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             Buku Ners Airlangga Juara hendaknya menjadi inspirasi bagi seluruh civitas akademika 
khususnya mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Dengan adanya UNAIR menuju 
WCU (World Class University) maka tuntutan prestasi civitas akademika menjadi prioritas, 
baik prestasi terkait akademik maupun non-akademik. Keberadaan Fakultas Keperawatan
di Universitas Airlangga memang masih relatif muda dan capaian prestasi yang sudah diraih 
saat ini sudah membanggakan. Pada tahun 2019 terdapat prestasi yang telah diraih oleh 
mahasiswa tingkat Nasional dan di tingkat Internasional. Sudah selayaknya masyarakat 

luas mengetahui prestasi mahasiswa Fakultas  Keperawatan Unair yang luar biasa.
   

Sejak awal tahun 2018 sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, hal ini 
tidak terlepas dari kontrak BEM terhadap dekanat terkait dengan capaian prestasi 
yang harus diraih. Dengan demikian terbitnya Buku Ners Airlangga Juara dapat menjadi media 
bagi mahasiswa untuk mempublikasikan hasil capaian prestasi maupunn penyampaian informasi 

Assalamualaikum Wr.Wb

Wassalamualaikum Wr. Wb

terkait kegiatan yang telah dilakukan.



FAKULTAS
SEJARAH

FAKULTASFAKULTASFAKULTAS
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Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. 

Sejarah berdirinya Fakultas Keperawatan (FKp) di Universitas Airlangga 
diawali dengan dibukanya Program Studi Diploma IV Perawat Pendidik pada 
bulan November 1997 yang dikembangkan pada Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga (FK UNAIR). Landasan pendirian Program Studi tersebut didasarkan 
pada tuntutan masyarakat dalam meningkatkan terhadap pelayanan keperawatan 
profesional dan merujuk pada kebijaksanaan pengembangan tenaga kesehatan di 
Indonesia seperti tercantum dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN).

 Pendirian Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) di Fakultas Kedokteran 
merupakan hasil upaya bersama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
Departemen Kesehatan dan lembaga terkait lain yang telah mengadakan lokakarya 
secara intensif sejak tahun 1998. Sebagai Langkah selanjutnya, maka pada bulan 
Desember 1997 dibentuklah Kelompok Kerja Keperawatan di Konsorsium Ilmu 
Kesehatan FK UNAIR. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga telah ditunjuk 
oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan 
Surat Keputusan dari Dirjen Dikti No : 122/Dikti/Kep/1999, tanggal 7 April 1999 
untuk menyelenggarakan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan (Program 
Pendidikan Ners). Pada tanggal 20 Juni 2008 berdasarkan SK rektor nomor 
5404/J03/OT/2008 ditetapkan bahwa PSIK FK Unair berubah status menjadi  



Jalan-Jalan Sambil Berprestasi, 
Kenapa Nggak ?
“Jangan Takut Bermimpi dan Jangan Lupa Berdoa, 
             Karena Mimpi Itu Akan Sia-Sia Tanpa Adanya Doa”

International Innovation, Creativity 

and Technologi Exhibition (I2Create) 

merupakan event kompetisi inovasi dan 

invensi yang diselenggarakan pada tanggal 

12-14 April 2019 oleh Malaysia Research and 

Innovation Society (MyRis) dan Universitas 

Malaysia Perlis (UNIMAP) serta bekerjasama 

dengan Indoneisan Invention and Innovation 

Promotion Association  (INNOPA) di 

Malaysia. Dalam event ini Indonesia 

mendelegasikan 9 tim dan salah satunya tim 

be rasa l  da r i  Faku l t a s  Keperawa tan 

Universitas Airlangga.

H a n i n  m a h a s i s w i  F a k u l t a s 

Keperawatan angkatan 2016 dan kelima 

temannya yang berada dalam satu tim yaitu 

Nafidatun (A16), Nova (A16), Elin (A16), 

Mudrika (A16) dan Nurul (A17) dalam event 

ini berhasil lolos abstrak tentang obat topikal 

cacar jagung. Hanin bersama timnya membuat 
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dalam bentuk powder bertujuan

untuk menghilangkan bekas luka 

cacar yang sebelumnya tidak ditangani dengan 

baik, sedangkan cream untuk menangani luka 

cacar yang masih aktif. Ia dan timnya 

mengangkat ide ini karena banyak orang luar 

negeri tidak tahu manfaat dari jagung serta 

untuk memperkenalkan obat tradisional 

Indonesia.

