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BUKU PANDUAN TUGAS AKHIR FAKULTAS SENI RUPA DAN 
DESAIN 
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PERJANJIAN KESEPAKATAN ATAS PENYELESAIAN DAN 

PEMANFAATAN TUGAS AKHIR MAHASISWA 

Perjanjian Baku Tugas akhir ini ( untuk selanjutnya disebut “ Perjanjian Tugas 

Akhir” ) dibuat dan ditanda tangani di................Pada hari …………. Tanggal 

……..Bulan …………. Tahun  ……..oleh dan antara  : 

1. Nama   :   

 Alamat   :  

 No. KTP  : 

 Tempat Tinggal : 

Tempat Lahir  : 

 Tanggal Lahir  : 

Untuk selanjutnya disebut dosen pembimbing atau pihak pertama. 

 

2. Nama   :   

 Alamat   :  

 No. KTP  : 

 Tempat Tinggal : 

Tempat Lahir  : 

 Tanggal Lahir  : 

Untuk selanjutnya disebut mahasiswa atau pihak kedua. 

Dosen dan Mahasiswa bersama – sama dan untuk selanjutnya disebut Para Pihak 

terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut  : 
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- Bahwa Dosen adalah pihak yang diminta oleh Fakultas Seni Rupa dan 

Desain sebagai dosen pembimbing tugas akhir Mahasiswa untuk 

melakukan bimbingan selama tugas akhir berlangsung.  

- Bahwa Dosen adalah merupakan dosen yang mempunyai kompetensi di 

bidang yang sesuai dengan usulan yang sudah disetujui oleh Kordinator 

tugas akhir untuk dilanjutkan sebagai tugas akhir. 

- Bahwa, atas permintaan Fakultas Seni Rupa dan Desain sebagai dosen 

pembimbing tugas akhir, Dosen dengan ini telah sepakat untuk 

memberikan bimbingan kepada Mahasiswa sesuai dengan ketentuan 

Fakultas Seni Rupa dan Desain dalam menjalankan tugas akhir. 

- Bahwa mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir memerlukan bimbingan 

dari dosen yang berkompetensi di bidang yang sesuai dengan usulan yang 

sudah disetujui oleh Kordinator tugas akhir untuk dilanjutkan sebagai 

tugas akhir. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk 

melakukan bimbingan selama tugas akhir berlangsung dengan ketentuan dan 

syarat-syarat sebagaimana yang akan diatur dalam pasal-pasal di bawah ini: 

 

PASAL 1 

POKOK BIMBINGAN TUGAS AKHIR 

(1) Para pihak selama berlangsungnya tugas akhir dalam melakukan 

bimbingan, menentukan waktu dan tempat bimbingan secara bersama-

sama. 

(2) Dalam rangka melaksanakan bimbingan, para pihak disepakati untuk 

bertemu minimum satu minggu satu kali. 

(3) Pada Pihak selama proses dalam pembuatan tugas akhir, mematuhi buku 

panduan tugas akhir meliputi pencatatan pengisian lembar nilai mingguan 

sesuai arahan Dosen Pembimbing 
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PASAL 2 

DEFINISI 

(1) Tugas akhir adalah tugas yang wajib diselesaikan mahasiswa menjelang 

akhir masa studinya, sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum Program 

Studi/ Jurusan di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain 

(2) Dosen adalah tenaga pengajar baik tetap maupun luar biasa di Fakultas 

Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha 

(3) Dosen Pembimbing adalah Dosen yang mempunyai peran sebagai 

fasilitator dan supervisor bagi mahasiswa, untuk tercapainya tujuan umum 

Tugas Akhir yang ditetapkan. 

(4) Mahasiswa adalah orang yg belajar di perguruan tinggi dan sedang 

menjalankan tugas akhir 

(5) Buku Panduan Tugas Akhir adalah buku yang dibuat sebagai salah satu 

upaya untuk menciptakan suasana kondusif yang diperlukan oleh 

mahasiswa dan dosen pembimbing untuk menghasilkan karya yang 

optimal 

(6) Lembar Penilaian Mingguan adalah lembar yang berisikan nilai, lingkup 

penilaian, catatan pembimbing dan catatan tambahan. Lembar ini diisi 

setiap kali mahasiswa melakukan bimbingan tugas akhir 
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PASAL 3 

KETENTUAN UMUM 

(1) Bahwa, Dosen adalah sebagai pembimbing tugas akhir Mahasiswa dengan 

judul tugas akhir 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________ 

(2) Mahasiswa dengan ini menjamin bahwa judul tugas akhir yang digunakan 

oleh Mahasiswa adalah judul yang berasal dari diri sendiri, tidak 

mengambil judul yang sudah ada  

(3) Bilamana Dosen melihat adanya suatu perubahan judul atau yang akan 

dimusyawarahkan untuk mengganti mengganti judul tugas akhir 

Mahasiswa agar sesuai dengan kemampuan Mahasiswa. 

