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PORTOFOLIO BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 

SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI  
SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 

TAHUN 2019 
 

KETENTUAN UMUM 

 Peserta yang memilih program studi dalam bidang Seni dan/atau Olahraga wajib mengunggah portofolio sesuai dengan pilihannya. Program studi yang 

mewajibkan penyertaan portofolio adalah: 

1. Bidang Seni yang terdiri dari Seni Rupa, Seni Murni, Kriya, Seni Musik, Musik, Tari, Seni Pertunjukan, Teater, Fotografi, Fim dan Televisi, Seni 

Karawitan, Etnomusikologi, Sendratasik; program kependidikan dalam bidang seni seperti Pendidikan Seni Rupa, Pendidikan Musik, Pendidikan 

Tari, Pendidikan Sendratasik, Pendidikan Seni Pertunjukan, dan/atau Pendidikan Kriya; serta Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Desain 

Produk atau Desain Produk Industri.  

2. Bidang Olahraga yang terdiri dari Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, dan Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga.  

 

 Yang dimaksud dengan portofolio adalah dokumentasi kumpulan karya dan/atau penampilan (performance) siswa dalam bidang Seni atau Olahraga. 

Isi portofolio merupakan kombinasi antara dokumentasi karya/penampilan yang khusus dibuat oleh peserta sesuai dengan instruksi tema/soal untuk 

setiap bidang dan dokumentasi karya/penampilan yang telah dimiliki atau dibuat sebelumnya oleh peserta semasa mengikuti pendidikan menengah. 

Karya dan/atau penampilan tersebut merupakan dokumen yang merepresentasikan kemampuan terbaik siswa sesuai bidang Seni atau Olahraga yang 

dipilihnya. 

 Portofolio peserta hanya berlaku untuk 1 (satu) kali masa keikutsertaan dalam seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru program Sarjana PTN yaitu SNMPTN 

dan/atau SBMPTN tahun 2019 

 Pengunggahan dokumen portofolio peserta SNMPTN dilaksanakan bersamaan dengan Pendaftaran SNMPTN tahun 2019, yaitu tanggal 04 – 24 Februari 

2019, melalui laman https://web.snmptn.ac.id/ sedangkan pengunggahan portofolio peserta SBMPTN dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran 

SBMPTN 2019 yaitu tanggal 10 – 24 Juni 2019.  
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 Informasi mengenai isi dan format portofolio untuk setiap bidang Seni dan/atau Olahraga disampaikan melalui laman SNMPTN 2019 

http://www.snmptn.ac.id. Peserta wajib membaca ketentuan kelompok portofolio yang dipersyaratkan oleh program studi pilihannya di laman PTN 

tujuan.  

 

 Peserta yang telah mengunggah portofolio untuk kepentingan proses seleksi dalam SNMPTN 2019, apabila dinyatakan tidak lulus SNMPTN 2019 dapat 

menggunakan portofolio yang sudah diunggahnya tersebut (apa adanya/tanpa perubahan) untuk mengikuti proses seleksi SBMPTN 2019 asalkan isinya 

sesuai dengan persyaratan kelompok portofolio program studi pilihannya.  
 

Apabila peserta berkeinginan merubah/memperbaiki isi portofolionya dan kemudian mengunggah kembali portofolionya tersebut untuk SBMPTN 2019, 

maka peserta yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan isi dan format portofolio untuk proses seleksi SBMPTN 2019. Untuk kepentingan seleksi, 

tema/isi soal untuk portofolio SNMPTN dengan SBMPTN dibedakan.  

Jika peserta dengan sengaja tetap mengunggah portofolio hasil perubahannya tersebut tanpa mengikuti ketentuan tema/isi portofolio SBMPTN 2019 

maka portofolio peserta dapat didiskualifikasi dalam proses penilaian.  

