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 “Saya selalu punya keinginan untuk menanamkan rasa 
bertanggung jawab kepada mereka yang belajar di Padepokan, agar 
mereka merasa perlu buat mengabdikan diri kepada masyarakat dan 
kemanusiaan, demi atau dengan perantaraan kesenian. Itulah tujuan 
Padepokan. Dus, bukan untuk mencetak seniman.” 
 
Bagong Kussudiardja (1928-2004)

Sejak tahun 2007, PADEPOKAN SENI BAGONG KUSSUDIARDJA (PSBK) melanjutkan 
spirit Bagong Kussudiardja sebagai art-center dengan misi mendukung pengembangan 
kreatif seniman dan masyarakat umum untuk terus terhubung pada nilai-nilai seni dan 
budaya, keberlanjutannya, dan penciptaan nilai-nilai budaya melalui seni. PSBK hadir 
sebagai laboratrium kreatif, tempat berkumpul, dan ruang presentasi karya seniman 
dari berbagai disiplin. PSBK menghadirkan karya seniman-seniman muda, memfasilitasi 
riset-riset artistik dan pengembangan profesional seniman maupun masyarakat umum, 
dan merancang program-program untuk meningkatkan community engagement dan 
pengembangan jaringan, melalui kesenian.



Mengapa mengikuti program 
Seniman Pascaterampil (SPt) PSBK?

Seniman Pascaterampil (SPt) adalah program pengembangan kapasitas seniman muda melalui pengolahan 
keterampilan berstrategi dalam berkesenian seperti: kedisiplinan, kreativitas, sensibilitas, kerjasama, pengelolaan 
dasar, jejaring dan proyeksi keberlanjutan karir. Metode penyampaiannya melalui ruang belajar interaktif dengan 
menitikberatkan pada pendekatan praktik, baik aspek-aspek non-artistik maupun artistik.

Program SPt PSBK adalah satu-satunya program residensi jangka panjang yang bertujuan membagi 
pengetahuan dan praktik seni multidisiplin, dan mewadahi peserta untuk mengasah daya ciptanya dalam 
proses-proses kolaboratif. Program ini memungkinkan peserta untuk menemukan visi yang komprehensif 
dalam berkesenian, melalui interaksi dengan para ahli dalam ruang belajar yang disediakan. Dalam waktu yang 
bersamaan, Program SPt juga membuka kesempatan bagi peserta bisa bertemu seniman-seniman lain yang 
berproses di PSBK. Sehingga program ini mampu berfungsi sebagai katalisator inovasi yang membuka jejaring 
dalam ekosistem kesenian. 

Pelaksanaan Program SPt selalu memegang teguh atas prinsip berkesenian dari pendiri PSBK, yakni 
Bagong Kussudiardja. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah: kemandirian, kolaborasi lintas disiplin, dan 
menciptakan praktik seni yang bertanggung jawab dengan melibatkan masyarakat untuk bersama-sama saling 
menginspirasi nilai keindahan hidup. Oleh karenanya sejak 2014, program SPt berkomitmen untuk menjalankan 
pengembangan kapasitas profesionalitas pesertanya pada ruang-ruang belajar yang disediakan, dalam rangka 
menyiapkan seniman untuk siap bekerjasama dan berdaya guna. Program ini akan berlangsung kurang lebih 
selama 38 minggu secara penuh waktu, mulai bulan Februari sampai Desember. 



Fasilitas:
Ruang belajar, narasumber profesional (penggiat seni dan seniman), jejaring, 
pendampingan proses belajar dan proses penciptaan kolaboratif, studio penciptaan, 
ruang presentasi, uang saku bulanan, konsumsi, sertifikat, dokumentasi dan publikasi. 



Apa saja yang akan didapatkan 
selama program berlangsung?

       Mampu menciptakan ruang interaksi, berjejaring dengan masyarakat luas, baik dari pelaku seni maupun 
non seni, sebagai sumber inspirasi dan proyeksi mitra seni untuk pengembangan karir.

     Bertemu pihak-pihak dengan berbagai latar belakang seni untuk mengalami proses kolaborasi penciptaan 
karya, baik rupa maupun pertunjukan, serta menjadi sistem pendukung di wilayah kerja-kerja non-artistik.

         Berinteraksi dengan ruang belajar yang mendukung aspek pengayaan wacana dan ketrampilan dasar, 
baik dengan pendekatan teoritik maupun praktik, seperti; penulisan kreatif, ulasan teks,  wicara, Bahasa Inggris, 
dramaturgi, semiotika, kearsipan, pengenalan menjadi fasilitator seni, dan Master-class bersama ahli dan 
seniman pilihan.

