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menciptakan rumah bagi umat
manusia dengan adil di planet
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didengungkan.

Perubahan sudah di
depan mata.

1.
2.
3.
4.
5.

Kemal Stamboel (Ketua)
Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua)
Alexander Rusli
Jerry Ng
Tati Darsoyo

TENTANG KAMI
WWF-Indonesia adalah salah satu organisasi konservasi
independen terkemuka yang didirikan atas dasar pemahaman
tentang kompleksnya hubungan antara aktivitas manusia
dan alam, fokus dalam menemukan solusi yang dapat
diimplementasikan, dan kemampuan menggerakkan para
pendukungnya untuk mengambil tindakan. Misi kami adalah
melestarikan keanekaragaman hayati dan mengurangi
dampak tindakan manusia terhadap alam untuk kesejahteraan
generasi saat ini dan mendatang. Kami bukan hanya ingin
menyelamatkan spesies yang terancam punah, hutan, atau
terumbu karang – kami juga ingin menyelamatkan manusia.
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PESAN KETUA
DEWAN EKSEKUTIF

MELESTARIKAN

Periode Mengilhami Pengaruh dan Mencapai Kemajuan Global yang Luar Biasa

MENGELOLA
SUMBER DAYA

WWF-Indonesia menjalani agenda yang padat selama 2017 dan 2018. Pada 2017, kami
menyelenggarakan Konferensi Tahunan Internasional WWF di Manado, Sulawesi Utara. Ratusan
orang dari berbagai negara dan organisasi datang menghadiri acara tersebut. Mobilisasi sumber
daya dan perencanaan yang besar diperlukan untuk menjamin keberhasilan acara dan ragam
inisiatif yang kami bahas.

© WWF-INDONESIA/NOVERICA WIDJOJO

© MAURI RAUTKARI / WWF

© WWF-INDONESIA / DAVID HERMANJAYA

FOKUS KAMI

Selain itu, kami juga berbangga hati karena dapat menyelesaikan proyek ini dan meraih
pengakuan nasional dan internasional untuk kemajuan luar biasa yang kami capai, yang
membuktikan bahwa kami sanggup menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan perubahan.

Kemal Stamboel
Ketua Dewan Eksekutif

MEMPRODUKSI
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Ya, semua hal sedang berubah: planet kita, orang-orang di dalamnya, dan sudut pandang kita,
bahkan bagaimana konservasi lingkungan dijalankan dewasa ini. Ada sejumlah aspek di dalam
keberlanjutan, yang paling dikenal di antaranya adalah aspek lingkungan. Bertindak secara
berkelanjutan di bidang lingkungan berarti melindungi hutan dan melindungi keanekaragaman
hayati serta menghindari tindakan yang dapat menyakiti orang dan makhluk hidup lain.
Namun, perubahan menuntut kemampuan orang-orang, tim, dan organisasi untuk beradaptasi
dan tetap relevan. Itulah yang kami lakukan. Kami membangun kembali sistem dan strategi
baru. Kami berusaha untuk mengadopsi, menyesuaikan, dan menemukan cara-cara untuk
menjadi lebih relevan. Kami melakukan pendekatan pada para mitra kami dengan cara yang
berpengaruh dan menciptakan dampak terhadap cara berpikir orang-orang, keterampilan
memecahkan masalah, dan keberlanjutan, baik secara sosial maupun politik. Dampak sosial
ekonomi perubahan iklim, bencana alam, dan otomatisasi teknologi untuk jangka panjang
tidak boleh diremehkan. Maka, kita harus mencari titik temu, memasang target tinggi, dan
menentukan ekspektasi tertentu yang dapat dicapai dan diikuti oleh mereka. Hal ini menjadi
alasan bahwa suatu aksi yang berawaldari hal kecil dapat mencapai kesuksesan maksimal.
Kolaborasi bukanlah sesuatu yang dimenangkan, melainkan dibentuk secara alami dan jujur.
Dengan pengalaman lebih dari 55 tahun menjaga alam, WWF-Indonesia telah berkesempatan
menjalankan sejumlah kampanye kesadaran lingkungan terbesar secara nasional. Di lapangan,
kami terus memanfaatkan gabungan pengetahuan dan peralatan kami untuk melindungi spesies
dan komunitas Indonesia yang terancam. Saat ini, kebutuhan akan pekerjaan kami tak pernah
lebih genting lagi.

MENGONSUMSI
MENGGALANG
DANA

Dengan demikian, kontribusi harus dibuat menjadi sebuah kisah dan diturunkan sebagai suatu
warisan. Sebagai organisasi terkemuka, kami mengelola organisasi kami dengan tata kelola
yang baik dan menekankan unsur akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi kepada para
pemangku kepentingan kami. All of us can play a critical role in delivering not only small-scale,
but also large-scale conservation for creating sustainable livelihoods. We need to continually get
involved to awaken the mind, to transform how we relate to others, and to reconnect to nature
and what it takes to activate human potential to make progress and room of improvement.
Semua orang dapat memainkan peran penting dengan memberi kontribusi konservasi, bukan
saja yang berskala kecil, tetapi juga berskala besar untuk menciptakan mata pencaharian
berkelanjutan. Kita harus terus membangunkan pikiran, mengubah bagaimana cara kita
berhubungan dengan orang lain, dan terhubung kembali dengan alam serta hal-hal yang
diperlukan untuk mengaktifkan potensi manusia demi kemajuan dan peningkatan.
Ayo ubah kebiasaan kita. Ayo ubah prioritas kita. Kita adalah makhluk
hidup yang cerdas, dan kita dapat berubah.

Kita adalah perubahan yang kita cari.
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PESAN DARI CEO
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Tahun 2017-2018 menandai akhir rencana strategis 5 tahunan organisasi. Berdasarkan hasil indikator keanekaragaman hayati dan laporan Living Planet Index (LPI),
masih terjadi penurunan keanekaragaman hayati. Ini berarti penyebab-penyebab yang
berdampak pada memburuknya lingkungan jauh lebih kuat dibanding usaha kita untuk
mencegah dan memperbaikinya.
Hal ini menuntut upaya dan kerja yang jauh lebih keras. Pengetahuan dan alat yang
digunakan, serta kolaborasi yang dilakukan perlu dikaji ulang. Kita tidak bisa lagi hanya
mereplikasi dan melakukan cara kerja yang sama secara berulang-ulang, bertahun-tahun. Untuk itu, perubahan menjadi hal yang mutlak dilakukan. Kita perlu mengubah
cara dan perilaku kita dalam memandang alam, karena bagaimanapun juga alam dan
habitatnya sangat bergantung pada manusia.
Rizal Malik
CEO

Sebagai organisasi konservasi yang telah berdiri lebih dari 50 tahun, WWF-Indonesia
juga berperan dalam memengaruhi kebijakan agar seluruh aktor pembangunan saling
bahu-membahu dan berperan serta dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya memberi masukan, kami juga aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mendukung mobilisasi publik sebagai kegiatan advokasi. Kami bekerja
di depan layar tapi juga sekaligus ‘bergerilya’ bersama masyarakat di lokasi lapangan
yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kerja secara komprehensif memberi kami
banyak amunisi dalam bentuk pemahaman yang mendalam dan menjadi bukti-bukti
yang akurat untuk dapat memahami proses-proses yang terjadi di pasar yang berkaitan
dengan transaksi ekonomi dan penyusunan kebijakan, yang pada akhirnya bertujuan
untuk melakukan transformasi yang berpihak pada pembangunan yang berkelanjutan.
Sebagai upaya pemenuhan arahan oleh Dewan Eksekutif, manajemen telah melakukan berbagai perubahan yang terkait dengan struktur organisasi melalui pendekatan
konservasi agar lebih mudah mengukur keberhasilan pengaruh dan dampak kerja yang
telah dihasilkan dalam integrasi kerja, pemutakhiran inovasi, dan kolaborasi yang dibangun bersama mitra. Perubahan tersebut dimaksudkan agar organisasi tetap relevan,
fleksibel, responsif, dan dapat fokus pada perannya sebagai organisasi konservasi.
Perubahan yang terjadi di lingkungan memaksa WWF-Indonesia untuk ikut berubah.
Pilihannya untuk kami hanya berubah atau menjadi tidak relevan, bahkan menjadi
terasing dan punah. Tentu saja perubahan yang dilakukan adalah perubahan yang
terencana, yang dilakukan secara bertahap, dengan tetap memperhatikan kepentingan
para pihak yang terlibat.
Untuk itu, pekerjaan WWF-Indonesia tetap terfokus pada dampak konservasi berbasis
ilmu pengetahuan dengan sudut pandang kepentingan komunitas yang terdampak dan
mendorong mereka untuk dapat melakukan perubahan untuk mendapatkan lingkungan
kehidupan yang lebih baik.
Hal tersebut juga mempertajam karakter dan memperkuat posisi organisasi di mata
para pemangku kepentingan serta menegaskan keberpihakan kami sebagai organisasi konservasi. Tentu saja, banyak hal yang harus kami perhatikan dalam melakukan
upaya-upaya perubahan tersebut, misalnya alat ukur keberhasilan dampak konservasi.
WWF-Indonesia lebih dari sekedar organisasi yang melindungi hewan yang terancam
punah, misalnya. Secara ideologis, WWF-Indonesia memiliki tugas untuk menjaga
keseimbangan antara manusia dengan alam, yang kemudian berpengaruh terhadap
keberlanjutan generasi yang akan datang.
Pekerjaan yang dilakukan untuk mewujudkan dampak konservasi dalam ranah pembangunan yang berkelanjutan merupakan komitmen jangka panjang yang hasilnya kadang tidak dapat diukur dalam waktu yang singkat. Satu cara yang kami lakukan adalah
berusaha melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam program yang kami lakukan,
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Perubahan yang dilakukan harus memungkinkan terjadinya integrasi,
inovasi, dan kolaborasi baru yang mencerminkan nilai-nilai WWFIndonesia
sehingga program tersebut tak hanya menghasilkan dampak lingkungan, melainkan
juga dampak sosial dan ekonomi.
Perubahan cara kerja juga dapat dilakukan dengan inovasi. Inovasi tidak selalu berarti
penemuan yang luar biasa, baru dan belum pernah ada sebelumnya, namun dapat pula
berupa menemukan cara baru untuk menyelesaikan persoalan lama. Inovasi tentu tidak
serta-merta muncul, melainkan terjadi melalui proses perawatan yang berlangsung
terus-menerus. Untuk itulah mengapa Knowledge Management menjadi penting dan
terus menjadi fokus kami untuk menjadi organisasi yang belajar terus-menerus dari
pengalamannya.
Tidak bisa dipungkiri bahwa pencapaian tidak bisa didapatkan secara instan. Untuk
itu, selain perubahan yang dilakukan secara mendasar, sistematis dan terarah, kami
juga berjejaring dan berkolaborasi dengan pihak lain untuk membangun kemitraan
yang lebih solid dan tepat sasaran. Tantangan yang dihadapi di masa depan terlalu
besar untuk dapat dijalani sendirian oleh masing-masing pelaku pembangunan, baik itu
pemerintah, organisasi maupun masyarakat. Pemahaman bersama bahwa pentingnya
kerja yang terintegrasi dalam sebuah ekosistem yang tidak terpisah dapat membuat
pelaku pembangunan terus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan yang
muncul.
Selain itu, kolaborasi memungkinkan target-target jangka panjang yang ingin dicapai
dapat menjadi lebih mudah dan cepat. Dengan dilakukan bersama-sama, sumber daya
yang dimiliki akan menjadi kolektif dan dapat dengan tepat menjawab tantangan perubahan iklim serta masalah ekonomi dan sosial yang kini begitu kompleks.
Perubahan yang kami lakukan bukan hanya karena lingkungan berubah. Dengan mengubah perspektif, cara kerja, cara berhubungan dengan orang lain, dan cara mengukur
keberhasilan, kami ingin perubahan yang terjadi dapat membuat WWF-Indonesia
menghasilkan karya-karya yang relevan dan memberikan dampak langsung terhadap
indikator-indikator keanekaragaman hayati dan juga kontribusi kami pada pembangunan berkelanjutan. Perubahan ini juga diharapkan dapat memicu ketertarikan generasi
muda untuk ikut melakukan kerja nyata, secara khusus bagi komunitasnya dan membuat Indonesia serta dunia menjadi hunian yang lebih baik lagi.
Tahun-tahun berikutnya akan menjadi sangat menantang, namun saya optimis. Saya
sangat antusias dengan peluang-peluang baru untuk dapat membuat perubahan terhadap arah Indonesia dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Rencana strategis baru telah disusun untuk dapat membelokkan kurva penurunan kualitas sumber
daya alam dan pembangunan yang tidak berkelanjutan dengan mengelola konservasi
secara inovatif serta memengaruhi kebijakan lingkungan di Indonesia melalui kualitas
program-program yang dilakukan.
Mari kita ubah cara kita memandang persoalan, dan kita ubah cara kerja kita. Bersama-sama, kita akan mampu membuat Tanah Air yang kita cintai ini lebih baik dari
sekarang. Tanah Air dengan lingkungan yang mendukung kehidupan bagi anak dan
cucu kita.
Yours Sustainably,
Rizal Malik
CEO
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WWF-INDONESIA SAAT INI
34 KANTOR LAPANGAN
DI 17 PROPINSI

SUMATRA

477 KARYAWAN

Lokasi Situs
ALOR-NTT

1

AMBON

9

ASMAT

7

BANDA ACEH

16

BIAK

5

BOVEN DIGUL

4

BULUNGAN

1

DENPASAR

13

JAKARTA

152

JAMBI

5

JAYAPURA

27

KAPUAS HULU

2

KEPULAUAN KEI

4

KUPANG

11

KUTAI BARAT

14

LABUAN BAJO

2

LAMPUNG ( TANJUNG
KARANG)

1

LAMPUNG (KOTA AGUNG)

16

MAKASSAR

1

MALINAU

10

MALUKU

2

MALUKU TENGGARA

2

Aceh

Jln. Alue Blang Lorong Alamanda No.
10, Neusu Aceh, Banda Aceh.

