
SYARAT DAN KETENTUAN BABAK SEMIFINAL DAN FINAL 

IMERCI (INDONESIAN MEDICAL RECORD NATIONAL COMPETITION) 

JURUSAN REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN 

POLTEKKES KEMENKES SEMARANG 

1. Ketentuan Umum 

a. Peserta yang berhak masuk ke babak semifinal dan final adalah peserta yang telah 

dinyatakan lolos seleksi online yang diumumkan pada tanggal 8 Agustus 2017 di 

web semarakrmik2017.wordpress.com. 

b. Peserta menggunakan pakaian bebas,rapi, sopan, mengenakan jas almamater dan 

bersepatu. 

2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Lomba  

No Kegiatan  Waktu Tempat 

1 Pendaftaran  20 Juni- 31 Juli 2017  
Online 

2 Seleksi Online 5 Agustus 2017 Online 

3 Penguman Hasil 

Seleksi Online 

8 Agustus 2017 
Online 

4 Techinical 

Meeting  

9 Agustus 2017 (Batas 

waktu peserta 

mengajukan pertanyaan 

sampai tanggal 10 

Agustus 2017 puku 

13.00) 

Online 

5 Semifinal + 

Final 

12 Agustus 2017 Kampus I Poltekkes 

Semarang 

Jurusan RMIK  

(Jadwal terlampir) 

 

3. Mekanisme Health Statistic Competition 

a. Peserta wajib hadir di Kampus 1 Poltekkes Kemenkes Semarang pada tanggal 12 

Agustus 2017 sesuai waktu yang telah dijadwalkan (Jadwal kegiatan terlampir). 



Peserta yang datang terlambat, tetap diperbolehkan mengikuti perlombaan, namun 

tidak diberikan penambahan waktu.  

b. Babak Semifinal, peserta mengerjaan soal uraian dalam waktu 90 menit mengenai 

materi Statistik Kesehatan. 5 peserta dengan perolehan nilai tertinggi berhak masuk 

ke babak final. Apabila terdapat peserta dengan perolehan nilai yang sama, maka 

waktu pengumpulan menjadi pertimbangan. 

c. Kalkulator dan komputer disediakan oleh panitia. 

d. Babak final, peserta mempresentasikan hasil jawaban soal yang telah dikerjakan di 

babak semifinal. Waktu presentasi setiap peserta adalah 30 menit (15 menit 

presentasi, 15 menit tanya jawab) 

e. Juara 1, 2 dan 3 ditentukan berdasarkan peolehan nilai tertinggi dari babak 

semifinal+babak final. 

f. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

CP :Anggun ( 089616973101) 

4. Mekanisme Coding Competition 

a. Peserta wajib hadir di Kampus 1 Poltekkes Kemenkes Semarang pada tanggal 12 

Agustus 2017 sesuai waktu yang telah dijadwalkan (Jadwal kegiatan terlampir). 

Peserta yang datang terlambat, tetap diperbolehkan mengikuti perlombaan, namun 

tidak diberikan penambahan waktu.  

b. Babak semifinal, peserta mengerjakan soal dalam waktu 90 menit. 3 peserta dengan 

perolehan nilai tertinggi berhak masuk ke babak final. Apabila terdapat peserta 

dengan perolehan nilai yang sama, maka waktu pengumpulan menjadi 

pertimbangan. 

c. ICD disediakan oleh panitia. 

d. Babak final, peserta akan menjawab pertanyaan dengan sistem LCC (Rebutan).  

e. Juara 1,2 dan 3 ditentukan berdasarkan perolehan nilai tertinggi di babak final. 

f. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

CP : Alfi (081298849047) 

 

5. Mekanisme Interface design Competition 

a. Peserta wajib hadir di Kampus 1 Poltekkes Kemenkes Semarang pada tanggal 12 

Agustus 2017 sesuai waktu yang telah dijadwalkan (Jadwal kegiatan terlampir). 



Peserta yang datang terlambat, tetap diperbolehkan mengikuti perlombaan, namun 

tidak diberikan penambahan waktu.  

b. Peserta mempresentasikan hasil desain interface yang dibuat selama 15 menit dan 

sesi tanya jawab oleh dewan juri selama 15 menit. 

c. Urutan presentasi ditentukan oleh panitia 

d. Juara 1,2 dan 3 ditentukan berdasarkan perolehan nilai tertinggi. 

e. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

CP : Fadhil (085875807378) 

 

 

 

 


