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KATA PENGANTAR 

 

Kami atas nama Pimpinan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Tanah mengucapkan  

selamat  datang dan  terima  kasih atas kepercayaan  saudara/i  telah memilih Institut Seni 

Budaya Indonesia Tanah Papua sebagai salah satu tujuan untuk melanjutkan studi dan 

mengembangkan bakat seni dan pengetahuan budaya yang ada di Tanah Papua ini. Buku panduan 

ini membantu saudara/i dalam melakukan proses pendaftaran dan registrasi untuk menjadi calon 

mahasiswa ISBI Tanah Papua. 

Secara singkat, buku panduan ini berisi tentang informasi umum dan pedoman yang 

menyangkut pendaftaran, jalur penerimaan mahasiswa baru, ketentuan registrasi mahasiswa 

baru. ISBI Tanah Papua akan berkomitmen untuk mengantarkan mahasiswa/i menjadi  seniman  

yang  unggul di Tanah Papua  sesuai dengan Visi dan Misi ISBI TANAH PAPUA melalui 

proses pendidikan yang dilaksanakan. 

Sekian dan Terima Kasih. 

 

 

 

 

Rektor, 

 

 

 

Dr. I DEWA WICAKSANA, SSP., M.Hum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. GAMBARAN UMUM ISBI TANAH PAPUA 

 

1.Pendahuluan 

Rencana pendirian Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua lahir dari sebuah 

cita-cita luhur, yaitu mengembangkan dan memberdayakan potensi seni dan budaya masyarakat 

Papua. Sangat disadari bahwa masyarakat yang mendiami Pulau Nugini bagian barat atau West New 

Guinea memiliki beragam kearifan budaya yang perlu mendapat sentuhan-sentuhan akademis agar 

aktual, berdaya, dan berguna bagi kesejahteraan masyarakatnya. Berdirinya ISBI Tanah Papua 

sebagai perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat dalam bidang seni dan budaya adalah salah satu wujud dari tanggung jawab pemerintah 

dalam menggali, melestarikan, mengembangkan, seni dan budaya Indonesia dalam segala aspek. 

Pada gilirannya pembangunan seni dan budaya diharapkan dapat berfungsi menjaga keseimbangan 

hidup dan memperkokoh jati diri untuk menghadapi dampak globalisasi.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 040/P/2012 tanggal 

8 Maret 2012 bahwa Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar mendapat tugas sebagai 

Penanggungjawab Pelaksanaan Pendirian Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di Provinsi 

Papua. ISBI di Provinsi Papua adalah salah satu dari 4 (empat) perguruan tinggi seni negeri baru 

yang akan didirikan. ISBI di Provinsi Papua diberi nama ISBI Tanah Papua yang akan memiliki 

kampus berlokasi di Desa Maribu Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura. 

Institut Seni dan Budaya (ISBI) Tanah Papua adalah perguruan tinggi negeri seni yang berada 

di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang bertanggungjawab langsung 

kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal 

Pendidikan Tinggi Kemdikbud. Pendirian ISBI Tanah Papua adalah salah satu kepedulian 

pemerintah terhadap bidang seni dan budaya serta memiliki fungsi dan peran yang sangat signifikan 

mengembangkan potensi seni dan budaya yang sangat beragam. Berdasarkan kondisi obyektif, sudah 

saatnya Papua memiliki sebuah perguruan tinggi seni dan budaya yang berlebel negeri. Selama ini 

sudah ada Sekolah Tinggi Seni Papua (STSP) Jayapura yang dikelola swasta sehingga 

pengelolaannya sering mengalami kesulitan. Kemudian STSP Jayapura akan diintergrasikan ke ISBI 

Tanah Papua, dengan institut negeri, maka lembaga ini akan lebih berkembangan karena pemerintah 

pusat akan memfasilitasi pembiayaan tata kelolanya. 

