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Dengan berperan aktif dalam implementasi
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sustainable
Development Goals/SDG), Lembaga Konservasi
anggota WAZA tidak hanya berperan dalam
kesejahteraan satwa, konservasi, edukasi,
dan penelitian, namun juga berperan dalam
menyiapkan masa depan yang berkelanjutan
bagi satwa, manusia, dan kesehatan bumi kita
agar dapat terus berkembang.
Oleh karena itu, saya sangat berbahagia
karena kita sekarang telah memiliki pedoman
tambahan yang diharapkan tidak hanya
berguna bagi anggota, namun juga untuk
institusi lainnya. WAZA terus menunjukkan
kepemimpinan dan kerja yang baik. Terima
kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
penyusunan strategi ini.”
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Melindungi Bumi Kita, Strategi Berkelanjutan
WAZA merupakan panduan yang membantu
anggota WAZA untuk membantu pencapaian
luaran yang berkelanjutan dalam peningkatan
Lembaga Konservasi. Luaran yang
berkelanjutan dan luaran konservasi adalah
saling melengkapi dan dengan penerapan
rekomendasi ini, anggota WAZA dapat
menunjukkan kepemimpinannya. Dokumen
ini berisi informasi yang membantu anggota
WAZA dalam mengintegrasikan program
keberlanjutan ke dalam strategi dan seluruh
kegiatan operasional lembaganya.
Strategi ini menggunakan kerangka kerja
dengan mengangkat bidang-bidang di dalam
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG)
dimana profesi kita memiliki pengaruh besar
melalui berbagai program kegiatan yang
dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar
area Lembaga Konservasi. Rekomendasi tidak
dibuat dalam bentuk aksi yang memerlukan
pelaksanaan oleh Pemerintah. Contohnya
adalah pertumbuhan populasi manusia.
Pertumbuhan populasi manusia tidak berada
di dalam lingkaran kontrol (Gambar 1) atau
lingkaran pengaruh dimana sebagian besar
anggota WAZA mungkin dapat mengangkat
topik ini dengan setiap orang di lokasi
Lembaga Konservasinya, karena isu tersebut
dapat menjadi bagian dari lingkaran perhatian
mereka.

Gambar 1

Lingkaran
kontrol

Lingkaran
perhatian

Lingkaran
pengaruh

Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan

1 | Tanpa kemiskinan
Mengentaskan isu kemiskinan dalam berbagai
bentuk di seluruh dunia.

10 | Berkurangnya kesenjangan
Mengurangi kesenjangan sosial dalam negeri
dan lintas negara.

2 | Tanpa kelaparan
Mengakhiri permasalahan kelaparan,
tercapainya ketersediaan pangan dan
peningkatan nutrisi serta mendorong sistem
pertanian yang berkelanjutan.

11 | Kota dan komunitas berkelanjutan
Menciptakan daerah perkotaan dan pemukiman
penduduk yang inklusif, aman, nyaman, dan
berkelanjutan.

3 | Kehidupan sehat dan sejahtera
Memastikan kehidupan yang sehat dan
mendorong kesejahteraan bagi semua kalangan
usia.
4 | Pendidikan berkualitas
Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif
dan setara serta mendorong kesempatan
pembelajaran sepanjang hayat bagi semua orang.
5 | Kesetaraan gender
Mencapai kesetaraaan gender dan
memberdayakan semua wanita dan perempuan.
6 | Air bersih dan sanitasi layak
Menjamin ketersediaan dan keberlanjutan
pengelolaan sumber daya air dan sanitasi bagi
semua orang.

Pada 25 September 2015, Sidang Umum
PBB mengadopsi Agenda 2030 untuk
Pembangunan Berkelanjutan (PBB, 2015).
Kerangka kerja global untuk mengarahkan
isu kemanusiaan yang berkelanjutan ini
dikembangkan setelah Konferensi PBB terkait
Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20) yang
diadakan di Rio de Janeiro, Brazil, Juni 2012,
dan melibatkan Negara Anggota PBB, survei
nasional yang melibatkan jutaan orang dan
ribuan para pihak dari seluruh dunia.
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Inti dari Agenda 2030 adalah 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDG), yang
bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang
berkelanjutan, damai, makmur, dan setara bagi
setiap orang saat ini dan di masa depan.
Komitmen Lembaga Konservasi terhadap
SDG dapat memberikan kontribusi nyata
untuk pencapaian global dari tujuan itu. SDG
mengajak kita bersama untuk memperbaiki
dunia, dan keberlanjutan terintegrasi dengan
setiap program yang dirancang oleh Lembaga
Konservasi. SDG tersebut adalah:

7 | Energi bersih dan terjangkau
Menjamin adanya akses energi bersih yang
terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan bagi
semua orang.

12 | Konsumsi dan produksi yang
bertanggung jawab
Menjamin pola konsumsi dan produksi yang
berkelanjutan.
13 | Penanganan perubahan iklim
Bertindak cepat untuk mengatasi perubahan
iklim dan dampaknya.
14 | Ekosistem laut
Melestarikan dan memanfaatkan secara
berkelanjutan sumber daya yang berada di
area perairan, samudera, dan lautan untuk
pengembangan yang berkelanjutan.
15 | Ekosistem daratan
Melindungi, memulihkan, dan mendorong
penggunaan ekosistem terestrial yang
berkelanjutan, pengelolaan hutan secara
berkelanjutan, mengatasi isu alih fungsi lahan,
menghentikan dan memulihkan degradasi lahan,
serta menghentikan penurunan biodiversitas.

8 | Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan, lapangan pekerjaan
yang utuh, produktif, serta layak bagi semua
orang.

16 | Perdamaian, keadilan dan kelembagaan
yang tangguh
Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif
untuk pengembangan yang berkelanjutan,
menjamin keadilan bagi semua orang dan
membangun institusi yang efektif, akuntabel,
dan inklusif di semua tingkatan.

9 | Industri, inovasi dan infrastruktur
Membangun infrastruktur yang tangguh,
mendorong industrialisasi yang inklusif dan
berkelanjutan serta inovatif.

17 | Kemitraan untuk mencapai tujuan
Menguatkan arti dari pelaksanaan kegiatan
dan merevitalisasi kerjasama global untuk
pengembangan yang berkelanjutan.

Di dalam strategi ini, tersedia penjelasan untuk
setiap SDG dan panduan untuk Lembaga
Konservasi agar dapat menyasar setiap tujuan.
Panduan ini tidak bersifat mendalam, dan
terdapat materi tambahan lainnya di bagian
akhir. MoU WAZA dengan Roundtable for
Sustainable Palm Oil (CSPO), UN Environment
(reduksi penggunaan bahan plastik), dan Forest
Stewardship Council (FSC) juga tercermin di
dalam strategi ini.
Kerangka SDG memungkinkan Lembaga
Konservasi membuat keputusan strategis
untuk menjalankan satu atau lebih tema
yang tercantum dalam SDG. Beberapa SDG
mungkin lebih sesuai dengan profesi kita,
namun terdapat banyak kaitan lintas tema
SDG jika kita melihatnya secara menyeluruh.
Semua SDG saling melengkapi dan beberapa
aksi dapat mengatasi sejumlah tema SDG.
Dokumen ini tidak mencakup pendekatan SDG
yang demikian, namun anggota WAZA dapat
memilih apa yang ingin mereka lakukan sesuai
konteks masing-masing. Dengan menciptakan
kondisi yang adil bagi semua orang secara
global maka dapat membawa manfaat yang
sangat besar bagi lingkungan, satwa liar,
dan habitatnya yang wajib kita lindungi.
Konsumsi yang lebih bertanggungjawab
akan mempengaruhi rantai suplai makanan
dan mendorong pembelanjaan yang lebih
beretika. Sertifikasi untuk netralitas karbon dan
upaya konservasi di Lembaga Konservasi telah
menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi
satwa dan manusia serta membuat kita lebih
siap menghadapi efek perubahan iklim.
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Penggunaan informasi di dalam SDG akan
membantu anggota WAZA dalam melaporkan
perkembangan yang ada menggunakan
kerangka yang tersedia dan memberikan alat
komunikasi yang sesuai standar. WAZA akan
dapat memantau aksi dari para anggotanya
selama Dekade Aksi 2020-2030 dan membantu
pelaporan kepada PBB untuk anggota yang
berkontribusi dalam SDG.
Dengan mengkaji SDG secara menyeluruh,
setiap Lembaga Konservasi dapat menentukan
bagian dari 17 Tujuan tersebut yang paling
dapat diaplikasikan saat ini dan di masa
depan. WAZA mendorong para anggota untuk
menentukan SDG yang paling penting bagi
mereka. Hal ini dapat berubah seiring waktu,
dan anggota WAZA perlu mengkaji ulang
program kegiatan SDG yang mereka susun
berdasarkan strategi organisasi yang baru dan
perubahan operasionalnya.
Setiap Lembaga Konservasi memiliki konteks
yang unik dimana mereka dapat menghadapi
kendala yang berbeda berdasarkan situasi
politik, ekonomi, sosial, budaya, dan
lingkungan. Kerangka SDG memungkinkan
Lembaga Konservasi menentukan langkah
terbaik yang dapat dilakukan, sesuai dengan
konteks masing-masing.
Setiap bab disusun sebagai panduan bagi
anggota WAZA untuk dapat digunakan,
yang berisi beberapa contoh berupa aksi
rekomendasi. WAZA tidak mengharapkan
anggotanya menunjukkan hasil untuk
keseluruhan 17 tujuan tersebut, namun para
anggota dapat bekerja untuk integrasi yang
lebih baik dan berkelanjutan secara lintas
organisasi.

Kemiskinan tidak hanya
mengenai ketiadaan pendapatan
dan materi untuk menjamin
kehidupan yang berkelanjutan.
Kemiskinan juga merupakan
manifestasi dari kelaparan dan
malnutrisi, akses pendidikan dan
layanan esensial yang terbatas,
diskriminasi dan kesenjangan
sosial, serta tidak adanya
pelibatan dalam pengambilan
keputusan.

Tanpa
Kemiskinan
Tujuan 1. Pembangunan Berkelanjutan

Komitmen kami adalah untuk mendorong dan
mendukung kegiatan konservasi yang dapat
membantu mengentaskan kemiskinan.

Lembaga Konservasi dapat
terlibat dalam program yang
menghasilkan pendapatan
bagi masyarakat lokal serta
mendukung luaran dari upaya
konservasi dan edukasi.
Ada kaitan yang dapat diamati
antara kondisi rumah tangga
berpenghasilan rendah dengan
ketiadaan akses kesempatan
mendapatkan pendidikan.
Lembaga Konservasi dapat
menjadi katalisator untuk
membantu masyarakat mencapai
potensinya.

Fakta dan Gambaran Kunci
•

•

•
•

Banyak orang hidup di bawah garis
kemiskinan di dua regional berikut: Asia
Selatan dan Sub-Sahara Afrika.
783 juta orang hidup di bawah garis
kemiskinan dengan penghasilan US$1,90
per hari.
Laju kemiskinan yang tinggi sering terjadi
di negara kecil, rentan, dan yang berkonflik.
Satu dari empat anak pada usia lima tahun
memiliki tinggi badan yang di bawah ratarata usianya.

Rekomendasi
1. Pengurangan harga atau pemberian subsidi
tiket masuk bagi sekolah tertentu dan
kelompok lain yang kurang beruntung yang
menjadi target.
2. Penyelenggaraan kegiatan yang dapat
diakses oleh semua masyarakat lokal.
3. Mengembangkan keterampilan dan melatih
para karyawan sehingga mereka mampu
berkembang dan tumbuh secara profesional.
4. Mendukung program konservasi yang
memberikan peningkatan ekonomi/
pendapatan di negara berkembang dan di
masyarakat.

Studi Kasus

SERA Conservancy, Beads for wildlife Zoos
South Australia
https://www.zoossa.com.au/conservation/how-you-canhelp/beads-for-wildlife/
BEADworks
https://www.beadworkskenya.com/
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Program kegiatan edukasi
Lembaga Konservasi dengan
pengunjung dapat mendorong
setiap orang dan keluarga untuk
membuat kebun mandiri yang
dapat menyediakan makanan.
Kegiatan ini dapat dilakukan
melalui program kunjungan ke
luar untuk kelompok masyarakat
tertentu atau melalui program
yang dilakukan di lokasi
Lembaga Konservasi.
Program ini dapat
mendemonstrasikan bagaimana
cara alami dalam mengusir
serangga hama di kebun,
misalnya, menggunakan
predator alami yang memakan
serangga yang menjadi hama
tanaman.
Dengan berkebun, keluarga
dapat menikmati makanan
mereka sendiri dan
memungkinkan adanya interaksi
dengan tetangga dan anggota
keluarga. Melalui pemberian
bibit, tanaman muda, idea dan
saran, Lembaga Konservasi
dapat mendorong munculnya
kerjasama dan kolaborasi di
tengah masyarakat.

