
 

KETENTUAN 

CALL FOR PAPER 

GEBYAR PORMIKI DIY 2021 

============================================ 
A. LATAR BELAKANG 

Perubahan lingkungan dalam dunia kesehatan dari waktu ke waktu semakin 

berkembang dengan pesat khususnya lingkungan eksternal (kemajuan teknologi, 

kompetisi regional/global, meningkatnya tuntutan pelayanan konsumen dan lain-lain). 

Perubahan tersebut harus diimbangi dengan upaya perubahan internal untuk 

menyesuaikan dengan perkembangan/perubahan lingkungan eksternal tersebut. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan di sektor kesehatan, khususnya di 

bidang rekam medis dan informasi kesehatan harus direspon dengan bijak dan smart 

yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, institusi, dan fasilitas kesehatan dari 

sektor pemerintah dan swasta, akademik dan pendidikan, organisasi profesi, 

perusahaan/industri, dan masyarakat luas. Perkembangan tersebut harus diikuti dan 

dipelajari agar kita selalu update dan meningkat kompetensinya. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah dengan penyelenggaraan publikasi ilmiah dalam bentuk call for 

paper (CFP) dengan harapan dapat menghadirkan para peneliti dan praktisi di bidang 

rekam medis dan informasi kesehatan untuk dapat mendiseminasikan hasil karya 

penelitiannya kepada masyarakat. 

 

B. MAKSUD & TUJUAN 

1. Maksud 

Mendorong para PMIK/praktisi teknologi informasi/tenaga kesehatan 

lain/dosen/mahasiswa yang peduli terhadap perkembangan rekam medis dan 

informasi kesehatan untuk mempublikasikan karya artikel ilmiahnya terkait ilmu 

rekam medis dan informasi kesehatan. 

2. Tujuan: 

a. Memfasilitasi publikasi dan diseminasi karya ilmiah bagi para 

peneliti/praktisi/dosen/mahasiswa di bidang rekam medis dan informasi 

kesehatan, dan 

b. Melakukan sharing ilmu pengetahuan dan hasil penelitian di antara para 

PMIK/pemerhati perkembangan rekam medis di seluruh Indonesia. 

 

C. KATEGORI 

1. Manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan 

2. Manajemen unit kerja rekam medis 

3. Manajemen mutu pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan 

4. Klasifikasi dan kodifikasi klinis 

5. Sistem pembiayaan kesehatan 

6. Statistik fasilitas pelayanan kesehatan 

7. Teknologi informasi di bidang kesehatan 



D. TAGET PESERTA 

1. PMIK di fasilitas kesehatan, 

2. Tenaga kesehatan lain, 

3. Dosen, 

4. Mahasiswa, 

5. Peneliti di bidang rekam medis dan informasi kesehatan, dan 

6. Pemerhati perkembangan ilmu rekam medis dan informasi kesehatan. 

 

E. KETENTUAN PELAKSANAAN 

1. Peserta membuat abstrak sesuai format yang sudah ditentukan panitia sesuai pilihan 

kategori CFP yang diinginkan. 

2. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang memuat 150-300 

kata, diketik menggunakan kertas A4; jenis font Times New Roman 11 points; spasi 

single; serta margin atas, kiri, kanan, dan bawah masing-masing 3 cm. 

3. Setiap instansi/individu berhak mengirimkan lebih dari 1 (satu) judul abstrak. 

4. Peserta mengisi fomulir pendaftaran keikutsertaan CFP melalui link: 

http://bit.ly/DaftarGebyar2021 paling lambat tanggal 31 Mei 2021. 

5. Peserta yang dinyatakan diterima akan diberitahukan melalui email/WA paling 

lambat pada tanggal 4 Juni 2021 dan diharuskan untuk mengunggah naskah full 

paper CFP dan formulir pernyataan orisinalitas karya serta melakukan pembayaran 

sebesar Rp. 100.000,- per judul CFP ke rekening Bank BRI a.n. PORMIKI DPD DIY 

dengan nomor rekening 1381-01-000071-56-9 melalui link: 

http://bit.ly/UnggahCFPI2021 paling lambat tanggal 7 Juni 2021. 

6. Format abstrak, full paper, dan surat pernyataan orisinalitas karya dapat diunduh di 

https://pormikidiy.org.  

7. Peserta diminta melakukan presentasi dengan cara menampilkan video dan/atau 

presentasi langsung di hadapan tim juri pada tanggal 20 Juni 2021. 

8. Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi panitia Gebyar PORMIKI 

DIY 2021 melalui WA dengan nomor 0859-1484-06181 a.n. Sdri. Vidya Widowati, 

S.KM., MARS. 

http://bit.ly/DaftarGebyar2021
http://bit.ly/UnggahCFPI2021
https://pormikidiy.org/

