SIARAN PERS
UNTUK SEGERA DITERBITKAN

ANAK-ANAK SEKOLAH DASAR PEDULI HARI BUMI
BERSAMA PARADOR HOTELS & RESORTS
Tangerang
Sabtu, 21 April 2018
Earth Day, atau di Indonesia lebih dikenal sebagai Hari Bumi Internasional merupakan hari
dimana seluruh masyarakat di dunia kembali diingatkan bahwa betapa pentingnya menjaga
kelestarian lingkungan untuk mengatasi beberapa isu lingkungan, salah satunya yaitu
pemanasan global. Isu pemanasan global sendiri merupakan isu lingkungan yang paling
banyak mendapat perhatian dunia melalui kampanye-kampanye yang dilakukan para aktivis
lingkungan maupun figur publik terkenal. Mereka berlomba-lomba melakukan berbagai
kegiatan untuk menanggulangi pemanasan global baik secara langsung dengan mengadakan
aksi penghijauan, penghematan air, hingga membantu penyebaran kampanye melalui sosial
media.
Parador Hotels & Resorts Group beserta seluruh hotel yang dikelolanya di Serpong,
Tangerang, yaitu:
1. Atria Hotel Gading Serpong,
2. Atria Residences Gading Serpong,
3. Ara Hotel Gading Serpong,
4. Fame Hotel Gading Serpong dan
5. Starlet Hotel Serpong
bersama-sama turut mengambil bagian dalam aksi penyelamatan bumi ini. Dimulai dengan
disadarinya bahwa sangat penting bagi anak-anak yang merupakan tunas bangsa memiliki
pengetahuan yang cukup dan mau ikut serta dalam aksi ini. Maka pada tanggal 21 April
2018, Parador Hotels & Resorts Group untuk wilayah Serpong - Tangerang melakukan aksi
CSR Hari Bumi Internasional kepada 30 siswa SD Cihuni 3 Pagedangan bekerjasama dengan
Earth Hour Community Tangerang memberikan edukasi dan praktek yang bisa mereka
lakukan untuk menyelamatkan bumi tercinta.
Acara yang berlangsung mulai pukul 09.00 pagi - 12 siang diisi dengan rangkaian kegiatan
edukasi dan bermain seperti;

1. Story telling tentang peduli lingkungan yang dilakukan oleh perwakilan Earth Hour
Community Tangerang,
2. Tutorial dan praktek bersama membuat tas dari baju bekas,
3. Melakukan 30 claps dance yang merupakan gerakan untuk membantu mengurangi
penggunaan tissue,
4. Menanam bibit pohon didalam pot yang terbuat dari botol air mineral beka yang
mereka bawa sendiri dan mereka design botol-botol tersebut Dimana pot hasil dari
karya anak-anak dijadikan hiasan taman di sekitar sekolah.
Antusiasme para siswa sangat terasa dalam mengikuti kegiatan ini. Pihak sekolah yang
diwakili oleh Bapak Dede selaku kepala sekolah mengatakan “kami sangat bersyukur sekali
dengan adanya kegiatan ini karena membantu kami para guru untuk memberikan
pengetahuan yang murid jarang bisa dapatkan di kurikulum sekolah. Kami berharap
kegiatan seperti ini rutin dilakukan.”
Corporate Director of Communications Parador Hotels & Resorts dalam kesempatan
memberikan kata sambutan mengatakan “kami ingin memberikan stimulasi atau pendidikan
kepada siswa siswi SD Cihuni 3 ini untuk ikut serta mencintai lingkungan dan merawatnya,
mulai dari yang terdekat yaitu tempat tinggal hingga sekolah tempat menimba ilmu.”
Pada kesempatan ini, Parador Hotels Group untuk wilayah Serpong - Tangerang ini juga
memberikan 2 buah tempat sampah besar untuk ditempatkan di sekitar sekolah, serta
poster kampanye peduli lingkungan kepada SD Cihuni 3. Acara pun diakhiri dengan berfoto
bersama serta pembagian goodie bag berisi tempat makan dan botol minum dengan tujuan
memberikan edukasi kepada siswa untuk melakukan praktek go green.
***
Tentang Parador Hotels & Resorts
Diluncurkan pada 2012, Parador Hotels & Resorts telah berkembang dan dengan cepat dikenal dalam
industri perhotelan. Mendedikasikan diri untuk menjadi tim manajemen perhotelan paling inspiratif di
Indonesia, dan berhasil meraih The winner of Indonesia Travel and Tourism Awards 2015/16 dan
2016/17 kategori Leading Local Hotel Chain.
Parador memiliki lima brand untuk dikelola: Vega Hotels (bintang-5), Atria Hotels (bintang-4), Ara
Hotels (bintang-3), Fame Hotels (bintang-2), dan Starlet Hotels (Hotel Ekonomis) di mana dari seluruh
properti ini merupakan perpaduan dari keramahan dan profesionalitas Asia. Berdasarkan komitmen
dan inovasi, Parador Hotels & Resorts menawarkan berbagai alternatif bagi para tamu dan

memberikan yang terbaik bagi seluruh stakeholder. Parador Hotels & Resorts berkomitmen
mengedepankan kualitas dan kepuasan para pelanggan, serta dapat diandalkan oleh para investor.
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