8

Pontianak

Jln. Karna Sosial Gg. Wonoyoso II
No. 3, Pontianak.

2

Pekanbaru-Central
Sumatera

Jln. Cemara Kipas Raya No. 02
RT. 01/RW. 04, Kelurahan Tobek
Godang, Kecamatan Tampan,
Pekanbaru, Riau.

9

Paloh

10

4

5

Bandar Lampung

Kota Agung

Jambi

19

Kantor SESSWakatobi

Jln. Raya Sebubus, RT 01/RW 01,
Desa Sebubus, Kecamatan Paloh,
Kabupaten Sambas.

Jln. Jend Sudirman No. 99 Dusun
Mandati II, Kec. Wangi-wangi
Selatan, Kabupaten Wakatobi,
Sulawesi Tenggara.

20

WWF Mataram

Lanjak

Jln. Lintas Utara, Desa Lanjak
Deras, Kapuas Hulu.

Jln. A.R. Hakim 43A, Krg Bedil,
Mataram.

21

11

Sintang

Jln. Ir. H. Juanda Pekon Negeri Ratu,
Kecamatan Kota Agung, Kabupaten
Tanggamus

Jln. Stadion No. 18, Kelurahan
Baning, Kecamatan Sintang,
Kabupaten Sintang.

Lesser Sunda
Kupang-NTT

Sam Ratulangi Raya No. 6 RT 019/
RW 07, Kel. Oesapa Barat, Kec.
Kelapa Lima, Pertigaan Pulau Indah
Kota Kupang.

12

Putussibau

22

Denpasar

Jln. Pemuda I No. 2, Denpasar, Bali.

Jln. Jend. A. Thalib No. 01 RT
03, Kel. Pematang Sulur, Kec.
Telanaipura, Jambi.

Jln. Lintas Selatan RT 11/RW 4, Kec.
Putussibau Selatan, Kel. Kedamin
Hulu, Putussibau.

13

Palangkaraya

Jln. Krakatau No. 11
Jln. Krakatau No. 12

23

Site IBAS - Kei

Jln. Pokarina, Ohoibun Barat,
Langgur, Maluku Tenggara.

15

Samarinda

Jln. Lai No. 33A RT 04, Voorfo,
Samarinda.

24

Ambon

16

Kutai Barat

Jln. Patimura RT XIV Kel. Barong
Tongkok, Kec. Barong Tongkok,
Kab. Kutai Barat, Kalimantan
Timur.

Jln. Anugerah No. 40, Kel.
Amantelu, Kec. Sirimau, Karang
Panjang, Ambon, Maluku 97121

17

Malinau
Kalimantan Utara

Jln. Raja Pandita RT 12 No. 43,
Tanjung Belimbing, Malinau Hulu,
Kec. Malinau, Kota Kalimantan
Utara.

Bulungan
Kalimantan Utara

Jl. Rambutan No. 113, Tanjung Selor
Hilir, Bulungan, Kalimantan Utara.

Jln. Letjen Urip Sumoharjo, Gg
.Ismail Blok B No. 165, Bandar
Lampung.

JAWA

Jumlah
Staf

SUNDA BANDA SEASCAPE

1

3

100,000+
ORANG PENDUKUNG

KALIMANTAN

6

Ujung Kulon

Villa Sp, Jln. Raya Carita Km. 10
No. 9, Kampung Sangiang Desa
Sukarame, Kec. Carita, Kab.
Pandeglang, Banten.

7

Jakarta

Graha Simatupang, Tower 2 C Lt.
7-11, Jln. TB Simatupang Kav. 38,
Jakarta.

18

MANOKWARI

1

MAPPI

4

MATARAM

4

PUTUSSIBAU

MERAUKE

5

RIAU

1

NABIRE

1

SAMARINDA

4

NANGA PINOH

1

SAUSAPOR

3

UJUNG KULON

9

PALANGKARAYA

31

SINTANG

2

WAKATOBI

6

PALOH

1

SORONG

5

WAMENA

1

PEKANBARU

32

TARAKAN

1

WASIOR

PONTIANAK

12

TIMIKA

4

Total

PAPUA
25

Papua Kantor
Program/Mess

Jln. Pos 7 Kampung Sereh,
Jayapura, Papua.

26

Nabire

Jln. Masjid Almuhajirin, Kel.
Nabarua RT 004/RW 001,
Kabupaten Nabire.

27

Wamena

Jln. Yos Sudarso RT 004/RW 005,
Kel. Wamena, Distrik Wamena,
Papua.

28

Asmat

Jln. Dendewu, Kota Agats, Kab.
Asmat.

28

Boven Digul

Jln. David Ugo Kampung Persatua,
Distrik Mandobo - Tanah Mera,
Kabupaten Boven Digul, Papua.

30

Merauke

Jln. Misie Koempks SMP St. Mikael,
Merauke.

31

Sausapor

Jln. Sirei Sauoran, Kampung
Sausapor, Distrik Sausapor, Kab.
Tamrauw, Papua Barat.

32

Sorong

Jln. S. Kamundan KM. 12 masuk
belakang KUD Sejahtra, Distrik
Klasaman Kota Sorong, Papua Barat.

33

Biak

Jln. Sorido Raya No. 26, Samau,
Biak.

34

Wasior

Jln. Hutantap 2 Iriati, Distrik
Wasior, Kab. Teluk Wondama,
Papua Barat.

6

8
447
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MELESTARIKAN
MODAL ALAM
Melindungi integritas ekosistem Indonesia dan hasilhasil yang disumbangkan oleh ekosistem tersebut
merupakan hal penting bagi Indonesia dan dunia.

© JÜRGEN FREUND

Dibunuh untuk diambil
telur, daging, kulit,
dan cangkangnya,
penyu menderita akibat
perburuan liar dan
eksploitasi berlebihan.
Habitat penyu juga
dirusak dan mereka
sering tidak sengaja
turut tertangkap
dengan peralatan
memancing.

© WWF-INDONESIA / DWI ARIYOGAGAUTAMA

SEA TURTLES CONSERVATION

HAMPIR SELURUH SPESIES

PENYU LAUT

DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI

TERANCAM PUNAH
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Sebagai hasil implementasi dari Praktik Manajemen
Terbaik (Best Management Practices/BMP) WWF dalam
menangani penangkapan penyu secara tidak sengaja, 277
orang nelayan membuat angka penerapan BMP naik 66
persen menurut evaluasi WWF. Dari kelompok nelayan
tersebut, tingkat kepatuhan terhadap BMP adalah 46
persen.
WWF-Indonesia memantau habitat bertelur penyu
secara rutin di pantai Jeen Syuab. Aktivitas pemantauan
dilakukan dari Juli sampai Desember 2017 dan
melibatkan masyarakat setempat sebagai petugas
patroli. Secara keseluruhan, ditemukan sekitar 416
sarang penyu belimbing, 11 sarang penyu lekang, dan 11
sarang penyu hijau. Tim juga merelokasi 192 butir telur
penyu belimbing untuk menghindari predator. Secara
keseluruhan, tim pemantau telah melepaskan 768 ekor
bayi penyu belimbing dan 110 ekor bayi penyu hijau.
Bali merupakan pasar tujuan bagi perdagangan penyu
ilegal dari seluruh Indonesia. Saat ini, WWF-Indonesia
sedang memfokuskan sumber dayanya yang terbatas
untuk mendukung penegakan hukum yang lebih baik
di area tersebut dengan tujuan mengurangi pasar
dan permintaan atas penyu selundupan di Bali. Tim
Kejahatan Satwa Liar Perairan (Marine Wildlife Crime
Team) WWF-Indonesia telah bertindak sebagai penjaga,
membantu polisi dalam mengawasi kapal masuk yang
dicurigai membawa penyu, dan memfasilitasi perawatan
medis untuk penyu yang diselamatkan.
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PERLINDUNGAN
HABITAT HIU
Hiu mempunyai peran penting
dalam menjaga kesehatan
samudra secara keseluruhan.
Ekosistem seluruh samudra
dipengaruhi oleh populasi
hiu yang makin sedikit, yang
disebabkan oleh penangkapan
ikan komersial, penangkapan
tidak sengaja (bycatch), dan
degradasi habitat.

Sebuah tim yang terdiri dari perwakilan Taman Nasional Komodo, Kantor Ketahanan
Pangan dan Perikanan Manggarai Barat, dan Wicked Dive (operator selam) menerima
pelatihan dari WWF-Indonesia terkait metode untuk memantau penemuan hiu.
Sebagai hasil dari advokasi WWF-Indonesia, salah satu zona di Taman Nasional
Komodo telah dinominasikan oleh Kabupaten Manggarai Barat sebagai tempat
perlindungan potensial untuk hiu dan pari di Bentang Laut Sunda Banda.
Sebagai salah satu LSM yang bekerja mengatasi masalah hiu di Indonesia, WWFIndonesia berkontribusi pada Simposium Hiu dan Pari Nasional Kedua yang
diselenggarakan oleh Pusat Riset Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Simposium tersebut diadakan pada tanggal 28 sampai 29 Maret 2018 dan dibuka oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti.
Sebagai ringkasan, penyelenggara simposium mengajukan empat rekomendasi
lanjutan, yaitu: (1) Meningkatkan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam
pengelolaan hiu dan pari di Indonesia; (2) Mengembangkan lebih lanjut riset tentang
hiu dan pari di Indonesia; (3) Mempertimbangkan pendekatan multidisiplin dalam
pengelolaan hiu dan pari di Indonesia; dan (4) Mengembangkan rencana tindakan
untuk merespon isu penting terkait pengelolaan hiu dan pari di Indonesia, sebagaimana
telah dibahas selama simposium.
WWF-Indonesia terus mendukung perkembangan desain pemenang “Kompetisi
Alat Penangkap Ikan yang Ramah Lingkungan” yang diadakan pada 2015. Alat
untuk memitigasi penangkapan tidak sengaja ini diberi nama ”Electronic Shield
System”/“Sistem Perisai Elektronik” (ESS) oleh para penciptanya, sekelompok ilmuwan
muda dari Universitas Brawijaya di Malang yang telah melewati serangkaian uji coba
lapangan selama 2017 di Bangka dan Belitung. Hasil tes lapangan menunjukkan bahwa
jaring insang yang dilengkapi dengan perangkat ESS pada frekuensi 55 Hz berhasil
menurunkan jumlah hiu dan pari yang tidak sengaja tertangkap secara signifikan
dibandingkan jaring insang yang tidak dilengkapi alat tersebut.
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2014

15,840 kg/tahun

2017

12,622 kg/tahun

20.32%

penurunan konsumsi sirip
hiu tahunan di berbagai
restoran di Jakarta

Survei WWF-Indonesia menunjukkan bahwa pada 2017, konsumsi sirip hiu tahunan
di berbagai restoran di Jakarta turun 20,32 persen menjadi 12.622 kg sirip hiu/
tahun, dibandingkan konsumsi tahunan pada 2014 yaitu 15.840 kg/tahun. Kampanye
#SOSharks mendorong industri makanan dan minuman serta hotel di Indonesia
untuk mengambil tindakan dengan menjadi bagian gerakan konservasi global dan
menghapus produk hiu dari menu mereka.

MENINGKATKAN TINGKAT
KELANGSUNGAN HIDUP
MAMALIA LAUT YANG TERDAMPAR
Mamalia laut
merupakan
penjaga lingkungan
laut. Mereka
menunjukkan
seberapa sehat
samudra kita.
Mamalia laut yang
terdampar mungkin
menyampaikan
pesan itu kepada
kita.

Pada 2017 (Jan-Des 2017), tercatat paling tidak 54 kasus mamalia laut yang terdampar
(baik yang mati maupun hidup). Dibandingkan 2013, jumlah kasus yang dilaporkan
masyarakat meningkat 70%. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat
Indonesia untuk melaporkan kejadian satwa terdampar.
Megafauna laut, termasuk reptil (penyu), elasmobranch (hiu dan pari), serta mamalia
laut (duyung, paus, dan lumba-lumba) adalah kelompok hewan yang rentan akibat
tekanan yang makin meningkat pada populasi mereka.
Asosiasi Dokter Hewan Terbang Megafauna Akuatik Indonesia atau I AM (Indonesia
Aquatic Megafauna) Flying Vet didirikan pada 3 Mei 2018 di Denpasar sebagai hasil
kerja sama antara WWF-Indonesia, Yayasan Cetacean Sirenian Indonesia (Cetasi),
Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).
Para dokter hewan yang tergabung dalam asosiasi tersebut memiliki minat dan dedikasi
yang sama dalam menjaga ekosistem perairan melalui pengelolaan megafauna akuatik.
Para dokter hewan ini akan bekerja untuk mencegah kematian akibat terdampar,
menangani pemulihan megafauna akuatik yang terdampar dan sakit, melakukan bedah
mayat atas bangkai yang terdampar, dan membantu pembuangan bangkai tersebut di
seluruh daerah pesisir Indonesia.
WWF-Indonesia berkontribusi dalam upaya penyelamatan paus sperma yang terdampar.
Pada 13 November 2017, sepuluh ekor paus sperma terdampar di daerah lepas pantai
Ujong Kareung, provinsi Aceh. Enam ekor paus sperma yang terdampar tersebut berhasil
diselamatkan dan dilepaskan kembali ke laut berkat respons cepat tim penyelamat yang
dipimpin oleh anggota jaringan Penolong Pertama Paus Terdampar setempat, yang
melibatkan pemerintah daerah, Panglima Laot (pemimpin Adat setempat), Direktorat
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan
dan Perikanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala, Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan, WWF-Indonesia, dan WCS.
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MELINDUNGI BADAK SUMATRA
DAN BADAK JAWA

Di semua kawasan konservasi badak, ada banyak tumbuhan dan hewan lain
yang bernilai. Perlindungan badak membantu menjaga kehidupan hewan dan
tumbuhan lain di wilayah tersebut dan menjaga ekosistem tetap sehat.

