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Panduan Komunitas



Blood for Life Indonesia (@Blood4LifeID) adalah komunitas sosial yang

dengan sukarela membantu orang lain yang membutuhkan darah.

Komunitas Blood4LifeID didirikan oleh Valencia Mieke Randa (Kak Silly)

yang dikenal melalui akun Twitter @JustSilly pada tanggal 19 Maret

2009 sebagai penghubung antara orang yang membutuhkan darah dan

orang yang bersedia untuk mendonorkan darahnya, serta memberi

edukasi mengenai pentingnya donor darah. Awal movement Blood for

Life Indonesia dimulai dari Mailing List (milis) dengan 44 orang anggota

dari pembaca blog Valencia Mieke Randa. Saat ini menggunakan social

media Facebook Blood4LifeID dengan lebih dari 58.000 likers dan

Twitter @Blood4LifeID dengan lebih dari 160.000 followers.

Sejarah S ingkat  Blood for  L i fe  Indonesia



• Blogger

• Punya keminatan sosial

• Tahun 2009 - ide membuat komunitas yang membantu

pemenuhan kebutuhan darah lewat mailing list

• bulan April tahun 2010 total aktif di Blood4LifeID bersama beberapa relawan lain

Pendidikan : Universitas Indonesia, Teknik Mesin

Pekerjaan sebelumnya : Senior Manager @ Rental Sudirman, TRAC Astra Rent Car

Pekerjaan terakhir : Site Manager @ International Logistic Company-GAC

Pekerjaan saat ini : Social Media Influencer & Brand Ambassador

Valencia  Mieke Randa,
Founder
Blood4LifeID,  Three L itt le  Angels,  dan Rumah Harapan



• Nominasi Liputan 6 Awards 2016 Kategori Pemberdayaan Masyarakat, Mei 2016

• SK II The Most Inspiring Woman 2015 by SK II, Agustus 2015

• Jakarta Nobel Health Nominee by BRANDS, Mei 2015

• Most Inspiring Women by Wardah, April 2015

• Most Inspiring Women by Natur E, Maret 2015

• L’Oreal Women Worth by L’Oreal Paris, Desember 2014

• 21 Kartini Digital INDI AWARD by PT Telkom Indonesia, 2013

• 40 Inspiring Woman by Femina Magazine, 2013

• 25 Delegation of IVLP (International Visitor Leadership Program in USA, Desember 2012, Topic:

“Civil Society for Democracy”

• Inspirational Woman on Social Category by Kartini Magazine, 2012

• 100 Most Influencing Youth Woman Netizen by MarkPlus, 2011

• Strong Movement in Blood Donation by US Embassy, 2011

• Web Hero by Google Chrome Singapore, 2011

• 5 Most Inspiring Person on Klik Hati Award by Merck, 2010

• 12 Most Powerful Women in Twitter Indonesia by Warta Ekonomi, 2010

• Create Parent Support Group for Parents with Special Needs Kids, 2008

Penghargaan untuk Valencia  Mieke Randa



Kebutuhan Darah di Indonesia:

• Berdasarkan standar World Health Organization (WHO), jumlah

kebutuhan minimal darah di Indonesia sekitar 5,1 juta kantong

pertahun (2% dari jumlah penduduk Indonesia)

• Produksi darah dan komponennya saat ini sebanyak 4,6 juta kantong

dari 3,05 juta donasi, sebanyak 86,20% berasal dari donor darah

sukarela

• Dari hasil perhitungan tersebut artinya di Indonesia masih

kekurangan jumlah produksi darah secara nasional sekitar 500 ribu

kantung

sumber: Kemenkes RI, 2016

Latar  Belakang



• Menjadi komunitas utama dalam meningkatkan kemungkinan pemenuhan kebutuhan stok darah

2% dari jumlah penduduk Indonesia

Vis i

Mis i

• Serving / melayani - melayani orang yang membutuhkan darah atau orang yang bersedia untuk mendonorkan

darahnya

• Searching / mencari - mencari dan menyebarkan informasi kebutuhan darah dan kegiatan donor darah yang

diterima dari berbagai media

• Connecting / menghubungkan - menjadi perantara orang yang membutuhkan darah dengan orang yang

bersedia untuk mendonorkan darahnya

• Unifying / mempersatukan - menjadi pemersatu masyarakat Indonesia melalui ikatan kemanusiaan

Nila i -n i la i  Int i

• Menyediakan layanan penghubung antara orang yang membutuhkan darah dan orang yang

bersedia untuk mendonorkan darahnya

• Menyediakan layanan edukasi terbaik seputar donor darah



• Membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transfusi darah dalam kondisi darurat /

kurangnya stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI)

• Melakukan sosialisasi kegiatan donor darah pada masyarakat

• Memberikan informasi & edukasi seputar donor darah pada masyarakat

• Blood for Life Indonesia sebagai komunitas, menjadi lahan aktualisasi minat sosial bagi siapapun

Tujuan



Struktur Pengurus
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Founder

Valencia Mieke Randa

Chairperson

Yudhinia Venkanteswari
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Muhammad

Divisi Edukasi

Faisal Nur Hidayat
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Muhammad Rukmansyah
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M. Basra P.



• Divisi IGD Maya Blood4LifeID merupakan gerbang informasi

permintaan darah maupun kegiatan donor darah dari masyarakat.

