
Discovery Kartika Plaza Hotel Bali Menggelar Aksi Tanam Pohon Bersama 
Pengelola Kebun Raya Bedugul Dalam Rangka Program Dunia 

 “TREE FOR THE EARTH” 
 

( Bali, April 22, 2016 ) Peringatan Hari Bumi yang dilakukan setiap tanggal 22 April dapat dijadikan ajang 

untuk merefleksikan kepedulian kita terhadap lingkungan dan cara terbaik untuk menjaga serta 

melindungi bumi yang kita tinggali. Sebagai bentuk partisipasi dan komitmen perusahaan terhadap 

upaya penyelamatan lingkungan, Corporate Social Responsibility (CSR) Discovery Kartika Plaza yang 

merupakan bagian dari Artha Graha Network yang menaungi Artha Graha Foundation kembali 

menggelar acara bertema lingkungan “Trees for the Earth” 

Sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, Discovery Kartika Plaza Hotel yang 

merupakan bagian dari Artha Graha Peduli mengambil kesempatan ini untuk melanjutkan komitmennya 

dalam program Corporate Social Responsibility (CSR), serta mengampanyekan pentingnya pelestarian 

bumi bagi kelangsungan hidup saat ini dan generasi yang akan datang. 

 

Dalam event ini, Discovery Kartika Plaza Hotel dan Artha Graha Peduli Foundation menggandeng 

Pengelola Kebun Raya Bedugul untuk bersumbangsih penghijauan sebanyak 200 pohon yang akan di 

tanam di dalam Kebun Raya Bedugul dan beberapa desa adat di sekitar wilayah konservasi serta 

mengkampanyekan untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan 

 

"Kami memahami bahwa berbagai program yang kami lakukan mungkin hanya membantu sebagian kecil 

dari keseluruhan masalah lingkungan yang ada di bumi kita, dan kami juga menyadari kami tidak dapat 

melakukan segala hal sendiri. Namun kami sangat percaya dengan adanya kolaborasi antara 

Perusahaan, Pemerintah, dan Masyarakat, seperti yang kami lakukan hari ini di Kebun Raya Bedugul, 

yang merupakan wilayah konservasi tanaman-tanaman langka di Bali. Kami akan terus berinovasi dan 

menginspirasi orang-orang untuk berpikir dengan cara yang berbeda, baik mereka yang ada di dalam, 

maupun di luar perusahaan kami. Kami meyakini bahwa saat kegiatan bisnis dapat membantu 

membentuk perubahan sosial, maka perubahan sosial itu juga akan berdampak baik bagi bisnis 

tersebut,” ujar General Manager, Jacques Clarijs yang di terjemahkan secara langsung oleh Pandu 

Djojoadisoeprapto, Executive Assistant Manager Discovery Kartika Plaza Hotel Bali.  

 