DI KALIMANTAN
Sebuah satuan tugas khusus telah dibentuk oleh CEO WWF-Indonesia dan ditetapkan
secara sah oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Misi satuan tugas ini adalah
menangkap dan merelokasi badak yang masih hidup di Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Misi ini akan sangat menentukan reputasi WWF di mata dunia, sehingga
keberhasilannya amatlah penting. Lubang perangkap telah disusun dan dipasang
pada akhir April dan sebuah tim yang terdiri dari para ahli berketerampilan khusus
bersiaga 24/7 untuk menjamin kesuksesan misi tersebut. Beberapa aktivitas dan upaya
dilaksanakan untuk memastikan pemindahan badak yang masih hidup berjalan lancar,
seperti misalnya: tempat penangkaran, pemasangan kandang sementara untuk badak
yang akan direlokasi, dan penelitian mengenai karakteristik habitat badak. Hingga saat
ini, misi penangkapan dan relokasi badak ini masih terus berlangsung.

DI KALIMANTAN DI SUMATRA DI UJUNG KULON
© MARK CARWARDINE

DI SUMATRA
WWF melatih tim pemantau yaitu Unit Perlindungan Badak (Rhino Protection Unit/
RPU) YABI, penjaga badak, dan dokter hewan dari YABI untuk mengumpulkan sampel
air dari kubangan badak. Pelatihan tersebut dilaksanakan atas kerja sama dengan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Tim menemukan tanda-tanda keberadaan badak di IPZ Sumatra Selatan melalui
adanya kubangan dan kotoran badak. Mengingat populasi badak Sumatra sangatlah
sedikit, WWF-Indonesia telah mempersiapkan dokumen strategi untuk melestarikan
badak Sumatra.

Badak Sumatra adalah yang terkecil di antara
spesies-spesies badak yang masih hidup di dunia
dan merupakan satu-satunya spesies badak
di Asia yang mempunyai dua tanduk. Badak
Sumatra “bersaing” dengan badak Jawa untuk
meraih gelar “spesies badak paling terancam”.
Walaupun jumlahnya lebih banyak dibanding
badak Jawa, badak Sumatra lebih terancam
akibat perburuan liar.
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DI UJUNG KULON
WWF-Indonesia bersama Taman Nasional Ujung Kulon, Global Wildlife Conservation,
dan The Rhode Island University menyelenggarakan lokakarya perlindungan badak.
Lokakarya yang diselenggarakan dari 15 sampai 18 Mei 2018 di Bogor ini memiliki
dua tujuan: pertukaran ilmu bagi para petugas Taman Nasional agar mereka dapat
menganalisis data satwa liar dengan lebih tepat serta membicarakan proses analisis
data badak Jawa yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun menggunakan SECR.
Untuk mendukung pertambahan populasi badak, WWF-Indonesia telah menyusun
Rencana Tindakan dan Strategi Konservasi Badak dan pemerintah telah menerbitkan
Surat Keputusan mengenai penerapan rencana tindakan tersebut oleh tim terkait.
Dukungan politik pemerintah berhasil diraih melalui komunikasi, konsultasi, dan
koordinasi yang erat antara WWF dan pemerintah. WWF-Indonesia akan mengepalai
proses persiapan SAP, dan akan bekerja sama dengan UNKP, seperti yang diamanatkan
dalam Surat Keputusan.
WWF-Indonesia selama ini telah berinvestasi pada program masyarakat setempat guna
melindungi spesies badak Jawa. Sebanyak 761 keluarga yang tinggal di wilayah sekitar
Taman Nasional Ujung Kulon siap mengkhususkan Taman Nasional Ujung Kulon
untuk perlindungan badak. Demi mendukung upaya perlindungan badak Jawa, WWF
menyusun beberapa program untuk masyarakat, antara lain Sekolah Lapang Pertanian
Ekologis dan Kasawan Rumah Pangan dan Bakau Lestari. Sebanyak 988 keluarga ikut
serta dalam kedua program tersebut.
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PROGRAM PEMULIHAN
AREA SEBANGAU
Taman Nasional Sebangau adalah rumah bagi 6.000 ekor orang
utan dan salah satu wilayah dengan populasi orang utan terbanyak.
Dalam dekade ini saja, habitat kera besar yang terancam punah ini
telah berkurang 25-35 persen. WWF-Indonesia, bekerja sama dengan
Taman Nasional Sebangau, berhasil memulihkan fungsi hidrologis
lahan gambut melalui pembasahan kembali (rewetting).
Setelah keberhasilan tersebut, WWF-Indonesia dan Badan Restorasi Gambut (BRG) menandatangani
nota kesepahaman (MoU) untuk bekerja sama dalam 2 Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG)
Sebangau Katingan dan Sebangau Kahayan di Pulang Pisau dan Katingan. Program restorasi
berdasarkan 3R (Rewetting, Revitalisasi, dan Reboisasi) ini akan dilaksanakan hingga 2020.
Dengan keberhasilannya mereplikasi rewetting lahan gambut dari Taman Nasional Sebangau ke
wilayah lainnya, WWF-Indonesia telah berperan serta dalam komitmen Pemerintah Republik
Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 26% pada 2020 untuk skenario business-as-usual, seperti
yang dinyatakan dalam Nationally-Determined Contributions (NDC).
WWF-Indonesia akan mengepalai dan membantu perencanaan restorasi, termasuk pembuatan
anggaran dan desain teknis bagi konstruksi bendungan, pengurusan Persetujuan Sukarela Setelah
Pemberitahuan Sebelumnya (Free Prior and Informed Consent/FPIC), dan pemantauan restorasi
lahan gambut. BRG akan mengadopsi dan mereplikasi skema rewetting yang dipraktikkan WWF di
Sebangau. Hal ini menjadi bukti bahwa WWF telah dipandang sebagai rujukan dalam restorasi lahan
gambut di tingkat nasional.
Dalam rencana tersebut, akan dibangun 162 pemblokir kanal/bendungan di 50 kanal pada 2018.
Diharapkan pemblokiran kanal dan restorasi di sekitar Taman Nasional Sebangau itu akan
mengurangi risiko kebakaran di wilayah sekitarnya. Bendungan tersebut juga akan membantu
membatasi akses masuk ke Taman Nasional Sebangau.
Pada Februari 2018, Duta Besar Norwegia Vegard Kaale, Duta Besar Finlandia Päivi HiltunenToivio, dan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia Todung Mulia Lubis, bersama dengan CEO
WWF-Indonesia serta kepala Taman Nasional Sebangau mengunjungi camp SSI di Taman Nasional
Sebangau untuk menyaksikan secara langsung rangkaian proses restorasi lahan gambut, khususnya
pemblokiran kanal dan penanaman kembali di Taman Nasional Sebangau.

MENYEIMBANGKAN KEMBALI
EKOSISTEM DI KOTO PANJANG

WWF-Indonesia dan Bank HSBC bekerja sama dalam
program konservasi air untuk revitalisasi Koto Panjang
di Riau dan Sumatra Barat agar keseimbangan ekosistem
di Koto Panjang dapat kembali pulih.

Wilayah hutan di Koto Panjang berkurang secara
signifikan dari 3.331 km2 pada 1985 menjadi hanya 886,1 km2 pada 2014, kurang lebih
hampir sama dengan 73,4% dari wilayah hutan saat ini. Penebangan kayu yang tidak
terkontrol serta konversi lahan perkebunan kelapa sawit dan karet amat memengaruhi
debit air bendungan.
Kondisi penyerapan air di Koto Panjang sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga
WWF-Indonesia akan bekerja sama dengan masyarakat setempat dan pemerintah
untuk memperbaiki daerah resapan air yang rusak dan mendukung masyarakat
setempat yang tinggal di sekitar Koto Panjang. WWF-Indonesia juga memberdayakan
masyarakat dengan prakarsa mengenai produk-produk hutan bukan kayu yang
berkelanjutan, seperti lebah madu dan trigona.
WWF akan melibatkan masyarakat setempat dalam aktivitas penanaman pohon dan
juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Restorasi lahan di Koto Panjang serta
mitigasi sedimentasi diharapkan akan meningkatkan debit dan kualitas air di daerah
aliran sungai wilayah tersebut.

Para duta besar merasa gembira dapat mengunjungi dan melihat secara langsung efektivitas
pemblokiran kanal di SSI yang mampu memulihkan ekosistem dan meningkatkan level air sehingga
vegetasi dapat kembali tumbuh dan risiko kebakaran dapat dicegah.
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NEWTrees adalah inisiatif bersama WWF-Indonesia dengan puluhan
perusahaan dan organisasi untuk menanam kembali pepohonan di kawasan
lindung, yang telah dimulai sejak sepuluh tahun lalu. Proyek penanaman
kembali adalah suatu upaya inovatif agar masyarakat dapat membantu
reboisasi dan memantau pertumbuhan pohon menggunakan geotag (pohon
dilabeli dengan koordinat lintang dan bujur).

LEFT: © WWF-INDONESIA / © WWF-INDONESIA / OJI PAOJI

PROGRAM NEWTREES

REHABILITASI
HUTAN MELALUI
PROGRAM
NEWTREES WWF
MENGHASILKAN
PENINGKATAN
POPULASI BURUNG
SECARA SIGNIFIKAN
DI SUMATRA.

Memasuki Tahun Buku 2017, WWF-Indonesia bersama dengan banyak mitra
di seluruh Indonesia telah mencapai 54,67% targetnya, yaitu lahan seluas
1.230 ha.
Melalui skema NEWTrees, WWF-Indonesia berhasil menyelesaikan 100%
target restorasinya (100 ha) di Tesso Nilo, Sumatra Tengah, ditambah dengan
27 ha di Rimbang Baling.
Di Jawa dan Bali, WWF-Indonesia merestorasi 50 ha di Ciliwung Atas,
Wonorejo, dan Tulungagung.
Melalui Program NEWTrees dan berkat dukungan WWF-Sweden, Hino, The
Body Shop, Garuda, Siemens, dan Avon, WWF berhasil melakukan penanaman
pada lahan seluas 25 ha di desa Jahanjang, Kamipang, Katingan.
WWF berkolaborasi dengan 10 rumah tangga untuk menanam 10.000 bibit
tiga spesies lokal: Belangiran (Shorea balangeran), Jelutung (Dyera costulata),
and Pulai (Alstonia scholaris) yang disukai orang utan.
Di Papua, WWF-Indonesia mengembangkan tempat persemaian untuk 1.010
batang pohon. NEWTrees melakukan penanaman pada lahan seluas 10 ha
di kawasan penyangga Cagar Alam Cyclops. Acara penanaman pertama di
wilayah tersebut dihadiri 560 orang tamu yang terdiri dari polisi militer,
masyarakat adat, pemerintah daerah, serta pejabat pemerintah daerah.
Di Nusa Tenggara, tim melakukan penanaman pada lahan seluas 70 ha di
Perian, Taman Nasional Rinjani, dan pada lahan seluas kira-kira 70 ha di Bukit
Dupe, Bukit Tempos Salak, Bukit Temusuk, dan Joben.
Lahan yang tadinya adalah perkebunan masyarakat telah ditanami dan mulai
diubah agar mengalami regenerasi alami.
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Tutupan hutan di Kalimantan telah
berkurang sebanyak 53,9% selama
sepuluh tahun terakhir. Walaupun
trennya menjanjikan, situasi saat
ini tidak cukup baik untuk menjaga
tutupan hutan dalam jangka panjang.

KONSERVASI PERISAI HIJAU (GREEN SHIELD)
DI PESISIR UTARA KALIMANTAN BARAT
Perisai Hijau merupakan wilayah pesisir penting sepanjang 196 km yang tengah
menjalani restorasi bakau guna mencegah abrasi tanah. WWF-Indonesia telah
mengembangkan kemitraan dengan dua komunitas setempat, yaitu Taman Mangrove
Mempawah dan Surya Perdana Mandiri di Setapuk Besar, Singkawang. Dengan
memberdayakan masyarakat setempat, WWF-Indonesia membantu mempromosikan
dan memperkenalkan wilayah pesisir kepada publik.
Sebagai hasil kerja sama tersebut, sejak Juli 2016 hingga Juni 2017 WWF-Indonesia
telah berhasil merestorasi lahan seluas 31,5 ha dengan 70.000 bibit pada empat daerah
di wilayah Perisai Hijau Kalimantan Barat. Dengan 10 kali penanaman, total wilayah
yang telah direstorasi dari 2014 hingga 2017 adalah 51,35 ha.
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Sejak tahun 2015, WWF telah memantau 60 orangutan di Punggualas. Pemantauan
dilakukan untuk menemukan pola perilaku orangutan di Sebangau yang akan
digunakan sebagai referensi guna memperbaiki strategi WWF dalam melakukan
restorasi.
Pola perilaku orangutan juga dapat dimanfaatkan untuk ekowisata karena WWF dapat
memprediksi jalur terbaik untuk menyaksikan orangutan liar di habitat aslinya. Tak
dapat dipungkiri bahwa ekowisata memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat
setempat, yang pada akhirnya akan mengubah perilaku masyarakat secara efektif.
Data ini juga akan menjawab pertanyaan pemerintah daerah tentang manfaat
keberadaan Taman Nasional Sebangau di wilayah administrasi mereka. Ekowisata
adalah salah satu skema inovatif untuk menjaga konservasi dan kelangsungan hidup
orangutan dalam jangka panjang serta untuk mendidik masyarakat awam mengenai
pentingnya kelangsungan hidup spesies penting ini dan hubungannya dengan
ekosistem yang sehat.
© NEIL EVER OSBORNE / WWF-US

Dengan program pengembangan ekowisata di Taman Mangrove Mempawah,
mangrove menjadi mata pencaharian berkelanjutan untuk penduduk setempat dan
telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akhir-akhir ini, masyarakat wilayah
ini menjadi bahan pemberitaan karena jumlah pengunjung ke Taman Mangrove
Mempawah meningkat drastis dari 31.557 orang di bulan Agustus 2016 hingga Juni
2017 menjadi 41.414 orang di bulan Juli 2017 hingga Desember 2017.