(4) Dalam hal Mahasiswa keberatan terhadap Dosen Pembimbing 

sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 (tiga) pasal ini, Mahasiswa dapat 

mengundurkan diri, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, maka 

Mahasiswa dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk menuntut 

Dosen. 

(5) Dosen setuju dalam menggunakan tugas akhir untuk kepentingan 

penelitian, Dosen akan meminta ijin baik secara tertulis maupun secara 

lisan kepada Mahasiswa. 

(6) Para pihak setuju dan sepakat bahwa Hak Kekayaan Intelektual berupa 

Merek dan Hak Cipta, penemuan, Ciri khas dan logo yang ada pada tugas 

akhir adalah milik Mahasiswa, sehingga Mahasiswa diberi Hak untuk 

memanfaatkan dan/atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. 
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PASAL 4 

OBJEK PERJANJIAN 

 

Hasil penelitian tugas akhir yang berupa: 

(a) Karya Ilmiah Tugas Akhir; 

(b) Karya Seni yang dihasilkan selama Tugas Akhir; 

(c) Bahan- bahan yang digunakan selama Tugas Akhir; 

(d) Sistem yang dibuat selama Tugas Akhir. 

PASAL 5 

JANGKA WAKTU PERJANJIAN 

(1) Perjanjiaan ini berlaku selama ..........(.......) semester terhitung sejak 

tanggal …………………………. (.....-......-......) sampai dengan tanggal 

…………………........... (.....-......-......). 

(2) Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang untuk kurun waktu tertentu 

dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak, sesuai dengan 

ketentuan dalam panduan akademik. 

(3) Perjanjian Baku ini diadakan dengan pertimbangan usaha perlindungan 

jangka panjang, sehingga apabila Dosen Pembimbing karena alasan 

apapun juga berniat untuk mengunakan hasil dari penelitian tugas akhir 

dari tugas akhir dapat meminta ijin kepada Mahasiswa. 

(4) Dosen Pembimbing dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam 

hal Mahasiswa tidak lulus dalam atau selama menjalankan Tugas Akhir. 

(5) Walaupun Perjanjian ini berakhir Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

tetap berlaku sesuai ketentuan perudang- udangan. 
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PASAL 6 

KUALIFIKASI DOSEN PEMBIMBING 

     Kualifikasi yang harus dipenuhi sebagai Dosen Pembimbing: 

1) Bergelar Doktor; 

2) Bergelar Magister dan berpangkat Asisten Ahli; 

3) Berpendidikkan sarjana dan berpangkat Lektor; 

4) Apabila butir 1-3 tidak terpenuhi, Dekan dapat menentukan 

kebijaksanaan sendiri; 

5) Jumlah dosen penguji paling sedikit 3 (tiga) orang; 

6) Membimbing mahasiswa sesuai dengan kapasistas dan kemampuan 

dosen. 

PASAL 8 

HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN 

a. Hak Dosen Sekaligus Pembimbing Dalam Tugas Akhir: 

1) Memperoleh honor sesuai dengan kapasitas sebagai dosen; 

2) Memperoleh honor ketika melakukan sidang tugas akhir; 

3) Mendapat perlakukan yang baik dari mahasiswa; 

4) Bila hasil karya tugas akhir diterima untuk masuk kedalam sebuah 

jurnal, nama dosen pembimbing dijadikan sebagai nama penulis ke-2 

(dua) dan; 

5) Bila hasil karya tugas akhir dibeli, maka dosen mempunyai hak untuk 

mendapatkan bagian dari hasil karya tugas akhir yang dibeli tersebut. 

 

b. Kewajiban Dosen Sekaligus Pembimbing Dalam Tugas Akhir: 

(a) Memberi bimbingan kepada mahasiswa sesuai jadwal yang sudah di 

tetapkan bersama; 

(b) Memenuhi pertemuan selama bimbingan yaitu sebanyak 8x (delapan 

kali) untuk setiap masing-masing dosen pembimbing; 
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(c) Menandatangai absensi dan menulis perkembangan mahasiswa sesuai 

dengan yang ada didalam Buku Panduan Tugas Akhir; 

(d) Memeriksa penulisan, proses konsep dan visualisasi; 

(e) Datang dalam sidang dan pra tinjau mahasiswa; 

(f) Membimbing sesuai dengan tema tugas akhir dan menyesuaikannya 

dengan kemampuan mahasiswa; 

(g) Menghormati mahasiswa sebagai yang dibimbing. 

