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PSBK melakukan pengembangan kapasitas seniman muda sebagai perintis seni masa
depan dengan melahirkan Program Seniman Pasca-terampil (SPt). Program SPt
dirancang untuk menjadi ruang belajar dan praktik, yang mempertemukan dan
mengembangkan berbagai keterampilan strategi hidup (disiplin, kreativitas,
jejaring, sensitivitas, atas kondisi sosial dan budaya sebagai sumber inspirasi,
pengelolaan dasar, dan proyeksi keberlanjutan karir), melalui berbagai pelatihan
dan aktivitas mencipta, lalu mempresentasikan karya seni di PSBK. Oleh karena
itu, sejak tahun 2014 Program SPt konsisten dalam memperkuat pengembangan
profesional seniman muda.
Spirit Bagong Kussudiardja; kemandirian, kolaborasi lintas disiplin, dan
menciptakan praktik seni yang benar-benar hidup, serta terkait dengan
masyarakatnya untuk bersama-sama saling menginspirasi nilai keindahan hidup
manusia yang berdaya, merupakan pegangan pelaksanaan Program SPt. Mulai bulan
Februari s/d Desember 2018, ketahanan dan kreativitas seniman-seniman yang
mengikuti program ini akan diuji untuk mendapatkan kesempatan mengakses dan
terlibat aktif dalam berbagai ruang belajar dan berkarya yang saling mendukung
antara satu dengan yang lain.

Fasilitas bagi Peraih
Ruang Pelatihan

Program Seniman Pasca-terampil
Ruang Penciptaan Karya

Menyediakan peluang belajar untuk Menyediakan peluang praktik lapangan
m e n i n g k a t k a n p e n g e t a h u a n d a n seni untuk menunjang kekuatan dan
keterampilan seni sebagai berikut.
kreativitas seni sebagai berikut.
• Analisa teks dan wacana penciptaan
▪ Ko l a b o r a s i Pe n c i p t a a n K a r y a
seni pertunjukan interdisiplin
Pertunjukan Interdisiplin.
• Metode penelitian dan pengumpulan
▪ Kolaborasi Penciptaan Karya Rupa
data penciptaan karya tumbuh (seni
Multidisiplin.
rupa multi-disiplin).
▪ Interaksi Seni dengan Masyarakat
• Pengelolaan produksi dan presentasi
(Pengelolaan dasar presentasi seni
karya seni pertunjukan.
dan interaksi masyarakat).
• Pengelolaan produksi penciptaan dan
presentasi karya seni rupa
Fasilitas Lain:
(pameran).
• Komunikasi lisan dan tulis mengenai Uang Saku
diri (secara personal dan
interpersonal).
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KRITERIA DAN SYARAT PENDAFTARAN:
a. Warga Negara Indonesia.
b. Usia 23-32 tahun.
c. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat.
d. Menguasai salah satu atau lebih disiplin seni; Pertunjukan, Rupa, dan Multi
Media.
e. Memiliki latar belakang seni sebagai pelaku dan/atau pencipta minimal lima
tahun.
f. Bebas narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba.
g. Memiliki komitmen untuk membuka diri pada tantangan, pengetahuan, dan
ruang jelajah baru dalam proses belajar dan berkarya di PSBK.
h. Sanggup menjadi rekan kolaborasi yang siap untuk bekerja sama dan
menciptakan suasana yang bersahabat serta profesional.
i. Sanggup mengikuti dan memenuhi seluruh kewajiban Program Seniman
Pasca-terampil (Februari–Desember 2018).
j. Bersedia tinggal di Yogyakarta dengan biaya sendiri selama mengikuti
Program, bagi peserta yang berasal dari luar Yogyakarta.
SENIMAN YANG TIDAK DAPAT MENDAFTAR
1. Seniman yang menjadi anggota Tim Kurasi PSBK.
2. Seniman yang bekerja sebagai Staf PSBK.
3. Seniman yang telah mengikuti Program Seniman Pasca-terampil sebelumnya.
TIM SELEKSI
1. Tim seleksi adalah Tim Kurasi PSBK dan Direktur PSBK.
2. Keputusan Tim Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
NARAHUBUNG DAN INFORMASI
Layanan Informasi PSBK
Padepokan Seni Bagong Kussudiardja
Desa Kembaran, RT/RW 04/05, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I.
Yogyakarta.
Telepon / Fax: (0274) 414-404,
Email: info@psbk.or.id , Website: www.psbk.or.id
:
padepokansenibagongkussudia
rdja
!
!