 

 Peserta yang dinyatakan lulus SNMPTN 2019 untuk pilihan program studi dalam bidang Seni atau Olahraga, wajib membawa dan menunjukkan karya 

atau file asli sesuai isi portofolio yang telah diunggahnya.  Tim PTN tujuan akan melakukan proses verifikasi atas kebenaran dan keabsahan isi portofolio 

peserta. Apabila dalam proses verifikasi ditemukan unsur kecurangan dan/atau ketidakjujuran  terkait isi portofolionya, peserta yang bersangkutan dapat 

dibatalkan kelulusannya,  

 

KETENTUAN KHUSUS 

1. KELOMPOK PORTOFOLIO 

Terdapat 9 kelompok portofolio untuk bidang Seni dan Olahraga, yaitu: 

(a) Portofolio Seni Rupa, Desain dan Kriya; untuk peserta yang memilih program studi Seni Rupa, Seni Murni, Pendidikan Seni Rupa, Kriya, Kriya Seni, 

Pendidikan Kriya, Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, atau Desain Produk/Desain Produk Industri 

(b) Portofolio Tari; untuk peserta yang memilih program studi Tari atau Pendidikan Tari. 

(c) Portofolio Musik; untuk peserta yang memilih program studi Musik, atau Pendidikan Musik.   

(d) Portofolio Seni Karawitan; untuk peserta yang memilih program studi Seni Karawitan atau Pendidikan Karawitan.  

(e) Portofolio Etnomusikologi; untuk peserta yang memilih program studi Etnomusikologi. 
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(f) Portofolio Sendratasik, untuk peserta yang memilih jurusan sendratasik, yang terdiri dari Pendidikan Sendratasik (opsi Tari), Pendidikan 

Sendratasik (opsi Musik), atau Pendidikan Sendratasik (opsi Teater). Tambahan opsi diberikan untuk peserta yang memilih jurusan Sendratasik 

Universitas Syiah Kuala yaitu adanya Pendidikan Sendratasik (opsi Seni Rupa).   

Setiap peserta hanya mengunggah 1 (satu) jenis portofolio sendratasik sesuai opsi yang dipilihnya.  

(g) Portofolio Teater; untuk peserta yang memilih program studi Teater, Seni Pertunjukan, atau Seni Pedalangan 

(h) Portofolio Fotografi; untuk peserta yang memilih program studi Fotografi 

(i) Portofolio Film dan Televisi; untuk peserta yang memilih program studi Film dan Televisi 

(j) Portofolio Olahraga; untuk peserta yang memilih program studi Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Jasmani sekolah Dasar atau 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga.  
 

2. ISI DAN FORMAT PORTOFOLIO 

Kelompok Portofolio Isi Portofolio 

Seni Rupa, Desain, dan 
Kriya 

• 1 Karya Gambar Naratif (sesuai tema/soal) dibuat hitam-putih (B/W) 
• 1 Karya Gambar Komposisi 4 benda (sesuai tema) dibuat berwarna 
• Data Prestasi (jika ada) 
• Karya sesuai pilihan prodi (maks 2) 

a) Pilihan SR/SM: karya 2D (sketsa, gambar, ilustrasi, lukisan); 3D (patung atau keramik) 
b) Pilihan Kriya: karya 2D (ilustrasi fashion/ desain motif); 3D (produk kriya kulit/ logam/kayu/tekstil) 
c) Pilihan Desain: karya 2D (sketsa, gambar, ilustrasi, fotografi); 3D (rancangan produk) 

 

Tari 

• 1 Rekaman video menari tunggal tari tradisional daerah setempat (2-3 menit) 
• 1 Rekaman video menari tunggal tari kreasi (2-3 menit) 
• 1 tulisan ttg Deskripsi Diri (format pdf): pengetahuan dan pengalaman menari; tujuan mengikuti pendidikan dalam 

bidang tari 
• Data Prestasi (jika ada)  
 

Musik 

• 1 Rekaman video menyanyi lagu nasional (jenis lagu disediakan) 
• 1 Rekaman video memainkan alat musik (pilihan jenis alat musik dan lagu BEBAS) 
• 1 Rekaman video menirukan melodi (dg suara) dan ritmik (dengan tepuk tangan). Soal disediakan. 
• 1 tulisan ttg Deskripsi Diri (format pdf): pengetahuan dan pengalaman dalam bidang musik; tujuan mengikuti 

pendidikan dalam bidang musik) 
• Data Prestasi (jika ada) 
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Seni Karawitan 

