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ISCOMS International Student Congress of Medical Sciences 
  
 

 Misi ISCOMS:  

International Student Congress of Medical Sciences bertujuan untuk berkembang dan tumbuh 

menjadi sebuah forum terkemuka di dunia penelitian mahasiswa dalam bidang kedokteran.  

 

ISCOMS – The International Student Congress of Medical Sciences –merupakan salah satu 

kongres mahasiswa terkemuka di dunia dalam bidang biologi kedokteran. ISCOMS tidak seperti 

kongres biasa  Namun, merupakan sebuah organisasi yang mengundang mahasiswa untuk 

mempromosikan riset mereka dan memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan sosial 

ilmiah mereka.  

Program ilmiah ISCOMS mencakup berbagai penelitian dari mahasiswa seluruh dunia yang 

dipaparkan dalam bentuk lisan atau poster, semua di depan audiens internasional dan profesional. 

Selama kongres berlangsung, ISCOMS juga memiliki program sosial, diisi dengan makan malam 

dan acara kekeluargaan. Panitia memberikan kesempatan untuk seluruh peserta untuk mengenal 

dan bertukar pendapat antar maupun dengan panitia ISCOMS.  

Banyak tokoh dunia yang menjadi pembicara pada acara ISCOMS sebelumnya, pemenang 

Nobel Prof dr. Robin Warren, Prof dr. Ferid Murad, Prof dr. Gunter Blobel. dr. Blobel Gunter juga 

menyempatkan diri untuk menghadiri acara ini.  

Selama beberapa tahun terakhir ini ISCOMS menunjukkan pertumbuhan yang 

mengesankan. Dalam 17 tahun kegiatan, ISCOMS telah tumbuh menjadi salah satu kongres 

terkemuka dunia dalam bidang kedokteran. Pada acara ISCOMS ke-16 tahun 2009 kami 

menyambut 700 partisipan dari 51 negara dan telah memilih presenter 240 dari 890 abstrak yang 

disampaikan dari 70 negara yang berbeda.  

Perkembangan dunia, menyebabkan perubahan pola penyakit, menjadikannya lebih 

kompleks. Indonesia saat ini berada di zona transisi, di mana ada penyakit tidak menular 
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meningkat jumlahnya daripada penyakit menular. Hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut untuk 

mencari penyebab dan pengobatan.  

Mahasiswa adalah pemimpin masa depan dunia. Kita percaya bahwa suatu hari mereka 

harus mengganti para peneliti sekarang untuk dapat membantu pasien dari penyakit mereka, 

untuk membawa kembali kebahagiaan pasien. Sesuai dengan tujuan ISCOMS adalah menjadi 

tempat pertemuan untuk diskusi dan berbagi ide, sebuah arena di mana ide-ide dilahirkan, 

persahabatan, dan pelajaran berharg..  

PROSES SELEKSI  

 Untuk perbandingan, tahun lalu ISCOMS 2009 telah menerima sekitar 890 abstrak dari 70 

negara. Semua aplikasi telah melalui proses seleksi yang menyeluruh; mereka harus mengirimkan 

abstrak penelitian mereka. Prosedur pemilihan abstrak, yang dilaksanakan oleh panitia ISCOMS 

dengan bantuan professor dan peneliti berpengalaman. Salah satu abstrak yang terpilih, dan akan 

dipresentasikan adalah berasal dari delegasi kami, Zulrahman Erlangga dengan penelitian berjudul 

“Hipermetilasi gen Retinoic Acid Receptor – β2 pada kasus Fibroadenoma dan Kanker Payudara” 

Sementara ada dua delegasi lain yang mengirimkan abstrak dan turut diundang untuk 

berpartisipasi dalam International Student Congress of Medical Sciences. 

 DELEGASI UGM 

 Zulrahman Erlangga, mahasiswa aktif di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, 

angkatan 2007. Seseorang yang dapat diandalkan dan terpercaya, juga sangat berbakat dan 

memiliki kepribadian yang baik. Selain berprestasi di bidang akademis, ia secara aktif terlibat 

dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Dia bergabung dalam beberapa organisasi mahasiswa 

seperti Badan Eksekutif Mahasiswa dan Medical Sciences Club. Sejak tahun pertama, ia terlibat 

sebagai panitia dalam kegiatan mahasiswa dan kegiatan fakultas. Dia pernah menjadi ketua dalam 

acara nasional dan juga berpartisipasi dalam acara internasional.  
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Selain kegiatan mahasiswa, ia juga aktif dalam kegiatan akademik, sejak tahun 2009 ia menjadi 

asisten di departemen biokimia Universitas Gadjah Mada dan menjadi kepala proyek dalam 

kegiatan pembangunan kesehatan masyarakat di Pampang, Gunung Kidul. Saat ini ia memiliki 

beberapa proyek penelitian, beberapa diantaranya hypermethylation RAR-B2 pada pasien dengan 

FAM dan kanker payudara; faktor risiko untuk epilepsi refrakter, dan bersiap untuk melanjutkan 

penelitian di bidang kanker payudara.  

