
                                                          

                                                                 

Press Release 
Waskita Gelar Aksi Donor Darah 

 
 
Jakarta, 23 Februari 2018. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (kode saham: 
WSKT) menggelar kegiatan donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia 
(PMI) bertempat di lantai 10 kantor pusat PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Acara ini 

merupakan bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan yang 
rutin diselenggarakan setiap enam bulan sekali.  

 
“Donor darah ini merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan CSR dibidang 

kesehatan yang diselenggarakan oleh Waskita secara rutin.” Jelas Direktur SDM & Sistem 
Agus Sugiono.  
 

Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih seratus lima puluh peserta yang terdiri dari para 
pegawai Unit Kerja, Unit Bisnis dan Anak Perusahaan serta warga setempat dilingkungan 

kantor pusat PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Turut hadir sebagai peserta dalam acara 
donor darah adalah Direktur SDM dan Umum PT Waskita Toll Road, Bapak Feri Purwandi 
Seno. “Dengan mengikuti donor darah ini selain dapat membantu kepada masyarakat 

yang membutuhkan transfusi darah juga dapat memberikan manfaat kesehatan bagi saya 
pribadi” jelasnya. 

 
Waskita berharap penyelenggaraan acara donor darah ini dapat memberikan manfaat 

positif untuk kesehatan diri sendiri (pendonor), juga dapat membantu PMI dalam 
menyalurkan darah bagi para pasien/masyarakat yang memerlukan transfusi darah 
sebagai salah satu upaya untuk penyelamatan. 
 
Tentang PT Waskita Karya (Persero) Tbk 
Waskita berdiri pada tahun 1961 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pada bulan Desember 2012 Waskita menjadi 

sebuah Perusahaan Publik dan tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "WSKT". Dalam beberapa tahun 

terakhir, Waskita semakin mengukuhkan perannya sebagai salah satu kontraktor utama di Indonesia serta Pengembang 

Infrastruktur/Realti melalui pendirian anak usaha yaitu PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), PT Waskita Toll Road, PT Waskita 

Karya Realty, dan PT Waskita Karya Energi. 
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