 

PASAL 8 

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 

a. Hak Mahasiswa Dalam Tugas Akhir 

1) “Dibimbing oleh Dosen Pembimbing sesuai dengan tema tugas 

akhir; 

2) Dibimbing dengan minimum 16x (enam belas kali) pertemuan; 

3) Memiliki hak intelektual untuk setiap karya yang dikerjakan dan; 

4) Hasil dari tugas akhir yang di cetak / di print menjadi milik 

mahasiswa 

b. Kewajiban  Mahasiswa Dalam Tugas Akhir 

1) Pada saat pra tinjau 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga), peserta wajib 

mengenakan 

Pria  : Kemeja, celana panjang, sepatu 

Wanita  : Kemeja, rok/ celana panjang, sepatu tertutup; 

2) Berkelakuan sopan kepada dosen pembimbing; 

3) Menjalankan prosedur sidang akhir sesuai dengan apa yang ada di 

buku panduan tugas akhir; 

4) Bila diadakan seminar atau kuliah umum dengan bahan/ hal yang 

sesuai dengan tema tugas akhir wajib mengikuti/ menghadiri; 

5) Mengumpulkan pemulisan akhir dan CD (compact disc) karya 

sesuai dengan waktu yang di tentukan sebelum yudisium. 
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PASAL 8 

BENTUK TUGAS AKHIR 

Bentuk tugas akhir dalam Fakultas Seni Rupa dan Desain dapat dibagi menjadi 2 

(dua) jenis yaitu: 

a) Karya Digital 

1) Game adalah permainan interaksi yang dapat dilakukan secara 

sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Game yang 

biasa dibuat dalam tugas akhir di Fakultas Seni Rupa dan 

Desain adalah game yang dimainkan secara sendiri dan tema 

dari game berdasarkan tema tugas akhir 

2) Digital Painting adalah teknik melukis yang dilakukan di atas 

medium digital. Tentu saja, peralatan yang digunakannya pun 

bukanlah kanvas, kuas dan cat minyak, melainkan perangkat- 

perangkat lunak design, seperti Corel Painter, Adobe 

Photoshop, Art Rage, GIMP, Krita, Open Canvas dan 

sejenisnya. Digital painting dalam tugas akhir dapat berupa 

gambar atau buku misalnya buku cerita rakyat. 

3) Animasi adalah susunan gambar diam (static graphics) yang 

dibuat efek sehingga seolah-olah tampak bergerak. Animasi 

dalam tugas akhir dapat berupa cerita atau cara melakukan 

penyelamatan. 

4) Web Site adalah halaman informasi yang disediakan melalui 

jalur internet sehingga dapat diakses di seluruh dunia. Website 
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dalam tugas akhir dapat berupa halaman yang berisi promosi 

atau branding dari suatu daerah atau disesuaikan dengan tema 

tugas akhir. 

5) 3D art adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, 

dan tinggi. 3D art dalam tugas akhir dapat berupa gambar yang 

dapat diputar yang berisi aplikasi dari promosi dan hal-hal lain 

yang berhubungan dengan tugas akhir. 

b) Karya Konvensional 

a. Board Game adalah permainan di mana alat-alat atau bagian-

bagian permainan ditempatkan, dipindahkan, atau digerakkan 

pada permukaan yang telah ditandai atau dibagi-bagi menurut 

seperangkat aturan. Permainan mungkin didasarkan pada 

strategi murni, kesempatan atau campuran dari keduanya dan 

biasanya memiliki tujuan yang harus dicapai seseorang. Board 

game versi awal merepresentasikan pertempuran antara dua 

pasukan dan board game terbaru masih didasarkan pada tujuan 

untuk mengalahkan pemain lawan dalam hal jumlah, posisi 

menang atau poin tertinggi. Pada tugas akhir, board game dapat 

berupa permainan edukatif seperti mengatur waktu, atau dapat 

permainan untuk memperkenalkan makanan tradisional. 

b. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat 

komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. 