Mochammad Fadjar Wibowo. Mahasiswa aktif di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah 

Mada, angkatan 2007. Sejak tahun lalu, ia dipercaya sebagai asisten Laboratorium Keterampilan 

untuk "Program Pendidikan Berbasis Masyarakat", bertanggung jawab untuk memfasilitasi 

mahasiswa kedokteran untuk menjalankan program di masyarakat. Program ini bekerja sama 

dengan beberapa LSM seperti SHEEP Indonesia (pemberdayaan masyarakat), PKBI (promosi 

kesehatan reproduksi dan-pencegahan HIV Aids), dll Saat ini, ia melakukan penelitian dengan judul 

"Manfaat bagi masyarakat yang terlibat dalam program pendidikan mahasiswa kedokteran yang 

berbasis komunitas ".  Akhir tahun lalu, ia menjadi salah satu Panitia International Summer Course 

UGM. Pada tahun 2005 ia pernah mendapat beasiswa pertukaran pelajar American Field Service 

(AFS) selama satu tahun di Belanda. Saat ini, dia aktif menjadi sukarelawan dalam bidang 

kesehatan seperti Puskesmas dan Posyandu. Keinginan yang kuat untuk belajar telah memotivasi 

dirinya untuk mengirimkan abstrak penelitiannya dan bergabung ISCOMS 2010 di Groningen.  

Greta Selfani Gulo. Mahasiswi tahun ke 3 yang aktif dan cerdas di Fakultas Kedokteran 

Universitas Gadjah Mada. Wanita muda yang optimis, dan futuristik. Saat ini, ia melakukan 

penelitian di departemen bimolekular dengan judul "biomarker deteksi dini kanker payudara 

dengan RASSF1A, E-cadh dan BRCA1 melalui pendekatan hypermetilation pada fibro adenoma, 

fibrokistik dan karsinoma mamae". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan untuk 

mendapatkan biomarker untuk deteksi dini kanker payudara. Ia juga membantu beberapa 

penelitian di Departemen Bioetika dan Departemen Dermatologi. Ia memeperoleh beasiswa 

penuh untuk belajar di FK. Ia juga dipercaya untuk menjadi asisten Laboratorium Keterampilan 
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medik, bertanggung jawab untuk memfasilitasi mahasiswa kedokteran untuk belajar keterampilan 

medis. Sekarang, ia juga bekerja sebagai wartawan di Majalah Fakultas Kedokteran EFKAGAMA dan 

aktif dalam organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Standing Committee of 

professional Exchange CIMSA UGM dan Asean Medical Student Association. Akhir tahun lalu, ia 

menjadi satu panitia dari International Summer Course tentang Medical Disaster di UGM. Ia 

sekarang dengan sukarela membantu kegiatan di Puskesmas. Dia juga aktif sebagai sukarelawan 

dalam LSM PKBI (promosi kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV-Aids).  

KEUTAMAAN KEIKUTSERTAAN 

"Imagination", "Imagination" "Imagination"! Great creation!  

Kita yang pernah bisa menciptakan candi-candi besar seperti Borobudur, dan  

Prambanan, terbuat dari batu yang sampai sekarang belum hancur “, Ir. Soekarno  

Indonesia adalah negara tropis yang menyebabkan perkembangan penyakit yang semakin 

komplek, ini adalah tantangan dan kesempatan bagi Indonesia untuk lebih aktif, dan menjadi peran 

utama dalam bidang penelitian medis. Sebagai mahasiswa kami percaya bahwa suatu hari kami 

harus menggantikan peneliti sekarang untuk dapat membantu pasien dari penyakit, untuk 

membawa kembali kebahagiaan pasien  

Indonesia memiliki potensi besar di masa depan melalui generasi berikutnya, terutama dari 

generasi muda. Salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan 

mahasiswa. Ini adalah alasan utama mengapa, sebagai mahasiswa, para delegasi harus 

berpartisipasi ISCOMS 2010. Dengan mengikuti kongres, delegasi akan mendapat banyak ilmu 

pengetahuan dan update ilmu dalam dunia medis dan penelitian medis dari seluruh dunia. 

