
PROSEDUR PRENSENTASI 

A. Pemakalah Oral 

1. Peserta wajib untuk melakukan daftar ulang kembali pada meja registrasi 

khusus untuk pemakalah oral pada Gedung Pascasarjana UGM Lantai 5. 

2. Untuk pemakalah oral, peserta harus mengumpulkan materi presentasi dalam 

bentuk MS PowerPoint 2007-2013, tidak lebih dari Jumat, 26 Oktober 2018 

pada pukul 12.00 WIB melalui email semnas-biotech.pusdi@ugm.ac.id. 

3. Presentasi oral terbagi menjadi 4 kluster yakni Bioteknologi Pertanian (A 

dan B), Bioteknologi Kesehatan (C), Bioteknologi Industri dan Bioteknologi 

Lingkungan (D). Waktu durasi untuk presentasi oral pada tiap kluster adalah 

15 menit dengan pengaturan sebagai berikut : 

a. 10 menit untuk sesi presentasi 

b. 5 menit untuk sesi tanyaa jawab 

Pengaturan waktu dihitung per-menit, dengan peringatan melalui ketukan 

(ketukan pertama memulai waktu presentasi. Ketukan kedua untuk menandai 

menit ke-10, dan ketukan ketiga untuk menandai waktu presentasi sudah 

habis). 

4. Peralatan multimedia (laptop dan pointer) untuk pemakalah oral disiapkan 

oleh Panitia. 

 

B. Pemakalah Poster 

1. Peserta wajib untuk melakukan daftar ulang kembali pada meja registrasi 

khusus untuk pemakalah poster pada Gedung Pascasarjana UGM Lantai 5 

dengan mengumpulkan hard copies poster untuk ditempelkan oleh Panitia 

pada Ruangan Panel Poster. 

2. Peserta wajib untuk mengumpulkan soft file dalam bentuk format PDF tidak 

lebih dari Jumat, 26 Oktober 2018 pada pukul 12.00 WIB melalui email 

semnas-biotech.pusdi@ugm.ac.id. 

3. Pemakalah poster wajib untuk berdiri di sebelah poster yang dipublikasikan 

pada pukul 10.40 sampai 11.00 WIB. 

4. Poster juga memenuhi syarat untuk publikasi sebagai full paper dalam satu 

prosiding. 

Selama presentasi oral dan poster, penilaian akan dilakukan untuk memilih 1 

pembicara terbaik pada setiap kluster. 

Catatan: segala bentuk perubahan akan dilakukan kemudian. 
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Petunjuk Poster: 

Dalam menyiapkan poster anda, dimohon untuk memperhatikan poin-poin berikut. 

 

o Papan poster berukuran A0 dengan format poster portrait: panjang 1189 mm 

(46.8 inci), lebar 841 mm (33.1 inci). Dimohon untuk memastikan bahwa 

display poster anda akan muat dalam ukuran parameter ini. 

o Layout poster : portrait. 

o Judul harus dalam format tulisan bold, afiliasi penulis dan alamat e-mail harus 

dimasukkan. 

o Heading harus berukuran 25% lebih besar dari tulisan yang normal. Penggunaan 

tulisan bold atau penggunaan warna dapat diaplikasikan. 

o Ukuran huruf yang disarankan (untuk format A0): Tulisan : poster harus 

mudah dibaca dari jarak 1-2 meter, dengan spasi tulisan 1.5 atau 2. Penulis harus 

memerhatikan poin-poin berikut: 

 Judul utama : 78 pt (bold, uppercase) 

 Penulis  : 72 pt (normal, titlecase) 

 Afiliasi  : 48 pt (bold) 

 Alamat e-mail : 36 pt (bold) 

 Subheading  : 36 pt (bold, uppercase) 

 Body of text  : 24 pt (normal) 

Ukuran huruf yang lebih kecil boleh digunakan pada bagian sitasi dan 

penghargaan. 

 

Poster anda harus memasukkan: 

 Judul : judul rancangan 

 Penulis : nama anda, fakultas, nama kolaborator, dan depertemen 

 Pendahuluan 

 Metode 

 Hasil  

 Diskusi 

 Kesimpulan 

 Penghargaan (jika perlu) 

 

Saran : 

 Gunakan 2 atau 3 warna dalam poster, apabila terlalu banyak warna akan 

mengganggu. 

 Pilih warna huruf dan warna latar belakang untuk memaksimalkan kontras: 

warna huruf yang gelap pada latar belakang yang cerah akan lebih mudah untuk 

dibaca daripada sebaliknya. 

 Jumlah tulisan harus dijaga menjadi minimal, dan pada setiap blok tulisan 

harus memasukkan tidak lebih dari beberapa kalimat; untuk memaksimalkan 



ruang seefisien mungkin, hapus informasi yang tidak ada hubungannya dengan 

topik. 

 Untuk mempertegas poin dalam poster, gunakan tulisan bold atau italic 

dibandingkan dengan menggarisbawahi kata yang akan membuatnya menjadi 

lebih sulit untuk dibaca. 

 

Aturan untuk pemakalah poster: 

 Peserta wajib mendampingi poster masing-masing 

 Jawablah pertanyaan mengenai penelitian yang dilakukan 

 Sediakan minimal 10 lembar poster berukuran A4 

 

 

 

 

 


