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 Kegiatan yang diatas itu baru sebagian 
dari kegiatan kami. Nah, untuk lebih tahu 
tentang kami dan apa aja yang kami lakukan, 
yuk main ke Markas kami, KSR PMI Unit 
UNS yang berada di Gedung GRHA UKM 
Lantai 1, UNS, Jl. Ir Sutami No. 36 A 
Surakarta. Sahabat Volunteers juga dapat 
menghubung i  kami  v i a  t e l epon  d i  
0 8 5 7 2 8 8 8 7 1 4 9  a t a u  e m a i l  y a i t u  
ksr.pmi.uns@gmail.com  dan jangan lupa 
kunjungi media sosial kami di twitter 
@KSR_UNS, facebook Ksr Pmi Unit Uns, 
dan website ksrpmi.uns.ac.id. See You Guys !!

 Alhamdulillaah, puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kami untuk 

terus berkarya, berkreasi dan berbakti pada masyarakat,  sehingga kami bisa menerbitkan Majalah Valenta edisi IV ini. Majalah 

Valenta kali ini bakalan menambah informasi kamu seputar KSR PMI Unit UNS, Pertolongan Pertama, serta Volunteer Week and 

Youth Volunteer Competition. Kamu juga bisa kenalan sama tokoh inspiratif kepalangmerahan sekaligus dapet tips-tips seputar 

kesehatan, rubrik humor, dan eksperimen juga!

 Redaksi Majalah Valenta edisi IV ini bakalan ngenalin kamu sama KSR PMI Unit UNS! Organisasi apa, apa aja kegiatan-

kegiatannya, dan pastinya event besarnya yang bernama Volunteer Week and Youth Volunteer Competition! Kamu juga bisa 

lebih kenal sama tokoh inspiratif kepalangmerahan dan pastinya dapet tips-tips seputar kesehatan yang bakal menunjang hidup 

sehat kamu! Di sini, kamu juga bisa menikmati rubrik humor dan eksperimen yang keren! Well, semoga Valenta Edisi IV ini bisa 

memberikan kebaikan dan menjadikan kita sebagai relawan yang beruntung dan dimudahkan melintasi jalan kemanusiaan yang 

sesungguhnya. Redaksi juga memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam majalah ini.  Selamat membaca!

SUSUNAN REDAKSI : Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S Drs. Pelindung Pembimbing 
Sutrisna M.H  Aissa S, Miya N Shara Asrinda K. Steering Comite Pimpinan Redaksi 
Sekretaris Bendahara Redaksi Ummi Nurrohmah  Latifah Khusnul Yuli,Wiwit, Setia, Oki, 
Decky, Anggita, Venti  Fitroh, Dimas, Nafila, Dewi, Riska, Ruqoyyah, Ridwan Layout Editor 
Muti’ah, Multi, Fitri, Aji, Deby, Indah, Faizah Rochmah, Ibnu, Handri, Elly, Sponsorship 
Windha, Ratri, Shofy Maya, Cicil, Chika, Fajar, Irvan, Evi, MegaSurvey dan Perijinan 
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 Korps Sukarela (KSR) PMI Unit UNS 
adalah salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) di lingkungan Universitas Sebelas Maret 
yang bergerak di bidang kepalangmerahan dan 
kemanusiaan. Kami resmi berdiri pada tanggal 
20 Februari 1990 melaui Surat Keputusan Rektor 
Universitas Sebelas Maret. Namun, sebenarnya 
kami sudah ada pada tahun 1983, sehingga di 
tahun 2015 ini sudah berumur 25 tahun. Kami 
juga berada di bawah naungan Palang Merah 
Indonesia khususnya Palang Merah Indonesia 
Cabang Surakara. 

dulunya belum mengetahui namanya. Saat 
diterima di UNS, Mas Huda mengikuti 
serangkaian seleksi KSR, dan pada awal 
menjadi anggota KSR, dia tidak terlalu aktif 
dan hanya mengikuti kegiatan-kegiatan KSR 
begitu saja. Di akhir pada tahun pertama, dia 
diamanahi untuk menjadi ketua Diklatsar untuk 
anggota baru tahun 2013. “Jangan Pernah 
Menyerah Untuk Mencapai Tujuanmu”. 
Itulah kata-kata yang sering mas Huda ingat 
ketika mengalami kesulitan karena memberi 
arti lebih dalam membakar semangat.

