
Alomedika mempersembahkan 
 Kompetisi Poster Kedokteran  

yang akan dipresentasikan di acara Dr RACE  
(Rapid Alomedika Clinical Essentials), 

26 October 2019. 

Apa keuntungan mengikuti Kompetisi Poster Kedokteran dr RACE? 
• Gratis 
• Melengkapi CV Anda 
• Tema bebas 
• Kesempatan untuk dimuat di Alomedika (website dan aplikasi untuk dokter 

dari Alodokter, Perusahaan Kesehatan Digital nomor 1 di Indonesia) 
• Cara mudah untuk mempublikasikan hasil penelitian / karya ilmiah kedokteran 

Anda 



Kompetisi poster medis adalah perlombaan penyusunan dan pemaparan karya 
ilmiah medis yang dirangkum dalam bentuk poster ilmiah yang kreatif dan informatif, 
serta ditujukan untuk kalangan dokter. Karya ilmiah medis yang dapat dibuat menjadi 

poster bervariasi, mencakup penelitian, laporan kasus, tinjauan pustaka, dan proyek 
kesehatan masyarakat. 

Kategori :  
1. Penelitian 
2. Laporan Kasus  

3. Tinjauan Pustaka  
4. Proyek Kesehatan Masyarakat  

Tema       : Bebas 
Batas waktu pengiriman Abstrak : 30 September 2019 
Pengumuman finalis      : 4 October 2019 

Kirimkan abstrak atau full paper (khusus tinjauan pustaka) anda ke 
aloposter@alodokter.com dengan subject : Dr RACE - Kategori - Judul anda. 
Contoh: Dr RACE - Tinjauan Pustaka - Manfaat inhalasi salbutamol pada asma akut 

*Pengiriman abstrak atau full paper yang tidak sesuai format tidak akan diproses dan 
diikutkan dalam lomba poster ilmiah) 

Ajak juga teman-teman sejawat anda untuk ikut Dr RACE conference karena 
vote peserta akan menentukan juara poster terfavorit! Tunggu update untuk 
registrasi conference dari kami! 

Syarat Umum 
1. Peserta adalah Dokter Umum, Residen ataupun Dokter Spesialis 

2. Tema poster: Bebas 
3. Tipe poster: Penelitian, laporan kasus (case report), literature review, dan 

proyek kesehatan masyarakat (numbered) 
4. Poster merupakan karya orisinil, milik pribadi dan belum pernah meraih 

hadiah apapun dalam lomba lain 
5. Batas akhir pengiriman abstrak sampai dengan 30 Sept 2019 

6. Pengumuman abstrak yang diterima akan diberikan pada tanggal 4 Oktober 
2019 di forum diskusi dokter Alomedika 
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Untuk Abstrak Penelitian, Laporan Kasus, dan Proyek Komunitas 
1. Abstrak harus dikirim hanya lewat email ke aloposter@alodokter.com dengan 

subject : Dr RACE - Kategori - Judul anda 

2. Judul abstrak harus jelas menggambarkan isi, maksimum 15 kata 
3. Abstrak harus dalam bentuk akhir dan tidak ada revisi lagi 

4. Abstrak tentang penelitian yang sedang berjalan harus dikirimkan jika sudah 
didapatkan hasil dari penelitiannya. 

5. Abstrak ditulis dalam bentuk Bahasa Indonesia (lebih diutamakan) atau 
Bahasa Inggris 

6. Abstrak terdiri dari maksimum 300 kata (tidak termasuk judul, nama penulis 
dan nama institusi) 

7. Abstrak dibuat dalam bentuk Ms Word, dengan font Times New Roman 

ukuran 12, spasi tunggal, A4. 

Format Abstrak Penelitian 
Latar Belakang 

Metode 
Hasil Penelitian 
Diskusi 

Kesimpulan 
Keyword 

Format Abstrak Laporan Kasus 
Latar Belakang: Relevansi dan pentingnya laporan kasus ini 
Deskripsi Kasus 

Diskusi 

Format Abstrak Proyek Kesehatan Masyarakat  
Latar Belakang: Mengapa proyek kesehatan ini penting dilakukan 
Tujuan: Luaran yang diharapkan dari proyek yang dilakukan 

Metode: Metode dan durasi proyek 
Hasil: 

Kesimpulan: 
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Literature Review 
1. Kirimkan full paper ke aloposter@alodokter.com  dengan subject : Dr RACE - 

Kategori - Judul anda 

2. Full paper dibuat dalam bentuk Ms Word, dengan font Times New Roman 
ukuran 12, spasi tunggal, A4 

3. Full paper maksimal 15 halaman 
4. Judul abstrak harus jelas menggambarkan isi, maksimum 15 kata 

5. Semua nama penulis dicantumkan dalam full paper dan nama penulis utama 
digarisbawahi 

6. Referensi ditulis menggunakan sistem Vancouver. Lihat  
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver 

Ketentuan Poster 
1. Poster dibuat dalam ukuran sebagai berikut: 

a. Lebar: 59,4 - 85 cm 
b. Tinggi: 84,1 - 120 cm 

2. Rekomendasi ukuran font: 
a. Judul: 72 pt 
b. Heading: 48 pt 

c. Body text: 32 pt 
3. Disarankan teks rata kiri (align left), bukan justified, dengan spasi 1.2 

4. Poster harus memuat judul, nama penulis, abstrak atau rangkuman tinjauan 
pustaka, serta referensi 

5. Poster dicetak sendiri oleh peserta 
6. Panitia hanya menyediakan tempat untuk memasang poster. Peralatan untuk 

memasang poster disediakan sendiri oleh peserta 
7. Waktu pemasangan poster dari pukul 06.00 hingga 08.00 WIB pada hari 

Sabtu, 26 Oktober 2019 
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