Dalam 24 jam setiap harinya, sebelas orang relawan admin bertugas

bergantian di IGD Maya Blood4LifeID

• Admin IGD Maya Blood4LifeID bertugas merespon dan

menindaklanjuti setiap informasi kebutuhan darah dan kegiatan

donor darah yang masuk melalui Hotline BFL 0878 7519 5599,

Facebook Blood4LifeID, dan Twitter @Blood4LifeID serta membuat

laporan pemenuhan kebutuhan darah untuk dilaporkan pada

pertemuan bulanan pengurus inti Blood4LifeID

Divis i  IGD Maya Blood4LifeID



• Divisi Edukasi Blood4LifeID adalah pusat informasi dan edukasi

tentang donor darah

• Para relawan Divisi Edukasi Blood4LifeID bertugas mengumpulkan

data yang berhubungan dengan donor darah dan Blood4LifeID dari

berbagai sumber yang terpercaya, mengolahnya menjadi artikel

dengan tema tertentu, memastikan akurasi artikel melalui konfirmasi

nara sumber, menyebarkan informasi dan memberikan edukasi

secara berkala baik secara tertulis melalui situs DonorDarah.info dan

Twitter @DonorDarahInfo maupun media cetak, dan secara tatap

muka berupa seminar di acara donor darah maupun di media

elektronik, serta membuat laporan kegiatan edukasi untuk

dilaporkan pada pertemuan bulanan pengurus inti Blood4LifeID

Divis i Edukasi Blood4LifeID

http://donordarah.info


• Divisi Pusat Data Blood4LifeID merupakan pengelola data pendonor

sukarela yang didapatkan dari formulir blood4lifeid.com/ddsukarela

• Relawan Divisi Pusat Data Blood4LifeID bertugas menerima data,

mengelola basis data, dan menghubungi pendonor sukarela

berdasarkan informasi kebutuhan darah dari IGD Maya Blood4LifeID,

serta membuat laporan ringkasan informasi perkembangan jumlah

pendonor sukarela untuk dilaporkan pada pertemuan bulanan

pengurus inti Blood4LifeID

Divis i  Pusat Data Blood4LifeID

http://blood4lifeid.com/ddsukarela


• Divisi Media Sosial Blood4LifeID mengelola media sosial Blood4LifeID

- non IGD Maya

• Relawan Divisi Media Sosial Blood4LifeID bertugas merespon dan

menindaklanjuti setiap informasi media sosial Blood4LifeID - non IGD

Maya, dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas aktivitas

Komunitas Blood4LifeID, serta membuat laporan kegiatan untuk

dilaporkan pada pertemuan bulanan pengurus inti Blood4LifeID

Divis i Media Sosia l Blood4LifeID



• Divisi Humas dan Kemitraan Blood4LifeID adalah gerbang komunikasi

eksternal dan internal komunitas Blood4LifeID

• Relawan Divisi Humas dan Kemitraan Blood4LifeID bertugas merencanakan

dan mengembangkan komunikasi, meliputi penulisan press release, membina

hubungan baik dengan pihak eksternal, termasuk merespon dan

menindaklanjuti permintaan kerjasama kegiatan donor darah (baik dari

individu, institusi pendidikan, pemerintah setempat, toko-toko dan organisasi

komersial untuk dukungan sponsor dan donasi) yang masuk melalui e-mail

bflpartner@gmail.com, mencari peluang kerjasama eksternal, membina

hubungan dengan media (jurnalis, news editor, dll), dan bertanggung jawab

terhadap lancarnya komunikasi di tingkat internal Blood4LifeID, misalnya

dengan menerbitkan buletin komunitas dan membina komunikasi dengan

relawan lain via grup whatsapp, serta membuat laporan kegiatan untuk

dilaporkan pada pertemuan bulanan pengurus inti Blood4LifeID

Divis i Humas dan Kemitraan Blood4LifeID

mailto:bflpartner@gmail.com


• Divisi Penggalangan Dana dan Desain Blood4LifeID merupakan

penyedia barang dagangan dan desain

• Relawan Divisi Penggalangan Dana dan Desain Blood4LifeID bertugas

mengorganisir dan membantu aktivitas penggalangan dana

tradisional seperti acara bersponsor atau promosional, menyediakan

dan menjual barang dagangan dengan desain yang sudah ditentukan

untuk keperluan penggalangan dana, bekerja sama dengan CDS

sebagai partner penyedia jasa desain barang cetakan dan barang

dagangan, mengusulkan ide acara penggalangan dana baru, serta

membuat laporan kegiatan untuk dilaporkan pada pertemuan

bulanan pengurus inti Blood4LifeID

Divis i Penggalangan Dana dan Desain Blood4LifeID



Cara untuk mendapatkan bantuan donor darah yaitu sampaikan

informasi mengenai:

• Kota

• Golongan Darah

• Rhesus +/-

• Jumlah kantong atau cc

• Nama pasien

• Nama rumah sakit

• contact person

lalu mention ke Twitter @Blood4LifeID atau telpon, whatsapp, atau

sms ke Hotline Blood4LifeID 087875195599

Cara Mendapatkan Bantuan Donor Darah



Terimakasih telah bergabung dengan 
Komunitas Blood for Life Indonesia (@Blood4LifeID)