 “Motivasi mengikuti event ini karena 

ingin mencari pengalaman ke luar negeri, 

jalan-jalan sambil berprestasi” ujarnya saat 

wawancara .  Hanin  berpesan  kepada 

mahasiswa fakultas keperawatan untuk jangan 

takut keluar dari zona nyaman, teruslah 

berusaha, menjadi ambisius itu boleh asal tahu 

porsi dan kemampuan. (red: Amanda)

Nama  : Nabila Hanin Lubnatsary
Alamat  : Jl. Samrinda No.18 GKB
Email  : nabilahaninl@gmail.com
Prestasi  : 
1. Gold Medal World Invention Creativity 
Olympic (WICO) di Korea tahun 2018
2. Gold Medal International Innovation, 
Creativity and Technology Exhibition 
(I2Create) di Malaysia tahun 2019
3. Special Award dari World Invention 
Intellectual Property Associations, Malaysia 
2019



BERDAYAKAN IBU-IBU DI PAMEKASAN
SRIKANDI SIAGA BERHASIL MEMBAWA PULANG EMAS 

PIMNAS KE-32

Udayana Bali pada tanggal 28-30 Agustus 2019. prestasi yang sangat membanggakan 

itu berasal dari 5 mahasiswa berprestasi FKp UNAIR yaitu Meirina (A2017), Ika 

(A2015), Halfie (A2017), Tya Wahyun (A2017), dan Miftahul Desiyan (A2017). 

Meirina selaku ketua pelaksana PKM ini menjelaskan bahwa program Srikandi 

Siaga adalah program pengabdian masyarakat dengan sasaran pemberdayaan ibu-ibu 

khususnya di desa Proppo untuk menanggulangi masalah stunting yang 

  

 

Srikandi siaga, merupakan 

judul Program Kreativitas 

Mahasiswa bidang pengabdian 

masyarakat yang merupakan 

gagasan dari mahasiswa FKp 

UNAIR.Judul PKM tersebut 

berhasil memperoleh medali 

emas PIMNAS Ke-32 yang 

d iadakan d i  Univers i tas 

masih tinggi di Pamengkasan. Persiapan yang sangat panjang mulai dari bulan Okto-

ber 2018 akhirnya bisa berbuah sangat ma-

nis, medali emas yang berhasil di raih ini 

membawa Universitas Airlanggaberada 

pada peringkat ke-5 perolehan medali 

PIMNAS Ke-32. Lomba tingkat nasional 

ini diikuti oleh seluruh universitas.di 

Indonesia. Meirina dan tim mengatakan

sangat senang sekali bisa menjadi salah 

satu delegasi UNAIR di kompetensi 

bergengsi setingkat nasional yaitu 

PIMNAS. Ia berharap bisa mengulang ke-

suksesan yang sama pada PIMNAS tahun

selanjutnya. (Red : Novianti Lailiah) 

Prestasi:

1. Juara 2 Lomba Essay Nasional HTTS 

   &HANI UK MAPANZA UNAIR (2018)

2. Juara 1 Islamic Health Competition 

   (IHEC) (2018)

3. Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah 

   Nurse FIK UI (2018)

4. Juara 1 Mahasiswa Unggulan Fakultas 

   Keperawatan UNAIR (2018)

5. Medali Emas PIMNAS 32 UNUD 

   Bali (2019)
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PERCAYA USAHA TIDAK MENGHIANATI HASIL

Di tengah liburan yang sedang 

berlangsung t idak menggugurkan 

tekadnya untuk mencari pengalaman baru 

dalam mengikuti sebuah kompetisi 

m e m b u a t  e m p a t  m a h a s i w a  y a n g 

tergabung dalam satu tim yakni Ni Putu 

Neni Indriyani , Ni'matush Sholeha, dan 

Khusnul Oktania yang mana merupakan 

Mahasiswa Fakultas Keperawatan

Universitas Airlangga angkatan 2016 ini 

berhasil meraih Gold Award World Invention 

Creativity Olimpics 2019 dan Best Leading 

Inovation Award 2019 World Invention 

Creativity Olimpic.

 Kompetisi Internasional World 
Invention Creativity Olympic 2019 ini 
diselanggarakan oleh Korea University 
Invention Association (KUIA) dan bekerja 
sama dengan Indonesia Invention and 
Innovation Promotion Association (INNOPA) 
merupakan event tahunan yang membahas 
tentang inovasi produk Indonesia baik di 
bidang pendidikan, kesehatan, seni, teknologi 
d a n  l a i n  s e b a g a i n y a . K o m p e t i s i  i n i 
berlangsung pada pada tanggal 25-27 Juli 
2019 di SETEC Seoul, Korea Selatan. Dan 
diikuti oleh mahasiwa yang berasal dari 
berbagai negara seperti Canada, China, 
Amerika Serikat, Korea, Japan, Arab Saudi, 
Taiwan, India dan berbagai negara lainnya.

