
 

  

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 

 
Alamat : Jalan Nusa Indah Denpasar (0361) 227316, Fax. (0361) 236100 

Website : http://www.isi-dps.ac.id, E-Mail : rektor@isi-dps.ac.id 

 

PENGUMUMAN 

NOMOR : 1184/IT5.5.1/KM/2020 

 

TENTANG 

PENDAFTARAN SELEKSI MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI TAHUN 2020 

 

Institut Seni Indonesia Denpasar menerima pendaftaran peserta seleksi mahasiswa baru tahun 

akademik 2020/2021 Program Sarjana dan Sarjana Terapan Jalur Mandiri mulai tanggal 25-30 

Juli 2020 secara daring melalui laman pmb.isi-dps.ac.id 

 

Syarat Pendaftaran  : 

 

1. Lulusan SMA/SMK/sederajat, dan Paket C pada tahun 2018, 2019, dan 2020 (kecuali 

pilihan Program Studi Kriya dan Seni Pedalangan). 

2. Fotocopy Ijazah yang sudah dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus (jika ijazah belum 

terbit). 

3. Khusus peserta pada Fakultas Seni Rupa dan Desain wajib melampirkan surat keterangan 

tidak buta warna dari dokter/yang berwenang. 

4. Biaya pendaftaran Rp. 300.000,- 

- Melalui  : KCP Bank Mandiri Gatot Subroto Denpasar 

- No. Rekening : 145-00-8009007-5 

- Nama  : BPN 037 ISI Denpasar  

5. Calon peserta dengan KIP tidak dikenakan biaya pendaftaran (unggah scan Kartu KIP pada 

kolom bukti pembayaran di pmb.isi-dps.ac.id) 

6. Membuat akun dan melengkapi berkas pendaftaran mulai tanggal 25-30 Juli 2020 pada 

laman pmb.isi-dps.ac.id 

7. Mengunggah dokumen portofolio pada https://bit.ly/portofolioisidps2020 (syarat dan 

ketentuan pada lampiran pengumuman ini) 

8. Cetak kartu peserta pada akun pmb.isi-dps.ac.id (dibawa pada saat ujian seleksi). 

 

Khusus untuk Warga Negara Asing wajib : 

 

- Memiliki ijazah setara pendidikan menengah di Indonesia. 

- Memiliki visa/ijin tinggal di Indonesia. 

- Memiliki jaminan sumber pembiayaan. 

- Memiliki ijin belajar.  

- Memiliki asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan (full coverage) yang berlaku di 

Indonesia selama masa studi. 

- Lulus uji kemampuan Bahasa Indonesia. 

 

Pelaksanaan ujian seleksi mahasiswa baru akan dilaksanakan secara daring/online pada 

tanggal 5 Agustus 2020 (akan diumumkan kembali pada laman isi-dps.ac.id) 

 

 

 

http://www.pmb.isi-dps.ac.id/
http://www.pmb.isi-dps.ac.id/
http://www.pmb.isi-dps.ac.id/
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Pertanyaan perihal pendaftaran disampaikan ke surel akademik@isi-dps.ac.id 

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

Denpasar, 22 Juli 2020 

Wakil Rektor Bidang Akademik,  

Kemahasiswaan, dan Alumni, 

 

 

 

 

I Nyoman Artayasa 

NIP. 196403241990031002 

Tembusan : 

1. Rektor ISI Denpasar sebagai laporan 

2. Bendahara Penerimaan ISI Denpasar 

3. KCP Bank Mandiri Gatot Subroto Denpasar 

4. Dekan Fakultas .................................  
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KELOMPOK PORTOFOLIO 
 
 
a) Portofolio Seni Rupa, Desain dan Kriya; untuk peserta yang memilih program 

studi Seni Murni, Kriya, , Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan 
Desain Mode  

b) Portofolio Tari; untuk peserta yang memilih program studi Tari dan Pendidikan 
Seni Pertunjukan (Opsi Tari)  

c) Portofolio Musik; untuk peserta yang memilih program studi Musik, dan 
Pendidikan Seni Pertunjukan (Opsi Musik)  

d) Portofolio Seni Karawitan; untuk peserta yang memilih program studi Seni 
Karawitan dan Pendidikan Seni Pertunjukan (Opsi Karawitan)  

e) Portofolio Teater; untuk peserta yang memilih program studi Seni Pertunjukan 
(Opsi Teater)  

f) Portofolio Fotografi; untuk peserta yang memilih program studi Fotografi  

g) Portofolio Film dan Televisi; untuk peserta yang memilih program studi Produksi 
Film dan Televisi  

h) Portofolio Seni Pedalangan; untuk peserta yang memilih progam studi Seni 
Pedalangan  