PEMANTAUAN ORANG
UTAN DI SEBANGAU
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MELESTARIKAN MODAL ALAM
DI SEGITIGA TERUMBU KARANG

of 2,915,904 ha
Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat

56.4%

of 8,100,659 ha

WWF-Indonesia bekerja sama dengan WWF-US, Universitas Pattimura, Wildlife
Conservation Society – Program Indonesia, Coral Triangle Center, dan Rare Indonesia
untuk menerbitkan sebuah laporan berjudul The State of the Sunda Banda Seascape
Marine Protected Area Network (Kondisi Jaringan Kawasan Konservasi Perairan
Bentang Laut Sunda Banda) pada 2017. Laporan tersebut akan menjadi bukti dan
rekomendasi ilmiah guna memfasilitasi pembuatan keputusan yang efektif dan efisien
untuk pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan jaringannya secara adaptif.

KISAH TENTANG NGAM

© JÜRGEN FREUND

Untuk mendukung proses pembentukan KKP Maluku Tenggara Barat (Yamdena) dan
KKP Koon, WWF-Indonesia bekerja sama dengan Wildlife Conservation Society di
Yamdena dan USAID SEA Project di Koon dalam melaksanakan ekspedisi pemantauan
kesehatan terumbu karang dengan tujuan mengumpulkan data kondisi ekologis
ekosistem terumbu karang di kedua lokasi.

9,901
ha
KKP Koon-Neiden

berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur 2018
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WWF-Indonesia berkontribusi pada proses pengembangan untuk konservasi perairan
di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
dengan memberikan dukungan teknis dan saran.
Hasilnya, hampir 11,72 persen dari perairan teritorial provinsi Nusa Tenggara Barat
seluas 2.915.904 ha dan 56,4 persen dari perairan teritorial provinsi Nusa Tenggara
Timur seluas 8.100.659 ha telah secara resmi ditetapkan menjadi area konservasi
perairan.
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Ngam adalah peraturan adat asli Kerajaan Kataloka di Seram Timur untuk mengatur
sumber daya setempat. Dalam Festival Kataloka di awal Desember 2017, Raja Kataloka
menetapkan kembali Ngam untuk perairan sekitar Pulau Koon, yang terletak di
wilayah KKP Koon. Dalam pernyataannya, Raja Kataloka meminta dewan adat untuk
mengajak semua penduduk seluruh desa dan dusun di bawah pemerintahan Kataloka
untuk menghentikan semua aktivitas penangkapan ikan di perairan sekitar Koon.
Selain itu, beliau juga mengumumkan pemberian sanksi dan hukuman bagi mereka
yang melanggar peraturan ini. Ngam (titah raja) ini menyatakan bahwa setiap orang
di Kataloka harus melindungi lingkungan perairan yang termasuk dalam wilayah
adat mereka dan melarang masyarakat menggunakan bom dan potas (sianida) untuk
menangkap ikan. Siapa pun yang melanggar peraturan akan menerima hukuman berat.
Koon merupakan lokasi yang khusus dilindungi oleh sang raja dan setiap aktivitas
pengambilan sumber daya, termasuk penangkapan ikan, penambangan pasir, dan
perusakan terumbu karang merupakan hal yang terlarang dan dapat dikenai hukuman,
baik hukum adat maupun hukum nasional Indonesia. Raja Kataloka telah memberi
mandat bahwa pemantauan wilayah yang dilindungi oleh Ngam akan menjadi tanggung
jawab pasukan Leawana, yaitu lembaga penegak hukum adat dan pencipta keamanan
kerajaan.security enforcement entity.

Informasi yang dikumpulkan dalam ekspedisi tersebut dan ekspedisi serupa di KKP
lain yang berada di lokasi operasional WWF-Indonesia akan membantu pengukuran
dampak penetapan KKP terhadap ekosistem perairan di wilayah tersebut. Informasi
tersebut juga akan menjadi masukan bagi unit pengelola KKP yang nantinya akan
dibentuk di kedua lokasi tersebut, yang memudahkan penerapan sistem pengelolaan
adaptif guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dan meningkatkan kesadaran
masyarakat setempat terhadap kondisi ekosistem perairan di sekitar mereka.
KKP Koon-Neiden yang difasilitasi oleh WWF-Indonesia dengan dukungan USAID SEA
Project telah resmi ditetapkan sebagai KKP, seperti dinyatakan dalam Surat Keputusan
Gubernur No. 75a Tahun 2018, dengan luas total wilayah 9.901 ha. WWF-Indonesia
juga menyarankan langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Badan Kelautan
dan Perikanan Provinsi Maluku, antara lain pengembangan rencana pengelolaan KKP
Koon, pengelolaan KKP Koon sesuai dengan rencana tersebut, serta sosialisasi KKP
Koon ke setiap pemangku kepentingan terkait.

WWF-Indonesia bermitra dengan masyarakat adat yang merupakan salah satu
penjaga sumber daya alam terpenting serta pembawa pengetahuan tradisional dan
sistem adat yang dapat membantu pelestarian dan penggunaan lahan serta sumber
daya alam lainnya secara berkelanjutan. Di Indonesia, hukum adat telah ada sejak
sebelum masa penjajahan. Hukum adat merupakan cara masyarakat mengatur
sistem sosial dan penggunaan sumber daya alam demi masyarakat itu sendiri dan
generasi selanjutnya.
Untuk memastikan kesuksesan misi di Segitiga Terumbu Karang, WWF-Indonesia
secara aktif menyertakan berbagai jenis dukungan dari masyarakat setempat dalam
gerakan konservasi. WWF-Indonesia menciptakan kesadaran serta memenangkan
hati dan pikiran banyak orang dalam usahanya mewujudkan bumi yang lebih sehat.

© JÜRGEN FREUND

11.72%

Sayangnya, habitat kelautan Indonesia menderita akibat eksploitasi dan polusi yang
berlebihan. Habitat penting seperti hutan mangrove dan terumbu karang makin
terancam, bukan hanya akibat perkembangan dalam urbanisasi, pembangunan
infrastruktur pesisir dan pariwisata, tetapi juga akibat perubahan iklim dan efek
pemutihan karang.

SUKSES MENGHIDUPKAN KEMBALI MULUNG DI ALOR
© WWF-INDONESIA
/ AULIA RAHMAN

© JÜRGEN FREUND

Indonesia terletak di pusat Segitiga Terumbu Karang,
wilayah seluas 1,6 miliar ha yang merupakan prioritas
konservasi global serta habitat bagi 76% spesies terumbu
karang yang telah dikenali, 3.000 spesies ikan, dan
beragam spesies penyu, mamalia laut (cetacean), dan hiu.

MENGHIDUPKAN KEMBALI KEARIFAN TRADISIONAL
DEMI KONSERVASI YANG LEBIH BAIK

Pada Oktober 2016, Raja Baranusa (pemimpin masyarakat adat Baranusa) secara
sah menyatakan bahwa perairan seluas 146,22 ha yang mengelilingi Pulau Lapang di
Alor (bagian dari batas adat) harus ditutup untuk kegiatan pengambilan sumber daya
(Hading Mulung). Satu tahun setelah penutupan tersebut, WWF-Indonesia bersama
masyarakat setempat di Baranusa melakukan survei tindak lanjut yang menunjukkan
hasil yang baik, yaitu peningkatan jumlah invertebrata yang penting secara ekonomis.
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Sasi adalah ritual pengambilan sumpah guna
melindungi sumber daya perairan di wilayah
tertentu dengan menutup wilayah tersebut selama
jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

RITUAL SASI MEMBANTU PELESTARIAN
TELUK CENDERAWASIH
SETELAH DILAKSANAKAN

SASI SELAMA
2 TAHUN

DI WILAYAH SELUAS

345,203 HA

WWF-Indonesia dan BBTNTC bekerja sama dalam melestarikan Teluk Cenderawasih
dengan mengaplikasikan ritual yang disebut sasi sebagai bagian dari kearifan lokal.
Ritual sasi atau yang disebut sebagai sawora oleh masyarakat Sombokoro telah
diterapkan selama dua tahun sejak April 2016.
Pada 30 April 2018, masyarakat membuka kembali wilayah tempat ritual sasi dilakukan
(di Desa Sombokoro, Kecamatan Windesi, Teluk Wondama). Sasi telah diterapkan
selama 2 tahun atas wilayah perairan Sombokoro seluas 345.203 ha. Wilayah tersebut
dibuka kembali guna memulai panen laut desa. Pada waktu panen, masyarakat
menemukan lobster, timun laut, dan sejumlah besar moluska di hampir semua
terumbu karang. Total nilai panen mencapai jumlah yang fantastis, yaitu sebesar Rp
50.000.000.

DI TELUK WONDAMA, TERDAPAT AKUMULASI
SUMBER DAYA PERAIRAN
SENILAI LEBIH DARI

IDR 50,000,000
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MELESTARIKAN MODAL ALAM
DI PAPUA
Hanya sedikit tempat di bumi ini yang dapat menyaingi
keanekaragaman Papua. Mulai dari hutan tropis lebat hingga
mangrove pesisirnya, pulau ini adalah rumah bagi berbagai
tumbuhan dan hewan terunik di dunia.
Pada Maret 2018, hutan Isyo Rhepang Muaif seluas 19.000 hektar di Kabupaten
Jayapura secara resmi ditetapkan sebagai hutan adat milik masyarakat adat
Yawadatum di Grime, Kecamatan Nimbokrang, Kabupaten Jayapura.
Menanggapi perkembangan ini, WWF-Indonesia bertindak untuk menghubungkan
kelompok masyarakat Isyo Hill dengan sumber pendanaan yang bertujuan
memfasilitasi ekowisata yang sedang naik daun di wilayah tersebut. Pada November
2017, kelompok masyarakat tersebut menerima Rp1,3 miliar dari tujuh BUMN. Sampai
saat ini, terdapat tambahan sembilan tempat homestay, enam jembatan, dan dua
menara pengawas yang sudah dibangun demi mendukung ekowisata.
Dukungan ini memberi manfaat ekonomis secara langsung bagi masyarakat adat.
Kelompok masyarakat pengamat burung Isyo Hill kini menjual paket wisata yang
mencakup wisata mengamati burung (birdwatching). Ekowisata ini juga telah secara
signifikan meningkatkan penghasilan kelompok wanita yang memproduksi noken (tas
anyaman tradisional Papua).
WWF-Indonesia berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat setempat tentang
restorasi mangrove. Melalui rapat dengan masyarakat dan pemerintah daerah desa
Ewer dan desa Saw di Kecamatan Agats pada September 2017, kedua desa telah sepakat
untuk bekerja sama dalam pengelolaan ekosistem mangrove, mengalokasikan hutan
mangrove seluas 61.000 ha untuk konservasi, dan menandatangani perjanjian kerja
sama antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam melindungi
dan memanfaatkan mangrove.
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Kota Jayapura menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 tahun 2016 tentang
pengelolaan dan perlindungan kawasan penyangga Cagar Alam Cycloop, dengan tujuan
untuk melestarikan wilayah tersebut, mengurangi ancaman di wilayah tersebut, serta
mengatur wilayah secara berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut dari penerbitan Perda, pada Januari 2018, WWF mendorong
pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di kawasan penyangga Pantai Pasir
Enam, Kecamatan Ravenirara, dan Imbi Numbay dengan menyusun rencana utama
(master plan) berdasarkan hasil survei dan studi yang telah dilakukan sejak tahun
2017. Melalui pendekatan Pengelolaan Berbasis Masyarakat, WWF melakukan
berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang tinggal di kawasan
penyangga, misalnya pelatihan produksi kerajinan tangan dari produk ramah
lingkungan dan limbah plastik serta pelatihan pembuatan makanan daerah setempat.
WWF-Indonesia telah sejak lama mengadvokasi penetapan wilayah Vriendschap dan
Rawa Baki menjadi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Advokasi tersebut dimulai di
tingkat desa, yang menghasilkan kesepakatan dan pemahaman di empat desa, dan akan
terus berlanjut hingga ke tingkat provinsi. Keberhasilan advokasi ini akan mengarah ke
penetapan kawasan lindung baru seluas paling sedikit 123.000 hektar.
Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Mappi dan Boven Digoel sudah tidak
lagi menampilkan informasi terkini, sehingga WWF-Indonesia membantu revisi
KLHS Boven Digoel dan Mappi 2013. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa
dokumen tersebut berisi data yang relevan dan mutakhir. Peran WWF sebagai tim
teknis di Merauke, Mappi, dan Boven Digoel diatur dalam Surat Keputusan Bupati.
WWF-LESTARI dan pemerintah Kabupaten Boven Digoel bekerja sama untuk
mengembangkan sistem Infrastruktur Data Spasial (IDS) di kabupaten tersebut.

WWF-Indonesia juga memberikan pelatihan mengenai pemanfaatan buah mangrove,
yang dihadiri oleh perwakilan desa Ewer, Saw, dan Yepem serta pemerintah daerah
dan kelompok wanita. Produk yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai ekonomi
tinggi dan dapat menjadi penghasilan tambahan bagi banyak rumah tangga di wilayah
tersebut.

Taman pesisir Jeen Womom, yang terdiri dari Jeen Yessa (nama sebelumnya Jamursba
Medi) dan Jeen Syuab (nama sebelumnya Warmon) yang berstatus sebagai Suaka
Margasatwa di area seluas 278,25 ha, telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Jeen Womom Kabupaten Tambrauw dan Perairan
Sekitarnya di Provinsi Papua Barat pada 22 Desember 2017. WWF secara aktif
mendukung dan memberdayakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPDT) Jeen Womom
sebagai institusi yang bertanggung jawab mengatur kawasan konservasi tersebut.

