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S
elama satu minggu jargon 
tersebut selalu menggema 
di Student Center UNS 

terhitung sejak tanggal 26 – 30 
Agustus 2013. Yup, Selama satu 
minggu secara bergantian ma-
hasiswa baru dari tiap fakultas 
di UNS mengikuti kegiatan Expo 
UKM UNS di student Center. Keg-
iatan ini bersifat wajib bagi ma-
hasiswa baru UNS agar mereka 
tahu tentang UKM-UKM yang ada 
di UNS dan dapat mengikuti UKM 
sesuai minat dan bakat mereka. 
Ada 25 lebih UKM di UNS, mulai 
dari jenis beladiri, seni, sosial, 
agama, ilmiah dan politik. nggak 
ketinggalan KSR PMI Unit UNS, 
UKM yang bergerak di bidang 
sosial ini, juga ikut menyemara-
kkan EXPO 2013.
Dari KSR UNS menampilkan 
simulasi penembakan yang saat 

Welcome 

ini sedang marak-maraknya dan 
ceritanya mengambil lokasi di 
Car Free Day. Simulasi tersebut 
cukup menarik perhatian ma-
hasiswa baru karena keadaan 
simulasi yang sama dengan 
kondisi aslinya. Selama satu 
minggu KSR UNS 390 maha-
siswa mendaftar untuk menjadi 
calon anggota baru KSR PMI 
Unit UNS angkatan ke 23. Hal 
tersebut juga terlihat saat diberi 
waktu istirahat sholat dhuhur, 
stand KSR UNS tidak pernah sepi 
dari pendaftar yang berasal dari 
semua fakultas secara merata. 
Setelah expo berakhir pendafa-
taran masih dibuka hingga tang-
gal 21 September 2013.

Generation of 
KSR PMI Unit UNSth

e 23
rd

Ethnically Indonesian Culture Representing Our Nation In 
Diversity. “Satukan perbedaan kita”.
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KSR Pagi.

Alhamdulillah puji syukur ke-
hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga kami 
dapat menyelesaikan majalah 
Valenta edisi kedua ini tepat 
pada waktunya.
Terima kasih kepada seluruh 
pihak yang telah membantu 
dalam proses pengerjaan 
majalah Valenta ini. Akhir kata 
tidak ada gading yang tak 
retak. Begitu juga denganma-
jalah ini, kritik dan saran yang 
membangun senantiasa kami 
nantikan.

Mahasiswa yang aktif organ-
isasi identik dengan maha-
siswa yang suka bolak-balik 
rapat dan memiliki banyak 
kegiatan. Apakah benar 
seperti itu? Opini di atas bisa 
anda temukan kebenaran atau 
kejelasannya jika menelusuri 
setiap halaman dengan men-
dalam. Selamat membaca.

Redaksi

Salam Redaksi
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D
ewasa ini banyak ma-
hasiswa yang berpikiran 
bahwa mengikuti suatu 

organisasi kemahasiswaan (or-
mawa) di kampus hanya akan 
menghambat perkuliahan kita. 
Padahal sebenarnya anggapan 
itu salah bagi mahasiswa yang 
memandangnya secara bijak. 
Dengan kita mengikuti organ-
isasi kemahasiswaan justru bisa 
meningkatkan softskill kita yang 
kita tidak dapatkan dari kegiatan 
akademik di kampus.
 
Mengasah bakat atau IP 
Bagus?
Biasanya mahasiswa baru sering 
galau saat mengikuti expo UKM 
di kampus. Mereka bingung 
apakah mengikuti UKM yang 
sesuai hobi dan minat mereka 
atau fokus pada kuliah dan 
mendapatkan IP bagus. Karena 
masih baru mahasiswa biasanya 
takut waktu kuliahnya tersita 
jika mengikuti berbagai macam 
organisasi dan UKM. Sebagian 
beranggapan ikut UKM akan 
mengganggu kuliah. Namun itu 
hanya sebuah opini yang belum 
tentu benar. Banyak juga ma-
hasiswa yang aktif dan mengi-
kuti banyak organisasi dan 
UKM di kampus tetapi juga bisa 

“Ini tentang pilihan, pilihan 
untuk menjadi mahasiswa 
seperti apa. Kupukupu (ku-
liah-pulang,kuliah-pulang) 
atau Kurakura (kuliah-rapat, 
kuliah-rapat), apakah maha-
siswa dengan IP 4,00 yang 
rajin keluar masuk per-
pustakaan, mahasiswa yang 
kuliah-pulang, kuliah-pulang, 
mahasiswa yang mengikuti 
rapat atau tipe mahasiswa 
lainnya.”

