BIDANG SENI RUPA, DESAIN, DAN KRIYA


INFORMASI UMUM
Peserta yang mendaftar ke program studi Seni Rupa, Seni Murni, Kriya, Pendidikan Seni Rupa,
atau Pendidikan Kriya, Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk atau Desain
Produk Industri; wajib menyertakan portofolio bidang Senirupa, Desain dan Kriya. Dokumen ini
diperuntukan bagi PESERTA dan dapat diakses melalui laman http://www.snmptn.ac.id.



ISI PORTOFOLIO
Dokumen Portofolio bidang Senirupa, Desain, dan Kriya berisikan,
(1) 1 buah Karya Gambar Naratif (Soal terlampir), dengan teknik menggambar hitam/putih
(B/W)
(2) 1 buah Karya Gambar Bentuk (Soal terlampir), dengan teknik menggambar berwarna
(3) 1-2 buah Karya sesuai pilihan bidang studi:
(a) Pilihan SR/SM: karya 2D (misalnya sketsa / gambar / ilustrasi / lukisan) ; atau karya 3D (patung
atau keramik)
(b) Pilihan Desain: karya 2D (misalnya sketsa/gambar/ilustras/ fotografi); atau karya 3D (misalnya
rancangan produk)
(c) Pilihan Kriya: karya 2D (misalnya ilustrasi fashion/desain motif) atau 3D (misalnya produk kriya
kulit/ logam/kayu/tekstil).



SOAL/TEMA PORTOFOLIO

GAMBAR NARATIF
Buatlah gambar dengan tema

Suasana ‘nonton bareng’ pertandingan olahraga yang ditampilkan di televisi
Ketentuan:
(a) Menggunakan teknik menggambar hitam putih (B/W) dengan pinsil dan/atau bolpoin
(b) Gambar dibuat diatas kertas putih berukuran A3 (420 x 297 mm)
(c) Hasil gambar dipindai (scan) atau difoto menggunakan kamera atau ponsel berkamera,
dan dicantumkan pada template powerpoint yang disediakan

GAMBAR BENTUK (KOMPOSISI BENDA)
Buatlah gambar komposisi benda yang terdiri dari
1 (satu) jenis buah-buahan, 1 (satu) jenis peralatan makan, 1 (satu) peralatan
dapur, dan 1 (satu) alat tulis.
Ketentuan:
(a) Menggunakan teknik menggambar berwarna dengan pensil warna, cat air, pastel,
atau kombinasi diantaranya.
(b) Gambar dibuat diatas kertas putih berukuran A3 (420 x 297 mm)
(c) Hasil gambar dipindai (scan) atau difoto menggunakan kamera atau ponsel
berkamera, dan dicantumkan pada halaman template powerpoint yang disediakan



PETUNJUK TEKNIS
A. 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
sebagai berikut:
 Format hasil (output file): JPG atau PNG
 Besaran fail (file size): Minimal 125 KB per fail salinan dokumen dengan resolusi imej
(image) minimal 600 x 800 piksel.
3. Contoh imej hasil pemindaian dan/atau pemotretan dengan kamera digital
Contoh yang Baik

Contoh yang Kurang Baik

 Borang penjelasan karya, raihan prestasi dan pernyataan peserta harus diisi dan
ditandatangani oleh siswa diats materai Rp 6000, serta diketahui, ditandatangani
dan diberi stempel sekolah oleh kepala sekolah (template borang dapat dilihat
pada laman http://web.snmptn.ac.id).
 Setelah seluruh borang terisi dengan benar, lembar ini kemudian dipindai/scan
atau difoto secara digital.
B. SUSUNAN ISI PORTOFOLIO
Seluruh dokumen dikirimkan dalam format digital berbentuk file 8 (delapan) halaman 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 karya sesuai pilihan bidang studi (jika ada)
5. Halaman/slide kelima berisikan karya sesuai pilihan bidang studi (jika ada)
6. Halaman/slide keenam berisikan salinan digital borang isian penjelasan karya, raihan
prestasi dan pernyataan peserta yang telah diisi lengkap, ditandatangani oleh siswa, serta
diketahui, ditandatangani dan dibubuhi cap oleh Kepala Sekolah
7. Halaman/slide ketujuh berisikan salinan hasil pindai/scan atau foto digital dari lembaran
piagam, sertifikat, atau surat penghargaan atas raihan prestasi dalam bidang terkait
bidang Senirupa, Desain, dan Kriya (jika ada).

