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BAB III 

World Wide Fund for Nature Indonesia Dalam Ikut Serta Melestarikan 

Harimau Sumatera Melalui Program TX2 

 

Bab ini akan memaparkan inti dari skripsi ini yaitu Diplomasi lingkungan 

WWF, upaya yang dilakukan World Wide for Nature dalam konservasi harimau 

sumatera. Upaya Yang Dilakukan World wide four Nature  dalam Konservasi 

Harimau Sumatera melalui program TX2 dan perkembangan Harimau Sumatera 

setelah adanya program TX2.  

 

3.1 Diplomasi Lingkungan World wide Fund for Nature melalui Program TX2 

Diplomasi lingkungan seringkali diartikan sebagai pendekatan untuk 

membantu pihak yang berselisih dalam menciptakan peluang kerjasama dengan 

berfokus pada isu-isu lingkungan dan sumber daya alam. Menurut Betsill dan 

Michael menyebutkan bahwa organisasi non pemerintah pada umumnya juga 

melakukan diplomasi organisasi non pemerintah berperan sebagai diplomat 

melakukan fungsi yang sama seperti yang dilakukan oleh delegasi negara, mereka 

juga mempresentasikan kepentingan kontituen, melakukan pertukaran informasi, 

bernegosiasi, dan organisasi non pemerintah menawarkan policy advice.71 

Aktivitas World Wide Fund for Nature sebagai organisasi internasional 

non pemerintah yang bergerak dengan mengusung isu lingkungan dapat 

dikategorikan sebagai aktivitas diplomasi lingkungan. Pertama dilihat dari 

                                                           
71 Ibid hal 23. 
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aktivitas WWF dalam pertukaran informasi, WWF memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat mengenai isu lingkungan melalui media maupun dijabarkan 

dalam bentuk penelitian ilmiah sehingga masyarakat memiliki kesadaran terhadap 

apa yang terjadi di lingkungan sekitar dan ikut berpatisipasi dalam penyebaran 

informasi dan aksi. Dalam penyebaran informasi maupun isu lingkungan WWF 

seringkali menggunakan aspek kehidupan sehari-hari seperti apa yang gunakan, 

apa yang dipakai, atau apa yang dibuat untuk menyadarkan masyarakat akan 

permasalahan lingkungan.  

Contohnya pada isu pemanasan global, salah satu organisai non 

pemerintah World wide Fund four nature dalam website organisasinya adalah 

salah satu lembaga swadaya masyarakat tingkat dunia yang bergerak dibidang 

pelestarian lingkungan. Dengan meningkatnya pemanasan global tersebut, 

perlahan tetapi pasti mulai sadar akan kerusakan lingkungan dan gencar 

melakukan perubahan-perubahan untuk mengurangi kerusakan global. Salah satu 

bentuk kepedulian WWF terhadap lingkungan adalah melakukan kampanye 

Public Relation yang bernama Earth Hour, kampanye ini dijalankan oleh divisi 

communication WWF bagian iklim dan energy.72 

Public Relation adalah serangkaian perencanaan yang berkelanjutan yang 

bertujuan untuk membangun hubungan baik dan menjaga kemunikasi dua arah 

antara perusahaan dengan Publik agar tercipta saling pengertian di antara kedua 

belah pihak. Kampanye Public Relation adalah aktivitas komunikasi yang 

                                                           
72 Baca, Artikel aksi kampanye iklim dan energi  di 
http://www.wwf.or.id/berita_fakta/galeri_foto/earth_hour_semapore.cfm diakses pada 19 mei 
2017. 

http://www.wwf.or.id/berita_fakta/galeri_foto/earth_hour_semapore.cfm
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dilaksanakan dengan perencanaan yang jelas, serta terorganisir untuk 

menyebarkan pesan audiens sebagai respon dari sutuasi positif dan negatif yang 

sedang terjadi pada masyarakat yang dapat mempengaruhi perusahaan. 

Setelah informasi dan isu lingkungan sampai kepada masyarakat sehingga 

WWF kemudian berhasil mendapat dukungan dan melakukan aksi bersama, maka 

aktivitas diplomatik yang dilakukan WWF selanjutnya adalah bernegosiasi 

dengan pemerintah dan aktor yang terkait dalam isu lingkungan tersebut.73 WWF 

mengadakan pertemuan dan audiensi dengan pemerintah maupun pihat terkait 

dengan harapan perubahan kebijakan yang lebih memperhatikan kepada isu 

lingkungan. Dalam proses negosiasi, WWF juga menyampaikan policy advice, 

alternative kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan yang didasarkan 

pada penelitian ilmiah. 

Perkembangan istilah diplomasi lingkungan, diplomasi satwa, juga 

beberapa istilah yang muncul seperti, diplomasi ozon, bio-diplomacy, 

conservation diplomacy, nuclear diplomacy, smokestrack diplomacy dan 

sebagainya, yang secara sederhana dapat menjadi strategi diplomasi yang 

mencangkup dua besar kerusakan lingkungan yaitu green dan diplomasi satwa. 