 Kemudian pada tahun kedua (2014), 
diamanahi oleh Komandan Muhamad Hasan 
Syamsuri untuk menjadi pengurus KSR PMI 
Unit UNS sebagai Ketua Bidang I Sumber 
Daya Anggota. Pada tahun ketiga, saat kegiatan 
Musyawarah Anggota amanah untuk mas Huda 
datang kembali yaitu menjadi Komandan KSR 
PMI Unit UNS pada periode 2015. Dalam 
kepengurusannya ini, ada sebuah jargon 
“Pengabdian Sepenuh Hati, Loyalitas Tanpa 
Henti”. Diharapkan dengan jargon itu bisa 
menjadikan KSR, sebagai organisasi yang lebih 
baik dan terus berkembang. Naaaaah sahabat, 
itu tadi sekilas tentang profil komandan KSR 
PMI Unit UNS.

Setelah lulus SMA Mas Huda sudah
    berniat untuk mengikuti dua UKM,

salah satunya relawan PMI di
Perguruan Tinggi yaitu KSR yang
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Florence Nightingale

Lady With The Lamp
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JEAN HENRY DUNANT

Tahun 1862 dia menerbitkan buku yang berjudul Kenangan dari Solferino yang berisi 
dua gagasan utama, dimana salah satunya adalah mengenai pendirian organisasi 
internasional relawan yang netral dan mandiri untuk merehabilitasi korban dari konflik bersenjata. 
Tahun 1863 bersama 4 orang temannya, dia menginisiasi berdirinya Komite Internasional Palang Merah.
 Gagasan revolusioner Dunant inilah yang membuat julukan Bapak Palang Merah diberikan padanya. Prakarsa dan ide Dunant 
lah yang membuka jalan untuk kemanusiaan dapat hadir ditengah keadaan yang tidak manusiawi. Wajib banget untuk kita bisa 
mengadopsi semangat dan usaha Dunant untuk selalu bermanfaat bagi sesama. Semangat kemanusiaan!

Nama : Jean Henry Dunant
Lahir   : 8 mei 1828
Wafat : 30 oktober 1910

 a a t  m e n d e n g a r  k a t a  S
K e m a n u s i a a n ,  s e r i n g k a l i  k i t a  
mengaitkan dengan beberapa profesi 
tertentu. Sukarelawan, dokter, hingga 
perawat. Dewasa ini, kita mengenal 
perawat dan dokter hanya sebatas dalam 
dunia rumah sakit. Dan Florence 
Nightingale adalah salah satu orang yang 
memiliki pengaruh terhadap dunia 
keperawatan modern dan kemanusiaan, 
disamping Henry Dunant dan tokoh 
kemanusiaan lain.
 Sebutan sebagai Lady with the 
Lamp diperolehnya karena, ketika masa 
Perang Crimea (Perang Britania Raya 
melawan Rusia) tahun 1854, ia berhasil 
menekan kematian yang sia – sia diantara 
para tentara. Hal ini terjadi karena ketika 
pertempuran selesai, jumlah tentara yang 
terluka dan mendatanginya sangat 
sedikit, dan berdasarkan laporan bintara 
yang mengantarkan tentara – tentara ini, 
tentara lain masih di medan pertempuran 
dan harus menunggu hari terang 
(besoknya) untuk dapat diantar ke barak 
kesehatan. 

Florence yang memiliki rasa 
kemanusiaan yang tinggi, kemudian 
memaksa bintara tersebut untuk 
mengantarnya ke medan pertempuran. 
Florence turun ke medan pertempuran 
dengan berbekal sebuah lampu lentera 
dan mencari tentara yang masih dapat 
dibawa dan diselamatkan. Dia 
membawa semua tentara yang masih 
bisa di selamatkan, sekalipun itu 
tentara Rusia yang menjadi pihak 
lawan. Inilah yang membuatnya 
mendapat julukan Bidadari Berlampu 
(Lady With The Lamp), karena sejak 
saat itu selama Perang Crimea usai, dia 
turun dengan lenteranya mencari 
tentara yang masih bisa diselamtkan. 
 Naah,, cerita tadi salah satu 
contoh nyata penerapan prinsip 
Kesamaan, bukan?? Meskipun saat itu 
Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit 
Merah Internasional belum berdiri. 
Semoga sikap Bidadari Berlampu yang 
tidak membedakan serta semangat 
kesukarelaannya dapat menjadi 
motivasi kita menjadi relawan yang 
lebih baik.

