PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

PANDUAN PORTOFOLIO KETERAMPILAN
Peserta Jalur Mandiri Universitas Negeri Makassar tahun 2021 yang memilih
program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan
Kepelatihan Olahraga, Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan
Rekreasi ke-SD-an, Pendidikan Seni Rupa, Pendidikan Seni Tari Drama dan Musik,
Seni Tari dan Desain Komunikasi Visual, wajib mengunggah portofolio
keterampilan olahraga atau keterampilan seni.
Peserta hanya wajib mengunggah 1 (satu) jenis portofolio sesuai ketentuan
program studi pilihannya.
PORTOFOLIO KETERAMPILAN MINAT OLAHRAGA
Portofolio bidang olahraga berisikan:
1. Membuat 1 (satu) rekaman video penampilan dengan memilih salah satu teknik
dasar cabang olahraga yang diminati. Video dibuat dalam format MP4 dengan
durasi waktu 2 s.d. 3 menit dan ukuran file maksimal 10 MB.
2. Dalam rekaman video, calon Mahasiswa diwajibkan memperkenalkan diri
diawali dengan penyebutan; Nama, Asal Sekolah, jenis cabang olahraga yang
akan dibawakan dan pernyataan keaslian karya portofolio.
3. Pengambilan video dapat dilakukan di ruang terbuka, aula sekolah, kelas, atau
tempat sejenis dengan mempertimbangkan kejelasan objek (pencahayaan
cukup).

PORTOFOLIO KETERAMPILAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI
DRAMA, TARI, DAN MUSIK
Peserta yang memilih program studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik
(sendratasik) yang terdiri dari Pendidikan Sendratasik (bakat dan minat Tari),
Pendidikan Sendratasik (bakat dan minat Musik), atau Pendidikan Sendratasik (bakat
dan minat Teater), diwajibkan untuk menggunggah 1 (satu) jenis portofolio sesuai
opsi yang dipilihnya:
A. Portofolio bidang Pendidikan Seni Tari berisikan:
1. Membuat 1 (satu) rekaman video penampilan menari secara tunggal (tari
tradisi atau kreasi atau modern). Video dibuat dalam format MP4 dengan
durasi waktu 2 s.d. 3 menit dan ukuran file maksimal 10 MB.
2. Dalam rekaman video, peserta diwajibkan memperkenalkan diri diawali
dengan penyebutan; Nama, Asal Sekolah, Judul Tari yang akan dibawakan
dan pernyataan keaslian karya portofolio.
3. Pengambilan video dapat dilakukan di ruang terbuka, aula sekolah, kelas,
atau tempat sejenis
dengan mempertimbangkan kejelasan objek
(pencahayaan cukup).
B. Portofolio bidang Pendidikan Seni Teater berisikan:
1. Membuat 1 (satu) buah video rekaman monolog dengan menggunakan alat
bantu (kostum dan rias wajah). Video dibuat dalam format MP4 dengan
durasi waktu 2 s.d. 3 menit dan ukuran file maksimal 10 MB.
2. Dalam rekaman video, peserta diwajibkan memperkenalkan diri diawali
dengan penyebutan; Nama, Asal Sekolah, Tema monolog yang akan
dibawakan dan pernyataan keaslian karya portofolio.
3. Pengambilan video dapat dilakukan di ruang terbuka, aula sekolah, kelas,
atau tempat sejenis
dengan mempertimbangkan kejelasan objek
(pencahayaan cukup).
C. Portofolio bidang pendidikan seni musik berisikan:
1. Membuat 1 (satu) rekaman video penampilan menyanyi lagu nasional tanpa
iringan atau memainkan alat musik (tanpa menyanyi atau sambil menyanyi).
Video dibuat dalam format MP4 dengan durasi waktu 2 s.d. 3 menit dan
ukuran file maksimal 10 MB.
2. Dalam rekaman video, peserta diwajibkan memperkenalkan diri diawali
dengan penyebutan; Nama, Asal Sekolah, Judul Tari yang akan dibawakan
dan pernyataan keaslian karya portofolio.
3. Pengambilan video dapat dilakukan di ruang terbuka, aula sekolah, kelas,
atau tempat sejenis
dengan mempertimbangkan
kejelasan objek
(pencahayaan cukup).

PORTOFOLIO KETERAMPILAN PROGRAM STUDI SENI TARI
Portofolio bidang Seni Tari berisikan:
1. Membuat 1 (satu) rekaman video penampilan menari secara tunggal (tari tradisi
atau kreasi atau modern). Video dibuat dalam format MP4 dengan durasi waktu
2 s.d. 3 menit dan ukuran file maksimal 10 MB.
2. Dalam rekaman video, peserta diwajibkan memperkenalkan diri diawali
dengan penyebutan; Nama, Asal Sekolah, Judul Tari yang akan dibawakan dan
pernyataan keaslian karya portofolio.
3. Pengambilan video dapat dilakukan di ruang terbuka, aula sekolah, kelas, atau
tempat sejenis dengan mempertimbangkan kejelasan objek (pencahayaan
cukup).

PORTOFOLIO KETERAMPILAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI
RUPA DAN PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
Peserta yang memilih Program Studi Pendidikan Seni Rupa maupun Program Studi
Desain Komunikasi Visual wajib mengirim fortofolio berupa gambar dan
pernyataan sebagai berikut:
1. Gambar Bentuk (Alam Benda) yang merupakan gabungan minimal 2 objek
alam benda, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Gambar dibuat di atas kertas gambar A3 dengan teknik hitam putih;
b. Gambar discan atau difoto dengan menggunakan kamera dan disimpan
dalam file JPG.
2. Gambar suasana dengan tema sebagai berikut: (dipilih salah satu)
a. Suasana nonton bareng pertandingan olah raga;
b. Suasana belajar dari rumah karena pandemi covid 19;
c. Suasana bekerja gotong royong
dengan ketentuan:
1) Gambar dibuat di atas kertas gambar A3;
2) Gambar dibuat dengan teknik hitam putih atau warna;
3) Gambar discan atau difoto dengan menggunakan kamera dan disimpan
dalam file JPG.
3. Surat Pernyataan yang menyatakan keaslian karya yang dikirim; bukan karya orang
lain dan bersedia menerima sanksi yang ditentukan oleh UNM jika terbukti karya
yang dikirim bukan karya asli dari calon mahasiswa. Pernyataan tersebut
ditandatangani oleh calon di atas materai Rp 10.000,-