WWF-Indonesia terlibat secara aktif dalam upaya meningkatkan perlindungan dan
pengelolaan Cycloop. Sejak 2015, WWF-Indonesia telah berusaha menganjurkan
kepada pemerintah untuk mengumpulkan masukan yang jelas guna menyusun
peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan Cycloop. Akhirnya, pada tahun 2017,

WWF telah membantu masyarakat adat dan komunitas setempat di Papua memetakan
hampir 29,7 juta acre lahan hutan, memperoleh hak untuk mengatur lahan hutan,
menerapkan praktik terbaik untuk kehutanan yang bertanggung jawab, dan
mengembangkan pasar untuk produk hutan kayu dan bukan kayu.
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Berdasarkan data International Union for the Conservation
of Nature (IUCN), 69 persen habitat gajah di Sumatra telah
rusak akibat deforestasi dalam 25 tahun terakhir.

HARIMAU
© WWF-INDONESIA

PERLINDUNGAN SPESIES YANG
TERANCAM PUNAH DI SUMATRA

WWF-Indonesia berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
melindungi satwa yang terancam punah. Hal ini terbukti dengan komitmen
4 pemburu liar di Sumatra Tengah untuk berhenti memburu harimau. Inilah
hasil dari pendekatan pribadi yang diprakarsai oleh para anggota Unit Patroli
Harimau (Tiger Patrol Unit/TPU), yang merupakan penduduk setempat yang
cukup terpandang di desanya.

Kehancuran habitat adalah salah satu penyebab menurunnya populasi satwa liar
di Indonesia. Sebagian besar habitat spesies yang hidup di darat (khususnya
gajah dan harimau Sumatra) telah sangat terdegradasi atau hilang secara
permanen akibat perambahan hutan dan konversi lahan.
WWF-Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan
untuk melindungi gajah dan harimau Sumatra, dengan cara memonitor distribusi
populasi, memonitor keamanan dan perbaikan habitat, memitigasi konflik satwa
liar dengan manusia, serta memberikan bantuan dalam kasus-kasus satwa liar
melalui tim Unit Kejahatan Satwa Liar (Wildlife Crime Unit/WCU).

Di daerah aliran sungai (DAS) Krueng Sabee, Sumatra Utara, WWF tengah
menyusun suatu rencana aksi untuk memitigasi konflik antara manusia dan
gajah. Dalam rencana tersebut, WWF memanfaatkan kearifan lokal yang
membimbing penduduk untuk menghormati gajah, sehingga diharapkan
masyarakat tidak lagi menyakiti atau membunuh gajah.
WWF-Indonesia melalui Unit Reaksi Cepat (Quick Response Unit) turut
berperan serta dalam menangani konflik antara Manusia dan Gajah (Human
Elephant Conflict/HEC). WWF-Indonesia bergerak cepat untuk menenangkan
masyarakat saat terjadi dua insiden di luar bentang alam Bukit Tiga Puluh –
Rimbang Baling.
WWF-Indonesia memperkenalkan penggunaan ‘pagar cabai’ untuk membantu
masyarakat menghindari HEC. Pada Februari dan April 2017, diadakan
pelatihan manajemen HEC di desa Pemerihan dan Sukaraja sebagai upaya
untuk menghindari terjadinya konflik manusia-gajah.
Berkat upaya WWF-Indonesia dalam melindungi tiga habitat utama gajah di
Tesso Nilo, Serangge, dan Balai Raja, kini dua perusahaan raksasa pengelola
kayu akasia (RAPP dan APP) yang beroperasi di dekat Tesso Nilo telah mulai
menerapkan prinsip-prinsip Praktik Manajemen Terbaik dalam penggunaan
sumber daya hutannya. Penerapan ini berdasarkan buku panduan mitigasi HEC
yang diterbitkan bagi perusahaan-perusahaan dan para pemangku kepentingan
lainnya.
Kini, gajah-gajah di Sumatra Tengah memiliki ruang yang lebih luas untuk
berkeliaran dengan bebas berkat kolaborasi antara WWF-Indonesia dengan
Royal Lestari Utama (Barito Pacific JV Michelin) di Serangge. Perusahaan
tersebut melaksanakan pengelolaan berkelanjutan dengan menyediakan tanah
seluas 6.000 ha agar gajah bisa bergerak dengan bebas di Sumatra Tengah.
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Selain itu, beberapa perambah hutan liar telah melepaskan lahan seluas 53 ha
secara sukarela kepada pihak berwenang setelah menyadari bahwa perbuatan
tersebut melanggar hukum.

Akibat berkurangnya habitat, gajah dan harimau seringkali terlibat konflik
dengan manusia sehingga banyak di antara satwa liar tersebut yang dibunuh.

KEBERHASILAN DALAM MEMBAWA KASUS-KASUS
SATWA LIAR KE PENGADILAN DI SUMATRA TENGAH
Selama lima tahun terakhir, WWF-Indonesia telah membantu petugas pengadilan
dalam menyelesaikan 25 kasus tuntutan satwa liar yang melibatkan 54 tersangka di
Sumatra, sebagai berikut:

KASUS HARIMAU

KASUS BURUNG ENGGANG

KASUS BERUANG

KASUS BADAK

MELIBATKAN 22 TERSANGKA

MELIBATKAN 1 TERSANGKA

MELIBATKAN 5 TERSANGKA

MELIBATKAN 2 TERSANGKA

KASUS GAJAH

KASUS TRENGGILING

KASUS KUCING LIAR

13 SUSPECTS IDENTIFIED

MELIBATKAN 9 TERSANGKA

MELIBATKAN 2 TERSANGKA

19
4

1
6

2
2

Upaya WWF untuk menciptakan sistem pemantauan satwa liar yang baik, strategi
pemberian sanksi yang lebih baik, sinergi dengan petugas pengadilan, serta komitmen
petugas pengadilan untuk menuntut para tersangka dengan tepat amatlah mendukung
keberhasilan kasus-kasus tersebut. Selain itu, situs web www.stripetosecure.or.id yang
dibuat WWF dengan tautan ke informasi kejahatan satwa liar memberikan informasi
kepada masyarakat sehingga para pelaku tidak dapat lolos dari hukuman.
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GAJAH

Di Tesso Nilo, Sumatra Tengah, WWF berkolaborasi dengan Yayasan TNTN
dan HIPAM, penduduk setempat, serta pemerintah untuk mengadakan
survei hunian dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, dengan tujuan
untuk mengenali kondisi terkini kantong-kantong habitat gajah. Hasilnya
menunjukkan bahwa populasi gajah di daerah tersebut adalah 113 ekor.

Di Suaka Margasatwa Rimbang Baling Sumatra Tengah, WWF-Indonesia
berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BBKSDA Riau selaku pengelola suaka
untuk melakukan program pemantauan harimau. Pemantauan itu berhasil
mengidentifikasi 14 ekor harimau, bahkan menemukan bukti perkawinan antar
harimau yang menghasilkan tiga ekor anak harimau.
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TATA KELOLA
SUMBER DAYA
YANG ADIL
Tata kelola barang dan jasa ekosistem yang baik
demi ketahanan air, pangan, dan energi serta
kesejahteraan masyarakat, model ekonomi hijau/
biru, kebijakan, dan regulasi demi keberlanjutan.

© WWF-INDONESIA / OKTA SIMON
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WWF-Indonesia, bersama-sama dengan berbagai
institusi mitra dan para pemangku kepentingan, telah
berhasil meraih beberapa pencapaian penting dalam
mengatasi masalah kebakaran hutan di Bengalis,
Sumatra Tengah, antara lain mendirikan pusat informasi
kebakaran, memasang 10 Sistem Peringatan Dini, menyediakan pelatihan dan
peralatan, membangun lebih dari 100 fasilitas pemblokiran kanal, dan menandatangani
nota kesepahaman untuk tindakan kolaboratif bersama Badan Restorasi Gambut.
Hasilnya, jumlah kebakaran hutan berkurang drastis, dari 528 titik panas di tahun 2016
menjadi hanya 31 selama bulan Januari hingga Juli 2017.

Pada Februari 2018, WWF-Indonesia menyelenggarakan lokakarya bagi para
pemangku kepentingan terkait sebagai langkah awal pembentukan forum
Sebangau, yang nantinya akan menjadi pemangku kepentingan dana perwalian
Sebangau. Dalam lokakarya tersebut, Taman Nasional Sebangau, WWF, dan
Simpul Wisata Karuing menandatangani nota kesepahaman tiga pihak untuk
pengelolaan ekowisata Punggualas bersama masyarakat setempat. Lokakarya
tersebut berdampak sangat positif bagi Taman Nasional Sebangau karena untuk
pertama kalinya terjadi kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah dan institusi
swasta guna menangani isu-isu penting yang mengancam wilayah Sebangau
(seperti pencegahan kebakaran hutan, restorasi lahan gambut, dan pengembangan
ekonomi), mengembangkan ekowisata, mengklarifikasi batas-batas Taman
Nasional Sebangau, dan mendirikan Forum Sebangau.
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LOKAKARYA SEBANGAU:
KOLABORASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
DEMI SEBANGAU BERKELANJUTAN
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MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN
DI BENGALIS, SUMATRA TENGAH

PERCEPATAN LEGALISASI
KEHUTANAN SOSIAL DI
KALIMANTAN TENGAH

15 dari 34 komunitas yang dibantu oleh WWF dan
POKJA telah menerima izin perhutanan sosial di
Kalimantan Tengah. Bagi masyarakat setempat,
Perhutanan Sosial amatlah penting demi menjaga
mata pencaharian, budaya/gaya hidup, serta mencegah
konversi lahan. Fokus WWF adalah memperkuat dan
meningkatkan kapasitas POKJA PPS (Kelompok Kerja
Percepatan Perhutanan Sosial) Kalteng. Secara bertahap,
WWF berhasil mendapatkan kepercayaan pemerintah setempat, yang terbukti dengan
ditugaskannya staf WWF menjadi pelaksana harian POKJA PPS Kalteng. Sebagai
hasil kerja keras dan kolaborasi berdedikasi ini, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan memberikan dana Rp1,9 miliar kepada POKJA PPS Kalteng guna
percepatan izin perhutanan sosial di Kalimantan Tengah.
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PRODUKSI MADU
BERSERTIFIKASI GREEN
STANDARD DI SUMATRA

PERTANIAN BERKELANJUTAN
DI DESA LAHAM,
KALIMANTAN TIMUR
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MENGGABUNGKAN PELESTARIAN
SATWA LIAR DAN EKOWISATA
GUNA MELINDUNGI HABITAT
BEKANTAN (MONYET
PROBOSCIS) DI KUBU
Bentang alam Kubu di Kalimantan Barat, yang
merupakan rumah bagi bekantan, terletak di wilayah
yang merupakan daerah dengan HPH (Hak Pengusahaan
Hutan) aktif. Guna melindungi habitat spesies ini, WWFIndonesia bekerja sama dengan dua perusahaan untuk
memasukkan pertimbangan mengenai pelestarian satwa
liar dan ekowisata dalam HPH komersial.

Sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas,
WWF-Indonesia melaksanakan rapat tahunan Koperasi
Serba Usaha (KSU) untuk berbagi pengalaman dan
pengetahuan antar KSU di bidang penanaman,
penebangan, dan ekowisata kakao. Rapat tahunan
tersebut dihadiri tiga perwakilan dari 6 KSU: Kornu,
Sapusaniye, Totem Jaya, Mo Make Unaf, Jibogol, dan
Yerai Asai. Dalam rapat tersebut juga disosialisasikan
cara pengelolaan keuangan melalui program Koperasi
Kredit (Credit Union). Sejumlah 47 anggota KSU,
kelompok petani kakao, dan kelompok ekowisata telah
terdaftar menjadi anggota Koperasi Kredit sebagai
bagian dari upaya WWF-Indonesia dalam memfasilitasi
usaha mikro.
© WWF-INDONESIA / NURMAN

WWF mendorong pemanfaatan lahan bera dengan
menanam sengon di Kabupaten Mahakam Ulu,
Kalimantan Timur. Untuk itu, WWF mengadakan
pelatihan cara membuat bibit dan menanam yang baik
bagi masyarakat. Upaya ini dianggap sebagai solusi
potensial bagi praktik penanaman berpindah, yang
mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan
seperti keterbatasan tanah, bertambahnya jumlah petani,
dan meningkatnya biaya produksi. Dengan menanam
sengon, masyarakat bukan hanya memperoleh manfaat
ekonomis, melainkan juga manfaat bagi lingkungan
hidup (mengurangi kabut), manfaat ekologis (kesuburan
tanah), dan secara langsung dapat mempertahankan
keberadaan tradisi adat dan budaya masyarakat
setempat.

Pada 2016, WWF-Indonesia mulai menyusun rencana
untuk menambah pendapatan masyarakat dari
pemeliharaan lebah trigona. Rencana mata pencaharian
alternatif ini mendapat sambutan baik dari masyarakat
karena usaha ini dapat dilakukan di rumah masingmasing. Berkat upaya peningkatan kapasitas dari
WWF-Indonesia, saat ini Asosiasi Petani Madu Hutan
Tesso Nilo (APMTN) telah berhasil memperoleh
status hukum sebagai badan usaha dan memproduksi
madu bersertifikasi Green Standard. APMTN juga
telah menandatangani kontrak dengan perusahaan
kosmetik Oriflame untuk memasarkan produknya
(sekitar 40.000 botol atau 13.300 kg), yang dapat
meningkatkan pendapatan rumah tangga yang terlibat
dalam bisnis madu ini. Kemitraan WWF-Indonesia
dengan perusahaan setempat untuk memproduksi
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) telah mendatangkan
dampak positif ganda bagi masyarakat setempat, yaitu
meningkatkan mata pencaharian serta melindungi hutan
Tesso Nilo.