         Terlibat aktif dalam pelaksanaan produksi acara pertunjukan maupun pameran melalui ruang belajar 
manajerial acara; mempersiapkan peserta menjadi seniman yang siap bekerjasama dengan orang banyak, 
mandiri, serta mampu mengerjakan beberapa hal dalam satuan waktu tertentu (multi-tasking). Dalam waktu 38 
minggu, peserta akan mendapatkan 9 kali ruang belajar praktik manajerial acara.

         Pengenalan mode serta metode produksi karya rupa dan pertunjukan kolaboratif dengan pendekatan 
lintas disiplin. Dalam waktu 38 minggu, peserta akan melaksanakan 3 kali pameran seni rupa dan 4 kali 
pertunjukan. 



Dari kiri ke kanan:
Gambar 1: Ruang praktik menjadi fasilitator seni bagi siswa-siswi setara SMA di Yogya dalam program Anjangsana PSBK; 
Gambar 2: Praktik kolaborasi penciptaan karya; Gambar 3: Master-class dengan seniman multimedia dari London, Caglar 
Kimyoncu; Gambar 4: Kegiatan Wicara Seniman dalam acara pameran Ruang Seni Rupa PSBK. 



Siapa sasaran dari program Seniman 
Pascaterampil (SPt) PSBK? 

Warga Negara Indonesia.
Usia 23-32 tahun.
Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat. 
Bebas narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba.
Menggeluti salah satu atau lebih disiplin seni
Memiliki latar belakang seni sebagai pelaku dan atau pencipta minimal tiga tahun.
Memiliki komitmen untuk membuka diri pada tantangan, pengetahuan, dan  ruang jelajah baru dalam   
proses belajar dan berkarya di PSBK.
Sanggup menjadi rekan kolaborasi yang siap untuk bekerja sama dan menciptakan suasana yang bersahabat 
serta profesional.
Sanggup mengikuti dan memenuhi seluruh kewajiban Program Seniman Pasca-terampil (38 Minggu  dalam 
Februari–Desember 2020) 
Bagi peserta dari luar Yogyakarta, bersedia tinggal di Yogyakarta dengan akomodasi yang ditanggung sendiri.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

i.

j.

Program ini khusus dirancang bagi yang tertarik dan ingin memperdalam pengetahuan serta meningkatkan 
keterampilan non-teknis dalam berkesenian, yang kemudian membawa mereka menekuni profesi yang 
menghargai aset budaya. Adapun kriterianya sebagai berikut:



Bagaimana caranya mendaftar program 
Seniman Pascaterampil (SPt) PSBK?

Mengunduh formulir pendaftaran di website www.psbk.or.id
Dokumen pendukung: 
Curriculum Vitae / Resume / Riwayat Hidup (maks. 2 halaman)
Portfolio karya  (maks. 2 halaman)
DVD/Flashdisk dokumentasi Video karya terpilih/ Link Google Drive yang berisi dokumentasi karya/ Link   
youtube atau media sosial. *dokumentasi yang berupa video, harus berupa video karya utuh
Fotokopi KTP/SIM/Paspor
Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir
Surat keterangan sehat atau fotokopi yang sudah dilegalisir.
Surat Keterangan Bebas Narkoba atau fotokopi yang telah dilegalisir. 
Silahkan melampirkan dokumen pendukung dan portfolio Anda yang terbaru bersama dengan formulir 
pendaftaran
Seluruh berkas pendaftaran (lembar formulir dan dokumen pendukung) dikirim via email ke: info@psbk.or.id 
dengan format pengiriman yang disertai judul/subjek:
PENDAFTARANSPT2020_ NAMA_DOMISILI
Deadline pendaftaran: 31 Desember 2019

a.
b.
●
●
●

●
●
●
●

c.

d.

Peluang program Seniman Pasca-terampil di PSBK pada tahun 2020 hanya tersedia bagi 10 orang.



Pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan dihubungi langsung via email dan wa pada 
tanggal 4 Januari 2020

Setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, pendaftar akan mengikuti workshop seleksi pada tanggal 
17-18 Januari 2020 di PSBK

Bagi pendaftar yang lolos tahap Workshop Seleksi, akan melakukan tahap seleksi wawancara 
dengan membawa berkas asli (hard copy) dokumen pendaftaran pada tanggal 20-21 Januari 2020 

di PSBK

Pengumuman akhir sebagai peserta Professional Development Residency Program Seniman 
Pascaterampil PSBK pada tanggal 23 Januari 2020

Alur Pendaftaran 
Program Seniman Pascaterampil (SPt) PSBK 2020
Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2019



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  

@psbk_jogja

padepokansenibagongkussudiardja

@psbk_jogja

media psbk

+62-821-4141-6252  & +62-821-3559-4500 (Isti – Program Seni)

www.psbk.or.id


