
 

 

HUT KSR PMI UNIT UNS 

“spirit for mr. Suyar” 

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Korps Sukarela 
Palang Merah Indonesia unit Universitas Sebelas Maret yang 
ke-18 diadakan serangkain kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang diadakan yaitu Donor 
Darah, Senam Sehat, Temu Kangen dan Penanaman Bambu Ori 
di bantaran sungai Bengawan Solo.  

 

 

KEGIATAN pertama yang dilaksanakan yaitu Donor 

Darah yang dilaksanakan tanggal 23 Februari 2012 ber-

tempat di Student Center UNS. Acara yang dilaksanakan 

sangat ramai dan banyak mahasiswa yang ikut serta da-

lam kegiatan tersebut. Kegiatan dimulai pukul 08.00 sam-

pai pukul 13.00, dan mendapatkan kantong darah 

sebanyak 85 kantong dengan rincian 21 kantong golongan 

darah A, 22 kantong golongan darah B, 33 kantong golon-

gan darah O, dan 6 kantong golongan darah AB. Donor 

darah kali ini berbeda dengan donor darah biasanya. Kali 

ini peserta dihibur dengan pemutaran film yang tidak 

membuat pendonor bosan menunggu. Selain itu adanya 

nomor antrian yang membuat pendonor lebih rapi ketika 

mengantri pengambilan darah. 
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Kegiatan kedua yaitu Se-

nam Sehat massal yang dilaksanakan di halaman depan rektorat. Kegiatan ini dil-

aksanakan pada hari minggu tanggal 26 Februari 2012. Kegiatan yang dilaksanakan 

dari pukul 06.00 pagi dimeriahkan oleh mahasiswa dan warga sekitar kampus yang 

sedang jogging di halaman rektorat. Panitia juga menyediakan layanan konsultasi masa-

lah kesehatan dan cek tensi gratis bagi peserta dan orang umum. Di akhir senam ada 

doorprize untuk peserta senam yang telah membeli tiket sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENAM SEHAT 



 

 

Kegiatan selanjutnya merupakan kegiatan intern dari KSR sendiri yaitu Temu 
Kangen yang sebelumnya diawali dengan acara Pelantikan Pengurus Baru periode 
2012. Acara Temu Kangen kali ini mengambil tema “Spirit for Mr. Suyar”. Tema ini 
diambil untuk menghormati jasa-jasa dari Pak Suyar,  beliau merupakan Pembina 
medis KSR PMI Unit UNS yang saat ini sedang diuji sakit oleh Alloh SWT. Do’a untuk 
beliau selalu tercurah dari kami, semoga lekas sembuh dan dapat menjalankan aktivi-
tas seperti biasa kembali. Amin. Beberapa penghargaan juga diberikan untuk orang-
orang yang sudah berkontribusi banyak di KSR PMI Unit UNS. Beberapa penghargaan 
tersebut di antaranya “Long Live Achievement Award” dan “Person of The Year 
Award”. Penghargaan pertama yaitu “Long Live Achievement Award” diberikan 
kepada Lek Wito, Pak Krisna, Bu Anita, Mas Heri dan Mas Jumadi. Penghargaan 
kedua “Person of The Year Award” diberikan kepada Komandan KSR PMI Unit UNS 
yang baru yaitu Sucipto. 

 

Peringatan HUT KSR PMI Unit UNS yang ke-

18 ditutup dengan kegiatan bakti sosial pena-

naman 250 batang bambu ori yang disebar di 

kawasan bantaran sungai Bengawan Solo. Pena-

naman dilakukan di tiga daerah yaitu Sawah Ka-

rang, Joyontakan, dan semanggi. Bambu terse-

but donasi dari dokter Hastuti yang awalnya 

sejumlah 500 batang bambu, namun di berikan 

kepada kelurahan Jebres sebanyak 250 batang. 

Penanaman bambu ini dilaksanakan oleh relawan-relawan KSR dan dibantu oleh HMP 

Gravitasi UNS. Kegiatan bakti sosial ini mendapatkan tanggapan positif dari masyara-

kat di sekitar  lokasi penanaman, terbukti dengan warga yang ikut serta menanam 

bambu di Semanggi. Diharapkan dengan penanaman bambu tersebut dapat mengu-

rangi resiko banjir yang sering terjadi sungai bengawan Solo dengan siklus  tiap 4 ta-

hun sekali.  
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