Dalam kasus menurunya populasi harimau Sumatera yang mengenai dua issue 

besar tersebut dapat menjadi ruang untuk dilakukannya diplomasi lingkungan oleh 

WWF maupun actor actor lain yang terlibat didalamnya. Sepeti “conservation 

Diplomacy” yang mencangkup kepada diplomasi satwa yang berfokus kepada 

persoalan yang terkait dengan keaneka ragaman hayati menjadi ruang untuk 

                                                           
73 Pertemuan yang di adakan pada konverensi KKT Harimau di St. Petersburg Rusia pada Tahun 
2010 
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organisasi lingkungan untuk dapat bernegosiasi dan memberikan kebijakan yang 

tidak serta memberhentikan kebijakan tersebut tetapi bagaimana actor-aktor yang 

terlibat juga dapat mendukung pelestarian lingkungan dengan meminimalisir 

dampak kerusakan. Dalam kasus penurunan populasi harimau Sumatera menjadi 

perhatian WWF sebagai organisasi masyarakat dunia yang perhatian terhadap 

keberadaan Flora dan Fauna indonesia, diplomasi yang dilakukan WWF adalah 

dengan bebagai aksi agar masyarakat mengetahui kerusakan lingkungan yang 

terjadi disekitarnya. Bebagai upaya upaya telah dilakukan WWF kepada 

masyarakat bahkan memberikan usulan kepada pemerintah indonesia untuk 

menjaga lingkungan serta habitatnya. WWF-Indonesia sebagai jaringan dari 

WWF-Internasional telah memberikan dampak positif dalam upaya menjaga 

lingkungan indonesia dan mendidik masyarakat akan pentingnnya menjaga 

lingkungan khususnya habitat harimau sumatera, keberadaan satwa ini tidak 

hanya untuk menjaga lingkungan akan tetapi memberikan nilai ekonomi kepada 

masyarakat indonesia sendiri.  

World wide Fund for Nature adalah organisasi konservasi dunia non 

pemerintah telah melakukan upaya upaya dalam membantu pemerintah di 

berbagai dunia yang menjadi wilayah kerja WWF tersebut, WWF telah 

berkomitmen dalam visi misinya untuk menjaga keanekaragaman hayati yang 

mengalami ancaman kepunahan. Dari pemaparan di atas WWF adalah organisasi 

non pemerintah internasional yang bergerak pada lingkungan telah melakukan 

upaya diplomasinya, WWF hadir dan bernegosiasi dalam konverensi tingkat 

tinggi di dunia pada KTT harimau di Rusia. WWF memberikan gagasan  kepada 



 

 

60 

 

pemerintah populasi Harimau untuk menjaga serta berperan aktif dalam 

konservasi, menurut WWF tidaklah muda untuk meningkatkan populasi harimau 

sumatera jika dari pemerintah populasi harimau tidak serius dalam konservasi ini, 

WWF juga memberikan informasi-informasi kepada pemerintah populasi 

Harimau mengenai status Harimau. mengingat WWF adalah organisasi yang 

cukup lama yang bergerak pada konservasi flora dan fauna. 

 

3.2 World Wide Fund for Nature (WWF) dalam Konservasi Harimau 

Sumatera 

Indonesia adalah Negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang 

paling tinggi di dunia, keanegaragaman hayati ini membuat Indonesia mengalami 

rentang terhadap perdagangan ilegal baik dalam nasional maupun internasional. 

hal ini juga membuat Indonesia memiliki peluang dalam meningkatkan ekonomi 

dari penjualan flora dan fauna, tingginya perburuan tidak diimbangi dengan 

ekosistem yang baik, pemanfaatan ini memang harus betul-betul memperhatikan 

kondisi populasi berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang dimanfaatkan agar 

dapat diperoleh pemanfaatan secara berkelanjutan74.  

Indonesia telah turut meratifikasi CITES (Convention on International 

Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna) melalui Keppres No. 43 tahun 

1978. Harus diakui bahwa walaupun sudah diratifikisi dalam waktu yang cukup 

lama, tetapi peraturan CITES belum dapat diimplementasikan secara optimal 

untuk mendukung perdagangan tumbuhan dan satwa yang berkesinambungan. 
                                                           
74 Baca Halaman utama web WWF di http://www.wwf.or.id/  Diakses pada tanggal 23 oktober 
2016   

http://www.wwf.or.id/


 

 

61 

 

Peraturan CITES mulai dari keharusan memiliki peraturan di tingkat nasional, 

penentuan kuota, mekanisme kontrol pengambilan tumbuhan dan satwa di alam 

hingga pengawasan lalu lintas perdagangannya masih belum terlaksana dengan 

baik. Indonesia pernah memperoleh ancaman total trade dan dari sekretariat 

CITES karena dianggap tidak cukup memiliki peraturan nasional yang memadai 

yang dapat dipergunakan untuk mendukung implementasi CITES. Di sisi lain, 

ternyata pemahaman dari seluruh pemangku pihak (stake holders) tentang CITES 

serta manfaatnya masih belum utuh sehingga seringkali menimbulkan salah 

pengertian yang tentu saja tidak kondusif untuk mendukung implementasi75. 

Implementasi CITES di Indonesia memperlihatkan peningkatan yang 

signifikan, khususnya dalam hal peningkatan pelibatan pemangku pihak, termasuk 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam isu mengenai CITES. Bahkan pihak 

LSM telah memperoleh pengakuan yang memadai dari Otoritas Ilmiah (Scientific 

Authority) maupun Otoritas Pengelola (Management Authority) untuk berperan 

serta dalam pelaksanaan CITES sesuai dengan kapasitas dan fungsi yang dimiliki. 

