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PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENDAFTARAN ABSTRAK UNTUK
PRESENTASI ORAL ATAU POSTER ILMIAH
1. Peserta merupakan dokter umum, dokter perusahaan, mahasiswa Magister Kedokteran Kerja,
Dokter Magister Kedokteran Kerja, PPDS Kedokteran Okupasi, PPDS, Dokter Spesialis, Praktisi
K3 (Health and safety expert), Praktisi ergonomi (Ergonomists), Praktisi Higiene Industri
(Industrial Hygienist) dan Manajemen Perusahaan yang mengirimkan abstrak untuk presentasi
oral atau poster sebelum 31 Juli 2018. (deadline 31 Juli 2018)
2. Mengisi formulir pendaftaran abstrak, pernyataan orisinilitas abstrak, bagi mahasiswa, PPDS
kedokteran okupasi atau mahasiswa magister kedokteran kerja disertakan formulir
persetujuan Pembimbing (terlampir) dan mengirimkannya beserta abstrak dalam bentuk soft
copy file dalam format Microsoft Office Word (.doc or .docx) atau .pdf ke panitia seksi ilmiah
(Person In charge (PIC) dr. Ferdianto, SpOk dan dr. Yosephin Sri Sutanti, MS, SpOk, email:
ilmiahiomu2018@gmail.com, Contact Person : dr. Michelle; 082122666741)
3. Abstrak dibuat dalam bahasa Inggris dan Indonesia dengan format Introduction/background,
Objective, Methods, Result, Discussion and Conclusion dengan ketentuan jenis huruf : Times
New Roman, besar huruf : 12, spasi : 1 line, maksimal 300 kata (diluar judul dan informasi
tentang penulis).
4. Peserta dapat menuliskan preferensi presentasi (yang lebih disukai) : Oral atau Poster pada
formulir pendaftaran, keputusan ditentukan oleh panitia ilmiah
5. Abstarak yang terpilih mendapat kesempatan untuk presentasi oral, jika tidak terpilih akan
dipertimbangkan untuk presentasi poster
6. Peserta (presentasi oral atau presentasi poster) harus terdaftar sebagai peserta seminar PIT
(The 12th Indonesian Occupational Medicine Update 2018) dan telah menyelesaikan seluruh
proses administrasi termasuk biaya pendaftaran
7. Abstrak untuk Presentasi Oral dapat berupa studi eksperimental, observasional, atau laporan
kasus. Abstrak tersebut merupakan hasil karya ilmiah original dan belum pernah dipublikasikan
sebelumnya
8. Penilaian abstrak untuk presentasi oral meliputi:
a. Keaslian / orisinalitas
b. Struktur dan Isi: Judul, Latar belakang, Tujuan, Metode, Hasil, Diskusi, Kesimpulan
c. Kesesuaian dengan sub tema PIT The 12th Indonesian Occupational Medicine Update 2018 :
i. Screening Occupational Disease
ii. Occupational Health Program
iii. Fit to Work
iv. Return to Work
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v. Health Assessment for Informal Workers, Public Officers Candidates, or Health Care
Workers
vi. Wellness program at the workplace
d. Kualitas dari abstrak (menambah pengetahuan, inovatif, dan best practice)
9. Seluruh Abstrak akan di review oleh panitia ilmiah, setiap peserta akan diberitahukan apakah
abstrak tersebut diterima sebagai presentasi oral atau presentasi poster atau belum bisa
diterima. Keputusan panitia ilmiah bersifat mutlak.
10. Setelah 14 Agustus 2018, peserta yang terpilih akan diberitahukan kesempatan
mempresentasikan (oral) penulisan ilmiah tersebut dalam simposium pararel dan perlu
menyerahkan naskah lengkapnya (full paper). Penyerahan materi presentasi (.ppt) dan
softcopy poster peserta yang terpilih paling lambat diterima panitia tanggal 31 Agustus 2018.
Poster sudah terpasang sebelum simposium dimulai pada hari Sabtu, 22 September 2018 Pk.
08.00 WIB
11. Peserta presentasi oral yang terpilih akan mendapatkan cashback 50% dari biaya pendaftaran
simposium IOMU 2018, dan tiga peserta poster ilmiah terbaik akan mendapatkan hadiah
berupa bingkisan menarik.
12. Apabila peserta Abstrak presentasi oral tidak hadir saat presentasi/ tidak presentasi, atau bagi
peserta poster : poster tidak terpasang saat Simposium IOMU berlangsung, maka dapat
dinyatakan di diskualifikasi, dan untuk peserta presentasi oral yang di diskualifikasi tidak
berhak mendapatkan cashback 50% dari biaya pendaftaran simposium IOMU 2018