Seniman, budayawan, birokrat, pekerja seni, termasuk komunitas pendukung adat semuanya 

menginginkan terwujudnya perguruan tinggi seni negeri. Karena itu, begitu menerima informasi akan 

didirikan perguruan tinggi seni dan budaya negeri, sontak kegembiraan dan berekpresi dan sambutan 

yang luar biasa melegakan. Pendirian perguruan tinggi seni merupakan kerinduan sejak lama 

dinantikan oleh masyarakat khususnya seniman maupun budayawan yang ada di Papua. Pemerintah 

Provinsi Papua menampakkan gayung bersahut dengan menyiapkan fasilitas bahkan sebuah lahan 

kampus yang memadai dan tempatnya strategis. 

Pada tahun akademik 2013/2014 atas Mandat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kemdikbud Nomor 567/E.E2/DT/2013 tanggal 24 Juni 2013 bahwa ISI Denpasar diberikan 



 

 

Penugasan Penyelenggara Program Studi Di Luar Domisili di Provinsi Papua sebagai tindak lanjut 

penugasan menteri Pendidikan dan Kebudayaan. ISI Denpasar ditugaskan menyelanggarakan 

program studi terdiri atas 5 (lima) program studi yaotu Seni Tari, Seni Musik, Seni Rupa Murni, 

Desain Komunikasi Visual, dan Kriya Seni. Ke 5 program studi tersebut dipersiapkan sebagai embrio 

dari program studi ISBI Tanah Papua. Setelah terbitnya Perarturan Presiden RI tentang Pendirian 

ISBI Tanah Papua, program studi di luar domisili ISI Denpasar dan STSP Jayapura secara otomatis 

dintegrasikan ke ISBI Tanah Papua. 

Kampus sementara ISBI Tanah Papua atas rekomendasi Pemd Provinsi Papua di UPTD 

Taman Budaya Provinsi Papua dan UPTD Meseum Negeri Provinsi Papua. Rencana pembangunan 

Kampus ISBI Tanah Papua akan dibangun di atas tanah 35 hektar yang disiapkan Pemda Papua .  

 

2.Tujuan Pendidikan 

Program Studi Sarjana (S1) Seni adalah untuk menghasilkan tenaga akademis dan profesional 

dalam bidang Seni Tari, Seni Musik, Seni Rupa Murni, Desain Komunikasi Visual, dan Kriya Seni 

yang mampu menangani masalah-masalah seni yang sifatnya umum secara mandiri dan secara rinci 

sehingga lulusan program studi ini mampu:  

1. Menciptakan dan mempresentasikan beragam gagasan ke dalam berbagai bentuk karya 

seni dan mempertanggung jawabkan secara etik, moral, dan akademik;  

2. Mengkaji, menganalisis beragam fenomena seni dan budaya;  

3. Menyajikan karya seni secara kreatif, inovatif, dan profesional;  

4. Mengembangkan kewirausahaan dalam mengelola kegiatan seni dan budaya.  

 

3.Program Studi 

Program Studi Di Luar Domisili yang diselenggarakan oleh Institut Seni Indonesia Denpasar di 

Provinsi Papua terdiri atas 5 (lima) Program Studi S1 yaitu : 

1. Program Studi Seni Tari. 

Program Studi Seni Tari bertujuan untuk menghasikan sarjana di bidang seni tari yang 

memiliki kompetensi sebagai berikut: 

a. Mampu memahami dasar-dasar ilmiah dan pengetahuan seni tari untuk menunjang 

keahlian bidang studinya;  

b. Mampu menguasai pengetahuan dan ketrampilan seni tari serta mampu menghayati nilai-

nilai dasar seni untuk mencapai profesionalisme dalam bidang studinya;  

c. Mampu menerapkan dasar-dasar ilmiah dalam bidang seni tari serta menuangkan ke 

dalam karya seni/karya tulis;  

d. Mampu dan andal dalam bidang ilmu dan ketrampilan seni tari serta mampu mentransper 

keilmuannya kepada peserta didik. 

