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Siaran Pers     

Untuk disiarkan segera   

‘Nokia Give & Grow’  
Dari 10.000 lebih ponsel dan aksesoris bekas yang didaur ulang, Nokia dan TES-AMM 
mendonasikan dana kepada WWF Indonesia untuk 10 ha program penghijauan di DAS 
Ciliwung 

Jakarta, 2 Februari 2010 – Kampanye Nokia Give & Grow, ‘Beri Handphone, Tumbuh Pohon’, yang 
digulirkan Nokia Indonesia pada Agustus lalu, mencapai puncaknya pada hari ini, 2 Februari 2010 
melalui penanaman 4.000 pohon yang tersebar pada 10 ha di area hulu DAS Ciliwung, Desa Cikoneng, 
Cisarua, Bogor. 

Kampanye yang dicanangkan oleh Nokia Indonesia bekerja sama dengan TES-AMM Indonesia dan WWF 
Indonesia ini, berhasil mengumpulkan lebih dari 10.000 ponsel, charger  dan aksesoris bekas. “Sungguh 
kami bangga melihat antusiasme masyarakat Indonesia yang luar biasa terhadap kampanye ini. Sebagai 
produsen ponsel terbesar di dunia, misi kami untuk berperan serta menyelamatkan lingkungan, tidak bisa 
berhasil tanpa dukungan konsumen. Dan pada hari ini, sebagai apresiasi Nokia Indonesia terhadap 
partisipasi masyarakat Indonesia yang telah memberikan ponsel dan aksesoris bekasnya untuk didaur-
ulang, hasil dari kampanye ini kami kembalikan lagi kepada masyarakat melalui kegiatan penanaman 
pohon bersama WWF Indonesia di Dasar Aliran Sungai (DAS) Ciliwung,” demikian Bob McDougall, Country 
Manager Nokia Indonesia saat membuka rangkaian kegiatan penanaman pohon yang digelar bersama – 
sama di Desa Cikoneng, Cisarua, Puncak Bogor, hari ini. 

Nokia Give & Grow bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa peran serta mereka 
sangat berarti dalam gerakan peduli lingkungan, dimulai dengan turut bertanggung jawab untuk 
memberikan ponsel dan aksesoris yang tidak lagi terpakai untuk didaur-ulang. Lebih lanjut Bob 
McDougall menambahkan, “Hal ini sejalan dengan komitmen Nokia yang selalu mengutamakan aspek 
lingkungan hidup dalam menjalankan semua fungsi bisnisnya.” 

Bambang N. Gyat, Country Representative TES-AMM Singapore mengungkapkan kebanggaannya sebagai 
partner Nokia Indonesia dalam kampanye Nokia Give & Grow ini. “TES AMM sangat bangga telah 
digandeng menjadi partner Nokia di dalam kampanye Nokia Give & Grow ini. Kami juga tidak menyangka 
akan tingginya antusiasme yang ditunjukkan masyarakat Indonesia mengenai kampanye daur ulang 
ponsel dan aksesoris ini yang nyata-nyata terlihat dari banyaknya jumlah ponsel serta aksesoris bekas 
yang kami terima.”  

Nokia Indonesia dan TES AMM Indonesia mendanai program NEWtrees – penghijauan di DAS Ciliwung – 
yang digagas oleh WWF Indonesia untuk menandai puncak kampanye Nokia Give & Grow ini.  

Nazir Foead, Director of Governance, Community & Corporate Engagement  WWF Indonesia yang juga 
hadir pada seremoni tersebut mengatakan, “Setiap individu mempunyai andil menyelamatkan 
lingkungan. Kampanye daur ulang ponsel dan aksesoris bekas yang dilakukan Nokia Give & Grow ini 
dapat membangun kesadaran akan kekuatan peran positif setiap individu dan memberikan sesuatu yang 
berarti kepada lingkungan melalui program NEWtrees untuk melakukan restorasi di DAS Ciliwung. 
Penghijauan ini sebagai bentuk partisipasi atas program One Man One Tree yang dicanangkan oleh 
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Presiden SBY pada November 2008. Kami berharap, langkah ini akan membawa perubahan ke arah yang 
lebih baik bagi kita bersama.” 

Sebanyak 4.000 pohon akan ditanam di DAS Ciliwung dengan luas 10 ha. “Kami berharap, restorasi 
kawasan DAS Ciliwung dengan penanaman pohon-pohon tersebut, dapat memberikan kontribusi sebagai 
satu langkah konkrit kita bersama untuk menyelamatkan lingkungan,” ungkap Nazir. “Masyarakat yang 
sudah berpartisipasi di dalam kampanye Nokia Give & Grow ini dapat memonitor secara langsung 
perkembangan pohon yang ditanam melalui www.wwf.or.id/newtrees yang diakses via internet,” 
tambahnya. 

Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Departemen Kehutanan Ir. Indriastuti, 
M.M menyatakan apresiasinya atas partisipasi masyarakat merehabilitasi lahan di DAS Ciliwung sebagai 
penyangga sistem kehidupan penting, “Kampanye Give and Grow serta NEWtrees memberikan dukungan 
tidak ternilai kepada penyelamatan DAS Ciliwung yang sangat vital bagi DKI Jakarta, Bogor dan kawasan 
sekitarnya.” 

“Kerjasama yang telah dirintis diharapkan mampu membuat kita berbuat lebih baik lagi untuk 
menyelamatkan keanekargaman hayati, meningkatkan kesadaran publik, serta meningkatkan kapasitas 
pemantauan dan evaluasi program melalui optimalisasi teknologi informasi. Harapan kami, terobosan 
penting di DAS CIliwung ini bisa dijadikan model untuk DAS lainnya,” ujarnya.  

Sebagai bentuk apresiasi Nokia Indonesia terhadap partisipasi masyarakat Indonesia dalam kampanye 
Nokia Give & Grow, sebuah sertifikat diberikan kepada setiap konsumen yang disertai dengan ordinat titik 
area penanaman pohon. Dimana konsumen dapat memantau pertumbuhan pohon tersebut.  

Selanjutnya, melalui WWF Indonesia, Nokia Indonesia bersama konsumennya akan melanjutkan 
penanaman hingga mencakup 10 ha DAS Ciliwung. Meskipun kampanye Nokia Give & Grow telah selesai 
di bulan November 2009, masyarakat dapat terus mendukung pelestarian lingkungan dengan 
memberikan ponsel bekasnya ke 97 Nokia Care Centre yang ada di Indonesia. Untuk informasi Nokia Care 
Centre terdekat, kunjungi www.nokia.co.id/carecenters, atau hubungi Careline (021) 526 6542.  

---oo00oo--- 

  
Tentang Nokia 

 
Nokia adalah pionir di  telekomunikasi bergerak dan pemimpin perangkat  seluler di  seluruh dunia. Saat  ini, 
Nokia menyatukan  semua orang dengan  cara yang  baru dan  berbeda  – memanfaatkan  teknologi  bergerak 
yang canggih dengan layanan pribadi yang memungkinkan semua orang untuk tetap dekat dengan berbagai 
hal yang penting bagi mereka. Nokia  juga menyediakan peta  informasi digital secara komprehensif melalui‐ 
NAVTEQ; dan perangkat, solusi dan layanan untuk jaringan komunikasi melalui Nokia Siemens Networks. 
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