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KETENTUAN LOMBA CEPAT TEPAT NATIONAL NURSING FESTIVAL 

(NURSE) 

FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA 2016 

 

I. KETENTUAN TEKNIS 

A. KETENTUAN PESERTA  

1. Peserta adalah mahasiswa/i S1 Ilmu Keperawatan status aktif yang dibuktikan dengan 

kartu mahasiswa. 

2. Masing-masing anggota tim LCT harus melampirkan foto kopi kartu mahasiswa  

sebanyak 2 lembar.  

3. Peserta lomba bersifat tim yang terdiri dari 3 orang dan harus berasal dari instansi 

pendidikan yang sama.  

4. Pada hari pelaksanaan perlombaan berlangsung tidak diperkenankan adanya pergantian 

anggota tim.  

5. Setiap peserta wajib mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan selama mengikuti 

LCT  NURSE 2016. 

 

B. KETENTUAN LOMBA 

1. Bentuk lomba adalah LCT (Lomba Cepat Tepat).  

2. Tim yang terlambat akan diizinkan masuk tanpa mendapat perpanjangan waktu. 

3. Lomba akan dibagi menjadi tiga babak, yaitu:  

- Babak penyisihan: pada babak ini setiap peserta akan diberikan lembar soal untuk 

diisi. Tes tertulis dilakukan oleh setiap peserta secara individu (bukan dalam tim). 

Lalu skor setiap peserta akan diakumulasi berdasarkan timnya. Pada babak ini akan 

ditentukan 5 tim dengan skor tertinggi yang akan maju ke babak semi final.   

- Babak semi final: lima tim akan bersaing untuk memperebutkan posisi 3 besar untuk 

maju ke babak final.  

 



  

 

 

 

- Babak final: pada babak ini, dari 3 tim yang beradu kecepatan dan ketepatan dalam 

menjawab pertanyaan, akan ditentukan juara 1, 2, dan 3.  

4. Peserta menyediakan alat tulis pribadi sendiri. 

5. Peserta dilarang menggunakan alat bantu apapun dan membawa catatan dalam bentuk 

apapun. 

6. Tim dilarang menanyakan atau memberi jawaban kepada tim lain walaupun berasal dari 

instansi pendidikan yang sama. 

7. Untuk menghindari kecurangan, panitia berhak melakukan inspeksi terhadap peserta  

sebelum lomba dimulai. 

8. Jika peserta terdapat melanggar persyaratan di atas maka panitia berhak  

mendiskualifikasikan tim yang dimana anggotanya melanggar peraturan di atas.  

II. TEKNIS PENDAFTARAN 

1. Setiap peserta wajib mendaftarkan diri dengan mengisi mengisi formulir pendaftaran 

di http://bit.ly/NURSE2016 . Pendaftaran dibuka untuk dua periode: 

a. Early bird: dimulai dari tanggal 19 Juni sampai 29 Juni 2016 

b. Late bird: dimulai dari tanggal 30 Juni sampai 26 September 2016 

2. Setiap peserta wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp160.000,00 untuk periode 

early bird dan sebesar Rp200.000,00 untuk periode late bird.  

Biaya Pendaftaran paling lambat pada hari terakhir pembayaran pukul 12.00 

WIB ke Bank  : BNI 

No. Rekening : 0377967808 

a.n.  : Diyah Hardiyanty 

3. Peserta wajib mengunggah foto bukti pembayaran via media sosial (Whatsapp) kepada 

Alifah (085746444473) maksimal 24 jam setelah pembayaran.  

4. Setelah melakukan registrasi, peserta wajib memberikan konfirmasi via sms maksimal 

24 jam kepada Alifah (085746444473) dengan format “Registrasi LCT_Nama Ketua 

Tim_Institusi” 

5. Uang yang telah di transfer tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.  

 

http://bit.ly/NURSE2016


  

 

 

III. PELAKSANAAN LOMBA CEPAT TEPAT (LCT) NURSE 2016 

1. Peserta harus hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan panitia. Jika 

peserta telah dipanggil oleh panitia sebanyak 3 kali berturut-turut dalam tenggang 

waktu 2 menit, tetapi tidak hadir maka tim peserta tersebut dianggap mengundurkan 

diri.  

2. Selama pelaksanaan lomba tidak diperkenankan melakukan pergantian peserta. 

3. Sebelum memasuki babak LCT, peserta akan diseleksi dengan diberikan soal-soal 

wajib yang akan dikerjakan oleh setiap individu. Soal terdiri dari 30 soal MCQ.  

4. Peserta yang lolos babak penyisihan (sebanyak 5 tim), akan memasuki babak semi final 

dengan sistem pertanyaan wajib dan pertanyaan lemparan.  

- Pertanyaan wajib (untuk semua tim) 

- Pertanyaan lemparan (apabila salah satu tim tak bisa menjawab langsung 

dilemparkan sebagai pertanyaan rebutan)  

5. Babak finalDiikuti oleh 3 tim dengan skor terbaik dari babak semi final. 

- Pertanyaan rebutan (setiap tim mempunyai hak sama dengan azas siapa cepat 

dia dapat)  

- Apabila skor akhir ada 2 tim yang memiliki skor akhir sama, akan diberikan 

pertanyaan rebutan khusus, sehingga terjadi selisih skor.  

6. Pembaca soal akan membacakan setiap soal hanya satu kali, kecuali bila dianggap perlu 

oleh pembaca soal, atau juri, pembacaan soal bisa diulangi.  