Ketika sedang berada dalam perjalanan bisnis menemui Kaisar Perancis (Napoleon III) di tahun 
1859 melalui Italia Utara, Dunant terjebak di tengah pertempuran hebat antara Perancis dan 
Austria di desa Solferino. Dia menyaksikan banyaknya korban dan angkatan medis kewalahan 
untuk memberi pertolongan. Dunant akhirnya meninggalkan tujuan utamanya untuk melakukan 
perjalanan bisnis dan membuka rumah sakit darurat bersama warga sipil setempat. Dunant 
memberikan pertolongan  tanpa memilih-milih dari pihak manakah korban yang dia selamatkan 
dan berkata “Siammo Tutti Fratelli” yang artinya kita semua saudara. Semangat inilah yang 
kemudian diadopsi oleh  relawan bahwasanya kita membantu tentunya tanpa pandang bulu karena 
kita semua sama. 



VOLUNTEER WEEK

 Siamo tutti fratelli. Itulah jargon yang 

sering dilontarkan oleh relawan ketika 

berkumpul bersama, jargon tersebut berarti 

kita semua saudara. Dalam rangka memupuk 

rasa persaudaraan antar sesama relawan, 

banyak ajang kegiatan yang dilaksanakan 

oleh relawan, begitupun oleh KSR PMI Unit 

UNS. KSR PMI Unit UNS mengadakan 

event akhir tahun yang bertujuan memupuk 

rasa persaudaraan sesama relawan dengan 

tujuan utama adalah sebagai ajang evaluasi 

d a n  e d u k a s i  s e p u t a r  m a t e r i  

kepalangmerahan. Acara ini juga diharapkan 

mampu memotivasi para anggota PMR 

u n t u k  l e b i h  g i a t  b e r l a t i h  d a n  

mengembangkan organisasinya menjadi 

lebih aktif.

Kegiatan ini bernama Volunteer Week 

dan Youth Volunteer Competition. Acara ini 

merupakan agenda besar KSR PMI Unit 

UNS selama satu tahun kepengurusan.
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 Siapa sih yang ngga tau tentang acara bergengsi ini? 

Volunteer Week ini diselenggarakan oleh KSR PMI Unit 

UNS untuk memperingati hari Relawan yang jatuh pada 

tanggal 26 Desember. Acara ini adalah salah satu acara yang 

mendapat rekomendasi dari PMI PUSAT lhooo. 

Volunteer Week dan Youth Volunteer Competition 

atau yang sering disebut dengan VW, telah dilaksanakan 

sebanyak 4 kali, dimulai pada tahun 2010 dan di tahun 2015 

ini akan diadakan kembali VW5 yang pastinya akan lebih 

menarik dan memukau dari VW di tahun-tahun 

sebelumnya.  Acara ini menyasar anggota PMR Se-Pulau 

Jawa. Dari awal dilaksanakannya acara ini, banyak 

perkembangan dari tahun ke tahun. Kompetisi dalam acara 

VW ini yaitu Tri Lomba PMR yaitu PP (Pertolongan 

Pertama) , PK (Perawatan Keluarga), PRS (Pendidikan 

Remaja Sebaya) serta Lomba Penunjang. Tri Lomba 

sebagai lomba utama acara ini, dan untuk lomba penunjang 

selalu berubah tiap tahunnya. Inilah sekilas perkembangan 

VW dari VW 1 hingga VW 4.

“Volunteer Week
and Youth Volunteer Competition”

Kompetisi Bergengsi Relawan Muda
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“Kaleidoskop 

VOLUNTEER

WEEK &
Youth Volunteer

Competition”
Volunteer Week and Youth Volunteer Competition 1

Ini dia voluntweeps, VW generasi pertama ini dilaksanakan pada Bulan Desember 2011. Pada saat itu, lingkup 

ajang kompetisi dan silaturahmi relawan PMR ini masih se-eks karesidenan Surakarta (Solo Raya). Perlu voluntweeps 

ketahui juga nih, selain relawan PMR Madya dan Wira, anak-anak dari beberapa SD dan TK se-kota Solo juga ikut 

berpartisipasi lho!