Mana Pilihanmu, 
Mahasiswa ‘Kupu-kupu’ 
atau Mahasiswa ‘Kura-
kura’?

Fokus Utama
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mendapatkan IP cumlaude. 
Ini tentang pilihan, pilihan 
untuk menjadi mahasiswa sep-
erti apa. Kupu kupu (kuliah-
pulang,kuliah-pulang) atau Kura 
kura (kuliah-rapat, kuliah-rapat), 
apakah mahasiswa dengan IP 
4,00 yang rajin keluar masuk 
perpustakaan, mahasiswa yang 
ngantuk di dalam kelas atau 
mahasiswa yang kuliah-pulang, 
kuliah-pulang, mahasiswa yang 
mengikuti rapat atau organisasi 
apa saja, mahasiswa yang hanya 
pamer gaya setiap kali ke kam-
pus, atau tipe mahasiswa lain-
nya.
 
Prioritas Juga Penting
Semua tergantung pada ma-
hasiswa itu sendiri, bagaimana 
mengatur waktunya. Untuk 
membentengi diri dari kesibukan 
sana – sini, harus pandai dalam 
membuat prioritas.
Ini bukan tentang mahasiswa 
akademis yang hanya mengejar 
IP, mahasiswa yang gemar hura 
– hura atau ikut rapat sana-sini, 

melainkan tentang bagaimana 
kita bisa bijaksana dalam me-
nentukan pilihan. Jadi tipe ma-
hasiswa seperti apakah kalian?
Menjadi mahasiswa tidak hanya 
mengandalkan ilmu yang didapat 
dari dosen, berbaur dengan ke-
hidupan nyata juga perlu seb-
agai bekal terjun di masyarakat.
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M
ahasiswa sebagai salah 
satu elemen kampus, di 
samping sebagai civitas 

akademika, juga merupakan ba-
gian generasi muda dan sumber 
daya insani masa depan. Peran 
mahasiswa sebagai agent of 
change dalam kehidupan so-
cial harus memiliki kemampuan 
yang dapat dipraktekkan dalam 
kehidupan nyata yang salah 
satunya dapat diperoleh dengan 
terlibat aktif dalam organisasi. 
Seorang mahasiswa akan mem-
peroleh nilai tambah jika, ia 
tidak hanya sibuk dengan nilai 
akademis tetapi juga aktif ber-
organisasi kerena dengan beror-
ganisasi seseorang akan terbiasa 

bekerjasama dengan orang lain, 
memiliki jiwa kepemimpinan, 
terbiasa bekerja dengan manaje-
men. Kemampuan tersebut san-
gat dibutuhkan ketika memasuki 
dunia yang sebenarnya.
Sejalan dengan opini tersebut, 
mas Cipto yang pernah menja-
bat sebagai Ketua Umum HI-
MAPENSIL UNS, membuktikan 
bahwa pengalaman organisasi 
sangat dibutuhkan saat terjun ke 
dunia kerja. “Organisasi dapat 
memberikan ilmu yang tidak 
bisa didapatkan oleh mahasiswa 
di bangku kuliah, organisasi 
dapat menjadi lahan untuk kita 
belajar menghadapi orang lain, 
mengatasi masalah dan berpikir 
sistematis, salah satu terpent-
ing adalah terbangunnya jalinan 
relasi dengan berbagai pihak.” 
ujar  Sucipto, S.Pd. yang meru-

KULIAH DAN ORGANISASI, 

Why Not?

“Mahasiswa sukses tidak 
hanya dilihat dari kuantitas 
IP-nya namun juga kualitas-
nya.” ungkap Sucipto dalam 
mengawali sesi wawancara. 
Hal tersebut yang membuat 
komandan KSR PMI Unit UNS 
periode 2012 ini, saat me-
masuki masa perkuliahan 
di UNS mengikuti berbagai 
organisasi sesuai dengan 
minatnya. Ketika aktif kuliah 
mas Cipto mengikuti 3 organ-
isasi yaitu KSR PMI Unit UNS, 
Taekwondo dan HIMAPENSIL 
(Himpunan Mahasiswa Pen-
didikan Teknik Sipil) UNS, 
dengan posisi yang strategis.

