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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

World Wide Fund for Nature adalah sebuah organisasi lingkungan dunia 

yang bergerak dalam konservasi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya 

alam secara berkelanjutan. Organisasi ini sering mengadakan penelitian di bidang 

konservasi serta upaya perlindungan habitat flora dan fauna. WWF adalah bagian 

dri INGO yang peduli akan lingkungan Hidup di berbagai Negara, hampir setiap 

Negara menjadi bagian kerja WWF dalam menjaga keberadaan flora dan fauna 

karena mengingat  banyaknya perburuan di berbagai Negara. 

Melihat dari banyaknya perburuan di berbagai dunia WWF sebagai NGO 

perihatin terhadap keberlangsungan flora dan fauna yang mengalami 

keterancaman kepunahan, adapun salah satu program dari WWF Indonesia ialah 

program konservasi Harimau Sumatera. Harimau Sumatera mengalamai 

ketepurukan dalam jumlah yang ada karena tingginya defortasi hutan menjadi 

lahan sawit membuat harimau asli Indonesia ini mengalami penurunan dalam 

habitanya dikarenakan berkurangnnya hutan Indonesia, tidak hanya itu Harimau 

ini juga mengalami perburuan dan konflik terhadap manusia karena masuknya 

harimau ke kampung dikarenakan kurangnnya hewan buruan di hutan akibat 

beralihnya hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Kondisi Harimau Sumatera 

kian memperihatinkan, Tidak hanya tim WWF-Indonesia di lapangan, tetapi juga 
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dari peneliti lain yang berada di Sumatera yang  mengungkapkan bahwa kamera 

jebak  mereka sudah jarang sekali menangkap gambar satwa itu. Sebaliknya, yang 

makin sering ditemukan beberapa tahun  terakhir ini adalah jerat/perangkap 

Harimau. Hal itu mengindikasikan tingginya tingkat perburuan Harimau Sumatera 

akibat maraknya permintaan atas seluruh bagian tubuh spesies ini di pasar illegal.1 

Selain perburuan, hal utama yang menjadi ancaman bagi Harimau 

Sumatera adalah  hilangnya habitat secara tak terkendali. “Kurang dari 25 tahun, 

lebih dari 12 juta  hektar hutan hilang. Sekarang  40% dari luasan hutan yang 

tersisa juga terancam.2 Laju perkembangan hutan industri, terutama untuk 

perkebunan  kelapa sawit, ditengarai menjadi penyebab utama hilangnya hutan 

alami di Sumatera. 

Kegiatan WWF di Indonesia dimulai pada awal tahun 1962-an sebagai 

sebuah program WWF Internasional, dengan bantuan Direktorat Jenderal 

kehutanan  pada saat itu, melalui Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam. 

Kegiatan  utama pada tahap awal adalah  penelitian species mamalia, khususnya 

penelitian badak dan  harimau yang terancam punah/langka di pulau jawa dan 

sumatera. Pada tahun 1965, WWF melaksanakan program di taman nasional 

ujung kulon di Propinsi Jawa Barat. Program tersebut yang menuntun kepada 

upaya-upaya untuk melestarikan  hutan sebagai habitat sepeies langka tersebut. 

Hutan dan laut Indonesia merupakan  rumah  bagi beberapa species langkah 

seperti Badak, Orangutan, Harimau, Gajah dan Penyu. Adapun salah satu program 

                                                           
1 Baca, Artikel ‘’Harimau jangan smpai punah’’ di http://www.wwf.or.id/?39062/Harimau-
Sumatera-Jangan-Sampai-Punah  pada 30-nov-2015 
2 Ibid 

http://www.wwf.or.id/?39062/Harimau-Sumatera-Jangan-Sampai-Punah
http://www.wwf.or.id/?39062/Harimau-Sumatera-Jangan-Sampai-Punah
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WWF iyalah menyelamatkan Harimau Sumatera yang terancam punah, Harimau 

Sumatera (panthera tigris sumatrae) merupakan satu dari enam sub-spesis 

Harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini dan termasuk dalam 

klasifikasi satwa yang terancam punah. 

 (1.1 Table Penurunan Harimau Sumatera)3 

 

(Penurunan Jumlah Harimau Sumatera berdasarkan beberapa penelitian. Desain: 
Mongabay Indonesia, Foto latar: Lili Rambe.) 

 
 
Sunarto Wildlife Specialist WWF Indonesia mengatakan populasi Harimau 

sumatera tersebar hampir di seluruh bagian hutan Sumatera. Mulai dari Aceh  

hingga Bengkulu. Populasi terbanyak terdapat dikawasan Taman Nasional dan 

Swamargasatwa, sisanya ada di kawasan  hutan Areal Penggunaan Lain (APL) 

dan Hak Pengusahaan Hutan (HPL). Kendati demikian Harimau Sumatera ini 

masuk dalam zona critical endanger oleh The International Union for 

                                                           
3 Baca, Artikel  Harimau Dunia Diperkirakan Punah Pada 2020. Benarkah? Di 
http://www.mongabay.co.id/2014/07/24/harimau-dunia-diperkirakan-punah-pada-2020-
benarkah/ diakses pada 08 des 2017. 

http://www.mongabay.co.id/2014/07/24/harimau-dunia-diperkirakan-punah-pada-2020-benarkah/
http://www.mongabay.co.id/2014/07/24/harimau-dunia-diperkirakan-punah-pada-2020-benarkah/
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Conservation on Nature (IUCN).4 Seiring dengan peralihan fungsi hutan, 

Harimau Sumatera perlahan menghilang.  

Menurut Sunarto  WWF  Indonesia  mengatakan perlu segera dilaksanakan 

bersama aksi konservasi Harimau Sumatera yang tercantum dalam Strategi dan 

Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (SRAK).5 Dia melihat kurangnya 

upaya pemerintah  dalam  konservasi kucing besar ini. “Perlu segera implementasi 

SRAK, Salah satu hal yang perlu segera dilaksanakan adalah penghitungan jumlah 

populasi harimau sumatera, karena saat ini, baik  pemerintah  maupun pihak 

terkait belum mempunyai data pasti jumlah satwa langka ini.  

Harimau Sumatera di ujung kepunahan karena hilangnnya habitat secara 

tak terkendali, berkurang   jumlah   species  mangsa, dan perburuan. Laporan 

tahun 2008 yang dikeluarkan oleh TRAFFIC – program kerja sama  WWF dan 

lembaga konservasi dunia, IUCN, untuk monitoring perdagangan satwa liar dan 

menemukan adanya pasar illegal yang berkembang subur dan menjadi pasar 

Domestic terbuka di sumatera yang memperdagangkan bagian-bagian tubuh 

Harimau. Dalam   studi tersebut TRAFFIC  mengungkapkan bahwa paling sedikit 

50 Harimau  sumatera telah diburu setiap tahunnya dalam  kurun waktu 1998-

2001.6 Penindakan tegas untuk menghentikan perburuan dan perdagangan 

Harimau Sumatera segera dilakukan di sumatera. 

                                                           
4Baca, Artikel Populasi Harimau Menurun di  http://jambi.tribunnews.com/2015/02/21/populasi-
harimau-sumatera-menurun-tiap-tahun diakses pada 01 desember 2015. 
5 Baca, Artikel di http://www.mongabay.co.id/2014/10/02/mendesak-implementasi-rencana-
konservasi-harimau-sumatera/ Diakses pada 30 november 2015. 
6Baca, Artikel Raja Hutan di http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150729093113-199-
68767/harimau-si-raja-hutan-yang-di-ambang-punah/ Diakses pada 28 november 2015. 

http://jambi.tribunnews.com/2015/02/21/populasi-harimau-sumatera-menurun-tiap-tahun
http://jambi.tribunnews.com/2015/02/21/populasi-harimau-sumatera-menurun-tiap-tahun
http://www.mongabay.co.id/2014/10/02/mendesak-implementasi-rencana-konservasi-harimau-sumatera/
http://www.mongabay.co.id/2014/10/02/mendesak-implementasi-rencana-konservasi-harimau-sumatera/
http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150729093113-199-68767/harimau-si-raja-hutan-yang-di-ambang-punah/
http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150729093113-199-68767/harimau-si-raja-hutan-yang-di-ambang-punah/
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Sebagai predator utama dalam  rantai makanan, Harimau mempertahankan 

populasi mangsa liar yang berada dibawah pengendaliannya, sehingga 

keseimbangan antara mangsa dan vegetasi yang mereka makan dapat terjaga. 

Harimau Sumatera menghadapi dua jenis ancaman untuk bertahan hidup: mereka 

kehilangan habitat karena tingginya laju pembangunan wilayah sumatera dan 

terancam oleh perdagangan illegal di mana bagian tubuhnya diperjualbelikan 

dengan harga tinggi di pasar gelap untuk obat-obatan tradisional, perhiasan, jimat 

dan dekorasi.7 Harimau Sumatera hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera, 

Indonesia. Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) merupakan satu dari 25 

spesies terancam punah yang ditargetkan populasinya akan meningkat sebesar 10 

persen. Kebijakan  yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

2014-2019 Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) inilah dasar 

acuannya.8 

Bambang Dahono Adji, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati 

(KKH), Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menuturkan, target peningkatan 

10 persen ini cukup beralasan. Berdasarkan analisis dan jumlah populasi hasil 

pemantauan  lapangan, angka 10 persen cukup realistis dan optimis tercapai.”9 

Menurut Bambang, program yang dilakukan untuk meningkatkan populasi 

Harimau Sumatera saat ini dilakukan melalui cara in situ yaitu pelestarian 

Harimau di habitat aslinya, dan ex situ. “Untuk konservasi ex situ, pelestarian 

                                                           
7Baca web resmi, program/harimau di 
http://www.wwf.or.id/program/spesies/harimau_sumatera/ Diakses pada 30 november 2015. 
8 ibid 
9 Ibid II 

http://www.wwf.or.id/program/spesies/harimau_sumatera/
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Harimau di luar habitat aslinya, telah diwajibkan pula pada  kebun  binatang untuk 

melakukan pengembangbiakan (breeding) sebagaimana telah dilakukan di Taman 

Safari Indonesia. Harimau hasil breeding ini nantinya akan dilepas liarkan di 

hutan untuk berkembang biak, sehingga target peningkatan populasi akan 

terpenuhi.10 

Sebagai upaya  penyelamatan  Harimau Sumatera dari kepunahan, untuk 

pertama kalinya pada tahun 1994 pemerintah bersama pihak terkait LSM 

menerbitkan dokumen rencana aksi konservasi Harimau Sumatera. Rencana aksi 

tersebut merekomendasikan:11 

a) Strategi pengembangan dan pengelolahan konservasi populasi Harimau 

Sumatera. 

b) Pengamanan dan perlindungan populasi Harimau Sumatera yang masih 

ada di habitatnya. 

c) Mengembangkan penangkaran Harimau Sumatera untuk mendukung 

pemulihan populasi di alam. 

d) Membangun jaringan kerja untuk kelestarian Harimau Sumatera di 

Indonesia. 