Fakta dan Gambaran Kunci
•

Secara global, satu dari sembilan orang di dunia

•

66 juta anak usia sekolah tingkat dasar mengalami

•

mengalami kekurangan gizi.

kelaparan, dimana 23 juta di antaranya berada di Afrika.

500 juta lahan pertanian kecil di seluruh dunia, sebagian
besar mengandalkan curah hujan, menyediakan hingga
80% kebutuhan pangan di sebagian besar negara
di dunia. Berinvestasi dalam skala rumah tangga

merupakan cara yang penting untuk meningkatkan
ketahanan pangan dan nutrisi bagi kelompok yang

membutuhkan, serta penyediaan produksi pangan bagi
•

pasar lokal.

Sejak tahun 1900an, 75% dari keragaman tanaman

pangan telah hilang dari lahan pertanian. Keragaman
pertanian dapat berkontribusi pada ketersediaan

pangan yang lebih bernutrisi, menguatkan kehidupan

para petani, dan menjamin sistem pertanian yang lebih
kuat dan berkelanjutan.

Rekomendasi

1. Mengembangkan program pelatihan untuk pengunjung
mengenai keterampilan berkebun.

2. Mengangkat isu pangan yang sehat dan pertanian

berkelanjutan jika Anda memiliki lahan kosong untuk
bercocok tanam.

3. Menjual tanaman muda, bibit, dan perlengkapan berkebun.
4. Menyediakan makanan berbahan dasar nabati dan

memastikan produk makanan asal hewani bersumber dari
usaha yang berkelanjutan.

Studi Kasus
Zurich Zoo – Masoala Madagascar

https://www.zoo.ch/en/conservation-animals/conservationprojects/masoala

Philadelphia Zoo Cropbox

https://thephiladelphiacitizen.org/philadelphia-zoo-cropbox/
Zoo Heidelberg – Exposition about meat consumption
https://www.zoo-heidelberg.de/zoo-erleben/
entdeckerstationen/ausstellungen/
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(only in German - more information can be

provided; Resources: https://www.scientificamerican.com/
article/meat-and-environment/ )

Tujuan 2. Pembangunan Berkelanjutan

Tanpa
Kelaparan

Komitmen kami adalah untuk mendorong
dan mendukung aksi untuk sistem pertanian
yang berkelanjutan.
Foto: TKura-kura darat memakan selada yang tumbuh di Philadelphia Zoo Cropbox | Philadelphia Zoo
© Foto oleh Miana Jun dan Anthony Lasala

Kesehatan merupakan aspek
fundamental dari hidup yang
berkualitas. Penting disadari bahwa
kesehatan yang baik memiliki
peran secara tidak langsung dalam
peningkatan kapasitas seseorang
untuk memberikan dampak positif
pada lingkungan sekitarnya.
Berkunjung ke Lembaga Konservasi
dapat menambah kesehatan
pengunjung.

Tujuan 3. Pembangunan Berkelanjutan

Kehidupan Sehat
dan Sejahtera

Komitmen kami adalah untuk memastikan
kehidupan yang sehat dan mendorong
kesejahteraan bagi semua orang di semua usia.

Ketidaksetaraan masih dapat
dijumpai pada penduduk di suatu
negara, yang berarti banyak
orang yang masih menderita
dan mengalami kesulitan akibat
penyakit yang tidak dapat dihindari.
Karena ruang lingkup dan cakupan
anggota WAZA sangat luas, kita
dapat berperan dalam mengatasi
isu ketidaksetaraan ini dan fokus
pada kelompok masyarakat yang
terpinggirkan.
Saat suatu ekosistem mengalami
penurunan, maka mereka akan
kesulitan untuk memitigasi
efek negatif dari polusi dan
menyebabkan peningkatan
hama dan penyakit. Banyak obatobatan modern berasal dari
produk biologis dan banyak obat
tradisional berasal dari keragaman
hayati lokal. Ekosistem yang sehat
mendukung masyarakat yang sehat.

Fakta dan Gambaran Kunci
•

Setidaknya 400 juta orang tidak memiliki

•

Anak-anak dari ibu yang berpendidikan –

perawatan kesehatan dasar.

bahkan ibu dengan tingkat pendidikan dasar

– cenderung lebih mampu bertahan daripada
•

•

anak-anak dari ibu yang kurang berpendidikan.

Ada kesenjangan usia harapan hidup sebesar 31
tahun antara negara dengan usia harapan hidup
terendah dan tertinggi.

Air minum dan sanitasi yang tidak aman serta
tidak higienis memiliki kontribusi besar pada

mortalitas global, terlihat dari 870,000 kematian
•

di tahun 2016.

Tujuh juta orang meninggal setiap tahun

akibat terpapar partikel kecil dari udara yang
mengandung polusi.

Rekomendasi
1. Peningkatan penyadartahuan di Lembaga

Konservasi mengenai pentingnya kesehatan

yang baik, dan gaya hidup sehat bagi karyawan
dan pengunjung.

2. Menyediakan pilihan makanan yang sehat dari
sumber yang berkelanjutan di katering Anda.

3. Meningkatkan keamanan kerja untuk

mengurangi tingkat kecelakaan kerja di
lembaga Anda.

4. Mendukung proyek pemulihan ekosistem yang
berdampak langsung pada berkurangnya
polusi udara, air, dan tanah.

Studi Kasus
Thriving Together Margaret Pyke Trust

https://thrivingtogether.global/supporters/
Two Oceans Aquarium Smart Living
Outreach Program

https://www.aquarium.co.za/content/page/
outreach-smart-living
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Foto: The Smart Living Challenge Zone | Two Oceans Aquarium

Lembaga Konservasi perlu
memberikan pengalaman
pembelajaran yang berkualitas
bagi para siswa, pengunjung, dan
masyarakat luas baik saat di lokasi
Lembaga Konservasi ataupun
secara daring. Lembaga Konservasi
perlu mendukung kegiatan edukasi
sebagai bagian dari kegiatan
konservasi mereka. Hal ini mencakup
pemberdayaan para wanita dan
perempuan, pelibatan kegiatan
edukasi, kebijakan, dan kerangka
kerja yang legal untuk mendukung
kegiatan edukasi.
Lembaga Konservasi memberikan
program edukasi untuk berbagai
tingkatan masyarakat. Fasilitas
untuk kegiatan edukasi di Lembaga
Konservasi perlu didesain agar dapat
diakses oleh semua orang.

Tujuan 4. Pembangunan Berkelanjutan

Pendidikan
Berkualitas

Komitmen kami adalah menjamin kualitas
pendidikan yang inklusif dan setara, serta
mendorong kesempatan belajar bagi semua
kalangan.
16
Foto: The Warehouse Zoofari Programme | Wellington Zoo

Berbagai topik terkait
pengembangan berkelanjutan dapat
disisipkan secara kreatif di dalam
program edukasi atau interaksi
dengan pengunjung. Lembaga
Konservasi perlu mendesain
kegiatan agar pengunjung mendapat
pengalaman dan pembelajaran
baru yang berkontribusi terhadap
luaran pembelajaran dari SDG.
Selain itu, melalui pembelajaran
yang dilakukan secara daring, pesan
dan kesempatan pembelajaran
juga dapat disebarluaskan dengan
mudah.
Kesempatan kerja, magang, dan
kerja praktek juga akan memberi
kesempatan para mahasiswa
untuk mendapat pendidikan yang
berkualitas dan menyiapkan mereka
dalam dunia kerja.

Fakta dan Gambaran Kunci
•

57 juta anak di seluruh dunia tidak

•

Tahun 2016, hanya 34% sekolah dasar

•
•

mengenyam pendidikan formal.

di negara tertinggal yang sudah dialiri
listrik.

Di negara berkembang, satu dari empat
anak perempuan tidak bersekolah.

103 juta anak muda di seluruh dunia
tidak memiliki kemampuan dasar
membaca.

Rekomendasi
1. Mengembangkan kesempatan yang

inklusif bagi semua pengunjung, tanpa

memandang kemampuan fisik atau kognitif
atau gender, sosial, budaya, etnis, atau latar
belakang ekonomi.

2. Mengembangkan program edukasi

yang secara praktis dapat menyasar isu
keberlanjutan.

3. Mengembangkan kerjasama dengan

sekolah, perguruan tinggi, dan institusi

lain untuk meningkatkan konten edukasi,
metodologi, penelitian, dan kegiatan
kunjungan ke luar.

4. Mengevaluasi dampak kegiatan edukasi
terhadap setiap tema SDG.

Studi Kasus
Zoofari at New Zealand Zoos. Program ini ditujukan
untuk siswa sekolah yang kurang beruntung agar dapat
berkunjung ke Auckland Zoo, Hamilton Zoo, Wellington
Zoo dan Orana Wildlife Park dalam rangka kerjasama
melalui pendanaan dari The Warehouse.
https://wellingtonzoo.com/schools/the-warehouse-zoofari/
Buin Zoo- The Great Ecological Adventure
https://www.buinzoo.cl/colegios/visitas-educativas/
Two Oceans Aquarium Young Biologists Program
https://www.aquarium.co.za/blog/entry/amazingyoung-biologist-course-sponsored-by-de-beers-marineoctober-2018

Lembaga Konservasi memiliki peran
unik untuk mengajak pengunjung,
karyawan, dan masyarakat melalui
berbagai kegiatan yang secara proaktif
mendorong dan menjadi model
keragaman latar belakang manusia dan
kesetaraan gender.
Proporsi wanita lebih besar dalam
profesi di Lembaga Konservasi,
sehingga sangat penting bagi Lembaga
Konservasi untuk memberikan
penghasilan yang setara, perlindungan
dan kebebasan berekspresi bagi
karyawan wanita.

Tujuan 5. Pembangunan Berkelanjutan

Kesetaraan
Gender

Komitmen kami adalah untuk mendukung
pemberdayaan wanita dan perempuan
melalui kegiatan bisnis, investasi di kegiatan
konservasi/sosial, edukasi, pelibatan
masyarakat, dan kerjasama.

Perusahaan dengan keseimbangan
gender yang seimbang pada
tingkat manajemen atas cenderung
menunjukkan pengelolaan keuangan
yang lebih baik dengan melibatkan
karyawannya sesuai misi dan strategi
perusahaan. Lembaga Konservasi
memiliki kesempatan untuk mendorong
para wanita agar memiliki peran
kepemimpinan yang lebih.
Agar upaya konservasi dapat
berjangka panjang dan efektif,
kondisi sosioekonomi masyarakat
perlu dipertimbangkan dan didukung
juga. Program pendukung yang
memberdayakan wanita dan perempuan
tidak hanya membantu upaya konservasi,
namun juga dapat menguatkan peran
masyarakat. Lembaga Konservasi
berada dalam posisi yang kuat untuk
mendorong program konservasi
agar mencakup aspek sosioekonomi
yang memberdayakan wanita dan
perempuan.

Fakta dan Gambaran Kunci
•

•
•

Dengan beban kerja yang sama, secara rerata,

karyawan pria mendapatkan penghasilan yang
1/3 lebih tinggi dari karyawan wanita.

Lebih dari 70% peneliti di dunia adalah pria.

Berdasarkan laporan Global Gender Gap dari

Forum Ekonomi Global, dibutuhkan waktu 108

tahun untuk mempersempit kesenjangan gender
pada laju pertumbuhan saat ini, dengan sektor
kesenjangan terbesar di area ekonomi dan
•

politik.

Studi terkini (Credit Suisse 2016/McKinsey

and Co) mengungkap bahwa peran wanita

dalam kepemimpinan dan dalam suatu dewan
korporasi perusahaan memiliki dampak positif
pada kondisi finansial perusahaan.

Rekomendasi
1. Menanamkan kesetaraan gender dan keragaman

latar belakang pekerja pada nilai-nilai dan rencana
strategis organisasi Anda.

2. Memastikan organisasi Anda merupakan tempat
yang aman bagi wanita dan perempuan.

3. Memberikan kesempatan bagi para wanita untuk

ikut serta terlibat secara efektif dalam pengambilan
keputusan di setiap tingkatan dan mendorong
adanya pertumbuhan di dalam organisasi.

