CSR Gunanusa: Penanaman 1.000 pohon
GRENYANG, Rabu, 10 February 2013. Gunanusa Utama
Fabricators tahun ini menyiapkan 1.000 pohon yang akan
ditanam di desa Margasari & Argawana Kec.Pulo Ampel
Kab.Serang – Banten, sebagai wujud tanggung jawab
(corporate social responsibility / CSR) di bidang pelestarian
lingkungan.
“Sebanyak 1.000 pohon ini akan kita tanam secara
menyebar di sepanjang jalan Raya Salira, Kecamatan Pulo
Ampel” ujar Manager Genaral Affair PTG, Bp. Suwardi,
kepada team QA dimeja kerjanya, Rabu (5/2/2013).
Menurut pak Haji, biasa beliau dipanggil,
adapun jenis pohon yang dipilih untuk
ditanam adalah pohon mahoni, pohon
trembesi, pohon tanjung dan pohon
kenari dengan jumlah keseluruhan 1.000
batang pohon. Program penanaman
1.000 pohon merupakan program CSR
untuk tahun 2012 yang belum terlaksana
dikarenakan adanya beberapa persiapan
yang dinilai belum matang.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini Gunanusa menggandeng CV. Alfa Perkasa sebagai
kontraktor yang bertugas untuk menanam, merawat dan menjamin pohon yang
ditanam tetap tumbuh subur sampai dengan 3 bulan kedepan. Oleh sebab itu
pohon yang dipilih adalah pohon yang besarnya berdiameter 3 cm dengan
ketinggian 2 sampai 3 meter agar cukup kuat dan tidak mudah rusak saat
ditanam.
Acara ceremony penanaman 1.000 pohon, dihadiri oleh Kepala Desa Argawana
Bp. Luthfi, Kepala Desa Margasari Bp. Sarbini Da’i dan Sekretaris Desa Banyuwangi
Bp. Jaihuri, Bp. Eddy Rijanto (President Director PT.GUF), Bp. Anuar Hisbullah
(Procurement Director PT.GUF) dan segenap Management PT.Gunanusa Utama
Fabricators.

Menurut Bapak Eddy Rijanto dalam sambutannya, “Kegiatan penanaman 1.000
pohon ini merupakan bagian dari kegiatan CSR Gunanusa yang akan dilakukan
secara continue dan bertahap setiap tahun yang nantinya akan dijadikan
kebiasaan Kami (gunanusa, red) dalam melakukan penghijauan khususnya di
daerah margasari dan argawana tempat dimana PT. Gunanusa berada, dan
dengan kegiatan ini semoga membawa manfaat bagi masyarakat sekitar karena
Gunanusa sebagai salah satu perusahaan penghasil emisi gas buang bagi
lingkungan ingin mengimbangi kondisi polusi udara dengan penanaman pohon
yang diharapkan menghasilkan O2.”
Kegiatan penanaman pohon ini
dapat dinilai penting karena pohon
memiliki manfaat yang besar bagi
kehidupan di bumi, sebuah pohon
mampu menghasilkan oksigen (O2)
1,2 kilogram per hari, menyerap CO2
1 ton dalam 20 tahun masa
hidupnya. Akar pohon pun memiliki
fungsi yang sangat besar yaitu
mengikat tanah dan menyerap air
hingga dapat mencegah terjadinya erosi dan tanah longsor, banjir, serta mampu
menyimpan cadangan air pada saat musim kemarau.