 

Sebagai Implementasi dari rencana aksi tersebut, pemerintah telah 

meningkatkan  pengamanan dan pengelolahan Harimau Sumatera di beberapa 

kawasan konservasi seperti Taman Nasional Bukit Rimbang Baling (TNBRB), 

                                                           
10 Baca, Artikel 
http://sains.kompas.com/read/2014/12/13/05375011/Disiapkan.Metode.Baku.Hitung.Populasi 
Diakses pada 25 november 2015 
11Baca, di http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/Tiger_AP_07_0.pdf Diakses 
pada 30 november 2015. 

http://sains.kompas.com/read/2014/12/13/05375011/Disiapkan.Metode.Baku.Hitung.Populasi
http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/Tiger_AP_07_0.pdf
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Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Taman Nasional kerinci (TNKS), 

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Taman nasional Way Kambas 

(TNWK), Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Taman Nasional Bukit Tiga 

Puluh (TNBT), Taman Nasional Sembilan (TNS), Dan Taman Nasional Batang 

Gadis (TNBG). Sejauh ini pemerintah telah bekerja  sama dengan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) Nasional maupun Internasional dalam melakukan 

studi dan pengelolahan Harimau Sumatera. Kontribusi para LSM sangat berguna 

terutama dalam pengelolahan populasi dan ekologi serta membantu 

pendampingan masyarakat sekitar hutan yang terganggu oleh keberadaan Harimau 

Sumatera.12 

Berdasarkan data yang ada di TNKS, jumlah  populasi Harimau Sumatera 

ini sampai dengan awal 2014 lalu tersisa 184 ekor. Jumlah  harimau sumatera 

yang masih tersisa ini di TNKS tersebar dalam empat provinsi-meliputi Bengkulu, 

Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Jumlah  populasi harimau 

Sumatera di kawasan TNKS tersebut setiap tahun terus menyusut akibat maraknya 

perburuan satwa liar, serta aksi perambahan hutan untuk pembukaan lahan sawit, 

pembalakan hutan, ataupun usaha tambang.13 

WWF Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia Pada tahun 

2004, pemerintah Indonesia mendeklarasikan kawasan penting, Bukit rimbang 

baling, tesso nilo dan Bukit tiga puluh sebagai Taman Nasional untuk memastikan 

masa depan yang aman bagi keberadaan Harimau Sumatera. Pada tahun 2010, 

                                                           
12 Ibid hal 7 
13 Baca, Populasi Harimau 184 ekor, di 
http://www.harianterbit.com/hanterdaerah/read/2014/11/04/10786/0/20/Populasi-Harimau-
Sumatera-Tinggal-184-Ekor Diakses pada 01 Desember 2015 

http://www.harianterbit.com/hanterdaerah/read/2014/11/04/10786/0/20/Populasi-Harimau-Sumatera-Tinggal-184-Ekor
http://www.harianterbit.com/hanterdaerah/read/2014/11/04/10786/0/20/Populasi-Harimau-Sumatera-Tinggal-184-Ekor
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pada KTT Harimau si St. Petersburg Rusia, Indonesia dan 12 Negara lainnya yang 

melindungi Harimau Berkomitmen dalam sebuah tujuan konservasi spesies 

ambisius dan visioner yang perna dibuat: TX2-untuk menambah kelipatan Jumlah 

harimau sampai pada akhir tahun 2022,14 tahun Harimau selanjutnya. Untuk 

mencapai TX2,15 pemerintah negara populasi Harimau harus menghentikan 

perburuan dengan memberikan pelatihan professional anti perburuan dan  

melakukan  investasi untuk Polisi Hutan. WWF dan mitra-mitra LSM lainnya 

sedang melakukan persiapan untuk meluncurkan sebuah era baru anti perburuan 

di “Simposium: Menuju Nol Perburuan di Asia”, yang awal Desember 2014. 

Tujuan dari Simposium ini adalah untuk berbagi praktik-praktik terbaik anti 

perburuan dan mendiskusikan rencana “Nol Perburuan”, yang memerangi, 

mengintensifkan dan mempercepat tindakan terhadap perburuan di semua negara 

populasi Harimau. 

Pada tanggal 13-16 September 2014 di Dhaka, Bangladesh, diadakan 

pertemuan antar pemerintah 13 negara yang memiliki populasi harimau (Tiger 

Range Countries/TRC). Pertemuan ini akan mengevaluasi kemajuan bersama 

negara-negara tersebut dalam mencapai tujuan untuk menggandakan populasi 

harimau di tahun 2022 – atau yang dikenal sebagai TX2.  

Pertemuan yang dinamakan The 2nd Stocktaking Conference of The 

Global Tiger Recovery Program (GTRP), merupakan kelanjutan dari kesepakatan 

Tiger Summit di St.Petersburg, Rusia, pada tahun 2010, ketika 13 negara populasi 
                                                           
14 Baca, sejarah WWf di http://www.wwf.or.id./tentang_wwf/fag/ Diakses pada 26 september 
2015 
15 Baca, kesepakatan tiger sammit di 
http://www.wwf.or.id/program/spesies/harimau_sumatera/?35402/Implementasi-Rencana-13-
Negara-untuk-Gandakan-Populasi-Harimau-Dievaluasi Diakses pada 26 november 2015 

http://www.wwf.or.id./tentang_wwf/fag/
http://www.wwf.or.id/program/spesies/harimau_sumatera/?35402/Implementasi-Rencana-13-Negara-untuk-Gandakan-Populasi-Harimau-Dievaluasi
http://www.wwf.or.id/program/spesies/harimau_sumatera/?35402/Implementasi-Rencana-13-Negara-untuk-Gandakan-Populasi-Harimau-Dievaluasi
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harimau menyetujui rencana global pemulihan populasi harimau. Menurut WWF 

Tiger Alive Initiative Leader, Mike Baltzer, “Kita sudah hampir mencapai 

sepertiga jalan menuju target penggandaan populasi harimau. Terlepas dari 

kemajuan besar yang telah dicapai, masih banyak lagi yang perlu dilakukan oleh 

beberapa pemerintah13 negara tersebut jika ingin mencapai tujuannya di tahun 

2022."16 

 Pertemuan ini merupakan sebuah kesempatan bagi pemerintah negara 

populasi harimau untuk mengkaji secara kritis kemajuan yang telah dicapai 

sampai mencapai tujuan paling ambisius yang pernah ditetapkan untuk konservasi 

spesies, serta untuk mempercepat tindakan yang perlu dilakukan dalam sisa kurun 

waktu 8 tahun kedepan. Untuk mencapai TX2, pemerintah negara populasi 

Harimau harus menghentikan perburuan dengan memberikan pelatihan 

professional anti perburuan dan melakukan investasi untuk Polisi Hutan. WWF 

dan mitra-mitra LSM lainnya sedang melakukan persiapan untuk meluncurkan 

sebuah era baru anti perburuan di “Simposium: Menuju Nol Perburuan di Asia”, 

yang diperkirakan akan diselenggarakan awal Desember 2014. Tujuan dari 

Simposium ini adalah untuk berbagi praktik-praktik terbaik anti perburuan dan 

mendiskusikan rencana “Nol Perburuan”, yang memerangi, mengintensifkan dan 

mempercepat tindakan terhadap perburuan di semua negara populasi Harimau.17  

Program Nasional pemulihan Harimau Indonesia sekarang merupakan 

bagian dari tujuan global dan meliputi enam lansekap prioritas Harimau Sumatera 

ini: Ulumasen, Kampar-kerumutan, Bukit tigapuluh, Kerinci seblat, Bukit 

                                                           
16 Ibid hal 9. 
17 Ibid 2 
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Rimbang Baling, dan Bukit barisan selatan. WWF saat ini tengah melakukan 

terobosan penelitian tentang Harimau Sumatera di Sumatera tengah, 

menggunakan perangkap Kamera untuk memperkirakan jumlah populasi, habitat 

dan distribusi untuk mengidentifikasi koridor satwa liar yang membutuhkan 

perlindungan. WWF juga menurunkan tim patrol untuk mengurangi konflik 

Manusia-Harimau di masyarakat local.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu sebagai berikut: Bagaimana Peran World Wide Fund for 

Nature  Indonesia Dalam Membantu Program Pemerintah Untuk Iplementasikan 

TX2.  

 

1.3 Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dengan melihat permasalahan yang ada, serta rumusan masalah yang 

diajukan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Upaya-upaya apa saja yang dilakukan World Wide Fund for Nature 

dalam Membatu Program Pemerintah Untuk Melestarikan Harimau Sumatera 

Melalui TX2. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian diatas, dapat diklasifikasikan menjadi dua manfaat, 

yaitu: 
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1.3.2.1 Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

para pembaca untuk membantu melestarikan fauna Harimau Sumatera dan 

menjaga keseimbangan lingkungan hidup tanpa adanya perusakan lingkungan. 

Serta dapat digunakan sebagai referensi bagi jurusan Hubungan Internasional dan 

sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan sumbangsih yang 

signifikan dan memberikan manfaat kepada pemerintah agar melestarikan  fauna 

di Indonesia khususnya Harimau Sumatera supaya tetap terjaga ekosistemnya dan 

menghindari kepunahannya. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama oleh Robiatul Adhawiyah : “Peran 

WWF (WORLD WILD FUND) Dalam Upaya Konservasi Harimau Sumatera 

Periode 2010-2012”. Harimau Sumatera  yang  terancam punah semenjak tahun 

1992 ini adalah sebagai bentuk rasa peduli sekaligus kerjasama dengan Negara 

Indonesia demi terjalinnya hubungan baik dengan sesama. WWF dalam 

konservasi sangat memberikan  kontribusi positif bagi terjaganya keanekaragaman  

hayati di Indonesia. Berbagai cara telah diupayakan seperti menggalakan tahun 

harimau atau lebih dikenal dengan “The Year of Tiger” pada tahun 2010 yang lalu, 

penegasan terhadap pemerintah atas hukum pidana yang berlaku bagi para 
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pemburu, penadah, dan konsumen bagian-bagian tubuh harimau sumatera pada 

tahun 2011, dan   mengadakan kembali program sahabat harimau yang bertujuan 

untuk mengajak khalayak ramai untuk ikut berperan dalam konservasi harimau 

sumatera dengan cara memberikan donasi melalui WWF. Hasil dari upaya yang 

dilakukan pun tidak sia-sia, sedikitnya populasi harimau terjaga dan untuk 

mengembalikan populasinya tentu tidak semudah  membalikkan  telapak tangan. 

Perlu proses yang cukup lama, mengingat faktor yang yang menjadi sebab begitu 

banyak. 

 

Penelitian terdahulu yang kedua: Oleh Rini sulystiowati18 “Peran WWF 

(World Wide Fund for Nature) Dalam Usaha Penyelamatan Penyu di Bali 

Indonesia”. Indonesia dikenal sebagai wilayah jelajah penyu-penyu di dunia yang 

saat ini terancam kepunahannya. Pada tahun 1990 Indonesia mendapat boikot 

pariwisata akibat perdagangan penyu yang terjadi di hampir semua wilayah 

Indonesia terutama Bali, padahal Indonesia telah meratifikasi kesepakatan CITES 

yang berarti perdagangan penyu adalah dilarang secara internasional. Ini berarti 

bahwa Indonesia talah melanggar  kesepakatan tersebut. Tulisan ini menggunakan 

konsepsi norm life cycle yang dicetuskan oleh Margaret E.Keck & Kathryn 

Sikkink, untuk  menjelaskan  mengenai peranan serta upaya-upaya yang dilakukan 

oleh WWF Indonesia dalam mengkampanyekan isu yang telah disebutkan. 

Tahapan yang dilalui melalui 3 tahapan  yaitu penerimaan nilai (norm 

                                                           
18 Baca, Jurnal skripsi di 
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/5731/skripsi%20rini%20sulistyowati_0
1.pdf?sequence=1 Diakses pada 03 oktober 2015. 

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/5731/skripsi%20rini%20sulistyowati_01.pdf?sequence=1
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/5731/skripsi%20rini%20sulistyowati_01.pdf?sequence=1
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emergence), norm cascade, dan tahapan internalisasi. WWF Indonesia sebagai 

organisasi lingkungan Internasional berupaya membantu Indonesia 

menyelamatkan penyu dengan terlibat secara langsung dalam proses 

penyelamatan penyu di Bali. Setelah melalui berbagai proses analisa, isu 

perdagangan penyu ini juga dimungkinkan mendapat perhatian yang lebih luas 

salah satunya adalah karena berbagai upaya kampanye yang dilakukan oleh Wwf 

Indonesia. Mereka memberikan informasi kepada  masyarakat serta mendorong 

beberapa negara untuk membuat seperangkat aturan agar dimungkinkan untuk 

tidak lagi melakukan perdagangan penyu di wilayah hukum masing-masing 

negara. Sebagai kesimpulan,  WWF Indonesia memiliki peranan penting sebagai 

pihak yang mendorong isu pelarangan perdagangan penyu dan mendukung 

upaya–upaya pelestarian penyu agar dapat dilaksanakan oleh negara-negara di 

dunia terutama di Indonesia sebagai wilayah jelajah penyu di dunia. 