4. Mengembangkan program konservasi di lapang
yang memberikan kesempatan bagi wanita dan
perempuan untuk berpartisipasi, memberikan

pekerjaan dan akses yang setara terkait sumber
ekonomi dan informasi.

Studi Kasus

Niassa Lion Project
https://wildnet.org/wildlife-programs/lion-niassa/
Proyecto Titi
https://www.proyectotiti.com/en-us/
Ocean Wise Ocean Literacy and Leadership- Program
ini memberdayakan wanita dan pemuda untuk turut
mengadvokasi isu kelautan
https://www.aquablog.ca/2019/07/ocean-literacy-andleadership-camp-teaches-young-b-c-women-ocean-advocacyactivist-skills/
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Foto: © Joan de la Malla | Barcelona Zoo

bawah tanah, atau air hujan) yang digunakan
dalam menghasilkan produk atau jasa, dan volume
air yang dibutuhkan untuk menyerap polutan
yang dihasilkan hingga titik dimana kualitas airnya
sesuai standar. Sebagai indikator, perlu juga untuk
menggabungkan pengelolaan air di semua area
dengan kegiatan operasional Lembaga Konservasi.
Saat jejak air sudah diketahui, setiap lembaga
perlu bekerja keras menjaga atau mengurangi
penggunaan air bersihnya.

Tujuan 6. Pembangunan Berkelanjutan

Air Bersih dan
Sanitasi Layak
Komitmen kami
adalah untuk secara
aktif mendorong aksi
dan perilaku dalam
menyediakan akses air
minum yang aman dan
sanitasi yang terjangkau
bagi semua orang.

Lembaga Konservasi perlu mendemonstrasikan
kepada pengunjung dan masyarakat
bagaimana pengelolaan air, menjamin
kualitasnya, ketersediaan dan penggunaan yang
berkelanjutan melalui kegiatan operasionalnya.
Mereka dapat mendorong berbagai cara
konsumsi baru yang berkelanjutan untuk
para pengunjung dan masyarakat yang dapat
mendorong penggunaan air dengan ramah di
tempat tinggal dan kehidupan sehari-harinya.
Lembaga Konservasi perlu memberikan informasi
mengenai alat dan sumber apa saja yang
dibutuhkan sehingga pengunjung dan masyarakat
dapat mengadopsi secara praktis segala hal yang
berkaitan dengan konsumsi dan penggunaan air,
serta manajemen limbah di kegiatan sehari-hari.

Fakta dan Gambaran

Pertumbuhan populasi manusia, konsumsi sumber
daya alam secara berlebihan dan perubahan
iklim mempengaruhi semua ekosistem di alam,
khususnya yang bergantung pada air bersih
dimana keragaman biodiversitasnya tinggi.

•

Perlu menjadi prioritas bagi semua Lembaga
Konservasi untuk mendefinisikan “jejak air
(water footprint)” mereka. Indikator ini dihitung
dari volume total air bersih yang digunakan
untuk memproduksi berbagai hal dan jasa dari
pemanfaatannya. Jejak air mencakup konsumsi
air berdasarkan sumbernya (air permukaan, air

•

•

•

Lebih dari 80% limbah air dari kegiatan rumah
tangga mengalir ke sungai dan laut tanpa
ada pengolahan, menyebabkan pencemaran
sumber air dan ekosistem.
Sekitar 2,4 milyar penduduk tidak memiliki
akses sanitasi dasar, seperti toilet.
Sekitar 70% sumber air dari sungai dan danau
digunakan untuk irigasi lahan pertanian.
Kelangkaan air secara merugikan
mempengaruhi kualitas hidup lebih dari 40%
populasi dunia, yang diperkirakan meningkat
di tahun-tahun mendatang.

Rekomendasi
1. Memastikan semua satwa yang dikelola
memiliki akses air minum bersih yang
permanen.
2. Memastikan pengunjung dan karyawan
memiliki akses air bersih untuk minum dan
ruang yang cukup untuk membersihkan diri.
3. Mengembangkan pengelolaan air secara
praktis yang berkelanjutan di segala
aspek operasional organisasi, mendorong
kebijakan konsumsi, pemanfaatan air limbah,
dan reduksi polusi air.
4. Menyusun jejak air di lembaga.

Studi Kasus
Sao Paulo Zoo, Brazil
Sao Paulo Zoo yang memiliki jumlah pengunjung lebih
dari 90 juta sejak mulai beroperasi, merupakan Lembaga
Konservasi pertama di Amerika Latin yang mendapat
sertifikasi ISO 14001, yang menunjukkan perhatian aktifnya
untuk mengurangi dan mengelola dampak lingkungan
yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Mereka memiliki
instalasi pengolahan air limbah yang berkapasitas 400
ribu liter per hari, mengolah limbah air dari toilet, area
perkantoran dan operasional lainnya. Mereka juga memiliki
instalasi pengolahan air, yang dioperasikan sesuai aturan
pengelolaan untuk air minum, yang dapat menyediakan
air bersih untuk membersihkan kandang satwa dan untuk
air minum satwa. Meskipun siklus pemanfaatan airnya
sudah terintegrasi, ada berbagai langkah berbeda di
tiap penggunaannya, untuk menjamin kualitas suplai
air bagi satwa. Sistem pengelolaan secara integral ini
menjamin bahwa air dari danau disirkulasi, menghindari
adanya akumulasi lumpur dan terbentuknya alga. Lumpur
kering dipisahkan dari air yang diolah dan dialirkan ke
stasiun pengomposan, dimana kompos digunakan pada
area produksi pakan untuk satwa yang ada. Semua ini
membentuk siklus berkelanjutan yang menghasilkan
kesejahteraan bagi satwa, lahan basah, pengunjung,
para pihak yang berkolaborasi, dan kegiatan operasional
Lembaga Konservasi secara keseluruhan.
Zoo Zurich – Masoala Madagascar
https://www.zoo.ch/en/conservation-animals/conservationprojects/masoala
Cheyenne Mountain Zoo Water Neutrality
https://coloradotu.org/blog/2020/2/cheyenne-mountainzoo-becomes-water-neutral-with-tu-partnership
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Tujuan 7. Pembangunan Berkelanjutan

Energi bersih dan
terjangkau
Komitmen kami adalah untuk secara
kolektif memimpin dan mendorong akses
energi yang terjangkau, berkelanjutan
dan modern bagi semua orang.

Energi telah mengubah gaya hidup
manusia. Beberapa bahan tradisional
yang dulunya dapat hanya berbentuk
alami seperti makanan dan minuman,
saat ini memerlukan energi dalam
pengolahannya, seperti penggunaan
pestisida, proses produksi,
pengangkutan atau pengemasan
produk untuk menjaga kualitas dan
mendistribusikannya ke konsumen
akhir.
Sebagian besar energi yang
dikonsumsi saat ini bersifat tidak
dapat diperbarui dan berasal dari
bahan bakar berbahan dasar karbon,
seperti batu bara, minyak bumi, dan
gas bumi.
Anggota WAZA perlu
mempertimbangkan kebijakan
penggunaan energi dan mendorong
pemakaian energi berkelanjutan.
Dengan fokus pada konsumsi energi,
anggota WAZA akan menghemat
pengeluaran, dengan memberikan
contoh penggunaanya dan
mengurangi jejak karbon.

Fakta dan Gambaran Kunci
•

•
•

Sektor energi merupakan sumber utama
terbesar dari emisi gas rumah kaca secara
global.
13% dari populasi global masih belum
memiliki akses listrik yang modern.
Hampir tiga milyar orang tidak memiliki akses
ke bahan bakar yang bersih untuk memasak,
dan masih mengandalkan biomassa atau batu
bara sebagai bahan bakar utama dapur.

Rekomendasi
1. Meningkatkan pemahaman bahwa
penggunaan energi berkelanjutan atau
pengurangan konsumsi energi merupakan hal
krusial bagi masa depan yang berkelanjutan.
2. Mengadopsi penggunaan energi yang dapat
diperbarui dan penggunaan produk yang
bersifat netral karbon jika memungkinkan.
3. Memberikan informasi bagi pengunjung,
anggota dan masyarakat luas mengenai
manfaat jika kita beralih ke energi yang
berkelanjutan.
4. Mengukur efisiensi penggunaan energi dalam
perencanaan strategis di lembaga Anda.

Studi Kasus
Detroit Zoo power project
https://detroitzoo.org/press-release/detroit-zoo-to-meet100-renewable-energy-Tujuan/
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Tujuan 8. Pembangunan Berkelanjutan

Pekerjaan layak
dan pertumbuhan
ekonomi
Komitmen kami adalah menjamin kegiatan
bisnis dan pekerjaan yang ada dapat
mendukung ekonomi lokal dan pertumbuhan
yang berkelanjutan.

PBB menargetkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar
7% bagi negara tertinggal, dengan pekerjaan yang
layak bagi semua gender di tahun 2030. Lembaga
Konservasi berkontribusi aktif dalam perekonomian
masyarakat dan dapat mendukung pertumbuhan
ekonomi dimana mereka beroperasi dan di lokasi
program konservasi yang mereka miliki.
Pertumbuhan ekonomi perlu dipertimbangkan dalam
kegiatan operasional secara menyekuruh dan rencana
aksi konservasi. Pekerjaan yang ada serta kesempatan
kerja dalam proyek konservasi lapangan harus bersifat
adil dan layak, serta lingkungan kerja juga harus aman
dan nyaman.
Lembaga Konservasi berperan penting dalam memberi
contoh pertumbuhan ekonomi karena berkaitan
dengan penggunaan sumber daya lingkungan yang
berkelanjutan dan perlindungan bagi tenaga kerja.
Foto: Monitoring Matiu Somes Island Moko Kākāriki Wellington Green Gecko dan
Ngāhere Gecko | Wellington Zoo

Fakta dan Gambaran Kunci

Studi Kasus

•

Parque das Aves, Brazil
Kebijakan pengadaan barang di
Parque das Aves mengutamakan
produk lokal dan organik untuk pakan
satwa dan bahan-bahan bagi restoran
mereka. Melalui program sosial yang
inklusif, mereka mendukung berbagai
proyek untuk mendorong peningkatan
kesejahteraan bagi masyarakat
Guarani: rumah sakit, sekolah, dan
pusat nutrisi anak. Aksi lain bertujuan
untuk mengurangi kesenjangan secara
internal yang mencakup pemberian
fasilitas kesehatan karyawan secara
komprehensif, pinjaman uang bebas
bunga bagi para karyawan untuk
memenuhi kebutuhan dan hal tak
terduga lainnya, penyediaan anggaran
makanan bagi para karyawan yang
secara simbolis diberikan sebesar
US$3,6 per bulan, serta akses gratis
bagi semua karyawan untuk kursus
Bahasa Inggris.

Berdasarkan data PBB, pertumbuhan Produk
Domestik Bruto (PDB) global mengalami

penurunan dari 4,4% di tahun 2000 ke 3% di tahun
•
•

2019 dan diduga akan tetap sama di tahun 2020.
Lebih dari 10% populasi dunia berpenghasilan
kurang dari $2/hari.

Laju pengangguran global sebesar 5,5%, lebih dari
192 juta orang menganggur di tahun 2018.

Rekomendasi
1. Memastikan setiap lembaga memiliki
kebijakan kerja yang adil yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ekonomi.

2. Memasukkan strategi untuk pekerjaan bagi anak
muda ke dalam strategi bisnis lembaga.

3. Melindungi hak-hak pekerja dan mendorong

lingkungan kerja yang aman bagi semua orang.

4. Mendukung program konservasi yang

menciptakan lapangan kerja yang layak dan

peluang pengembangan ekonomi berkelanjutan.
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1

Investasi dalam hal infrastruktur di
beberapa bidang seperti transportasi,
irigasi, energi, serta teknologi
informasi dan komunikasi merupakan
hal krusial untuk mencapai
pengembangan berkelanjutan dan
pemberdayaan masyarakat.
Lembaga Konservasi dapat
berkontribusi dalam tujuan ini
dengan mendorong penggunaan
transportasi berkelanjutan,
meningkatkan efisiensi penggunaan
energi, mendesain bangunan ramah
lingkungan, mengurangi emisi dan
intensitas karbon, serta mendukung
teknologi inovatif.
Sebagai bagian dari pengembangan
berkelanjutan, penting untuk
mendukung pembangunan
infrastruktur berkualitas,
berkelanjutan, kuat dan tangguh
melalui berbagai inovasi, untuk
memastikan bahwa ada peningkatan
industrialisasi, dan tidak ada hal
yang tertinggal. Secara khusus,
riset dan teknologi juga berpotensi
mendukung pengembangan baru,
karena tidak hanya menggunakan
lokasi institusi sebagai uji coba,
namun secara bertahap membawa
manfaat untuk pengelolaan
konservasi satwa liar yang lebih baik.

