
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN 
POSTER KARYA ILMIAH 

A. DEFINISI 

Lomba poster ilmiah adalah ajang kompetisi bagi mahasiswa dan dosen dalam karya tulis ilmiah. 
Poster yang disusun dapat berupa hasil penelitian maupun hasil pengabdian kepada masyarakat yang 
pernah dilakukan. 

B. MAKSUD & TUJUAN 

Maksud Kegiatan 

Kegiatan ini bermaksud untuk menjadi ajang kompetisi bergengsi bagi mahasiswa dan dosen dari 
bidang ilmu sesuai tema SNTIKI13 untuk memfasilitasi dan mengembangkan kreatifitas dalam 
membuat karya visual berbentuk poster yang informatif dan menyajikan wawasan berdasarkan hasil 
tinjauan pustaka dan karya tulis ilmiah. 

Tujuan 

1. Mengembangkan kreatifitas mahasiswa dan dosen dalam mendesain poster yang menyajikan 
informasi ilmiah. 

2. Menghasilkan karya seni visual yang bernilai ilmiah dan bersifat informatif. 
3. Melatih mahasiswa dan dosen untuk mengemas sebuah karya ilmiah menjadi karya yang dapat 

dinikmati oleh masyarakat luas. 

C. SUB TEMA. 

“Literasi dan infrastruktur digital dalam dunia Pendidikan mendukung Kampus Merdeka.” 

Scope ( SNTIKI) 

Information Computer Technology 

  

Data Mining 

Artificial Intelligence 

Enterprise System 

Deep Learning 

Knowledge Management 

E-Governance 

E-Commerce 

E-Learning 

E-Business 

E-Supply Chain Management 

Geographical Information System 

Decision Support System 

Image Processing 

Network Security 

Mobile Applications 

Multimedia 

  

Electrical Engineering 

  

Wireless Communication 

Optical Communication 

RF, Microwave and Antenna Design 



Telecommunication Network 

Power Analysis 

Renewable Energy 

Resource Development 

Supervisory Control and Data Aquatiation 

CAD/CAM/CIM 

 

D. TARGET PESERTA 

1. Target peserta dalam kegiatan ini adalah mahasiswa dan dosen dari seluruh bidang ilmu, baik 
dari internal maupun eksternal kampus UIN SUSKA RIAU. 

2. Mahasiswa Internal Fakultas Sain dan Teknologi yang mengambil TA Paper 

E. jadwal PELAKSANAAN 

1. Batas Pengumpulan Karya  ( Abstrak)         : 25 September 2021 

2. Pengumuman Abstrak di Terima  : 1 Oktober 2021 

3. Pengumpulan Poster    : 31 Oktober 2021 

4. Pengumuman Pemenang   : 

Presentasi Lomba akan dilaksanakan pada: 

Tanggal                : 19 November 2021. 

Waktu                   : menyesuaikan 

Tempat                  : zoom 

   

F. SYARAT PESERTA 

1. Peserta terdaftar sebagai mahasiswa dan dosen 
2. Peserta dapat berjumlah perorangan maupun kelompok. Maksimal jumlah peserta dalam satu 

kelompok adalah 3 orang. 
3. Dalam 1 kelompok, diwajibkan adanya dosen sebgai pembimbing, adanya kolaborasi antara 

mahasiswa dengan dosen. 
4. Peserta boleh membawa karya ILmiah yang lagi proses Tugas Akhir dan Kerja Praktek dalam 

bidang pengabdian Masyarakat. 
5. Peserta yang tidak memenuhi syarat akan didiskualifikasi.  

G. TATA CARA PENDAFTARAN 

1. Peserta Menyiapkan Abstrak Karya Ilmiah yang disubmit melalaui OJS SNTIKI 
2. Setelah Abstrak Lulus Seleksi, Peserta Mengirimkam Karya Ilmiah dalam Bentuk Poster ( Softfile 

Poster Ilmiah dalam Format JPEG yang akan di ikutkan lomba 

 



3. Pendaftaran Tidak dikenakan Biaya 
4. 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. 

H. KETENTUAN TEKNIS 

1. Poster ilmiah yang diikutsertakan boleh merupakan hasil penelitian maupun hasil pengabdian 
kepada masyarakat. 

2. Poster ilmiah yang diikutsertakan harus bersifat original, tidak pernah dipublikasikan pada forum 
atau media manapun sebelumnya. 

3. Poster tidak boleh mengandung unsur SARA atau berbau pornografi dan pornoaksi. 
4. Konten poster penelitian harus memuat unsur: penulis, judul, pendahuluan, metode, hasil, 

penutup, dan referensi, sedangkan poster pengabdian kepada masyarakat harus memuat unsur: 
judul, pendahuluan, kegiatan, hasil, penutup, dan referensi. Setiap unsur harus disusun 
sedemikian rupa agar proporsional dan menarik untuk dibaca. 

5. Poster dibuat secara digital dengan menggunakan aplikasi komputer atau software yang sudah 
umum (Photoshop, Corel Draw, atau lainnya). 

6. Poster dibuat dalam ukuran kertas A3 (29,7 x 42 cm) dalam format JPEG. 
7. Setiap poster yang dilombakan wajib memuat logo UIN SUSKA RIAU dan SNTIKI13 
8. Abstrak yang lolos wajib membuat poster dan presentasi secara virtual. 
9. Peserta yang memenangkan kategori 25 poster terbaik yang berasal dari internal FST r poster 

terpilih akan diberikan reward berupa penulisan artikel yang dipublikasikan pada jurnal yang 
terindeks pada moraref sebagai pengganti Tugas Akhir Mahasiswa. Aturan teknis atau kebijakan 
terkait hal ini akan dibuat dan dipublikasikan ke pengelola prodi oleh pihak fakultas.(mitra Jurnal 
MALCOM, IJIRSE dan IJEERE) 

10. Waktu presentasi yang disediakan untuk setiap peserta adalah maksimal 20 menit, yang terbagi 
atas 15 menit presentasi dan 5 menit tanya jawab. 

11. Saat sesi presentasi, peserta menyediakan slide powerpoint dan menjelaskan elemen-elemen 
penting pada posternya. 

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

13. Poster yang dilombakan menjadi hak milik panitia Lomba Poster Karya Ilmiah 
14. Peserta wajib menaati seluruh aturan yang ditetapkan dalam Lomba Poster Ilmiah Mahasiswa 

SNTIKI-13 

I. PENJURIAN 

Penilaian lomba poster ilmiah dibagi dalam beberapa segmen, yaitu: 

• penilaian poster secara online; 
• penilaian presentasi peserta. 

Penilaian lomba poster ilmiah didasarkan pada kriteria VISUALS berikut: 

1. Visible : kemudahan untuk dilihat 
2. Interesting : kemenarikan desain 
3. Structured : struktur isi poster 
4. Useful : kebermanfaatan 
5. Acurate : ketelitian unsur dan ketepatan tujuan 
6. Legitimate : kelengkapan persyaratan 
7. Simple : kesederhanaan 
8. Keputusan akhir juri tidak bisa diganggu gugat. 



j. hadiah 

1. Juara I Poster Terbaik: 1.500.000 dan Sertifikat 
2. Juara II Poster Terbaik:  
3. Juara III Poster Terbaik:   

K. LAIN-LAIN 

Ketentuan dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu. Pemberitahuan perubahan ketentuan teknis 
akan diumumkan melalui situs web dan media instagram resmi  

L. sosial media 

INSTAGRAM :   

YOUTUBE :   

  







  



 
 


