IBUc Kembali Adakan Bakti Sosial
Monday, 29 September 2014 WIB, Oleh: Satria

Bakti sosial (baksos) IBUc dalam rangka Dies Natalis UGM 2014 kembali digelar, Sabtu (27/9).
Kegiatan baksos yang merupakan hasil kerjasama antara UGM, Inspiring Bulaksumur Urban
Community (IBUc), Gama Multi Group, Swaragama Group, Rumah Sehat dan Apotek UGM dan RZIS
ini diselenggarakan di Rumah Sehat dan Apotek UGM. Rangkaian kegiatan baksos hari ini antara
lain pemeriksaan kesehatan mata, gigi dan umum yang didukung oleh Fakultas Kedokteran UGM
dan Fakultas Kedokteran Gigi UGM.
Turut hadir dalam kegiatan bakti sosial ini, Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada
Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Kedokteran Gigi UGM, drg. Nunuk Purwanti, M.Kes, Ph.D.,
Prof. dr Suhardjo, SU, SpM(K) dari Fakultas Kedokteran UGM bagian mata, dan Direktur Keuangan
dan SDM Gama Multi Group, Taufikur Rahman, SE, MBA.
Taufikur Rahman, SE, MBA mengatakan kegiatan bakti sosial ini akan dilanjutkan pada bulan
Oktober dan November 2014, yaitu pemeriksaan dan operasi katarak, glaukoma serta pemberian
kacamata gratis. Pada pemeriksaan kesehatan umum, panitia juga menyediakan pemeriksaan tes
glukosa, tes asam urat, kolesterol dan kepadatan tulang yang diperuntukkan bagi masyarakat umum
di sekitar lingkungan kampus UGM.
“Akan berurutan di bulan Oktober dan November nanti,” kata Taufikur Rahman.
Pada kegiatan baksos kali ini, masyarakat umum terlihat sangat antusias, dapat terlihat dari jumlah
peserta yang hadir pada pemeriksaan kesehatan, yaitu sejumlah 200 orang. Selain itu, baksos ini
juga diperuntukan bagi pemegang kartu IBUc, dimana Kartu IBUc adalah kartu sehat yang diberikan
kepada masyarakat kurang mampu di sekitar lingkungan UGM yang dapat dipergunakan untuk

pemeriksaan kesehatan rutin, pengobatan dan pengambilan obat secara gratis.
Seluruh pemegang kartu sehat IBUc dapat mengakses pelayanan kesehatan yang terdapat pada
pusat-pusat kesehatan di sekitar lingkungan UGM, di antaranya Rumah Sehat dan Apotek UGM
serta puskesmas-puskesmas yang berada di sekitar UGM.
Seluruh kegiatan baksos ini tidak lain bertujuan untuk melayani masyarakat umum kurang mampu,
yang selama ini sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan gratis. Terlihat
beberapa peserta yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan pada baksos sebelumnya juga ikut
kembali melakukan pemeriksaan pada hari ini. Hal ini terbukti bahwa kegiatan baksos ini sangat
bermanfaat bagi seluruh masyarakat di sekitar lingkungan UGM. (Humas UGM/Satria)
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