
 
INSTRUKSI KERJA 

PENYUSUNAN PORTOFOLIO BIDANG SRDSKR 
 
Portofolio bidang Senirupa, Desain dan Kriya berisikan: 

(a) 1 karya gambar hitam putih (tema ditentukan) 

(b) 1 karya gambar berwarna komposisi 4 (empat) benda (tema ditentukan) 

(c) 1 karya terbaik/terpilih lainnya yang anda miliki (jika ada) 

(d) 1 tulisan berkenaan dengan karya terbai/terpilih tersebut (butir c) 

(e) Pernyataan keaslian karya/penampilan/tulisan yang telah dilengkapi dan 

ditandatangani diatas materai.   

 
Seluruh item (a-e) harus dipindai (scanned). Hasil pindai (scan) setiap item dicantumkan 

pada halaman file PPT/Powerpoint sesuai peruntukannya (lihat contoh).  

Template PPT (6 halaman slide) disediakan 

 

A. Karya Gambar 1 (Naratif, Hitam Putih) 

Buatlah gambar yang menampilkan suasana sekelompok anak-anak yang sedang 

melakukan permainan tradisional di sebuah lapangan terbuka. 

Ketentuan:  

1. Gambar dibuat diatas kertas A3 (420 x 297 mm) menggunakan pinsil 

/bolpoin/spidol atau kombinasi diantaranya.  

2. Hasil gambar dipindai (di-scan) atau difoto menggunakan kamera atau ponsel 

berkamera, dalam format JPEG berukuran 2610 x 3960 pixel. Hasil pindai (scan) 

atau foto dicantumkan pada halaman (slide) template file powerpoint yang 

tersedia.  

 

B. Karya Gambar 2 (Komposisi, Berwarna) 

Buatlah gambar yang menampilkan komposisi 4 (empat) buah benda yang terdiri 

dari 1 (satu) jenis mainan anak-anak, 1 (satu) jenis alat tulis, 1 (satu) jenis alat 

gambar, dan 1 (satu) jenis peralatan rumah tangga. 

Ketentuan:  

1. Gambar dibuat diatas kertas A3 (420 x 297 mm) menggunakan pinsil warna, 

pastel, cat air atau kombinasi diantaranya. 

2. Hasil gambar dipindai (di-scan) atau difoto menggunakan kamera atau ponsel 

berkamera, dalam format JPEG berukuran 2610 x 3960 pixel. Hasil pindai (scan) 

atau foto dicantumkan pada halaman (slide) template file powerpoint yang 

tersedia.  

 

C. Karya Terbaik (Pilihan) 

Pilihlah satu karya yang pernah anda buat dan dianggap merupakan karya terbaik 

(jika ada), baik karena pernah diikutkan atau memenangkan kompetisi, maupun yang 



menjadi representasi minat anda untuk mengikuti pendidikan dalam bidang 

Senirupa, Desain, dan/atau Kriya. 

 
Ketentuan: 

1. Karya yang ditampilkan dapat berupa karya 2D (ilustrasi, gambar, sketsa, lukisan, 

fotografi, etsa, atau hasil cetak) maupun karya 3D (keramik, patung, maket 

bangunan, replika benda, rancangan produk, atau karya kriya 

kulit/logam/kayu/tekstil).  

2. Karya terpilih dipindai (di-scan) atau difoto menggunakan kamera atau ponsel 

berkamera, dalam format JPEG dengan ukuran 2610 x 3960 pixel. Hasil pindai 

(scan) atau foto dicantumkan pada halaman (slide) template file powerpoint yang 

tersedia.  

 

D. Penjelasan atas Karya Terbaik  

Tulislah penjelasan atas karya terbaik yang saudara pilih tersebut, dengan menjawab 

pertanyaan sebagai berikut: 

(a) Apa alasan saudara memilih karya tersebut sebagai karya terbaik? 

(b) Apa judul karya tersebut? 

(c) Apa material atau media yang digunakan oleh saudara untuk membuat karya 

tersebut? 

(d) Bagaimana proses pembuatan karya tersebut dilakukan? 

 

Ketentuan: 

1. Uraian diketik dan dicetak/print pada kertas A4 (210 x 294 mm) menggunakan 

template dokumen yang disediakan, menggunakan huruf arial/times new roman 

ukuran 12 pt dengan spasi 1,5.  

2. Isi tulisan berjumlah 250 – 350 kata.  

3. Tulisan yang sudah dicetak/print dipindai (di-scan) atau difoto menggunakan 

kamera atau ponsel berkamera, dalam format JPEG. Hasil pindai (scan) atau foto 

dicantumkan pada halaman (slide) template file powerpoint yang tersedia.  

 
E. Pernyataan keaslian karya/penampilan/tulisan yang telah dilengkapi dan 

ditandatangani diatas materai.   

Unduh, isi, dan cetaklah template surat pernyataan peserta. Lengkapi dan 

tandatangani surat pernyataan tersebut di atas materai (Rp 6000). Pernyataan yang 

telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai, kemudian dipindai (di-scan) 

atau difoto menggunakan kamera atau ponsel berkamera, dalam format JPEG. Hasil 

pindai (scan) atau foto dicantumkan pada halaman (slide) template file powerpoint 

yang tersedia.  

 
 
 



 
 
 

PETUNJUK TEKNIS 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  format hasil pemindaian (scanning) dan pemotretan dipersyaratkan 

menggunakan JPEG atau PNG. Besaran fail (file size): Minimal 150 KB per fail salinan 

dokumen dengan resolusi imej (image) dengan ukuran 2610 x 3960 pixel. Hasil pindai 

(scan) atau foto dicantumkan pada halaman (slide) template file powerpoint yang 

tersedia.  

 
CONTOH ISI PPT PORTOFOLIO SENIRUPA, DESAIN DAN KRIYA 

  

 
 