“Awal dari persiapan lomba itu kita mulai 
sejak lima bulan sebelum berangkat. Awalnya 
kita mencari ide terlebih dahulu, mencari 
masalah apa di dunia ini yang sedang 
booming. Akhirnya setelah mencari-cari 
akhirnya menemukan ide membuat obat 
untuk luka diabetes, karena penyakit diabetes 
semakin hari pasiennya semakin meningkat 
lalu kita membuat sebuah treatment spa kaki 
yang terbuat dari herbal ekstra putri malu” 
Tutur Neni dalam wawancara mengenai 
bagaimana kiat mencari dan mendapatkan 
sebuah ide.

“Jangan takut untuk susah terlebih 
dahulu sebelum mendapatkan hasil yang 

diinginkan, karena semua tergantung dari 
proses, percayalah usaha tidak 

menghianati hasil”

(Red: Mia Ayu Mulyani)



  Yakin Ada Jalan Selagi 
Mau Berusaha

Mahasiwa memiliki beberapa peranan 

yang sangat penting, diantaranya dengan 

mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat. Dalam rangka mendukung 

Universitas Airlangga menuju Top 500 World 

Class University, Handini Indah Rahmawati 

bersama teman dalam satu timnya yaitu Dwi 

Yanti Rachmasari, Shavira, dan juga Rezkisa 

D w i  P r a m b u d i a  m a h a s i w a  F a k u l t a s 

Keperawatan Universitas Airlangga berhasil 

meraih Special Gold Medal Award Shanghai 

International Exhibition of Invention 2019 dan 

Special Gold Medal dari Highly Innovative 

Unique Foundation in Kingdom of Saudi 

Arabia. 

Kompetisi yang diselanggarakan pada 

tanggal  18-20 April 2019 dan bertempatkan di 

Shanghai World Expo  Exhibition Hall, 

Shanghai, China ini merupakan kompetisi 

inovasi di tingkat Internasional. Yang mana 

diikuti oleh mahasiwa-mahasiwa dari berbagai 

negara seperti Indonesia, Saudi Arabia, Iran, 

China, Taiwan dan berbagai negara lainnya.
 Rezkisa menceritkan motivasi yang 
mendasri dirinya mengikuti kompetisi tersebut 
yaitu “Ketika Unair sudah memberikan 
kesempatan dan kontribusi di hadapan saya, 
apa yang dapat saya berikan kembali ke Unair 
sebagai  sa lah satu  bagiannya sela in 
memberikan kontribusi sebagai mahasiwa 
untuk unair menuju Top 500 World Class 
University tetapi dengan tetap sama dengan 
moto Unair yaitu Excellence With Morality” 
ungkapnya.

Selain itu ia juga menceritakan 

mengenai kendala yang ia hadapi bersama 

teman-temannya.  Salah satu kendala 

terbesarnya yaitu karena harus merubah 

kembal i  produk sa tu  bulan sebelum 

keberangkatannya ke China. Namun berkat 

ketekunan, kerja keras serta dukungan dari 

dosen dan orang-orang disekitar yang 

mendukung tidak menyurutkan ambisinya 

hingga membawa prestasi membanggakan 

tersebut.

“Kita tidak akan tahu potensi diri kita 

sendiri jika kita tidak mau mencoba, karena 

akan selalu ada jalan yang positif ketika kita 

bersungguh-sungguh untuk berusaha”
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SUSAH BERTEMU 

TAK JADI HALANGAN
 
TUK JUARA

“Mencoba hal baru adalah sebuah 

tantangan hidup 

 tanpa tantangan adalah kehampaan”

Kendala terberat yang ia alami bersama 

teman-temannya adalah sulit buat luangin waktu 

untuk belajar bersama dan saat pelombaan 

berlangsung ia merasa kurang percaya diri 

karena persiapan yang kurang matang khusunya 

untuk latihan komunikasi. Namun hal itu tidak 

menjadi penghalang buat mereka, berkat 

keyakinan, ketekunan dan tekad yang kuat 

mereka berhasil membawa pulang juara 3. Nova 

memberikan tips supaya termotivasi untuk 

mengikuti lomba dan berpestasi. “Ketika 

mengikuti sebuah perlombaa maka coba dan 

berusahalah terlebih dahulu dan jangan pernah 

takut gagal”. Ia juga berpesan kepada 

Mahasiswa Fakultas Keperawatan untuk terus 

berprestasi ,  jangan menyerah lakukan 

semuanya dengan sebaik mungkin karena 

insyaallah usaha tidak akan sia-sia.

