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Peringatan Earth Hour, merupakan saat dimana masyarakat di seluruh dunia secara serentak
melakukan penghematan energi selama 1 jam. Gerakan yang pada tahun 2016 ini jatuh pada tanggal
19 Maret memiliki tema #ChangeClimateChange dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi
dampak perubahan iklim yang cukup dahsyat terjadi pada tahun 2015, sehingga menyebabkan
beberapa tempat di seluruh dunia merasakan suhu panas luar biasa dan lahan es yang berkurang
drastis.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia baru-baru ini juga mengeluarkan kebijakan
baru, yaitu program “Diet Plastik” berupa kewajiban masyarakat untuk membayar Rp 200,- per
kantong plastik ketika berbelanja di pusat perbelanjaan. Ketentuan ini tertuang dalam surat edaran
nomor S.1230/ tertanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Ditjen Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Parador Hotels & Resorts Group dalam hal ini sangat mendukung program pemerintah dan ikut ambil
bagian dalam gerakan tersebut. Maka dari itu, dalam rangka Earth Hour 2016 unit-unit di bawah
naungan Parador Hotels & Resorts menggalakan program “Diet Plastik” dengan membagikan ribuan
tas ramah lingkungan kepada para tamu hotel dan masyarakat sekitar.
Unit hotel di kawasan Tangerang, yaitu Atria Hotel Gading Serpong, Atria Residences Gading
Serpong, Ara Hotel Gading Serpong dan Fame Hotel Gading membagikan 1000 tas ramah
lingkungan yang dibagi dalam dua tahap. Sebanyak 300 buah dibagikan kepada para pelanggan
Pasar Modern Paramount, sedangkan 700 buah dibagikan kepada masyarakat Kota Tangerang tepat
pada malam selebrasi Earth Hour 2016 di kawasan Pasar Lama Tangerang berkolaborasi dengan
rekan-rekan dari Earth Hour Tangerang. Para General Manager dan jajaran kepala divisi dari masingmasing hotel juga ikut serta dalam kegiatan ini dan antusiasme masyarakat sangat luar biasa, bahkan
banyak dari mereka yang menyatakan sangat mendukung program diet plastik ini. Disamping itu,
masing-masing hotel juga melakukan pemadaman lampu selama satu jam mulai pukul 20.30 hingga
21.30 WIB di beberapa bagian hotel seperti lobi, restoran, kantor serta signage hotel.
Atria Hotel Magelang juga melakukan hal serupa, walaupun tingkat okupensi hotel malam itu 100%
tetapi tidak mengurangi semangat mereka untuk ikut dalam gerakan ini. Selebrasi Earth Hour dibuka
dengan sambutan dari General Manager dan dilanjutkan dengan prosesi pemadaman lampu pada
bagian lobi hotel lalu menyalakan lilin bersimbol 60+ yang berarti lampu akan padam selama 60
menit. Selama pemadaman lampu, jajaran manajemen Atria Hotel Magelang membagikan tas ramah
lingkungan kepada para tamu dan pengunjung yang berpartisipasi dalam acara tersebut.
Tidak ketinggalan juga Atria Hotel Malang, sejak tanggal 13 Maret 2016, hotel yang terletak di Jalan
Letjen S Parman ini telah melakukan kampanye diet plastik dengan membagikan 1000 tas ramah
lingkungan kepada para pengunjung salah satu pusat perbelanjaan terkemuka di Malang. Kegiatan
yang dilakukan atas kerjasama Atria Hotel Malang dengan PARIMAYA (Pariwisata Malang Raya) ini
adalah bentuk nyata dari kepedulian hotel untuk mengajak masyarakat memiliki gaya hidup ramah
lingkungan dan menyadari dampak dari global warming. Untuk tanggal 19 Maret sendiri, diadakan
pula pemadaman lampu selama satu jam pada lobi hotel, restoran, kantor dan kamar.
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menyelenggarakan kegiatan unik dalam rangka Earth Hour. Selain melakukan pemadaman lampu di
beberapa area seperti lobi, resto, koridor, bar dan area kantor. Penampilan menarik pun disajikan
oleh para crew (sebutan untuk staff Fame Hotel Batam) yaitu memainkan musik dengan peralatan

dapur paci, belanga, sumpit, gallon dan ember tanpa penggunaan listrik. Juga atraksi bottle juggling
dari beberapa bartender wanita.
Pramita Sari, selaku Corporate Marketing Communications Manager Parador Hotels & Resorts dalam
kesempatan sambutan malam selebrasi Earth Hour mengungkapkan “ini merupakan bentuk
kepedulian Parador terhadap bumi kita tercinta serta bentuk dukungan nyata kami terhadap program
pemerintah yang sangat bagus sekali yaitu program diet plastik. Semoga tas ramah lingkungan yang
kami bagikan secara gratis ini dapat berguna bagi masyarakat dan membantu menyadarkan
masyarakat tentang bahaya plastik yang digunakan dalam keseharian. Ini merupakan tahun ketiga
bagi Parador Hotels & Resorts Group terlibat dalam gerakan Earth Hour. Pada tahun 2014, Parador
membagikan ratusan lampu LED kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Gading Serpong
Tangerang dengan tujuan mengurangi limbah lampu bekas karena lampu LED bisa bertahan hingga
15 tahun. Di tahun 2015, Parador Hotels & Resorts juga mengadakan kegiatan membagikan 1000 tas
ramah lingkungan namun dengan ruang lingkup yang lebih kecil yaitu hanya kepada para pelanggan
Pasar Modern Paramount.”
Seperti tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini, gerakan Earth Hour ini akan terus dilakukan oleh
Parador Hotels & Resorts Group secara berkelanjutan dan dengan skala yang lebih besar.
***

Tentang Parador Hotels & Resorts
Diluncurkan pada Januari 2013, Parador Hotels & Resorts telah berkembang dan dengan cepat dikenal dalam
industri perhotelan. Mendedikasikan diri untuk menjadi tim manajemen perhotelan paling inspiratif yang
memilikitujuan mengelola 99 hotel, resor dan residences pada tahun 2024. Memenangkan perhargaan Leading
Local Hotel Chain pada ajang Indonesia Travel & Tourism Awards 2015/16.
Dari layanan dan kenyamanan terpilih, Parador memiliki lima brand untuk dikelola; Vega Hotels, Atria Hotels, Ara
Hotels, Fame Hotels, dan Starlet Hotels yang mana dari seluruh properti ini merupakan perpaduan dari
keramahan dan profesionalitas Asia. Berdasarkan komitmen dan inovasi, PHR menawarkan berbagai alternatif
bagi para tamu dan memberikan yang terbaik bagi seluruh stakeholder. Kami bertanggungjawab dalam kualitas,
memberikan kepuasan kepada para pelanggan, dan juga bertindak dengan integritas penuh dalam setiap hal
yang dilakukan. Parador Hotels & Resorts akan selalu menjadi perusahaan yang dapat diandalkan oleh para
investor.
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