 
 
CATATAN:  

- Peserta hanya wajib mengunggah 1 (satu) jenis portofolio sesuai ketentuan 
program studi pilihan.  

- Peserta yang memilih program studi seni pertunjukan, yang terdiri dari opsi Tari, 
opsi Musik, opsi karawitan atau opsi Teater, diwajibkan untuk menggunggah 1 
(satu) jenis portofolio sesuai opsi yang dipilihnya.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 

 
Alamat : Jalan Nusa Indah Denpasar (0361) 227316, Fax. (0361) 236100 

Website : http://www.isi-dps.ac.id, E-Mail : rektor@isi-dps.ac.id 

 

 

ISI DAN FORMAT PORTOFOLIO 
(Rincian Instruksi Pembuatan Portofolio dibuat secara terpisah untuk masing-

masing bidang) 
 

Kelompok Portofolio Isi Portofolio 
Penjelasan Format File yang 

Digunakan 

Seni Rupa, Desain, 
Kriya  

 1 Karya gambar (hitam-putih)  

 1 Karya gambar komposisi (berwarna)  

 1 Karya terbaik/terpilih (pilihan peserta)  
Tulisan berisikan penjelasan karya 
terbaik (pilihan peserta)  

 Pernyataan keaslian pembuatan 
karya/penampilan dalam dokumen 
portofolio 

 

 Seluruh item (karya gambar, 
karya terbaik pilihan, tulisan 
penjelasan karya terbaik, dan 
pernyataan keaslian) harus 
dipindai  

 Hasil pindai (scan) setiap item 
dicantumkan pada file 
PPT/Powerpoint.  

 Template PPT disediakan. 

Seni Tari  1 rekaman video penampilan menari  

 Tulisan berisikan deskripsi diri  

 Pernyataan keaslian pembuatan 
karya/penampilan dalam dokumen 
portofolio  

 

 1 rekaman video format MP4  

 Seluruh tulisan deskripsi diri dan 
pernyataan keaslian dipindai 
(scanned). Hasil pindai (scan) 
setiap item dicantumkan pada 
file PPT/Powerpoint. 

 Template PPT disediakan. 

Seni Musik   1 rekaman video penampilan menyanyi 
lagu nasional, tanpa iringan (hanya 
vokal)  

 1 rekaman video memainkan alat musik 
atau menyanyi dengan iringan. Karya 
musik dapat berupa lagu 
klasik/modern/pop  

 1 rekaman menirukan melodi (dengan 
suara) dan ritmik (dengan tepuk 
tangan) yang dimainkan tanpa 
jeda/berhenti. Soal melodi dan ritmik 
disediakan.  

 Tulisan refleksi pengalaman bermusik  

 Tulisan refleksi atas capaian prestasi 
dalam bidang musik  

 Pernyataan keaslian pembuatan 
karya/penampilan dalam dokumen 
portofolio  

 1 rekaman video format MP4  

 1 rekaman video format MP4  

 1 rekaman video format MP 4  

 Seluruh tulisan pengalaman 
bermusik, refleksi capaian 
prestasi bermusik, dan 
pernyataan keaslian harus 
dipindai (scanned). Hasil pindai 
(scan) setiap item dicantumkan 
pada file PPT/ Powerpoint.  

 Template PPT disediakan. 

Seni Karawitan   1 rekaman video penampilan menyanyi 
lagu/tembang daerah, tanpa iringan 
(hanya vokal)  

 1 rekaman video memainkan alat musik 
tradisonal atau menyanyi/tembang 
dengan iringan. Karya musik 
merupakan lagu/tembang tradisional  

 1 rekaman menirukan melodi (dengan 
suara) dan ritmik (dengan tepuk 
tangan) yang dimainkan tanpa 
jeda/berhenti. Soal melodi dan ritmik 
disediakan.  

