
Petunjuk Teknis  

Lomba Poster Karya Ilmiah 

 

1. Definisi 

Lomba poster karya ilmiah adalah ajang kompetisi bagi mahasiswa dan dosen dalam karya tulis 
ilmiah yang diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau di dalam 
rangkaian acara Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi dan Industri ke-14 (SNTIKI-
14) tahun 2022. Poster yang disusun dapat berupa hasil penelitian maupun hasil pengabdian 
kepada masyarakat yang pernah dilakukan. 

 

2. Peserta lomba 

 Peserta lomba berstatus mahasiswa dan dibuktikan dengan scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).  

 Peserta lomba poster karya ilmiah wajib dibimbing oleh dosen pembimbing dalam menghasilkan 

karya ilmiah. 

 Jumlah anggota dalam satu tim maksimal 4 orang (sudah termasuk Dosen Pembimbing). 

 Peserta yang tidak memenuhi syarat akan didiskualifikasi 

 

 

3. Ketentuan Teknis 

 Poster merupakan representasi penelitian maupun hasil pengabdian masyarakat mahasiswa dan 

dosen, dengan tema yang disesuaikan dengan topik-topik yang terdapat pada SNTIKI-14.  

 Representasi dari penelitian bersifat orisinil atau bukan jiplakan dengan rasio similarity maksimal 

25%.  

 Poster dari penelitian yang dimaksud belum pernah dipublikasikan dalam media publikasi atau 

perlombaan poster apapun.  

 Pemakalah SNTIKI-14 diperbolehkan mengikuti lomba poster dengan topik yang sama. 

 Calon peserta Lomba Poster Karya Ilmiah wajib submit abstrak dan melalui proses review terlebih 

dahulu. 

 Abstrak disusun dalam 100-200 kata yang mencakup latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, 

dan kesimpulan. 

 Abstrak direview oleh reviewer yang berkompeten di bidang karya ilmiah tersebut.  

 Peserta Lomba Poster Karya Ilmiah dapat menampilkan karyanya pada SNTIKI-14 setelah lolos 

proses review abstrak. 

 Poster karya ilmiah harus memuat unsur : penulis, judul, nama dan afiliasi penulis, abstrak, 

pendahuluan, metode, hasil, penutup, dan referensi, sedangkan poster pengabdian kepada 

masyarakat harus memuat unsur: judul, pendahuluan, kegiatan, hasil, penutup, dan referensi. 

Setiap unsur disusun sedemikian rupa agar proporsional dan menarik untuk dibaca. 

 Rancangan dan isi poster tidak boleh mengandung unsur pornografi, SARA, sadism atau hal-hal 

lain yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan akademis. 

 Setiap poster yang dilombakan wajib memuat logo UIN Suska Riau dan SNTIKI. 



 Poster dibuat secara digital dengan menggunakan aplikasi komputer atau software yang 

sudah umum (Photoshop, Corel Draw, atau lainnya). 

 Poster dirancang untuk hardcopy (printing) dengan ukuran A2, dan softcopy dalam format .pdf  

dengan resolusi 300 dpi, baik secara landscape ataupun portrait.  

 Peserta Lomba Poster Karya Ilmiah wajib mempresentasikan karyanya pada kegiatan SNTIKI-14.  
 Waktu presentasi yang disediakan untuk setiap peserta maksimal 15 menit (10 menit 

presentasi dan 5 menit tanya jawab). 
 Saat sesi presentasi, peserta menyediakan slide powerpoint dan menjelaskan elemen-elemen 

penting pada posternya. 

 Saat sesi tanya jawab, peserta lain atau juri yang berada dalam ruangan presentasi 
diperkenankan untuk bertanya kepada peserta yang sedang mempresentasikan artikel 
ilmiahnya. 

 Poster yang dilombakan menjadi hak milik panitia Lomba Poster Karya Ilmiah. 

 Peserta wajib menaati seluruh aturan yang ditetapkan dalam Lomba Poster Karya Ilmiah 
SNTIKI-14. 

 

4. Tata cara pendaftaran 

 

 Peserta wajib memiliki akun pada OJS SNTIKI. Untuk registrasi maupun login ke akun OJS silahkan 

ke menuju tautan http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SNTIKI.  