Dalam dua pelaksanaan Conference of the Parties (COP) CITES terakhir, pihak 

pemerintah secara terbuka mendiskusikan posisi dengan seluruh pemangku pihak, 

untuk memperoleh masukan yang memadai untuk dijadikan dasar bagi penentuaan 

posisi pemerintah Indonesia76. 

Dalam konferensi Negara Anggota CITES, non-governmental 

organization (NGO) dan International governmental organization (IGO) hadir 

dalam COP, selaku observer. Salah satu NGO yang hadir yaitu World Wide Fund 

                                                           
75 Ibid hal 59 
76 Ibid II 
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for Nature (WWF) sebagai organisasi non-pemerintah yang menangani masalah 

spesies langka yang salah satunya adalah spesies Harimau Sumatera. Upaya 

penyelamatan Harimau Sumatera dari kepunahannya terus dilakukan oleh WWF. 

Harimau sumatera juga tercantum dalam Appendix I CITES, yang merupakan 

indikasi dari spesies dengan jumlah yang sangat keritis di alam dan terancam 

punah, bahwa setiap bentuk perdagangan dilarang. Oleh karena itu, upaya 

penyelamatan Harimau Sumatera dari ancaman perburuan harus terus dilakukan 

karena jumlahnya yang sangat keritis77. 

 

3.2.1 Keterlibatan World wide four Nature dalam Strategi dan Rencana Aksi 

Konservasi Harimau Sumatera 2007–2017 (SRAK). 

WWF bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, organisasi konservasi 

lainnya, dan masyarakat setempat untuk menyelamatkan harimau Sumatera dari 

ancaman kepunahan. WWF juga berupaya melakukan pendekatan dan bekerja 

sama dengan perusahaan yang konsesinya mengancam habitat harimau agar 

mereka mampu menerapkan praktik-praktik pengelolaan lahan yang lebih baik 

(Better Management Practices) dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia di tahun 

2004 telah mendeklarasikan sebuah kawasan penting, Tesso Nilo, sebagai taman 

nasional untuk memastikan perlindungan gajah dan harimau Sumatera di alam78. 

WWF juga berpartisipasi aktif dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi 

Konservasi Harimau Sumatera 2007-2017 yang dipimpin oleh Departemen 

                                                           
77 Ibid II 
78 Baca, di http://www.wwf.or.id/?16860/Harimau-Sumatera-Panthera-tigris-sumatrae diakses 
pada 18 des 2016. 

http://www.wwf.or.id/?16860/Harimau-Sumatera-Panthera-tigris-sumatrae
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Kehutanan RI79. Kerjasama WWF dan pemerintah dalam SRAK memberikan 

kontrubusi yang baik dalam menjacapai tujuan 10 tahun yang mendatang, WWF 

juga melakukan penelitian ilmiah tentang harimau Sumatera di Riau dengan 

menggunakan kamera jebakan (camera trapping) untuk memperkirakan besarnya 

populasi, habitat, dan distribusi satwa loreng tersebut, serta untuk mengidentikasi 

koridor-koridor satwa liar yang membutuhkan perlindungan.  

WWF bersama dengan mitra terkait di lapangan juga membentuk tim 

patroli anti perburuan dan tim pendidikan dan penyadaran yang bertugas 

membantu masyarakat lokal memitigasi konflik manusia-harimau di daerah-

daerah rawan konflik harimau. Dalam aksi ini, WWF yang diwakili oleh Soenarto 

selaku ketua tim specialis sebagai kontributor pertama menunjukkan bahwa 

berdasarkan hasil diskusi selama proses penyusunan dokumen Strategi dan 

Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera ini, dapat diperoleh rangkuman 5 

kondisi yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 10 tahun ke depan 

2007–2017 berikut uraian rekomendasi dan rencana aksi yang akan dilakukan 

untuk setiap kondisi:80 

1. Populasi harimau Sumatera beserta bentang alamnya  di seluruh 

sumatera pulih dan dapat dipertahankan atau bertambah dengan 

dukungan para pihak. 

                                                           
79Baca, Artikel PDF di  http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/Tiger_AP_07_0.pdf 
diakses pada 18 des 2016 
80 Baca, dokumen kerja SRAK 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 18 des 2016. 

http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/Tiger_AP_07_0.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
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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2. Terbangunnya infrastruktur dan meningkatnya kapasitas Departemen 

Kehutanan dalam pemantauan dan evaluasi terhadap upaya konservasi 

harimau sumatera dan satwa mangsanya. 

3. Penguatan pengelolaan harimau sumatera di luar kawasan konservasi 

dan keterlibatan para pihak dalam mendorong konservasi harimau 

sumatera dan habitatnya baik di tingkat regional maupun nasional. 

4. Terbangunnya jejaring kerja dan infrastruktur komunikasi serta 

terciptanya kelompok masyarakat yang peduli dan bertanggungjawab 

terhadap kelestarian harimau sumatera. 

5. Terbangunnya program konservasi ex-situ yang bermanfaat dan selaras 

dengan upaya kelestarian harimau sumatera di alam. 

 

Partisipasi World Wide four Nature dalam rencana yang dibuat oleh 

pemerintah ini mendapat respon positif baik dari negara maupun warga Indonesia, 

dalam rencana aksi (SRAK) Ini WWF siap memberikan informasi informasi yang 

dibutuhkan oleh pemerintah serta membantu dalam konservasi harimau sumatera.  

