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KEGIATAN DONOR DARAH 2009 

 

Mahasiswa DIII Instrumentasi dan Elektronika Jurusan Fisika Fakultas MIPA UNDIP pada 

hari rabu, 20 Mei 2009 telah melaksanakan kegiatan  donor darah yang bertempat di Hall 

Dekanat Lantai 1 Kampus FMIPA Undip Tembalang.  

Kegiatan sosial yang bekeja sama dengan PMI semarang ini rutin dilaksanakan dan terbuka 

untuk umum, mencakup mahasiswa dan karyawan yang sudah melewati cek kesehatan dan 

dinyatakan sehat oleh pihak PMI. 

Sebelum dimulai, kegiatan diawali dengan registrasi peserta yang berperan sebagai 

pendonor. 

 

 

 
                           Salah satu pendonor sedang melakukan registrasi 
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Setelah registrasi, acara pengambilan darah dimulai dengan pengecekan kondisi 

kesehatan terlebih dahulu yang dilakukan oleh tenaga medis dari PMI dan harus dipenuhi 

para peserta donor darah untuk mengetahui kondisi kesehatan sang pendonor baik 

tekanan darahnya, Hbnya memenuhi atau tidak serta kemungkinan ada masalah kesehatan 

guna  mencegah adanya masalah setelah darah diambil dari para peserta.  

Kita juga sering mendengar bahwa salah satu penular yang paling umum dijumpai dalam 

kasus  virus HIV adalah terinfeksi melalui jarum suntik yang dipakai secara bergantian dan 

tidak steril. 

 
     Pengecekan kesehatan 

 

                    
          Pengecekan kesehatan 
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Setelah semua tahap awal terlewati, maka dilaksanakan pengambilan darah dari pendonor 

yang dinyatakan telah sehat.  

 

 
  Pendonor dari mahasiswa 

 

 
   Pendonor dari karyawan 
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Setelah sesi pengambilan darah selesai kemudian peserta diberi makanan serta minuman yang 

mengandung protein untuk mengembalikan energi setelah diambil darahnya guna mengantisipasi 

pusing-pusing yang kadang dialami. 

 
   Peserta menikmati makanan usai donor darah 

 

Selain donor darah, PMI juga melayani pengunjung yang ingin mengecek kesehatan 

darahnya walaupun tidak ikut berperan sebagai peserta donor darah. 

 

 
          Peserta sedang cek darah 
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Selain kegiatan donor darah ada juga bazar yang ikut meramaikan acara, antara lain stan 

penjualan buku-buku terbaru, ada pula stan yang menjual aneka pernak-pernik seperti 

dompet, slayer serta yang paling ramai pengunjung adalah stan yang menjual pakaian, 

kerudung serta kaos” gaul yang memberi semangat dalam kuliah. 

 
                                Salah satu pengunjung sedang memilih kaos 

 

 

          
           Pengunjung sedang memilih aneka pernak-pernik tas 
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             Aneka buku yang mengisi stan 

 

              
             Aneka kaos yang mengisi stan 

 

Kegiatan sosial yang berlangsung dari pagi hari sampai siang ini mendapat antusiame yang 

tinggi dari pengunjung. 

Harapan kita bersama, kegiatan semacam ini akan rutin dilakukan karena selain menjadi 

kegiatan yang positif juga menjadi ajang dalam melatih mahasiswa bekerja sama yang baik 

dalam melaksanakan kegiatan dengan sukses dari awal memulai hingga berakhir kegiatan 

tersebut.  Banyak mencoba, banyak belajar.....  

(mbak Wien_Insel_fisika FMIPA)  