Menjadi mahasiswa berarti memiliki 

tugas untuk turut serta dalam kemajuan bangsa 

dan almamaternya. Selain sebagai Agent Of 

Change, mahasiswa dituntut untuk dapat 

berprestasi. Novalia Puspitasari yang akrab 

dipanggil dengan Nova. Ia adalah mahasiswi 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

angkatan 2016, yang ikut andil dalam 

menyumbangkan prestasinya bagi fakultas. 

Nova menceritakan pengalamnnya saat 

mengikut i  lomba Ski l l  Lab Nurs ing 

Competiton 2019 yang diselenggarakan di 

Madiun pada tanggal 26 april 2019. Ia bersama 

kedua temannya yang berada dalam satu tim 

yaitu, Maulidiyah (A16) dan Ro'ihatus (A17) 

awalnya hanya ingin mencoba hal baru dengan 

mengikuti lomba tersebut. “Awalnya hanya 

ingin mencoba tantangan baru karena pada 

dasarnya belum pernah mengikuti lomba 

sejenis skill lab dan mencari pengalaman serta 

mengasah kemampuan” ujarnya saat 

wawancara.
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Nama  : Novalia Puspitasary
Alamat  :Citra Harmoni Blok I 12 No. 22, SDA
Email  : novaliapuspitasari@gmail.com
Prestasi  : 

1.Juara 3 Skill Lab Nursing Competition

2.Juara 1 Duta FKP 2018

3.Juara 3 English Debate TOC

4.Juara 3 Nursing Debate Competition

5.Gold Medal WICO Korea Selatan

6.Gold Medal 12 Create Malaysia 



Kegagalan Ku Tak 

Membunuh Tekad Ku

“Taklukkan Segala Mimpi Mu Tanpa Ada 

Keraguan”

Shavira merupakan salah satu dari sekian banyak mahasiswi berprestasi di Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga. Ia menceritakan pengalamannya saat mengikuti lomba 

poster ilmiah pada Festival Of Nursing In Action yang diadakan oleh Universitas 

Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 12 April 2019. Bersama kedua temannya yang berada 

dalam satu tim yaitu Khusnul (A16) dan Dwi Yanti (A16) awalnya mereka mengikuti lomba 

NSF namun belum berhasil mendapatkan prestasi dari situ mereka bertekad untuk tetap 

menjadi satu tim jika ada event lain. “ Tahun ini baru pertamanya UMS mengadakan lomba 

poster akhirnya kami memutuskan untuk mengikuti lomba tersebut dengan penuh harapan 

mendapatkan juara” tuturnyaa saat wawancara.

Shavira dan timnya berhasil mendapatkan juara poster terbaik dengan tema poster 

pencegahan penyakit difteri. Difteri adalah infeksi bakteri pada hidung dan tenggorakan, 

alasan mereka memilih tema itu karena pada akhir-akhir ini difteri sedang marak terjadi di 

Indonesia dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan penyakit difteri. Selain 

itu ia juga bercerita mengenai kendala yang dihadapi bersama teman-temannya. Salah satunya 

adalah ia juga mengikuti lomba lain jadi kesulitan untuk membagi waktu, namun atas tekad 

yang kuat untuk meraih prestasi maka ia dapat mengalahkan kendala yang dihadapi. 

(red: amanda)
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 Nama    : Shavira
 Alamat   : Jl. Bhaskara Sari No.12, Surabaya
 Email    : shavira.ovi@gmail.com
 Prestasi Selama di FKp  : 

 1. Gold Medal (SIEI) 2019
 2. Juara Poster Favorite Fena 2019
 3. Juara Harapan 1 Poster Fena 2019
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GREEN NURSING CORPS

Salam hangat untuk kawan-kawan semua. Saya Mutiara Citra Dewi sebagai Ketua Green 
Nursing Corps FKp Unair 2019. Sebagai ketua salah satu ormawa yang bergerak di bidang 
medis dan alam tentunya tidak semudah yang terlihat. Banyak kegiatan dan organisasi yang 
saya ikuti sebelumnya harus direlakan demi memfokuskan diri untuk menjadi ketua dari 
GENCORPS ini. Menjadi ketua haruslah bisa menjadi panutan bagi anggotanya untuk itu 
perlu banyak sekali perbaikan diri yang dijalani walaupun tidak sampai pada kata sempurna. 
Menyatukan pikiran antar anggota adalah tugas terbesar yang harus dijalani. Berbagai 
permasalah internal tentunya tidak pernah luput, namun dengan hadirnya rasa toleransi dan 
saling memiliki yang kami miliki dapat membangun rasa kekeluargaan. 