 

3.3 Upaya World Wide Fund for Nature (WWF) dalam Konservasi Harimau 

Sumatera Melalui Program TX2  

3.3.1 Upaya yang dilakukan WWF dalam Pelaksanaan Program TX2 

World wide four nature melakukan kerjasama dengan pemerintah 

Indonesia untuk melipat gandakan populasi harimau sumatera, organisasi 

konservasi lainnya serta masyarakat lokal untuk menyelamatkan Harimau 
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sumatera dari kepunahan. Pada tahun 2004, pemerintah mendeklarasikan kawasan 

penting tesso nilo, rimbang baling dan bukit tiga puluh sebagai taman nasional 

untuk memastikan keberadaan aman harimau sumatera. pada tahun 2010, 

pemerintah Indonesia dan 12 negara lain hadir pada KTT Harimau di St. 

Petersburg Rusia. Pada konferensi ini Indonesia dan 12 negara lain berkomitmen 

dalam sebuah tujuan konservasi spesies ambisius dan visioner yang pernah dibuat: 

TX2 – untuk menambah kelipatan jumlah harimau sampai pada akhir tahun 2022, 

tahun Harimau selanjutnya.  

World wide four nature Sebagai salah satu INGO yang hadir dalam 

konfrensi ini ikut mendukung tiger range countries dalam melipat gandakan 

harimau, ke ikut sertaan dalam konservasi ini karena WWF sendiri bebasis kepada 

konservasi satwa liar dan WWF juga bekerja di Negara Negara yang memiliki 

harimau. Tidak hanya hadir saja WWF juga memberikan gagasan, ide dan 

kontribusi dan membangun jaringan dalam penyelamatan Harimau. adapun upaya 

upaya yang dilakukan WWF Indonesia dalam Melaksanakan program TX2 dalam 

dapat dijelaskan pada subsubbab dibawah ini. 

 

3.3.1.1 Network World Wide Fund for Nature Global 

Pada level Global World wide four nature membentuk forum Tiger Life 

inisiatif yang mana anggotanya adalah negara wilayah kerja WWF konservasi 

harimau, harapannya bagian dari WWF focus untuk konservasi harimau sebagai 

jaringannya adalah Negara-negara yang memiliki populasi harimau maupun 

negara yang tidak memiliki akan tetapi perpotensi adanya perdagangan satwa 
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liat.81 Tiger Life inisiatif memberikan informasi informasi kepada semua WWF 

yang berada pada wilayah Populasi harimau untuk mengontrol ancaman ancaman 

baik dari nasional maupun dari internasional. mengingat satwa liat harimau 

sumatera ini mengalami permintaan yang sangat tinggi dari berbagai Negara 

untuk dijadikan obat obatan maupun sebagai cendra mata. 

 

3.3.1.2  Monitoring   

World wide four Nature melakukan penelitian monitoring ilmiah tentang 

harimau Sumatera dengan menggunakan kamera jebakan (camera trapping) untuk 

memperkirakan besarnya populasi, habitat, dan distribusi satwa loreng tersebut, 

serta untuk mengidentikasi koridor koridor satwa liar yang membutuhkan 

perlindungan.82 WWF membuat Lanscap Prioritas TX2 Harimau Sumatera, 

landscape WWF ini focus hanya kepada sumatera tengah dan sumatera selatan 

karna mengingat hutan yang sangat luas,83 harapan dari adanya landscape ini 

iyalah agar dapat mengetahui populasi harimau sumatera disetiap sektor-sektor 

lanscape perioritas.  

 

3.3.1.3  Proteksi  

World wide four Nature adanya team patrol yang menggunakan tekhnologi 

System monitoring and reporting tool (SMART), harapan WWF dari Tekhnologi 

ini iyalah memberikan informasi yang sistematis sehingga terukur dampak dalam 

                                                           
81 Module leader WWF-indonesia/ center sumatera, saudara anggri widodo team tiger and 
elephant. 
82 Ibid hal 58 
83 Lanscape Rimbang baling (sumatera tengah) & landscape Bukit barisan (sumatera selatan).   
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pencegahan adanya perburuan harimau. selain itu  WWF juga mempunya program 

Widelife crime yang terintegrasi dengan TRAFFIC,84 yang mana program ini 

adalah kerjasama WWF dengan TRAFFIC. WWF bersama dengan mitra terkait di 

lapangan juga membentuk tim patroli anti perburuan dan tim pendidikan guna 

penyadaran kepada masyarakat untuk tidak berburu harimau dan ikut serta dalam 

menjaga/konservasi harimau sumatera. 

 

3.3.1.4  Memastikan Adanya Ruang Bagi Harimau Sumatera  

World wide Fund for Nature mendorong inisiasi-inisiasi pengelohan 

habitat harimau yang terpadu, dalam pengelolahan habitat WWF menggunakan 

tekhnologi Conservation assured tiger standards (CATS),85 walaupun di 

indonesia sendiri belum mendapatkan sertifikat CATS ini akan tetapi WWF sudah 

melaksanakan beberapa Point point dari Conservation assured tiger standards ini. 

dalam program ini WWF berupaya menjadikan Habitat sebagai standar konservasi 

harimau.86 Perlunya habitat dalam konservasi ini iyalah untuk menjaga satwa ini 

dalam koridor koridor yang telah ditentunya, mengingat tingginya perburuan dan 

kurangnnya hewan buruan menjadikan salah satu faktor dari menurunya populasi 

harimau sumatera.  