Fakta dan Gambaran Kunci
•

•

Di sebagian besar negara Afrika, khususnya negara
berpenghasilan rendah, tidak adanya infrastruktur

mengurangi produktivitas perusahaan hingga sekitar 40%.
Pabrik merupakan penyedia lapangan pekerjaan yang

signifikan, tercatat ada sekitar 470 juta pekerja di seluruh
dunia tahun 2009 – atau sekitar 16% dari tenaga kerja di

seluruh dunia yang mencapai 2,9 milyar. Diduga terdapat
•

lebih dari setengah milyar pekerja di pabrik tahun 2013.

Efek berganda dari pekerja di bidang industrialisasi telah

membawa dampak positif di masyarakat. Setiap pekerjaan
di pabrik menciptakan 2,2 pekerjaan baru di sektor
lainnya.

Rekomendasi
1. Mendukung inovasi melalui kolaborasi dengan

Tujuan 9. Pembangunan Berkelanjutan

Industri, Inovasi dan
Infrastruktur
Komitmen kami adalah untuk membangun
infrastruktur, mendorong pertumbuhan yang
inklusif dan berkelanjutan, serta adanya
inovasi.

institusi riset untuk menguji teknologi yang baru
dalam hal riset konservasi.

2. Mendukung dan melaksanakan kegiatan ekonomi di
masyarakat lokal dan lembaga Anda.

3. Menggali kemungkinan penyediaan opsi

transportasi yang berkelanjutan dan teknologi bersih
lainnya.

4. Untuk konstruksi baru, dapat menggunakan sertifikat
pembangunan yang berkelanjutan.

Studi Kasus
Wildlife Reserves Singapore Rainforest Lumina
https://rainforestlumina.wrs.com.sg/#main
Taronga Conservation Society Australia
https://taronga.org.au/education/taronga-institute-of-science-andlearning
Ocean Wise, Vancouver Aquarium:
Gerakan ini dimulai tahun 2006 saat kami membangun gedung ramah
lingkungan yang tersertifikasi LEED Gold dan berlanjut tahun 2009 saat
kami berkomitmen untuk mensertifikasi program lingkungan dengan
standar internasional ISO 14001. Vancouver Aquarium merupakan
akuarium pertama di dunia yang memiliki bangunan LEED® Gold dan
meraih sertifikasi ISO 14001 untuk program lingkungan
https://www.vanaqua.org/about/sustainability
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Foto: Taronga Institute of Science and Learning | Taronga Zoo

Tujuan 10. Pembangunan Berkelanjutan

Berkurangnya
Kesenjangan

Komitmen kami adalah untuk mengurangi
kesenjangan sosial di suatu negara.

Lembaga Konservasi perlu mendorong dan
berpartisipasi dalam mengurangi kesenjangan
sosial secara global maupun lokal.
Kesenjangan sosial berdasarkan tingkat
pendapatan, gender, usia, disabilitas, orientasi
seksual, ras, kelas sosial, agama, dan akses ke
berbagai kesempatan perlu diperjuangkan di
seluruh dunia. Pengembangan berkelanjutan
tidak dapat tercapai jika ada beberapa kelompok
populasi di dunia ini yang dikucilkan.
Lembaga Konservasi perlu menjadi pemimpin
yang berpengaruh bagi berkurangnya kesenjangan
sosial dan turut peduli dalam mengidentifikasi,
mengetahui, dan memahami isu-isu kritis yang
berkaitan dengan generasi yang mengalami
kesenjangan sosial di masyarakat lokal.
Lembaga Konservasi adalah organisasi yang
tercermin dari sistem manajemen transparan yang
mendemonstrasikan komitmen pada hak asasi
manusia, berpegang pada kesesuaian lingkungan,
lapangan pekerjaan dan hukum pajak, serta
perlindungan dana sosial.
Semua program konservasi perlu memberikan
kesempatan untuk membangun kembali hubungan
antara masyarakat dan alam, mendorong praktik
yang lebih baik oleh masyarakat lokal dan
membantu memastikan kondisi dan keadaan yang
sesuai dengan kehidupan yang baik.
Setiap Lembaga Konservasi perlu memiliki
kebijakan internal yang mengedepankan tujuan
dan prosedur yang jelas untuk memastikan akses
yang setara bagi para pekerja dan proses seleksi
karyawan yang adil; kesempatan yang setara;
kesetaraan dalam pengembangan karir, pelatihan,
pendapatan, dan lingkungan kerja; jadwal kerja
yang adil; serta harmonisasi antara kehidupan
pekerjaan dan keluarga. Penting untuk membangun
proses internal yang transparan untuk mencegah
praktik korupsi yang dapat menyebabkan
kesenjangan sosial dan membangun kebijakan
untuk memastikan para karyawan menerima
pendapatan yang sesuai.

Foto: Jaguar | Loro Parque

Fakta dan Gambaran Kunci
•

•

•

Adanya kesenjangan pendapatan hingga
30% karena perbedaan penghargaan antara
wanita dan pria. Wanita cenderung hanya
menerima pendapatan hingga 50% di
bawah pendapatan tingkat menengah.
Secara rerata, kesenjangan pendapatan
meningkat sebesar 11% di negara
berkembang antara tahun 1990 dan 2010.
Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat
migran, orang dengan disabilitas dan
kelompok sosial dengan kondisi tertentu
sangat rentan mengalami penurunan karena
ketiadaan kesempatan kerja.

Rekomendasi
1. Mengadopsi kebijakan yang menjunjung
kesetaraan di organisasi untuk memberikan
kesempatan kerja yang sama bagi semua
pekerja, tanpa memandang karakteristik
individu.
2. Membangun proses internal yang
transparan untuk mencegah praktik korupsi
yang secara langsung berdampak pada
kesetaraan.
3. Menyusun kebijakan harga tiket masuk
yang inklusif bagi semua kalangan.
4. Menggabungkan komponen sosial dalam
program konservasi, meningkatkan
kapasitas masyarakat lokal untuk
kesejahteraan di masa depan.

Studi Kasus
Woodland Park Zoo, Seattle USA
Woodland Park Zoo menyusun kebijakan seleksi
karyawan untuk menjamin komposisi dari populasi
di kota tersebut agar terwakili. Kebijakan ini untuk
memastikan adanya keragaman etnis dan budaya yang
terwakilkan dalam lembaga yang menggambarkan
kebijakan pemerintah kota Seattle.
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Tujuan 11. Pembangunan Berkelanjutan

Kota dan Pemukiman
Yang Berkelanjutan
Komitmen kami adalah untuk
membuat daerah perkotaan dan
hunian manusia dapat inklusif, aman,
nyaman, dan berkelanjutan.

Perkotaan merupakan pusat segala ide,
perdagangan, budaya, pengetahuan,
produktivitas, pengembangan sosial dan
banyak hal lainnya. Perkotaan mampu
mendorong manusia lebih maju secara
sosial dan ekonomi. Namun banyak
tantangan muncul dalam mengelola suatu
kota yang terus membutuhkan lapangan
pekerjaan dan kesejahteraan sehingga
semakin menggerus ketersediaan lahan
dan sumber daya.
Lembaga Konservasi bertanggungjawab
untuk melindungi keanekaragaman
hayati baik di lingkungan sekitarnya
ataupun di habitat alaminya. Dengan
mengelola beragam jenis satwa, Lembaga
Konservasi mampu mencapai tujuan
tersebut melalui kegiatan konservasi
satwa liar dan penelitian, serta melalui
kegiatan penyadartahuan masyarakat
akan pentingnya kegiatan mereka bagi
masyarakat perkotaan.
Lembaga Konservasi dapat berkontribusi
aktif sebagai pelopor dalam
memperjuangkan pengolahan limbah
yang berkelanjutan di masyarakat sekitar
ataupun secara langsung di operasional
mereka sehari-hari.
Sebagian besar anggota WAZA memiliki
lanskap luas dan area hijau di wilayahnya
yang dapat memberikan kesejahteraan
bagi perkotaan. Dengan menjadi bagian
dari masyarakat, Lembaga Konservasi perlu
berperan aktif dalam membangun kota
yang berkelanjutan bagi masa depan.
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Foto: Shedd Aquarium di tepi Danau Michigan | Shedd Aquarium

Fakta dan Gambaran Kunci
•

Setengah populasi manusia – 3.5 milyar penduduk
– hidup di perkotaan saat ini. Pada tahun 2030,
hampir 60% populasi penduduk dunia akan

•
•

tinggal di area perkotaan.

828 juta orang tinggal di daerah kumuh saat ini,
dan jumlahnya akan terus meningkat.

Daerah perkotaan hanya menempati sekitar 2%

dari daratan Bumi namun menghabiskan 60–80%
konsumsi energi dan menghasilkan 75% emisi
karbon. Urbanisasi yang terjadi secara cepat
mendorong tingginya kebutuhan suplai air

bersih, aliran limbah, pemukiman, dan kesehatan
masyarakat. Namun tingginya kepadatan

penduduk di perkotaan dapat menghasilkan
inovasi teknologi yang efisien melalui
•

pengurangan sumber daya dan konsumsi energi.
Tahun 2016, diperkirakan 4.2 juta penduduk
meninggal akibat tingginya polusi udara.

Rekomendasi
1. Terlibat aktif dalam tata kelola dan manajemen
di kota Anda khususnya mengenai luaran yang
berkelanjutan.

2. Berkolaborasi dengan masyarakat lokal untuk
melindungi warisan alam di kota Anda.

3. Mendorong pengunjung menggunakan

transportasi yang berkelanjutan sebagai opsi
menuju lokasi Anda.

4. Menjadi pusat percontohan untuk berbagai hal
yang berkelanjutan bagi masyarakat Anda.

Studi Kasus
Chester Palm Oil Project
https://www.bbc.com/news/uk-england-merseyside-47482727
Ask for Choice
https://www.stuff.co.nz/business/83148479/new-zealand-zoos-askfor-choice-on-palm-oil-labelling

Tujuan 12. Pembangunan Berkelanjutan

Konsumsi dan
Produksi Yang
Bertanggung Jawab
Komitmen kami adalah untuk berbuat
lebih besar dan lebih baik, dengan
meminimalisir cara produksi dan
konsumsi barang dan sumber daya alam
Lembaga Konservasi perlu bertanggungjawab
dalam operasionalnya khususnya terkait pengadaan
barang dan pembuangan limbah, serta bagaimana
menyampaikannya kepada karyawan, pengunjung,
dan masyarakat.
Rantai kegiatan ini merupakan siklus hidup utuh suatu
produk atau jasa yang mencakup pengadaan barang,
produksi, konsumsi, dan pembuangan limbah.
Dengan lebih memahami rantai kegiatan, suatu
Lembaga Konservasi adalah langkah awal penting
dalam memahami tanggung jawab dalam konsumsi
dan produksi suatu barang. Pemahaman yang
lebih baik akan mendorong Lembaga Konservasi
dalam berbagi informasi dengan penyuplai barang
dan para mitra; untuk mengurangi resiko dan
memastikan produk yang digunakan melewati
pengolahan limbah yang ramah lingkungan.

Lembaga Konservasi perlu mengidentifikasi dimana
mereka dapat melakukan intervensi dalam rantai
kegiatannya untuk meningkatkan dampak positif
pada lingkungan dan sosial dari suatu sistem.
Dengan mengakui adanya dampak lingkungan
dan sosial dari industri kelapa sawit dan kehutanan,
WAZA telah bermitra dengan organisasi yang
aktif dalam mitigasi dampak ini dalam kegiatan
industrinya. WAZA telah bekerjasama dengan UN
Environment (pengurangan bahan plastik sekali
pakai), RSPO (Roundtable on Sustainable Palm
Oil) dan FSC (Forest Stewardship Council) untuk
mendorong Lembaga Konservasi menghapus
penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong
penggunaan produk yang sudah disertifikasi RSPO
atau FSC oleh penyuplai. Dengan membeli produk
yang sudah tersertifikasi, Lembaga Konservasi
dapat memastikan bahwa proses akhir di dalam
rantai kegiatan ini dapat diketahui.
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Foto: TrashBash Beach Cleanup | Two Oceans Aquarium

Dengan membeli produk yang tersertifikasi
FSC atau RSPO, Lembaga Konservasi dapat
memastikan bahwa mereka sesuai dengan apa
yang disampaikan – bahwa mereka menggunakan
produk yang dihasilkan dengan dampak terendah
bagi satwa liar, habitatnya, serta penduduk di sekitar
habitat satwa. Mereka dapat menunjukkan kepada
pengunjung dan masyarakat bahwa mereka peduli
terhadap degradasi habitat dan turut mengambil
sikap untuk mencegah kerusakan dengan memilih
produk dari sumber yang bertanggungjawab.
Daya beli Lembaga Konservasi di seluruh dunia
cukup signifikan, sehingga dengan bekerjasama,
kita akan mampu memberikan pengaruh positif
bagi penyuplai barang dan jasa untuk turut
mengadopsi kegiatan berkelanjutan ini. Bersama
dengan RSPO dan FSC, Lembaga Konservasi
dapat juga mempertimbangkan makanan laut
yang disertifikasi oleh Marine Stewardship
Council, mengurangi konsumsi daging dengan
mengadakan kegiatan terkait gaya hidup vegan
atau menjalin kontrak dengan pihak katering untuk
penyediaan makanan yang dapat dikonsumsi secara
bertanggungjawab.