 

Penelitian terdahulu yang ketiga oleh Rachmad Affandi19 “PERAN 

GREENPEACE SEBAGAI ORGANISASI NON-PEMERINTAH DALAM 

MENGATASI  KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA” 

Greenpeace dalam organisasi internasional non-pmerintah yang bergerak dalam 

bidang kelestarian lingkungan hidup. Terbentuknya greenpeace pertama kali 

diawali  dengan aksi protes terhadap kegiatan nuklir di amerika serikat dengan 

prinsip dasar bear witness, yaitu merekam dan menjadi saksi. Indonesia menjadi 

salah satu negara yang menjadi tujuan utama Greenpeace, ini dikarenakan 

                                                           
19 Skripsi Mahasiswa Universitas muhammadiyah Malang, fisip Hubungan internasional. 
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indonesia sebagai negara yang dikenal sebagai paru-paru dunia dan memiliki 

kekayaan alam yang sangat tinggi menjadi negara dengan kerusakan hutan yang 

paling cepat dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, dimana kegiatan perekonomian 

menjadi salah satu penyebabnya. Ini menjadi tantangan Greenpeace dalam 

mewujudkan tujuannya berupa bumi yang damai dan hijau, apalagi dalam 

melakukan aksinya Greenpeace sama sekali tidak melakukan kekerasan, mereka 

juga tidak menerima pendanaan dari pemerintah atau korporasi.  

Dalam usaha untuk mencapai tujuannya, Greenpeace juga melakukan 

beberapa kerjasama dengan organisasi lingkungan lain seperti Wahana 

Lingkungan Hidup (Walhi) dan Wahana Bumi Hijau (WBH). Salah satu 

keberhasilan Greenpeace adalah mampu mengubah kebijakan pemerintahan dari 

yang tidak berpihak pada pelestarian lingkungan dan perdamaian menjadi 

kebijakan yang pro terhadap lingkungan dan perdamaian. 

 

Penelitian terdahulu yang keempat  oleh  Yani Suspina20 “UPAYA  WWF 

(WORLD WIDE FUND for NATURE) DALAM MENGATASI 

PERDAGANGAN ILEGAL HARIMAU SUMATERA DI PROVINSI RIAU” 

Perdagangan  ilegal terhadap  perdagangan satwa dilindungi dan satwa langka 

masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini merupakan ancaman kepunahan yang 

sangat serius terhadap berbagai spesies langka di Indonesia. Tingginya 

keuntungan yang dapat diperoleh dan kecilnya risiko hukum yang harus dihadapi 

oleh pelaku perdagangan ilegal tersebut membuat perda¬gangan ilegal menjadi 

                                                           
20Baca, Jurnal Skripsi di  http://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1671 Diakses pada 03 oktober 
2015.  

http://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1671
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daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut, 

Meskipun sudah cukup banyak pelaku yang dihukum, namun hukuman yang 

diberikan umumnya masih terlalu rendah sehingga belum bisa memberikan efek 

jera (detter¬ent effect). Manusia melakukan perburuan satwa liar pada dasarnya 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi seiring dengan 

berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ataupun kebudayaan,maka 

perburuan liar kini juga dilakukan sebagai hobi maupun kesenangan yang bersifat 

eksklusif (memelihara satwa liar yang dilindungi sebagai simbol status) dan untuk 

diperdagangkan dalam bentuk produk dari satwa liar. 

Riau adalah rumah bagi sepertiga dari seluruh populasi harimau 

Sumatera.Provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekayaan 

tertinggi terhadap keanekaragaman satwa liar tetapi aktivitas perburuan dan 

perdagangan satwa liar masih terjadi hingga saat ini. Letak yang strategis, 

meningkatnya daerah pertumbuhan dan pelaku ekonomi, akses dan sarana 

transportasi yang banyak dan beragam serta belum optimalnya pengawasan 

menjadikan tingkat tinggi  tindak kejahatan ilegal tersebut. 

Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) merupakan salah satu 

warisan kekayaan alam Indonesia yang saat ini masih tersisa. Dua anak jenis 

harimau yang pernah kita miliki, yaitu Harimau bali (Panthera tigrisbalica) dan 

Harimau jawa (Panthera tigris sondaica), telah punah dan tinggal menjadi sejarah 

satwa liar di Indonesia. Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) merupakan 

salah satu satwa langka kebanggaan yang hanya hidup di Pulau Sumatera. 

Perburuan dan perdagangan ilegal merupakan  salah satu ancaman terbesar bagi 
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kelestarian  Harimau Sumatera dan seringkali melibatkan jaringan yang lebih 

besar dan kuat secara finansial. 

Melihat bahaya  dari bahaya perdagangan illegal Harimau Sumatera di 

Provinsi Riau. WWF  berupaya untuk mengatasi tindak kejahatan tersebut dengan 

cara bekerjasama sama dengan Pemerintah Riau dalam mengadakan sosialisasi 

dan pelatihan untuk pencegahan agar populasi Harimau Sumatera di Riau tidak 

menurun. 

 

 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

NO Nama/Judul Metodologi dan 
Pendekatan 

Hasil Persamaan dan 
Perbedaan Peneliti 

1. Robiatul 
Adhawiyah/Peran 
WWF (WORLD 
WILD FUND) 
Dalam Upaya 
Konservasi 
Harimau Sumatera 
Periode 2010-2012 

- Konsep 
Kerjasama 
Internasional 

- Pendekatan 
Civic 
Environtalism 

- Kepentingan 
Nasional 

 Peran  WWF dalam 
konservasi sangat 
memberikan kontribusi 
positif bagi terjaganya 
keanekaragaman hayati di 
Indonesia. Berbagai cara 
telah diupayakan seperti 
menggalakan tahun 
harimau atau lebih dikenal 
dengan “The Year of 
Tiger” pada tahun 2010 
yang lalu, penegasan 
terhadap pemerintah atas 
hukum pidana yang 
berlaku bagi para 
pemburu, penadah, dan 
konsumen bagian-bagian 
tubuh harimau sumatera 
pada tahun 2011. 

- Persamaan dari 
penelitian terdahulu ini 
iyalah sama sama 
mengangkat  WWF  
- perbedaan dengan 
penelitian terdahulu 
ialah beliau meneliti 
harimau sumatera pada 
periode 2010-2012, 
sedangkan peneliti 
focus kepada program 
tx2 “double tiger” 
pemerintah Indonesia 
akan tetapi peneliti 
lebih kepada upaya 
wwf dalam program 
tersebut.  

2. Rini 
Sulystiowati/Peran 
wwf dalam usaha 

- Deskriktif 
- Organisasi 

Internasional 

Hasil dari penelitian ini 
iyalah: 
-  wwf Indonesia sebagai 

- persamaan dari 
penelitian terdahulu ini 
iyalah Wwf merupakan 
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penyelamatan 
penyu di Bali-
Indonesia. 

- INGO organisasi lingkungan 
Internasional berupaya 
membantu Indonesia 
menyelamatkan penyu 
dengan terlibat secara 
langsung dalam proses 
penyelamatan penyu di 
Bali-Indonesia. 
- Wwf Indonesia 
memberikan informasi 
kepada masyarakat serta 
mendorong beberapa 
Negara untuk membuat 
seperangkat aturan agar di 
mungkinkan untuk tidak 
lagi melakukan 
perdagangan penyu di 
wilayah Hukum masing 
masing Negara. 
- Wwf  Indonesia memiliki 
peranan penting sebagai 
pihak yang mendorong isu 
pelarangan perdagangan 
penyu dan mendukung 
upaya pemerintah. 
 

Internasional non-
govermental 
organization yang 
berada di Indonesia dan 
Ingo tidak ada campur 
tangan pemerintah dan 
merupakan kelompok 
peduli terhadap 
lingkungan Indonesia. 
- perbedaan dari 
penelitian ini iyalah 
penelitian terdahulu ini 
berfokus kepada penyu 
yang berada di bali-
indonesia, sedangkan 
peneliti berfokus 
kepada Harimau 
sumatera melalui 
program tx2 “double 
tiger” Pemerintah 
Indonesia dan wwf 
Indonesia. 

3. Rachmad 
Affandi/peran 
Greenpeace 
sebagai organisasi 
non pemerintah 
dalam mengatasi 
kerusakan 
lingkungan hidup 
di Indonesia. 

- Deskriktif 
- Global civil 

society 
- INGO 

Admistrasi 
dan organisasi 
internasional 
(OAI) 
 

- Hasil dari Penelitian ini 
iyalah Greenpeace 
adalah organisasi 
internasional non-
pemerintah yang 
bergerak dalam bidang 
kelestarian lingkungan 
hidup. Dalam usaha ini 
untuk mencapai 
tujuannya, greenpeace 
juga melakukan 
beberapa kerja sama 
dengan organisasi 
lingkungan lain seperti: 

- wahana lingkungan 
hidup (walhi). 

- wahana bumi hijau 
(WBH) salah satu 
keberhasilan Greenpeace 
adalah mampu 

- Persamaannya iyalah 
sama sama 
menggunakan konsep 
INGO dalam penelitian 
ini. 
- perbedaan iyalah 
beliau meneliti peran 
Greenpeace sebagai 
organisasi internasional 
dalam mengatasi 
kerusakan lingkungan 
hidup di Indonesia. 
Sedangkan peneliti 
kepada WWF 
Indonesia. 
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mengubah kebijakan 
pemerintah dari yang 
tidak berpihak menjadi 
berpihak dalam 
kebijakan yang pro 
terhadap lingkungan 
perdamaian. 

4. Yani Suspina/ 
Upaya Wwf dalam 
mengatasi 
perdagangan illegal 
Harimau sumatera 
di provinsi riau. 

- Deskriktif 
- Organisasi 

Internasional 
- Konservasi 

keanekaan 
ragaman 
hayati 

- Wildlife crime 

- Hasil dari penelitian ini 
iyalah wwf program 
konservasi Harimau 
sumatera yang secara 
komprehensip dapat 
mengatasi factor factor 
penyebab penuruan 
populasi Harimau 
sumatera. Upaya yang 
dilakukan oleh program 
wwf di antaranya adalah: -
Melakukan study 
bioekologi Harimau 
sumatera. 
- Meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan 
konservasi alam dan 
meningkatkan kualitas 
penegakan hokum 
dibidang “wildlife crime” 

- Persamaan penelitian 
ini iyalah Mengenai 
Wwf Indonesia dan 
menggunakan konsep 
wildlife crime sebagai 
penguat dalam 
penelitian. 
- perbedaannya iyalah 
upaya wwf dalam 
mengatasi perdagangan 
illegal Harimau 
sumatera di provinsi 
riau sedangkan peneliti 
lebih kepada upaya 
konservasi harimau 
sumatera melalui 
program tx2 double 
tiger.   

5. Ismail/Peran world 
wide fund for 
nature dalam 
Membantu 
program 
pemerintah untuk 
iplementasikan 
TX2.  

- Deskriktif 
- INGO 
- Diplomasi 

Lingkungan 

- World Wide Fund for 
Nature dalam konservasi 
sangat memberikan 
kontribusi positif bagi 
terjaganya 
keanekaragaman hayati di 
Indonesia, berbagai cara 
telah diupayakan WWF 
untuk menjaga 
keberlangsungan satwa 
satwa liar. Hasil dari 
upaya yang dilakukan pun 
tidak sia-sia, sedikitnya 
populasi harimau 
Sumatera terjaga 
- World Wide Fund for 
Nature sebagai 
International Non 

-Persamaan penelitian 
ini dengan penelitian 
yang sudah ada iyalah 
sama sama 
menggunakan INGO 
sebagai basic 
penelitian.  
-Perbedaanya kepada 
penelitian yang sudah 
ada, disini peneliti 
focus kepada upaya 
WWF dalam membatu 
tiger range countries 
khususnya Indoneisa 
dalam melaksanakan 
Program double tiger 
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1.5 Kerangka Konsep Pendekatan 

  1.5.1 International Non Government Organizations (INGO) 

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai pola kerjasama yang 

melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan 

lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta 

melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna 

mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati 

bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama 

kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda21. 

