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Safety Health and Environment (SHE) merupakan salah satu program UGM dalam rangka
mewujudkan lingkungan kampus yang bersih dan sehat. Program tersebut diaplikasikan dalam
berbagai macam bentuk, salah satunya dengan sepeda kampus. Sepeda kampus dianggap mampu
menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga nyaman untuk perkuliahan.
PT. Bank Negara Indonesi (BNI) turut mendukung program Safety Health and Environment yang
dicanangkan oleh UGM. Dukungan PT. Bank Indonesia (BNI) diberikan dalam bentuk pemberian
hibah sepeda kampus kepada UGM. Penyerahan bantuan program Safety Health and Environment
secara simbolis dilaksanakan pada Sabtu (4/6) di Balairung UGM.
Penyerahan secara simbolis bantuan program SHE dari pihak BNI diwakili oleh Suprajarto selaku
Wakil Direktur Utama BNI kepada Rektor UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc, Ph.D.
Suprajarto dalam sambutannya mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan dengan UGM
merupakan kerja sama yang telah terbentuk sejak lama dan berkelanjutan.”Saya berharap dengan
hibah yang BNI berikan dapat menyukseskan program Safety Health and Environment untuk
menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi civitas akademika UGM,” tukas Suprajarto
dalam pidatonya.
Suprajarto berharap nantinya civitas akademika UGM terutama mahasiswa akan terbiasa memakai
sepeda. Ia menambahkan bahwa lingkungan kampus yang rimbun dan cukup teduh cocok untuk
bersepeda.”Bila jumlah sepeda kampus yang kami berikan dirasa kurang dan belum mencukupi
untuk mahasiswa, kami siap memberikan hibah kembali. Mahasiswa jadi salah satu faktor penting
menyukseskan SHE ini,” ujar Suprajarto.

Rektor UGM, Prof. Dwikorita Karnawati, menyambut hangat dukungan yang diberikan BNI untuk
menyukseskan Safety Health and Environment. Rektor berterima kasih dan mengapresiasi hibah
BNI yang diberikan dalam bentuk seratus buah sepeda kampus yang diharapkan mampu
menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Selain sepeda kampus, BNI juga memberikan bantuan
berupa satu mobil patroli dan satu unit sepeda motor roda tiga untuk keperluan kampus.
Di tengah acarajuga dilakukan Penandatanganan Kerja Sama dan serah terima secara simbolis
sepeda kampus kepada UGM. Acara penyerahan bantuan SHE dihadiri oleh jajaran pimpinan UGM
dan BNI. Selain itu, acara juga dihadiri oleh GaMaGo (Gadjah Mada Gowes) dan dimeriahkan
dengan penampilan tari dari UKJGS (Humas UGM/Catur; foto: Doni)
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