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Siaran Pers       Untuk Disiarkan Segera  

 

Demi Mewujudkan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan dan 

Konservasi Alam Indonesia, WWF-Indonesia Jalin Kerjasama dengan 

Universitas Nasional 
 
Jakarta, 22 Maret 2019. Demi mewujudkan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan dan 
penelitian untuk konservasi alam di Indonesia, WWF-Indonesia menandatangani Nota 
Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Nasional (UNAS), pada hari Jumat, 22 Maret 2019. 
Penandatanganan MoU ini berlangsung di Kampus UNAS, Jl. Sawo Manila, di Jakarta.  
 
Dunia pendidikan adalah kunci bagi pembentukan manusia berkarakter dan berkualitas, salah 
satunya demi bumi yang lebih baik. Universitas mempunyai peranan yang sangat penting demi 
tercapainya Sustainable Development Goal (SDG).  
 
“MoU ini menjadi dasar untuk kolaborasi lebih jauh dalam upaya perguruan tinggi mensinergikan 
bentuk Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat”, ujar Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan 
Kerjasama Universitas Nasional, Prof. Dr Ernawati Sinaga, M.S. Apt 
 
Ada tiga hal yang menjadi peranan universitas dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, 
pertama, terus melakukan penelitian tentang sustainability, kedua melakukan pengajaran tentang 
pembangunan berkelanjutan kepada peserta didik, ketiga membentuk kampus ramah lingkungan 
agar menjadi contoh dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat sekitar. 
 
“Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan harus menjadi arus utama bagi Pendidikan tinggi, 
sehingga tujuan untuk mencetak manusia berkarater demi pelestarian lingkungan dapat 
diwujudkan”, ujar Rizal Malik, CEO WWF-Indonesia.  
 
Lanjut Rizal, ”Pendidikan tinggi harus peka terhadap perubahan, mengajarkan pembaharuan 
sehingga dapat menjadi inspirasi bagi peserta didik, sehingga menghasilkan perubahan perilaku 
yang lebih ramah lingkungan. Universitas Nasional juga sudah lama berkegiatan bersama WWF-
Indonesia, diantaranya kerjasama untuk sosialisasi Fatwa MUI No 4/2014 tentang Pelestarian 
Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem.  
 
Indonesia merupakan negara yang kaya akan biodiversity, sudah seharusnya kita mengetahui info 
lebih dalam bagaimana cara melindungi dan memanfaatkannya secara bijak. Hal ini didapatkan 
melalui kegiatan perkuliahan, diskusi dan lain-lain di lembaga pendidikan tinggi.  
 
Kegiatan dengan Universitas Nasional melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan 
konservasi alam di Indonesia, dengan menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti kuliah umum 
tentang pembangunan berkelanjutan, pengetahuan tentang konservasi spesies, peningkatan 
kapasitas seperti pelatihan, kegiatan penelitian, kuliah kerja di lokasi kerja WWF-Indonesia serta 
kegiatan umum lainnya.  
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Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi :  
 

• Karina Lestiarsi, Media Relation Specialist.  
Email : klestiarsi@wwf.id / 0852 181 616 83 

 

• Dian Metha Ariyanti, Manajer UPT Marketing & Public Relations.  
Email : pr@civitas.unas.ac.id / 0815 8436 6610 

 
 
 
Tentang WWF-Indonesia 
WWF-Indonesia adalah organisasi nasional yang mandiri dan merupakan bagian dari jaringan global WWF. 
Mulai bekerja di Indonesia pada tahun 1962 dengan penelitian badak jawa di Ujung Kulon, WWF-Indonesia 
saat ini bergiat di 32 wilayah kerja lapangan di 17 provinsi mulai dari Aceh hingga Papua. Didukung oleh 
sekitar 500 staf, WWF-Indonesia bekerja sama bersama pemerintah, masyarakat lokal, swasta, LSM, 
masyarakat madani dan publik luas. Sejak 2006 hingga 2013, WWF-Indonesia didukung oleh sekitar 64.000 
suporter dalam negeri. Kunjungi www.wwf.id 
 
 
Tentang Universitas Nasional 
Universitas Nasional adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Terakreditasi A BAN PT yang berdiri pada 15 
Oktober 1949. Masuk sebagai 100 Perguruan Tinggi Terbaik dari 4.500 perguruan tinggi di Indonesia, 
Universitas Nasional saat ini memiliki 9 fakultas, 29 program studi di jenjang DIV, S1, S2 dan S3. Informasi 
lengkap dapatdiakses di www.unas.ac.id 
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