INFORMASI UMUM
PORTOFOLIO BIDANG SENI DAN OLAHRAGA SNMPTN-SBMPTN 2022
Peserta wajib menggunakan template untuk file dan dokumen yang disediakan untuk kepentingan penilaian portofolio SNMPTN dan SBMPTN
2022. Apabila peserta tidak menggunakan template file dan dokumen yang disediakan, dokumen portofolio yang bersangkutan dapat
didiskualifikasi dalam proses penilaian.
Informasi rinci mengenai soal/tema khusus untuk isi portofolio per bidang, template file/dokumen yang diperlukan untuk penyusunan portofolio
peserta serta petunjuk penyusunan dan pengunggahan portofolio dapat diunduh (download) pada laman http://ltmpt.ac.id pada saat pendaftaran
SNMPTN maupun SBMPTN 2022.
Terdapat 10 (sepuluh) kelompok portofolio untuk bidang Seni dan Olahraga, yaitu:
(1) 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
(2) Portofolio Tari; untuk peserta yang memilih program studi Tari, Pendidikan Tari, atau prodi Sendratasik/Seni pertunjukan opsi Tari.
(3) Portofolio Musik; untuk peserta yang memilih program studi Musik, Pendidikan Musik atau prodi Sendratasik/Seni pertunjukan opsi
Musik.
(4) Portofolio Seni Karawitan; untuk peserta yang memilih program studi Seni Karawitan atau Pendidikan Seni Karawitan.
(5) Portofolio Etnomusikologi; untuk peserta yang memilih program studi Etnomusikologi.
(6) Portofolio Teater; untuk peserta yang memilih program studi Teater atau prodi Sendratasik/Seni pertunjukan opsi teater
(7) Portofolio Fotografi; untuk peserta yang memilih program studi Fotografi
(8) Portofolio Film dan Televisi; untuk peserta yang memilih program studi Film dan Televisi
(9) Portofolio Seni Pedalangan; untuk peserta yang memilih progam studi Seni Pedalangan
(10) Portofolio Olahraga; untuk peserta yang memilih program studi Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Jasmani Sekolah
Dasar, Kepelatihan Fisik Olahraga, D4 Kepelatihan Olahraga, atau Pendidikan Kepelatihan Olahraga

ISI DAN JENIS FILE PADA DOKUMEN PORTOFOLIO
(Rincian isi, format dan jenis file dokumen portofolio terdapat pada Instruksi Kerja Penyusunan Portofolio untuk masing- masing bidang)
No
Kelompok Portofolio
Jenis File yang Diwajibkan
Keterangan
1 file video format MP4 berisikan:
1 buah File VIDEO dengan durasi video 3-5 menit
• Perkenalan diri
(besaran file masing-masing, maks 50 MB)
• Cuplikan pelaksanaan tes keterampilan
motorik
• Penampilan salah satu cabang OR
Template dokumen untuk isian (data kesehatan,
1 file PPT (6 slide) berisikan:
uraian prestasi, hasil tes keterampilan motorik, dan
• Identitas peserta
pernyataan keaslian penampilan) dan file PPT
1
Olahraga
• Hasil scan data kesehatan
disediakan
• Hasil scan data isian dan bukti raihan
prestasi
• Hasil scan hasil tes keterampilan
motorik
• Hasil scan tulisan refleksi diri
• Hasil
scan
pernyataan
peserta
keaslianpembuatan karya / penampilan
dalam dokumen portofolio

2

Seni Rupa, Desain dan Kriya

1 file PPT (6 slide) berisikan:
• Identitas peserta
• Hasil scan karya gambar B/W
• Hasil scan karya gambar berwarna
• Hasil scan karya terbaik/pilihan (jika
ada)
• Tulisan penjelasan atas karya
terbaik/pilihan. Uraian dituliskan
langsung di halaman slide PPT.
• Hasil scan pernyataan peserta keaslian
pembuatan karya /penampilan dalam
dokumen portofolio

Tema/soal karya gambar (B/W dan Berwarna) dapat
dlihat pada Instruksi Kerja Penyusunan Portofolio Seni
Rupa Desain dan Kriya pada saat pendaftaran)
Template dokumen untuk isian (penjelasan atas
penjelasan keaslian karya) DAN file PPT disediakan.