 1 rekaman video format MP4  

 1 rekaman video format MP4  

 1 rekaman video format MP 4  

 Seluruh tulisan pengalaman 
bermusik/ karawitan, refleksi 
capaian prestasi bermusik, dan 
pernyataan keaslian harus 
dipindai (scanned). Hasil pindai 
(scan) setiap item dicantumkan 
pada file PPT/ Powerpoint.  
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 Tulisan refleksi pengalaman bermusik  

 Tulisan refleksi atas capaian prestasi 
dalam bidang musik  

 Pernyataan keaslian pembuatan 
karya/penampilan dalam dokumen 
portofolio  

 Template PPT (dalam 4 halaman 
slide) disediakan.  

Teater   1 rekaman video penampilan monolog. 
Naskah monolog disediakan.  

 1 Karya tulis (prosa atau review karya 
sastra/seni pertunjukan/film)  

 1 Tulisan deskripsi pemahaman, 
pengetahuan, pengalaman, dan 
motivasi dalam bidang teater  

 Bukti raihan prestasi terkait bidang 
teater  

 Pernyataan keaslian pembuatan 
karya/penampilan dalam dokumen 
portofolio  

 1 rekaman video format MP 4  

 Seluruh karya tulis, deskripsi 
pemahaman-penegtahuan-
pengalaman-motivasi, bukti 
raihan prestasi, dan pernyataan 
keaslian harus dipindai 
(scanned). Hasil pindai (scan) 
setiap item dicantumkan pada 
file PPT/ Powerpoint.  

 Template PPT disediakan. 

Fotografi   1 karya fotografi berwarna (tema 
bebas)  

 1 karya terdiri dari 3 foto yang saling 
berkaitan menjadi cerita (tema bebas)  

 1 tulisan deskripsi diri berisikan 
motivasi, faktor pendukung dan 
pengalaman/prestasi di sekolah  

 Bukti raihan prestasi terkait bidang 
fotografi  

 Pernyataan keaslian pembuatan 
karya/penampilan dalam dokumen 
portofolio  

 Seluruh item (karya fotografi 
utama, karya foto bercerita, 
tulisan deskripsi diri, bukti raihan 
prestasi terbaik, dan pernyataan 
keaslian) harus dipindai 
(scanned).  

 Hasil pindai (scan) setiap item 
dicantumkan pada file 
PPT/Powerpoint.  

 Template PPT disediakan. 

Film dan Televisi   1 karya Skenario (berdasarkan pilihan 
gambar yang tersedia)  

 Bukti raihan prestasi terbaik yang 
pernah diraih (maks 3 buah)  

 Deskripsi 1 (satu) capaian prestasi 
terbaik yang dianggap paling 
mengesankan  

 Pernyataan keaslian pembuatan 
karya/penampilan dalam dokumen 
portofolio 

 

 Seluruh item (karya skenario, 
bukti raihan prestasi terbaik, 
tulisan deskripsi capaian 
prestasi, dan pernyataan 
keaslian) harus dipindai 
(scanned).  

 Hasil pindai (scan) setiap item 
dicantumkan pada file 
PPT/Powerpoint.  

 Template PPT disediakan. 

Seni Pedalangan   1 rekaman video penampilan 
mendalang/memaink kan wayang 
Deskripsi pemahaman, pengetahuan 
dan pengalaman terkait bidang seni 
pedalangan  

 Bukti raihan prestasi terbaik yang 
pernah diraih  

 Pernyataan keaslian pembuatan 
karya/penampilan dalam dokumen 
portofolio  

 Rekaman video format MP4  

 Seluruh item (Deskripsi, bukti 
raihan prestasi terbaik, dan 
pernyataan keaslian) harus 
dipindai (scanned).  

 Hasil pindai (scan) setiap item 
dicantumkan pada file 
PPT/Powerpoint.  

 Template PPT disediakan. 

 

 