Organisasi non-pemerintah dapat bersifat organisasi internasional yang 

disebut INGO (International Non Governmental Organization) dan dapat pula 

hanya bersifat intra-nasional yang disebut NGO (Non Governmental  

                                                           
21 Rudy, Teuku May, Administrasi dan Organisasi Internasional. Bandung : PT Refika Aditama 
Bandung. 1998),. hal 3 

Government Organization 
terus membatu pemerintah 
Indonesia dalam menjaga 
lingkungan dan Keaneka 
ragaman hayati, Peran dari 
WWF ini memberikan 
informasi-informasi dalam 
meningkatan populasi 
harimau Sumatera 
mengingat sebelum adanya 
Program TX2 WWF 
sendiri sudah melakukan 
penelitian. 

TX2, penulis 
melakukan penelitian 
ini mengambil waktu 
setalah adanya program 
TX2 tahun 2010 hingga 
2016 mengingat waktu 
tersebut adalah 
setengah perjalanan 
WWF dama membantu 
pemerintah indoneis.  
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Organization) saja. Perbedaannya  hanya pada keanggotaan organisasi, mitra 

kerjasama serta ruang lingkup kegiatan organisasinya.22   

World Wide Fund for Nature sebagai suatu NGO Internasional yang  

Idependen, didirikan  oleh individu-individu dari berbagai kalangan swasta seperti 

pangeran  Benhard  dari Lippe-Bieshestefld, Juliand Huxley seorang ahli biologi  

asal  inggris ,dan mereka memiliki tujuan bersama dalam meletarikan lingkungan 

global. Berkantor pusat di Glad-Swiss, WWF memilki  jaringan yang luas ke 

berbagai negara.  

WWF didefinisikan sebagai suatu pengelolaan dari pemakaian manusia 

terahadap biosfer sehingga  dapat  menghasilkan  manfaat terbesar dan 

berkelanjutan bagi generasi saat ini, sambil juga mempertahankan potensinya 

untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang. Dengan demikian 

konservasi bernilai positif, pelestarian, pemeliharaan, pemanfaatan berkelanjutan, 

perbaikan, dan peningkatan  lingkungan alam.  Konservasi Sumber daya alam 

hayati secara khusus berkaitan dengan    tanaman, hewan, mikro organisme, dan 

dengan element- element  lingkungan  hayati diamana mereka saling bergantung. 

Indonesia cakupan wilayah  kerja WWF tersebar  di  beberapa daerah  dari  

Sumatra, Jawa hingga Papua. Provinsi Riau merupakan kawasan dengan keunikan  

keanekaragaman Hayati, salah satu hewan asli sumatera ini ialah Harimau 

Sumatera Yang mana habitatnya mengalamin ancaman kepunahan. Saat ini WWF 

Indonesia berupaya melakukan Konservasi dengan  melibatkan  para partisipasi 

masyarakat di kawasan tersebut. 

                                                           
22 Ibid, hal.16 
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 WWF merupakan organisasi non-pemerintah Internasional (INGO) 

kampanye  yang  Independen, yang visi merekam dan menjadi saksi tanpa 

kekerasan untuk mengungkapkan masalah lingkungan hidup, serta mendorong 

solusi yang diperlukan untuk masa depan yang hijau dan damai. Dalam setiap  

melakukan aksinya, WWF  bersandar pada ideologi penyelamatan lingkungan.23 

Setiap organisasi Internasional tentunya dibentuk untuk melaksanakan 

peran-peran dan fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan pendirian organisasi 

Internasional tersebut oleh para anggotanya. Sedangkan fungsi organisasi 

internasional adalah:24 

1. Tempat berhimpun bagi Negara-negara anggota bila organisasi 

Internasional itu IGO (antar-negara/pemerintah) dan bagi kelompok 

masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila organisasi 

Internasional itu masuk kategori INGO (non-pemerintah). 

2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut 

kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnnya 

perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional. 

3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai 

aturan/norma atau rejim-rejim Internasional. 

4. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesame anggota dan 

adakalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota 

                                                           
23 Ibid 2 
24 Baca, dalam buku Administrasi dan Organisasi Internasional Drs. T. May Rudy, SH., MIR.,M.Sc. 
Hal. 13 
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(bisa dengan Negara lain yang bukan anggota dan bisa dengan 

organisasi internasional lainnya. 

5. Penyebarluasan informasi yang bisa di manfaatkan sesame anggota. 

 

1.5.2 Konsep Diplomasi Lingkungan (Environtment Diplomacy) 

Menurut Andreas Pramudianto menjelaskan bahwa diplomasi dan 

lingkungan hidup merupakan istilah yang dapat dikaitkan dan berkembang 

menjadi Diplomasi Lingkungan (Environmental Diplomacy) sehingga 

pengertiannya menjadi:25 

“Ilmu dan seni yang mempelajari dan menangani isu-isu 

lingkungan hidup untuk mencapai kesesuaian dengan kepentingan 

nasional (atau kepentingan dan kebijakan entitas bukan negara) terutama 

kebijakan politik luar negeri dan politik dalam negeri di bidang 

lingkungan hidup suatu negara” 

Dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, Indonesia tentunya memanfaatkan 

faktor lingkungan human sebagai pelaku dan pelaksana kegiatan ekonomi maupun 

pembangunan. Sedangkan faktor lingkungan non human seperti sumber daya alam 

baik migas maupun non migas dimanfaatkan sebagai kekayaan alam dan sumber 

penghasilan serta sarana pendukung dalam kegiatan ekonomi dan proses 

pembangunan negara demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

Diplomasi lingkungan benar-benar datang dari umur pada konferensi PBB 

tahun 1992 tentang lingkungan dan pembangunan (UNCED) di Rio de Janeiro. 

                                                           
25 Baca, Buku Diplomasi lingkungan. Pramudianto, Andreas , Diplomasi Lingkungan:Teori dan 
Fakta,UI-Press, Jakarta, 2008, hal 20 
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Juga dikenal sebagai "KTT bumi," UNCED adalah pertemuan terbesar Presiden 

pernah diadakan untuk waktu itu: hampir 180 negara berpartisipasi, 118 pada 

tingkat kepala non pemerintah. Perjanjian dirancang untuk melindungi kesehatan 

manusia dan lingkungan terhadap ancaman di masa depan yang saat itu sebagian 

besar masih di bidang teori ilmiah terbukti. Kesepakatan berisi ketentuan yang 

belum pernah terjadi sebelumnya yang dipengaruhi perundingan lingkungan masa 

depan dan yang, diambil bersama-sama, mewakili perubahan dalam diplomasi 

internasional. 

Faktor-faktor utama setidaknya lima membedakan diplomasi lingkungan 

baru:26 1) sifat subjek, 2) peran ilmu pengetahuan dan ilmuwan, 3) kompleksitas 

negosiasi, 4) masalah unik ekuitas yang terlibat dan 5) fitur inovatif dan 

pendekatan. 

Menurut peneliti dalam upaya World Wide Fund for Nature dalam 

melestarikan Harimau melalui Program TX2, WWF masuk dalam kategori yang 

ketiga Kompleksitas Negosiasi. Kompleksitas negosiasi ini dijelaskan pada 

pertemuan  Montreal pada September 1987. Kurang dari lima tahun kemudian di 

Rio de Janeiro, lebih 150 negara menandatangani Konvensi keanekaragaman 

hayati dan perubahan iklim. Oleh pertengahan 1990-an telah menjadi umum untuk 

puluhan Organisasi antar pemerintah, untuk mengambil bagian dalam 

perundingan lingkungan. 

Demikian pula, non-pemerintah aktor dalam jumlah yang belum pernah 

terjadi sebelumnya yang menemukan peran dalam diplomasi multilateral yang 

                                                           
26 Jurnal Eviromental Diplomacy. Washingtone, D.C 18 nov 1998, Hal 5-6. 
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baru. Pada tahun 1990 sebagai negosiasi terus memperkuat protokol Montreal, 

Jaringan Internasional mulai berkembang terdiri dari LSM yang berkaitan dengan 

lingkungan. 

Kehadiran LSM seperti NGO dalam konverensi ini adalah bagian dari 

actor non pemerintah, Diplomasi lingkungan tidak hanya dilakukan oleh 

pemerintah saja bahkan NGO lingkungan berperan aktif. Melihat dari perjanjian 

ini peneliti mengkategorikan WWF sebagai INGO lingkungan telah melakukan 

upaya-upaya dalam menjaga keanekaragaman hayati. pada pertemuan tingkat 

tinggi  pada KTT Petersbug, Rusia yang membahas mengenai meningkatkan 

jumlah populasi Harimau menjadi dua kali lipat, WWF hadir dalam konverensi 

tingkat tinggi Harimau tidak lain karena WWF sendiri adalah Bagian dari NGO 

lingkungan yang focus kepada keanekaragaman hayati.  

 

1.6 Metode penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan 

tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan 

secara objektif. Menurut Sukmadinata, N. S, (2011), penelitian deskriptif 

ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang 

ada, baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia.27 Dalam 

                                                           

27 Sukmadinata, N. S,  (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Cetakan ke 7. Bandung : Remaja 
Rosdakarya. 
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penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana 

Upaya World Wide Fund for Nature  dalam Melestarikan Harimau Sumatera 

Melalu Program TX2. 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan jenis data 

sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah dengan menggunakan library research atau telaah pustaka, yakni data-

data tersebut diperoleh dari berbagai literatur seperti Penelitian, buku-buku, situs-

situs internet, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber-sumber lain yang terkait.  

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data diperlukan sebagai cara untuk membuktikan 

kebenaran hipotesa yang diajukan oleh peneliti. Sumber-sumber untuk 

menganalisa data tersebut pertama dari data sekunder yang telah dikumpulkan, 

kemudian data-data yang telah dikumpulkan tersebut diklasifikasikan menjadi 

data-data yang diperlukan penulis dan diminta oleh teori, kemudian menguji 

hipotesa tersebut dengan menggunakan teori sebagai alat analisa dengan didukung 

oleh analisa terhadap data-data primer yang telah dikumpulkan penulis.28 
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1.7  Ruang Lingkup Penelitian 

1.7.1 Batasan Waktu 

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka peneliti memberi batasan 

waktu pada penelitian ini yaitu bagaimana upaya World Wide For Nature dalam 

membantu program pemerintah untuk iplementasikan TX2 pada periode 2010 

hingga 2016. Dalam waktu tersebut dimana awal mula program TX2 (2010) hingg 

2016 adalah waktu setengah perjalanan WWF membantu pemerintah Indonesia 

dalam Upaya konservasi Harimau Sumatera. 

1.7.2 Batasan Materi 

Dalam penelitian ini untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka 

peneliti membatasi materi agar penelitian tidak melebar pada tema lain. Dalam 

tulisan ini peneliti hanya membahas upaya apa saja yang dilakukan World Wide 

Fund for Naturel dalam membantuk pemerintah untuk iplemetasikan TX2 . 

 

1.8 Argumen Dasar 

Hutan disumatera semakin tahun mengalami penurunan laju defortasi 

berbagai perusahaan dan perkebunan memberikan dampak lingkungan yang buruk 

serta menurunya keanekaragaman hayati yang telah ada, salah satunya Harimau 

sumatera  mengalami ancaman dalam keberlangsungan karena kurangnnya jelajah 

hutan untuk mencari mangsa buruan serta tingginya perburuan di pulau sumatera. 

upaya penegakan hukum sangat penting akan tetapi aparat penegak hukum dari 
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tingkat penuntut dan pembuatan keputusan di pengadilan belum mencerminkan 

rasa keadilan dan memberi efek jera pada pelaku perusak lingkungan. 