Mau tau kompetisinya apa saja voluntweeps? Ada Trilomba (PP,PK,PRS) untuk PMR Madya dan Wira, ditambah 

mading (PMR Madya) dan Debat (PMR Wira). Kompetisi menggambar poster dan teknologi tepat guna untuk anak SD, 

serta mewarnai poster untuk anak TK. PMR SMAN 3 Surakarta menjadi juara umum Wira, sedangkan PMR SMPN 10 

Surakarta menjadi juara umum Madya. SDN serta TK juga menjadi juara lho voluntweeps dalam kompetisi VW 

pertama ini.

Oh ya, di VW pertama ini tidak hanya kompetisi lho voluntweeps. Ada Workshop PPGD untuk mahasiswa dan 

umum, yang bertujuan untuk menambah wawasan tentang pertolongan pertama kepada mahasiswa dan umum.

Volunteer Week and Youth Volunteer Competition 2

Diselenggarakan pada bulan Desember 2012, VW yang kedua ini 

mengalami perkembangan pesat lho voluntweeps. Ini terlihat dari 

lingkupnya yang melebar menjadi se-pulau Jawa. Selain itu, minat 

relawan PMR yang berpartisipasi juga terhitung bagus lho, terbukti 

dengan hadirnya  28 Tim Wira (SMK/SMA) dan 14 Tim Madya (SMP) 

dari 3 provinsi (Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Jawa Timur). Oh ya, 

VW 2 ini berlokasi di Kampus II FKIP UNS Ngoresan, Surakarta. 

Ssssttt, tau gak voluntweeps, ada sensasi yang berbeda lho di VW 

kedua ini dibanding VW sebelumnya. Mau tau apa itu? Tidak adanya 

peserta dari siswa SD dan TK? Tidak ada acara Workshop PPGD? Bener 

sih, tapi bukan itu jawabannya.

Ternyata eh ternyata, di VW kedua ini para pesertanya menginap di 

tenda federasi alias camping gitu voluntweeps. Suasana camping-nya 

semakin berasa dengan ditemaninya angin dan hujan (berhubung lagi 

musim hujan gitu voluntweeps). Meski begitu, semangat peserta-

pesertanya dalam berkompetisi di VW yang kedua ini tetap berkobar 

lho, jempol deh!

Volunteer Week and Youth Volunteer Competition 3

Singkat saja ya voluntweeps, VW yang ketiga ini dilaksanakan pada Desember 2013 

bertempat di Kampus I FKIP  Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sayapnya semakin 

melebar lho, terlihat dari turut berpartisipasinya salah satu sekolah dari Jawa Barat. Tau 

gak voluntweeps? di VW ketiga ini peserta menginap di gedung, tidak lagi di tenda. Ini 

karena alasan kenyamanan peserta voluntweeps. Oh ya, penting juga nih, di VW ketiga 

ini juga untuk pertama kalinya, acara kompetisi ini mendapat rekomendasi dari PMI 

Pusat lho! Keren kan voluntweeps?

Sama seperti VW 1 dan VW 2, di VW 3 ini kompetisinya berupa Trilomba (PP,PK,PRS) 

untuk PMR Madya dan Wira, lomba mading untuk PMR Madya serta Debat untuk PMR 

Wira. Ada yang baru? Tentu saja voluntweeps! Di VW yang ketiga ini, ada karyawisata 

berupa kunjungan ke Griya PMI Solo dan Pusat Grosir Solo (PGS). Antusias peserta 

mengikuti karyawisata ini boleh dibilang bagus lho, terbukti dengan banyaknya yang 

menangis terharu pada saat kunjungan ke Griya PMI Solo. Ya, disana peserta bisa melihat 

langsung kondisi orang-orang terlantar dan yang sakit jiwa dirawat disana. Pokoknya, 

suasana saat itu cukup mengharukan gitu voluntweeps.

Ngomong-ngomong soal siapa juaranya, ini nih PMR SMAN 3 Surakarta menyabet gelar 

juara umum PMR Wira untuk ketiga kalinya. Dan untuk kedua kalinya, PMR SMPN 1 

Ajibarang menyabet gelar juara umum PMR Madya.