Wawancara
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pakan lulusan mahasiswa Pen-
didikan Teknik Sipil angkatan 
2008 FKIP UNS. Mas Cipto telah 
diwisuda pada bulan Maret 2013 
ini dengan predikat cumlaude, 
sekarang mas Cipto telah beker-
ja di WIKA yang dilakoninya 
sebelum lulus kuliah yaitu sejak 
April 2012.

Di KSR UNS 
sendiri, mas 
Cipto pernah 
menjadi pen-
gurus selama 
tiga periode 
kepenguru-
san. Pada 
periode 
2009/2010 
menjabat 
sebagai 
Ketua Bi-
dang I Sumber Daya Anggota, 
periode 2011 menjabat sebagai 
Sekretaris Jenderal dan periode 
2012 menjabat sebagai Koman-
dan KSR PMI Unit UNS. Memang 
cukup berat untuk membagi 
waktu antara kuliah dan organ-
isasi, mas Cipto pun mengakuin-
ya. Keterbatasan mobilitas 
adalah kendala terbesarnya saat 
menjadi pengurus di KSR UNS, 
Markas KSR UNS yang letaknya 
cukup jauh dari kampusnya di 
Pabelan membuatnya harus 
berusaha lebih. Karena pada 
saat itu mas Cipto belum memi-
liki kendaraan sendiri. Apalagi 
selain menjadi pengurus, mas 
Cipto juga berkerja part time 
di beberapa tempat. Namun 

hal tersebut tidak menyurutkan 
niatnya untuk tetap aktif dalam 
organisasi.

Saat menjadi mahasiswa, kuliah 
dan organisasi hal yang tidak 
dapat dipisahkan. Akademis me-
mang tujuan utama mahasiswa 
dalam kuliah, namun orgnaisasi 
tidak kalah pentingnya. Banyak 

paradigma 
yang berang-
gapan bahwa 
jika maha-
siswa aktif 
dalam org-
naisasi maka 
kuliahnya 
akan terbeng-
kalai. Menger-
jakan tugas 
mendekati 
deadline, 

mengerjakan ujian dengan 
belajar pas-pasan bahkan tidak 
lulus ujian, yang nantinya akan 
berimbas pada IPK atau Indeks 
Prestasi Kumulatif yang njeblok, 
itulah hal-hal yang biasanya 
terjadi pada mahasiswa organ-
isatoris. Apakah demikian?
 
“Semua itu tergantung pribadi 
masing-masing, mengalahkan 
ribuan orang belum tentu dise-
but pemenang, mengalahkan 
diri sendiri itu disebut gemilang” 
mas Cipto meneruskan, tidak 
memandang dia aktif organ-
isasi atau tidak, apabila control 
dirinya itu baik maka semua 
akan berjalan dengan seimbang. 
Prestasi Oke, Organisasi Yes!

“Semua itu tergan-
tung pribadi masing-
masing, mengalahkan 
ribuan orang belum 
tentu disebut pe-
menang, mengalahkan 
diri sendiri itu disebut 
gemilang” 
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Kalau Anda ingin mengudap 
sebelum tidur, pikirkan berapa 
banyak kalori yang telah ma-
suk ke tubuh Anda di hari itu.

2. Banyak Keringat ? Kalori 
Terbakar 

Pernah dengar istilah ’gemuk 
air’? Hal ini menggambarkan 
orang yang berusaha mengelu-
arkan keringat sebanyak mung-
kin agar bobot tubuhnya tidak 
bertambah. Alhasil, banyak yang 

Cek dulu kebenarannya sebelum 
ikut arus. Dari sekian banyak 
mitos yang banyak beredar 
selama ini, berikut akan kita 
bahas di antaranya.

1.Tidak bo-
leh Makan 

Lewat Pukul 8 
Malam 

Persoalannya 
tidak terletak pada pukul berapa 
Anda makan. Tetapi, apa yang 
Anda makan, berapa banyak, 
dan seberapa berat aktivitas 
Anda sepanjang hari itu. Tiga 
pertanyaan inilah yang menen-
tukan apakah bobot Anda akan 
turun, naik, atau tetap di angka 
timbangan yang sama. Sebab, 
kapan pun Anda makan, tubuh 
akan menyimpan kelebihan kal-
ori itu dalam bentuk lemak. 