• 1 Rekaman video menyanyi menyanyi atau menembang jenis macapat/pupuh/kawih/ dendang (maks 3 menit) 
• 1 Rekaman video memainkan alat musik (alat musik dan lagu tradisional) 
• 1 Rekaman video menirukan melodi (dg suara) dan ritmik (dengan tepuk tangan). Soal disediakan. 
• 1 tulisan ttg Deskripsi Diri (format pdf): pengetahuan dan pengalaman dalam bidang musik atau karawitan; tujuan 

mengikuti pendidikan dalam bidang karawitan) 
• Data Prestasi (jika ada) 

 

Etnomusikologi 

• 1 Rekaman video menyanyi menyanyi lagu dari budaya musik nusantara atau dunia (maks 3 menit) 
• 1 Rekaman video memainkan alat musik (pilihan jenis alat musik dan lagu BEBAS) 
• 1 Rekaman video menirukan melodi (dg suara) dan ritmik (dengan tepuk tangan). Soal disediakan. 
• 1 tulisan ttg Deskripsi Diri (format pdf): pengetahuan dan pengalaman dalam bidang etnomusikologi; tujuan 

mengikuti pendidikan etnomusikologi) 
• Data Prestasi (jika ada) 

 

Teater 

• 1 Rekaman penampilan peserta sesuai pilihan program studi: 
(a) Prodi Teater dan Seni Pertunjukan berupa rekaman video monolog (teks lakon monolog disediakan). 
(b) Prodi Seni Pedalangan berupa rekaman peragaan memainkan wayang dengan materi pilihan bebas sesuai 

fragmen dalam lakon pewayangan 
• 1 karya tulis (puisi, prosa, naskah teater, atau naskah pedalangan) 250-350 kata 
• 1 tulisan ttg Deskripsi Diri (format pdf): pengetahuan, pengalaman dan keterlibatan-peserta dalam dunia teater, seni 

pertunjukan atau seni pedalangan.  
• Data prestasi (jika ada) 

 

Sendratasik 

Yang memilih Opsi Tari: 
• 1 Rekaman video menari tunggal tari tradisional daerah setempat (2-3 menit) 
• 1 Rekaman video menari tunggal tari kreasi (2-3 menit) 
• 1 tulisan ttg Deskripsi Diri (format pdf): pengetahuan dan pengalaman menari; tujuan mengikuti pendidikan dalam 

bidang tari 
• Data Prestasi (jika ada) 
 
Yang memilih Opsi Musik:  
• 1 Rekaman video menyanyi lagu nasional (jenis lagu disediakan) 
• 1 Rekaman video memainkan alat musik (pilihan jenis alat musik dan lagu BEBAS) 
• 1 Rekaman video menirukan melodi (dg suara) dan ritmik (dengan tepuk tangan). Soal disediakan. 
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• 1 tulisan ttg Deskripsi Diri (format pdf): pengetahuan dan pengalaman dalam bidang musik; tujuan mengikuti 
pendidikan dalam bidang musik) 

• Data Prestasi (jika ada) 
 
Yang memilih Opsi Teater: 
• 1 Rekaman penampilan video monolog peserta (teks lakon monolog disediakan). 
• 1 karya tulis (puisi, prosa, atau naskah teater) 250-350 kata 
• 1 tulisan ttg Deskripsi Diri (format pdf): pengetahuan, pengalaman dan keterlibatan-peserta dalam dunia teater 
• Data prestasi (jika ada) 
 
Catatan Khusus untuk Jurusan Sendratasik Universitas Syiah Kuala, terdapat 1 (satu) tambahan opsi yaitu bagi peserta  
yang memilih  opsi Senirupa:  
• 1 Karya Gambar Naratif (sesuai tema/soal) dibuat hitam-putih (B/W) 
• 1 Karya Gambar Komposisi 4 benda (sesuai tema) dibuat berwarna 
• Data Prestasi (jika ada) 
• Karya dalam bidang Seni Rupa (maks 2) dapat berupa karya 2D (sketsa, gambar, ilustrasi, lukisan); 3D (patung atau 

keramik) 
 

Fotografi 

• 1 Rekaman video Deskripsi Diri (format mp4), isi: biodata diri, pemahaman dan pengetahuan tentang fotografi, 
tujuan dan harapan mengikuti pendidikan fotografi, penjelasan judul/ide/ teknis pembuatan karya foto.  