 Peserta submit abstrak pada OJS SNTIKI pada sub menu Poster, dan mengunggah scan 
kartu mahasiswa dan pernyataan original karya ilmiah pada file tambahan ketika submit 
abstrak. 

 Setelah abstrak lulus seleksi, peserta mengirimkam Karya Ilmiah dalam bentuk softfile Poster 
ke OJS SNTIKI, dan peserta sudah diperbolehkan untuk melakukan pembayaran registrasi 
(link registrasi akan dikirimkan beserta email notifikasi kelulusan abstrak). 

 Setelah melakukan registrasi, poster dapat dikirimkan ke alamat sekretariat panitia berikut : 
o Kantor Bagian Umum Fakultas Sains dan Teknologi 

o Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

o Jl. Soebrantras No. 155 Kel. Simpang Baru Pekanbaru 

 Poster harus sudah diterima sekretariat pada H-2 untuk peserta yang berasal dari institusi dalam 

kota Pekanbaru. Bagi peserta yang berasal dari institusi luar Kota Pakanbaru, dapat menyerahkan 

posternya kepada panitia pada Hari H pukul 07.00 WIB di tempat kegiatan berlangsung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SNTIKI


Flowchart Pendaftaran dan Submit Student Poster Competition : 

 

5. Pelaksanaan dan Penilaian: 

 Setiap peserta (1 orang perwakilan tim) harus berada di samping posternya masing-masing 

selama proses penilaian. 

 Penilaian poster akan dilaksanakan pada Hari, dimulai pukul 13.00 – 16.00 WIB. 

 Semua karya akan dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari professional/dosen yang kompeten di 

bidangnya.  

 Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat; 

 Pengumuman pemenang lomba dilaksanakan pada acara penutupan seminar SNTIKI-14. 

 Unsur dan bobot penilaian (internal dan kunjungan dewan juri) adalah : 

 



 Kriteria Bobot Nilai 

Poster Orisinalitas dan keselarasan tema 10 

 Subtansi  

 

 

 

 

 Judul  5 

  Permasalahan penelitian 10 

  Tujuan penelitian 5 

  Metode penelitian 10 

  Temuan/kontribusi penelitian 15 

  Kesimpulan/saran 5 

 Rancangan  

  Tata bahasa dan istilah 5 

  Susunan ukuran text, grafik dan gambar 5 

  Pemilihan warna 5 

  Efektivitas dan efisiensi 5 

 Komunikasi  

  Mudah dilihat, dibaca dan dipahami 5 

  Tingkat ketertarikan 5 

  Kegunaan dan inovasi 5 

  Akurasi informasi 5 

 Subtotal (60%) 100  0.6 

    

Kunjungan Presentasi   

  Kesesuaian isi poster thd penyajian 15 

  Artikulasi, intonasi dan tata Bahasa 15 

  Sikap dan penampilan  5 

  Ketepatan waktu penyajian 5 

 Wawancara/tanya jawab  

  Efisiensi waktu dalam menjawab 15 

  Efektivitas jawaban 15 

  Etiket dalam berargumentasi 30 

 Subtotal (40%) 100  0.4 
 

6. Tanggal-tanggal penting 

Aktifitas Tanggal pelaksanaan 

Deadline submit abstrak 12 Agustus 2022 

Pengumuman diterima/ditolak 09 September 2022 

Batas Akhir Registrasi (early bird) 16 September 2022 

Batas Akhir Registrasi (regular) 30 September 2022 

Batas Akhir Submit file poster 23 September 2022 



Batas AkhirPenyerahan poster hardcopy  
24 Oktober 2022* 
26 Oktober 2022** 

Penilaian presentasi, pengumuman 
pemenang dan penyerahan hadiah 

26 Oktober 2022 

 

* : Untuk peserta dalam kota Pekanbaru 

** : Untuk peserta luar kota Pekanbaru 

 

7. Biaya Registrasi 

 Early bird  : Rp 250.000 

 Reguler  : Rp 300.000 

Catatan : Biaya registrasi di atas adalah untuk 1 orang perwakilan tim. Seluruh person yang hadir pada 

hari H, wajib terdaftar sebagai pemakalah lomba poster (perwakilan tim) atau sebagai 

peserta/partisipan SNTIKI-14 