Banyak kegiatan di GENCORPS yang dapat menjadikan diri ini menjadi pribadi yang 
mandiri dan tangguh. Sesuai dengan visi misi dari GENCORPS yaitu ingin mendidik anggota 
agar siap bekerja sama dan diterjunkan di lingkungan manapun, kapanpun, dan dengan 
siapapun. Itu semua sudah saya rasakan dan dapatkan setelah masuk ke GENCORPS selama 3 
tahun ini. Ini adalah wadah bagi mahasiswa yang ingin berproses menjadi tenaga perawat 
yang profesional. 

Selain itu disini juga tempat untuk mengembangkan potensi diri di bidang medis, alam dan 
kebencanaan. Diharapkan nantinya anggota GENCORPS setelah lulus bisa survive di dunia 
pekerjaan dengan kemampuan yang telah dimiliki dan menjadi pejuang yang tangguh. Tidak 
lupa juga dengan filosofi kita yaitu kami anggota GENCORPS yang LOYALITY, berjiwa 
BROTHERHOOD, bekerja dalam TEAMWORK, selalu NEVER GIVE UP untuk mencapai 
ONE GOAL. Itu semua akan selalu di ingat sampai kapanpun karena kita berawal dari satu 
dan satu berawal dari semua. GENCORPS !!! FIGHT !!!

SKINERS

Assalamu'alaikum Wr. Wb. dan Salam Sejahtera bagi rekan-rekan semua. Hidup Mahasiswa! 
Hidup Rakyat Indonesia! Saya, Muhammad Dzakiyyul Fikri Wachid. Mahasiswa angkatan 
2016. Pada periode 2019 saya diamanahi menjadi ketua SKINers (Sie Kerohanian Islam Ners) 
dan dengan harapan menjadikan SKINers FKp UNAIR sebagai rumah yang nyaman bagi 
warga muslim Fakultas Keperawatan dan mewujudkan kehidupan masyarakat Fakultas 
Keperawatan Universitas Airlangga yang islami, cerdas, kreatif dan bermoral. 

Bagi saya bukanlah hal yang mudah menjadi bagian dari pejuang dakwah, karena banyak 
sekali problematika yang harus kita hadapi, walaupun banyaknya isu yang dilemparkan 
terhadap organisasi islam tidak menyurutkan langkah kami dalam belajar menjadi intelektual 
muslim yang dicintai Ilahi Rabbi. Saya berharap dalam satu wadah organisasi SKINers dapat 
menjadikan lingkungan FKp UNAIR yang dapat menghargai suatu perbedaan dan 
keberagaman.
Allahu Akbar!



TESTIMONI KETUA ORMAWA
BEM

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup 
mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Saya 
Angga Kresna Pranata mahasiswa angkatan 
2016. Menjadi mahasiswa bagi saya artinya 
saya harus berperan aktif dalam segala bidang. 
Mahasiswa adalah Agent of Change yang 
dapat membawa segala sesuatunya menjadi 
lebih baik. Dedikasi saya sebagai mahasiswa 
salah satunya adalah berperan aktif kurang 
lebih 3 tahun di BEM FKp Universitas 
Airlangga. Alhamdulilah pada tahun ini saya 
diamanahi sebagai ketua di BEM FKp 
Universitas Airlangga.

Harapannya dengan adanya BEM Fakultas 
Keperawatan Unair yang Sinergis, Unggul  
Prestatif dan Revolusioner dapat menjadi 
wadah mahasiswa FKp menyalurkan dan 
mengembangkan minat dan bakatnya.

Dengan segala program kerja dan juga 
kerjasama antar BPH, kepala departemen dan 
seluruh staff BEM Super, saya yakin bahwa 
BEM Super nantinya akan memberikan 
kontribusi yang besar bagi kemajuan FKp 
khususnya dalam hal kegiatan organisasi. 
Sebagai perawat tentunya kita bukan hanya 
belajar dan di tuntut untuk dapat memiliki skill 
lab yang baik, namun juga harus memiliki jiwa 
sosial yang tinggi dan soft skill yang terus di 
asah. Salam FKp Bisa !!

