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Ketentuan Pelaksanaan Pameran Poster 

 

1. Karya yang dilombakan merupakan karya asli (orisinil) peserta dan belum pernah diikut 

sertakan atau dipublikasikan  

2. Karya poster tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (tidak mengandung unsur SARA,Pornografi,dan yang 

tidak baik)  

3. Wajib mencantumkan logo Logo ITTelkom Surabaya dan logo LKTIN LOYALISM. 

Karya dibuat dengan format ·  

• JPEG/PNG  

• Resolusi : 300ppi  

• Ukuran : A3  

4. Peserta diperbolehkan menggunakan software figma, freehand, corel draw, adobe 

photoshop, illustrator, dan lain-lain. 

5. Peserta membuat deskripsi yang menggambarkan tentang poster yang dibuat(Deskripsi 

tersebut digunakan caption pada saat upload di IG @loyalism.ittelkomsby)  

6. Panitia memiliki hak publikasi pada karya poster yang telah dikirimkan dan dapat 

menggunakan materi poster karya peserta sebagian maupun utuh  

7. Apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta, pihak panitia tidak bertanggung 

jawab atas hal tersebut, panitia akan berasumsi bahwa seluruh desain yang diikutsertakan 

merupakan karya orisinil dari masing-masing tim peserta 

8. Keputusan panitia dan juri tidak dapat diganggu gugat Pengurangan Point Peserta tidak 

mencantumkan logo (ITTelkom Surabaya dan LKTIN LOYALISM) : -10 point /logo 

9. Poster harus dibuat sesuai panduan yang telah ditentukan pada Pedoman Pembuatan 

Poster 

10. Setiap hasil penilaian dan keputusan yang diambil dewan juri bersifat mutlak dan tidak 

dapat diganggu gugat oleh peserta. 

 

Pedoman Pembuatan Poster 

1. Peserta membuat desain poster sesuai dengan karya tulis ilmiah yang telah dilombakan 

oleh masing-masing tim 

2. Poster hendaknya terbaca dengan baik dalam jarak maksimum 7 kaki atau sekitar 2 meter. 



3. Gunakan sub judul dengan ukuran lebih besar dari teks ( dapat pula memberi garis bawah 

/ menggunakan bold ). 

4. Tidak disarankan menggunakan huruf capital semua. 

5. Isi poster harus dapat terbaca secara terstruktur untuk kemudahan navigasi pembaca. 

6. Poster setidaknya memuat: 

• Latar belakang  

• Tujuan penelitian 

• Metode penelitian  

• Cara kerja (opsional) 

• Hasil (dapat berupa grafik, statement uraian, angka, dan gambar) 

• Kesimpulan 

7. Konten tambahan pada poster: 

• Logo kampus peserta, Logo ITTelkom Surabaya dan logo LKTIN LOYALISM. 

Logo dapat di download pada link :  

(https://drive.google.com/folderview?id=17c015RtMvYPlgGh_wA2KwHkPX

FJ7OIx1) 

• Contact person salah satu peserta dalam tim (No Telp, Facebook, Instagram) 

• Gambar produk (jika ada) yang berkualitas tinggi (HD) akan sangat mendukung 

pelaksanaan kegiatan secara visual. 

8. Karya desain tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia: kesusilaan, moral, kekerasan dan tidak 

mengandung unsur pornografi, serta bertentangan dengan SARA (Suku, Agama, dan 

RAS). 

9. Karya poster yang dipamerkan merupakan karya asli peserta dan belum pernah diikut 

sertakan atau dipublikasikan kompetisi apapun lainnya, atau yang telah diterbitkan. 

10. Setelah poster selesai dibuat, kemudian lakukan proses submit karya sesuai dengan 

panduan Teknis Pengumpulan Poster. 

 

Seleksi Poster   

1. Setiap tim yang dinyatakan lolos tahap seleksi full paper akan mendapatkan email 

konfirmasi yang menyatakan sebagai semifinalis LKTIN 2020/2021 diwajibkan 

untuk mengunggah poster pada link http://bit.ly//PengumpulanPosterLoyalism 

2. Tim peserta dapat melakukan submit file poster dengan format JPEG/PNG dengan 

nama file “[Nama Tim]_[Judul Poster]” 



3. Pengumpulan poster dibuka pada tanggal 24 Februari - 5 Maret 2021 jam 23.59 WIB   

4. Akan ada pameran poster virtual di tanggal 7 – 14 Maret 2021. Untuk link Virtual 

Poster akan diberitahukan di IG @loyalism,ittelkomsby 

5. Selain itu poster diupload di IG @loyalism,ittelkomsby 

6. Pengumuman lolos seleksi poster akan diumumkan melalui email resmi: 

lkti@ittelkom-sby.ac.id dan IG @loyalism,ittelkomsby pada tanggal 14 Maret 2021  

 

 