 

 

 



 

 

2. Program Studi Seni Musik 

Program Studi Seni Musik bertujuan untuk menghasikan sarjana di bidang seni musik yang 

memiliki kompetensi sebagai berikut:  

a. Mampu memahami dasar-dasar ilmiah dan pengetahuan seni musik untuk menunjang 

keahlian bidang studinya;  

b. Mampu menguasai pengetahuan dan ketrampilan seni musik serta mampu menghayati 

nilai-nilai dasar seni untuk mencapai profesionalisme dalam bidang studinya;  

c. Mampu menerapkan dasar-dasar ilmiah dalam bidang seni musik serta menuangkan ke 

dalam karya seni/karya tulis;  

d. Mampu dan andal dalam bidang ilmu dan ketrampilan seni musik serta mampu 

mentransfer keilmuannya kepada peserta didik. 

 

3. Program Studi Seni Rupa Murni 

Program Studi Seni Lukis bertujuan untuk menghasikan sarjana di bidang seni lukis yang 

memiliki kompetensi sebagai berikut:  

a. Mampu membina, mengembangkan, membangkitkan seni lukis berlandaskan budaya 

local yang berwawasan kebangsaan;  

b. Mampu melakukan dan meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi seni dan pihak 

terkait di tingkat Nasional maupun Internasional, untuk meningkatkan kekayaan 

intelektual;  

c. Mampu melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam bidang seni lukis dan 

berbasis IPTEKS. 

 

4. Program Studi Desain Komunikasi Visual 

Program Studi Desain Komunikasi Visual bertujuan untuk menghasikan sarjana di bidang 

desain komunikasi visual yang memiliki kompetensi sebagai berikut: 

a. Mampu mendesain dalam lingkungan tertentu dan teruji berdasarkan konsep, 

estetika, elemen-elemen desain komunikasi visual dalam suatu proses desain dengan 

memanfaatkan sistem komputer grafis (komputer yang memiliki kemampuan statis 

dan dinamis, misalnya: photoshop, ilustrator, flash) dan menghasilkan desain yang 

berkarakter budaya lokal, indah, aman dan nyaman, berdasarkan budaya tanah papua, 

serta merupakan penyelesaian dari masalah-masalah desain yang dihadapi;  

b. Mampu menggunakan kemampuan mendesainnya untuk mengkaji, mencipta dan 

pelaksanaan, melakukan pengawasan kegiatan promosi maupun kampaye dengan 

media desain komunikasi visual;.  

c. Mampu mengkaji dan menyajikan beberapa alternatif desain dan membuat keputusan 

pilihan berdasarkan pertimbangan keilmuan desain komunikasi visual;  

d. Mampu menguasai konsep dalam desain, prinsip-prinsip estetika, desain komunikasi 

visual, typografi, fotografi, ilustrasi budaya tanah papua, ilustrasi, komputer grafis, 



 

 

audio visual, pengetahuan periklanan, untuk dapat berperan sebagai asisten desain, 

desainer, pengawasan dan pelaksanaan karya desain komunikasi visual;  

e. Mampu mertanggung jawab pada pekerjaaan secara mandiri dan dapat diberi 

tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok yang bersifat komunikatif, etis, 

apresiatif, partisipatif. 

 

5. Program Studi Kriya Seni. 

Program Studi Kriya Seni bertujuan untuk menghasikan sarjana di bidang kriya produk yang 

memiliki kompetensi sebagai berikut:  

a. Mampu menciptakan kriya seni yang kreatif iniovatif, dengan menggali kearifan lokal 

sebagai landasan perancangannya;  

b. Mampu mengelola usaha secara professional dan mengembangkan usaha industri 

kreatif yang lebih berpariasi; 

 

 

4.Visi, Misi dan Moto 

Visi ISBI Tanah Papua 

pada tahun 2025 adalah menjadi pusat pendidikan seni dan budaya Indonesia khususnya etnik Papua 

guna memperkaya nilai-nilai kemanusiaan. 