Fakta dan Gambaran Kunci
•

Jika populasi global mencapai 9,6 milyar di

tahun 2050, kita akan butuh tiga planet yang
menyediakan sumber daya untuk memenuhi

•

•

•
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Foto: Wellington Zoo FSC Project | Wellington Zoo

berkelanjutan termasuk mempertimbangkan siklus

dan pembuangan akhir produk tersebut. Kebijakan
ini dapat mencakup dampak lingkungan dan sosial
dari proses pengadaan barang.

2. Pada tahun 2023, setidaknya 50% anggota
WAZA berkomitmen menggunakan CSPO

(certified sustainable palm oil/produk kelapa sawit

tersertifikasi yang berkelanjutan) dalam pembelian
dan konsumsi produk.

3. Pada tahun 2023, setidaknya 50% anggota WAZA
mengalokasi 70% produk kayu dan kertasnya
dengan produsen FSC (Forest Stewardship
Council) yang tersertifikasi.

4. Pada tahun 2023, setidaknya 50% anggota

WAZA sudah menghapuskan (atau setidaknya

dalam proses penghapusan) penggunaan plastik
sekali pakai dari kegiatan operasionalnya (target
MoU UNEP). https://www.waza.org/wp-content/

uploads/2020/02/WAZA-short-guide-final-online.pdf

Studi Kasus
Cheyenne Mountain Zoo Palm Oil Index
http://www.cmzoo.org/index.php/conservation-matters/palmoil-crisis/
Wellington Zoo FSC Project
https://fsc.org/en/news/sustainable-magic-wellington-zoo

energi, Bumi kita mampu menghemat US$120

They’re Calling on You Project (Zoos Victoria, Orana
Wildlife Park dan Taronga Conservation Society Australia)
https://www.zoo.org.au/theyre-calling-on-you-phones/

Dengan beralih ke lampu yang lebih efisien
milyar tiap tahunnya.

Setiap tahunnya, diperkirakan 1/3 makanan

yang diproduksi terbuang secara percuma –
$1 trilyun USD.

Sektor pangan berkontribusi hingga 30% dari
total konsumsi energi global dan sekitar 22%
dari total emisi Gas Rumah Kaca, terutama

•

1. Membuat kebijakan pengadaan barang yang

gaya hidup kita.

setara dengan 1,3 milyar ton dan senilai hampir
•

Rekomendasi

akibat konversi hutan ke pertanian.

Setengah dari produksi plastik tahunan
ditujukan untuk produk sekali pakai.

Manusia membeli sekitar satu juta botol air per
menit di seluruh penjuru dunia.

Ocean Wise, Vancouver Aquarium: Pembelian yang
berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah
mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan beralih ke
produk yang lebih ramah lingkungan.
https://www.vanaqua.org/about/sustainability

Perubahan iklim menjadi faktor
utama yang berpengaruh pada
keanekaragaman hayati dan
pengembangan berkelanjutan.
Penyebab utama perubahan iklim
disebabkan oleh manusia, sehingga
Lembaga Konservasi dengan berbagai
jejaring ke pengunjung, masyarakat,
dan Pemerintah, merupakan subyek
yang ideal untuk membuat perubahan.
Laju peningkatan karbon dioksida
secara global meningkat hampir empat
kali lipat sejak tahun 1960an dan tidak
tampak adanya penurunan; tingkat
karbon dioksida di atmosfer sudah
40% lebih tinggi daripada periode
sebelum tumbuhnya perindustrian.
Laporan Perubahan Iklim tahun
2018 dari Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) telah
memproyeksikan bahwa hanya
dengan perubahan suhu sebesar
2°C akibat pemanasan global akan
mendorong area daratan sebesar 13%
mengalami perubahan ekosistem
ke tipe yang lain, dan hilangnya
biodiversitas yang terdiri dari 18%
serangga, 16% tumbuhan, dan 8%
vertebrata.
Lembaga Konservasi berperan penting
mempengaruhi perubahan perilaku
pengunjung dan sebagai organisasi
terdepan di masyarakat. Lembaga
Konservasi perlu mengurangi emisi
karbon dalam kegiatan operasionalnya
dan berupaya serius beralih ke energi
terbarukan dan kegiatan berkelanjutan
lainnya.
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Fakta dan Gambaran Kunci
•

Analisis oleh Organisasi Meteorologi Dunia

menunjukkan bahwa rerata temperatur global
dalam lima tahun sejak 2013 hingga 2017

•

merupakan yang tertinggi dalam sejarah.

Organisasi Meteorologi Dunia mencatat bahwa

menurunnya permukaan lapisan lautan es secara
global hingga setidaknya seluas 4,14 juta km2 di

tahun 2016, merupakan yang tertinggi kedua dalam
•

sejarah.

Bumi kita terus mengalami peningkatan permukaan
air laut, kondisi cuaca yang ekstrim (musim badai

Atlantis Utara merupakan yang paling besar dalam
sejarah) serta peningkatan konsentrasi gas rumah
kaca.

Rekomendasi
1. Bekerja dengan otoritas lokal dalam menetapkan target
kegiatan perubahan iklim.

2. Mengintegrasikan indikator perubahan iklim dengan
kebijakan lembaga Anda, mencakup target pengurangan
emisi gas rumah kaca.

3. Meningkatkan kepedulian pengunjung, masyarakat, dan
karyawan mengenai berbagai hal yang dapat dilakukan
untuk memitigasi perubahan iklim, beradaptasi, dan
mengurangi dampak yang terjadi.

4. Meningkatkan penyadartahuan pengunjung, masyarakat,
dan karyawan mengenai hal yang dilakukan oleh
lembaga Anda, serta rencana yang akan dilakukan untuk
mitigasi perubahan iklim.

Studi Kasus
Zoos Victoria Lembaga Konservasi pertama di dunia yang bebas karbon.
https://www.zoo.org.au/fighting-extinction/sustainability
Wellington Zoo, Lembaga Konservasi pertama di dunia yang
tersertifikasi carboNZero.
https://wellingtonzoo.com/news/wellington-zoo-leads-the-way-for-the-planetwith-carbonzero-certification-2/
Antwerp & Planckendael Zoos – Championing for the climate
https://www.zooscience.be/en/stories/
championing-for-the-climate/
Korkeasaari Zoo, Helsinki - Menuju Lembaga
Konservasi Netral Karbon
https://youtu.be/BVIpDfmbS7g

Tujuan 13. Pembangunan Berkelanjutan

Penanganan
Perubahan Iklim

Komitmen kami adalah untuk melibatkan
pengunjung dan melobi Pemerintah untuk
segera bertindak mengatasi perubahan iklim
dan dampaknya.
Foto: Orangutan | Chester Zoo

Lembaga Konservasi memiliki peran dalam
pengelolaan sumber daya kelautan sebagai
kegiatan yang berdampak langsung ataupun tidak
langsung bagi sumber daya di perairan, baik secara
positif maupun negatif. Lembaga Konservasi perlu
mempertimbangkan kebijakan penggunaan sumber
daya dan pengelolaan limbah untuk mengurangi
dampak pada sistem perairan dan sungai. Kampanye
dengan komunikasi yang efektif dapat berdampak
positif bagi kelautan dan perairan karena para
pengunjung dan mitra dapat mengadopsi praktik
yang ramah lingkungan.

Lembaga Konservasi menghasilkan limbah padat dan
cair dalam jumlah besar. Pengelolaan limbah sangat
penting agar menjamin limbah tidak memasuki
badan air yang akan mengalir ke lautan. Bahan plastik
harus dikurangi, dan jika memungkinkan, dapat
didaur ulang atau digunakan kembali. Pada area
pengunjung dan karyawan, kegiatan daur ulang perlu
tersedia. Sebagai tambahan, informasi mengenai
pemilihan produk kimiawi yang bersih, serta pupuk
yang digunakan dapat juga disampaikan kepada
pengunjung dan karyawan untuk memberikan
gambaran bagaimana memilih produk dan kegiatan
yang ramah bagi perairan kita.

Tujuan 14. Pembangunan Berkelanjutan

Ekosistem Lautan
Komitmen kami adalah untuk melestarikan
dan menggunakan sumber daya perairan,
laut, dan samudera secara bertanggungjawab
untuk pengembangan berkelanjutan.
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Foto: Two Oceans Aquarium

Sebagian besar Lembaga Konservasi membeli
produk yang berasal dari lautan. Misalnya makanan
laut baik untuk manusia ataupun pakan satwa,
ataupun pakan satwa olahan dari ikan (misalnya
pelet). Sumber produk ini perlu dicermati, termasuk
status konservasi jenis, bagaimana produk tersebut
diambil dan dari mana produk tersebut berasal.
Jika memungkinkan, gunakanlah sertifikasi ramah
lingkungan dalam panduan pemilihan produk, serta
memilih makanan laut yang bersumber dari lokal,
yang dipanen secara berkelanjutan.
Dengan adanya hubungan antara ekosistem air
tawar dan lautan, praktik pengelolaan di darat dapat
berdampak negatif juga bagi lautan. Contohnya,
pengasaman lautan secara langsung berkaitan
dengan emisi CO2 sehingga dengan membatasi
penggunaan bahan bakar fosil, Lembaga Konservasi
dapat membantu mengurangi pengasaman.
Lembaga Konservasi dapat mendukung organisasi
yang mendedikasikan kerjanya bagi konservasi
lautan dan menyusun proposal kepada Pemerintah
terkait Kawasan Konservasi Laut (KKL/MPA).
Pengunjung dan masyarakat perlu mengetahui
pentingnya KKL dalam konservasi lautan. Ada
sejumlah hal untuk memberikan informasi yang
jelas bagi pengunjung dan masyarakat mengenai
tantangan dalam konservasi lautan dan bagaimana
hal tersebut dapat diatasi melalui pemilihan produk
secara bertanggungjawab. Lautan merupakan
tempat yang menarik, sehingga dapat menjadi
katalisator dalam komunikasi untuk menekankan
pentingnya lautan, menginspirasi masyarakat untuk
peduli serta memberikan informasi untuk ikut serta
dalam aksi yang positif.
Jika tidak ada aksi yang segera dilakukan, manusia
akan menghadapi resiko kerusakan alam yang lebih
buruk, melalui rusaknya sistem perairan. Hal paling
penting bagi Lembaga Konservasi terkait tema SDG
14 adalah menyebarkan fakta bahwa setiap orang
terkoneksi dengan lautan, dan apa yang mereka
pilih dapat menolong atau justru semakin merusak
kehidupan lautan.

Fakta dan Gambaran Kunci

Rekomendasi

•

1. Memastikan semua produk yang berasal
dari lautan dipanen secara berkelanjutan
menggunakan teknik dengan dampak terendah
bagi lingkungan.
2. Penggunaan sertifikasi lingkungan oleh Marine
Stewardship Council terkait kampanye konsumsi
makanan laut untuk memandu dalam pembelian
produk.
3. Informasi bagi pengunjung dan masyarakat
mengenai pentingnya melindungi ekosistem
lautan dan perairan lainnya dan berkomitmen
hanya membeli produk dari lautan yang
berkelanjutan.
4. Mendukung kerjasama dengan organisasi
yang berbasiskan lautan dan secara umum
mendukung pengembangan Kawasan
Konservasi Laut.

