
TATA TERTIB SIDANG DAN PEMASANGAN KARYA  
TUGAS AKHIR DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 

No: 73-KPS DKV/FSRD-UNTAR/VI/2015 

 

TATA TERTIB SIDANG 

 

1. Pelaksanaan sidang TA-DKV direncanakan untuk diadakan di ruang R. 601 , R. 602, R.603 

dan R. 604 Apabila ada perubahan rencana akan diumumkan kemudian. 

 

2. Dalam satu hari sidang, kelompok sidang dibagi dua yaitu:  

 No. Urut 1-5  pukul 08.15 s/d 12.00 : mahasiswa wajib hadir pukul 08.00. 

 No. Urut 6-7  pukul 12.00 s/d 13.30 : mahasiswa wajib hadir pukul 10.00.  

 Mahasiswa hadir pada waktu yang ditentukan di atas untuk mengisi absensi sebagai peserta 

sidang pada petugas sidang di ruangan. 

  

3. Apabila ternyata ada peserta yang terlambat pada waktu gilirannya maka secara otomatis 

peserta berikut akan mengisi kekosongan tersebut. 

 

4. Bagi mahasiswa yang terlambat hadir namun masih di dalam waktu kelompok sidang 

pertama (pukul 08.15 s/d 12.00) akan disidang pada giliran terakhir dalam kelompok 

tersebut. 

 

5. Apabila mahasiswa yang bersangkutan terlambat hadir hingga melewati waktu sidang dari 

kelompoknya, maka mahasiswa bersangkutan mendapat sangsi tidak akan disidang dan 

mendapat nilai maksimal D. 

 

6. Tata cara berpakaian: Setiap mahasiswa peserta sidang diwajibkan tampil rapi dengan 

memakai atasan kemeja putih lengan panjang.  

 

Mahasiswa pria wajib memakai dasi dan celana panjang formal (bukan jeans) warna 

gelap. Sepatu formal warna netral. 

 Mahasiswa wanita rok formal. Sepatu formal warna netral. 

 

7. Ruang tunggu untuk mahasiswa peserta sidang adalah Ruang Konsultasi TA-DKV, yang 

terletak di gedung R lantai 6 

 

8. Fakultas menyediakan peralatan presentasi berupa LCD, laptop dan layar (screen)  

 

9. Peserta sidang yang membutuhkan peralatan presentasi khusus, mengajukan surat 

permohonan peminjaman kepada Dekan dengan tembusan Koordinator TA paling lambat 1 

minggu sebelum jadwal sidang. Peralatan presentasi khusus disediakan terutama bagi 

mahasiswa yang konsep dan teknis penyajian atau eksekusi karya TA-nya berhubungan 

dengan peralatan tersebut, seperti karya Audio Visual dan Web Design. 

 
 
          
 



PEMASANGAN KARYA 
(Display) 

 
1. Fakultas menyediakan 1 (satu) buah panel hitam bagi setiap mahasiswa peserta sidang 

dengan ukuran:  lebar 244 cm  x tinggi 122   cm  dan 2 (dua) buah meja panjang selebar 1 

buah panel/partisi  
 

2. Sebelum ditempel ke panel, karya desain Tugas Akhir ditempel pada panel-panel poster 

akrilik dengan format ukuran 80 X 100 cm vertikal  berwarna hitam dengan margin 5 

cm pada bagian kiri-atas-kanan-bawah. 

 

 Semua karya wajib dipresentasikan dalam bentuk display desain (rancangan 2 dimensional) 

format 80 X 100 cm vertikal dengan margin seperti tersebut di atas.  

 

 Rancangan dengan ukuran asli kecil (seperti contohnya: mug, pin, gantungan kunci ataupun 

assesoris lain yang berukuran kecil dapat digabung ke dalam satu display format tersebut di 

atas. 

 

 Khusus rancangan poster dengan ukuran lebih besar dari format A3 disajikan dalam bentuk  

asli. 

 

3. Panel dan meja presentasi diberi alas kain berwarna hitam dipersiapkan oleh masing-masing 

peserta sidang. 

 

4. Karya-karya yang dipresentasikan dalam bentuk dummy, mock-up, maket ataupun media POP 

(point of purchase / pamer pajang) diutamakan karya-karya yang telah direncanakan sebagai 

media utama dalam TA-nya.  