Awas, jangan makan setelah 
lewat pukul 6 petang. Jangan 
terlalu banyak minum air es, 
nanti gemuk. Rajin minum 
jamu bersih darah agar ti-
dak jerawatan. Dan, masih 
banyak lagi pantangan atau 
anjuran yang katanya bisa 
membuat Anda mengalami 
atau terhindar dari penyakit.

MITOS 
KESEHATAN

memaksa diri berolahraga secara 
keras, untuk memacu keluarnya 
keringat. Padahal, lemak baru 
terbakar setelah 20 menit lati-
han. Tetapi, bersamaan dengan 
itu, intensitas olahraga yang 
tinggi sejak awal telah menguras 
tenaga Anda. Akhirnya, Anda 
berhenti di saat tubuh mulai 
membakar lemak. Sayang, ’kan? 

Mitos
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3. Minum Teh  

Menurut Shengming Shibao (Ma-
jalah kehidupan), berdasarkan 
penelitian para ahli obat-obatan 
dari Institut Penelitian Bahan 
Obat, daratan Tiongkok: “Daun 
teh mengandung asam tannic 
dan teofilin. Kedua zat ini akan 
memengaruhi pencernaan tubuh 
manusia terhadap makanan.”
Cairan lambung dan usus san-
gat penting bagi tubuh untuk 
mencerna makanan, namun 
ketika asam tannic masuk ke 
saluran pencernaan, mereka 
dapat menghambat sekresi 
dan mengakibatkan gangguan 
pencernaan. Selain itu asam tan-
nic dapat menyebabkan koagula-
si (pembekuan) atas protein dari 
daging, telur, kedelai, produk 
susu dan makanan lainnya dan 
membentuk tanin-protein koagu-
lum yang sulit dicerna.
Tannin juga bereaksi dengan 

makanan yang mengandung lo-
gam seperti zat besi, magnesium 
dan lainnya. Keduanya akan 
bereaksi selama bertahun-tahun 
dan pada akhirnya terbentuk 
batu.Para ahli mengatakan, air 
putih adalah minuman terbaik 
setelah makan, selain dapat 
membersihkan mulut juga tidak 
memengaruhi pencernaan. 
Setengah jam setelah makan, 
Anda dapat minum sedikit teh 
encer.

Sampe disini dulu mitos kes-
ehatannya. Tunggu mitos-mitos 
berikutnya.
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F
orel di Surakarta ini 
berdiri atas prakarsa se-
seorang dari Universitas 

Sebelas Maret yang bernama 
Saudara Tri. Karena sebagai 
pemrakarsa, beliau diangkat 
sebagai koordinator Forel 
Surakarta. Tetapi 
sekarang 
beliau di-

beri 
ama-

nah untuk 
mengetuai Forum 

relawan tingkat Nasional, 
sehingga dipilihlah koordinator 

forel yang baru.
Pemilihan koordinator Forum 
Relawan se-Surakarta ini dihad-
iri oleh sembilan KSR Unit di 
Surakarta, yaitu KSR PMI Unit 
UNS, KSR PMI Unit Universitas 
Slamet Riyadi (UNISRI), KSR 
PMI Unit Stikes Kusuma Husada, 

Forum Relawan atau biasa 
kita sebut dengan FOREL 
adalah tempat atau wadah 
bagi para relawan untuk me-
nyampaikan aspirasi mereka. 
Asal tahu aja, kurang lebih 
ada 1000 relawan di Kota 
Solo yang berasal dari berb-
agai tingkatan PMR SD, SMP, 
SMA dan berbagai unit KSR di 
Perguruan Tinggi.

KSR PMI Unit Institut Seni In-
donesia, KSR PMI Unit PKU,KSR 
PMI Unit Markas, KSR PMI Unit 
USB, KSR PMI Unit Akademi 
Keperawatan PPNI, dan KSR PMI 
Unit AAI Naskes. Selanjutnya 
ada empat Unit mengajukan 
orang yang akan dicalonkan 
sebagai koordinator Forum 
Relawan di Surakarta yaitu KSR 
UNS, KSR UNISRI, KSR USB, 
dan KSR PKU. 
Setelah melewati beberapa 
pertemuan bersama Per-
wakilan Humas PMI 
Kota Sura-
karta 

dan  
unit-

unit KSR yang 
ada di Surakarta, 

perwakilan dari KSR PMI 
Unit UNS terpilih menjadi koor-
dinator forum relawan Kota 
Surakarta yaitu Saudari Juliana 
Ekaputri Saragih. 
Visi Misi Juli.
Pada akhirnya kita semua ber-
harap agar sumber daya rela-
wan yang ada di Kota Surakarta 
dapat memberikan yang terbaik 
untuk masyarakat dan mem-
berikan pengabdian nyata bagi 
warga di Solo dan sekitarnya. 

