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KEMENHUB GELAR DONOR DARAH DAN PLASMA KONVALESEN MENYAMBUT
HARI PERHUBUNGAN NASIONAL

Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
(Balitbanghub) menggelar kegiatan donor darah dan plasma konvalesen yang diikuti oleh pejabat
dan staf Kementerian Perhubungan. Gelaran donor darah dan plasma konvalesen ini berlangsung
pada Selasa (7/9) hingga Rabu (8/9) di Gedung Balitbanghub, Jalan Medan Merdeka Timur,
Jakarta Pusat.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas)
dan juga sebagai upaya percepatan pemulihan pandemic Covid-19. Hal ini ditegaskan oleh
Kepala Balitbanghub Umar Aris, “Kegiatan donor darah dan plasma konvalesen ini dilakukan
sebagai salah satu upaya bersama dalam membantu mempercepat penyembuhan pasien yang
terinfeksi Covid-19 serta sebagai bentuk empati dan wujud peduli kemanusiaan.”
Hal ini senada dengan ucapan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono.
Menurut Djoko, Kementerian Perhubungan sebagai instansi yang memiliki tugas dan wewenang
yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman, dan selamat turut
terpanggil untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan tujuan mulia ini.
“Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk empati, dan diharapkan mampu meningkatkan angka
kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia,” ujar Djoko.
Kegiatan yang didukung oleh Palang Merah Indonesia (PMI) ini diikuti oleh 293 peserta, yang
akan berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama pada tanggal 7 – 8 September 2021, dan tahap
kedua akan berlangsung pada 13 – 14 September 2021.
“Tahap kedua pelaksanaan donor darah dan plasma konvalesen yaitu pada tanggal 13 dan 14
September 2021 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat,
Jakarta Pusat,” ujar Ketua Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kementerian
Perhubungan sekaligus Sekretaris Badan Litbang Perhubungan, Pandu Yunianto.

Pada tahap pertama ini, terdapat 147 Peserta donor darah, dimana 30 peserta diantaranya tidak
lolos pemeriksaan tahap awal dikarenakan kadar hemoglobin yang tidak sesuai dengan standar.
Sehingga tersisa 117 peserta yang mengikuti kegiatan ini.
“Peserta yang terdaftar pada donor plasma konvalesen berjumlah 135 peserta, dengan 71 orang
lolos wawancara via telepon yang dilakukan oleh Halo Donor, dan peserta yang lolos
pemeriksaan kesehatan berjumlah 27 peserta,” ujar Pandu.
Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan PMI Arya Sandiyudha mengatakan, pihaknya sangat
mendukung kegiatan yang diselenggarakan ini karena sangat bermanfaat dan bermakna bagi
mereka yang membutuhkan setiap hari, seperti ibu yang baru melahirkan dan pendarahan,
ataupun kasus lainnya.
Kebutuhan kantung darah tiap harinya pun cukup tinggi. “setiap hari permintaan yang masuk ke
kami sebesar 57.000 kantung darah, namun hanya dapat terlayani 24.000 kantung darah,
sehingga setiap harinya membutuhkan 1000 hingga 2000 kantung darah,” ujar Arya.
Umar berharap Kemenhub kedepannya dapat turut serta berpartisipasi dalam kegiatan
kemanusiaan yang lain, sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
“Peringatan Harhubnas harus dimaknai sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam membantu dalam penanggulangan Covid-19,”
tandas Umar.
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