Secara Garis besar World Wide Fund for Nature sudah melakukan upaya 

dalam konservasi harimau sumatera hanya saja efektivitas dan optimalisasinya 

masih kurang karna keterbatasan, misalnya memonitoring salah satu landscape 
                                                           
84 Lembaga Internasional global bekerja untuk memantau hewan perburuan (TRAFFIC). 
85 Baca, situs resmi Tx2 WWF di 
https://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://tigers.panda.org/news/what-is-
conservation-assured/&prev=search diakses pada 22 des 2016. 
86 Ibid hal 58  

https://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://tigers.panda.org/news/what-is-conservation-assured/&prev=search
https://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://tigers.panda.org/news/what-is-conservation-assured/&prev=search
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WWF tidak bisa secara keseluruan karna luasnya hutan dan terbatasnya personil 

WWF sendiri.  

 

3.3.2 Sumber Dana TX2 

World Wide Fund for nature membutuhkan dana untuk menjalankan 

aktivitasnya dimana dana tersebut bersumber pada Network WWF Global, CSR 

individu, dan BANK Pemerintah Jerman.87 Penyumbang dana terbesar WWF 

berasal dari Eropa dan Amerika Serikat yang disebut dengan negara-negara 

fundraiser, mereka melakukan penggalangan dana melalui kampanye dan dana 

yang di peroleh kebanyakan berasal dari individu, contohnya dari WWF belanda 

yang sebagian dana dari sebagian besar indivudial masyarakat yang memberikan 

bantuan langsung baik dalam bentuk materi juga kepada WWF. Dana yang 

dikumpulakn bukanlah untuk program TX2 saja melainkan untuk program-

program WWF ya sudah ada, bukan berarti WWF hanya terpaku kepada dana 

tersebut akan tetap khususnya pada program TX2 ini WWF banyak sekali 

melakukan aksi kampanye seperti lari marathon, sponsor artis dan donasi 

langsung kepada WWF.  WWF memberikan supenir kepada donator-donator yang 

menyumbangkan uangnnya kepada program TX2, adapun supernir yang 

didapatkan dari donator setia WWF iyalah berupa pernak pernik harimau 

sumatera sperti Boneka harimau, gantungan kunci, hingga stiker jempol yang 

berlambangkan TX2.   

 

                                                           
87 Baca, Profil World Wide Fund for Nature di http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/faq/ diakses 
pada 22 des 2016. 

http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/faq/
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3.3.3 Mitra kerja World Wide Fund for Nature dalam pelaksanaan Program 

TX2 

World wide four nature pada level Internasional WWF bekerjasama 

dengan Negara-Negara yang memiliki populasi harimau (tiger range countries), 

IUCN conservation, dan WWF Global sendiri. Adapun mitra-mitra pada nasional 

adalah, Kementrian Indonesia/kementrian teknis BKSDA, NGO,88 Universitas 

dan adanya peran Masyarakat. Peran dari masyarakat ini sangat penting menurut 

WWF, masyarakat tidak hanya bias mengancam harimau sumatera melainkan bisa 

menjadi team relawan dalam penyadaran masyarakat lain dengan menggunakan 

bahasa mereka sendiri. WWF menjadikan masyarakat garda terdepan dalam 

pelestarian harimau ini, masyarakat tidak hanya di untungkan dari segi materi saja 

melainkan mendapatkan edukasi dari WWF sendiri akan pentingnya menjaga 

satwa endemic ini.89 

Terjalinnya kerjasama World wide four Nature pemerintah indonesia juga 

bagian dari mitra WWF, WWF tidak hanya bergerak sendiri tetapi melibatkah 

pihak otoritas yaitu Negara. WWF mendukung aksi aksi pemerintah indonesia dan 

ikut mendampingi program program konservasi harimau harimau sumatera, upaya 

dalam konservasi ini tidaklah muda bagi WWF karena WWF sendiri memiliki 

keterbatasan dalam personil dan jangkauan, mengingat hutan sumatera sangatlah 

luas, dengan adanya mitra-mitra tersebut harapan WWF iyalah memudahkan 

dalam konservasi dan memonitoring harimau sumatera.  

                                                           
88 Conservation International, Fauna and Flora International (FFI), The Nature Conservancy (TNC) 
dan Greenpeace. 
89 Ibid hal 58 
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3.4 Capaian World Wide Fund For Nature dalam Program TX2  

3.4.1 Manajemen Habitat Harimau sumatera 

World Wide Fund For Nature mendukung pemerintah indonesia dalam 

program konservasi strategis nasional, Masuknya harimau sumatera dalam 25 

spesies yang harapannya biasa meningkatkan status populasi menjadi 10 persen,90 

Menjadi pertanda bahwa harimau sumatera ini mengalami ancaman kepunahan. 

Masuknya harimau sumatera dalam konservasi strategis nasional ini tidak lain 

keberhasilan WWF dalam upaya penyelamatan satwa liar ini, mengingat WWF 

sudah lama melakukan penelitian tentang harimau sumatera ini.  

World Wide Fund for Nature tidak hanya mendukung saja akan tetapi 

WWF memberikan informasi informasi mengenai harimau sumatera, informasi 

yang diberikan WWF iyalah berupa status harimau sumatera diberbagai tempat 

seperti kawasan sumatera tengah dan sumatera bagian selatan. Dalam mendukung 

upaya pemerintah indonesia WWF juga mempunya landscape landscape perioritas 

harimau sumatera, yang mana harapan dari adanya landscape ini bias memberikan 

informasi informasi kepada pemerintah maupun kepada masyarakat sendiri. 