Kita masih membahas VW kedua nih voluntweeps, seperti biasa ada Trilomba (PP,PK,PRS) untuk PMR Madya dan Wira, 

ditambah mading khusus PMR Madya dan Debat khusus PMR Wira. Terus bagaimana nasib acara PPGD yang “dihilangkan”?                       

Nah, biar acaranya tidak itu-itu saja, acara PPGD di VW pertama diganti dengan acara lain yang juga menyasar masyarakat, yakni 

memberikan seribu bibit pohon ke warga-warga sekitar. Yang lebih kerennya lagi, acara ini melibatkan langsung para pesertanya lho 

voluntweeps!

Ngomong-ngomong soal juara umum, sekali lagi PMR SMAN 3 Surakarta menyabet gelar juara umum untuk PMR Wira. 

Juara umum PMR Madya? Ada PMR SMPN 1 Ajibarang.
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Volunteer Week and Youth Volunteer 
Competition 4

Ini nih, VW keempat yang dilaksanakan pada bulan 
Desember 2014 dan berlokasi sama dengan VW 3, 
yakni di Kampus I FKIP UNS Surakarta.
VW 4 ini tidak mengalami perubahan yang drastis 
dibanding VW 3, namun tetap keren dong 
voluntweeps. Karena VW 4 datang mengajak PMR 
Wira dan Madya se-pulau Jawa untuk berkompetisi 
dengan membawa rekomendasi dari PMI Pusat, 
J u r i - j u r i  y a n g  b e r k o m p e t e n  d a n  b i s a  
dipertanggungjawabkan, dan acara-acara yang kece 
badai pastinya.
Terus? Masa tidak ada sesuatu yang baru sih?
Tunggu dulu voluntweeps, bukan KSR PMI Unit 
UNS namanya kalau tidak ada inovasi.
Kompetisinya? Tetap sama kok, ada Trilomba 
(PP,PK,PRS) untuk PMR Wira dan Madya. Lomba 
pendukungnya ada Mading untuk PMR Madya dan 
Travelling untuk PMR Wira. Selain kompetisi, tetap 
sama kok, ada karyawisata ke Griya PMI Solo dan 
Pusat Grosir Solo (PGS), morning milk, futsal 
persahabatan, hingga outbond.
Ketemu bedanya voluntweeps? Yap! Mata lomba 
pendukung untuk PMR Wira, yang berganti dari 
Debat menjadi Travelling yang isinya terdapat 
lomba cipta tandu darurat, ayo siaga bencana, donor 
darah sukarela, serta kepalangmerahan.
Juara umumnya? Ada PMR SMAN 1 Purwokerto 
sebagai juara umum PMR Wira, dan PMR SMPN 1 
Ajibarang sebagai juara umum PMR Madya untuk 
ketiga kalinya.

Sampailah kita di penutup nih voluntweeps, sampai 
disini udah tau kan perjalanan Volunteer Week & 
Youth Volunteer Competition selama 4 tahun terakhir? 
Perlu voluntweeps ketahui nih, meski VW dari tahun 
ke tahun selalu ada perubahan, tujuan kami 
menyelenggarakan VW tetap sama, “edukasi dan 
persahabatan”. Kompetisi-kompetisi di dalamnya 
sebagai media untuk edukasi dalam rangka 
peningkatan kapasitas relawan-relawan muda (PMR 
Wira dan Madya), sedangkan acara lainnya untuk 
menumbuhkan rasa persahabatan diantara relawan 
terutama untuk PMR Madya dan Wira.
So, penasaran dengan VW 5??
Insya-Allah, akan ada lagi “something new” yang 
muncul dan pastinya bakal menarik. Ayo buruan 
daftarkan sekolahmu di VW 5, sebelum kuotanya 
penuh lho voluntweeps, hehehe..
Sampai jumpa di VW berikutnya voluntweeps! 
Siamo!



Di ruang praktek terjadi percakapan antara seorang Pasien yang 
bernama Badu dan Dokternya.
" Dok, belakangan ini saya sering bermimpi, mimpi ini 
membuat saya tersiksa. Saya lari kencang sekali ke arah pintu. 
Lalu saya mendorongnya dengan sekuat tenaga tetapi pintu itu 
tidak mau terbuka. 
" Apakah pintu itu terkunci ? " kata sang Dokter.
" Tidak ", jawab Badu.
" Atau pintu sebuah Benteng ? " kata Dokternya.
" Tidak. " jawab Badu lagi.
" Pintu Otomatis barangkali? ", kata Dokternya dengan semakin 
penasaran.
" Bukan, Dok, pintu itu biasa-biasa saja, cuma ada tulisannya. 
" Tulisan apa? " tanya Dokter dengan keheranannya.
" Tarik ", jawab Badu dengan santainya.