BLM

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om 
swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. 
Salam hangat bagi Sivitas Akademika Fakultas 
Kepe rawa tan  Un ive r s i t a s  A i r l angga . 
Perkenalkan, saya Adji Yudho Pangaksomo, 
mahasiswa angkatan tahun 2016. Senin, 18 
Februari 2019 telah dilaksanakan Pelantikan 
Pengurus Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) 
FKp UNAIR yang langsung dilantik oleh Dekan 
Fakultas Keperawatan Prof. Dr. H. Nursalam, 
M.Nurs (Hons).

Sebagai Ketua BLM FKp UNAIR Tahun 2019, 
tentunya ada ada kebanggaan dan tantangan 
tersendiri bagi saya untuk mengemban amanah 
tersebut. Dalam menjalankan tugas, hadirnya 
Badan Legislatif Mahasiswa dapat memberikan 
manfaat yang optimal bagi mahasiswa FKp 
UNAIR untuk mengimplementasikan fungsi 
penyaluran aspirasi, pertimbangan, dan 
pengawasan terhadap Badan Eksekutif dan 
Badan Kelengkapan. 
Tentunya hal tersebut akan mempengaruhi 
proses berhasilnya program kerja yang 
dilaksanakan serta menjadi keberhasilan bagi 
mereka yang melaksanakannya.

Motto dan motivasi yang mendorong pribadi 
saya menjadi Ketua BLM FKp UNAIR yaitu 
"Realisasikan Mimpimu, Mengabdi Untuk 
Negeri". Selama diri ini, pikiran, dan kemauan 
ada, maka akan terus berjuang untuk menjadi 
lebih baik lagi dan bermanfaat bagi semua. 
Sebagai pemimpin, jadilah pemimpin yang bisa 
menjadi role model bagi yang lain, selalu 
memberikan semangat dan dorongan kepada 
anggotanya, memberikan manfaat dan bantuan, 
tak lupa juga diiringi dengan doa. Agar apa yang 
kamu perjuangkan, mampu menginspirasi bagi 
orang lain.
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AWALNYA ISENG, BERUJUNG JUARA

erawal dari kegemaran 

Bbermain bola basket 

Wendi Genta Perkasa 

yang akrab d isapa  dengan Wendi 

merupakan salah satu mahasiswa angkatan 

2 0 1 8  y a n g  i k u t  a n d i l  d a l a m 

menyumbangkan prestasinya bagi fakultas 

keperawatan.  Wendi menceri takan 

pengalamnnya saat mengikuti lomba untuk 

pertama kalinya di AORTA CUP  2019  

yang diadakan oleh Poltekes Kemenkes 

Bandung pada tanggal 4-5 Juli 2019. 

Didalam ajang bola basket tersebut, ia 

bersama kelima temannya yaitu Rafly 

(2017), Dayat (2016), Timotius (2016),  

Habib (2017) dan Farid (2017) awalnya 

hanya iseng-iseng untuk mengikuti lomba 

tersebut.  “Awalnya iseng-iseng cari lomba 

basket di Instagram terus kepikiran buat 

ikutan dan tujuan aku buat kuliah juga 

ingin punya prestasi, alhamdulillah melalui 

lomba ini aku bisa berprestasi” tuturnya 

dalam wawancara motivasi. Selain itu ia 

juga bercerita mengenai kendala yang 

dihadapi bersama teman-temannya. Pada 

awalnya mereka binggung untuk mencari 

Namun berkat tekad yang kuat 

akhirnya mereka mendapatkan anggota untuk 

mengikuti lomba tersebut. Ia juga bercerita 

bagaimana perjalanan menuju kota Bandung, 

mereka berangkat menggunakan transportasi 

kereta api menuju kota bogor. Hal yang paling 

berkesan menurut ia ketika mereka menuju ke 

lokasi pertandingan dengan menumpangi bus 

poltekes dan ia merasa layaknya pemain 

basket nasional.

Meskipun pada awalnya ia ragu untuk 

mengikuti lomba tersebut, ia pun mempunyai 

alasan mengapa tetap mengikuti lomba tersebut. 

Alasan tersebut adalah motivasi untuk tidak 

hanya sekedar mencari ilmu saat kuliah tetapi 

juga ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi. 

Wendi memberikan beberapa tips 

kepada teman-teman supaya termotivasi 

m e n g i k u t i  l o m b a  d a n  b e r p r e s t a s i . 

