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Universitas Muhammadiyah Malang menerima satu unit ambulance dari PT Bank Negara
Indonesia (BNI) Persero Tbk. Acara serah terimadilaksanakan Rabu (19/12) di helipad
UMM. 

Dari pihak UMM hadir dalam acara tersebut PR II UMM, Drs. Fauzan, M.Pd selaku
Pembantu Rektor, PR III  Dr. Diah Karmiyati, PSi dan para kepala biro serta para dosen
dan mahasiswa Fikes dan FK. Sedangkan dari pihak CEO BNI Wilayah Jatim, BNI Drs.
Dasuki Amsir, MM dan BM Pimpinan Cabang BNI Kota Malang Herastuty Sidikirana, SH,
MH, dan beberapa Staf Kantor Layanan (KLN) BNI UMM. 

Fauzan berterimakasih atas bantuan satu unit ambulance. Dengan demikian kini
UMM telah memiliki 3 unit ambulance. Dia berharap tambahan satu unit ambulance ini
dapat memberikan manfaat bagi mobilitas pelayanan rumah sakit pendidikan UMM
kedepannya. “Semoga ambulance ini membawa kemanfaatan bagi UMM dan semoga
kemanfaatan itu dapat membawa kejayaan bagi BNI,” ujarnya.

        Selanjutnya Dasuki mengungkapkan bahwa acara penyerahan ambulance ini
sekaligus juga untuk ajang silaturahmi antara UMM dan BNI serta membentuk jaringan
bisnis yang saling mencintai satu sama lain. Bantuan ambulance ini sebenarnya
merupakan bentuk tanggung jawab social (Corporate Community Responsibility-CCR)
BNI untuk dijadikan amal bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan di RS Pendidikan
UMM. 

Dasuki juga melaporakan bentuk CCR BNI yang telah diberikan kepada UMM
sejak 2011 berbentuk beasiswa, sponsor kegiatan dan ambulance. “Saya memiliki janji
kepada UMM untuk memberikan porsi lebih besar untuk  beasiswa kepada mahasiswa
UMM dan membangun lahan parkir untuk sepeda motor. Janji ini akan saya lunasi pada
tahun 2013,” ungkap Dasuki yang diikuti dengan tepuk tangan peserta yang hadir di
acara tersebut.

        Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan simbolis kunci ambulance dari pihak
BNI kepada UMM. Selanjutnya penyerahan cinderatamata dari kedua belah pihak.
Kegiatan ditutup dengan berfoto bersama di lapangan Helipad UMM dengan mengambil
latar logo UMM dan ambulance yang diserahkan. (riz/nas)
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