Ada sepasang suami isteri memeriksakan kesehatannya pada Dokter.

" Bapak kelebihan berat badan. Biar ideal, tolong berat badan harus 

dikurangi 10 kilo. " kata Dokter pada sang suami.

" Baik. Saya akan diet, Dok. "

" Dan untuk ibu, justru kurang berat. Biar ideal, mestinya di tambah 200 

gram lagi. "

Sang isteri kontan menoleh pada suaminya dan berkata :

" Nah, Pak. Kau dengar sendiri kata Dokter. Nanti, sepulang dari sini, kita ke 

toko emas. Belikan aku gelang dan kalung seberat 200 gram, biar beratku 

jadi ideal ! "

BERAT IDEAL
PERTOLONGAN PERTAMA

Jika kita ingin tahu bagaimana bisa sembuh dari kejang perut 
yang disebabkan oleh makan berlebihan, pastikan kalian 
makan secukupnya dan tidak makan sambil berjalan dengan 
jumlah berlebihan.

Jika kita mengontrol kebiasaan makan, kita pasti tidak akan 
menderita kram. Demikain pula, dalam kasusgangguan 
pencernaan dan keracunan, pastikan kita tidak makan 
makanan pedas dan makanan berat sampai kita merasa lebih 
baik.

MENGATASI

eksperimen

panas
kimia 
listrik
radiasi
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http://health.detik.com/

PINTU MODERN

Seorang lelaki pergi ke dokter gigi untuk mencabut salah satu 
giginya yang tampak sudah tidak bisa ditolong lagi.
Setelah selesai ......
"Berapa dok", tanya pasien itu.
"Dua puluh lima ribu rupiah”
Lelaki itu memberikan selembar uang lima puluh ribuan.
"Wah saya tidak ada kembaliannya, bagaimana kalau gigi anda 
yang lain saya cabut sekali lagi. Jadi impas!"

CABUT GIGI SUPAYA IMPAS
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 Kram perut yang pernah dialami oleh 
semua orang merupakan kondisi biologis yang terjadi 
ketika otot perut berkontraksi karena alasan tertentu.

 Menghlangkan kram perut. :

 Seperti disebutkan sebelumnya, Kita tidak 
bisa memperlakukan semua jenis kram perut dengan cara 
yang sama. Jadi, perawatan untuk pengobatan pada kram 
perut tergantung pada penyebabnya. Tapi ada beberapa 
hal yang umum dapat dihindari saat Kita mengalami 
segala jenis sakit perut. Susu dan produk susu seperti susu 
kocok, keju, yogurt, susu cokelat menyebabkan intolernsi 
pada orang banyak. Jadi makanan ini harus dihindari pada 
saat sakit perut. Berikut ini beberapa cara menghilangkan 
kram perut yang disebabkan oleh beberapa hal : 

ini merupakan penyebab paling umum untuk beberapa 
orang yang menderita kram perut. Kita dapat 
mengalami sakit perut parah baik karena makanan 
berlebihan, intoleransi atau alergi terhadap makanan 
tertentu atau karena keracunan makanan.

Gangguan Pencernaan Makanan

Kram perut pada saat menstruasi

Ÿ Kram perut menstruasi yang sangat menyakitkan, kita 
dapat menghangatkan perut melalui bantal penghangat, 
handuk air hangat, sauna dan kadang-kadang mandi air panas 
ke daerah perut

Ÿ minum air panas dan teh herbal juga merupakan salah 
satu perawatan yang sangat efektif untuk menghilangkan 
kram ini. Kita juga dapat meletakkan kantong es di perut kita 
untuk mengendurkan otot.



 Berikut ini adalah cara – cara efektif mengusir nyamuk 

secara tradisional alami dan tidak membahayakan kesehatan kita.

1. Minyak Kayu Putih 

Buatlah campuran 100 ml (1/2 gelas) air dengan minyak kayu 

putih asli lalu semprotkan ke ruangan. Misalnya ke kamar, ruang 

tamu, mobil dll.

