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SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2018
1. PENGERTIAN PORTOFOLIO
Dokumentasi kumpulan karya dan/atau penampilan (performance) siswa dalam bidang Seni atau
Olahraga selama menempuh studi di tingkat Sekolah Menengah Atas. Karya dan/atau penampilan
tersebut merupakan dokumen yang merepresentasikan kemampuan terbaik siswa, baik yang
dihasilkan melalui kegiatan belajar formal di sekolah maupun hasil kegiatan non formal di luar sekolah.

2. KETENTUAN
2.1 Dokumen Portofolio wajib disertakan oleh setiap peserta SNMPTN 2018 yang memilih program
pendidikan bidang ilmu Seni dan/atau Keolahragaan. Lampiran dokumen portofolio diunggah
oleh siswa atau pihak sekolah pada laman http://web.snmptn.ac.id.
2.2 Bidang studi yang mewajibkan penyertaan dokumen portofolio:
a) Bidang Seni, Desain dan Kependidikan: Seni Rupa, Seni Murni, Kriya, Seni Musik, Musik,
Tari, Seni Pertunjukan, Teater, Fotografi, Film dan Televisi, Seni Karawitan,
Etnomusikologi, Animasi; Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk atau
Desain Produk Industri, serta program kependidikan dalam bidang seni yaitu Pendidikan
Seni Rupa, Pendidikan Musik, Pendidikan Tari, Pendidikan Seni Pertunjukan, dan
Pendidikan Kriya.
b) Bidang Keolahragaan, yaitu: Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Jasmani
Sekolah Dasar, dan Pendidikan Kepelatihan Olahraga.

3.

ISI DAN FORMAT DOKUMEN PORTOFOLIO SENIRUPA/DESAIN/KEPENDIDIKAN SENI RUPA
3.1 ISI PORTOFOLIO BIDANG SENIRUPA/KRIYA/DESAIN/KEPENDIDIKAN SENIRUPA
(a) Dua (2) buah karya yang merupakan karya orisinil yang dibuat sendiri oleh peserta, bukan
merupakan tiruan/jiplakan dari karya orang lain, serta bukan karya yang dibuat menggunakan
bantuan piranti lunak pengolah gambar (image-processing software) seperti Adobe Photoshop
dan sejenisnya.
Ke-2 (dua) karya tersebut terdiri dari:
1. Satu (1) karya gambar hitam putih (BW) dengan menggunakan pinsil, pena, bolpoin, spidol,
arang, krayon, pastel, atau kombinasi diantaranya. Tema gambar (pilih salah satu):


Suasana jalanan kota di akhir minggu yang penuh dengan pengunjung dan kendaraan;
ATAU



Suasana pasar hewan di wilayah pedesaan yang penuh dengan pengunjung dan
binatang ternak yang diperjualbelikan

2. Satu (1) karya gambar berwarna (color) dengan menggunakan pinsil warna, spidol, cat air,
krayon, pastel, cat akrilik atau kombinasi diantaranya. Tema gambar disesuaikan dengan
pilihan program studi sebagai berikut:


Peserta yang memilih bidang Seni Rupa/Seni Murni/Pendidikan Seni Rupa, tema
karya ke-2 adalah gambar komposisi still-life 4 (empat) benda yang terdiri dari 1 (satu)
jenis buah-buahan, 1 (satu) buah peralatan makan, 1 (satu) buah peralatan dapur, dan
1 (satu) buah alat tulis.



Peserta yang memilih bidang Kriya/Pendidikan Kriya, tema karya ke-2 adalah gambar
komposisi motif atau pola ornamen yang memadukan bentukan geometrik (lingkaran,
kotak, segitiga, dsb) dan organik (dedaunan, bunga, binatang laut, dsb)



Peserta yang memilih bidang Desain Interior/Desain Komunikasi Visual/Desain
Produk/Desain Produk Industri, tema karya ke-2 adalah gambar tumpukan majalah,
kertas dan peralatan menggambar yang ada diatas meja.

Peserta diwajibkan untuk membuat karya gambar yang memenuhi ketentuan tersebut di
atas sebelum proses pengisian data dan pengunggahan portofolio dilakukan.