IV. PENGHARGAAN DAN HADIAH  

Juara I  : Trophy + Sertifikat + Uang Tunai Rp 1.500.000,00 

Juara II : Trophy + Sertifikat + Uang Tunai Rp 1.000.000,00 

Juara III : Trophy + Sertifikat + Uang Tunai Rp  500.000,00 

 

 

 

 



  

 

 

V. JADWAL LOMBA CEPAT TEPAT (LCT) 

No. Uraian Waktu 

1. Pendaftaran peserta Early bird: 19 Juni – 29 Juni 2016 

Late bird: 30 Juni – 26 September 

2016 

2. Pelaksanaan lomba LCT 29 Oktober 2016 

3.  Pengumuman pemenang dan 

penyerahan hadiah 

30 Oktober 2016 

 

VI. INFORMASI SEKRETARIAT PELAKSANA  

SC BEM FIK UI  

Gedung C lantai 4 Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Depok  

E-mail:  nursingfestivalfikui@gmail.com 

Twitter: fik_nurse 

IG: fik_nurse 

Fanpage (FB): NURSE FIK UI 

Contact Person: Alifah Indrarini (085746444473) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

VII. KRITERIA PESKORAN SELEKSI LOMBA CEPAT TEPAT NURSE 2016 

1. Ketentuan peskoran pada seleksi tulis MCQ:  

a. Soal terdiri dari 30 soal MCQ 

b. Waktu mengerjakan 40 menit 

c. Peskoran:  

 Jawaban benar: +4 

 Jawaban salah: -1 

 Tidak dijawab: 0  

2. Ketentuan peskoran pada pertanyaan wajib (Semi Final). 

a. Soal dibacakan oleh petugas (Quis master). 

b. Jumlah soal pada sesi ini adalah 20 soal. 

c. Tiap tim memiliki 5 soal wajib. 

d. Durasi berpikir tim wajib paling lama 10 detik. 

e. Penjawab harus juru bicara 

f. Peskoran:  

 Jawaban sempurna diberi skor = 100. 

 Jawaban salah diberi skor = 0.  

3. Ketentuan Peskoran pada pertanyaan lemparan (Semi Final) 

a. Pertanyaan lemparan yang disajikan merupakan lempar-rebut, bukan lempar gilir. 

b. Jumlah soal pada sesi ini adalah dua soal bagi masing-masing tim. 

c. Durasi berpikir tim yang mendapat kesempatan menjawab paling lama 10 detik. 

d. Jika jawaban dari tim wajib jawab salah, Quis master akan segera melempar ke tim yang  

lain dengan rebutan. 

 



  

 

 

e. Tim yang diberi kesempatan untuk mendapat lemparan adalah tim yang terlebih dahulu 

memencet bel. 

f. Jika tim yang mendapat kesempatan lemparan menjawab dengan benar diberi skor = 100. 

Namun, jika jawaban ternyata salah diberi skor = -50 (dikurangi 50). 

g. Pada lempar-rebut ini, yang menjawab tidak harus juru bicara.  

4. Ketentuan Peskoran pada Rebutan (Final) 

a. Soal dibacakan oleh petugas (quis master). 

b. Jumlah soal pada sesi ini adalah 10 soal. 

c. Semua tim mendapat kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan dengan cara 

berebut memencet bel terlebih dahulu.  

d. Tim yang memencet bel tercepat diberi kesempatan menjawab soal. 

e. Durasi berpikir tim yang mendapat kesempatan menjawab paling lama 5 detik 

f. Peskoran: 

Jika jawaban benar, diberi skor = 100 

Jika jawaban salah, diberi skor = - 100 

Jika tidak menjawab, diberi skor = 0 

Pada sesi rebutan ini, yang menjawab tidak harus juru bicara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

VIII. KISI-KISI LCT NURSE FIK UI 2016 

Tema Besar : Respirasi 

Subtema :  

1. Anatomi fisiologi sistem respirasi  

2. Keseimbangan asam basa dalam sistem respirasi  

3. Gangguan sistem respirasi (Klien Dewasa) 

-  TBC (etiologi, faktor risiko, patofisiologi, pemeriksaan fisik/diagnostik, 

farmakologi, askep, komplikasi). 

- PNEUMONIA (etiologi, faktor risiko, patofisiologi, pemeriksaan 

fisik/diagnostik, farmakologi, askep, komplikasi). 

- PPOK (etiologi, faktor risiko, patofisiologi, pemeriksaan fisik/diagnostik, 

farmakologi, askep, komplikasi). 

4. Asuhan keperawatan terkait respirasi secara umum (mencakup proses keperawatan) 

Referensi tambahan*:  

1. Doengoes, M.E., Moorhouse, M.F., & Murr, A.C. (2010). Nursing care plan: 

guidelines for individual client care across the life span, 8th edition. Philadelphia: 

F.A. Davis Company. 

2. Herdman, T.H. & Kamitsuru, S. (Eds.). (2014). NANDA International Nursing 

Diagnoses: Definitions & Classification, 2015-2017. Oxford: Wiley Blackwell. 

3. Black, J. M., & Hawks, J. H. (2009). Medical-surgical nursing: clinical 

management for positive outcomes (8th ed.). USA: Elsevier Inc. 

*peserta dianjurkan untuk membaca referensi dari sumber lain sebanyak-banyaknya, dan 

tidak terpaku pada referensi tambahan dari panitia.  

 


