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Kehadiran program semacam ini diharapkan bisa ikut mendorong terwujudnya budaya dan masyarakat Indonesia 
yang komunikatif-emansipatif  sehingga bisa mempercepat proses demokrasi dan pembentukan masyarakat sipil di 
Indonesia.

Supaya para lulusan benar-benar mempunyai etos akademik lintas disiplin, selama studi di program ini para 
mahasiswa disiapkan untuk memiliki pengetahuan memadai tentang beragam teori lintas perspektif  tentang budaya 
dan secara khusus tentang tempat religi dalam pembentukan budaya. Di samping pengetahuan teoretis, para 
mahasiswa juga disiapkan untuk memiliki keterampilan penelitian di bidang budaya dan religi serta keterampilan 
untuk mengungkapkannya dalam bentuk bahasa tertulis.

Dengan pengetahuan, keterampilan, dan etos akademik tersebut, para mahasiswa diharapkan bisa menjadi sosok 
profesional yang mampu berperan aktif  dalam pembentukan budaya dan masyarakat yang komunikatif-emansipatif  
dan tidak bersikap indiferen-fatalistik atas berbagai fenomena budaya yang menghambat demokrasi. Di samping itu, 
mereka juga bisa menjadi calon intelektual publik dengan landasan epistemologis yang solid untuk menjalankan 
kajian lintas-disiplin tentang budaya dan religi.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, program ini menawarkan sejumlah mata kuliah dasar yang berfungsi untuk 
memberikan landasan solid dalam kajian lintas disiplin serta sejumlah mata kuliah inovatif  yang diperlukan untuk 
melihat dan meneliti berbagai fenomena budaya mutakhir. Perkuliahan ini diampu oleh para dosen yang 
berkompeten. Di samping itu, program ini juga didukung oleh perpustakaan yang memadai (baik dari sisi jumlah 
maupun kemutakhiran koleksi), beraneka ragam kegiatan mahasiswa yang bisa melatih kemandirian dan 
kepercayaan diri baik secara intelektual maupun sosial, dan suasana kampus yang kondusif  untuk membangun 
komunikasi yang dewasa di kalangan civitas akademika.

Mata Kuliah

• Dasar-dasar Kajian Budaya:

 Semiotika, Marxisme & Psikoanalisa

• Kajian Budaya

• Dasar-dasar Kajian Religi

• Kajian Pascakolonial

• Metodologi Penelitian Kajian Budaya

• Religi dan Media

• Estetika Seni Pertunjukan

• Kajian Film

• Sastra dan Politik Identitas

• Dasar-dasar Estetika

• Etnisitas

• Kajian Gender

• Budaya Digital

• Seni Rupa dalam Agama

Keahlian Khusus [masing-masing 3 SKS]

Pilihan [masing-masing 2 SKS]

• Penulisan Proposal Tesis

• Seminar Penulisan Tesis

Wajib [masing-masing 3 SKS]
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Sekretariat Magister Kajian Budaya:

Jl. Affandi, Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta -  Indonesia 55002

tel: (0274) 513301, 515352 ext. 51443 - fax: (0274) 562383 - wa: +62 813-2646-7755

email: magisterirb@usd.ac.id

www.usd.ac.id/fakultas/pascasarjana/mirdb
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• Pendidikan Kritis

• Psikoanalisis dan Kritik Ideologi

• Sastra dalam Kajian Religi

Biaya Pendaftaran & Uang kuliah Persyaratan Administratif

Prosedur Pendaftaran Online
Alamat website: pmb.usd.ac.id

Periode Pendaftaran
Bulan Januari – Juli, setiap tahun akademik baru
Info pendaftaran:  WA. 0813.2646.7755

Biaya pendaftaran  — Rp. 300.000

Uang Kuliah dan Biaya Lainnya

Uang kuliah                          Rp. 8.500.000/semester 

DPP                                      Rp. 4.000.000

Biaya Perpustakaan              Rp. 500.000

Biaya sosial mahasiswa         Rp. 35.000/semester 

Institutional Fee                        $100 (untuk mahasiswa asing) 

Dibayarkan melalui transfer sesuai dengan nomor rekening bank 
yang tercantum di pmb.usd.ac.id.

Dibayarkan melalui transfer bank ke rekening
CIMB Niaga No. 800076269200 atau ke 
BRI No. 1383.01.000002.30.6 a.n. Kas Yayasan Sanata Dharma.

Dibayarkan melalui transfer bank ke rekening
CIMB Niaga No. 800075822700 atau ke 
BRI No. 1383.01.000001.30.0 a.n. Kas Universitas Sanata Dharma.

1. Fotokopi Ijazah S1 (dilegalisir oleh instansi berwenang)
2. Fotokopi Transkrip Nilai
3. Daftar Riwayat Hidup
4. Akta Kelahiran

6. Fotokopi KTP (WNI) – Fotokopi Paspor (WNA)
7. Surat keterangan sehat dari dokter
8. Surat rekomendasi 2 orang dari perguruan tinggi asal
9. Surat izin belajar dari Kemendikbud RI (bagi mahasiswa asing)

5. Kartu Keluarga

Program Magister Kajian Budaya sudah berdiri sejak tahun 2000 dengan nama Program Magister Ilmu Religi 
dan Budaya. Sebagai salah satu perintis program studi lintas disiplin di bidang ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan, 
program ini ingin mencairkan kembali dialog keilmuan sosial-kemanusiaan yang cenderung terkotak-kotak. 
Pencairan kembali ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi akademik dan keilmuan dalam dunia 
akademik yang selama ini terasing karena pengelolaan pengajaran ilmu sosial-kemanusiaan yang terlalu mengan-
dalkan basis disipliner. Sebagai bidang kajian, program ini mengambil kajian budaya dan kajian religi.