World Wide Fund for Nature sebagai organisasi Internasional yang 

berfokus kepada lingkungan hidup ikut perihatin akan keberlangsungan 

keanekaragaman hayati yang ada di indonesia, WWF membantu pemerintah 

indonesia dalam upaya penyelamat satwa khususnya Harimau sumatera yang 

terncam keberlangsungan hidupnya. Secara tidak langsung WWF menyadarkan 

pemerintah indonesia akan keterancaman kepunahan Harimau Sumatera tersebut. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini akan dijabarkan dalam beberapa bab. Pembagian bab 

disesuaikan urutan kerangka pemikiran yang membentuk keseluruan dari 

penelitian ini. Secara  sederhana format  kajian atau sistematika penulisan dalam 

penelitian ini digambarkan sebagai berikut. 

 

 

Tabel 1.1 Sistematika Penulisan 

JUDUL PEMBAHASAN 

BAB 1 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Peneliti 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1  Manfaat Akademis 
1.3.2.2  Manfaat Praktis 
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1.4  Penelitian Terdahulu 

1.5  Kerangka Teori dan Konsep Pendekatan 

1.5.1 Konsep International Non Government 
Organizations (INGO) 

1.5.2  Konsep Diplomasi lingkungan (Environtment 
Diplomacy) 

1.6  Metode Penelitian 

1.6.1  Jenis Penelitian 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

1.7  Ruang Lingkup Penelitian 

1.7.1 Batasan Waktu 

1.7.2 Batasan Materi 

1.8  Argumen Dasar 

1.9  Sistematika Penulisan 

BAB II Kesepakatan Program TX2    

2.1 Kesepakatan TX2 

2.2 Kebijakan Pemerintah lewat Program TX2 

2.3 Kebijakan World Wide Fund for Nature Melalui 

Program TX2 

2.3.1 Sejarah World Wide Fund for Nature 

2.3.2 Gambaran umum World Wide Fund for Nature 

Indonesia 

2.3.3 Gambaran Umum Harimau Sumatera dan isu 

Penurunan Populasi Harimau Sumatera 
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BAB III Upaya World Wild Fund for Nature Dalam Ikut Serta 

Melestarikan Harimau Sumatera Melalui Program 

TX2  

3.1 Diplomasi World Wide Fund for Nature melalui 

program TX2 

3.2 World Wide Fund for Nature  dalam Konservasi 

Harimau Sumatera 

3.2.1 Keterlibatan World wide four Nature dalam 

Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Harimau 

Sumatera 2007–2017 

3.3 Upaya Yang Dilakukan World wide four Nature  

dalam Konservasi Harimau Sumatera melalui 

program TX2 

3.3.1 Upaya yang dilakukan WWF dalam Pelaksanaan 

Program TX2 

3.3.1.1 Upaya Global 

3.3.1.2 Monitoring 

3.3.1.3 Proteksi 

3.3.1.4 Sain 

3.3.2  Sumber Dana TX2 World wide four Nature 

3.3.3 Mitra kerjasma World Wide four Nature dalam 

pelaksanaan Program TX2 

3.4 Capaian World Wide Four Nature dalam Program 

TX2 

3.4.1 Manajemen Habitat Harimau sumatera 

3.4.2 Global Tigers Day  

3.4.3 World Wide Fund for Nature Mendukung Upaya   

Penegakan Hukum Perbuaruan Harimau 

Sumatera 

3.4.4 World Wide four Nature melibatkan Pemerintah 
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Indonesia dalam Penyadaran Mayarakat Akan 

Populasi Harimau Sumatera 

  3.5 Status populasi harimau sumatera setalah Adanya 

Program TX2 

3.6  Kendala Kendala yang dihadapi World Wide four 

Nature dalam Pelestarian Harimau Sumatera 

BAB IV Kesimpulan 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 
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BAB II 

Kesepakatan dan Program TX2 

 

 

Bab ini membahas tentang kesepakatan TX2, Kebijakan pemerintah 

Melalui Program TX2, kebijakan World Wide Fund for Nature dalam TX2 serta 

gambaran umum World Wide Fund for Nature Indonesia, gambaran umum 

Harimau Sumatera dan isu penuruan populasi Harimau Sumatera.  

 

2.1 Kesepakatan TX2  

Double Tiger atau yang dikenal TX2 merupakan sebuah program yang 

dideklarasikan oleh 13 negara. Ke-13 negara tersebut adalah Negara-negara yang 

memiliki populasi harimau atau yang disebut dengan Tiger Range 

Countries/TRC.29 

Pada tanggal 12 hingga tanggal 14 juli 2010 Negara-negara seperti 

Bangladesh, Bhutan, China, India, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Nepal, Rusia, Thailand dan Vietnam melakukan pertemuan dibali. 

Selain dihadiri ketiga belas Negara tersebut pertemuan ini juga dihadiri oleh 

beberapa perwakilan LSM dunia, Global Tiger Initiative (GTI) / Bank Dunia.30 

Pertemuan ini adalah pertemuan yang diadakan untuk membahas program 

pemulihan populasi harimau yang nantinya akan dibawa pada kepertemuan di 
                                                           
 
29 Baca, Halaman utama Web WWF di http://www.wwf.or.id/?35402/Implementasi-Rencana-13-
Negara-untuk-Gandakan-Populasi-Harimau-Dievaluasi diakses pada 19 mei 2017 
30 Bank Pemerintah Jerman selaku donatur terbesar WWF. Baca di 
http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/whoweare/ diakses pada 19 mei 2017 

http://www.wwf.or.id/?35402/Implementasi-Rencana-13-Negara-untuk-Gandakan-Populasi-Harimau-Dievaluasi
http://www.wwf.or.id/?35402/Implementasi-Rencana-13-Negara-untuk-Gandakan-Populasi-Harimau-Dievaluasi
http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/whoweare/
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Rusia. Pertemuan yang lebih dikenal dengan nama Pre-Tiger Summit ini 

menghasilkan sebuah draft negosiasi ketigabelas Negara dan lebih dikenal dengan 

nama Negotiated Draft. Draft yang berisi 13 poin tentang keberadaan dan 

komitmen penyelamatan harimau ini akan dibawa ke pertemuan di Rusia pada 

tanggal 21 November 2010 di Rusia. 

Pada tanggal 21–24 November 2010 dilangsungkan pertemuan ketiga 

belas Negara Tiger Range Countries/TRC di kota St.Petesburg Rusia. Pertemuan 

yang dikenal dengan nama Tiger Conservation at the International Tiger Forum 

‘Tiger Summit’ tidak hanya dihadiri oleh ketigabelas Negara tetapi juga oleh 

Bank Dunia, Lembaga Donor internasional dan juga termasuk WWF Global.31 

Tiger Summit’ menghasilkan sebuah deklarasi yang dikenal dengan nama 

Global Tiger Recovery Program. Dalam program tersebut  yang akan dijalankan 

seperti komitmen untuk melindungi harimau dari perburuan dan perdagangan 

seluruh bagian harimau, menjaga dan melestarikan habitat harimau dan 

meningkatkan jumlah harimau sejak pertemuan tersebut hingga 2022  menjadi dua 

kali lipat.32 

Pada tanggal 13-16 September 2014 di Dhaka, Bangladesh, diadakan 

pertemuan antar pemerintah 13 negara yang memiliki populasi harimau (Tiger 

Range Countries/TRC). Pertemuan ini mengavaluasi mengenai 13 negara dalam 

kemajuan melaksanakan program tx2 tersebut, pertemuan ini dinamakan The 2nd 

Stocktaking Conference of The Global Tiger Recovery Program (GTRP), 

                                                           
31Ibid hal 32. 
32 Dipilihnya tahun pencapaian taget pada tahun 2022, karena pada tahun 2022 akan berlangsung 
pertemuan di Tiongkok yang mana pada tahun 2022 bertepatan dengan  tahun Macan pada 
penanggalan Tiongkok 
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merupakan kelanjutan dari Tiger Summit di St.Petersburg,Rusia, pada tahun 2010, 

ketika 13 negara populasi harimau menyetujui rencana global pemulihan populasi 

harimau.33    

Pertemuan ini merupakan sebuah kesempatan bagi pemerintah negara 

populasi harimau untuk mengkaji secara kritis kemajuan yang telah dicapai 

sampai mencapai tujuan paling ambisius yang pernah ditetapkan untuk konservasi 

spesies, serta untuk mempercepat tindakan yang perlu dilakukan dalam sisa kurun 

waktu 8 tahun kedepan.34 

New Delhi 12-14 April 2016 diadakan pertemuan  3rd Asia Ministerial 

Conference on Tiger Conservation selama tiga hari, Pertemuan ini adalah 

kelanjutan dari sebelumnya yang dilakukan di banglades. Pertemuan ini 

melibatkan pejabat tinggi lingkungan tiger range countries populasi harimau 

sumatera dalam konferensi ini, Indonesia diwakili oleh  delegasi dari Direktorat 

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian 

Lingkungan Hidup RI dan Forum Harimau KITA.35 

Pada pertemuan hari ketiga berhasil disepakati Deklarasi Konservasi 

Harimau New Delhi yang berisi delapan poin komitmen bersama negara-negara 

berpopulasi Harimau untuk bekerjasama lebih erat terkoordinasi dalam 

meningkatkan jumlah populasi Harimau yang telah terancam punah saat ini 

melalui agenda-agenda strategis. Peserta konferensi juga mengingatkan kepada 

                                                           
33 Ibid II hal 32. 
34 Baca, Iplementasi rencana 13 negara populasi Harimau di 
http://www.wwf.or.id/?35402/Implementasi-Rencana-13-Negara-untuk-Gandakan-Populasi-
Harimau-Dievaluasi diakses pada 22 septem 2016. 
35 Baca, di http://kemlu.go.id/en/berita/Pages/tiger-ministerial-conference.aspx diakses pada 19 
mei 2017. 

http://www.wwf.or.id/?35402/Implementasi-Rencana-13-Negara-untuk-Gandakan-Populasi-Harimau-Dievaluasi
http://www.wwf.or.id/?35402/Implementasi-Rencana-13-Negara-untuk-Gandakan-Populasi-Harimau-Dievaluasi
http://kemlu.go.id/en/berita/Pages/tiger-ministerial-conference.aspx
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Indonesia untuk mengambil peran lebih dalam konservasi harimau dan 

meningkatkan populasi harimau, hal ini mengingat pentingnya eksistensi alam dan 

ekologi Indonesia bagi habitat harimau. 

Pada pertemuan ini juga secara khusus ketua Global Tiger Forum (GTF), 

Mr. Keshav Verma menyampaikan harapannya secara lisan kepada Wakeppri 

sebagai ketua delri kiranya Indonesia menjadi tuan rumah 4th Asia Ministerial 

Conference on Tiger Conservation berikutnya serta sidang-sidang terkait lainnya. 

Selain melahirkan Deklarasi Konservasi Harimau konferensi New Delhi juga 

berhasil menyetujui Janji Konservasi Harimau yang diucapkan secara bersama 

yang dipimpin oleh Mr. Prakash Javadekar. 

Ikrar untuk Konservasi Harimau:36 

• The tiger is an umbrella species with charism, and is the flagship 
indicator of a balanced ecosystem. 

• That a balanced ecosystem is crucial for life support, while providing 
numerous ecological services to the society 

• Being aware that the status of wild tiger is highly endangered in its 
natural habitat across Tiger Range Countries with a declining global 
population 

• To protect the tiger and its wild habitat to ensure crucial ecological 
services for posterity 

• To contribute for fostering awareness for tiger conservation by 
factoring in its concern in areas where tiger is not the goal 

• To work for a balance between tiger conservation and ecologically 
sustainable development towards harmonious co-occurrence of 
human beings and the tiger 

• ommit to conserve our natural heritage while making all efforts for 
the future sustenance of wild tiger 

 

 

                                                           
36 Ibid hal 33. 
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2.2 Kebijakan Pemerintah Melalui Program TX2  

Pemerintah Indonesia adalah anggota dari 12 negara yang menjalani 

kesepakatan dalam upaya meningkatkan jumlah populasi Harimau menjadi dua 

kali lipat dari sebelumnya atau yang disebut dengan TX2, Pemerintah Indonesia 

telah meratifikasi kesepakatan Program Kerja dengan Tiger Range Countries 

(TRC) yang di Tuangkan dalam dokumen kerja Global tiger Recorvery Program 

(GTRP), adapun tujuan kerja iyalah:37 

1. Mengelola, melestarikan, melindungi, dan Meningkatkan habitat 

Harimau. 