(b) Selain 2 (dua) karya gambar yang memenuhi ketentuan diatas (poin a), peserta diwajibkan juga
untuk menyertakan dokumen berikut:
1. Salinan digital borang isian informasi karya dan pernyataan keaslian karya gambar yang
disertakan, diisi lengkap serta ditanda-tangani oleh peserta dan kepala sekolah tempat peserta
menempuh pendidikan sekolah menengah atas.
Template borang informasi data dan karya peserta serta pernyataan keaslian/orisinalitas karya
dapat diunduh di laman http://www.snmptn.ac.id
2. Salinan digital hasil pindai (scan) atau foto dari lembar piagam, sertifikat, atau surat
penghargaan atas raihan prestasi dalam bidang Seni Rupa, Kriya, atau Desain (jika ada).

Seluruh dokumen (file digital hasil pindai/foto karya, borang informasi karya dan pernyataan peserta serta
lembar piagam/sertifikat) diunggah bersama-sama pada saat pendaftaran SNMPTN tahun 2018

3.1 FORMAT DOKUMEN PORTOFOLIO
Seluruh dokumen dikirimkan dalam format digital berbentuk file slide presentasi powerpoint (template
ppt file dapat diunduh di laman http://www.snmptn.ac.id) dengan susunan sebagai berikut:

1. Halaman/slide pertama berisikan informasi data siswa (Nama, NISN, dan Asal Sekolah)
2. Halaman/slide kedua berisikan gambar karya ke-1 (hasil pindai/scan)
3. Halaman/slide ketiga berisikan gambar karya ke-2 (hasil pindai/scan)
4. Halaman/slide keempat berisikan borang isian informasi karya dan pernyataan keaslian/ orisinalitas
(hasil pindai/scan), yang telah diisi lengkap, ditandatangani oleh siswa, serta diketahui,
ditandatangani dan dibubuhi cap oleh Kepala Sekolah.
5. Halaman/slide kelima berisikan salinan hasil pindai/scan atau foto digital dari lembaran piagam,
sertifikat, atau surat penghargaan atas raihan prestasi dalam bidang Seni Rupa (jika ada).

4. TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGUNGGAHAN DOKUMEN PORTOFOLIO
4.1 PROSES PEMINDAIAN (SCANNING) ATAU PEMOTRETAN DIGITAL
1. Jika tidak memiliki atau kurang memahami penggunaan mesin pemindai (scanner), proses salin
dokumen dapat dipotret menggunakan kamera digital (baik yang terdapat pada ponsel
berkamera maupun jenis kamera digital lainnya).
2. Hasil pindai (scan) dan/atau foto harus terlihat jelas dan tidak berbayang (blur). Pengaturan
(setting) untuk pemindaian (scanning) dan pemotretan dipersyaratkan sbb:


Format hasil (output file): JPG, PNG, atau TIFF



Besaran fail (file size): Minimal 125 KB per fail salinan dokumen dengan ukuran imej (image)
minimal 600 x 800 piksel.



Contoh imej hasil pemindaian dan/atau pemotretan dengan kamera digital.
Hasil pindai/scan untuk karya gambar (Portofolio bidang Seni Rupa)
Contoh yang Baik

Contoh yang Kurang Baik

 Contoh borang isian informasi karya dan pernyataan keaslian karya (untuk
Portofolio bidang Seni) yang harus diisi dan ditandatangani oleh siswa serta
diketahui, ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh kepala sekolah (dapat
dilihat pada lampiran A).
 Setelah seluruh borang terisi dengan benar, lembar ini kemudian dipindai/scan
atau difoto secara digital.

4.2 PROSES PENGUNGGAHAN
Dokumen Karya dan Dokumen Penyerta disatukan dalam file ppt, sebagaimana urutan sbb:
(1) Identitas peserta
(2) Karya 1 (hitam putih)
(3) Karya 2 (berwarna dengan tema gambar sesuai program studi/jurusan di PTN pilihan)
(4) Informasi karya dan pernyataan peserta
(5) Bukti raihan prestasi (jika ada)

LAMPIRAN A
CONTOH BORANG ISIAN INFORMASI KARYA DAN
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA BAGI PESERTA