• 3 karya foto berwarna (tema:  ditentukan), dengan menyertakan file asli nya.  
• 2 karya foto berwarna (tema: bebas), dengan menyertakan file asli nya.  
• Data prestasi (jika ada 

 

Film dan Televisi 

 1 Karya Tulisan Story Telling (Soal visual disediakan), 100-150 kata 

 1 Karya Gambar Sinematik (Soal atau Naskah disediakan). Karya merupakan gambar tunggal BUKAN berbentuk 
rangkaian gambar (storyboard) 

 Data pengalaman (jika ada) 

 Data prestasi (jika ada) 
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Olahraga 

• Data informasi kesehatan, yang meliputi: Kondisi Fisik, Riwayat Penyakit, Catatan Khusus (jika ada) dan Pernyataan 
sehat/ tidak sehat). Pemeriksaan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. 

• Data Keterampilan Motorik (Lempar-tangkap bola dalam 60 detik, push-up dalam 60 detik, sit-up dalam 60 detik, lari 
Illinois agility run test, lompat vertikal tanpa awalan (dlm cm), dan lari 1600 m).  
Seluruh data keterampilan motorik dites dan diisikan raihannya oleh guru PJOK yang telah memiliki sertifikat guru.  

• Data prestasi (jika ada) dilengkapi surat rekomendasi pihak berwenang.  
• Rekaman video yang berisikan: 

(a) perkenalan diri dalam posisi berdiri (sikap anatomis) 
(b) cuplikan pelaksanaan masing-masing item tes kebugaran jasmani 
(c) Rekaman penampilan terbaik peserta dalam salah satu cabang olahraga.  

 

 

Catatan: 

 Borang pernyataan peserta wajib diisi oleh peserta serta ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan oleh peserta (diatas materai Rp. 6000).  

 Borang raihan prestasi dapat diisi jika peserta memiliki prestasi dalam bidang yang relevan dengan program studi pilihannya. Jika peserta memiliki 

beragam raihan prestasi maka yang perlu dicantumkan adalah 1 (satu) raihan prestasi tertinggi/terbaik saja.  

 Surat rekomendasi dari pihak berwenang untuk portofolio olahraga adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh KONI (KONI kabupaten/ kota/provinsi 

/pusat), atau Pengurus Cabang OR (kab/kota/provinsi /pusat), bukan surat rekomendasi yang dikeluarkan Kepala Sekolah atau guru PJOK.  

 Borang kesehatan untuk portofolio olahraga wajib diisi dan ditandatangani oleh tenaga kesehatan serta dibubuhi stempel institusi fasilitas kesehatan 

yang melakukan pemeriksaan.  

 Data ke-6 item tes yang diisikan kedalam borang keterampilan motorik untuk portofolio olahraga harus mendapat validasi dari  guru PJOK yang telah 

memiliki sertifikat guru (sergur) dengan cara mencantumkan nama, nomor sertifikat dan membubuhkan tandatangan diatas materai Rp. 6000. 

 Yang dimaksud pengalaman dalam bidang Film dan televisi termasuk menjadi peserta delegasi kegiatan mengenai perfilm dan televisi, menulis artikel 

di media massa, atau terlibat sebagai pengurus organisasi terkait film-televisi. 

 

3. KETERANGAN TAMBAHAN 

1. Peserta wajib menggunakan template untuk file dan dokumen yang disediakan untuk kepentingan penilaian portofolio SNMPTN dan SBMPTN. 

Apabila peserta tidak menggunakan template file dan dokumen yang disediakan, dokumen portofolio yang bersangkutan dapat didiskualifikasi 

dalam proses penilaian.  
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2. Informasi rinci mengenai soal/tema khusus untuk isi portofolio per bidang, template file/dokumen yang di[perlukan untuk penyusunan portofolio 

peserta serta petunjuk teknis penyusunan dan pengunggahan portofolio dapat diunduh (download) pada laman https://web.snmptn.ac.id pada 

saat pendaftaran SNMPTN 2019 dan laman https://pendaftaran.sbmptn.ac.id pada saat pendaftaran SBMPTN 2019. 

 

 


