Bazaar dan Lomba Mewarnai Turut
Meriahkan Acara Jalan Sehat dan Senam
FKH UNAIR
UNAIR NEWS – Untuk memperingati hari ulang tahun fakultas, Fakultas
Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Airlangga mengajak masyarakat untuk turut
hadir dalam kegiatan jalan sehat dan senam bersama di halaman depan Kantor
Manajemen UNAIR, Kampus C, pada Minggu (21/10). Acara itu dimeriahkan dengan
kegiatan lomba mewarnai untuk anak-anak SD, bazaar, cek gizi gratis, dan
donor darah.
Jalan sehat dibuka pada pukul 6.00 dan turut dihadiri Wakil Dekan III FKH
Prof. Dr. Suwarno., drh., M.SI dan Rektor UNAIR Prof. Dr. Mohammad Nasih.,
SE., M.T., Ak., (MA) sebagai pembuka kegiatan jalan sehat. Di hadapan
peserta, Prof. Nasih mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan FKH
UNAIR atas nama UNAIR dan diperuntukkan kepada semua lapisan masyarakat.
Khususnya untuk civitas akademika UNAIR sendiri serta untuk masyarakat
sekitar.
”Kami semata-mata bekerja untuk rakyat. Jadi, apabila ada kegiatan seperti
ini pasti mengundang rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Prof. Suwarno menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan
peringatan hari jadi FKH. FKH sendiri telah berdiri pada 1970, tapi secara

resmi baru disahkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan pada 1972.
”Dengan bertambahnya umur, otomatis FKH UNAIR akan menunjang apa yang menjadi
program perguruan tinggi dalam hal ini UNAIR. Seperti yang diucapkan rektor
bahwa pada akhir 2020, UNAIR harus masuk 500 besar WCU, dan kita dari FKH
yang berada di bawah naungan UNAIR harus ikut menyemarakkan segala aktivitas
yang ada di UNAIR untuk mendukung target tersebut,” ungkap Prof. Suwarno.
Sementara itu, Kania Rifa Iradatya atau yang biasa dipanggil Tya, ketua
pelaksana kegiatan dari BEM FKH, menjelaskan bahwa FKH mengadakan lomba
fotografi dan desain yang akan diumumkan pada puncak acara, yaitu pada Sabtu
(17/11). Termasuk lomba mewarnai untuk anak SD dengan target 100 peserta dan
dibedakan menjadi tiga kategori. Yakni, kategori A untuk anak TK, kategori B
untuk anak SD kelas 1–3, dan kategori C untuk anak SD kelas 4–5.
”Mengadakan lomba mewarnai untuk anak-anak mengenai animal welfare
(kewaspadaan terhadap perlakuan yang pantas terhadap hewan-hewan). Jadi, biar
anak kecil dari sekarang sudah tahu, jadi dikenalkan dengan dunia binatang,”
jelasnya.
Menurut Tya, doorprize utama dari acara jalan sehat tersebut adalah kambing.
Pemilihan kambing tersebut sebagai simbol bahwa acara itu diselenggarakan
oleh FKH. Khususnya untuk menarik banyak orang karena doorprize utama yang
tidak biasa tersebut.
Selain itu, kegiatan tersebut berkolaborasi dengan BEM UNAIR, yaitu
Kementerian Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan (PPK) UNAIR yang
menyelenggarakan Airlangga Creative Market (ACM) 4. Selain berbentuk bazaar,
pihak BEM UNAIR mengadakan pemeriksaan gizi gratis dan donor darah.
Di sisi lain, Khoirunnisa Adityarini atau yang akrab dipanggil Tita, ketua
pelaksana dari PPK BEM UNAIR menjelaskan bahwa untuk kegiatan donor darah,
BEM UNAR bekerja sama dengan KSR UNAIR. KSR UNAIR kemudian berkoordinasi
dengan PMI. Juga dihgelar pemeriksaan gizi gratis dengan menggandeng
mahasiswa FKM program studi ilmu gizi.
”Untuk bazaar, kami menyediakan 37 stan. 35 untuk masyarakat dan mahasiswa
yang menyewa dan dua untuk sponsor,” ucap Tita.
Selain itu, dalam bazaar tersebut, terdapat stan yang cukup menarik banyak
pengunjung. Yaitu, stan yang disewa oleh Yunaz Ali Akbar yang merupakan ketua
BEM FIB 2018. Pada stand tersebut, Yunaz mencoba mengembangkan bisnis custom
notebook yang dirintis bersama temannya yang dari ITS. Selain itu, Prasaja,
perpustakaan sepeda yang telah dikelola Yunaz sejak setahun yang lalu, turut
hadir dan mendapat banyak perhatian dari pengunjung.
”Perpustakaan bergerak ini sudah setahun yang lalu saya kelola. Sebab, saya
sendiri hobi baca dan sepedahan. Setiap hari ke kampus bawa sepeda ini, waktu
cangkruk juga. Jadi, warga bisa baca di mana saja. Termasuk di acara jalan
sehat ini,” ungkap Yunaz. (*)
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