2. Minyak Lavender dan Ragi

Belilah minyak lavender di toko obat terdekat, biasanya 

berbentuk cairan. Lalu larutkan minyak ini dengan tambahan air 

sekitar 10% dari minyak lavender, lalu berikan tambahan ragi 

seperlunya. Jika sudah siap larutanya, biarkan terbuka dan simpan 

di ruangan yang ingin anda usir  yamuknya.

3. Vitamin C dan B2 

Larutkan Vitamin B2 dan Vitamin C menggunakan air. Buatlah 

mirip larutan, kalau sudah jadi oleskan larutanya ke tangan, kaki 

atau semua kulit anda. Ini merupakan lotion pengusir nyamuk 

alami.

4. Warna Kuning 

Silahkan gantung tirai atau kain berwarna orange. Kalu lebih 

simpel silahkan tempelkan kertas plastik di lampu rungan anda. 

Nyamuk itu takut dengan sesuatu yang berwarna orange.

5. Lada Dan Minyak Nimba 

Campurkan merica bubuk dan minyak nimba dengan air 

hangat. Lalu biarkan cukup dingin. Setalah itu masukan ke 

dalam wadah lalau ditambahkan ragi ke dalamnya. Jangan lupa 

ditutup dan diberi lubang udara agara menguap lalu Letakan ke 

dalam ruangan.

 Selain cara – cara tadi, kita juga bisa 

bereksperimen dengan membuat alat perangkap 

nyamuk sederhana di rumah dengan biaya yang relatif 

murah dan praktis.

 Berikut ini cara membuat alat perangkap 

nyamuk :

Bahan yang diperlukan:

» Sebuah Botol plastik berukuran 2 liter

» 50 gram gula pasir

» 1 gram bubuk ragi

» Termometer

» Gelas ukur

» Cutter

» Kertas Hitam

1. Langkah Pertama

Potong botol menjadi 2 bagian. Gunakan bagian 

bawah sebagai wadah, sedangkan bagian atas akan 

kita jadikan tutup nantinya.

2. Langkah Kedua

Campur 200 ml air panas dengan 50 gram gula. 

Lalu dinginkan air gula menjadi 40 derajat.

3. Langkah ketiga

Tuangkan air gula ke dalam botol dan tambahkan 

bubuk ragi. Anda tidak perlu mencampurnya karena 

akan bereaksi berangsur-angsur dengan  gula untuk 

memproduksi CO2.

eksperimen

Basmi nyamuk 

dengan alat buatan sendiri

 Seperti yang kita tahu bahwa nyamuk adalah 

serangga yang banyak membawa penyakit bahkan 

berdasarkan penelitian ilmiah,  hewan ini merupakan 

pembawa penyakit berbahaya yang menyebabkan 

banyak angka kematian manusia. 

 Beberapa penyakit yang disebabkan oleh 

nyamuk adalah demam berdarah, malaria,  

chikungunya dan masih banyak lagi jenis penyakit 

parah lainya.

  Cara mengusir nyamuk sebenarnya bisa 

dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan 

kapur barus, suara MP3, download software pengusir 

nyamuk di HP, komputer, aplikasi android, laptop dan 

iphone bahkan kebanyakan kita menggunakan lotion, 

obat nyamuk bakar, semprot dan elektrik untuk 

membasmi nyamuk di rumah kita. Padahal beberapa 

alat pembasmi nyamuk itu berbahaya bagi manusia 

karena akan memberikan efek samping bagi kesehatan 

bahkan bisa menimbulkan aneka penyakit kronis dan 

berbahaya.

4. Langkah keempat

Masukkan bagian atas botol ke bagian bawahnya 

seperti terlihat pada gambar. Usahakan sekencang 

mungkin (tidak longgar), agar gas CO2 yang 

diproduksi hanya keluar melalui lubang tengah saja.

5. Langkah Kelima

Lapisi dengan kertas hitam untuk membuat bagian 

dalam botol menjadi gelap, sehingga disukai oleh 

nyamuk.

Tips: Sebaiknya tempatkan di tempat yang 
gelap dan tempatkan di sudut ruangan. Setelah 

dua minggu, anda bisa mempunyai 
segerombolan penuh nyamuk mati di dalam 

perangkap..
Ganti air gula dan ragi setiap 2 minggu sekali.
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