“Manfaatkan kecangihan teknologi untuk 

mencari informasi lomba baik nasional 

maupun internasional, ketika bertekad 

untuk mengikuti lomba maka persiapkan 

segala sesuatunya dengan maksimal”. Ia pun 

juga berpesan kepada mahasiswa maupun 

mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga agar tetap semangat berprestasi, 

gapailah impianmu dengan kerja kerasmu (red: 

amanda)
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Saranaku untuk Berprestasi
Menulis, 

erawal dari pengalaman menjadi relawan tsunami di 

BPalu 2018 lalu, Teguh Dwi Saputro yang merupakan 

mahasiswa Fakultas Keperawatan angkatan 2015 

memenangkan lomba essai ilmiah dan mendapat juara 1. Lomba essai 

ilmiah pada Festival of Nursing in Action yang diselenggarakan 

Universitas Muhammadiyah Surabaya ini diadakan pada 5-7 April 2019 

lalu. Di kejuaran ini, Teguh mengangkat tema tentang gawat darurat 

pada anak untuk persiapan menghadapi bencana gempa.
Menurut Teguh sendiri, kesiapan menghadapi bencana di Indonesia 

khususnya pada anak-anak masih kurang. Mereka tidak diberi edukasi 

mengenai pengetahuan tentang gempa, apa yang harus dilakukan saat 

gempa terjadi maupun setelah gempa terjadi. Oleh karena itu, ia 

memanfaatkan hobi menulisnya dengan menuangkan ide untuk 

menjadikan orang tua sebagai kader tanggap bencana kepada anak-

anaknya melalui buku 3 dimensi dan game mitigasi bencana yang saat ini 

digemari anak-anak.
Salah satu anggota Gencorps ini juga memberikan tips dan trik 

kepada mereka yang mempunyai hobi menulis. Tips dan trik juara 

menurut Teguh antara lain niat, usaha, istiqomah, dan berdoa, tak lupa 

ditambah dengan sholat dhuha. “ Jika kamu menang, ingat bahwa kamu 

itu menjadi pemenang hanya saat berada di atas panggung, turun dari 

panggung kamu bukan siapa siapa lagi, oleh karena itu tetaplah ingat, 

bahwa kamu tetap harus berkarya” pesannya.

Saranaku untuk Berprestasi

Menulis, 
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Berawal dari rasa kesal karena sering diejek teman-teman lelakinya sewaktu 

duduk dibangku sekolah menengah ini, Yeni membulatkan tekad untuk meminta izin 

kedua orang tua dengan alasan mengejar prestasi bela diri. Usaha keras yang dilakukan 

tak sia-sia akhirnya ia dapat memanen madu segar yang selama ini tersimpan dalam 

sarang lebah. Motivasi-motivasi yang selama ini kalang kabut dibenaknya terwujud, “ 

ya intinya semua ini untuk bisa jadi mahasiswi yang berprestasi dan dapat 

membanggakan kedua orang tua” tandasnya.

Meskipun disibukkan dengan latihan yang padat, Yeni tak pernah mengeluh atau 

merasa keteteran dengan kegiatan akademiknya. Ia justru mengatakan lebih siap 

dalam mengatur waktu antara latihan dan kegiatan perkuliahan “untuk akademik 

sendiri alhamdulillah saya bisa bagi waktu mana yang harus diprioritaskan terlebih 

dahulu” sambung Yeni. (red:Videa)

yang diadakan di IAIN Tulungagung 14-18 Januari 2019 lalu. Yeni yang 

merupakan salah satu anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Pencak Silat Universitas 

Airlangga ini mengaku bahwa dirinya menggeluti bidang ini sejak SMA.

rdiyeni Hesti Oktavia atau yang 

Asering disapa Yeni ini merupakan 

salah satu mahasiswi angkatan 

2018 yang menorehkan prestasinya dalam 

kegiatan lomba dibidang non akademik. Gadis 

yang lahir di Madiun, 20 tahun yang lalu ini 

mendapatkan Juara 1 Kejuaraan Pencak Silat 

PSHT Cup Cabang Tunggal Putri tingkat wilayah 

Perempuan juga Bisa …Perempuan juga Bisa …Perempuan juga Bisa …
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Prestasi:

1. Juara 1 Pasangan Liga Bridge Mahasiswa Jawa Timur Seri IV (2018)

2. Juara 3 Beregu Mahasiswa Rektor UGM Cup XII dan Kagama Cup (2018)

3. Juara 1 Beregu Youngster Turnamen Bridge Patkawan Piala Pur Byantara 

(2019)

