Guidelines Poster SINAS INDERAJA ke-5, Tahun 2018:
Poster harus memuat hal-hal berikut ini:



















Poster merupakan penyajian visual dari makalah yang telah dibuat.
Ukuran poster A2 (portrait): lebar 42 cm x panjang 59,4 cm (16,5 inci x 23,4 inci)
Isi poster sama dengan struktur makalah, terdiri dari pendahuluan, metodologi atau bahan dan cara
hasil dan analisis serta kesimpulan. Dapat menggunakan diagram, garifik, atau tabel , agar
penyajian lebih menarik.
Cantumkan hal-hal penting saja dan kalimat sebaiknya tidak terlalu panjang. Dapat
menggunakan bullet points. Disarankan menggunakan font ukuran 36 untuk judul dan 24
untuk teks, sebaiknya tidak lebih kecil dari 18. Hindari menggunakan huruf capital semua.
Gunakan sub-judul dengan ukuran lebih besar dari teks (dapat juga memberi garis
bawah/menggunakan bold).
Batasi panjang kolom tidak lebih dari 11 kata. Gunakan tidak lebih dari 2 typeface (jenis
huruf/font).
Desain lay-out poster sedapat mungkin memperhatikan prinsip keseimbangan formal-non
formal, yaitu simetris–asimetris, prinsip kesatuan pengaturan elemen gambar, kontras warna, latar
belakang, gerak mengarahkan mata pembaca mengalir ke seluruh area poster.
Judul; Judul poster dibuat semenarik mungkin dan harus mencerminkan isi poster dan diitulis pada
posisi tengah. Begitu pula nama penyaji dan nama institusi ditulis pada posisi tengah dibawah judul.
Nama lengkap ditulis tanpa menggunakan gelar. Alamat email ditulis hanya untuk penulis pertama.
Pendahuluan; Uraikan latar belakang dan permasalahan secara ringkas namun padat, usahakan tidak
lebih dari 8 baris.
Metodologi; Sajikan metodologi penelitian secara ringkas sebanyak 1-2 kalimat mencakup
alat, bahan dan cara kerjanya
Hasil dan Analisis; Uraikan hasil temuan secara jelas, dapat dilengkapi dengan menggunakan
diagram, bagan atau gambar-gambar untuk mempermudah pengunjung memahami informasi yang
disampaikan. Dan berikan analisis dari hasil yang dipresentasikan secara singkat dan jelas.
Kesimpulan; Tulis kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dipresentasikan. Bisa
disajikan dalam format pointer.
Referensi; Tulis daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam paper. Bisa disajikan dalam
format pointer.

Catatan :





Softcopy format template poster ditulis dalam format MS-Power Point ukuran A2.
Softcopy poster dengan format (.jpg, .ppt atau .pptx) dikumpulkan ke sekretariat panitia,
paling lambat tanggal 24 Juli 2018.
Peserta poster harus hadir pada saat sesi presentasi poster.
Poster ditulis dalam Bahasa Indonesia.
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