Delegasi juga dapat mempromosikan kekayaan Indonesia dan juga kemampuan pemuda Indonesia.  

Dan bagian yang sangat penting adalah bahwa delegasi dapat menerapkan pengalaman dan 

pelajaran dari kongres ke bidang penelitian di Indonesia.  
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TUJUAN 

1 Untuk mengembangkan  keahlian dalam  penelitian, menulis, dan 

berbicara di depan umum. 

2 
Untuk mempresentasikan penelitian kami di depan audiens 

internasional dan profesional. Menunjukkan kemampuan siswa 

Indonesia dalam penelitian medis.  

 

3 
Untuk membangun jaringan internasional diantara siswa dari seluruh 

dunia, menambah inspirasi dan menjadi titik awal untuk kerja sama 

internasional di antara para mahasiswa yang menjadi dokter masa 

depan di kemudian hari.  

 

4 Belajar dan mendapatkan pengetahuan selama program  ilmiah yang  

diisi dengan presentasi mahasiswa berkualitas tinggi, pemenang 

hadiah Nobel dan lokakarya. 

5 Untuk mewakili Universitas Gadjah Mada dan Indonesia dalam 

konferensi tingkat internasional  
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PROGRAMME ISCOMS 2010 

  

Selasa 8 JunI 2010   PENDAFTARAN 

 09.00 - 17.00  Registrasi 

 18.00 - ….   Buffet di Villa Volonté 

 

RABU 9 Juni  2010   KONGRES 

 08.00 - 08.45   Registrasi 

 08.45 - 09.20  Acara pembukaan 

 09.20 - 10.05   Kuliah pakar I  

 10.05 - 10.55  Presentasi I 

 10.55 - 11.25  Break coffee & tea 

 11.25 - 13.10  Workshop I 

 13.10 - 13.55   Makan siang 

 14.05 - 15.20   Presentasi oral I  

 15.20 - 15.50   Istrahat 

 16.00 - 16.50   Presentasi Poster I 

 16.50 - 17.30   Kuliah pakar II  

 17.30 - 18.10   Kuliah pakar III 

 18.10 - 18.15   Acara penutup 

 18.15 - 22.00   Buffet di Nienoord Castle 
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KAMIS 10 Juni  2010    KONGRES  

 08.00 - 08.45   Registrasi 

 08.45 - 09.00   Pembukaan 

 09.00 - 09.45   Kuliah pakar IV 

 09.45 - 10.35   Presentasi pleno II 

 10.35 - 11.05   Break coffee & tea  

 11.05 - 11.55   Presentasi II 

 11.55 - 12.40   Makan siang 

 12.40 - 14.25   Workshop II 

 14.40 - 15.55   Presentasi oral II 

 15.55 - 16.25   Istrahat 

 16.25 - 16.55   Plenary breaking news sessions 

 16.55 - 17.40   Kuliah pakar  V 

 17.40 - 18.10   Penghargaan dan acara penutup 

 18.10 - 22.00   Buffet di Huize Maas 

 22.00 - …   Global Village Party 

 

JUMAT 11 Juni  2010   SOSIAL PROGRAM 

 09.00 - 22.30   Post Congress Tour 
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Rencana Anggaran 
(dalam US$) 

 

Akomodasi   Quant  Freq unit  biaya subtotal 

Penerbangan Yogya-Jakarta 3  2 tarif  50 300  

Penerbangan  RI - Belanda 3  1 tarif  1700 5100 

Hotel    2  6 kamar  100 1200 

Konsumsi (3 kali/hari)  3  6 orang  25 450 

Transportasi darat  3  7 tarif  25 525 

         Total  7575 

Legal Paperwork 

Visa    3  1 orang  50 150 

Fiskal      3  1 orang  120 360 

Biaya registrasi  3  1 orang  160 480 

         Total  990 

Kesekretariatan  

Kertas    1  1 team  5 5 

Printing   10  1 team  1 10 

Biaya pembuatan proposal 20  1 booklet 5 100 

Jasa internet   20  1 booklet 3 60 

Biaya komunikasi  1  3 credit  15 45 

Total  220 
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Atribut 

Seragam tim   3  3 piece  10 90 

Traveling Bag   3  1 piece  50 150 

ID card    3  1 piece  1 3 

Pin    3  1 piece  1 3 

Print Banner   3  1 piece  15 15 

Delegation Cap  3  1 piece  5 20 

         Total 281 

Dokumentasi 

Print Photos   150  1 lembar  0.1 15 

Kaset mini DV   5  1 pieces  5 25 

Memory card   1  1 piece  20 20 

         Total  60    

Total 9126 

Biaya tak terduga 

1% dari total pendanaan      Total  91 

           

Grand Total US$ 9217 

Biaya untuk masing-masing delegasi US$ 3072.33 
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Kepanitiaan Delegasi 

Koordinator     :  Zulrahman Erlangga 

Bagian kesekretariatan dan keuangan :  Greta Selfani Gulo 

Humas dan publikasi    :  Mochammad Fadjar Wibowo 
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Penutup 

 Indonesia memiliki potensi untuk berkembang di masa depan melalui generasi mudanya. 

