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Aksi Donor Darah  

di BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug 

 
Jakarta, 29 April 2013 – Untuk menunjukan rasa kepedulian terhadap sesama manusia 

serta merefleksikan pembelajaran dari kurikulum International Baccalaureate (IB) yang 

diusung oleh BINUS INTERNATONAL SCHOOL Simprug, maka hari ini (29/4) bertempat di 

lantai 2 BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug diadakan kegiatan aksi donor darah. 

 

Aksi donor darah yang di gagas oleh Joshua Garin – siswa kelas 10 di BINUS 

INTERNATIONAL SCHOOL Simprug ini sangat membanggakan. Bagaimana tidak, 

berangkat sebuah kutipan ‘setetes darah anda dapat menyelamatkan banyak jiwa’, ia 

tergerak untuk mengadakan aksi donor darah sebagai wujud dari rasa peduli 

terhadap sesama sekaligus pemenuhan tugas Personal Project-nya dengan 

menggandeng Palang Merah Indonesia dan supervisi dari pihak Sekolah. 

 

Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk 

disimpan di bank darah yang kemudian akan dipakai oleh yang membutuhkan melalui 

proses transfusi darah. Dalam kegiatan ini para siswa bersama para guru, orangtua 

dan staf dipersilakan untuk melakukan aksi sosialnya kepada sesama, tentu saja bagi 

yang memenuhi kriteria seperti usia diatas 17 tahun, berat badan minimun 50 kg, 

tekanan darah 100-150 sistole dan 70-100 diasole serta kriteria kesehatan lainnya.  

Dalam personal project ini, Joshua Garin sekaligus membuat sejarah baru bagi BINUS 

INTERNATIONAL SCHOOL Simprug. 

Dari hasil kegiatan ini, darah yang terkumpul akan disumbangkan  kepada orang lain 

yang membutuhkan melalui Parang Merah Indonesia. Namun yang tak kalah penting 

dengan terlaksananya acara ini adalah adanya antusiasme dan sambutan baik dari 

keluarga besar BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug yang terlihat dari bagimana 

mereka bersedia secara sukarela menyumbangkan darahnya untuk membantu 

sesama yang sakit dan membutuhkan transfusi darah.  

Semoga dengan berlangsungnya aksi donor darah ini, semakin menyadarkan kita 

bahwa sebagai makhluk sosial memang sudah sepantasnya kita untuk dapat 

membantu mereka yang membutuhkan darah karena hal ini adalah perbuatan yang 

mulia, tutup Joshua Garin, siswa kelas 1 SMA, BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug. 
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Sekilas tentang BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug : 

 

BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug merupakan bagian dari BINA NUSANTARA 

Group, lembaga pendidikan yang telah berkiprah dan memberikan sumbangsih 

kepada dunia pendidikan Indonesia selama lebih dari 30 tahun.  

 

BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug menyelenggarakan jenjang pendidikan dari 

Early Years (TK) hingga High School (SMA) menggunakan kurikulum dari International 

Baccalaureate (IB) yang terdiri dari Primary Years Programme untuk anak usia 3 – 10 

tahun, Middle Years Programme untuk usia 11 – 15 tahun dan Diploma Programme 

untuk usia 16 – 17 tahun. BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug juga mendapatkan 

sertifikasi ISO 9001:2000 untuk pengakuan kualitas standar manajemen. 

 

Pada 2007, BINUS INTERNATIONAL SCHOOL memulai aliansi dengan Hwa Chong 

Institution, Singapore. Kolaborasi yang terbentuk mencakup pelatihan para guru, 

program-program kerjasama, pengembangan kurikulum, dan konsultasi strategik. 

Semua itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya BINUS INTERNATIONAL 

SCHOOL Simprug untuk memberikan layanan pendidikan terbaik dan berkualitas.  

 

 

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan hubungi: 

Theresia Hastuti 

Marketing Communication 

BINA NUSANTARA 

Ph : 021 - 5345830 ext. 2150 

Fax : 021 - 5301668   

Cell : 0813 – 16541300 

Email : thastuti@binus.edu  

Website: www.binus-school.net 
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