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AKSI DONOR DARAH di BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug  
 

Jakarta, 7 Oktober 2013 – Setelah sukses menyelenggarakan aksi Donor Darah di BINUS 
INTERNATIONAL SCHOOL Simprug pada bulan April yang lalu, maka hari ini (7/10) BINUS 
INTERNATIONAL SCHOOL Simprug kembali menyelenggarakan aksi donor darah sebagai wujud 
komitmen kepedulian BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug terhadap mereka yang membutuhkan.    
 
Dengan mengangkat tema “Blood Drive 2013”, kegiatan yang dikoordinir oleh Student Leadership 
Council (SLC) BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug ini bertujuan untuk menunjukan rasa kepedulian 
terhadap sesama manusia serta merefleksikan pembelajaran dari kurikulum International 
Baccalaureate (IB) yang diusung oleh BINUS INTERNATONAL SCHOOL Simprug.  
 
“Sebagai Pelajar IB, setiap siswa di BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug diajarkan dan diberikan 
kesempatan untuk menolong, bersimpati dan memiliki rasa prihatin terhadap sesama dengan 
melakukan kegiatan aksi sosial dimana salah satunya adalah Blood Drive 2013 ini”, ujar Joshua Garin – 
siswa kelas 11 yang juga merupakan koordinator acara ini. 
 
Acara yang didukung oleh Palang Merah Indonesia (PMI) ini berlangsung selama 4 jam dan mengambil 
lokasi di lantai 2 BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug. Sebanyak 120 kantong darah dipersiapkan 
oleh Palang Merah Indonesia (PMI) untuk mengakomodir antusiasme para Binusian baik itu pelajar, 
orangtua, guru dan staff yang memenuhi kriteria sebagai pendonor.  

“Seperti slogan yang sering kita dengar - setetes darah anda dapat menyelamatkan banyak jiwa, maka 
semoga dengan berlangsungnya acara ini dapat semakin menyadarkan kita bahwa sebagai makhluk 
sosial memang sudah sepantasnya kita saling membantu, khususnya mereka yang membutuhkan donasi 
darah,” ujar Garin. 

Acara ini berlangsung berkat kerjasama BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug dengan Palang Merah 
Indonesia dan di dukung Oleh Bank Tabungan Negara. 
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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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