
        

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 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 polos berwarna sesuai tema, 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 sekretariat TA-DKV R. 08. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

 

        warna margin sesuai tema 

 
 

        
 

 

 

Ketentuan pemasangan karya pada panel akrilik :  
1. Pengumpulan poster A0 pada jam 10.00 - 12.00 WIB setiap harinya (sehari sebelum 

sidang)  untuk dipasangkan oleh petugas. (RALAT: pengumuman briefing tgl 19-06-17 

yang awalnya dikumpulkan per minggu menjadi H-1 sidang) 

2. Ruangan pemasangan poster akrilik terdapat di Sekretariat Tugas Akhir R.08 

3. Mahasiswa wajib mendaftar pada formulir peminjaman akrilik dengan 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 4 Juli 2017 pemasangan karya 

sudah dimulai pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017  mulai pukul 13.00 s/d 16.00 wib (Tiga 

Jam). Sedang untuk kelompok sidang berikutnya yakni hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 dan 

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

di hari sebelumnya dan diberikan waktu maksimum s/d pukul 18.00 wib.  

 

Bagi kelompok sidang dengan jadwal hari Rabu 12 Juli 2017, pemasangan karya sudah 

dimulai pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017  mulai pukul 13.00 s/d 16.00 wib.  

 

Dan kelompok sidang dengan jadwal hari Senin 17 Juli 2017, pemasangan karya sudah 

dimulai pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017  setelah selesainya peserta sidang terakhir. 

(Disesuaikan dengan mulainya pemasangan karya dan TANPA tambahan waktu).  

 

 

PERSIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR DKV - SEMESTER GENAP 2016-2017 

      
No Kegiatan Waktu Pelaksanaan Keperluan Dokumen Tujuan / Lokasi 

Pelaksanaan 

Keterangan 

1 Briefing Sidang TA  

Angkatan 36 
Senin 19 Juni 2017       

  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, 19 Juni 2017 Mengisi lembar daftar 

pengumpulan Jilid 

Lakban 

Lap Komputer K05   

3 Pelaksanaan Sidang 

Tugas Akhir 
Selasa 04 Juli s/d 

Senin 17 Juli 2017 

  R. 603, & R. 604   

5 Pengumpulan Portofolio 

Karya TA 
Senin, 27 Juli 2017   Sekretariat TA 

DKV Gdg R.08 

  

6 Pengumuman Hasil 

Sidang 
Senin, 21 Juli 2017   http://tadkvuntar.wo

rdpress.com 

  

7 Penyerahan Hard Cover 

Penulisan Tugas Akhir 
Senin, 27 Juli 2017 Hard Cover Penulisan 

TA 

Sekretariat Prodi 

DKV, Gdg R.04 

  

8 Yudisium Tugas Akhir 8 Agustus 2017 (masih 

tentative) 

      

* Apabila ada perubahan tanggal pelaksanaan akan diumumkan di Wordpress 

 
          12  Juni 2017 

                                      Koordinator TA-DKV 
      

 


