
SURAT PERNYATAAN MAHASISWA/I DKV 
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 

UNIVERSITAS TARUMANAGARA 
 

Saya selaku peserta TUGAS AKHIR DKV yang bertanda tangan di bawah ini: 

NAMA  : ________________________________________________________ 

NIM  : ________________________________________________________ 

TAHUN AKADEMIK : ________________________________________________________ 

PEMINATAN : □ Periklanan  □ Desain Grafis  □ Multimedia  □ Non Peminatan 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, 

1. Saya menempuh mata kuliah TUGAS AKHIR semester ______ (angka), tahun akademik 
______/______ dan telah (pilih dan centang salah satu): 

 

NON PEMINATAN 

□ Mencapai 140 sks tanpa ada mata kuliah yang tertinggal 

□ Atau  136/138* sks  (*coret yang tidak perlu) dan masih mengikuti mata kuliah teori yang 
bersamaan pada semester Tugas Akhir sebagai berikut: 
1) ________________________ 2 sks 
2) ________________________ 2 sks 

□ Atau mata kuliah kerjap raktek yang masa kerjanya telah selesai maksimal satu bulan 
setelah perkuliahan semester berlangsung (wajib melampirkan fotokopi formulir penilaian 
yang diisi oleh perusahaan tempat di mana calon peserta TA melakukan Kerja Praktek) 

 

PEMINATAN PERIKLANAN/DESAIN GRAFIS/MULTIMEDIA 

□ Mencapai 134 sks tanpa ada mata kuliah yang tertinggal 

□ Atau  132 sks dan masih mengikuti mata kuliah teori ________________________ 2 sks 
selain Kapita Selekta yang bersamaan pada semester Tugas Akhir. 

□ Atau mata kuliah kerja praktek yang masa kerjanya telah selesai maksimal satu bulan 
setelah perkuliahan semester berlangsung. 

 

2.  Apabila hasil ujian mata kuliah yang saya tempuh di atas dinyatakan tidak lulus, maka saya siap 
menerima keputusan atas penundaan Yudisium dan bersedia untuk menempuh mata kuliah yang 
tidak lulus tersebut pada semester berikutnya. 

3.  Apabila hasil atau nilai yang dicapai setelah melalui proses asistensi dan Evaluasi Tugas Akhir ke I, 
II, dan III tidak memenuhi syarat persidangan, maka saya bersedia menunda sidang hingga 
semester berikutnya. 

4.  Apabila di kemudian hari setelah proses sidang telah dilalui dan ternyata masih ditemukan mata 
kuliah reguler yang belum diikuti, maka saya bersedia nilai sidang dibatalkan. 

5.  Berkaitan dengan pernyataan butir 1 dan 2 di atas, maka apabila saya tetap tidak berhasil lulus 
dan batas studi telah terlewati, saya bersedia menerima segala keputusan yang diakibatkan oleh 
ketidaklulusan mata kuliah di atas, karena sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas 
Tarumanagara. 

Jakarta, ____________ 20___ 
Hormat kami, 

 
 

Meterai 
Rp 6.000,- 

 
(________________________) 

Nama Jelas 
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