TERM OF REFERENCE RESEARCH
ORAL PRESENTATION AND MODERATED POSTER COMPETITION
The 5th InaPRevent 2021

1. Setiap peserta wajib terlebih dahulu mengirimkan abstrak yang akan diikutkan dalam kompetisi
ke laman website akun peserta paling lambat tgl 31 Mei 2021.
2. Tema research poster competition adalah: Cardiovascular Disease Prevention, Exercise, Effects
of Exercise to Heart, and Cardiac Rehabilitation.
3. Abstrak terdiri dari maksimal 250 kata, merupakan hasil penelitian atau case report/series ditulis
dalam Bahasa Inggris dengan format yang memuat secara jelas:
a. Hasil penelitian: Background, Objective/Aims, Methods, Results, Conclusion
b. Case report/series: Background, Objective/Aims, Case Description, Discussion, Conclusion
4. Email abstrak yang dikirimkan diberi judul: Nama lengkap peserta_asal institusi_judul
penelitian/case report.
5. Peserta harus mencantumkan nomor kontak dalam bentuk email dan no handphone yang bisa
dihubungi sewaktu-waktu.
6. Panitia akan memilih abstrak yang masuk, masing-masing 10 abstrak untuk oral presentation
dan 10 abstrak untuk moderated poster.
7. Sebanyak 20 abstrak terbaik saat seleksi awal akan dibebaskan biaya registrasi simposium the 5th
InaPrevent 2021.
8. Abstrak yang diterima akan diumumkan melalui email ke peserta pada tanggal 7 Juni 2021.
9. Peserta yang berhasil menjadi finalis, diwajibkan membuat video presentasi (recording), yang
sudah harus dikumpulkan ke panitia sebelum tanggal 12 Juni 2021.
10. Abstrak yang terpilih akan dipresentasikan di hadapan dewan juri pada tanggal 19 Juni 2021,
untuk menentukan 3 oral presentation dan 3 moderated poster yang terbaik.
11. Pemenang lomba akan diumumkan pada tanggal 25 Juni 2021.
12. Pemenang lomba (oral presentation dan moderated poster) akan mendapatkan hadiah sebagai
berikut:
Juara 1:
a. Uang tunai
b. Piagam penghargaan
c. Presentasi di Simposium the 5th InaPrevent 2021
d. Hasil karya dipublikasikan di Indonesian Journal of Cardiology
Juara 2:
a. Uang tunai
b. Piagam penghargaan
c. Hasil karya dipublikasikan di Indonesian Journal of Cardiology
Juara 3:
a. Uang tunai
b. Piagam penghargaan
c. Hasil karya dipublikasikan di Indonesian Journal of Cardiology

PEDOMAN PEMBUATAN ABSTRAK
1. Abstrak berjumlah 1 (satu) lembar ukuran kertas A4, layout vertikal
2. Jenis huruf (font): Calibri, ukuran huruf (font): 12
3. Pedoman tipografi: disarankan penulisan teks justify (rata kanan dan kiri)
4. Spasi 1.5 baris
5. Ukuran huruf judul dan sub judul lebih besar dari teks (menggunakan bold)
6. Jangan menggunakan huruf kapital semua
7. Isi abstrak harus dapat terbaca secara terstruktur untuk kemudahan 'navigasi'nya
8. Bagian paling atas pada abstrak harus memuat judul penelitian/case report, nama lengkap
penulis/peneliti (tanpa gelar), asal institusi/afiliasi dalam bentuk sitasi
9. Abstrak terdiri dari maksimal 250 kata, ditulis dalam Bahasa Inggris dengan format yang memuat
secara jelas:
a. Hasil penelitian: Background, Objective/Aims, Methods, Results, Conclusion
b. Case report/series: Background, Objective/Aims, Case Description, Discussion, Conclusion
10. Pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi CP: dr. Asiyah (No. Hp 082131949034) via
whatsapp/sms.
PEDOMAN PEMBUATAN VIDEO PRESENTASI
1. Video presentasi dibuat oleh para finalis oral presentation dan moderated poster
2. Video direkam menggunakan Zoom Recording
3. Durasi presentasi dalam video maksimal 8 menit (8-10 slides)
4. Video harus menampilkan wajah finalis dan slide presentasi
5. Presentasi disampaikan dalam Bahasa Inggris
6. Isi video:
a. Pembukaan: Peserta memperkenalkan diri (menyebutkan nama lengkap dan asal institusi)
b. Presentasi penelitian/case report
c. Penutup
7. Video dikirimkan ke email panitia: inaprevent.2021@gmail.com paling lambat tgl 12 Juni 2021.
8. Pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi CP: dr. Asiyah (No. Hp 082131949034) via
whatsapp/sms.