PENINGKATAN KAPASITAS
PRODUSEN LOKAL DI JAYAPURA

WWF-Indonesia juga bekerja sama dengan asosiasi
industri wisata seperti Himpunan Pramuwisata
Indonesia, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia,
serta operator tur dan wisata untuk mengumpulkan
masukan dan saran demi mengembangkan wisata
berkelanjutan di bentang alam tersebut. Saat ini,
penilaian untuk meningkatkan potensi wisata telah
dilakukan, sementara dokumen rencana bisnis dan
denah lokasi sedang disusun.
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WWF-Indonesia membantu pendirian dan peningkatan kapasitas koperasi di Sumatra
Selatan. Selain itu, WWF-Indonesia juga membantu mereka memperoleh status hukum
resmi sebagai koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Hasilnya sungguh luar
biasa. Sebanyak 160 orang anggota koperasi kini menerapkan pertanian berkelanjutan
di perkebunan kopi mereka dengan hanya menggunakan pupuk dan pembasmi hama
organik, dan memperoleh peningkatan hasil produksi sebesar 20 hingga 25%.
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PERTANIAN BERKELANJUTAN YANG
DILAKUKAN ANGGOTA KOPERASI KOPI
DI SUMATRA SELATAN

MENINGKATKAN SISTEM PENANAMAN
PETANI KAKAO DI JAYAPURA
Hingga akhir tahun 2017, WWF-Indonesia telah membantu 412 orang petani kakao di
Jayapura, dengan luas total lahan pertanian 521 ha. Ini merupakan bagian dari upaya
WWF-Indonesia dalam membantu budidaya kakao, yaitu dengan memperbaiki sistem
penanaman, akses pasar, dan peningkatan kapasitas petani. Hasilnya, semua anggota
KSU berkomitmen untuk mengikuti standar budidaya kakao organik.
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MENJEMBATANI KESENJANGAN
PENDANAAN ENERGI TERBARUKAN
WWF-Indonesia menginisiasi dialog antar-pemangku
kepentingan sebagai langkah pertama dalam
menghubungkan bisnis, pemerintah, LSM, dan lembaga
keuangan. Dialog ini berusaha mencari solusi konkret
untuk mengoptimalkan potensi pendanaan hijau dalam
pengembangan energi terbarukan, sejalan dengan SDG-7
dan target penurunan emisi karbon. Sejauh ini, sudah ada
43 proyek energi terbarukan yang telah memiliki Perjanjian
Jual Beli Tenaga Listrik/Power Purchase Agreement (PPA)
namun masih terkendala masalah dana.
Ada banyak peluang pertumbuhan potensial bagi
pendanaan hijau, seperti obligasi hijau, sukuk hijau,
dana iklim hijau, dan lain-lain. Di akhir diskusi, WWF
menyampaikan sejumlah rekomendasi yang akan
ditindaklanjuti oleh semua pemangku kepentingan utama,
di antaranya pengembangan insentif inovatif bagi obligasi
hijau dan sukuk hijau, penyusunan skema pendanaan
campuran antara komersial dan non-komersial demi tingkat
suku bunga yang lebih rendah, serta pembentukan satuan
tugas antar-pemangku kepentingan demi mempercepat
penggunaan pendanaan hijau.

PENINGKATAN PENGGUNAAN ENERGI TERBARUKAN MELALUI
KETERLIBATAN AKTIF DENGAN PEMERINTAH SETEMPAT
WWF-Indonesia telah membantu dan memberi saran kepada pemerintah setempat
dalam penyusunan kebijakan energi dan perencanaan yang memprioritaskan
energi terbarukan. Sehubungan dengan hal tersebut, WWF-Indonesia diundang
untuk bergabung dengan Kelompok Kerja Perencanaan Energi Aceh, agar dapat
menyampaikan masukan penting bagi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
WWF-Indonesia secara aktif terlibat dalam Tim Koordinasi Nasional untuk Pulau
Panas Bumi Flores bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN,
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Bappenas, Kementerian Industri,
Kementerian Pariwisata, dan sembilan pemerintah kabupaten di Flores. Pada April
2018, tim ini memulai penyusunan strategi (strategi dokumen hidup) dan pembentukan
tim teknis untuk mengimplementasikan Roadmap Panas Bumi Flores, yang mencakup
perincian kegiatan untuk jangka pendek dan panjang. Strategi implementasi ini
telah disetujui oleh Tim Koordinasi Nasional untuk Pulau Panas Bumi Flores, dan
dokumennya telah diserahkan kepada pemerintah untuk digunakan sebagai rujukan
dalam pengembangan panas bumi di Flores.
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PENYUSUNAN DOKUMEN PROGRAM
PENGURANGAN EMISI DANA KARBON
FASILITAS KEMITRAAN KARBON
HUTAN (FCPF) KALIMANTAN TIMUR
Di tingkat provinsi, sepanjang tahun 2017 WWF dan beberapa
mitranya mengajukan usulan Peraturan Daerah (Perda)
Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan di Kalimantan
Timur. Pembelajaran dari kabupaten di mana otoritas
perkebunan tersebut berada memberikan masukan teknis
tentang Area dengan Nilai Konservasi Tinggi dan perlindungan
keanekaragaman hayati dalam perkebunan. Setelah melalui
berbagai Diskusi Kelompok Terfokus (DKT), debat, konsultasi
publik, serta dengar pendapat di parlemen, akhirnya diterbitkan
Perda No. 27/2017 mengenai Perkebunan Berkelanjutan pada
tanggal 28 Desember 2017, yang memberikan panduan bagi
perusahaan masyarakat berbasis konservasi dan praktik-praktik
lingkungan hidup yang baik serta praktik sosial yang adil.
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PRODUKSI YANG
LEBIH BAIK
WWF-Indonesia bertujuan mendukung praktik
pengelolaan dan sosial terbaik bagi komoditas
penting (minyak sawit, kayu, hasil laut, karbon,
energi, dll.) dan mengubah sistem produksi dan
distribusi menjadi sistem yang berkelanjutan.
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WWF-Indonesia telah membantu banyak perkebunan
rakyat untuk bergabung dengan RSPO dan menerapkan
prinsip-prinsip serta kriteria RSPO sebagai bagian
dari upaya WWF-Indonesia menyediakan model bagi
pendirian Centre of Excellence yang dapat direplikasi.
Berkat bantuan WWF tersebut, para pemilik perkebunan
rakyat Mandiri yang berkebun kelapa sawit di desa
Sungai Buluh, Kabupaten Kuantan Singingi, Sumatra
berhasil memenuhi persyaratan administratif untuk
memperoleh sertifikasi RSPO. Selain itu, WWFIndonesia juga membantu pembentukan FoKSBI
(Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia) yang
beranggotakan para pemangku kepentingan seperti
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta LSM.
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PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT
SIAP UNTUK SERTIFIKASI RSPO

PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)
BERKELANJUTAN MELALUI PENGELOLAAN HUTAN
BERBASIS KOMUNITAS (CBFM) DI BENTANG ALAM
GUNUNG RINJANI, LOMBOK
WWF-Indonesia mendukung program pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan
memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) secara berkelanjutan di bentang alam
Rinjani, Lombok. Program yang didanai sepenuhnya oleh MCA Indonesia di bawah
Fasilitas Proyek Kemakmuran Hijau ini merupakan kolaborasi antar berbagai pemangku
kepentingan. Hasilnya antara lain adalah peningkatan kualitas produk, perolehan bantuan
dana dari pemerintah, dan peningkatan partisipasi kaum wanita secara signifikan, dari 10%
di awal proyek menjadi 48% di akhir proyek.
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PROGRAM PERBAIKAN PARIWISATA
BAHARI SIGNING BLUE (SB)

PENDIRIAN PUSAT PEMBELAJARAN PENGELOLAAN
PERIKANAN DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM (EAFM)

Program Perbaikan Pariwisata Bahari Signing Blue (SB) merupakan
program yang diinisiasi oleh WWF-Indonesia pada tahun 2016, yang
bertujuan untuk mendorong pariwisata bahari yang bertanggung jawab
melalui praktik-praktik terbaik. Hingga bulan Juni 2018, 11 kandidat
SB telah menyelesaikan proses pemeringkatan awal dan tujuh kandidat
di antaranya telah memulai Program Perbaikan Pariwisata Bahari dan
melaksanakan praktik pariwisata bahari yang bertanggung jawab.

In response to the implementation of the Fisheries Management Council for FMA 715, WWFIndonesia (supported by USAID SEA Project) together with the EAFM Learning Centre of
Pattimura University were able to push forward the establishment of EAFM Learning Center in
Muhammadiyah University of Sorong – West Papua and Khairun University of Ternate – North
Maluku. These newly established EAFM Learning Centres will become the pioneer to develop the
FMA 715 scale EAFM Learning Centres, scheduled in late 2018. This FMA scale Learning Center
will serve as the scientific authority within the organizational structure of the FMA 715 Fisheries
Management Council, which has been legitimized by the Decree of the Directorate General of
Capture Fisheries of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) on legitimation of
establishment of Fisheries Management Councils for all FMAs across Indonesia.
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SERTIFIKASI PERUSAHAAN
PENGUSAHAAN HUTAN DI
PAPUA BARAT
WWF-Indonesia berhasil membantu perusahaan
pengusahaan hutan di Papua untuk menjadi perusahaan
pengusahaan hutan bersertifikasi. Sejak keberhasilan
pertamanya di tahun 2015 saat PT Bintuni Utama
Murni menjadi perusahaan pengusahaan pertama yang
bersertifikasi, WWF-Indonesia telah berhasil membantu
lebih banyak perusahaan memperoleh sertifikasinya.
Pada Agustus 2017, perusahaan lain yaitu PT Dharma
Indah memperoleh sertifikasinya. Hingga Desember
2017, empat perusahaan konsesi hutan telah memiliki
sertifikasi FSC di Papua Barat, yang tiga di antaranya
menerima bantuan WWF-Indonesia (dengan luas
lahan sekitar 352.345 ha). Dengan penerapan praktik
terbaik tersebut, WWF-Indonesia berhasil menggiatkan
perusahaan-perusahaan tersebut untuk menetapkan
Daerah dengan Nilai Konservasi Tinggi (High
Conservation Value Areas - HCVA).
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Sejak November 2016, WWF-Indonesia memfasilitasi
kelompok karet di Koridor Labian-Leboyan untuk
memperbaiki karet hasil produksi mereka. Hasilnya,
karet yang diproduksi dengan Sistem Kendali Internal
(SKI) berharga 50% lebih mahal dibanding karet hasil
metode konvensional. Berkat kualitas yang secara
konsisten lebih baik, kelompok karet ini mampu
meningkatkan harga jual serta memperluas pangsa pasar
tanpa menggunakan cara-cara yang tidak berkelanjutan
atau model bisnis yang telah ada (ekonomi hijau
setempat), yang pada akhirnya memberikan diversifikasi
mata pencaharian dan mengurangi kerentanan
masyarakat. Kelompok karet ini telah menjadi salah satu
perintis dalam mengembangkan karet berkualitas tinggi,
dan beberapa anggotanya telah menjadi instruktur bagi
kelompok-kelompok lainnya.
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PRODUKSI KARET YANG LEBIH
BAIK MELALUI PENERAPAN
SISTEM KENDALI INTERNAL
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Pada 2015, WWF-Indonesia memfasilitasi pendirian
KSU Sampah Komodo (KSK) yang bertujuan mengurangi
jumlah sampah di Labuan Bajo, kota yang merupakan
pintu gerbang ke Situs Warisan Dunia Taman Nasional
Komodo. Sebelumnya, Labuan Bajo menghasilkan
lebih dari 300 ton sampah rumah tangga per hari,
tetapi tiga tahun setelah pendirian KSK, jumlah
tersebut berkurang 9,7 ton per bulan. Saat ini ada 58
anggota yang secara aktif memilah-milah sampahnya,
antara lain hotel, operator wisata, kapal pesiar, kafe
dan rumah makan, toko, rumah sakit, sekolah, pasar,
serta kantor pemerintah. KSK juga telah menjadi mitra
Taman Nasional Komodo dalam mengumpulkan dan
mengelola sampah, dan bersama dengan masyarakat dan
pemerintah setempat, KSK menyelenggarakan berbagai
kegiatan seperti aksi bersih-bersih pantai.
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MENGELOLA SAMPAH RUMAH
TANGGA DI LABUAN BAJO
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OJK DAN BANKIR FIRST MOVER MENGADOPSI PILAR INTEGRASI
LINGKUNGAN HIDUP, SOSIAL, DAN TATA KELOLA (ESG)

PELUNCURAN FORUM KEUANGAN BERKELANJUTAN NASIONAL:
INISIATIF KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA (IKBI)

WWF-Indonesia berhasil mendorong OJK dan bank-bank First Mover untuk
mengadopsi pilar integrasi Lingkungan Hidup, Sosial, dan Tata Kelola (Environment,
Social, and Governance - ESG), dengan memberikan masukan kepada pejabat inti OJK
sebelum terbitnya peraturan OJK mengenai penerapan prinsip keuangan berkelanjutan
serta penutupan resmi proyek percontohan ‘First Movers on Sustainable Banking’ pada
Juli 2018.

Pada Mei 2018, delapan bank nasional di Indonesia yang aset akumulatifnya mencapai
46 persen dari total aset perbankan Indonesia meluncurkan Inisiatif Keuangan
Berkelanjutan Indonesia (IKBI) bersama WWF-Indonesia di Jakarta. Inisiatif yang
melibatkan bank milik negara (Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat
Indonesia), bank swasta (Bank Artha Graha Indonesia, Bank Central Asia), bank
syariah (Bank Muamalat dan Bank BRI Syariah), serta bank pembangunan daerah
(Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten) ini bertujuan mendorong dan
menerapkan praktik keuangan berkelanjutan yang inklusif.

