
Panduan Presentasi Oral dan Poster 
 

Panduan Presentasi Oral 
Presentasi secara oral tentang makalah berlangsung selama 15 menit yang berisi latar 

belakang, metode, hasil utama dan data pendukung, serta simpulan. 
 Outline presentasi 

 Ikhtisar – apa yang akan dipresentasikan (jenis studi dan hasil utama) 

 Latar belakang masalah – data, metode, dan hasil riset sebelumnya 

 Interpretasi data 

 Simpulan – ringkasan hasil utama 

 Saran dan implikasi 
 Tips mempersiapkan slide presentasi 

 Tujuan:  Slide berisi hal-hal (data/teks/gambar) yang penting dan bermanfaat. 

 Format: 
- Orientasi slide diutamakan horizontal daripada vertikal 

- Teks dalam slide tidak lebih dari 8 baris 

- Lebih baik tidak menggunakan slide 3 dimensi 

 Teks: 
- Tiap slide berisi 1 konsep utama 

- Menggunakan poin-poin kata kunci bukan kalimat 

- Tidak membaca dari slide saat presentasi 

 Slide yang efektif: 
- Menggunakan bentuk kata kerja yang konsisten 

- Menggunakan jenis bullet yang sama tiap levelnya 

- Konsisten menggunakan huruf kapital 

 Jenis huruf: 
- Direkomendasikan menggunakan jenis huruf: Sans serif bold, Arial, 

Humanist, Optima, dan Swiss (Helvetica) 

- Hindari Times NewRoman, Courier, Complex, dan jenis uruf bertipe 

miring. 

- Pertegas judul dengan ukuran yang lebih besar dan cetak tebal. 

 Warna slide: 
- Warna slide cerah dengan tulisan berwarna hitam yang kontras dengan 

latar slidenya. 

- Atau latar slide berwarna biru tua dengan teks berwarna putih atau kuning. 

  

INFORMASI PENTING BAGI PRESENTER ORAL: 
Saat registrasi ulang, dimohon menyerahkan file slide presentasi dalam bentuk ppt./pptx. 

kepada panitia di meja pendaftaran, dengan nama file: Oral_Nama_4 Kata Terdepan dari 

Judul. Misalnya: Oral_Yazid Adnan_Uji Kuat Tarik Kertas. 

 

 

 

 

 

 

  



Panduan Presentasi Poster 
Sebuah poster dapat terdiri dari teks, tabel, gambar, foto, dan alat bantu visual lainnya, 

yang berkaitan dengan topik yang ditetapkan dengan teks terbatas dan informasi visual yang 

lebih dominan. 

 Desain poster:  

 poster harus enak dipandang, ilmiah, singkat, jelas 

 Poster harus memiliki kombinasi yang ideal antara teks, tabel, gambar/grafik, 

foto/peta, dll. 

 Ukuran poster: 60 cm x 160 cm dengan orientasi vertical. 

 Teks:  

 Tidak menuliskan teks yang lebih dominan pada keseluruhan poster.  

 Pada umumnya, menggunakan kombinasi huruf kapital dan kecil untuk teks 

serta judul tabel dan gambar.  

 Jenis huruf yang dipilih adalah jenis serif (huruf berbentuk, memiliki “ekor,” 

“kaki,” dan garis lain yang membantu pembaca dalam mengenali huruf). 

 Jangan menggunakan lebih dari tiga jenis huruf di poster dan 

menggunakannya secara konsisten untuk tujuan yang sama (misalnya, judul, 

teks, catatan). 

 Warna dan tekstur:  

 Direkomendasikan untuk mencetak poster pada kertas poster yang tidak terlalu 

mengkilap, karena cahaya lampu dapat menjadikan permukaan poster sulit 

untuk dibaca atau dilihat.  

 Pilihlah warna hidup untuk latar belakang poster yang kontras dengan salah 

satu atau beberapa warna lain dalam poster, misalnya warna diagram batang, 

pie, dll.  

 Pemilihan warna latar belakang, warna teks, warna gambar/diagram/peta, dan 

foto harus diatur agar proporsional dan kontras. 

 Lainnya: Tulisan judul didesain dengan ukuran yang cukup besar sehingga dapat 

menarik perhatian peserta lain dari jauh. Secara umum, orang dapat membaca tulisan 

dengan tinggi 5 cm dari jarak 10 meter. 

  

INFORMASI PENTING BAGI PRESENTER POSTER: 
1. Poster diserahkan kepada Panitia PIF 29 ketika peserta melakukan registrasi ulang. 

2. Poster akan dipasang oleh panitia di papan yang telah disediakan. 
 