1 buah file video format MP4 berisikan 1 buah File VIDEO dengan durasi video 3-5 menit
penampilan menari
(besaran file masing-masing maks 50 MB)

3

4

5

Seni Tari

Seni Musik

Seni Karawitan

1 buah file PPT (3slide) berisikan:
• Identitas peserta
• Hasil scan tulisan deskripsi diri
• Hasil scan pernyataan peserta keaslian
pembuatan karya /penampilan dalam
dokumen portofolio
1 buah file video format MP4 berisikan
penampilan menyanyi
1 buah file video format MP4 berisikan
penampilan bermain alat musik/menyanyi
dengan iringan
1 buah file video format MP4 berisikan
penampilan menirukan melodi dan ritmik

Template dokumen untuk isian (deskripsi diri dan
pernyataan keaslian karya/penampilan) dan file PPT
disediakan

3 buah File VIDEO dengan durasi video masingmasing 2-5 menit (besaran file masing-masing maks
50 MB)

Soal MUSIKALITAS (menirukan melodi dan ritmik)
disediakan

1 file PPT (4 slide) berisikan:
Template dokumen untuk isian (refleksi pengalaman
dan prestasi, motivasi dan pernyataan keaslian
 Identitas peserta
 Hasil scan tulisan refleksi pengalaman karya/penampilan) dan file PPT disediakan
dan prestasi
 Hasil scan tulisan mengenai motivasi
dan tujuan
 Hasil scan pernyataan peserta keaslian
pembuatan karya / penampilan dalam
dokumen portofolio
1 buah file video format MP4 berisikan
penampilan menyanyi
1 buah file video format MP4 berisikan
penampilan bermain alat tradisional
1 buah file video format MP4 berisikan
penampilan menirukan ritmik dan melodi

3 buah File VIDEO dengan durasi video masingmasing 2-5 menit (besaran file masing-masing maks
50 MB)
Soal MUSIKALITAS (menirukan ritmik dan melodi)
disediakan

1 file PPT (4 slide) berisikan:
Template dokumen untuk isian (refleksi pengalaman
dan prestasi, motivasi dan pernyataan keaslian
 Identitas peserta
 Hasil scan tulisan refleksi pengalaman karya/penampilan) dan file PPT disediakan
dan prestasi
 Hasil scan tulisan mengenai motivasi
dan tujuan
 Hasil scan pernyataan peserta keaslian
pembuatan karya / penampilan dalam
dokumen portofolio
1 buah file video format MP4 berisikan
penampilan menyanyi
1 buah file video format MP4 berisikan
penampilan bermain alat musik/menyanyi
dengan iringan
1 buah file video format MP4 berisikan
penampilan menirukan ritmik dan melodi
6

Etnomusikologi

Teater

Soal MUSIKALITAS (menirukan ritmik dan melodi)
disediakan

1 file PPT (4 slide) berisikan:
Template dokumen untuk isian (refleksi pengalaman
dan prestasi, motivasi dan pernyataan keaslian
 Identitas peserta
 Hasil scan tulisan refleksi pengalaman karya/penampilan) dan file PPT disediakan
dan prestasi
 Hasil scan tulisan mengenai motivasi
dan tujuan
 Hasil scan pernyataan peserta keaslian
pembuatan karya / penampilan dalam
dokumen portofolio
1 file video format
penampilan MONOLOG

7

3 buah File VIDEO dengan durasi video masingmasing 2-5 menit (besaran file masing-masing maks
50 MB)

MP4

1 file PPT (5 slide) berisikan:
 Identitas peserta

berisikan 1 buah File VIDEO dengan durasi video 3-5 menit
(besaran file masing-masing maks 50 MB)
Template dokumen untuk isian (penulisan prosa,
refleksi diri dan pernyataan keaslian karya/
penampilan) serta file PPT disediakan






8

9

Fotografi

Film dan Televisi

Hasil karya tulis prosa menjadi bahan naskah untuk
Hasil scan karya tulis prosa
Hasil scan refleksi diri pemahaman melakukan MONOLOG
/pengetahuan teater
Hasil scan bukti raihan prestasi
Hasil scan pernyataan peserta keaslian
pembuatan karya / penampilan dalam
dokumen portofolio