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

70% permukaan Bumi berupa lautan.
97% dari air di Bumi berada di lautan.
Tanaman yang ada di dalam lautan
memproduksi lebih dari setengah
oksigen yang kita hirup.
Lautan menyerap sekitar 30% emisi
CO2 dari manusia, membantu mitigasi
perubahan iklim.
Lautan menggerakkan pola iklim dan
cuaca serta mengatur temperatur.
Sumber makanan dari lautan yang
dikonsumsi oleh lebih dari satu milyar
penduduk merupakan sumber protein
utama.
Lebih dari tiga milyar penduduk
bergantung pada biodiversitas lautan
dan pantai.
Nilai pasar dari sumber daya dan industri
lautan dan pantai diperkirakan mencapai
$3 trilyun USD per tahun.
Lautan merupakan rumah bagi berbagai
keragaman hayati yang ada – hampir
200,000 jenis yang sudah teridentifikasi.
Lebih dari 70% perikanan global telah
dieksploitasi.
90% ikan predator besar di lautan sudah
ditangkap.
Sekitar 70 -100 juta hiu dibunuh SETIAP
tahun di lautan di seluruh dunia.
Sekitar 9 juta ton polusi plastik masuk ke
lautan setiap tahun.
Sekitar 20% terumbu karang dunia
mengalami kerusakan.
Permukaan air laut meningkat sekitar
3mm per tahun sejak 1900.
Pengasaman lautan berdampak negatif
bagi satwa di laut baik secara langsung
maupun tidak langsung dan sering terjadi
melalui cara yang kita tidak pahami.

Studi Kasus
Monterey Bay Aquarium Seafood Watch
https://www.seafoodwatch.org/
SAAMBR Penguin Promises
https://www.saambr.org.za/#conservation-penguin
Edinburgh Zoo Scottish Beavers project
https://www.rzss.org.uk/conservation/our-projects/project-search/
field-work/scottish-beavers-project/
Ocean Wise, Vancouver Aquarium Research projects
https://research.ocean.org
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Tujuan 15. Pembangunan Berkelanjutan

Ekosistem
Daratan

Komitmen kami adalah untuk melindungi,
memulihkan, dan mendorong penggunaan
ekosistem terestrial yang berkelanjutan,
pengelolaan hutan yang berkelanjutan,
memberantas terjadinya deforestasi,
menghentikan dan memulihkan degradasi lahan,
serta menghentikan hilangnya biodiversitas

Semua makhluk hidup bergantung pada
ekosistem yang sehat untuk kelangsungan
hidupnya, namun Bumi kita sedang menuju
titik tertinggi dimana lingkungan alami dan
keragaman hayati mengalami penurunan yang
tidak dapat dipulihkan kembali.
Kerusakan habitat merupakan ancaman
utama bagi satwa terestrial yang bergantung
pada hutan, lahan basah, savana, dan sistem
perairan. Kajian dan monitoring populasi
satwa vertebrata oleh indeks yang terpercaya
seperti IUCN Redlist dan Living Planet Index
(LPI) WWF menunjukkan bahwa lebih dari 40
tahun terakhir, jenis vertebrata mengalami
penurunan populasi hingga 58%. Indeks
ini dapat dimaknai sebagai refleksi kondisi
ekosistem global saat ini dan mendukung
temuan riset lainnya bahwa ancaman paling
umum terhadap penurunan populasi adalah
hilangnya habitat dan degradasi akibat alih
fungsi lahan pertanian dan penebangan kayu
yang tidak berkelanjutan.
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Foto: © Jason Brown, Giraffe | Marwell Zoo

Lembaga Konservasi berkontribusi
signifikan pada program konservasi insitu dan ex-situ di seluruh dunia dan
adanya suatu kebutuhan untuk usaha
global bersama melalui Pendekatan Satu
Rencana atau ‘One Plan Approach’ untuk
memastikan kelestarian jenis. Pendekatan
tersebut perlu mempertimbangkan
beberapa aspek seperti pemilihan jenis,
konservasi habitat yang ada, hingga proses
lobi dan advokasi secara kolektif untuk
pengembangan habitat baru yang dapat
mengakomodasi efek perubahan iklim.
Aspek umum yang dapat dilakukan oleh
Lembaga Konservasi adalah menjaga dan
memelihara satwa liar di lokasi Lembaga
Konservasi serta penyediaan tenaga ahli
yang kompeten dalam memelihara satwa
untuk mendukung kesejahteraannya.
Lembaga Konservasi umumnya bekerja
bersama dari skala regional dalam
pengelolaan jenis satwa untuk menjaga
garis keturunan yang sintas.
Berbagai spesies dan biodiversitas sedang
mengalami kepunahan pada laju yang
patut diwaspadai dan akan terus berlanjut
hingga manusia paham hubungan antara
mereka dan lingkungan alam serta beralih
dari perilaku yang tidak bertanggungjawab
menuju praktik yang mempertimbangkan
dan menghargai lingkungan alam. Akan
ada kebutuhan untuk memprioritaskan
upaya konservasi habitat dan jenis, serta
mempertimbangan translokasi dan
rehabilitasi satwa terlantar yang tidak
mampu beradaptasi menjadi lebih sesuai
dengan lingkungannya.

Fakta dan Gambaran Kunci
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Dalam 5.000 tahun terakhir, 50% hutan secara
global telah hilang.
Hutan hanya mencakup 30% dari daratan kita.
80% dari semua jenis satwa terestrial,
tumbuhan, dan serangga bergantung pada
hutan yang masih ada.
Sekitar 1,6 milyar penduduk bergantung
pada hutan yang masih ada.
Hampir 75% kemiskinan di dunia disebabkan
secara langsung oleh degradasi lahan.
Pertanian komersil skala besar merupakan
faktor utama deforestasi.
22% dari jenis satwa terestrial yang sudah
teridentifikasi berada pada resiko kepunahan.
Meskipun sudah ada upaya konservasi,
namun perburuan dan perdagangan
satwa liar masih tetap berkontribusi pada
penurunan jenis.
Biodiversitas menentukan ekosistem global
yang memberikan berbagai manfaat dan
kesejahteraan bagi manusia.
Serangga dan satwa penyerbuk lainnya
diperkirakan membawa nilai sebesar lebih
dari US$200 milyar per tahun bagi ekonomi
pangan global.

Rekomendasi
1. Mendukung ekosistem terestrial dan perairan
dengan menyatukan kegiatan konservasi
dengan proyek yang membawa manfaat
sosial, lingkungan, dan ekologi.
2. Menyediakan area hijau di tengah kota
untuk satwa invertebrata, termasuk satwa
penyerbuk dan satwa pengendali hama,
dengan menanam pakan yang sesuai dan
area bernaung bagi satwa atau menyediakan
infrastruktur untuk bersarang misalnya untuk
lebah.

3. Mendorong hubungan dan kolaborasi
dengan Lembaga Konservasi atau LSM lain
melalui kegiatan bersama dan saling berbagi
pengetahuan dan sumber daya.
4. Menerapkan penelitian ex-situ untuk membantu
kebutuhan konservasi di lapangan.

Studi Kasus
Zoos South Australia – Kakatua Hitam Ekor Merah
https://www.zoossa.com.au/conservation-programs/
red-tailed-black-cockatoo/
ZSL – Look After Garden Wildlife
https://www.zsl.org/conservation/get-involved/look-aftergarden-wildlife
WRS – Javan Gibbons
https://www.wrs.com.sg/en/conservation/our-work/
conserving-javan-gibbons-habitats.html
Nordens Ark – Amur Tiger
https://en.nordensark.se/conservation/amur-tiger/
ZSL – Kelola Sendang
https://www.zsl.org/conservation/regions/asia/protectingsumatran-tiger-habitat-–-kelola-sendang
Orana Wildlife Park - Whio Recovery Programme
https://www.doc.govt.nz/news/media-releases/2019/
endangered-whio-gain-more-ground-at-big-wainihinihi/
WAPCA sebagai kegiatan kerjasama Lembaga Konservasi
global
https://www.wapca.org/
Ocean Wise, Vancouver Aquarium– proyek konservasi Amfibi
Bekerjasama dengan tim pemulihan amfibi dari pemerintah
daerah, kami melepasliarkan 1400 katak bercak Oregon
dan katak Leopard Northern per tahun kembali ke lokasi
pelepasliaran.
https://www.aquablog.ca/2019/04/28355/
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Foto: Mandrill | Zoo Ostrava

Pengembangan berkelanjutan perlu didukung
adanya kestabilan sosial, hak asasi manusia
yang setara, perdamaian dan tata kelola yang
efektif. Beberapa anggota regional WAZA dapat
menikmati kedamaian dan kestabilan sosial dari
Pemerintah mereka. Namun, tidak semua negara
anggota WAZA memilikinya akibat adanya
gangguan sosial, korupsi, dan penyuapan.

Tujuan 16. Pembangunan Berkelanjutan

Perdamaian,
Keadilan dan
Kelembagaan Yang
Tangguh

Tema 16 dari SDG sesuai dengan peran anggota
WAZA dalam mengontrol perdagangan
ilegal satwa liar. Lembaga Konservasi perlu
memberikan jaminan bahwa mereka beroperasi
secara transparan dan sesuai etika terkait
perolehan dan pemindahan satwa pada
institusinya.
Sebagai bagian dari organisasi global, anggota
WAZA berperan membantu menghentikan
perdagangan ilegal satwa liar. Lembaga
Konservasi perlu menjamin bahwa mereka
tahu asal usul satwa yang diperoleh dan juga
mengadvokasi pengunjung dan masyarakat
agar tidak ikut dalam kegiatan perdagangan
ilegal satwa liar. Lembaga Konservasi perlu
menyampaikan informasi dan mendorong
kebijakan Pemerintah melawan perdagangan
ilegal satwa dan mendukung kebijakan
internasional terkait.

Komitmen kami adalah untuk membangun
institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif
pada semua tingkatan.
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Foto: Honey Harvest | Akron Zoo

Anggota WAZA harus tunduk pada regulasi
perdagangan satwa yang diatur oleh Convention
on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora (CITES) dan regulasi
nasional maupun internasional terkait perolehan
atau perdagangan satwa liar. Lembaga
Konservasi juga dapat mendukung melalui
kontribusi finansial dan/atau dalam bentuk
advokasi seperti dukungan pada organisasi
yang fokus dalam anti-perdagangan ilegal satwa
seperti TRAFFIC dan Monitor serta siapapun
yang berjuang menghentikan perdagangan
satwa ilegal secara global.
Anggota WAZA perlu memastikan bahwa
WAZA bersifat transparan dan merupakan
organisasi yang dikelola dengan baik. Semua
anggota perlu berpartisipasi aktif dalam proses
demokrasi WAZA termasuk pemungutan suara
untuk perwakilan dan partisipasi dalam AGM
atau mengirimkan wakil untuk memastikan
suaranya didengar. Proses nominasi dan
pemungutan suara untuk perwakilan WAZA
dapat juga mengikutsertakan Dewan Pengurus
WAZA, termasuk peningkatan partisipasi dari
negara berkembang di samping keterlibatan
negara maju.
Penting bagi operasional Lembaga Konservasi
untuk memiliki pandangan ‘tidak mengganggu’
satwa dalam pemeliharaan mereka, lingkungan
alam, individu, dan masyarakat. Lembaga
Konservasi dapat membawa perubahan dengan
menjamin bahwa mereka bersifat inklusif,
berpihak pada masyarakat sekitar, dan terbuka
bagi siapapun. Lembaga Konservasi harus
tunduk pada regulasi perdagangan satwa yang
berlaku dan tidak mendukung perdagangan
ilegal satwa dengan hanya melakukan perolehan
satwa dari organisasi yang terpercaya. Mereka
perlu memastikan keanggotaan yang transparan
dan dikelola dengan baik dengan berpartisipasi
dalam proses demokrasi dan berpegang pada
norma WAZA.

Fakta dan Gambaran Kunci
•
•
•

Pada tahun 2016, estimasi nilai perdagangan
ilegal satwa liar mencapai USD$7-23 milyar.
Pada tahun 2018, hanya 17% anggota WAZA
yang dipimpin oleh wanita.
Hampir satu dari lima perusahaan di seluruh
dunia melaporkan menerima setidaknya
satu kali permintaan pembayaran suap yang
berkaitan dengan regulasi atau transaksi
pemanfaatan satwa.