Indonesia akan menjadi salah satu negara terdepan jika semua sumber daya yang dikelola secara 

optimal. ISCOMS merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan pekerjaan dan 

pikiran mereka, dan membangun jaringan internasional yang akan mendorong pertukaran ide 

dalam bidang kedokteran. ISCOMS akan menjadi salah satu batu loncatan bagi pemuda Indonesia 

untuk belajar dan menciptakan ide-ide baru untuk meringankan penderitaan manusia dan 

memperpanjang umurnya, sebagaimana prinsip yang dipegang oleh dokter.  

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:  

 Zulrahman Erlangga 

zulrahman.erlangga@hotmail.com 

+62 856 4305 0097 

 Greta Selfani Gulo 

g3ta_q@yahoo.com  

+62 852 7656 7533 

 Mochammad Fadjar Wibowo 

fadjar.wibowo@yahoo.com  

+62 857 4342 4433 

 

mailto:zulrahman.erlangga@hotmail.com
mailto:g3ta_q@yahoo.com
mailto:fadjar.wibowo@yahoo.com
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International Student Congress of Medical Sciences (ISCOMS), 8-11 Juni 2010  

(Proposal Sponsor) 

International Student Congress of Medical Sciences (ISCOMS) adalah konferensi bergengsi 

yang  akan dihadiri oleh lebih dari 700 delegasi dari seluruh dunia. ISCOMS 2010 merupakan forum 

dimana para mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mempresentasikan penelitian mereka 

dalam cara yang profesional dan kompetitif di depan audiens internasional dalam bidang medis. 

Delegasi kami bertujuan untuk berpartisipasi dalam kongres secara aktif dan karena itu kami 

mengajukan proposal untuk mendapatkan dukungan finansial dari pihak-pihak yang potensial.  

Berhubungan dengan kebutuhan dukungan keuangan, kami menawarkan suatu kemitraan. 

Kemitraan ini berbeda dengan kemitraan yang lain karena kehadiran kami di ISCOMS berkaitan 

dengan peningkatan ilmu kedokteran dan penelitian. Tidak hanya dalam bidang ilmu kedokteran 

dan penelitian, ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan bangsa kita dengan keindahan 

keanekaragamannya sekaligus kecrdasannya.  

Ini adalah suatu kehormatan bagi kami untuk mempromosikan nama Anda bersama delegasi 

ISCOMS 2010. Oleh karena itu, kami ingin mengusulkan kemitraan untuk pendanaan delegasi dan 

juga donasi yang memudahkan perjalanan kami ke ISCOMS 2010 di Groningen. Semua dukungan 

dan sumbangan yang diberikan adalah investasi untuk ilmu kedokteran Indonesia yang lebih baik.  

Berikut ini adalah atribut delegasi yang kami gunakan selama konferensi dan seluruh agenda:  

1. Seragam Delegasi  

Seragam delegasi  sangat diperlukan bagi setiap delegasi untuk mengikuti sesi konferensi. Ini 

mencerminkan profesionalisme dan penghormatan terhadap delegasi lainnya. Oleh karena 

itu, seragam yang akan dibuat berkualitas tinggi. Lembaga yang mendukung delegasi kami 

akan memiliki logo sendiri di seragam kami. Ini akan menjadi kebanggaan bagi kami untuk 

mencantumkan nama Anda dalam pendelegasian kami.  
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2. ID card  

Identitas merupakan salah satu hal penting bagi delegasi karena menunjukkan tujuan yang 

jelas dan penting untuk keamanan, dan juga setiap logo atau merek lembaga yang telah 

memberikan kontribusi untuk delegasi akan dicetak di kartu ID ini.  

3. Print Banner  

Selain kartu ID individu, sebagai sebuah tim, para delegasi akan memiliki print banner 

(spanduk) yang akan dikenali oleh delegasi lain dan masyarakat di sekitar tempat konferensi 

berlangsung. Banner cetak juga akan hadir di sebagian besar dokumentasi tim selama 

konferensi dan tour sehingga akan menjadi kesempatan besar untuk logo sponsor dikenali 

melalui banner cetak dan senantiasa diabadikan dengan foto pada setiap tempat ternama 

yang kami kunjungi .  

