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A. KATEGORI MUKISI INNOVATION  

1. Syariah Healthcare (facilities) Improvement Project 

Yaitu segala kegiatan di rumah sakit yang berkaitan dengan upaya peningkatan 

mutu pelayanan kesehatan dalam bentuk fasilitas/peralatan yang mendukung 

implementasi syariah dalam pelayanan ; medis,  keperawatan, maupun penunjang. 

Proyek harus menunjukkan hasil yang dapat diukur dari peningkatan layanan di 

bidang-bidang tersebut.    

2. Syariah quality and Patient Safety Project  

Yaitu segala kegiatan di rumah sakit, dalam pelaksanaan/implementasi peningkatan 

mutu syariah dan patient safety.   

3. Innovation In Syariah Healthcare IT Project  

Yaitu segala kegiatan di rumah sakit yang berkaitan dengan upaya peningkatan 

mutu, keselamatan, dan sistem pelaporan dengan penggunaan teknologi 

informasi secara syari’ah.   

4. Syariah Marketing & Customer Service Project  

Yaitu segala kegiatan di rumah sakit yang berkaitan dengan upaya peningkatan 

mutu pelayanan kepada pelanggan eksternal, pemasaran dan hubungan 

masyarakat (humas) secara syari’ah.  

5. Syariah Resources Human Development Project 

 Yaitu segala kegiatan rumah sakit yang berkaitan dengan upaya peningkatan 

mutu, / kinerja & pengembangan sumber daya insani secara syari’ah. 

6. Syariah Financial Management Project  

Yaitu segala kegiatan di rumah sakit, dalam pelaksanaan/implementasi manajemen 

keuangan syari’ah.  

7. Hospital Social Responsibility Project 

Yaitu segala kegiatan rumah sakit yang berkaitan dengan dakwah Islam dan 

kepedulian/ tanggungjawab sosial kepada masyarakat.  

8. Inovasi Strategi Institusi Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 

Yaitu segala kegiatan di rumah sakit, dalam inovasi/terobosan terkait pelaksanaan 

pelayanan kesehatan di masa pandemi covid-19.  

9. Inovasi Kurikulum Syariah dalam Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan 



Yaitu segala kegiatan di institusi pendidikan yang berkaitan dengan 

inovasi/terobosan dalam kurikulum syariah pendidikan kedokteran dan kesehatan. 

 

B. KETENTUAN LOMBA  

1. Setiap rumah sakit berhak mengirim lebih dari 1 makalah / kategori 

2. Peserta lomba tidak dipungut biaya.  Biaya transport & akomodasi bagi peserta yang 

presentasi menjadi tanggung jawab masing-masing rumah sakit dan Institusi 

Pendidikan . 

3. Peserta mengisi formulir keikutsertaan lomba (formulir dapat di unduh/Download) di 

website MUKISI PUSAT (http://www.mukisi.com) setelah diisi dikirim ke sekretariat 

Mukisi atau melalui website www.ihex.co.id   

4. Materi lomba bukan merupakan hak patent, dan boleh diimplementasikan oleh 

RS lain tanpa harus meminta ijin (sebagai bentuk sharing pengetahuan/ide antar 

RS anggota MUKISI  di Indonesia 

 
 

C. PENULISAN MAKALAH 

1. Format penulisan: Cover (judul, kategori, identitas penulis/RS), daftar isi, 

Pengantar,Abstrak,Pendahuluan(Latar Belakang, Tujuan),  Metode/Metodologi, 

Hasil dan analisis, Simpulan dan Saran, Lampiran 

2. Lampiran : foto/video, form data hasil / analisis yang terkait tulisan/makalah 

3. Makalah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan menggunakan 

kertas A4.  

4. Pilih 2 kategori MUKISI INNOVATION yang sesuai atau paling mendekati, 

dikarenakan apabila ada kategori yang tidak memenuhi minimal peserta, akan 

digabungkan dengan kategori yang lain. 

 

D. PENGIRIMAN MAKALAH  

Makalah dikirim ke Sekretariat Mukisi :  

Softcopy  : Dikirim melalui www.ihex.co.id   

Dikirim paling lambat tanggal 17 September 2022 pukul 24.00 WIB.  

 

E. SELEKSI  PENGUMUMAN PEMENANG 

1. Seleksi Lomba meliputi 3 hal yaitu : materi makalah, jumlah like-share-dan 

comment di instagram peserta dan youtube MUKISI, serta nilai presentasi 

berdasarkan system penilaian yang ditetapkan oleh panitia. 

2. Makalah yang menjadi pemenang akan diberitahukan melalui surat /email/ web/ 

telpon selambatnya tanggal 30 September 2022. 

3. Keputusan panitia dalam pelaksanaan dan penetapan pemenang, tidak dapat 

diganggu gugat  

http://www.ihex.co.id/
http://www.ihex.co.id/


4. Pemenang lomba akan diumumkan pada acara penganugrahan MUKISI 

INNOVATION pada tanggal 5 November 2022 dalam acara 4th IHEX (International 

Islamic Healthcare & Conference) 2022. 


