daftar narasumber berupa data diri para penutur atau informan yang telah memberikan keterangan lisan dan telah dikutip secara langsung atau tidak langsung di dalam disertasi.




GLOSARIUM

Glosarium berisi daftar istilah-istilah tehnis dan istilah-istilah asing, di luar kosa kata baku bahasa Indonesia, beserta pengertiannya dalam bahasa Indonesia. Penulisan glosarium dilakukan secara alfabetis dan tanpa nomor urut. Istilah-istilah tehnis dan istilah asing ditempatkan di bagian kiri, adapun pengertian ditempatkan di bagian kanan.









LAMPIRAN

Lampiran berisi data-data penting yang tidak mungkin disajikan secara keseluruhan pada bagian utama disertasi. Lampiran berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan di bagian utama. Lampiran memiliki kedudukan sangat penting, karena membantu untuk memahami hakikat dan novelty dari hasil kegiatan penciptaan seni.

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.

