Beberapa hasil konkret proyek percontohan ini antara lain perbaikan kebijakan dan
SOP serta kualitas pendanaan di setiap bank, khususnya pada sektor usaha dengan
risiko lingkungan hidup dan sosial yang tinggi. Karena POJK tersebut akan diterapkan
secara bertahap bagi setiap perusahaan jasa keuangan, emiten, atau perusahaan publik
mulai tahun 2019, WWF-Indonesia akan terus memberikan bantuan teknis kepada
bank-bank Indonesia berupa bantuan teknis, pertemuan bilateral, pelatihan one-onone, dan/atau lokakarya.
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Inisiatif ini akan menjadi platform terbuka bagi industri keuangan perbankan dan nonperbankan, corporate issuer, dan sektor industri terkait lainnya. IKBI disiapkan untuk
berfungsi sebagai sarana tukar pengalaman dan pembelajaran di antara para pelaku
industri jasa keuangan serta untuk memperluas pengetahuan tentang prinsip-prinsip
keuangan berkelanjutan kepada industri jasa keuangan. Peluncuran ini ditandai dengan
penandatanganan Nota Kesepahaman secara kolektif oleh kedelapan bank dan WWFIndonesia di hadapan OJK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
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KONSUMSI YANG
LEBIH BIJAK
WWF-Indonesia berkomitmen mendukung
transformasi etika dan gaya hidup konsumtif menuju
jejak karbon yang lebih rendah, pelibatan masyarakat,
serta pendidikan kepemimpinan kaum muda dalam
konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

KAMPANYE GAYA HIDUP HIJAU

© WWF-INDONESIA

Pada April dan Mei 2018, WWF-Indonesia
menyelenggarakan kampanye Gaya Hidup Hijau
di Bongan, Damai, Melaoeh, Belempung, Dempar,
dan Barong Tongkok, Kalimantan. Kampanye ini bertujuan untuk mendorong gaya
hidup hijau dan penggunaan produk-produk yang bertanggung jawab dan ramah
lingkungan secara berkelanjutan. Sebagai bagian dari kampanye Gaya Hidup Hijau,
WWF-Indonesia juga mendukung komunitas Jam Bumi di Malinau dan Tanjung
Selor untuk memperingati Jam Bumi serta melaksanakan kampanye dan diskusi
mengenai polusi plastik.

© WWF-INDONESIA

WWF-Indonesia juga telah berhasil meningkatkan kesadaran melalui kampanye
Gaya Hidup Hijau di Papua. Sebanyak 432 siswa SMP Bona Ventura kini menaati
peraturan sekolah untuk menggunakan botol air yang dapat dipakai ulang. Sekolah
ini juga berkomitmen untuk menerapkan program gaya hidup hijau yang diprakarsai
WWF-Indonesia.

MENDORONG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
MELALUI PENDIDIKAN
DI KALIMANTAN
WWF-Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan dua lembaga
pendidikan: Gerakan Pramuka Kutai Barat dan Sekolah Pelita Cemerlang. Tujuannya
adalah meningkatkan partisipasi aktif generasi muda sebagai agen perubahan demi
terciptanya dan berhasilnya pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan
kesadaran akan masalah-masalah lingkungan hidup. Sejumlah 126 siswa berpartisipasi
dalam serangkaian kegiatan yang diselenggarakan sesudah penandatanganan Nota
Kesepahaman tersebut.

DI PAPUA
WWF-Indonesia mendorong pemerintah daerah di Papua untuk menggiatkan
pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan. Hasilnya, pemerintah kabupaten
Jayapura, Merauke, Yapen, dan Asmat sepakat untuk memasukkan pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan ke dalam kurikulum sekolah. Saat ini, draf akhir konten
lokal berdasarkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan tersebut telah siap
diluncurkan di Kabupaten Yapen, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Merauke.
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EARTH HOUR (JAM BUMI)
Pada 24 Maret 2018, WWF-Indonesia bersama Komunitas Jam Bumi menyelenggarakan
kegiatan Jam Bumi di 100 kota dan kabupaten di Indonesia.
Tahun ini, Jam Bumi difokuskan pada empat tujuan utama: memprakarsai kampanye
daerah bebas sampah di 31 kota, menanam 26.000 benih bakau di lebih dari 15 wilayah
Indonesia, mengajak 9 kampus berkomitmen untuk menyebarkan kesadaran mengenai
pola konsumsi berkelanjutan, dan melaksanakan kampanye penyadaran mengenai
pentingnya keanekaragaman hayati, serta gerakan untuk menolak perdagangan ilegal
satwa liar yang dilindungi di 310 sekolah yang tersebar di 31 kota di Indonesia.
Fokus program Jam Bumi tahun 2018 merupakan tahun pertama komitmen WWF
untuk membantu mencapai Target 1 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Konvensi
PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity – CBD)
agar ratusan juta penduduk bumi memahami pentingnya keanekaragaman hayati dan
keadaan planet kita saat ini. Tujuan kampanye adalah meningkatkan kesadaran, diskusi,
dan aksi di masyarakat dan media mengenai pentingnya alam atau keanekaragaman
hayati (dan bahwa ia terancam hilang) sebagai persiapan Tahun Super 2020. Di tahun
tersebut, beberapa instrumen kebijakan penting dunia bagi pembangunan berkelanjutan
(Kesepakatan Paris, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG, dan CBD) akan menyatu
dan memengaruhi para pembuat kebijakan agar membuat keputusan yang tepat demi
mencegah hilangnya keanekaragaman hayati di tahun 2030.
Portal situs web bernama connect2earth.org dibuat sebagai platform bagi orang-orang
untuk saling membagikan arti keanekaragaman hayati bagi diri mereka serta untuk
mencari informasi lebih lanjut tentang keanekaragaman hayati. Platform ini diharapkan
dapat menjadi alat penting untuk mendorong perubahan besar-besaran dan menyebarkan
kesadaran massal tentang pentingnya keanekaragaman hayati dengan memulai diskusi
global mengenai masalah konservasi, perubahan iklim, dan usaha berkelanjutan. Proyek
ini didukung oleh Kementerian Konservasi Lingkungan Hidup, Alam, Bangunan, dan
Keselamatan Nuklir Jerman dan didanai oleh International Climate Initiative.
Kampanye 2018 ini juga akan mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk
mencapai pengurangan emisi sebesar 26% pada 2020 melalui reboisasi, serta mendukung
pencapaian 12 target Pembangunan Berkelanjutan, yang akan memungkinkan produksi
dan pola konsumsi berkelanjutan.
Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 70 lembaga pemerintah, dan juga diramaikan oleh
partisipasi dari lebih dari 200 ikon dan bangunan nasional seperti Tugu Monas Jakarta;
Mesjid Baiturrahman Aceh; Tugu Yogyakarta; dan 13 bandara di bawah pengelolaan
Angkasa Pura I, serta 2,3 juta gambar digital. Salah satu ikon nasionalyang pertama kali
turut berpartisipasi tahun ini adalah Stadium Utama Gelora Bung Karno yang baru selesai
direnovasi.
Dampak terbesar Jam Bumi adalah peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan kearifan
lokal mengenai masalah-masalah lingkungan hidup. Dengan adanya platform untuk
membicarakan masalah-masalah lingkungan hidup penting secara lebih terbuka,
diharapkan akan ada semakin banyak diskusi dan tukar pengetahuan di media sosial,
sehingga pada akhirnya masyarakat akan mampu berwacana dengan lebih baik dan
akurat mengenai masalah-masalah lingkungan hidup. Komunitas Jam Bumi yang tersebar
di 30 kota Indonesia telah secara aktif mendidik dan mengadakan kampanye mengenai
masalah konservasi dengan hasil yang menggembirakan. Pemerintah kota dan provinsi
turut berpartisipasi dalam Jam Bumi dan merancang kota mereka dengan kebijakan yang
lebih ramah lingkungan. Beberapa kota bahkan menindaklanjuti komitmen keberlanjutan
mereka, seperti kota Jakarta dengan kebijakan lampu LED dan transportasi publiknya,
kota Bogor dengan kantor hijaunya di semua lembaga pemerintahan, dan kota Balikpapan
dengan rencana pengelolaan sampahnya.
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PELIBATAN MASYARAKAT MELALUI
APLIKASI SELULER MARINE BUDDIES
Pada awal 2017, WWF-Indonesia meluncurkan Marine Buddies, aplikasi seluler yang
dirancang untuk menggiatkan keterlibatan publik dalam menilai pengelolaan Daerah
Perlindungan Laut (DPL). Setelah peluncuran, jumlah pengunduhan meningkat secara
drastis dan saat ini telah ada 2.329 orang pengguna dan 164 ulasan atas tujuh DPL.
Marine Buddies dapat membantu wisatawan mengenal taman-taman laut Indonesia.
Mereka dapat menginput data mengenai kondisi setiap taman laut yang mereka
kunjungi secara bertanggung jawab.
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PENGGALANGAN
DANA
Upaya penggalangan dana yang kami lakukan lewat
individual, korporasi, dan influencer kami sangatlah
penting guna mewujudkan program-program kami, dan
kami berupaya mencapai kinerja terbaik melalui metode
yang biasa kami gunakan sambil terus menjajaki sebanyak
mungkin metode-metode penggalangan dana lainnya.

© WWF-INDONESIA / YULIANNOVA LESTARI

© ALAIN COMPOST / WWF-US

Keseluruhan dana dari donatur individual tersebut didistribusikan ke
proyek-proyek satwa liar, laut, hutan, dan air tawar di seluruh Indonesia:

WILDLIFE
SAMARKILANG, ACEH

TESSO NILO

BUKIT BARISAN SELATAN

WAY KAMBAS

Tim Patroli Kule di Hutan Samarkilang

Perawatan kesehatan bagi para gajah
hamil dan anak-anaknya

UJUNG KULON

PENGGALANGAN DANA INDIVIDUAL

Sumbangan dari para donatur individual ini telah membantu mendanai lebih dari
20 program konservasi: restorasi hutan di lebih dari 9 wilayah di Indonesia, tim
Tanggap Darurat Flying Squad Gajah di Tesso Nilo, penelitian gajah di Kalimantan,
program pemberdayaan masyarakat untuk produksi madu di Lombok, kesejahteraan
gajah di Lampung, Dokter Hewan Terbang untuk tanggap darurat nasional bagi
mamalia laut yang terdampar, mitigasi pemberantasan enau di Ujung Kulon, patroli
masyarakat untuk empat spesies unggulan (harimau, gajah, badak, dan orang utan) di
Samarkilang-Aceh, survei drone untuk orang utan di Sebangau-Bukit Baka Bukit Raya
di Kalimantan, pemantauan pantai sarang penyu di Abun, konservasi hiu paus di Teluk
Cenderawasih Papua, serta mitigasi konflik manusia-gajah di Aceh.
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Metode penggalangan dana lainnya antara lain Telefundraising (lewat kemitraan
dengan KPSG), penggalangan dana massal (crowdfunding), peer-to-peer, serta
sumbangan online/digital (wwf.id/donate dan wwf.id/mybabytree). Di zaman internet
ini, sumbangan online/digital menjadi fokus utama kami dengan sasaran generasi
milenial melalui berbagai pendekatan dan pesan, antara lain sumbangan tunggal
dengan jumlah yang lebih kecil.

© WWF-INDONESIA

Saat ini kami memiliki 50-70 penggalang dana di 3 kota besar: Jakarta, Yogyakarta, dan
Surabaya. Tim penggalang dana ini mendapatkan dukungan dari banyak individual di
ketiga kota tersebut, serta terus mengumpulkan dukungan di kota-kota lainnya melalui
program road trip.

Pembangunan kolam minum gajah

ORANGUTAN KALIMANTAN

Pengendalian enau

Survei orang utan di koridor Taman
Nasional Sebangau dan Taman Nasional
Bukit Baka Bukit Raya

GAJAH KALIMANTAN

ABUN, PAPUA

Survei gajah Borneo tahun 2017

Hingga akhir tahun buku 2018, WWF-Indonesia memiliki 110.335 pendukung dana
individual. Para pendukung setia ini memberikan donasi mereka melalui berbagai
metode, antara lain dengan metode tatap muka dan online. Namun yang memberikan
sumber pendapatan terbesar dalam penggalangan dana individual kami adalah metode
tatap muka.

Pengoperasian Tim Flying Squad

Pemantauan dan perlindungan
penyu belimbing

OCEAN
GURANO BINTANG

Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Gurano Bintang

WHALE SHARK

Pemantauan hiu paus

FLYING VET

Pengoperasian Dokter Hewan Terbang
IAM Flying Vet, sebuah tim dokter hewan
untuk menangani mamalia laut yang
terdampar

FOREST & FRESHWATER
RUMAH MADU LOMBOK

Pembangunan Rumah Madu Lombok

WWF-Indonesia Annual Report 2018

63

Upaya konservasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa dukungan dari para mitra.
Kami berterima kasih kepada para mitra tepercaya kami yang telah mendukung WWF
dengan uang dan sumbangan lainnya.

PARTNERS
IN FY2017:

PARTNERS
IN FY2018:
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PENGGALANGAN DANA KORPORASI
INISIATIF PENGGALANGAN
DANA OLEH INFLUENCER
WWF-Indonesia mengerti betul betapa penting dan
efektifnya pemasaran yang dilakukan para influencer
di seluruh dunia sepanjang 2017-2018, dan kami juga
menjajaki metode ini untuk penggalangan dana.