Didirikannya landscape ini guna untuk mengontrol populasi harimau sumatera 

serta memberikan perlindungan kepada harimau tersebut, meningat tingginya 

perburuan dan rusaknya habitat harimau sumatera menjadi perihatian WWF 

sendiri dalam  upaya konservasi harimau sumatera.91   

 

 

                                                           
90 Ibid hal 57 
91 Ibid hal 58 
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 3.4.2 Global Tiger Day Mendukung aksi kampanye TX2 

 Global Tiger Day bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya melindungi dan menambah populasi harimau di alam liar 

melalui upaya konservasi harimau, Semua pihak diharapkan menyebarkan 

kesadaran konservasi harimau melalui berbagai cara. GTD selalu di adakan setiap 

tahunya guna mengingatkan kepada masyarakat bahwa harimau sumatera 

mengalami masa kritis dalam peningkatan populasinya, mengingat harimau jawa 

dan bali sudah dinyatakan punah. GTD pada tahun 2016 ini adanya perbedaan 

yaitu aksi kampanye WWF-indonesia dalam mendukung pemerintah dalam 

melaksanakan program TX2.  

Global Tigers Day ini juga sebagai peringatan telah berjalannya setengah 

dari capaian menuju harimau duakalilipat, perjalanan WWF dalam upaya 

membatu pemerintah tidak semuda yang dibayangkan mengingat WWF sendiri 

mengalami keterbatasan dalam pendanaan dalam konservasi harimau. WWF 

Mengadakan dukungan kampanye yang bertopik double tiger ini guna untuk 

mendapat dukungan dari berbagai pihak Internasional, Nasional dan public figure, 

yang memiliki komitmen tinggi terhadap kelestarian alam pun turut 

menyumbangkan suaranya melalui media social,92 baik dalam bentuk foto atau 

kalimat yang menginspirasi melalui wwf.id/doubletigers.   

Dalam peringatan Global Tiger Day tahun ini, WWF  menyambut semua 

pihak yang tergerak untuk terlibat dalam konservasi harimau tanpa membatasi 

besaran donasi melalui platform crowdfunding, kitabisa.com/doubletigers. Donasi 

                                                           
92 Kampanye melalui media social: Istagram (WWF_tiger) ,FB: WWF indonesia/Harimau dan 
Twitter resmi WWF_indonesia. 
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ini akan digunakan untuk mendukung konservasi harimau Sumatera melalui 

kegiatan-kegiatan seperti penelitian, pengelolaan habitat dan pemantauan habitat. 

WWF-Indonesia memiliki tim riset harimau Sumatra yang melakukan penelitian 

menggunakan kamera video jebak dan pemantauan intensif di koridor Rimbang 

Baling- TN. Bukit Tigapuluh, TN. Tesso Nilo, Provinsi Riau.  

 

3.4.3 World Wide Fund for Nature Mendukung Upaya Penegakan Hukum 

Perbuaruan Harimau Sumatera 

 Tingginya perburuan semakin tak terbendung, harimau sumatera yang 

hanya berkisar 300-400 ekor harus bertahan hidup dikelilingi berbagai ancaman 

perburuan, tingginya angka perburuan di sumatera menjadi perhatian bagi 

pemerintah indonesia dalam menangkap para pelaku pemburu harimau sumatera. 

Kuarangnya tim patroli atau petugas pemerintah indonesia menjadi perhatian 

bersama, tidak hanya petugas lapangan yang kurang akan tetapi pemerintah 

indonesia dirasa kurang memberikan efek jera pada pelaku pemburu tersebut. 

Maka WWF tidak bisa tinggal diam untuk tindak pidana yang dilakukan 

pemerintah dirasa belum memberi efek jera. Sehingga pihak WWF menegaskan 

pada pemerintah untuk memperketat perlindungan harimau sumatera dan 

mempertegas para pelaku, penadah dan konsumennya. Agar tidak ada lagi yang 

mengancam keanekaragaman hayati Indonesia.  

Seperti pada kasus terbaru ini September 2016. Majelis hakim kasus 

tindak pidana perdagangan kulit harimau menjatuhkan vonis empat tahun penjara 

subsider tiga bulan dan denda Rp 50 juta pada sidang 8 September 2016 kepada 



 

 

73 

 

dua terdakwa kejahatan terhadap satwa liar. Keduanya, Herman Alias Man Bin 

Mausin dan Adrizal Rakasiwi alias Adri, belum menyatakan menerima atau 

banding terhadap putusan tersebut. Mereka dibekuk oleh tim gabungan dari Polda 

Riau, Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dan 

BKSDA Jambi, Kuantan Singingi pada 29 April 2016. Termasuk dalam barang 

bukti yang disita tim adalah satu lembar kulit harimau lengkap dengan tulang serta 

satu set tulang dan kulit beruang.93 

Menurut WWF sendiri dari contoh kasus ini, adalah hukuman yang paling 

berat mengingat kasus yang perna tidak memberikan efek jera kepada pelaku 

pemburu harimau sumatera, WWF mendukung penegakan hokum yang seberat 

beratnya meningat upaya konservasi harimau ini tidaklah mudah yang 

dibayangkan. Mengingat harimau sumatera adalah mamalia yang termasuk lambat 

dalam perkembangannya . 

