INSTRUKSI KERJA
PENYUSUNAN PORTOFOLIO BIDANG SENI TARI
Portofolio bidang SENI TARI berisikan:
(a) 1 rekaman video penampilan menari
(b) Tulisan berisikan deskripsi diri
(c) Pernyataan keaslian pembuatan karya/penampilan dalam dokumen portofolio yang telah dilengkapi dan ditandatangani diatas materai
Hasil rekaman video diunggah dalam format MP4
Seluruh item (b-c) harus dipindai (scanned). Hasil pindai (scan) setiap item dicantumkan pada halaman file PPT/Powerpoint sesuai
peruntukannya (lihat contoh). Template PPT (3 halaman slide) disediakan

A. REKAMAN VIDEO PENAMPILAN MENARI
Buatlah rekaman penampilan anda menari, yang dibuat secara khusus untuk penilaian portofolio ini (bukan hasil rekaman kegiatan
pentas seni atau pertunjukan umum lain sebelumnya).
Ketentuan
1. Dalam rekaman video, calon Mahasiswa diwajibkan memperkenalkan diri diawali dengan penyebutan; Nama, Nomer Peserta, Asal
Sekolah, dan Jenis Tari yang akan dibawakan.
2. Rekaman Video yang dikirim adalah rekaman tari bentuk tradisional daerah setempat, atau daerah lain, dan atau kreasi baru
(modern) yang dibawakan sendiri (tunggal) oleh calon mahasiswa tanpa menggunakan rias dan kostum tari.

3. Pengambilan gambar (rekaman) tidak diperkenankan dengan longshot (jarak jauh), namun pengambilan gambar harus dilakukaan
dengan jarak 3 meter dari kamera
4. Rekaman video berdurasi 3 - 5 menit dengan menggunakan format MP4.
5. Pengambilan gambar dapat dilakukan di ruang terbuka, aula sekolah, kelas, atau tempat sejenis

dengan mempertimbangkan

kejelasan objek (pencahayaan cukup) dan atas dasar pertimbangn kebutuhan ekspresi diri calon mahasiswa.

B. DESKRIPSI DIRI
Uraikan deskripsi diri yang dapat menunjukkan keterlibatan aktif anda dalam proses kreatif di bidang seni tari.
Ketentuan:
1. Deskripsi diri berisikan:
a) Pengetahuan (understanding) mengenai bidang tari.
b) Pengalaman (experience) dan bidang tari baik yang dilakukan oleh sendiri maupun bersama sama dengan orang lain
c)

Motivasi tujuan (objective) dan harapan (vission) peserta mengikuti pendidikan dalam bidang tari

2. Deskripsi diri diketik maksimal dalam satu halaman A4, terdri dari 3 alinea yaitu:
a) alinea 1 tentang pengetahuan;
b) alinea 2 tentang pengalaman;
c) alinea 3 tentang motivasi.
3. Deskripsi diri ditulis dengan MS Word dalam 400 kata, font Arial/Times news romans 12, Spasi 1

C. PERNYATAAN PESERTA KEASLIAN KARYA/PENAMPILAN PESERTA.
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.
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