
  

             gunungwalat.ipb.ac.id 
 
             gunungwalat@apps.ipb.ac.id 
 

NYK Group Contributes 1100 Trees 

  

Gunung Walat, Sukabumi – Acara seremonial NYK Group Contributes 1100 Trees in Tree 

Planting for Increasing Carbon Sequestration Program telah berlangsung tanggal 23 Juni 

2012 di Hutan Pendidikan Gunung Walat. 

Acara ini merupakan bagian dari kerjasama voluntary carbon trading antara NYK Group 

dan Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) selama 2 tahun (2012-2013). Pada tahun 

2009, NYK Group juga pernah melakukan kerjasama voluntary carbon trading ini selama 1 

tahun. Di tahun 2009 tersebut ditanam berupa pohon yang berbuah seperti mangga, 

rambutan, sirsak, dan sebagainya dengan luas 0,8 ha. Pohon berbuah ini nantinya 

diharapkan dapat digunakan sebagai sumber makanan tambahan bagi satwa-satwa yang 

ada di HPGW seperti monyet ekor panjang yang jumlahnya sekarang sudah mencapai 

ratusan ekor dan satwa hutan lainnya. 
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Pada tahun 2012 ini, NYK Group melakukan kerjasama voluntary carbon trading kembali 

selama 2 tahun. Tanaman yg ditanam berupa jenis Pinus merkusii sejumlah 1100 bibit 

dengan luas area 2,1 ha. Pemilihan jenis Pinus merkusii diharapkan setelah tumbuh besar 

nanti getahnya bisa dimanfaatkan oleh penyadap getah pinus. 

Acara 1 hari NYK Group di HPGW ini merupakan seremonial penanaman bibit pinus oleh 

direksi dan karyawan NYK Group. NYK Group terdiri dari 4 perusahaan diantaranya PT. 

NYK Line Indonesia, PT. Yusen Logistics Indonesia, PT. Yusen Solution Indonesia, dan PT. 

Puninar Yusen Logistics Indonesia. Penanaman seremonial ini diikuti oleh 120 orang dari 4 

perusahaan tersebut. Jajaran direksi yang ikut serta diantaranya Presiden Direktur NYK 

Line Indonesia Mr. Katsuo Isomura dan wakilnya Mr. Yoichiro Morisawa. 

Acara dimulai dengan penyambutan, presentasi dan diskusi tentang kerjasama NYK group 

dan HPGW dalam skema voluntary carbon trading sekaligus penjelasan tentang 

pengelolaan HPGW secara umum oleh Direktur Pengembangan Bisnis HPGW Dr. Nandi 

Kosmaryandi. Dalam kesempatan ini juga ditandatangani MoU skema voluntary carbon 

trading NYK group diwakili oleh Mr. Katsuo Isomura & HPGW diwakili oleh Dr. Nandi 

Kosmaryandi. 

Setelah acara diskusi selesai dilanjutkan menuju ke lokasi penanaman bibit pinus dengan 

berjalan kaki ke dalam kawasan hutan. Dalam sesi penanaman bibit, setiap orang 

menanam 1 bibit dan setiap bibit diberi identitas penanam sehingga nantinya ketika 

ditinjau lagi bisa diketahui identitas penanam bibit tersebut. 

Di akhir acara juga dilakukan peninjauan lokasi penanaman bibit buah yang dilakukan NYK 

Group di tahun 2009 oleh tim kecil yang dipimpin oleh Manager Human Resources/ 

General Affair NYK Line Indonesia Mr. Fathan Haras yang juga bertindak selaku ketua 

panitia dalam acara seremonial ini. Dari peninjauan tanaman 2009 diketahui bahwa 

tanaman tumbuh dengan baik dengan ketinggian bervariasi di setiap jenis pohon. 
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