World Wide four nature Indonesia berharap hukuman ini dapat 

menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan serupa karena tindak kejahatan 

terhadap satwa liar masih memprihatinkan. WWF yakin penegakan hukum dan 

komitmen kuat dari aparat penegak hukum akan menekan ancaman terhadap 

kepunahan harimau Sumatera dan satwa dilindungi lainnya di Indonesia. 

 

 

                                                           
93Baca, artikel Penegakan hukum di http://www.wwf.or.id/?50882/WWF-Apresiasi-Penegak-
Hukum-atas-hukuman-4-Tahun-Penjara--Bagi-Dua-Penjual-Kulit-Harimau diakses pada 24 des 
2016. 

http://www.wwf.or.id/?50882/WWF-Apresiasi-Penegak-Hukum-atas-hukuman-4-Tahun-Penjara--Bagi-Dua-Penjual-Kulit-Harimau
http://www.wwf.or.id/?50882/WWF-Apresiasi-Penegak-Hukum-atas-hukuman-4-Tahun-Penjara--Bagi-Dua-Penjual-Kulit-Harimau
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3.4.4 World Wide four Nature melibatkan Pemerintah Indonesia dalam 

Penyadaran Mayarakat Akan Populasi Harimau Sumatera 

World wide four nature telah banyak melakukan aksi aksi kampanye 

kepada masyarakat, mulai dari memberikan informasi baik dari lapangan maupun 

dari social media yang telah ada. Baru baru ini WWF melakukan aksi kampanye 

dengan pemerintah dengan menggunakan poster poster setiap ruang public 

khususnya kawasan-kawasan kota konservasi harimau sumatera. kampanye poster 

dapat masyarakat lihat di bandara-bandara yang berada disumatera seperti 

Palembang, jambi dan riau, kampanye melalui poster ini memberikan adukasi 

kepada masyarakat akan adanya satwa endemic asli sumatera ini. Dalam 

kampanye ini WWF melibatkan pihak perioritas yaitu Negara/pemerintah sendiri 

guna mendukung upaya upaya konservasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. 

(Gambar 4) 

 

(Ruang tunggu bandara sultan thaha Jambi) 
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(Gambar 5) 

 

(Ruang kedatangan bandara sultan syarif kasim pekanbaru/Riau) 

 

3.5  Status populasi harimau sumatera setalah Adanya Program TX2 

World Wide four Nature telah menunjukan perannya sebagai Organisasi 

Internasional yang menangani masalah-masalah lingkungan khususnya 

penyelamatan satwa-satwa yang terancam punah yang salah satunya adalah 

Harimau Sumatera. Berbagai program serta kegiatan telah dilakukan untuk 

melestarikan satwa ini. 

Menurut data Terbaru yang dikeluarkan oleh WWF dan GTF adanya 

peningkatan dalam upaya penyelamat satwa-satwa liar Harimau, peningkatan ini 

dapat dilihat pada table:  
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    (Tabel 3.1 Peningkatan Jumlah Populasi Harimau Global) 

 
(WWF dan GTF merilis laporan yang menyebutkan jumlah harimau di alam liar 
meningkat setelah 100 tahun terakhir. Sumber : WWF) 
 

Dapat lihat populasi harimau mengalami peningkatan yang signifikan dari 

data tahun 2010 lalu harimau global berada kisaran 3.200, adanya program TX2 

ini memberikan hasil yang baik dalam upaya konservasi harimau di berbagai 

Negara kerja WWF, walaupun ada Negara yang belum berhasil dalam upaya 

peningkatan harimau namun data tersebut sudah memberikan gambaran yang baik 

untuk konservasi harimau mendatang.  

Peningkatan harimau juga terjadi kepada Harimau sumatera Indonesia, 

populasi sebelumnya yang ungkapkan oleh sunarto selaku kepala team specialis 

harimau dan gajah sumatera, Jumlah populasi Harimau sumatera berkisar 300-400 

yang tersebar di berbagai Negara dan taman safari indonesia. Sunarto 

menambahkan usaha melindungi harimau sumatra dari kepunahan tidak bisa 

dilakukan sendiri94. “Jumlah 371 itu bukanlah angka yang banyak, makanya harus 

                                                           
94 http://www.mongabay.co.id/2014/10/02/mendesak-implementasi-rencana-konservasi-
harimau-sumatera/ diakses pada 29 des 2016 

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/
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ada kerja sama antara WWF, KLHK, YPKA, perusahaan di sana, masyarakat, 

media, dan seluruh instansi terkait,”.  

Menurut World Wide four Nature untuk mengetahui jumlah real dari 

populasi harimau sumatera ini tidaklah mudah karena butuhnya upaya bersama 

dalam meneliti keberadan harimau sumatera, Menurut hasil wawancara kepada 

saudara Anggri Widodo95 mengatakan: “Jumlah populasi Harimau sumatera 

mengalami adanya peningkatan dengan adanya Program TX2 ini. Data terbaru 

yang dikeluarkan oleh WWF, harimau sumatera yang termonitoring sejumlah 371 

populasi data jumlah populasi ini belum terhitung dengan jumlah konservasi 

harimau sumatera di berbagai Negara”, WWF optimis peningkatan dua kali lipat 

populasi harimau ini akan tercapai pada tahun 2022 mendatang. 