4. Team Cap  

Delegasi akan memiliki banyak waktu luang di luar konferensi selama 4 hari kunjungan ke 

Groningen dan delegasi kami akan memiliki topi yang akan selalu dipakai. Selama waktu 

luang ini delegasi akan memiliki waktu untuk memperkenalkan kebangsaan kita dan semua 

kebudayaan yang melekat padanya. Ini adalah waktu dimana kita bisa berbicara dengan 

leluasa tanpa suatu keterikatan. Kali ini juga akan mengunjungi di kota Groningen, salah satu 

kota bersejarah di Belanda. Sehingga banyak kesempatan untuk mempromosikan loga 

spnsor melalui topi yang digunakan para delegasi.  
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A. Platinum Partner  

Platinum partner akan menjadi sponsor tunggal delegasi dalam konferensi ISCOMS dan oleh 

karena itu akan menyediakan 80 hingga 100 % dari dana tim sebagaimana tercantum dalam 

usulan anggaran, misalnya, jika suatu lembaga menjadi platinum partner, lembaga akan 

memberikan sekitar US $ 7.373,6 hingga US $ 9.217. Platinum partner memiliki kesempatan 

dipromosikan di seluruh atribut dan mendapatkan 100% dari ruang sponsor, tim atribut 

sebagai berikut: seragam tim, kartu ID, dan print banner. 

B. Gold Partner  

Gold partner akan menjadi sponsor utama kami bersama mitra lain selama rangkaian 

kegiatan dan akan logo sponsor dicetak dan dipromosikan selama konferensi. Gold partner 

akan menyediakan 65 sampai 75 % dari anggaran proposal. Misalnya, perusahaan setuju 

untuk menjadi gold partner dan sepakat untuk menyediakan dana delegasi 70 % dari total 

anggaran, maka perusahaan akan memberikan US $ 6.451,9. Gold partner juga akan 

dicantumkan logonya tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dibandingkan platinum partner.  

C. Silver Partner 

Silver partner akan memiliki hak istimewa untuk mempromosikan logo perusahaan bersama 

dengan mitra emas dalam kriteria yang dipilih:  

a. Penerbangan Indonesia-Belanda  

Total biaya US $ 5,100  

b. Akomodasi dan Legal Dokumen (tanpa penerbangan)  

Total biaya US $ 3,465  

c. Akomodasi Darat  

Total biaya US $ 2,175  

d. Dokumen Hukum  

Total biaya US $ 990 
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Conntoh ID Card 

 
 

 
 
Contoh Kemeja: Platinum Sponsor 

 
 
 
Contoh kemeja: Golden Sponsor 
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Surat Perjanjian 

Setelah meninjau delegasi dan proposal penggalangan dana di atas, perusahaan kami telah setuju 

untuk mendukung financial delegasi Universitas Gadjah Mada untuk mengikuti International 

Student Congress of Medical Sciences 2010. Perusahaan kami telah memilih jenis kemitraan dan 

komitmen untuk itu. Berikut adalah profil perusahaan kami:  

 

Nama Perusahaan  : 

Alamat    : 

 

 

Phone/ Fax  : 

Contact Person : 

Position  : 

Email   : 

 

Kami telah memutuskan untuk mendukung delegasi University of Gadjah Mada di ISCOMS dengan: 

 Sponsor 

Jenis sponsorship yang kami pilih adalah: 

o Platinum 

o Golden 

o Silver, dan akan memfasilitasi: 

 Akomodasi 

 Legal Paperwork 

 Transportasi darat 

 Itinerary 
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 Sumbangan 

Sesuai dengan proposal, kami akan memberikan bantuan dana sebesar: 

o Platinum, dengan total pendanaan     US$ 

o Golden, dengan total pendanaan     US$ 

o Silver, berdasarkan criteria yang ada, kami akan member bantuan  US$ 

o Sumbangan, kami memberikan sumbangan kepada delegasi sebesar US$ 

  

Dana tersebut akan ditransfer ke rekening bank delegasi pada ………………….2010, melalui 

 

Greta Selfani Gulo     Mochammad Fadjar Wibowo 

Bank Mandiri      Bank Central Asia 

No. Rek : 137 00 0605476 7    No. Rek.: 456 48 39 509 

 

Perusahaan kami telah menyepakati proposal dan mendukung finansial delegasi Universitas Gadjah 

Mada untuk mengikuti International Student Congress of Medical Sciences 2010.  

 

 

                                          , 
        Tempat                      Tanggal 
 
 
 
 
 

 

         Company Representative 
 