4. Juara 3 Pasangan Turnamen Ubaya Cup VI (2019)

Fatur sudah banyak mengikuti turnamen 

bridge baik tingkat nasional maupun 

regional, hal tersebut membuat Fatur 

sudah terbiasa dalam menghadapi 

turnamen "Ya kalau perasaannya biasa 

saja seperti turnamen biasanya, tapi 

tetap saya selalu berusaha untuk bisa 

member ikan  yang  t e rba ik  aga r 

membawa nama UNAIR sebagai juara 

di tiap pertandingannya.”

ecintaannya dalam dunia 

Kkartu menghantarkan Fatur 

Rizal Pratama, mahasiswa 

Fakultas Keperawatan angkatan 2016 

memperoleh segudang prestasi. Dalam 

kurun waktu yang dekat, Fatur berhasil 

mengantongi beberapa juara salah 

satunya adalah Juara 1 Piala Kartini 

Bridge, Gabsi Jawa Timur.

Selain itu Fatur dan partner 

juga telah menyiapkan taktik 

cara bermain yang akan 

digunakan agar bisa mencapai 

poin yang maksimal

Dua  minggu  sebe lum tu rnamen 

dilaksanakan, Fatur melakukan latihan 

dengan giat setiap hari Jumat dan Sabtu, 

Turnamen Piala Kartini Bridge tingkat provinsi ini 

diikuti oleh pemain bridge dari berbagi daerah 

khususnya daerah Jawa Timur. Fatur juga 

menambahkan dirinya merasa bangga karena bisa 

memeprsembahkan  jua ra  pe r tama  un tuk 

universitasnya tercinta, sebab selama turnamen 

berlangsung Fatur menceritakan bahwasannya ia 

mengalami kendala yaitu kesalahan dalam 

mengeluarkan trik kartu. "Tapi alhamdulillah, masih 

diberikan izin sama Allah untuk menang, ya itu saya 

jadikan sebagai bahan evaluasi selanjutnya ketika 

turnamen yang lain".

MEMBUAHKAN SEGUDANG PRESTASI

BERMULA DARI HOBI BERMAIN KARTU, 

Red: Novianti Lailiah
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Proses panjang untuk menghalau 

rintangan ini membutuhkan keyakinan yang 

besar. Tak hanya itu, gelar sebagai pemenang 

ini dihasilkan dari kerja keras dan kekompakan 

mereka. Cucu, yang merupakan salah satu 

anggota Nevo memberikan tips dan trik 

bagaimana mereka dapat memenangkan 

lomba ini, “latihan yang efektif, jaga kesehatan 

tenggorokan, meningkatkan percaya diri, dan 

jangan lupa berdoa”.

Lomba yang diikuti oleh Ners Voice ini 
membekas sekali di ingatan mereka. Hal ini 
dikarenakan lomba ini diikuti oleh banyak 
peserta yang berasal dari Universitas ternama 
di Indonesia seperti UB, Unpad, Universitas 
Jendral Ahmad Yani dan masih banyak lagi. 
Selain itu, suasana tempat lombapun sangat 
mengesankan. Tempat lomba didesain di 
tribun yang dapat ditonton banyak orang. 
“Acaranya di tribun, banyak banget yang 
nonton jadi ngena banget tegangnya” kata 
Cucu. Mereka juga terkagum dengan panitia 
serta peserta dari universitas lain karena 
mereka saling menyemangati (red.videa)

ers Voice atau Nevo 

Ny a n g  m e r u p a k a n 

b a g i a n  d a r i  U n i t 

Kegiatan Fakultas Keperawatan 

kembali menorehkan prestasinya. 

Ke lompok  paduan  sua ra  yang 

digawangi Nanda Farhana A18, Cucu 

Eka A16, Blandina A16, Sekar Ayu 

A16, dan Neli Widia A17 ini menyabet 

Juara 1 dalam Event Medication 2019. 

Lomba ini diadakan oleh Fakultas 

Farmasi Universitas Padjajaran pada 

tanggal 19-21 Juli 2019 lalu.

Bertekad untuk membanggakan 

nama Fakultas Keperawatan dan 

mencari pengalaman, mereka berjuang 

bersama untuk melewati halangan 

yang menghadang seperti proses 

pemberangkatan seluruh anggota yang 

tidak bisa bersama sehingga setiap 

anggota berangkat secara mandiri ke 

kota Bandung. Selain itu, proses 

latihan yang dipersiapkan mereka  

merasa t idak maksimal  karena 

pengaturan jadwal yang bentrok antara 

anggota satu dengan yang lainnya.

Siapa Bilang Siapa Bilang 

Perawat tak Bisa Berprestasi ??Perawat tak Bisa Berprestasi ??
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