Rekomendasi
1. Memperluas dan menguatkan partisipasi institusi
dari negara berkembang dalam keanggotaan
WAZA dan tata kelolanya.
2. Berpartisipasi aktif dalam upaya melawan
perdagangan ilegal satwa lintas negara dengan
menjamin semua satwa yang dikoleksi memiliki
asal usul yang dapat dilacak.
3. Mengadvokasi jika ada regulasi lokal atau
internasional yang perlu penguatan, misalnya
terkait kesejahteraan satwa dan perdagangan
satwa.
4. Mendorong pengambilan keputusan yang jujur
dan transparan, serta berpartisipasi aktif dalam
proses demokrasi WAZA.

Studi Kasus
Wildlife Witness App
http://www.wildlifewitness.net/
Departemen Konservasi NZ untuk pelaporan
pelanggaran pada satwa liar
https://blog.doc.govt.nz/2018/12/16/the-dos-and-dontsof-interacting-with-nzs-native-wildlife/
Buin Zoo- Lembaga Konservasi pertama di dunia yang
mendapat Sertifikasi B Corp
https://bcorporation.net/directory.buinzoo-sa
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Hal pokok mendasar dari kerjasama yang baik
adalah kemampuan para pihak untuk secara
bersama memberikan sumber daya yang dimiliki
dalam berbagai cara secara kolektif untuk meraih
hasil berdampak lebih, keberlanjutan yang lebih
baik, nilai-nilai yang semakin meningkat bagi
semua pihak. Kita dapat meraih hal tersebut
bersama.

Tujuan 17. Pembangunan Berkelanjutan

Kemitraan Untuk
Menkapai Tujuan
Komitmen kami adalah untuk
menguatkan pelaksanaan SDG
dengan bekerja bersama untuk
memberikan perubahan yang positif.

Lembaga Konservasi dapat berperan dalam
memastikan adanya pertumbuhan berkelanjutan
bagi WAZA dan komunitasnya. SDG 17 mengakui
kerjasama multipihak sangatlah penting untuk
menggerakkan dan saling berbagi informasi,
keahlian, teknologi, dan dukungan finansial untuk
mendukung tercapainya SDG di semua negara. Di
dalam keanggotaan WAZA, ada banyak kerjasama
global dan lokal yang dapat dibangun untuk
memperluas kemakmuran berkelanjutan di masa
depan.
Kerjasama hanya dapat terbentuk jika pendekatan
dilakukan untuk menghasilkan nilai yang signifikan
dan memberikan manfaat bagi semua mitra.
Manfaat yang dimaksud tidak hanya terkait
finansial; namun juga manfaat lingkungan dan
sosial.
Mustahil kita dapat meraih keberhasilan dalam
menggabungkan kerangka kerja SDG dalam
suatu organisasi tanpa adanya kerjasama untuk
meraih target tersebut. Hal ini dapat berupa
kerjasama oleh Lembaga Konservasi dengan
penyuplai dari pihak eksternal, kerjasama dalam
bidang konservasi, perguruan tinggi, atau pihak
Pemerintah yang terkait erat.

Fakta dan Gambaran Kunci
•

Bantuan dana untuk pengembangan mencapai
$146,6 milyar USD di tahun 2017. Angka
tersebut mengalami penurunan sebesar 0,6%
sejak tahun 2016.

Rekomendasi
1. Menguatkan kerjasama internasional dan akses
ke ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi,
serta penguatan alih informasi berdasarkan
kesepakatan bersama, melalui peningkatan
koordinasi di antara anggota WAZA.
2. Menguatkan dukungan internasional untuk
pelaksanaan peningkatan kapasitas yang efektif
dan bertarget pada anggota WAZA untuk
mendukung implementasi dari semua SDG.
3. Menguatkan kerjasama global untuk
pengembangan berkelanjutan, didukung oleh
kerjasama multipihak dalam alih informasi,
keahlian, teknologi, dan sumber finansial untuk
mendukung pencapaian SDG di semua negara.
4. Mendorong kerjasama efektif dengan
organisasi yang memiliki pemahaman yang
sama.

Studi Kasus
Smithsonian – Biodiversitas Myanmar
https://www.smithsonianmag.com/blogs/conservationcommons/2018/11/29/smithsonian-scientists-help-putendangered-myanmar-species-map/
Grup Fauna dan Flora Madagaskar
https://www.madagascarfaunaflora.org/
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Daftar Periksa
Daftar periksa dibuat berkaitan dengan rekomendasi tiap SDG
untuk membantu Anda dengan berbagai gagasan. Daftar periksa
ini tidak dibuat secara mendalam.
Tujuan 1 Pembangunan Berkelanjutan.

Tanpa kemiskinan
Apakah Anda pernah berdiskusi dengan setiap karyawan, membahas kemungkinan
pengembangan karir dan rencana di masa depan?
Apakah Anda memiliki kegiatan yang dapat diakses kelompok masyarakat yang kurang beruntung?
Apakah program konservasi Anda mencakup kegiatan pengembangan ekonomi?

Tujuan 4 Pembangunan Berkelanjutan.

Pendidikan berkualitas
Apakah Anda memiliki program edukasi dan pembelajaran bagi pengunjung di dalam misi dan
rencana bisnis?
Apakah program edukasi dan pesan bagi pengunjung mencakup isu pengembangan berkelanjutan?
Apakah program edukasi Anda menawarkan program bagi rentang audiens yang beragam?
Apakah organisasi Anda menyediakan kesempatan pembelajaran sepanjang hayat baik di dalam atau
di luar lokasi?
Apakah program edukasi Anda mencakup proyek konservasi lapang?
Tujuan 5 Pembangunan Berkelanjutan..

Kesetaraan gender

Apakah Anda memiliki kebijakan yang mengakomodir keragaman latar belakang di organisasi
Anda untuk memastikan hak legal yang setara khususnya bagi wanita?
Apakah program edukasi dan pembelajaran bagi pengunjung mendukung pemberdayaan
perempuan dan mendorong partisipasi mereka dalam bidang STEAM? (Bidang STEAM adalah

Tujuan 2 Pembangunan Berkelanjutan.

Tanpa kelaparan
Apakah Anda memiliki kursus berkebun di institusi Anda untuk berbagai tingkatan atau teknik?

science (ilmu pengetahuan), technology (teknologi), engineering (keteknikan), art (seni), dan
mathematics (matematika), atau matematika terapan)
Apakah kebijakan dan prosedur lembaga Anda secara jelas mengatur jenjang karir dan pekerjaan?
Apakah program konservasi Anda mempertimbangkan kesetaraan gender?

Apakah Anda dapat menyusun kebun sayuran untuk menunjukkan pengunjung Anda
bagaimana ‘berkebun secara mandiri’?
Apakah Anda menunjukkan praktik pemeliharaan satwa yang baik dan sesuai dengan etika dan
kesejahteraan satwa dengan mendemonstrasikan pada perawatan satwa domestik yang sesuai?
Tujuan 3 Pembangunan Berkelanjutan..

Kehidupan sehat dan sejahtera
Apakah Anda mendorong pemilihan pangan yang berkelanjutan dan rendah jejak karbon di
dalam katering yang Anda sediakan?
Apakah Anda memiliki prosedur dan kebijakan yang kuat terkait kesehatan dan keamanan kerja?
Apakah Anda memiliki kebijakan yang memungkinkan adanya kesempatan kerja yang fleksibel?

Tujuan 6 Pembangunan Berkelanjutan.

Air bersih dan sanitasi layak
Apakah kandang satwa Anda memiliki sumber air minum permanen?
Apakah air yang digunakan dalam operasional Lembaga Konservasi Anda didaur ulang?
Apakah institusi Anda memiliki target pengurangan konsumsi air untuk lima tahun ke depan?
Apakah topik penggunaan air yang berkelanjutan dapat diintegrasikan dengan pengalaman
pengunjung, pelibatan masyarakat dan program edukasi?
Apakah Anda memiliki rencana preventif untuk suplai dan sistem manajemen air di institusi Anda?
Apakah pengunjung dapat mengakses air minum gratis di berbagai titik di institusi Anda?

Apakah lembaga Anda ramah bagi keluarga?
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Tujuan 7 Pembangunan Berkelanjutan.

Energi bersih dan terjangkau
Apakah isu energi yang terbarukan masuk dalam rencana strategis dan bisnis Anda?
Apakah Anda memiliki rencana pengelolaan energi?
Apakah Anda mengukur pemakaian dan pengeluaran jejak energi?
Apakah Anda sudah memberikan informasi bagi pengunjung terkait opsi energi terbarukan di
kehidupan mereka sehari-hari?

Tujuan 10 Pembangunan Berkelanjutan.

Berkurangnya kesenjangan
Apakah Anda memiliki rencana pengembangan kerja bagi pekerja dengan pendapatan rendah
(pelatihan, beasiswa, dukungan bagi keluarga)?
Apakah Anda memiliki kebijakan atau program inklusif bagi pekerja di lembaga Anda?
Dalam alokasi anggaran untuk kegiatan konservasi, berapa persen yang diinvestasikan untuk
peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal?
Apakah nilai dan kebijakan lembaga sesuai dengan komitmen mengurangi kesenjangan sosial?

Tujuan 8 Pembangunan Berkelanjutan.

Pekerjaan layak dan
pertumbuhan ekonomi

Berapa persen pekerja yang menerima pendapatan di bawah standar Upah Minimum dari
Pemerintah? (sesuai kebijakan di negara masing-masing)
Apakah Anda membangun kontrol untuk memastikan manajemen administratif bebas dari
praktik korupsi dan dalih kewajiban fiskal?
Apakah Anda memiliki kebijakan harga tiket masuk atau aksesibilitas bagi kelompok tertentu?

Apakah lembaga Anda menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi semua
pekerja, dan juga lingkungan yang aman dan nyaman bagi pengunjung dan satwa?
Apakah kebijakan dan prosedur organisasi Anda secara jelas menerangkan jenjang karir dan
pekerjaan yang layak bagi semua orang dan sudah tersampaikan dengan baik?
Apakah program konservasi Anda mempertimbangkan isu sosioekonomi dan membangun
pertumbuhan ekonomi melalui program konservasi dan pekerjaan yang layak bagi semua orang?
Tujuan 9 Pembangunan Berkelanjutan.

Industri, inovasi
dan infrastruktur
Apakah Anda menyertakan spesifikasi yang berkelanjutan dalam desain proyek Anda?
Apakah Anda menggunakan penghitungan biaya dan kajian di semua tahapan untuk membuat

Tujuan 11 Pembangunan Berkelanjutan.

Kota dan komunitas
berkelanjutan
Apakah Anda memiliki akses desain universal di lembaga Anda?
Apakah Anda bekerja dengan masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah untuk mendukung
masyarakat yang berkelanjutan?
Apakah Anda memiliki area publik yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat lokal?
Apakah Anda memiliki program bagi pengunjung yang membahas gaya hidup berkelanjutan?
Apakah rencana advokasi konservasi Anda mencakup pesan terkait perilaku konsumtif?
Berapa persen penyuplai kegiatan operasional Anda yang berasal dari produsen/penyuplai

keputusan belanja?
Apakah Anda memiliki opsi transportasi rendah karbon di dalam dan menuju organisasi Anda?
Apakah Anda memiliki kolaborasi dengan mitra lokal dan/atau institusi untuk riset teknologi
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Tujuan 12 Pembangunan Berkelanjutan.

Konsumsi dan produksi yang
bertanggung jawab

Tujuan 15 Pengembangan Berkelanjutan.

Ekosistem daratan
Apakah Anda aktif mengadvokasi dan melakukan aksi nyata untuk spesies dan habitatnya?
Apakah program edukasi Anda mengangkat juga pentingnya lingkungan dan habitat satwa?

Apakah Anda memiliki kebijakan pengadaan barang berkelanjutan yang sesuai dengan target

Apakah Anda berkontribusi pada program konservasi yang juga peduli pada aspek lain seperti

WAZA untuk FSC, CSPO dan pengurangan bahan plastik sekali pakai?

habitat dan kesejahteraan sosial?

Apakah Anda memetakan rantai kegiatan untuk salah satu atau beberapa jasa yang Anda

Apakah Anda terlibat dalam proyek konservasi lapang yang mendukung kehidupan di darat?

berikan atau Anda beli?

Apakah Anda memiliki karyawan yang berdedikasi dalam proyek konservasi?

Jika menggunakan katering dari luar, apakah Anda menyampaikan target kepada mereka
mengenai penggunaan plastik sekali pakai dan tingkat toleransi untuk sisa makanan?
Apakah Anda mencoba mengajak penyuplai Anda beralih ke gaya hidup yang berkelanjutan?
Apakah Anda mempertimbangkan bagaimana Anda membuang barang sebelum dibeli?
Apakah Anda mengevaluasi sampah sisa makanan yang dihasilkan dalam kegiatan operasional
Anda melalui katering dan pakan satwa?
Tujuan 13 Pembangunan Berkelanjutan.