Misi ISBI Tanah Papua 

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mengembangkan potensi dan pluralitas 

seni dan budaya lokal untuk membangun jati diri masyarakat agar memiliki daya 

saing global;  

b. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung 

pendidikan dan pegembangan seni dan budaya;  

c. Mengembangkan kerjasama antar lembaga secara berkelanjutan 

 

Moto ISBI Tanah Papua 

"Seni Budayaku Kehidupanku" 

 

Berdasarkan visi, misi, dan motonya ISBI Tanah bertujuan untuk menghasikan sarjana di bidang seni 

dan budaya yang memiliki kompetensi sebagai berikut. a. mampu menciptakan dan 

mempresentasikan beragam gagasan ke dalam berbagai bentuk karya seni dan 

mempertanggungjawabkan secara akademik, moral, dan etik; b. mampu mengkaji dan menganalisis 

berbagai fenomena seni dan budaya; c. mampu menggali dan mengembangkan potensi seni dan 

budaya lokal agar mampu bersaing dalam konstalasi global; d. mampu mengembangkan 

kewirausahaan dalam mengelola aktivitas seni dan budaya. 

 

 



 

 

B. KEBIJAKAN UMUM PENERIMAAN MAHASISWA BARU ISBI TANAH PAPUA 

 

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua  diselenggarakan 

dengan prinsip : adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan asal daerah calon 

mahasiswa, jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan (SARA), umur, kedudukan 

sosial, latar belakang politik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan 

tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi, untuk 

pertimbangan dari segi ideologi dan politik, bukan menjadi pertimbangan utama karena hak 

politik seseorang sudah dijamin oleh Undang-Undang, kecuali yang bersangkutan (calon 

mahasiswa) merupakan anggota atau simpatisan dari organisasi yang dilarang oleh Undang-

Undang dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia; 

2. Sebagai wujud kepedulian Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua terhadap Calon 

Mahasiswa Baru yang memiliki potensi akademik dan non akademik namun kurang mampu 

secara ekonomi maka kepada calon mahasiswa tersebut dapat diberikan bantuan biaya 

pendidikan/ beasiswa. 

3. Seluruh kegiatan penerimaan penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, 

dll) dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiwa Baru (PPMB) yang ditunjuk dan 

diangkat oleh Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua dengan Surat Keputusan 

(SK) Rektor; 

4. Masa jabatan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Seni Budaya Indonesia Tanah 

Papua (ISBI TANAH PAPUA) adalah 1 (satu) tahun akademik, dan setelahnya dapat 

dipilih/diangkat kembali; 

5. Penetapan calon mahasiswa baru yang telah lolos seleksi dan diterima menjadi mahasiswa 

baru ISBI TANAH PAPUA dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor ISBI Tanah 

PApua. Apabila terdapat penerimaan mahasiswa baru tidak melalui Surat Keputusan (SK) 

Rektor, maka status mahasiswa tersebut dinyatakan tidak sah;  

 

 

C.  KRITERIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 

Kriteria Umum Penerimaan Mahasiswa Baru di Institut Seni Budaya Indonesia Tanah 

Papua adalah : 

1.  Para lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan yang sederajat; 

2.  Para lulusan Sarjana Muda, Diploma dapat melanjutkan ke Strata 1; 

3.  Mahasiswa transfer dari PT lain diatur sesuai aturan DIKTI. 

 

 

 

 



 

 

D.  PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 

1. JALUR SNMPTN 

Merupakan pola seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan 

Tinggi Negeri (LTMPT) berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan 

rapor dan portofolio serta memenuhi persyaratan yang ditentukan ISBI Tanah Papua. 

Seleksi ini diperuntukkan bagi siswa/siswi SMA/SMK/MA/MAK kelas terakhir (kelas 12) pada 

tahun 2021 yang memiliki prestasi unggul, memiliki NISN, dan terdaftar di Pangkalan Data 

Siswa dan Sekolah (PDSS). 