Tidak hanya dari World Wide four Nature yang mengatakan populasi 

harimau sumatera adanya peningkatan, dari Pemerintah indonesia juga 

memberikan  peingkatan harimau sumatera ini: 

(Tabel 3.2 Kenaikan dan Penurunan Beberapa spieses) 

(Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Keanekaragaman Hayati pada tahun 

2014) 

                                                           
95 Hasil wawancara bersama  Module leader WWF-Indonesia / Center sumatera  

NO Nama Spesies  Rata-rata % 

Kenaikan per 

spesies 2011 

Rata-rata % 

Kenaikan per 

spesies 2012 

Rata-rata % 

Kenaikan per 

spesies 2013 

1. Badak Jawa -27,08 6,25 20,83 
2. Harimau 

Sumatera 
10,57 28,15 19,48 

3. Gajah Sumatera 0,19 1,32 -8,43 
4 Orangutan 1,08 1,81 -26,45 
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Dapat dilihat bahwa menunjukan adanya peingkatan dalam upaya 

konservasi harimau Sumatera setiap tahunnya, harimau sumatera mengalami 

peningkatan kedua setelah badak sumatera akan tetap dua di antara gajah sumatera 

dan orangutan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, Peningkatan populasi 

ini memberikan dampak yang signifikan dari tahun ke tahun setelah adanya 

program  Double tiger (TX2). Peningkatan populasi harimau sumatera ini tidak 

bisa dikatakan akan bejalan aman karna tingginya perburuan di Sumatera menjadi 

tantangan bagi pemerintah Indonesia. LSM, serta NGO dalam upaya 

penyelamatan harimau Sumatera. 

Tujuan WWF dalam upaya konservasi Harimau Sumatera yaitu untuk 

menyelamatkan populasi harimau sumatera yang nyaris punah. Program-program 

serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan, 

telah menunjukkan hasil bahwa adanya peningkatan jumlah harimau sumatera di 

Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan WWF dalam konservasi harimau 

sumatera memberikan kenaikan signifikasi dalam konservasi harimau sumatera. 

 

3.6 Kendala Kendala yang dihadapi World Wide four Nature dalam 

Pelestarian Harimau Sumatera 

Perjalanan World Wide  Fund for Nature dalam konservasi harimau 

sumatera tidaklah muda, sebelumnya adanya program double tiger WWF sendiri 

sudah mempunyai program pemulihan harimau sumatera. Setalah adanya program 

dari 13 negara dalam meningkatkan populasi harimau sumatera memberikan angin 
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segar bagi pihak WWF sendiri, yang mana program pemulihan harimau sumatera 

sudah menjadi program Global.  

Program TX2 telah resmi diluncurkan pada tahun 2010 lalu, WWF masi 

mengalami kendala-kendala dalam upaya konservasi harimau Sumatera sendiri. 

Adapun kendala-kendala WWF iyalah: 

a) Kurangnnya Kesepahaman Bersama   

 Menurut World Wide four Nature perlunya kesepahaman dalam 

menjalankan upaya konservasi ini. Konservasi ini juga tidak hanya dilakukan 

WWF saja melainkan LSM dan NGO lain. Kesepahaman ini sangat dibutuhkan 

oleh WWF mengingat untuk penelitian harimau sumatera tidaklah mudah 

dijalankan sendiri tanpa adanya kordinasi bersama dalam penyelamat harimau 

sumatera. WWF sendiri mengalami kendala misalnya dalam menentukan jumlah 

data real harimau sumatera yang ada, banyaknya pertentangan dalam 

penghitungan jumlah harimau Sumatera oleh pihak pihak lain ini menjadi kendala 

dari WWF dalam menentukan harimau yang ada. tidak hanya dari lembaga 

konservasi lainya dari pemerintah juga pada contoh kasus tertangkapnya pemburu 

harimau diarea perbatasan Jambi dan Riau menurut WWF dari hasil wawancara 

mengatakan pemerintah daerah seharusnya tidak mempermasalahkan dimana 

pelaku ini ditangkap melaikan bagaiman peran pemerintah daerah-daerah tersebut 

berkerjasama dalam penangkapan pelaku pemburu harimau sumatera tanpa 

memikirkan apa yang telah di capai pemerintah daerah itu masing masing. 

Menurut WWF juga setiap pergantian Pemimpin dalam pemerintahan pasti akan 

berdampak kepada kebijakan kebijakan dalam konservasi harimau sumatera ini. 
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WWF berharap untuk tidak merubah upaya upaya konservasi yang telah ada, 

karena upaya sendiri sudah berjalan dengan semestinya96.   

b) Pendanaan yang Masih Minim 

World Wide four Nature mengalami kendala dari kurangnnya camera trap 

dan biaya operasionalnya, menurut WWF camera trap dapat digunakan dalam 

berbagai keperluan. Selain untuk mengetahui jumlah populasi, camera trap dapat 

digunakan untuk mengetahui perilaku harimau sumatera, pakan, maupun daerah 

jelajah. Menurut WWF sampai saat ini kamera trap yang dimiliki kisaran 260an 

yang tersebar di sumatera bagian tengan dan selatan. Dengan camera trap ini 

WWF dapat melihat perkembangan harimau sumatera  serta mencegah adanya 

ancaman terhadap perburuan harimau suamatera.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Hasil wawancara bersama  saudara anggri Widodo team tiger center riau 12 oktober 2016.  
97 Ibid hal 58 