1 file PPT (7 slide) berisikan:
Template dokumen (penjelasan uraian prestasi
• Identitas peserta
terbaik DAN pernyataan keaslian karya) serta file PPT
• Hasil karya fotografi berwarna (1 buah, (berisi 7 halaman slide) disediakan.
tema bebas)
• Hasil karya terdiri dari 3 foto berwarna
yang saling berkaitan menjadi cerita
(tema bebas)
• Tulisan deskripsi diri. Uraian dituliskan
langsung di halaman slide PPT.
• Tulisan mengenai pengalaman di
bidang fotografi 3 tahun terakhir.
Uraian dituliskan langsung di halaman
slide PPT.
• Hasil Scan Bukti raihan prestasi terkait
bidang fotografi dan/atau bidang
lainnya
• Hasil scan pernyataan peserta keaslian
pembuatan karya /penampilan dalam
dokumen portofolio
1 file PPT (berisi maks 5 halaman slide)
berisikan:
 Hasil scan 1 karya skenario film
pendek berdasarkan pilihan gambar
yang tersedia

Pilihan gambar disediakan (lihat Instruksi Kerja
Penyusunan Portofolio Film dan Televisi pada saat
pendaftaran)





Hasil Scan Bukti raihan prestasi
terbaik yang pernah diraih (maksimal
3 buah)
Hasil Scan Bukti Deskripsi 1 (satu)
pengalaman
yang
paling
mengesankan
Hasil scan pernyataan peserta
keaslian
pembuatan
karya
/penampilan
dalam
dokumen
portofolio

Template dokumen (penjelasan deskripsi diri,
pengalaman, dan uraian prestasi terbaik) DAN PPT
(berisi 5 halaman slide) disediakan.

1 file video format MP4 berisikan 1 buah File VIDEO dengan durasi video 3-8 menit
penampilan mendalang / memainkan (besaran file masing-masing maks 50 MB)
wayang

10

Seni Pedalangan

1 file PPT (4 slide) berisikan:
 Identitas peserta
 Hasil scan deskripsi pemahaman,
pengetahuan, dan pengalaman
 Hasil scan bukti raihan bidang seni
 Hasil scan pernyataan peserta
keaslian
pembuatan
karya
/penampilan dalam dokumen
portofolio

Template dokumen untuk isian (deskripsi
pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman; DAN
pernyataan keaslian karya/penampilan) serta file PPT
disediakan.

KETENTUAN KHUSUS
 Peserta wajib mengunggah 1 (satu) jenis portofolio sesuai ketentuan program studi/jurusan di PTN pilihannya.
 Jika peserta memilih 2 (dua) program studi/jurusan yang berbeda dalam bidang Seni dan Olahraga, maka peserta wajib mengunggah 1
jenis portofolio untuk setiap pilihan prodi/jurusan sesuai dengan ketentuan kelompok portofolio yang tercantum.
Contoh:
Peserta memilih prodi/jurusan olahraga (pilihan 1) dan film-televisi (pilihan 2), maka peserta wajib mengunggah 2 (dua) jenis portofolio
berbeda yaitu portofolio Olahraga (untuk pilihan 1) dan portofolio portofolio film-televisi (untuk pilihan 2).




Peserta yang memilih prodi Sendratasik, maka peserta wajib mengunggah jenis portofolio sesuai ketentuan program studi di PTN yang
menjadi pilihannya.
Data keterampilan motorik wajib diisi oleh guru Pendidikan Jasmani dan Keolahragaan di sekolah masing-masing. Jika sekiranya tidak
terdapat guru Pendidikan Jasmani dan Keolahragaan, pengisian data keterampilan motorik untuk portofolio olahraga dapat dilakukan oleh
kepala sekolah tempat siswa menempuh pendidikan SMA/SMK/MAN nya. Data keterampilan motorik wajib diisi secara lengkap dan
ditandatangi oleh guru PJOK atau Kepala Sekolah.



Data Raihan prestasi bidang Olahraga diisi dengan prestasi peserta dalam cabang olahraga yang relevan dengan program studi/jurusan
pilihannya. Jika peserta memiliki beragam raihan prestasi maka yang dicantumkan adalah maksimum 3 (tiga) raihan prestasi yang
dianggap terbaik.



Data kesehatan untuk portofolio olahraga wajib diisi dan ditandatangani oleh tenaga kesehatan serta diberi stempel institusi fasilitas
kesehatan yang melakukan pemeriksaan.



Surat pernyataan peserta keaslian pembuatan karya /penampilan dalam dokumen portofolio wajib diisi dan ditandatangi oleh setiap
peserta diatas 1 (satu) buah materai Rp 10.000 atau 2 (dua) buah materai Rp 6.000