2. Membasmi perburuan, penyelundupan, dan Perdagangan ilegal 

Harimau dan keturunannya. 

3. Bekerja sama dalam pengelolaan landscape lintas batas dan memerangi 

perdagangan ilegal. 

4. Melibatkan masyarakat adat dan lokal, Meningkatkan efektivitas 

Harimau dan habitatnya Pengelolaan.  

5. Membawa kembali Harimau kehabitat asalnya. 

 

Tiger Range Countries atau negara-negara populasi Harimau Juga 

berencana untuk mengelola, melestarikan, melindungi, Dan meningkatkan habitat 

Harimau dengan cara:38  

                                                           
37 Baca, Global Tiger Intiative (ratifikasih program kerja TX2) di  
http://voices.nationalgeographic.com/files/2016/07/GTRP_Nov11_Final_Version_Eng.pdf 
diakses pada 10 mei 2017. 
38 Ibid  

http://voices.nationalgeographic.com/files/2016/07/GTRP_Nov11_Final_Version_Eng.pdf
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• Membuat landscape Perioritas Harimau yang mengalami kritis dalam 

konservasinya, dengan memberikan habitat yang bebas dari kegiatan 

ekonomi maupun infrastruktur yang dapat mengancam habitat 

Harimau.  

• Meningkatkan perlindungan dengan menggunakan sistematik 

Berpatroli untuk melindungi harimau, mangsanya, dan Habitatnya. 

 

Pemerintah Indonesia sebelumnya sudah melaksanakan program 

pelestarian Harimau Sumatera yang di namakan Strategi dan Rencana Aksi 

Konservasi (SRAK). Sebelum adanya program double tiger pemerintah telah 

melakukan upaya pelestarian Harimau yaitu dengan menggunakan metode in-situ 

dan ex-situ, yaitu upaya pelestarian dalam negeri dengan menjaga habitat pioritas 

lanscape harimau Sumatera dan pengembangbiakan di luar kawasan.39 Upaya 

pemerintah dalam konservasi Harimau Sumatera inipun dimulai dari tahun 2007 

hingga 2017. 

Pada tahun 2010 program yang dulunya adalah program nasional menjadi 

program Internasional setelah di resmikannya KTT Tiger Summit di 

St.Petersburg,Rusia. Program TX2 adalah program 13 negara populasi Harimau 

termasuk Indonesia, dengan adanya program ini pemerintah Indonesia 

mendapatkan dukungan dari berbagai negara-negara dan berbagai LSM 

konservasi baik Nasional maupun Internasional. Setelah menjadi program 

                                                           
39 Baca, PDF di 
http://www.catsg.org/fileadmin/filesharing/3.Conservation_Center/3.4._Strategies___Action_Pl
ans/Tiger/Soehartono_et_al_2007_Sumatran_Tiger_Conservation_Strategy_2007-2017.pdf 
diakses pada 10 mei 2017. 

http://www.catsg.org/fileadmin/filesharing/3.Conservation_Center/3.4._Strategies___Action_Plans/Tiger/Soehartono_et_al_2007_Sumatran_Tiger_Conservation_Strategy_2007-2017.pdf
http://www.catsg.org/fileadmin/filesharing/3.Conservation_Center/3.4._Strategies___Action_Plans/Tiger/Soehartono_et_al_2007_Sumatran_Tiger_Conservation_Strategy_2007-2017.pdf
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Internasional pemerintah Indonesia siap menjalin kerjasama dengan negara-negara 

populasi Harimau di dunia.  

Dalam hal ini pemerintah Indonesia melindungi rumah Harimau Sumatera 

yaitu habitat alaminya berupa hutan hujan dataran rendah dan lahan gambut yang 

ada di Sumatera saat ini, dengan terpeliharanya habitat alami tersebut tentunya 

target perlindungan dan peningkatan populasi Harimau Sumatera di bentang 

alamnya dapat diwujudkan tahun 2022 nanti. Tidak hanya dari perlindungan 

habitat Pemerintah Indonesia juga melakukan pembuatan peta-peta persebaran 

Harimau Sumatera agar dapat diketahui berapa jumlahnya dan dimana saja 

persebarannya.40 

Tidak hanya menjaga Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Polri, Kejaksaan Agung, dan 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong 

pemakaian Undang-Undang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang untuk 

menjerat pelaku kejahatan satwa. Ini bertujuan agar hukuman bagi para pemburu 

dan pedagang satwa liar dilindungi di Indonesia bisa lebih berat.41  

Dalam menjaga Harimau ini semua pihak harus terlibat dalam 

penyelamatan Harimau Sumatera. Pemerintah, pihak swasta, NGO, peneliti, 

maupun masyarakat harus memiliki pandangan yang sama dalam penyelamatan 

raja hutan yang hanya ada di Sumatera ini. 
                                                           
40 Baca, Mangobay Indonesia situs berita lingkungan di 
http://www.mongabay.co.id/2014/12/15/harimau-sumatera-juga-butuh-perlindungan/  diakses 
pada 10 mei 2017. 
41 Baca,  Pemerintah Akan Jerat Pelaku Kejahatan Satwa Liar Dilindungi dengan Undang-Undang 
Tindak Pidana Pencucian Uang di http://www.wwf.or.id/?54842/Pemerintah-Akan-Jerat-Pelaku-
Kejahatan-Satwa-Liar-Dilindungi-dengan-Undang-Undang-Tindak-Pidana-Pencucian-Uang diakses 
pada 11 mei 2017. 

http://www.mongabay.co.id/2014/12/15/harimau-sumatera-juga-butuh-perlindungan/
http://www.wwf.or.id/?54842/Pemerintah-Akan-Jerat-Pelaku-Kejahatan-Satwa-Liar-Dilindungi-dengan-Undang-Undang-Tindak-Pidana-Pencucian-Uang
http://www.wwf.or.id/?54842/Pemerintah-Akan-Jerat-Pelaku-Kejahatan-Satwa-Liar-Dilindungi-dengan-Undang-Undang-Tindak-Pidana-Pencucian-Uang
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2.3 Kebijakan World Wide Fund for Nature dalam TX2  

Melihat keseriusan negara-negara populasi Harimau di dunia untuk 

meningkatkan jumlah populasi Harimau pada pertemuan tinggi KTT St. 

Petersburg, Rusia. Pada 2010 lalu. World Wide Fund for Nature sebagai salah satu 

INGO lingkungan khususnya Flora dan Fauna yang hadir pada petermuan itu, ikut 

serta berkomitmen dalam membantu negara-negara populasi Harimau untuk 

meningkatkan menjadi dua kali lipat pada akhir program TX2 pada tahun 2022 di 

tiongkok.  

Keberadaan WWF dalam konfrensi tidak lain karena visi misi WWF 

sejalur dengan program konservasi keaneka ragaman hayati ini, tidak hanya 

membatu untuk mencapai tujuan tersebut WWF juga memberikan data mengenai 

jumlah populasi harimau, lanscape-lanscape harimau bahkan penelitian harimau. 

Dalam pertemuan tersebut WWF siap Menjalin kerjasama kepada negara-negara 

populasi Harimau untuk meningkatkan jumlah menjadi duakali lipat dari 

sebelumnya atau yang dikenal TX2. Adapun peran dari WWF ini iyalah 

dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:42 

• Mengendalikan momentum politik untuk memastikan harimau tetap 

menjadi prioritas utama bagi para pemimpin dunia. 

• Mengelola perlindungan satwa liar dengan melatih penjaga hutan , 

mengembangkan standar konservasi (CA | TS) dan teknologi 

(SMART) untuk mencapai Zero Poaching. 

                                                           
42 Baca,  Website Resmi Program TX2 World Wide Fund for Nature di http://tigers.panda.org/tx2/ 
di akses pada 16 mei 2017. 

http://tigers.panda.org/tx2/
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• Menangani perdagangan satwa liar melalui kemitraan kami dengan 

TRAFFIC. 

• Memfokuskan usaha pada lanskap harimau menjadi yang utama. 

• Memastikan ada ruang untuk harimau dan orang di masa depan. 

 

2.3.1 Gambaran Umum World wide Fund for Nature 

World Wide Fund for Nature atau yang lebih dikenal dengan singkatan 

WWF merupakan salah satu organisasi Internasional yang bersifat independen 

yang lebih dikenal dengan istilah International Non-Government Organization 

atau INGO merupakan sebuah organisasi non-profit yang peduli terhadap 

keberlangsungan flora dan fauna di berbagai belahan dunia.  

WWF sebagai organisasi internasional pertama kali didirikan oleh 

beberapa orang yang memiliki rasa kepedulian terhadap keberlangsungan hidup 

flora dan fauna. Pertemuan yang dilaksanakan di Morges Swiss menghasilkan 

sebuah deklrasi yang kemudian dikenal dengan nama The Morges Manifesto. 

Deklarasi yang ditandatangi oleh beberapa orang diantaranya yaitu:43 

1. J.G Baer presiden International Union for Conservation of Nature   
Swiss. 

2. Sir Peter Scott pelukis Burung ternama dan Wakil Presiden IUCN44 dari 
Inggris. 

3. C.J Bernand dari Swiss. 
4. F Bourliere penulis dan editor buku La Terre Et La Vie dari Prancis 
5. W.E Burhenne secretary of small body which liaeses with the german 

                                                           
43 50 years of environmental conservation dalam http://wwf.panda.org/who_we_are/history/ 
diakses 3 Juni 2016 pukul 5.52 WIB 
44 IUCN kadang-kadang juga disebut dengan World Conservation Union adalah sebuah organisasi 
internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam dalam 
http://www.iucn.org/secretariat/about  diakses 3 June 2016 

http://wwf.panda.org/who_we_are/history/
http://www.iucn.org/secretariat/about
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6. Gerstenmaier dari Jerman. 
7. W. Goetel Ahli kopnservasi dari Polandia. 
8. Julian Huxley Direktur Jenderal pertama UNESCO dari Inggris. 
9. R. Knobel Manager taman kruger national park Afrika Selatan. 
10. E.C.Nicola pengusaha dari Swiss. 
11. S.K. Shawki Tokoh terkemuka di Africa. 
12. E.B.Worthington dari inggris. 
 

Deklarasi yang ditandatangi pada tanggal 29 April 1961 berisi komitmen 

para pendiri untuk membentuk sebuah badan yang peduli terhadap 

keberlangsungan kehidupan satwa dan habitatnya. Dalam awal komitmen The 

Morges Manifesto mereka bersedia menyediakan tenaga ahli dalam bidang 

konservasi tetapi mereka terkendala dalam bidang pembiayaan. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut maka pada tanggal 26 September 1961 Resmi membentuk 

badan bernama World Wildlife Fund  yang berfungsi untuk menggalang dana dari 

para donator melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga konservasi lainnya. 

Pada tanggal yang sama World Wildlife Fund telah memilih H.R.H. Bernhard 

sebagai  Presiden untuk pertama kalinya.45 

Tahun 1972 WWF meluncurkan Tiger Operation,46 sebuah program untuk 

melindungi keberadaan Harimau untuk pertama kalinya. Program yang bertepatan 

dengan upaya pemerintah India dalam melakukan pelindungan terhadap harimau 

dengan membangun Sembilan taman nasional. Tahun 1975 WWF 

mengkampayekan perlindungan terhadap hutan hujan tropis digunakan sebagai 

perlindungan sehingga bebeerapa Negara mulai mengelola hujan hujan tropis 

                                                           
45 50 years of environmental conservation dalam  
 http://wwf.panda.org/who_we_are/history/ diakses 3 juni 2016.    
46 spotlight on tiger dalam http://wwf.worldwildlife.org/site/MessageViewer?em_id=32081.0 
diakses 4 juni 2016. 

http://wwf.panda.org/who_we_are/history/
http://wwf.worldwildlife.org/site/MessageViewer?em_id=32081.0
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sebagai taman nasional.47 Pada tahun yang sama dunia berusaha untuk menekan 

keberadaan perdagangan satwa dan flora langka yang terancam kepunahan. 

