
KETENTUAN PEMBUATAN POSTER UNP-EXPO 2022 

 

A. Ketentuan Umum 

o Poster dibuat dan dicetak dalam ukuran kertas A0 (84,1 cm × 118,9 cm). Poster 

akan dipajang dan dipresentasikan oleh author/tim peneliti/PkM pada kegiatan 

UNP Expo 2022 

o Poster ditulis dalam Bahasa Inggris 

o Format poster mengikuti petunjuk dan menyesuaikan template yang diberikan 

o Kalimat ditulis dalam format pointer (cukup menuliskan point-point penting yang 

ingin disampaikan dan menghindari alinia/paragraph yang panjang) 

o Diutamakan berisi gambar, grafik, flowchart atau tabel dengan penjelasan singkat 

dalam format pointer 

o Poster harus memuat bagian: 

o Judul 

o Background 

o Objectives 

o Materials and Method 

o Results and Discusion 

o Conclusions 

o Acknowledgement 

o Nama Author / Anggota Tim peneliti atau Pengabdi beserta foto 

o Afiliation (pada bagian paling bawah) 

 

B. Penjelasan per bagian 

1. Judul 

o Menggunakan font Calibri Light dengan ukuran 65 pt, bold 

o Ditulis dengan singkat dan jelas 

o Judul Poster tidak harus sama persis dengan Judul Penelitian / Pengabdian. Jika 

judul Penelitian terlalu panjang, maka bisa dipersingkat.  

o Maksimal terdiri dari 20 kata atau maksimal dua baris 



2. Background 

o Berisi tentang latar belakang riset/PkM 

o Dituliskan dalam format pointer (yang ditulis hanya point-point penting saja, 

bukan dalam bentuk paragraf Panjang) 

3. Objectives 

Berisi satu kalimat yang menjelaskan tujuan penelitian, ditulis jelas dan ringkas 

4. Materials and Method 

Berisi tentang metodologi penelitian, alat dan bahan, flowchart / urutan kegiatan, 

parameter dan indikator yang digunakan, dll. 

5. Results and Discussion 

o Berisi penjelasan tentang temuan yang paling signifikan untuk menjawab dari 

tujuan Penelitian / PkM 

o Berisi gambar, grafik atau tabel dari hasil Penelitian / kegiatan PkM dengan 

penjelasan ringkas dan jelas dalam format pointer  

6. Conclusion 

Berisi kesimpulan penelitian dan outlook (future work) yang sedang atau akan 

dikerjakan 

7. Acknowledgement 

Berisi tentang ucapan terima kasih terhadap LPPM UNP dengan menyertakan nomor 

kontrak Penelitian / PkM 

8. Author / Anggota Peneliti/Pengabdi 

o Menggunakan font Calibri Light dengan ukuran 50 pt, italic  

o Maksimal terdiri dua baris 

o Afiliasi penulis dan corresponding author dituliskan pada bagian paling bawah 

poster 

o Menampilkan foto tim peneliti 

9. Afiliation 

Menuliskan afiliasi author / tim peneliti / PkM. Afiliasi cukup memuat Nama 

departemen dan Institusi, tanpa menuliskan alamat kantor. 