Poster dalam tugas akhir dapat berisi tentang anjuran, 

pemberitahuan, atau promosi suatu daerah tertentu 
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c. Kampanye adalah desain yang berfungsi untuk 

memperkenalkan suatu daerah, wilayah, atu hal- hal yang 

sesuai dengan tema tugas akhir. Kampanye dalam tugas akhir 

dapat berupa kampanye anti merokok di kawasan atau 

lingkungan kampus. 

d. Promosi adalah desain yang berfungsi untuk mempromosikan 

suatu daerah, wilayah, atu hal- hal yang sesuai dengan tema 

tugas akhir. Kampanye dalam tugas akhir dapat berupa promosi 

daerah tasik sebagai penghasil paying geulis.  

e. Branding adalah sebuah nama, symbol, desain, ataupun 

kombinasi dari semuanya yang dipakai untuk mengidentifikasi 

suatu (produk, tempat, orang, perusahaan, negara, organisasi, 

dan sebagainya). Dalam tugas akhir branding dapat berupa 

membuat sebuah brand misalnya suatu daerah mempunyai air 

terjun yang indah tapi orang tidak mengetahuinya, maka daerah 

tersebut dapat dibuatkan logo dengan gambar air terjun dan 

tulisan yang menarik orang untuk datang.  

f. Rebranding adalah pembaharuan dari sebuah nama, symbol, 

desain, ataupun kombinasi dari semuanya yang dipakai untuk 

mengidentifikasi suatu (produk, tempat, orang, perusahaan, 

negara, organisasi, dan sebagainya). Dalam tugas akhir 

branding dapat berupa membuat sebuah brand baru misalnya 

suatu daerah terkenal dengan air terjunanya, maka daerah 
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tersebut dapat dibuatkan logo dengan gambar air terjun dan 

tulisan yang menarik orang untuk datang. 

g. Desain Buku adalah membuat sebuah buku yang berisi gambar- 

gambar yang berfungsi sebagai membantu menjelaskan tentang 

apa yang ada didalam buku dan sekaligus sebagai penambah 

daya tarik. Desain buku tugas akhir juga bergantung pada tema, 

contoh cari desain buku adalah desain buku tentang cara 

berlindungi diri ketika terjadi gempa, buku cara evakuasi ketika 

terjadi gempa bumi, dan lain- lain bergantung pada tema. 

h. Logo adalah sebuah nama, simbol, lukisan huruf (monogram), 

emblem, merk dagang, atau alat grafis lainnya yang didesain 

untuk kemudahan dan mendifinisikan pengenalan. Logo dalam 

tugas akhir dapat berupa logo perusahaan ataupun logo dari 

daerah atau berbagai macam lainnya. 

i. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya 

dilakukan dengan memulaskan berbagai warna ke dalam suatu 

media (kanvas, kaca, kayu dan lain- lain). Dalam tugas akhir 

lukisan biasa dibuat oleh mahasiswa dari seni murni dan 

temanya dibuat sesuai dengan mahasiswa tersebut. 

j. Maket adalah suatu model 3 dimensi dengan skala tertentu 

untuk menggambarkan ruang dan bentuk yang dirancang oleh 

mahasiswa. Maket digunakan oleh desain interior sebagai tugas 
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akhir. Maket pada tugas akhir desain interior mempunyai 

tema,fungsi, dan luas sekurang- kurangnya 2000m2 

k. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-

gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk jalinan cerita. Pada tugas akhir komik dapat berupa 

komik yang menceritakan tentang kisah-kisah atau cara-cara 

melakukan sesuatu seperti cara untuk berlindung ketika terjadi 

gempa, komik tentang gaya hidup bersepeda. 

Dan bentuk- bentuk lain yang mungkin akan ada sesuai dengan tema tugas 

akhir dikemudian hari 

PASAL 9 

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

Segala proses dan hasil karya dari tugas akhir mencangkup 

(a)      Hak Cipta dengan hasil karya seperti pada karya ciptaan dalam 

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, 

Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang 

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, 

pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang 

dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu 

atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, 

koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala 

bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni 

pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni 

batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga 

rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. 
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(b)      Hak Paten seperti pada bidang Memisahkan dan mencampurkan 

(separating and mixing) misalnya mencampurkan warna, 

Pembentukan (shaping)misalnya dalam pembuatan patung, 

Pencetakan (printing) dalam membuat poster yang bisa terlihat 

seperti 3D (tiga dimensi), Pengangkutan (transporting) misalnya 

dalam mengangkutan/ pemindahan  

 

(c) Hak Merek seperti logo yang merupakan kombinasi dari unsur-

unsur gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 

warna, tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam 

kegiatan perdagangan barang atau jasa. 

 
(d) Desain Industri seperti produk-produk dari desain grafis, yang 

berupa desain gambar pada kaos atau T- shirt, permainan kartu, 

majalah, buku, komik, dan lain- lain. 