Informasi SNMPTN 2021 meliputi: ketentuan dan persyaratan umum, pengisian dan verifikasi 

PDSS, pemeringkatan, tata cara pendaftaran, dan jumlah pilihan PTN serta program studi secara 

rinci dapat dilihat di laman http://www.snmptn.ac.id atau http://snmptn.ltmpt.ac.id 

2. JALUR SBMPTN 

Merupakan pola seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan 

Tinggi Negeri (LTMPT) berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan 

Portofolio. 

Informasi SBMPTN 20121 meliputi: ketentuan dan persyaratan umum, tata cara pendaftaran, 

biaya seleksi dapat dilihat di laman http://www.sbmptn.ac.id atau http://sbmptn.ltmpt.ac.id 

 

3. JALUR MANDIRI 

Merupakan seleksi terbuka bagi semua lulusan SMA/SMK sederajat dan dilaksanakan secara 

mandiri di kampus ISBI Tanah Papua,  

1.Ketentuan 

Pendaftaran dilakukan secara online dan ketentuan persyaratan umum, tata cara pembayaran 

biaya seleksi, tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan, serta program studi secara lengkap 

dapat diunduh pada lamanhttp://pmb.isbi-tanahpapua.ac.id  . 

Pendaftaran dilaksanakan dengan mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan.  

 

2. Biaya Pendaftaran 

 Biaya pendaftaran yang ditanggung oleh peserta adalah sebesar Rp 175.000,- (Seratus 

Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) 

 Biaya Pendaftaran dapat dibayarkan di semua counter Bank BNI (teller, ATM, Internet 

Banking) di seluruh Indonesia dengan mencantumkan Nomor Pendaftaran. 

 Biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan 

apapun. 

 

3. Materi Ujian Seleksi 

 Ujian Tulis/Portofolio 

 Tes Praktik Uji Keterampilan sesuai Program Studi yang dipilih 



 

 

  Wawancara 

 

4. Tempat Ujian Seleksi 

Tempat penyelenggaraan ujian seleksi di kampus ISBI Tanah Papua 

 

5. Pengumuman Hasil Seleksi Untuk Jalur Mandiri 

Hasil ujian seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru ISBI Tanah Papua Jalur Mandiriakan 

diumumkan di laman http://pmb.isbi-tanahpapua.ac.id  dan di papan pengumuman Kampus 

ISBI Tanah Papua. 

 

 

E.  INSTRUMEN PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 

Instrumen  penerimaan  mahasiswa  baru  ISBI Tanah PApua  berupa Formulir 

Isian/Portofolio, Tes Praktek dan Tes Wawancara. 

 

1.  Formulir Isian/Portofolio 

Formulir  isian  dipergunakan  untuk  mencatat  dan  merekam  informasi  tentang biodata 

calon mahasiswa baru Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua yang mendaftarkan diri  

2.  Tes Praktek 

Tes  Praktek dilaksanakan kepada setiap calon mahasiswa baru ISBI Tanah Papua dengan 

mempraktekkan sesuai petunjuk penguji. 

3.  Tes Wawancara 

Rambu-rambu  pertanyaan  tes wawancara kepada calon mahasiswa baru adalah sebagai 

berikut : 

1. Motivasi studi calon mahasiswa; 

2. Kesesuaian asal SMU (jurusan) calon mahasiswa dengan program studi yang 

akan ditempuh di ISBI TANAH PAPUA; 

3. Prestasi calon mahasiswa selama di sekolah asal; 

4. Perkiraan kemampuan calon mahasiswa menyelesaikan studi; 

5. Bakat calon mahasiswa disesuaikan dengan program studi yang akan ditempuh; 

6. Dukungan biaya calon mahasiswa selama studi; 

7. Dukungan keluarga; 

8. Keterkaitan   calon   mahasiswa   dengan   organisasi-organisasi   sejalan/   

mendukung eksistensi ISBI TANAH PAPUA; 