Konvensi ini dikenal dengan nama Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau CITES. Konvensi ini telah 

diratifikasi oleh 170 negara termasuk Indonesia. 

Tahun 1976 menjadi periode baru bagi WWF karena pada tahun ini untuk 

pertama kalinya WWF mengeluarkan program perlindungan terhadap habitat dan 

satwa laut. Selanjutanya pada tahun 1980 WWF bekerja sama dengan Program 

PBB yaitu The World Conservation Strategy yaitu program pembangunan 

berkelanjutan yang sesuai dengan batas-batas lingkungan. Pada tahun yang sama 

WWF merubah namanya dari World Wildlife Fund  menjadi World Wildlife Fund 

For Nature dengan alasan untuk menyesuaikan dengan perluasan aktivitasnya. 

Hingga pada tahun 2016 WWF sudah berhasil menlaksanakan beberapa Program 

yaitu WWF 95 + Group ( program penggunaan Produk kayu yang berasal dari 

kayu yang bersertifikat), bekerjasama dengan Bank Dunia untuk mengelola 

jaringan kawasan lindung, Bekerjasama dengan pemerintahan Rumania dalam  

konservasi lingkungan, restorasi dan pembangunan berkelanjutan di seluruh 

wilayah Danube-Carpathian, bekerjasama dengan Bank HSBC untuk melindungi 

habitat air tawar di Inggris, Brazil, China dan di sepanjang perbatasan AS/ 

Meksiko, menyakinkan pemerintah Inggris untuk mengubah Criminal Justice Bill 

dengan memasukkan perdagangan bagian tubuh satwa langka kedalam UUnya, 

dan masih banyak lagi usaha-usaha WWF dalam melestarikan habitat dan satwa 

                                                           
47 History of WWF dalam http://www.wwf.org.uk/about_wwf/history/ diakses 04 juni 2016. 

http://www.wwf.org.uk/about_wwf/history/
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yang terancam punah, yang terakhir tahun 2010 WWF bekerja sama dengan 13 

negara dalam program TX2 ( program meningkatkan jumlah harimau menjadi dua 

kali lipat pada tahun 2022).48 

World Wide Fund for Nature  yang saat ini memiliki kantor pusat di 

Negara Swiss dalam melaksanakan konservasi terhadap lingkungan maupun satwa 

terus menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan,organisasi 

persatuan Bangsa-bangsa, Lembaga Swadya Masyarakat hingga menjalain 

kerjsama dengan organisasi keagamaan local. Selain menjalin kerjasaman dengan 

berbagai badan / organisasi WWF juga telah membuka jaringannya di berbagai 

Negara. Hingga saat ini WWF telah memiliki enam puluh perwakilan di berbagai 

Negara, termasuk Indonesia.49   

Hingga tahun 2016 WWF telah memiliki program kerja di berbagi penjuru 

dunia, mulai dari upaya perlindungan terhadap satwa yang terancam punah dari 

perburuan liar hingga konservasi lingkungan. Program perlindungan dan 

konservasi WWF memiliki berbagai tempat dan spesies yang menjadi perioritas 

program tersebut. Tempat dan spesies yang menjadi peritotas program WWF, 

tidak ada niatan untuk melakukan tebang pilih maupun diskriminasi terhadap 

tempat dan spesies lainnya, ini lebih dikarenakan tempat dan spesies yang menjadi 

perioritas mereka karena tempat–tempat tersebut merupakan habitat yang sangat 

                                                           
48 ibid 
49 Kantor nasional WWF (WWF Australia, WWF Austria, WWF Belgia, WWF Brasil,  WWF Kanada, 
WWF Denmark, WWF Finlandia, WWF Prancis, WWF Jerman, WWF Yunani, WWF Hong Kong, 
WWF Hongaria, WWF India, WWF Indonesia, WWF Italia, WWF Jepang, WWF Korea, WWF 
Malaysia, WWF Belanda, WWF Selandia Baru, WWF Norwegia, WWF Pakistan, WWF Filipina, 
WWF Polandia, WWF Rusia, WWF Singapura, WWF Afrika Selatan, WWF Spanyol, WWF Swedia, 
WWF Swiss, WWF Turki, WWF Inggris Raya, WWF Amerika Serikat 
dalam  http://wwf.panda.org/who_we_are/organization/ diakses pukul 17.03 WIB 

http://wwf.panda.org/who_we_are/organization/
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kritis dan sangat penting bagi kehidupan dan keberlangsungan Spesies yang 

dilindungi. Hingga saat ini ada empat puluh empat tempat prioritas dari berbagi 

penjuru dunia.50 

 

(Gambar 1) 

 

 

Selain tempat yang menjadi perioritas WWF juga hingga asaat ini 

memiliki program yang diperioritas untuk perlindungan terhadap satwa-satwa 

yang terancam kepunahan. Program perioritas ini dipilih dengan beberapa kriteria, 

seperti Spesies membentuk elemen kunci dar rantai makanan, Spesies yang 

membantu stabilitas atau regenerasi habitat, Spesies yang membutuhan konservasi 

yang lebih luas, Spesies yang penting bagi kesehatan dan mata pencaharian 

masyarakat setempat, Spesies dieksploitasi secara komersial, Spesies yang 

                                                           
50 Earth's most special places dalam http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/ 
diakses 4 juni 2016 pukul 17.50 WIB 

http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/
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menjadi ikon budaya.51 Sudah ada lebih dari 36 spesies yaitu gajah, Panda 

raksasa, Kera besar, Beruang kutub, badak, Macan Tutul Salju, harimau, Kura-

Kura Laut, Paus & Dolphins, Elang laut, Antelope - Saiga, Antelope - Tibet, 

Argali (domba liar), Cacti , Cichlids (Afrika Timur), Cork Oak,  Korea Cedar 

Pine, Leopard - Amur, Leopard - Pohon, Mahoni - Bigleaf, paddlefish, Pollock - 

Alaska,  Wallaby batu, Ikan salmon, hiu, sturgeon, Swordfish & Billfish, Kura-

kura Air Tawar (Asia), Kangaroo pohon, tuna, Wrasse – Humphead, ramin, ikan 

kod.52 

Sejak awal pendirian tahun 1961 hingga tahun 2016 WWF telah 

mengalami beberapa kali pergantian presiden, mulai dari HRH Pangeran Bernhard 

dari belanda. Sebagai Presiden pertama untuk WWF,  ia menjabat dari tahun 1962 

sampai tahun1976 yang kemudian digantikan oleh seseorang kelahiran belanda 

bernama John H. Loudon.  John H. Loudon menjabat selama lima tahun kemudian 

pasca jabatan Loudon berakhir, WWF telah mengalami beberapa pergantian 

presiden mulai dari H.R.H. The Duke of Edinburgh (1981-1996 ) hingga Yolanda 

Kakabadse dari Ekuador ( 2010 – hingga sekarang).53 

 

2.3.2 Gambaran Umum World wide Fund for Nature Indonesia 

Keberadaan World Wide Fund for Nature di Indonesia tidak terlepas dari 

program jaringan WWF Internasional dalam program pelestarian satwa dan 
                                                           
51 Priority Places dalam http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/ diakses 4 juni 
2016 pukul 17.58 WIB 
52 Priority Spesies http://wwf.panda.org/what_we_do/endangered_species/ diakses 4 juni 2016 
pukul 18.36WIB 
53 Presidents - past and present dalam 
http://wwf.panda.org/who_we_are/organization/presidents/ diakses 4 juni 2016 pukul 19.18 
WIB 

http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/
http://wwf.panda.org/what_we_do/endangered_species/
http://wwf.panda.org/who_we_are/organization/presidents/
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lingkungan hidup habitat yang terancam dalam kepunahan dan kerusakan. Sepak 

terjang WWF Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1962.54 Program yang dijalan 

oleh WWF Indonesia untuk pertama kali adalah bekerjasama dengan pemerintah 

Indonesia dalam pelestarian badak Jawa di Taman Nasuinal Ujung Kulon. 

Program pelestarian yang dianggap berhasil ini meingkatkan jumlah populoasi 

Badak Jawa yang diambang kepunahan sebanyak 20 ekor menjadi 40-50 ekor ( 

berdasarkan survey pada tahun 1980 ), membuat pemerintah Indonesia pada tahun 

1973 melakukan kerjasama kembali dengan WWF Indonesia. Program kerjasama 

yang dilakukan pemerintah Indoneisa dan WWF Indonesia didasarkan pada 

keputusan Pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.55 Pada saat yang sama 

Indonesia masih belum memiliki badan atau lembaga untuk mengelolan CITES 

maka pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan WWF Indonesia. 

Keberadaaan WWF Indonesia semakin menjaga Eksistensinya dalam 

konservasi satwa dan habitatnya dengan dibentuknya WWF Indonesia menjadi 

Yayasan/ badan hukum sendiri pada tahun 1996. Prof. Emil Salim, Pia 

Alisjahbana dan Harun Al Rasjid (alm) adalah actor pendorong dalam 

pembentukan badan hukum WWF Indonesia. Walaupun menjadi badan hokum 

sendiri WWF Indonesia masih menjadi bagian dari jaringan Global WWF 

Internasional. Program yang dimiliki oleh WWF Indonesia diselaraskan dengan 

                                                           
54 Sejarah dalam http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/whoweare/ diakses 4 juni 2016 pukul 21.10 
WIB 
55 Pramudianto Andreas,2014 dalam Skripsi  https://wisuda.unud.ac.id/pdf/0921105013-3-
BAB%20II.pdf  diakses 4 juni 2016 pukul 21.21 

http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/whoweare/
https://wisuda.unud.ac.id/pdf/0921105013-3-BAB%20II.pdf
https://wisuda.unud.ac.id/pdf/0921105013-3-BAB%20II.pdf
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Visi dan misi WWF Internasional.56 Ini tidak lain karena WWF Indonesia 

merupakan bagian dari Jaringan WWF Internasional. 

World Wide Fund for Nature Indoneisa berkantor pusat dijakarta, dalam 

segi pendanaan WWF Indonesia juga tidak jauh berbeda dengan WWF Global 

yaitu dari sumber dana yang tidak mengikat dan independen. Selain penggalangan 

dana secara local WWF Indonesia mendapat sumber pendaan langsung dari WWF 

Global yang berpusat di Swiss dan kegiatan yang dilakukanpun telah mendapat 

dukungan dari beberapa lembaga donor dan bahkan telah memiliki empat puluh 

ribu ( 40.000 ) supporter seluruh Indonesia. 

Awal berdirinya WWF Indonesia hingga sekarang telah memiliki beberapa 

program konservasi satwa maupun lingkungan hidup satwa. Guna mempermudah 

dan memperlancar program-program tersebut WWF Indonesia membentuk 

beberapa kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Hingga saat ini WWF Indonesia 

telah bekerja di 28 lokasi di 17 propinsi. Mulai dari Sumatera hinga ke Papua.57 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Pramudianto Andreas,2014 dalam Skripsi  https://wisuda.unud.ac.id/pdf/0921105013-3-
BAB%20II.pdf  diakses 4 juni 2016 pukul 21.21 
57 Alamat kantor dalam http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/alamat_kantor/  diakses 12 juni 
2016 pukul 17.05 WIB 

https://wisuda.unud.ac.id/pdf/0921105013-3-BAB%20II.pdf
https://wisuda.unud.ac.id/pdf/0921105013-3-BAB%20II.pdf
http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/alamat_kantor/
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       (Gambar 2) 

 
 

Dalam pelaksanaan program konservasi satwa dan lingkungan WWF 

Indonesia memiliki beberapa tempat dan spesies yang sangat dilindungi, antara 

lain: Badak Jawa, Badak Sumatera, Harimau Sumatera, Orangutan Sumatera, 

Gajah Sumatera, Gajah Kalimantan, Orangutan Kalimantan, Penyu, Kangguru 

pohon, Ramin, Hiu, Terumbu Karang, Tuna.58 Hewan–hewan tersebut termasuk 

kedalam golongan hewan yang terancam karena perburuan berlebihan atau bahkan 

terancam punah dan selain itu mereka merupakan spesies kunci bagi 

keberlangsungan hidup hewan lain diantaranya: Bekantan, Burung Rangkong, 

Beruang Madu, Macan Dahan, Kucing Emas, Kucing Congkok, Kambing hutan, 

Kelinci sumatera, Pesut Air Tawar, Hiu Paus, Raflessia, Amorphopallus, Anggrek 

Hitam. 

