BEM STKIP BBG Kerja Sama dengan
PMI Banda Aceh Adakan Donor Darah
Selasa, 09 Juli 2019 14:34 WIB

BANDA ACEH, BBG NEWS—Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP BBG bekerja
sama dengan PMI Kota Banda Aceh mengadakan kegiatan donor darah. Kegiatan yang
bersamaan dengan acara kreativitas seni tersebut berlangsung di gedung kampus
setempat, Selasa (9/7/2019).
Cut Marlini, koordinator kegiatan menyatakan bahwa kegiatan donor darah
merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan pihak STKIP BBG. Kebetulan
kita laksanakan berbarengan dengan kegiatan Pentas Seni. Insya Allah kegiatan ini
akan terus kita laksanakan di setiap akhir semester dengan kemasan yang berbedabeda
“Saya sebagai koordinator mengimbau kepada dosen, karyawan, dan mahasiswa untuk
mendonorkan darah. Dampak positif dari kegiatan ini yakni menumbuhkan sikap
sosial di kalangan sivitas akademika dan kesehatan pendonor juga dapat
terjaga,”pungkasnya.
Wakil Ketua III STKIP BBG Regina Rahmi menyatakan bahwa STKIP BBG akan terus
menjalin kerja sama dengan PMI Banda Aceh untuk melakukan kegiatan yang
bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Regina juga menyatakan bahwa kegiatan ini
merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian sivitas akademika terhadap
masyarakat Aceh, terutama di bidang kesehatan dan medis.
“STKIP BBG melaksanakan kegiatan donor darah sebagai salah satu upaya memotivasi
mahasiswa untuk saling berbagi. kegiatan rutin ini juga dimotori oleh BEM kampus
yang dibarengi dengan pekan kreativitas seni mahasiswa kampus
setempat,”pungkasnya
T. Hendriyanto, Ketua BEM STKIP BBG menyampaikan terima kasih kepada civitas
akademika kampus yang telah bersedia mendonorkan darahnya. Kegiatan ini
bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama di kalangan
mahasiswa.
“Kalau kita menyumbangkan darah kita bisa membantu orang-orang yang
membutuhkan pertolongan,” ujarnya.
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Berita Lainnya
BBG TV: Indahnya Idul Fitri Bersama UBBG
BBG TV: Untuk Silaturahim, Apakah Harus Pulang Kampung?
BBG TV: Doa Penutup Ramadan UMZ yang Menitikkan Air Mata
BBG TV: Jangan Berlebihan saat Menyambut Lebaran
Mahasiswa UBBG Lolos Tahap I Program ASMI Kemendikbud
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