
Persyaratan peserta lomba poster ilmiah 

• Peserta adalah peserta PPDS patologi klinik atau dokter spesialis patologi klinik. 

• Karya ilmiah yang diikutkan dalam lomba poster adalah laporan kasus atau penelitian. 

• Peserta lomba poster harus terdaftar sebagai peserta PBPK XVI 2018. 

• Poster adalah karya original yang belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun 

sebelumnya. 

• Mengisi formulir pendaftaran di www.cme-patklin.org paling lambat Senin, 23 Juli 2018. 

• Mengirimkan abstrak ke panitia paling lambat Senin, 6 Agustus 2018 melalui email ke 

posterPBPK@gmail.com. Peserta tidak perlu mengirimkan makalah lengkap. 

• Peserta harus berada di tempat posternya pada saat sesi penilaian poster. 

Panduan penulisan abstrak  

• Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia. 

• Abstrak diketik di kertas ukuran A4, maksimal 1 halaman, huruf Times New Roman ukuran 12 

pt, spasi 1, batas atas, bawah, kiri, dan kanan 2,54 cm. 

• Abstrak laporan kasus memuat: judul, nama peneliti, institusi, pendahuluan, kasus, 

pembahasan, simpulan, kata kunci (empat kata kunci). 

• Abstrak penelitian memuat: judul, nama peneliti, institusi, pendahuluan, metode, hasil, 

simpulan, kata kunci (empat kata kunci) 

Panduan penulisan & presentasi poster 

• Ukuran poster tinggi x lebar: 120 cm x 90 cm.  

• Poster dibuat dalam bahasa Indonesia. 

• Poster laporan kasus berisi:  

• Judul, 

• Nama penulis, 

• Institusi, 

• Pendahuluan, 

• Ilustrasi kasus, 

• Pembahasan, 

• Simpulan, 

• Kata kunci, 

• Daftar pustaka. 

http://www.cme-patklin.org/
mailto:posterPBPK@gmail.com


• Poster penelitian berisi:  

• Judul, 

• Nama peneliti, 

• Institusi, 

• Latar belakang, 

• Metode, 

• Hasil dan pembahasan, 

• Simpulan dan saran, 

• Kata kunci, 

• Daftar pustaka. 

• Poster dipasang pada hari Jumat, 10 Agustus 2018 pukul 06.00-12.00 WIB dan sudah dapat 

dilepas pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018 setelah acara hari kedua selesai. Peserta menempel 

dan melepas posternya sendiri. Panitia menyediakan sarana gunting dan double tape. 

• Penilaian akan dilakukan pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018. Waktu penilaian akan diumumkan 

kemudian. Presentan  harus berada di tempat poster masing-masing pada saat penilaian. 

• Waktu presentasi adalah 7 menit dan waktu untuk tanya jawab 5 menit. 

• Tiga peserta terbaik akan mendapat sertifikat pemenang dan hadiah. 

• Peserta terbaik diumumkan pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018, sebelum penutupan 

simposium. 

Info Hadiah 

• JUARA I  : Rp. 1.500.000,- 

• JUARA II : Rp. 1.250.000,- 

• JUARA III : Rp. 1.000.000,- 