FOREL
Satu

kan 

Relawan 

Kota

Surakarta

Pojok Relawan
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Mengabdi Lewat 

Khitanan Massal

Pengabdian
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K
egiatan sosial bertajuk 
khitanan massal yang 
diselenggarakan KSR PMI 

Unit UNS ini merupakan program 
kerja baru. Bertepat di Student 
Center UNS 30 peserta khitan 
yang bertempat tinggal diseki-
tar UNS mengikuti kegiatan ini 
dengan antusias.  Kegiatan ini 
dilatar belakangi atas kepriha-
tinan terhadap anak-anak yang 
kurang mampu disekitar UNS. 
Hal ini berkaitan dengan imple-
mentasi dari kegiatan pengabdi-
an masyarakat secara langsung 
dari KSR PMI Unit UNS.
 
Kegiatan ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi ma-
syarakat sehingga bisa sejalan 
dengan visi dan misi KSR PMI 
Unit UNS yaitu menjadi organ-
isasi yang dicintai dan memban-
tu masyarakat. 

Bekerjasama Dengan Yayas-
an Kesuma UNS
Dalam penyelenggaraannya 
KSR PMI Unit UNS bekerjasama 
dengan Yayasan Kesuma Islam 
Kedokteran UNS. Salah satu hal 
terindah dalam hidup ini adalah 
ketika kita dapat membuat 
orang tersenyum lepas dan me-
ringankan beban mereka. Itulah 
yang akan menjadi tujuan bagi 
KSR PMI Unit UNS dalam mem-
berikan pengabdian nyata bagi 
masyarakat. 

Dini Romdhoni selaku Komandan 
KSR PMI Unit UNS mengharap-
kan Newtrial program ini dapat 

dilaksanakan kembali pada 
kepengurusan berikutnya den-
gan jumlah target peserta yang 
lebih banyak dan lebih tepat 
sasaran. Semoga sekecil apapun 
yang kita lakukan dapat selalu 
bermanfaat bagi orang lain. 
Salam Kemanusiaan

Salah satu hal ter-
indah dalam hidup 
ini adalah ketika 
kita dapat membuat 
orang tersenyum 
lepas dan merin-
gankan beban mere-
ka. Itulah yang akan 
menjadi tujuan bagi 
KSR PMI Unit UNS 
dalam memberikan 
pengabdian nyata 
bagi masyarakat. 
-16 juni 2013 Student Center 
UNS-
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P
ertanyaan tersebut adalah 
pertanyaan yang pal-
ing sering muncul jika 

kita sedang berdiskusi menge-
nai pentingnya donor darah. 
Jika kita melihat dengan logika 
sederhana, memang seolah tam-
pak seperti komersialisasi darah. 
Tetapi jika kita paham proses 
yang sesungguhnya mengenai 
alur dari mulai pendonor, pen-
gelolaan  hingga darah siap di 
transfusikan, maka akan terjaw-
ab pertanyaan tersebut di atas. 

Pengelolaan Darah
Yang dimaksud dengan penge-
lolaan darah adalah tahapan 
kegiatan untuk mendapatkan da-
rah sampai dengan kondisi siap 
pakai, yang mencakup antara 
lain :
1. Rekruitmen donor
2. Pengambilan darah donor
3. Pemeriksaan uji saring
4. Pemisahan darah menjadi 
komponen darah
5. Pemeriksaan golongan darah
6. Pemeriksaan kecocokan darah 

Mengapa Jika Donor Gratis tetapi 
Jika Butuh Harus Bayar? 

“Terkadang heran kan, kok setiap minta darah ke PMI harus 
bayar padahal kalo kita donor darah kan gratis, kita tidak 
minta uang sama sekali. Walaupun memang bisa dapat seko-
tak susu atau kacang hijau, biskuit atau apel (berbeda-beda 
setiap donor) tapi kalau dihitung gak semahal waktu kita 
mesen darah ke PMI.”

