
FAQ 

1. Mengapa #BeliYangBaik? 
#BeliYangBaik adalah sebuah pesan khusus bagi konsumen agar memilih produk yang lebih 
baik, yang lebih ramah lingkungan, yang lebih berkelanjutan. Konsumen memiliki kekuatan 
untuk mengatur suplai produk-produk yang ada di pasar, baik dari volume, kualitas, maupun 
citra produk tersebut. 
Kampanye ini merupakan alat pendukung tercapainya target perubahan perilaku pasar 
untuk meningkatkan permintaan akan produk-produk berkelanjutan. Banyak produsen 
sebetulnya sudah berproduksi mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan atau ramah 
lingkungan, namun apresiasi dari pasar belum ada, sehingga produsen merasa belum perlu 
secara khusus menyediakan produk berlabel ramah lingkungan. Kampanye #BeliYangBaik 
akan mengajarkan kepada konsumen untuk memilih dan meminta produk yang lebih ramah 
lingkungan, agar kelestarian sumber daya alam khususnya di Indonesia terjaga. 

2. Mengapa kampanye untuk konsumen? 
WWF telah menjalankan program konservasi di ekosistem dan habitat-habitat penting di 
darat dan di laut. WWF telah menggandeng perusahaan untuk memperbaiki praktek-praktek 
bisnisnya menjadi lebih efisien dan berdampak minim pada lingkungan. Namun masih 
banyak masyarakat atau perusahaan yang belum menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan 
dalam prakteknya, karena lebih mengutamakan untuk memenuhi permintaan pasar. Untuk 
itu WWF melihat perlunya publik sebagai konsumen untuk ditingkatkan pengetahuan dan 
kesadarannya mengenai dampak pola konsumsi mereka. WWF juga percaya bila konsumen 
sadar dan hanya memilih produk yang ramah lingkungan, maka sektor produksi seluruhnya 
akan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, sehingga sumber daya alam akan terjaga. 

3. Apakah produk yang ramah lingkungan sudah tersedia di pasar? 
Di Eropa, Amerika dan Australia, produk-produk berlabel ramah lingkungan sudah banyak 
tersedia. Sementara di Indonesia, jumlahnya masih terbatas, namun sudah cukup beragam. 
Produk margarin berlabel Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sudah tersedia, dan 
dalam waktu dekat akan ada produk minyak goreng dari minyak sawit yang juga berlabel 
RSPO. 
Produk berbasis kayu berupa mebel berlabel Forest Stewardship Council (FSC) sudah 
tersedia, begitu juga produk kertas dan tisu. Produk hidangan laut berlabel Marine 
Stewardship Council (MSC) belum bisa dihasilkan oleh Indonesia, namun produk berlabel 
Aquaculture Stewardship Council (ASC) untuk jenis ikan nila sudah tersedia.  
Selain itu, produk-produk berteknologi penghematan energi sudah banyak ditemukan, dari 
produk lampu penerangan, alat listrik, mesin kendaraan berbahan bakar gas, dan teknologi 
mesin hybrid yang memadukan penggunaan bahan bakar minyak dengan listrik. 

4. Dengan pilihan yang masih sedikit, apa alternatif untuk konsumen? 
Hal pertama yang bisa dilakukan konsumen adalah mengubah gaya hidup dan pola 
konsumsi, menjadi lebih bertanggung jawab, lebih hemat dan lebih bijak. Konsumen perlu 
kritis, agar tahu dampak dari konsumsinya, karena itu konsumen perlu mengetahui asal-usul 
produk yang dibelinya. Bertanyalah kepada pedagang atau pengusaha, bagaimana produk 
tersebut dihasilkan. 
Jangan boros, beli bila diperlukan, dan beli secukupnya. Belilah barang dengan kualitas yang 
baik agar tahan lama. Hindari membeli barang yang tidak dibutuhkan karena terpengaruh 



trend. Membeli produk lokal (bukan impor atau dari daerah yang jauh dari tempat tinggal 
kita) lebih baik, karena memiliki footprint (jejak) ekologi yang lebih sedikit. 
Hal kedua adalah meminta kepada pedagang dan produsen, untuk menyediakan produk 
yang ramah lingkungan. Layangkan permintaan lewat email atau media sosial, semakin 
banyak permintaan akan mendorong produsen lebih cepat menyediakan produk yang 
diminta. 

5. Selain label RSPO, FSC, MSC dan ASC, apakah label lain tidak ramah lingkungan? 
Setiap sistem sertifikasi memiliki prinsip-prinsipnya tersendiri. Ada yang lebih menekankan 
pada aspek legalitas, keterlacakan, tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Konsumen perlu 
mempelajari setiap label yang ada agar bisa memilih yang terbaik. 

6. Apakah WWF memiliki target untuk membuat regulasi baru terkait perdagangan dan 
konsumsi? 
Untuk mendorong produsen memproduksi dengan lebih bertanggung jawab, sebuah skema 
insentif bisa diberikan oleh pemerintah. Namun permintaan seperti ini sebaiknya datang dari 
pihak produsen, dan WWF akan mendukung dan membantu memfasilitasi proses 
penyusunannya.  

7. Mengapa WWF menggandeng korporasi untuk mendukung kampanye ini? 
WWF membuka kesempatan untuk setiap pihak untuk terlibat dalam kampanye ini, dari 
individu, organisasi, hingga korporasi. Setiap pihak memiliki peran dalam rantai 
perdagangan. Porsi terbesar dimiliki oleh korporasi, dan korporasi adalah pihak yang mampu 
melakukan perubahan yang signifikan pengaruhnya pada dampak negatif maupun positif 
yang ditimbulkannya. Dalam kampanye ini, WWF khusus menggandeng pihak produsen yang 
sudah memiliki produk yang ramah lingkungan, memiliki teknologi ramah lingkungan, atau 
mendorong perubahan perilaku konsumen yang lebih hemat dan lebih sedikit limbahnya. 