 

5. Karya-karya TA yang telah selesai diujikan dan mendapat nilai/predikat sangat memuaskan 

akan dipinjam Fakultas dan dikumpulkan di ruang konsultasi TA-DKV lantai 6. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANEL/SPAN POSTER UNTUK DISPLAY DESAIN KARYA TA-DKV 

 

A. Panel Display Acrilic 
 

 

total ukuran panel 80 X 100 cm 

area untuk gambar rancangan lebih kecil dari 

ukuran (setelah dikurangi margin 5 cm di tiap 

sisi) 

 

       hitam 

 
 

        
 

 

 

Ketentuan pemasangan karya pada panel akrilik :  

1. Ruangan pemasangan poster akrilik terdapat di Studio TA DKV Lt.6 

2. Mahasiswa wajib mendaftar pada formulir peminjaman akrilik dengan petugas  

3. Mahasiswa diwajibkan memberikan poster karya sebelum Jam 12.00 WIB setiap harinya, 

untuk dipasangkan oleh petugas. 

4. Mahasiswa wajib bertanggung jawab dengan panel yang dipinjam, apabila terjadi 

kerusakan wajib lapor kepada petugas 

 

 

B. Panel Display Rancangan Karya TA-DKV 

 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

PANEL 
dilapisi kain warna hitam 

 
122 cm  

MEJA MEJA 

244 cm  



JADWAL PEMASANGAN KARYA 
 

Bagi kelompok sidang yang jadwalnya jatuh pada hari Selasa 30 Juni 2015 pemasangan 

karya sudah dimulai pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015  mulai pukul 13.00 s/d 16.00 wib 

(Tiga Jam). Sedang untuk kelompok sidang berikutnya yakni hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 

dan seterusnya pemasangan karya TA-nya dilaksanakan setelah selesainya peserta sidang 

terakhir dan diberikan waktu tiga jam, maksimum s/d pukul 17.00 wib. (Disesuaikan dengan 

mulainya pemasangan karya dan TANPA tambahan waktu).  

 

 

PERSIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR DKV - SEMESTER GENAP 2014-2015 

      
No Kegiatan Waktu Pelaksanaan Keperluan Dokumen Tujuan / Lokasi 

Pelaksanaan 

Keterangan 

1 Briefing Sidang TA  

Angkatan 32 
Jumat, 12 Juni 2015       

  Materi yang dipaparkan:   Tata tertib sidang     

  Surat pernyataan 

orisinalitas 

  disertakan saat 

penjilidan hard 

cover 

  Lembar pengesahan   dibawa pada saat 

sidang 

  Pengumuman 

kelengkapan berkas 

syarat administrasi TA 

  Akte kelahiran, 

ijazah, transkrip 

nilai, dll 

2 Mengumpulkan Penulisan 

TA Jilid Lakban 
Senin 23-24 Juni 2015 Mengisi lembar daftar 

pengumpulan TA 

K Tata Usaha 

(sekretariat lt. 4) 

  

3 Pelaksanaan Sidang 

Tugas Akhir 
Selasa 30 Juni s.d 

Rabu 8 Juli 2015 

  R. 601, R. 602, R. 

603, & R. 604 

  

5 Pengumpulan Portofolio 

Karya TA 
Senin, 3 Agustus 2015   pemberitahuan 

menyusul 

  

6 Pengumuman Hasil 

Sidang 
Selasa, 23 Juli 2015   pemberitahuan 

menyusul 

  

7 Penyerahan Hard Cover 

Penulisan Tugas Akhir 
3 – 4 Agustus 2015 Hard Cover Penulisan 

TA 

K Tata Usaha 

(sekretariat lt. 4) 

  

8 Yudisium Tugas Akhir Pertengahan Agustus 

(Tanggal menyusul) 

      

* Apabila ada perubahan tanggal pelaksanaan akan diumumkan di Wordpress 

 
          16 Juni 2015 

                     A/n Kepala Program Studi DKV 

                           Koordinator TA-DKV 

              

 
Siti Nurannisaa P.B., S.Sn 

 

 
Tembusan : 

1. Dekan 

2. Pudek I 

3. KPS. DKV 

4. Ka SUBAG Umum 


