Panduan Presentasi Poster Simposium Nasional
Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2017
Sesi poster adalah sebuah sesi diskusi informal antara peneliti dengan peserta dalam sebuah
simposium. Presenter menampilkan desain penelitian dan hasilnya dalam sebuah poster, yang
berisi teks singkat dan jelas ditambah ilustrasi foto, grafik dan tabel.

Ketentuan presentasi poster










Poster harus terpasang selama dua hari yaitu Selasa 9 Mei 2017 dan Rabu 10 Mei 2017 di
depan Ruang Tuna GMB 4 Lantai 15.
Posisi penempatan poster para peserta akan tertera di papan poster yang disediakan.
Sesi poster akan dilaksanakan pada hari Selasa 9 Mei 2017 pukul 10.30 – 11.00 dan
Rabu 10 Mei 2017 pukul 10.15 – 10.45. Para presenter diwajibkan berada di ruang
poster 10 menit sebelum sesi presentasi poster dimulai.
Setiap poster harus berukuran A0 (841 x 1189 mm). Panitia akan menyediakan selotip/pin
untuk menempelkan poster ke papan poster.
Pemakalah boleh menyediakan handout berisi ringkasan penelitian dan/atau kartu nama
sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan sesi poster.
Soft copy poster harus dikirimkan kepada panitia melalui email info@konservasiperairan.org dengan subject email [POSTER SIMNAS 2017] atau diserahkan langsung
kepada panitia paling lambat 9 Mei 2017 pada saat registrasi.
Untuk memaksimalkan publikasi, panitia akan mengunggah softcopy poster dalam bentuk
pdf di website www.simnas2017.konservasi-perairan.org dan dapat diunduh oleh khalayak
umum setelah acara. Jika pemakalah keberatan untuk mengunggah posternya mohon untuk
memberitahukan kepada panitia melalui email info@konservasi-perairan.org dengan
subject email [POSTER DISCLAIMER].

Format Poster
-

Layout poster boleh berupa landscape maupun portrait.
Poster harus berisi judul, nama dan afiliasi presenter/logo institusi dan email/kontak.
Sebelum membuat desain poster perkirakan berapa banyak kalimat yang akan ditampilkan.
Kalimat harus cukup ringkas untuk dibaca dalam 5-10 menit dari jarak 120 cm. Gunakan
minimal ukuran font 18. Teks tidak lebih dari tiga paragraf.
Judul bab berukuran minimal 36, bold. Hindari menggunakan huruf kapital untuk semua
hurufnya. Lebih baik menggunakan bullet point jika memungkinkan, dibandingkan paragraf.
Usahakan semua ilustrasi dicetak jelas, minimalkan teks dan maksimalkan simbol.
Hindari warna yang akan mengganggu pembaca dari fokus utama presentasi.
Sebutkan sitasi atau sumber data dari setiap informasi selain dari hasil penelitian anda.

Saran Layout Poster

Gambar 1

Gambar 2

Membuat Poster Anda Menarik
Buatlah poster Anda desain layout menarik agar para peserta dan pemakalah tertarik untuk
melihat dan mempelajari hasil penelitian Anda. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan:
-

-

Buatlah desain layout poster yang menarik, namun sederhana.
Batasi teks hanya ¼ ruang poster, dan gunakan “visualisasi” (foto, diagram, grafik, gambar)
untuk menceritakan hasil penelitian anda.
Berikan sedikit ruang kosong dalam desain poster supaya pembaca tidak mengalami
kelelahan mata dan fikiran ketika membaca.
Tampilkan data numerik dalam bentuk grafik. Jika terpaksa menggunakan tabel, buatlah
sesederhana mungkin.
Penggunaan foto diperbolehkan untuk memperjelas isi poster sepanjang tidak mengganggu
keseluruhan tampilan
Tampilan visual harus sederhana dan jelas. Hilangkan detail yang tidak perlu. Pastikan
setiap visual dapat “berdiri sendiri” (contohnya sumbu grafik harus diberi label dengan
baik, peta harus memiliki orientasi utara, simbol disebutkan dengan jelas, dst).
Gunakan warna untuk memperkuat pemahaman, bukan untuk dekorasi poster.
Pastikan teks dan visual terintegrasi. Gambar harus diberi nomor secara berurutan sesuai
dengan alulr penjelasan dalam poster.

-

Setiap visualisasi harus memiliki judul yang singkat namun jelas (contoh: Gambar 1 – Lokasi
penelitian).

Kompetisi Mahasiswa
•

Seluruh mahasiwa yang menampilkan poster otomatis akan ikut serta dalam kompetisi
mahasiswa.

•

Kompetisi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kemampuan mahasiswa dalam
berbagi hasil penelitiannya ke publik.

•

Panitia akan menyediakan juri independen untuk menilai poster mahasiswa terbaik
berdasarkan relevansi topik, desain poster, cara visualisasi hasil penelitian dan kualitas
posternya.

•

Tiga poster mahasiswa terbaik akan diumumkan pada akhir simposium.

Lokasi Cetak Poster Terdekat
Pemakala diharapkan sudah menyiapkan dan mencetak poster minimal sehari sebelum acara.
Cetak poster menjadi tanggung jawab pemakalah. Bagi pemakalah yang ingin mencetak posternya
di Jakarta berikut adalah perusahaan cetak yang lokasinya terdekat dengan Kementerian kelautan
dan Perikanan.
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