Donor Darah
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donor dengan pasien
7. Penyimpanan darah di suhu 
tertentu
8. Dan lain-lain

Untuk melaksanakan tugas 
tersebut dibutuhkan sarana 
penunjang teknis dan personil 
antara lain :
a. Kantong darah
b. Peralatan untuk mengambil 
darah
c. Reagensia untuk memeriksa 
uji saring, pemeriksaan golongan 
darah, kecocokan darah donor 
dan pasien
d. Alat-alat untuk menyimpan 
dan alat pemisah darah menjadi 
komponen darah
e. Peralatan untuk pemeriksaan 
proses tersebut
f. Pasokan daya listrik untuk 
proses tersebut
g. Personil PMI yang melak-
sanakan tugas tersebut

Peranan ketersediaan prasarana 
di atas sangat menentukan ber-
jalannya proses pengolahan da-
rah. Untuk itu pengadaan dana 
menjadi penting dalam rangka 
menjamin ketersediaan prasa-
rana tersebut, PMI menetapkan 
perlunya biaya pengolahan darah 
( service cost).

Service Cost
Besarnya jumlah Service Cost 
yang ditetapkan standar oleh 
PMI adalah sebesar Rp 128.500,- 
Namun demikian dalam prak-
teknya di beberapa rumah sakit, 
terutama swasta, jumlahnya bisa 

disesuaikan dengan keadaan 
RS-nya. oleh karena adanya 
kebijakan “subsidi silang”. Bagi 
yang tak mampu, pembebasan 
service cost juga dapat dikena-
kan sejauh memenuhi prosedur 
administrasi yang berlaku.

Tak Ada Perbedaan
Service cost tetap harus dibayar 
walaupun pemohon darah mem-
bawa sendiri donor darahnya. 
Mengapa demikian? Karena 
bagaimanapun darah tersebut 
untuk dapat sampai kepada 
orang sakit yang membutuhkan 
darah tetap memerlukan prose-
dur seperti tersebut diatas.

Demikian pula Service Cost 
tetap ditarik walaupun PMI telah 
menerima sumbangan dari ma-
syarakat karena hasil sumban-
gan masyarakat tersebut masih 
jauh dari mencukupi kebutuhan 
operasional Unit Tranfusi Darah 
PMI.

Nah jadi itulah alasan mengapa 
saat butuh darah kita harus 
membayar. Bukan alasan komer-
sial lhoo.
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S
alah satu alasan dito-
laknya calon pendonor un-
tuk mendonorkan darahn-

ya adalah karena Hb rendah. 
Nah buat temen-temen yang 
mengalami hal tersebut bisa 
mengikuti tips untuk menjaga 
atau meningkatkan Hb dibawah 
ini:

1. Konsumsi suplemen 
zat besi atau makanan 
kaya zat besi. Menkon-
sumsi makanan kaya 

zat besi sangat baik untuk me-
ningkatkan Hb.

Mengatasi 
Hb Rendah
Mau donor darah tapi gak 
bisa karena Hb rendah, pa-
dahal udah niaaaatt banget 
untuk donor...

2. Kandun-
gan zat besi 
yang berasal 
dari sumber 
makanan he-
wani (kerang, 
ayam, hati, 

daging sapi, daging merah, 
kalkun, ikan) lebih tinggi dari-
pada sumber makanan nabati 
(telur, sayuran berwarna gelap, 
daun hijau, buah-buahan ker-
ing, kacang-kacangan dan biji-
bijian)

3. Jangan mengkon-
sumsi suplemen zat 
besi atau makanan 
yang mengandung 

zat besi dengan makanan yang 
bersifat ‘besi-blocker’, seperti 
teh, kopi, makanan kaya serat, 
makanan dengan kadar kalsium 
yang tinggi ( seperti susu, keju, 
coklat, dan minuman berkafein).