9. Keterkaitan   calon   mahasiswa   dengan   organisasi-organisasi   yang   

menghambat eksistensi ISBI TANAH PAPUA; 

10. Kondisi kesehatan; 



 

 

11. Hobi/bakat/ kegemaran calon mahasiswa; 

12. Ketergantungan calon mahasiswa terhadap Narkoba; 

13. Serta pertanyaan lain yang dianggap perlu dan relevan. 

 

 

F.  KETENTUAN       PELAKSANAAN       TES/UJIAN       SELEKSI       PENERIMAAN 

MAHASISWA BARU 

1.  Tes  Seleksi  Penerimaan  Mahasiswa  Baru  dikoordinasikan  oleh  Panitia  Penerimaan 

Mahasiswa Baru ISBI Tanah Papua; 

2.  Dalam melaksanakan tes seleksi penerimaan mahasiswa baru, ketua Panitia Penerimaan 

Mahasiswa Baru dapat menunjuk koordinator pelaksana tes; 

3. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat menunjuk dosen, 

staff   akademik/karyawan   ISBI Tanah Papua   untuk   menjadi pengawas tes tertulis dan 

petugas wawancara kepada calon mahasiswa; 

4.  Penguji keterampilan calon mahasiswa baru wajib Dosen yang menguasai bidang sesuai 

program studi; 

5. Koordinator  pelaksana  tes  seleksi  penerimaan  mahasiswa  baru  melaporkan  hasil  tes 

seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru ISBI 

Tanah Papua; 

6. Ketua  Panitia  Penerimaan  Mahasiswa  Baru  melaporkan  hasil  tes  seleksi  penerimaan 

mahasiswa baru kepada Rektor ISBI Tanah Papua ; 

 

G.  SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Pengumuman  hasil  seleksi  penerimaan  mahasiswa  baru  ISBI Tanah Papua mengikuti 

ketentuan sebagai berikut : 

1.  Dalam menentukan apakah calon mahasiswa diterima atau ditolak menjadi Mahasiswa ISBI 

TANAH PAPUA, Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Seni Budaya Indonesia 

Tanah Papua (akan mengambil keputusan berdasarkan hasil tes seleksi penerimaan 

mahasiswa baru (seleksi administrasi/portofolio, tes praktek dan wawancara); 

2.  Hasil seleksi diumumkan pada 2 hari setelah calon mahasiswa mengikuti ujian seleksi 

penerimaan mahasiswa baru ; 

3.  Pengumuman hasil seleksi bersifat mutlak, dan panitia penerimaan mahasiswa baru tidak 

melayani gugatan dalam bentuk apapun oleh calon mahasiswa baru; 

4.  Penguji berhak menawarkan calon mahasiswa untuk memilih prodi yang lain sesuai bakat 

dan kemampuan calon mahasiswa baru. 

5. Panitia tidak melaksanakan surat menyurat dengan calon mahasiswa terkait dengan 

pengumuman hasil seleksi ini. 

 

H. REGISTRASI MAHASISWA BARU 



 

 

1. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru ISBI 

Tanah Papua, maka calon mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan melakukan registrasi 

atau daftar ulang sebagai mahasiswa baru ISBI Tanah Papua , sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan; 

2.  Apabila sampai batas waktu yang ditentukan calon mahasiswa tidak melakukan registrasi, 

maka yang bersangkutan dinyatakan gugur; 

3.  Biaya yang harus dibayarkan pada saat registrasi sesuai dengan ketentuan pembiayaan 

bagi mahasiswa baru. 

 

I. PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA BARU ISBI TANAH PAPUA 

Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi dapat mengundurkan diri sebagai mahasiswa 

Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua karena : 

1.  Tidak mengisi Kartu Rencana Studi; 

2.  Semua biaya yang telah dibayar oleh Mahasiswa yang telah mengundurkan diri  tidak 

dapat dikembalika 

 

   


