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Mahasiswa UGM Juara 
Kompetisi Nurse Vaganza

Y O G Y A K A R TA  - D elegasi m aha
sisw a D epartem en Ilm u K eperaw atan 
Fakultas Kedokteran (FK) Universitas 
Gadjah M ada (UGM) beihasil memboy
ong gelar juara dalam konjpetisi keper
aw atan  N urse  V aganza 2017  d i U ni
versitas Islam Sultan Agung, Semarang. 
Dalam kompetisi itu, tim  sukses menya
bet juara pertam a dari seluruh kategori 
yang dilombakan, yakni Nursing Skill dan 
English Debate. K em enangan tersebut 
menghantarkan tim melaju dalam Nurse 
V aganza tingkat nasional pada  24-26 
Februari mendatang bersaing dengan 16 
tim lainnya dari seluruh Indonesia.

Nurse Vaganza merupakan kompetisi 
bergengsi yang diadakan Ikatan Lembaga 
M ahasiswa Ilmu Keperawatan (ILMIKI) 
pada setiap regional tiap dua tahun sekali. 
A jang  in i m em pertem ukan  d e legasi 
mahasiswa keperawatan dari setiap insti
tusi keperawatan dari seluruh Indonesia.

A nggota tim, Ayu D wi m enuturkan, 
pada cabang Nursing Skill, tim  berang
gotakan tiga mahasiswa angkatan 2013, 
yaitu dirinya, Alfi Nurfita Chasanah dan 
Intan Milasari. Di cabang lomba English

Debate beranggotakan Dimas Septian Eko 
Wahyu Sumunar, dan Lalitya Paramarta 
(2014), serta Destin Hidayah (2015).

"Lom ba ini diikuti 29 tim, terdiri atas 
19 tim  unjuk skill peraw at dan 10 tim  
debat bahasa Inggris. Peseta berasal dari 
10 perguruan  tingg i di w ilayah  Jaw a 
Tengah dan DIY. Yakni Unissula, Undip, 
UGM , UMS, UMY, Unsoed, Universitas 
R esp a ti Y ogyakarta , dan  STIK ES 
Jenderal Ahmad Yani,” paparnya 

D alam  lom ba N ursing Skill peserta 
harus melalui tiga tahapan lom ba Pada 
tahap awal, setiap tim  diberikan 60 soal 
M CQ selama 60 m enit Setelah itu, peser
ta menjalankan tahap kedua yaitu seleksi 
p e laksanan  asuhan  keperaw atan  dan 
keteram pilan keperawatan yang sesuai 
dengan kasus yang diperoleh masing - 
masing kelompok selama 25 m enit 

Anggota hm UGM yang berlomba di kat
egori debat bahas Inggris, Dimas Septian 
menambahkan kompetisi menggunakan 
form at A ustralasian Debate. Kompetisi 
terbagi dalam tiga tahapan seleksi yaitu 
penyisihan, semi final dan final. Di final tim 
UGM  bertemu tim UMY A(D19-92)