Tips
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T
ujuan pelaksanaan Pelati-
han Pertolongan Pertama 
bagi anak Moor ini adalah 

memberikan wawasan dan 
pengetahuan bagi komunitas 
anak motor dalam memberikan 
pertolongan pertama jika terjadi 
kecelakaan lalu lintas. Acara 
pelatihan ini dihadiri oleh 25 
anggota komunitas anak motor 
dari berbagai unit di Kota Solo. 
Selain itu Komandan KSR PMI 
Unit UNS juga hadir dan mem-
berikan sambutannya dalam 
acara ini. “Harapan kami dengan 
adanya kegiatan pelatihan ini 
dapat menjalin hubungan baik 
dengan komunitas anak motor di 
Kota Solo dan KSR PMI Unit UNS 
dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat di sekitar kampus 
UNS”, ungkap Dini Romdhoni, 
komandan KSR PMI Unit UNS.

Antusiasme dari peserta pelati-

han tersebut sangat tinggi. Terli-
hat dari pertanyaan-pertanyaan 
yang disampaikan pada pengisi 
materi yaitu Sucipto,S.Pd dan 
Rosewati Indrani. Pertanyaan 
yang diajukan seputar bagaima-
na sikap mereka dalam menga-
hadapi korban yang mengalami 
kecelakaan dan lain sebagainya. 
Tidak hanya mendapatkan ma-
teri, anggota anak motor terse-
but juga mendapatkan kesempa-
tan untuk mempraktikan materi 
yang sudah di peroleh. 

Pelatihan Pertolongan Per-
tama Untuk Anak Motor

Wujud Pengab-
dian KSR UNS

“Satu hati dalam pengabdian 
sejati”, bercermin dari jargon 
tersebut KSR PMI Unit UNS 
berusaha untuk mengabdi 
dengan sepenuh hati kepada 
masyarakat di sekitar UNS. 
Setelah mengadakan khita-
nan massal, kali ini KSR PMI 
Unit UNS akan memberikan 
pelatihan pertolongan per-
tama kepada Komunitas anak 
motor di Solo yang bermar-
kas di belakang kampus UNS. 
Pelatihan ini dilaksanakan 
pada hari Sabtu, 20 Juli 2013 
bertempat di Student Center 
UNS.

Pengabdian
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T
eknik packing ransel (car-
rier) saat mendaki gunung 
maupun kegiatan out bond 

lainnya sangat diperlukan se-
hingga barang-barang yang kita 
bawa dapat kita bawa dengan 
ringkas, efisien, rapi. Prinsip-
prinsip packing carrier yang 
harus diperhatikan antara lain:
 
1. Masukkan matras dalam 
carrier
Dengan meletakkan matras mel-
ingkar di dalam carrier bentuk 
ransel akan lebih tegak dan lebih 
mudah saat melakukan packing 
(meyusun) ataupun mengambil 
barang dari dalam ransel.

2. Letakkan barang terberat 
di paling atas
Dengan meletakkan barang-ba-
rang yang berat di bagian atas, 
beban terberat ransel akan jatuh 
di pundak. 

Packing merupakan cara atau teknik 
menyusun perlengkapan dalam 
ransel (carrier). Dengan packing 
(pengepakan) yang baik ransel akan 
mampu memuat peralatan dengan 
efisien namun tetap terasa nyaman 
dikenakan saat perjalanan.

Teknik 
Packing 
Carrier 

Pengetahuan
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3. Berat seimbang antara kiri 
dan kanan
Saat melakukan packing, letak-
kan barang sehingga beban an-
tara bagian kiri dan kanan ransel 
seimbang.

4. Maksimalkan ruang-ruang 
yang ada
Barang-barang yang berlubang 
bagian dalamnya seperti nasting 
(panci serba guna) jangan dibi-
arkan kosong tetapi isilah den-
gan barang-barang lain semisal 
beras, telur dll.

5. Urutkan barang sesuai 
waktu penggunaanya
Barang-barang yang akan segera 
dipakai letakkan dibagian pal-
ing atas saat packing. Dan 
sebaliknya. Pisah barang yang 
sewaktu-waktu diperlukan, sep-
erti ponco dan obat-obatan.

6. Masukkan ke kantong 
plastic

7. Lindungi benda mudah 
pecah

8. Hindari menggantung 
benda di luar carrier
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Galeri

Buka Bersama KSR PMI Unit UNS

SUPER CAMP di Pantai Siung

SUPER CAMP di Pantai Siung

Donor Darah di Yonif 413

Gerakan 500 Kantong Darah

HUT ke-23 KSR PMI Unit UNS
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Donor Darah di Yonif 413
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Find 15 medical tools (vertical and horizon-
tal)!

TEKA TEKI VALENTA  