     Dan segala perlindungan HKI sebagaimana sesuai dengan undang- 

undang yang berlaku dengan ketentuan yang berlaku kecuali ada 

perjanjian terpisah yang ditentukan kemudian. 

PASAL 10 

PUBLIKASI 

(1) Publikasi atas Tugas Akhir di lakukan oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain 

setelah pra tinjau ke-3 (tiga) dan ditujukan kepada mahasiswa yang akan 

menggambil Tugas Akhir di semester berikutnya. 

(2) Tugas akhir dipublikasikan oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain melalui 

pameran-pameran yang diadakan didalam maupun diluar lingkungan 

kampus. 

(3) Hasil yang di dapat dari publikasi, apabila ada karya dibeli untuk 

digunakan, maka uang dari pembelian tersebut diserahkan kepada 

Mahasiswa dan Mahasiswa wajib memberikan kepada Dosen Pembimbing 
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Royalty minimal sebesar 10% dari hasil penjualan di Fakultas Seni Rupa 

dan Desain atau sesuai dengan kesepakatan para pihak. 

 

PASAL 11 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

(1) Semua perbedaan pendapat dan perselisihan antara kedua belah pihak yang 

mungkin timbul sebagai akibat dari penandatangan Perjanjian ini atau 

dalam pelaksanaannya, akan diselesaikan secara musyawarah untuk 

mencapai kesepakatan. 

(2) Apabila jalan musyawarah tersebut dalam ayat (1) diatas tidak 

menghasilkan kata sepakat, maka dua belah pihak setuju dan sepakat untuk 

menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri ................ 

 

PASAL 12 

BERAKHIRNYA PERJANJIAN DAN AKIBAT-AKIBATNYA 

(1) Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya setelah jangka waktu perjanjian 

sebagaimana tersebut dalam pasal 5 (lima) habis masa berlakunya, atau 

berakhir sebelum habis waktunya karena penghentian tugas akhir yang 

dilakukan oleh Dosen maupun Mahasiswa, atau berakhir karena tindakan 

pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan ayat (3) dibawah ini. 

(2) Mahasiswa terkena sanksi oleh panitia tugas akhir dikarenakan 

Mahasiswa: 

a. Tidak jujur dalam proses kerja; 

b. Tidak hadir pada perkuliahan umum pendukung; 

c. Tidak memenuhi jumlah bimbingan tatap muka/ konsultasi; 

d. Tidak dapat dihubungi tanpa pemberitahuan sebelumnya 14 (empat 

belas) hari; 

e. Dan sebagainya. 
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(3) Akibat dari sanksi yang didapat Mahasiswa dikarenakan ketentuan ayat (2) 

Mahasiswa akan memberikan peringatan dan selanjutnya dengan 

persetujuan ketua jurusan Ketua Jurusan Desain Komunikasi Visual akan 

memberhentikan secara sepihak, dengan mengeluarkan nilai E/ tidak lulus 

langsung. Peserta tersebut dipersilahkan mendaftar kembali pada semester 

berikutnya dengan proposal judul baru. 

(4) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tetap berlaku sesuai ketentuan 

perudang- udangan 

     Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan kedua-duanya 

mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai lembar asli. Lembar asli 

pertama dipegang oleh Dosen Pembimbing, lembar asli kedua dipegang oleh 

Mahasiswa. 

 

 

Dosen Pembimbing 

…………………… 

  

Mahasiswa 

…………………… 

 

 

 

 

 

  

………………….. 

_______________ 

 ………………….. 

_______________ 
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1994 - 1995   : TK Santo Aloysius Bandung 
1995 - 2001   : SD Santo Aloysius Bandung 
2001 - 2005   : SMP Santo Aloysius Bandung 
2005 - 2008   : SMA Santa Angela Bandung 
2008 - Sekarang  : Fakultas Seni Rupa dan Desain  

  Universitas Kristen Maranatha 
2009 -  Sekarang  : Fakultas Hukum 

  Universitas Kristen Maranatha 
 
Keorganisasian 
 
2008- 2009   : Panitia Hajat Jagat Fakultas Seni Rupa dan Desain 

   Universitas Kristen Maranatha 
2010   : Panitia Dies Natalis ke-1 Fakultas Hukum 

  Universitas Kristen Maranatha 
 

2008- Sekarang  : Maranatha Games Animations and Toys  
(MAGATO) 

 
 
 
Bandung, 4 Februari 2013 
 
 
 
 
Handi Hermawan 
NPM: 0988005 