 

 

                                                           
58 Spesies dalam http://www.wwf.or.id/program/spesies/ diakses 12 juni 206 pukul 17.16 WIB 

http://www.wwf.or.id/program/spesies/
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2.3.3 Gambaran Umum Harimau Sumatera dan isu Penurunan Populasi 

Harimau Sumatera 

Harimau sumatera merupakan salah satu kucing besar yang hidup di pulau 

sumatera. Hewan karnivora ini merupakan salah satu dari enam sub-spesies  

harimau yang masih bertahan hingga sekarang. Hewan dengan nama latin 

Panthera tigris sumatrae ini merupakan salah satu dari tiga jenis harimau yang 

pernah hidup di Indonesia. Harimau Bali dan Harimau Jawa adalah dua kerabat 

dari harimau Sumatera, tetapi kedua spesies harimau yang mendiami pulau jawa 

dan bali tersebut telah sejak lama dinyatakan punah. 

Harimau Jawa dalam bahasa latinnya Panthera tigris sondaica dinyatakan 

punah pada tahun 1980-an sedangkan harimau Bali (Panthera tigris balica) 

dinyatakan punah pada tahun 1940-an.  Sedangkan untuk harimau Sumatera 

dimasukkan kedalam kategori satwa kritis yang terancam punah (critically 

endangered).59 

Kucing besar belang penghuni asli pulau sumatera memiliki fisik tubuh 

kecil dibandingkan dengan keluarga harimau lainnya. Ukuran tubuhnya hanya 250 

cm untuk harimau sumatera jantan, sedangkan harimau sumatera betina hanya 198 

cm. Bobot hewan pemangsa daging ini rata-rata 140 kg untuk jantan dan betina 91 

kg. Warna tubuh Harimau Sumatera didominan oleh warna mulai dari kuning 

kemerah-merahan hingga oranye tua berbelang hitam.60 Harimau Sumatera betina 

dapat melahirkan dua hingga lima anak harimau. Umur kehamilan selama 103 
                                                           
59 Baca, Harimau Sumatera juga Butuh Perlindungan 
Oleh Rahmadi Rahmad  dalam http://www.mongabay.co.id/2014/12/15/harimau-sumatera-juga-
butuh-perlindungan/ diakses 18 Juni 2016 pukul 22.43 WIB 
60 Harimau Sumatera, Si Buas Penghuni Hutan Sumatera dalam 
http://www.gosumatra.com/harimau-sumatera/  Diakses 18 Juni 2016 pukul 23.27 WIB 

http://www.mongabay.co.id/2014/12/15/harimau-sumatera-juga-butuh-perlindungan/
http://www.mongabay.co.id/2014/12/15/harimau-sumatera-juga-butuh-perlindungan/
http://www.gosumatra.com/harimau-sumatera/
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hari. Anak-anak harimau sumatera saat dilahirkan hingga umur delapan minggu 

hanya mengonsumsi susu dari sang induk. Saat umur 18 bulan anak-anak harimau 

mulai mandiri dengan berburu mangsa maulai dari babi hingga rusa hutan. Dalam 

berburu harimau sumatera dapat berlari hingga 60 km/jam dan dapat berenang 

sejauh 6 kilometer. Hewan yang dilindungi ini dapat hidup sampai umur 15 

hingga 20 tahun. 

Populasi Harimau Sumatera sejak tahun 1996 dikategorikan kedalam 

satwa sangat terancam punah (critically endangered) oleh IUCN (Cat Specialist 

Group 2002). Hal ini sangatlah berdasar dengan jumlah populasi harimau 

Sumatera hanya sekitar 400 ekor pada tahun 1992. Jumlah harimau sumatera 

tersbut merupakan gabungan jumlah harimau dari lima taman nasional dan tujuh 

suaka margastwa, seperti taman nasional (Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Way 

Kambas, Berbak dan Bukit Barisan Selatan), suaka margasatwa (Kerumutan dan 

Rimbang) sedangkan jumlah harimau sumatera yang berada diluar wilayah 

konservasi tersebut hanya sekitar 100 ekor.61 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI HARIMAU SUMATERA (Panthera tigris sumatrae) 
2007 – 2017,2007, departemen kehutanan indonesia. 
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(Grafik: Populasi Harimau dari 1978-1985)62 

 

 

Pada tahun 1997 dilakukan kajian terhadap status habitat harimau di 

Sumatera di 27 lokasi. Tentunya berbanding lurus dengan populasi harimau di 

alam. Pada tahun 1978 diperkirakan populasi Harimau Sumatera sekitar 1.000 

ekor. Selang 10 tahun, di tahun 1987, masih sekitar 800 ekor. Seiring berjalan 

waktu, jumlahnya semakin menurun.63 

Populasi harimau sumatera mengalami penurunan yang signifikan dari 

tahun ketahun. Kondisi ini penurunan berada pada angka yang sangat 

memperihatinkan. Penurunan populasi harimau mencapai 70% hingga salah satu 

data dari WWF Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 2007 jumlah harimau 

                                                           
62 Baca, Harimau Sumatera Tak Lagi Bertaring di 
http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/harimau-sumatera-tak-lagi-
bertaring/blog/39836/diakses pada 19 mei 2017. 
63 Ibid 
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Sumatera yang hidup di alam liar di propinsi Riau hanya berjumlah sekitar 192 

ekor.64 

Sedangkan menurut data yang dimiliki oleh kementrian kehutanan pada 

tahun 2007 menyatakan bahwa jumlah harimau pada kebun binatang di Indonesia 

hanya mencapai 127 Ekor.65 

 

(Tabel 2.1 Jumlah Populasi Harimau Sumatera)66 

 

(Tabel 2.2 Jumlah Populasi Harimau Sumatera di luar Indonesia)67 

 

                                                           
64 Baca, Harimau Sumatera dalam http://www.wwf.or.id/program/spesies/harimau_sumatera/  
diakses 19 Juni 2016 pukul 6.48 WIB 
65 Ibid hal 48. 
66 Baca, Artikel dokumen kerjasama rencana aksi konservasi 2007-2017 di  http://storage.jak-
stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/Tiger_AP_07_0.pdf diakses pada 19 juni 2016 
67 ibid 

http://www.wwf.or.id/program/spesies/harimau_sumatera/
http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/Tiger_AP_07_0.pdf
http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/Tiger_AP_07_0.pdf
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Sedangkan jumlah harimau Sumatera yang berada dalam konservasi 

Internasional mencapai 244 ekor. Data–data populasi Harimau Sumatera sangat 

menghawatirkan, melalui undang undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pemerintah Indonesia berupaya 

untuk melindungi keberadaan Harimau Sumatera. Tentulah regulasi yang dibentuk 

seharusnya dibarengi dengan upaya–upaya pelestarian dan penegakan hukum bagi 

para pelanggar regulasi tersebut.68 

Menurut survey yang dilakukan oleh beberapa LSM menyebutkan bahwa 

hingga tahun 2007 populasi Harimau menjadi 300 ekor.Penyusutan jumlah 

populasi harimau sumatera dikarena banyak factor. Factor yang paling banyak 

menyumbang kepunahan harimau sumatera adalah konflik dengan manusia, 

deforestasi hutan dan perdagangan ilegal.  

Setiap mahluk hidup tidak dapat dipisahkan dari tempat hidupnya. Karena 

tempat tinggal merupakan wilayah yang wajib ada demi keberlangsungan hidup 

mahluk hidup. Manusia pun sangat membutuhkan wilayah untuk tetap 

mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Hal ini pula berlaku bagi harimau 

sumatera. Harimau sumatera membutuhkan hutan untuk keberlangsungan 

hidupnya. Baik itu untuk berkembang biak, maupun untuk berburu mangsanya. 

Menurut data kementrian kehutanan tahun 2007 bahwa wilayah jelajah harimau 

mulai dari 40 km2 hingga 180 km2. Jarak jelajah harimau sumatera sangat 

dipengaruhi oleh ketersediaan hewan yang menjadi mangsanya. 

                                                           
68 Ibid hal 51. 
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Hutan sebagai habitat Hariamu Sumatera merupakan factor kunci dalam 

keberlangsungan hidup dan factor penjamin ketersediaan makanaan bagi Harimau 

Sumatera. Semakin luas dan terjaga vegetasi hutan maka semakin terjaga 

keberadaan harimau sumatera. 

Nampaknya fakta berbicara lain. Hutan yang berada di wilayah pulau 

sumateran dalam beberapa tahun terkahir mengalami deforetasi, baik itu illegal 

loging maupun perubahan fungsi hutan. 

 

(Gambar 3) 

 

 

Sejak tahun 1985 hingga 2009 pulau sumatera telah kehilangan hutan 

sebanyak 49%.  Jumlah luas hutan pada tahun 1985 mencapai 25.03 juta hektar 

menjadi 12.8 juta hektar pada tahun 2009.69 Sedangkan menurut Departemen 

Kehutanan memperkirakan mulai tahun 2000 hingga tahun 2005   deforestasi 

                                                           
69 WWF work on sumantran tiger conservation,2010. 
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hutan di Pulau Sumatera mencapai 1.345.500 ha, dengan rata-rata per tahun 

sebesar 269.100 ha.70 

Dalam Bab II ini penulis memberikan kesimpulan mengenai World wide 

Fund for Nature, sebelum adanya di Indonesia, WWF bermula dari golongan 

orang-orang yang sadar akan tentang keberadaan satwa yang terancam punah di 

Swiss. WWF terus berupaya menyadarkan masyarakat akan pentingnnya 

keberadaan keaneka ragaman hayati, keberadaan WWF ini menurut sebagaian 

besar orang memberikan nilai positif kepada lingkungan, setelah mendapat 

dukungan dari negaranya WWF melebarkan misi organisasinya kepada Negara 

Negara yang mengalami ancaman perburuan satwa di Negara tersebut dengan 

melindungi satwa, perkembangan WWF ini tidak hanya dapat dukungan dari 

Negaranya akan tetapi mendapat dukungan dari dunia. Dengan tingginya 

dukungan ini WWF merubah misinya yang dahulu hanya konsen kepada satwa 

menjadikan lingkungan sebagai kerjanya. Keberadaan WWF-Indonesia tidak lain 

dari bagian WWF-Internasional, keberadaan WWF-Indonesia memberikan 

dampak positif mengingat tingginya kerusakan lingkungan dan serta kurangnnya 

perhatian pemerintah Indonesia sendiri menjadikan WWF-Indonesia harus 

melakukan upaya-upaya yang cukup berat. WWF tidak mengurunkan niat 

kerjanya di indonesia menurut WWF ini adalah tantangan dalam kerjanya. 

Keberadaan WWF ini sudah hamper ckup lama berada di indonesia dampak yang 

dihasilakn WWF ini memberikan nilai-nila baik baik dari Internasional maupun 

Nasional. 

                                                           
70 Ibid 2 hal 48. 
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Melihat problematika yang terjadi di indonesia khususnya kepada satwa 

liar Harimau Sumatra, WWF menaruk perihatin kepada keberlangsungan hidup 

harimau Sumatera ini mengingat dua temanya Jawa dan Bali sudah punah, WWF 

memberikan terobosan penelitian-penelitian kepada harimau sumatera ini agar 

populasi harimau Sumatera ini terjaga.  

Dalam bab selanjutnya penulis akan memberikan gambaran tentang World 

Wide Fund for Nature Indonesia Dalam Ikut Serta Melestarikan Harimau 

Sumatera Melalui Program TX2, diplomasi lingkungan WWF melalui Program 

TX, upaya apa saja yang dilakukan WWF dalam program TX2 tersebut, serta 

naiknya Jumalah populasi Harimau Sumatera setelah adanya program TX2 

tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