Avoskin

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

BANK MANDIRI

PT BANK CENTRAL ASIA (BCA)

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

PT. UNILEVER Tbk

GARUDA INDONESIA

PT. Nutrifood Indonesia

H&M (through WWF International)

PT. Indocipta Pola Nuasa (Airport TV)

PT. BANK HSBC INDONESIA

Senayan City

PLN

Central Park Mall

PT BANK CENTRAL ASIA (BCA)

Plaza Senayan

PT COMETA INTERNATIONAL

Gandaria City

PT HINO MOTORS MANUFACTURING
INDONESIA

Mall Kelapa Gading
Mall Of Indonesia
Mall Artha Gading
Kemang Village
Grand City Mall

PT METROX GLOBAL
PT Pembangunan Jaya Ancol
PT PP (Persero)
PT TELKOM
WIKA
UNILEVER (through WWF-UK)
PT. Indocipta Pola Nuasa (Airport TV)
PT. Visinema
Senayan City
Gandaria City
Central Park Mall
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PT. BANK HSBC INDONESIA
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Tiga influencer telah mendukung kami selama periode
tersebut, khususnya terkait program satwa liar.
Chicco Jerikho, seorang aktor dan influencer Instagram,
mengadakan kampanye penggalangan dananya sendiri guna
mendukung konservasi gajah setelah mengunjungi Tesso
Nilo di tahun 2016. Selama bulan Maret – April 2018, beliau
mengikuti London Marathon secara penuh dan meminta
dukungan masyarakat kepada gerakannya dengan mengikuti
lomba tersebut secara virtual pada 22 April 2018 dan
menyumbangkan uang untuk memperbaiki lahan pemberian
makanan bagi kawanan gajah liar. Dengan dukungan dari
lebih dari 1.000 pelari di seluruh Indonesia, beliau berhasil
memperbaiki lebih dari 15 hektar lahan.
Seperti Chiccho Jerikho, Arifin Putra juga merupakan
seorang aktor, tokoh Instagram, dan pendukung aktif
masalah-masalah lingkungan hidup. Beliau mengikuti
kampanye kami untuk menggandakan jumlah harimau di
alam liar pada 2016. Setelahnya, beliau terus mendukung
kampanye-kampanye lainnya. Beliau menjadi juru bicara
dalam kampanye konservasi duyung dan lamun, serta
merencanakan kampanye penggalangan dana masyarakat
untuk laut bebas plastik.
Influencer lainnya yang mendukung kami adalah Tulus,
seorang musisi dan tokoh media sosial terkenal di Indonesia.
Saat menulis lagu “Gajah”, beliau menyadari betapa
maraknya perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia,
terutama setelah menyaksikan Yongki, salah satu gajah yang
ditampilkan dalam video klip lagunya, tidak lagi memiliki
gading ketika mati. Hal ini mendorong beliau mengadakan
gerakan “Teman Gajah Tulus” untuk meningkatkan
kesadaran dan penggalangan dana bagi gajah. Melalui
kampanye ini, beliau berhasil menyediakan lebih dari 7
kalung leher GPS untuk memantau kawanan gajah liar guna
membantu penelitian gajah.

Kota Kasablanka
Mall Kelapa Gading
Mall Of Indonesia
Mall Artha Gading
Kemang Village
Grand City Mall
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KEUANGAN

KEUANGAN
WWF-Indonesia menunjukkan kinerja keuangan yang baik dari tahun 2017 – 2018,
yang tercermin dari peningkatan penerimaan total donasi dan total pendapatan, serta
kenaikan nilai aset bersih pada akhir tahun 2018.
Pada tahun 2017, WWF-Indonesia menerima total donasi sebesar IDR 331.231.570.000.
Pada tahun 2018, total yang diterima naik menjadi IDR 331.691.748.000.
Total pendapatan meningkat dari IDR 338.080.181.000 pada tahun 2017 menjadi IDR
341.289.985.000 pada tahun 2018.
Nilai aset bersih juga mengalami kenaikan hampir 30% per akhir tahun, dari awalnya
IDR 62.690.962.000 di tahun 2017 menjadi IDR 73.033.553 di tahun 2018.
Sementara itu, kami juga berhasil mempertahankan tingkat realisasi donasi yang sama.
Pada tahun 2018, tingkat realisasi donasi terbatas kami mencapai 93%. Dana senilai
IDR 285.489.587.000 kami gunakan untuk membiayai program-program khusus.
Angka ini sama dengan tingkat realisasi di tahun 2017, saat kami mengalokasikan IDR
284.654.531.000 atau 93% dari total donasi terbatas kami untuk mendanai programprogram khusus.
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THE WWF-INDONESIA FOUNDATION AND SUBSIDIARIES

THE WWF-INDONESIA FOUNDATION AND SUBSIDIARIES

FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2018

30 JUNE 2018

CONSOLIDATED STATEMENT OF ACTIVITIES

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

(EXPRESSED IN THOUSANDS RUPIAH, UNLESS OTHERWISE STATED)

(EXPRESSED IN THOUSANDS RUPIAH, UNLESS OTHERWISE STATED)

*) Unqualified Opinion Audited by PricewaterhouseCoopers (PwC).

*) Unqualified Opinion Audited by PricewaterhouseCoopers (PwC).

2018

RESTRICTED

2017

UNRESTRICTED

TOTAL

RESTRICTED

UNRESTRICTED

2018

ASSETS

TOTAL

REVENUES
Donations
Foreign exchange gain (loss), net

307,776,699

23,915,049

331,691,748

305,514,202

25,717,368

331,231,570

—

817,071

817,071

—

1,007,399

1,007,399

—

Interest income
Others

1,751,530

1,751,530

—

—

1,009,409
4,831,803

1,009,409

—

7,029,636

7,029,636

4,831,803

(22,282,772)

22,282,772

—

(20,859,671)

20,859,671

—

285,489,587

55,500,398

341,289,965

284,654,531

53,425,650

338,060,181

NET ASSETS RELEASED FROM RESTRICTIONS
Fulfillment of restricted programs

TOTAL REVENUES
EXPENSES
Project staff cost
Grants and professional fees
Office and field operating costs
Traveling, meeting, and training
Provision/reversal/write-off for
impairment or receivable

(82,286,864)

(16,920,438)

(68,323,727)

(6,800,368)

(72,257,679)

(62,621,317)

NET ASSETS AT END OF YEAR

68

(75,124,095)

(11,700,458)

(62,639,839)

(12,435,184)

(66,941,127)

(9,337,763)

(96,400,852)

(76,278,890)

(4,061,913)

(66,683,230)

(70,373,441)

(3,049,341)

(73,422,872)

—

—

—

(445,513)

(445,513)

(285,489,587)

(45,457,806)

(330,947,393)

(284,654,531)

(42,851,134)

(327,505,665)

—

10,342,592

10,342,592

—

10,574,516

10,574,516

—

62,690,692

62,690,692

—

52,116,449

52,116,446

73,033,554

73,033,554

—

62,690,962

62,690,962

—

—
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(8,670,440)

—

(5,882,785)

Current assets
Cash and cash equivalents
Project advances
Contribution receivables
Other current assets

NON-CURRENT ASSETS
Fixed assets
Intangible assets
Other non-current assets

TOTAL ASSETS
LIABILITIES AND NET ASSETS

(5,882,785)

72,270,300
12,283,593
60,491,292
2,032,527
147,077,712

56,572,993
7,790,774
61,024,267
761,119
126,149,153

36,844,271
4,175,176
772,856
41,792,303

31,997,951
4,248,639
781,181
37,027,771

188,870,015

163,176,924

63,314,519
52,521,943
—
115,836,462

41,428,523
54,573,461
4,483,978
100,485,962

73,033,553

62,690,962

Current liabilities
Deferred revenue
Accruals and other payales
Current portion of long-term bank loans

(75,075,023)

(8,670,440)

NET INCREASE IN NET ASSETS

NET ASSETS AT BEGINNING OF YEAR

(81,262,326)

(84,700,124)

—

Interest expenses

TOTAL EXPENSES

(9,004,647)

(99,207,302)

2017

NET ASSETS
TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

INCOME

IDR 341 BILLION

188,870,015

2% OTHERS
EXCHANGE
NET GAIN
1% FOREIGN
INCOME
0% INTEREST
97% DONATIONS

163,176,924

EXPENDITURE
IDR 331 BILLION

&
10% MANAGEMENT
OPERATIONS
&
4% PARTNERSHIP
FUNDRAISING
86% CONSERVATION
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BERGABUNGLAH
DENGAN KAMI
DAN BUATLAH
PERUBAHAN!

© WWF-INDONESIA
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BERDONASI

ANDA BISA BERPERAN SERTA DALAM

MENYELESAIKAN MASALAH-MASALAH INI!

BEBERAPA CARA UNTUK MENDUKUNG WWF-INDONESIA:

HUBUNGI TIM PEMASARAN KAMI JIKA ANDA INGIN MEMBERIKAN DONASI, ATAU JIKA PERUSAHAAN ANDA INGIN
MENDUKUNG KAMI, ATAU JIKA ANDA INGIN MEMBANTU MENGADAKAN PENGGALANGAN DANA.

Hubungi kami untuk bergabung
dengan Tim Sukarelawan kami yang
berdedikasi dan penuh semangat
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MENJADI RELAWAN

KEMITRAAN
KORPORASI
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BELI PRODUK KAMI
Tukar botol
plastik Anda
dengan botol
yang dapat
dipakai ulang

Hubungi Tim Merchandising
kami untuk membantu
meningkatkan kesadaran dengan
membeli produk kami

Bumi Panda, yang berlokasi di kantor WWF, Graha Simatupang
Tower 2C, adalah unit bisnis sosial yang dimiliki WWF-Indonesia.

BUMI PANDA

Bumi Panda dibuka secara resmi pada akhir 2016, sebagai pusat
kegiatan Yayasan yang memamerkan berbagai proyek konservasi
dari Sabang sampai Merauka. Bumi Panda juga menyajikan
hidangan khas Indonesia dengan suasana kafe yang santai. Setiap
piring hidangan yang Anda santap di kafe akan membantu upaya
konservasi satwa terancam punah. Selain makanan Indonesia,
Bumi Panda juga menyajikan makanan internasional mulai dari
hidangan pembuka, hidangan utama, dan makanan penutup. Kopi
yang disajikan juga berasal dari berbagai wilayah Indonesia dengan
kekhasannya masing-masing. Biji kopi tersebut didapat dari petani
lokal dengan menggunakan konsep fair trade.
Bumi Panda berkomitmen untuk melestarikan alam dengan
menggunakan kemasan yang dapat terurai dan tidak menyediakan
sedotan plastik.

TOKO PANDA
Toko Panda adalah distributor resmi produk-produk asli dari
WWF-Indonesia.
Dengan membeli produk-produk ini, Anda berkontribusi dan
mendukung proyek-proyek konservasi WWF di Indonesia.
Selain itu, Anda juga berpeluang untuk menyebarkan ‘pesan
hijau’ ke masyarakat sekitar Anda.
Koleksi Toko Panda: Pakaian, Produk Masyarakat, Alat Tulis,
Suvenir, Boneka, & Produk Gaya Hidup Ramah Lingkungan
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AKUN MEDIA
SOSIAL
FACEBOOK

Pengikut: 323,953

Sepanjang tahun 2016 - 2017, halaman
Facebook kami memasang 242
postingan yang menjangkau 9.560.844
orang pengguna dan melibatkan
396.158 orang pengguna. Respons
terbanyak diterima untuk postingan
video badak di Taman Nasional
Ujung Kulon dalam rangka perayaan
#WorldRhinoDay. Selain itu, postingan
dengan respons terbanyak kedua
adalah penggalangan dana bagi inisiatif
UberKEBUN, saat Uber berkolaborasi
dengan WWF untuk berdonasi bagi
program MyBabyTrees dan mengubah lahan parkir di beberapa kota menjadi taman. Postingan
dengan respons terbanyak ketiga adalah kisah tentang drh. Yanti, seorang dokter hewan yang
ditampilkan sedang memegang seekor harimau Sumatra dengan terampil di atas sebuah perahu
kecil.
Sementara itu, selama 2017 – 2018, kami menampilkan lebih banyak postingan yaitu 269
postingan yang menjangkau 4.839.484 orang pengguna. Walaupun jumlah total pengguna
berkurang drastis dari tahun sebelumnya, jumlah keterlibatan total tetap tinggi yaitu 321.477.
Postingan dengan respons tertinggi adalah konten yang terkait berita, antara lain kematian Sudan
(badak putih terakhir) di Kenya dan infografis tentang dampak cara memancing cantrang terhadap
ekosistem bahari. Postingan dengan respon terbanyak kedua terkait dengan berita kontroversial
bahwa pemerintah Indonesia kembali mengizinkan penggunaan cantrang oleh nelayan.
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TWITTER

Pengikut: 1,089,141

INSTAGRAM

Pengikut: 190,624

LINE

Pengikut: 2,438,810

YOUTUBE
Sepanjang 2016 – 2017, total 1.251 cuitan telah diposting pada akun Twitter kami.
Jumlah pengguna yang dijangkau adalah 12.643.617 dengan jumlah keterlibatan
130.885. Seperti di Facebook, konten #MyBabyTree memperoleh respons
terbanyak, mulai dari postingan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden
Joko Widodo. Konten infografis berada di peringkat kedua, khususnya kampanye
#SharkAwarenessDay yang menjelaskan dampak kepunahan hiu terhadap ekosistem
bahari.
Pada tahun 2017 – 2018, kami mendapatkan hasil yang serupa di akun Twitter
kami. Dari 1.258 cuitan, kami menjangkau 10.778.529 orang pengguna dengan total
keterlibatan 180.609. Sama seperti Facebook, konten terkait berita juga populer di
Twitter. Konten dengan respons tertinggi adalah: terekamnya harimau Sumatra di
Aceh; kematian Sudan, badak putih terakhir di Kenya; kematian seekor gajah Sumatra
akibat racun; dan kematian 20 ekor penyu dalam kurun waktu 2 bulan di Sambas,
Kalimantan Barat.
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HUBUNGI KAMI

© WWF-INDONESIA

WWF-ID Staff Conference 2018

CONTACT US

GRAHA SIMATUPANG
Graha Simatupang
Tower 2 Unit C, Lantai 7 - 11
Jalan Letjen T.B. Simatupang
Jakarta - 12540

EMAIL

supporter-service@wwf.or.id

TELEPON

+62 21-7829461
+62 21-5761076 (Contact Center)

FAKS

+62 21-7829462

SITUS WEB

https://www.wwf.or.id/
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1962

100%

RECYCLED

W WF mulai beroperasi
di Indonesia

ANNUAL REPORT 2018

WWF-Indonesia berdasarkan Angka

+500
WWF-Indonesia memiliki
lebih dari 500 staf
yang bekerja di seluruh
kepulauan Indonesia

+100,000
WWF-Indonesia didukung
lebih dari 100.000 orang
pendukung sejak 2006

WWF-Indonesia
menyelenggarakan
program konservasi
di lebih dari 32 kantor
lapangan, mulai dari
Aceh hingga Papua

ID

Why we are here
To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony with nature.

+32

wwf.or.id

WWF.OR.ID