: @psbk_jogja
!

!

: media psbk
: +62-821-4141-6252

: @psbk_jogja

Peluang program Seniman Pasca-terampil di PSBK pada tahun 2018
hanya tersedia bagi maksimal 10 orang.

Tahun
2018

PANDUAN PENDAFTARAN
Program Seniman Pasca-terampil PSBK 2018

1. Silakan membaca Panduan Pendaftaran ini secara cermat.
2. Siapkan Curriculum Vitae (CV), maksimal 2 halaman.
3. Persiapkan dokumen berikut:
a. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas,
b. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari institusi resmi,
c. Fotokopi KTP/SIM/Paspor, dan
d. fotokopi Ijazah pendidikan terakhir.
e. Dokumentasi atau Portfolio Karya berupa foto (maks. 2 halaman).
f. Liputan media atas karya tersebut (bila ada).
Dokumen tersebut akan menjadi lampiran formulir pendaftaran.
4. Bagi seniman pertunjukan, siapkan satu rekaman karya terpilih yang telah
dibuat sebelumnya dalam DVD, flashdisk atau dengan menuliskan tautan
youtube (silahkan setting UNLISTED jika tidak ingin dipublikasikan), judul karya
disebutkan dalam tabel dokumentasi yang tersedia dalam formulir. Video yang
dikirimkan adalah rekaman utuh dan mohon menggunakan penamaan file
materi dokumentasi tersebut sebagai berikut.
NAMA SENIMAN_ JUDUL KARYA_TEMPAT/TAHUN PEMENTASAN
Contoh: ARI DWIANTO_POTRET DIRI_ PSBK/2017
Dokumen tersebut akan menjadi lampiran formulir pendaftaran.
5. Dapatkan panduan dan formulir pendaftaran dengan cara :
• Mengunduh Formulir Pendaftaran via Google drive dengan link :
https://drive.google.com/open?id=1jpxf9dfL742ofogvvmiFaM76oE1rrBjV
• Datang langsung ke kantor PSBK untuk mengambil formulir,
*Senin - Sabtu, 09.00-17.00 WIB, kecuali hari libur nasional dan cuti
bersama.
• Mengirim email ke info@psbk.or.id
6. Kirimkan berkas pendaftaran via e-mail dengan attachment ke PSBK di alamat
info@psbk.or.id
a. Formulir yang telah diisi,
b. Curriculum Vitae (CV),
c. Surat Keterangan Sehat atau fotokopi yang telah dilegalisir
d. Surat Keterangan Bebas Narkoba atau fotokopi yang dilegalisir,
e. Fotokopi KTP/SIM/Paspor,
f. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir,
g. Portofolio karya,
h. Dokumentasi video karya/link tautan youtube,

Semua dokumen tersebut dikirimkan dalam format pdf sebagai satu dokumen
(tidak terpisah-pisah) dengan penamaan file sebgai berikut.
NAMA SENIMAN_ PENDAFTARAN_SPt_2018
Contoh: AHMAD ABDUSHOMAD_ PENDAFTARAN_SPt_2018
7. Berkas Pendaftaran dan kelengkapan juga bisa langsung dikirim secara fisik
(hardcopy) via pos/ kurir/ diantar langsung ke:
Padepokan Seni Bagong Kussudiardja
Desa Kembaran, RT/RW 04/05, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I.
Yogyakarta.
Telepon / Fax: (0274) 414-404,
Email: info@psbk.or.id , Website: www.psbk.or.id
8. Pendaftaran dibuka tanggal 18 Desember 2017 dan batas akhir penerimaan
pendaftaran adalah tanggal 11 Januari 2018
9. Pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan dihubungi langsung
via email dan sms pada tanggal 15 Januari 2018.
10.Setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, pendaftar akan mengikuti
workshop seleksi lanjutan dan wawancara di PSBK pada tanggal 22-24 Januari
2018. Bagi peserta yang mengirim berkas via email, wajib menyerahkan
dokumen fisik (hardcopy) pada hari pertama workshop seleksi lanjutan.