Penanganan perubahan
Apakah Anda tahu bagaimana institusi Anda berkontribusi terhadap kebijakan/rencana di tingkat
lokal atau nasional terkait perubahan iklim?
Apakah Anda menggunakan program edukasi pengunjung untuk menyampaikan isu dampak
perubahan iklim?
Apakah Anda mendukung pengelolaan atau proyek restorasi habitat yang dapat berfungsi

Tujuan 16 Pembangunan Berkelanjutan.

Perdamaian, keadilan
dan kelembagaan yang
Apakah Anda patuh pada regulasi CITES saat memindahkan satwa keluar atau masuk institusi
Anda?
Apakah Anda dapat melacak asal usul satwa koleksi Anda secara efektif, dan juga yang Anda
rencanakan untuk perolehan di masa depan?
Bagaimana Anda menjamin organisasi Anda bebas dari korupsi dan suap?
Apakah Anda berpartisipasi aktif dalam WAZA agar suara Anda bisa didengar?
Apakah Anda menjamin bahwa organisasi Anda berpegang teguh untuk ‘tidak merusak’?

ganda untuk melawan cuaca ekstrim dan juga melindungi keanekaragaman hayati?
Apakah Anda mengidentifikasi bagaimana Anda dapat turut menurunkan emisi gas rumah kaca
dalam kegiatan operasional Anda?
Tujuan 14 Pembangunan Berkelanjutan.

Ekosistem laut
Apakah Anda sudah memeriksa rantai suplai untuk semua produk yang berasal dari lautan?
Apakah Anda mengelola limbah dengan tepat?
Apakah Anda sudah melakukan audit untuk Plastik Sekali Pakai dan mengimplementasikan
rencana yang ada untuk menguranginya?

Tujuan 17 Pembangunan Berkelanjutan.

Kemitraan untuk mencapai tujuan
Apakah Anda memiliki program kerjasama?
Apakah Anda memiliki kerjasama konservasi lapang secara lokal dan global?
Apakah Anda bekerja dengan masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah untuk luaran kegiatan
yang berkelanjutan?
Apakah SDG terintegrasi dengan perencanaan proyek dan strategi organisasi Anda?

Apakah Anda memasukkan isu perlindungan sumber air dalam program edukasi Anda?
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SUMBER
MATERI

Bagian ini berisi sumber materi yang dapat direkomendasikan, mohon dipahami
bahwa ini bukanlah daftar yang mendalam namun lebih sebagai rekomendasi
yang dianggap bermanfaat oleh Penulis:

Topik SDG
1.

Atlas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2018
Peta, grafik, cerita-cerita yang berkaitan dengan 17 SDG, tren perkembangan, perbandingan, serta berbagai
isu terukur menggunakan visualisasi data yang mudah diakses.
http://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/index.html

2.

Sumber Pustaka Platform SDG PBB
Luaran dan kerangka kerja, konferensi, kerjasama, dan agenda kegiatan, serta hal lainnya.
https://sustainabledevelopment.un.org/resourcelibrary

3.

Tujuan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan
Aset dan panduan, ikon untuk setiap tujuan, film dan gambar pendukung.
https://www.globalTujuans.org/resources

4.

5.

6.

Materi Komunikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Panduan penggunaan logo, komposisi warna, dan ikon 17 SDG.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2018
Tersedia dalam 6 bahasa
https://unstats.un.org/sdgs/report/2018

Pelacak SDG: Memastikan kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan semua usia
Publikasi yang gratis dan bebas akses yang melacak perkembangan global SDG dan memungkinkan semua
orang berpegang pada kebijakan pemerintah untuk mencapai target yang disepakati.
https://sdg-tracker.org/

7.

Pustaka Daring SDG
Platform daring untuk publikasi dengan konten yang dapat diakses terkait SDG.
http://www.sdgfund.org/library

8.

Materi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Siswa
Materi untuk anak muda.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/student-resources/

9.

Bagaimana Perusahaan Anda Dapat Melaksanakan Tiap SDG
Berbagai ide untuk pelibatan perusahaan di tiap SDG.
https://www.unglobalcompact.org/sdgs/17-global-Tujuans

10. Bagaimana tujuan Pembangunan dapat dicapai?
Artikel di Forum Ekonomi Global.

https://www.weforum.org/agenda/2015/09/how-achievable-are-the-sustainable-development-Tujuans/

Biodiversitas
11. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)

Rilis media: Biodiversitas dan kontribusi dari alam terhadap penurunan yang terus terjadi, sebuah peringatan
dari para peneliti.
https://www.ipbes.net/news/media-release-biodiversity-nature%E2%80%99s-contributions-continue%C2%A0dangerous-decline-scientists-warn

12. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)

Rilis media – TERBARU: Biodiversitas dan kontribusi dari alam terhadap penurunan yang terus terjadi, sebuah
peringatan dari para peneliti.
https://www.ipbes.net/news/media-release-updated-biodiversity-nature’s-contributions-continue-dangerousdecline-scientists

13. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)

Rilis media: Degradasi lahan di seluruh dunia semakin ‘kritis’, kesejahteraan 3.2 milyar orang semakin
mengkhawatirkan
https://www.ipbes.net/news/media-release-worsening-worldwide-land-degradation-now%E2%80%98critical%E2%80%99-undermining-well-being-32

14. Biodiversitas dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan
Biodiversitas dan ekosistem diangkat secara mendalam di antara poin SDG yang ada, serta target yang terkait.

Dokumen ini mengulas target yang relevan.
https://www.cbd.int/development/doc/biodiversity-2030-agenda-technical-note-en.pdf
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Kerjasama
15. Partnership Culture Navigator: Budaya organisasi dan kerjasama lintas sektor

Panduan praktis untuk membantu pengguna dalam memahami kendala yang berkaitan dengan kultur
organisasi yang berbeda saat pelaksanaan kerjasama lintas sektor.
https://www.thepartneringinitiative.org/wp-content/uploads/2016/03/PC-Navigator-v1.0.3.pdf

16. Desain Kesepakatan Kerjasama Komprehensif: Pengenalan Kartu Skor Untuk Kesepakatan dalam Kerjasama
Panduan praktis kerjasama yang menyasar faktor kunci dalam penyusunan kerjasama yang sukses: tujuan

dan konten kesepakatan kerjasama.
https://thepartneringinitiative.org/wp-content/uploads/2014/11/Designing-Comprehensive-PartneringAgreements_booklet-2014_FINAL.pdf

17. Hal dan materi terkait 17 SDG
Sejumlah hal dan materi yang sudah dikurasi untuk memahami SDG dari perspektif sistem keseluruhan, dan

untuk membantu memasukkannya dalam bagian organisasi.
http://17Tujuans.org/tools-and-resources/

Perubahan Iklim
18. Perhimpunan Meteorologi Amerika, Kondisi Iklim di Tahun 2017

Dokumen pelengkap untuk Buletin Perhimpunan Meteorologi Amerika.
https://www.ametsoc.net/sotc2017/StateoftheClimate2017_lowres.pdf

19. Titik balik perubahan iklim 2020, Potsdam Institute for Climate Research
Analisis bersama yang dilakukan oleh sejumlah organisasi mengenai aksi yang diperlukan.

https://mission2020.global/wp-content/uploads/2020-The-Climate-Turning-Point.pdf

22. Sekretariat Perubahan Iklim PBB, Climate Action Now, Rangkuman Kebijakan 2015.

Mengulas pesan kunci bagi pembuat kebijakan yang mencakup gambaran ringkas kondisi perubahan iklim
global saat ini, kebijakan praktis yang baik, organisasi internasional dan kegiatan kooperatif, di berbagai
topik.
https://unfccc.int/resource/climateaction2020/media/1173/21789-spm-unfccc-lowres.pdf

23. National Oceanographic and Atmosphere Administration (NOAA), Tren Konsentrasi CO2 di Atmosfer
Data pengukuran rerata karbon dioksida bulanan di Mauna Loa Observatory, Hawaii.

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

24. Bagaimana Kita Terbebas dari Emisi Gas Rumah Kaca?
Infografis oleh informationisbeautiful.net

https://www.informationisbeautifulawards.com/showcase/4451-how-do-we-get-to-zero-greenhouse-gasemissions

25. Climate Action Now: Rangkuman 2018 Untuk Pengambil Kebijakan

Rangkuman Untuk Pengambil Kebijakan (SPM) berisi informasi dari pertemuan tenaga ahli teknis yang fokus
pada kebijakan mitigasi dan adaptasi, teknologi, kegiatan dan aksi, serta mengangkat pengembangan baru
lainnya yang terkait.
http://unfccc.int/resource/climateaction2020/spm/introduction/index.html

26. Spesies Migrasi dan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Perubahan Lingkungan Satwa Liar

Konvensi Konservasi Satwa Liar Migran merupakan kesepakatan internasional yang bertujuan untuk
melestarikan spesies bermigrasi dalam area migrasinya
https://www.cms.int/en/document/migratory-species-and-climate-change-impacts-changing-environmentwild-animals-english-only

27. Scientific American (majalah ilmiah populer di Amerika)

Artikel – Perubahan Iklim Menjadi Ancaman Utama Biodiversitas
https://www.scientificamerican.com/article/climate-change-is-becoming-a-top-threat-to-biodiversity/

20. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Perubahan Iklim di Australia

Informasi iklim masa lampau, saat ini, dan masa depan di Australia yang membantu perencanaan untuk
sektor industri, pemerintah, dan masyarakat serta adaptasi yang perlu dilakukan untuk perubahan iklim.
https://www.csiro.au/en/Research/OandA/Areas/Oceans-and-climate/Climate-change-information

21. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Laporan Khusus Tahun 2018

Laporan dampak pemanasan global sebesar 1.5°C di atas tingkat pre-industri yang berkaitan dengan emisi
gas rumah kaca global, dalam konteks penguatan respon terhadap ancaman perubahan iklim, pembangunan
berkelanjutan, dan upaya penghapusan kemiskinan
https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf
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Energi

Lainnya

28. Badan Energi Dunia

35. Usia Penyadartahuan: Cerita yang tersaji secara kreatif, inovatif, dan membawa perubahan yang

29. United Nations Development Programme (UNDP), Penyampaian Energi Berkelanjutan dalam Perubahan Iklim

36. Our World in Data: Riset dan Data Untuk Membuat Perkembangan Berdasarkan Masalah Terbesar Secara Global.

Forum global dan inklusif untuk pelibatan kepemimpinan secara nyata, dengan misi ‘Mendorong suplai dan
penggunaan energi berkelanjutan untuk manfaat banyak orang’.
https://www.worldenergy.org/

2017-2021
Strategi untuk meninjau ulang peran UNDP, melalui pendekatan yang berfokus pada energi berkelanjutan
untuk periode 2017-2021.http://www.un-expo.org/wp-content/uploads/2017/05/UNDP-EnergyStrategy-2017-2021.pdf

30. International Energy Agency, World Energy Outlook 2018

World Energy Outlook (WEO) adalah standar tertinggi untuk analisis energi jangka panjang. Pada edisi
tahun 2018 memberikan analisis terbaru yang menunjukkan data terkini, tren teknologi, dan pengumuman
kebijakan yang akan terkait dengan sektor energi hingga 2040.
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2018

berkelanjutan bagi sistem edukasi
Artikel – pendekatan sistem SDG & kebutuhannya terkait SDG8
https://medium.com/@designforsustainability/a-systems-approach-to-the-sdgs-the-need-to-reframe-sdg86c4853118f82

Laporan Mortalitas Anak Usia Dini
https://ourworldindata.org/child-mortality

37. Ulasan Populasi Dunia

Website yang dinamis dengan data rinci dari populasi global
http://worldpopulationreview.com/countries/life-expectancy/

Kesehatan
31. UNDP: Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik

Website UNDP dengan informasi rinci mengenai tujuan 3 SDG
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-Tujuans/Tujuan-3-good-health-andwell-being.html

32. Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik: Mengapa penting

Brosur dua halaman
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Tujuan-3.pdf

33. World Health Organisation (WHO)

World Health Organization (WHO) merupakan badan khusus PBB yang menangani kesehatan masyarakat
dalam lingkup internasional.
https://www.who.int/en/

34. Dunia Kita dalam Data: Riset dan Data Untuk Membuat Perkembangan Berdasarkan Masalah Terbesar Secara
Global
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Terjemahan:
Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI)

https://ourworldindata.org/burden-of-disease
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