
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) 
GURANO BINTANG 

 
 
Q) Apakah Program Gurano Bintang itu? 
A) Program Gurano Bintang adalah program yang dibuat oleh WWF-Indonesia dengan mengemban 
misi untuk memberikan pendidikan lingkungan serta membantu memberikan gizi yang baik bagi anak-
anak di area sekitar Teluk Cendrawasih, Papua Barat dengan menggunakan kapal Edukasi bernama 
KM. Gurano Bintang.  
 
Q) Bagaimana saya bisa bergabung dalam program Gurano Bintang? 
A) Anda bisa bergabung dalam program Gurano Bintang dengan cara berdonasi mulai dari $15 atau 
Rp. 150.000,- 
 
Q) Bisakah saya berdonasi lebih dari $15 atau Rp. 150.000,-? 
A) Bisa. Anda bisa menambah nilai donasi sesuai dengan keinginan anda dan tentu saja akan sangat 
membantu misi KM. Gurano Bintang untuk memberikan pendidikan lingkungan bagi anak-anak di 
kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Papua Barat. 
 
 Q) Bagaimana  cara saya berdonasi? 
A) Anda bisa berdonasi secara online di www.wwf.id/donate  atau dengan mengisi formulir donasi 
kemudian mengirimkan ke supporter-service@wwf.id beserta bukti transfer. 
 
Q) Di mana saya bisa mendapatkan formulir donasi Gurano Bintang? 
A) Anda bisa mengunduh formulir donasi Gurano Bintang di tautan berikut ini 
www.wwf.id/guranobintang  
 
Q) Bagaimana cara pembayaran donasi online? 
 A) Pembayaran donasi online diproses melalui Kartu kredit, ATM maupun Internet Banking. 
  
Q) Jika saya ingin berdonasi melalui metode transfer bank, kemanakah saya harus mentrasnfer 
donasi saya? 
A) Anda dapat mentransfer donasi anda ke: 

World Wide Fund  
124-00-0520-697-5 
Bank Mandiri KCP. Jkt Mega Kuningan 

 
Q) Apa yang saya dapatkan sebagai supporter Gurano Bintang? 
A) Setelah berdonasi, anda akan mendapatkan sebuah tote bag edisi spesial Gurano Bintang beserta 
post card yang akan dikirimkan ke alamat yang anda berikan. 
 
Q) Kapan saya akan menerima paket donasi saya? 
A) Paket donasi Gurano Bintang akan kami kirimkan maksimal dalam waktu 30 hari setelah donasi 
Anda berhasil terdebet. 
  
Q) Apakah saya harus membayar ongkos kirim? 
A) Anda tidak perlu membayar ongkos kirim untuk pengiriman paket donasi. 
 
Q) Bagaimana apabila tidak ada orang dirumah yang menerima paket? 
A) Paket donasi akan kembali ke kantor WWF, dan WWF akan menghubungi Anda untuk konfirmasi 
pengiriman kedua. 



 
Q) Bisakah saya mengambil paket donasi saya ke kantor WWF? 

A) Tentu saja bisa, namun pastikan Anda membuat janji dengan staff kami terlebih dahulu, melalui 
telepon di 021-5761076 atau melalui email di supporter-service@wwf.id 

 
Q) Bisakah paket saya dikirimkan ke luar negeri? 

A) Program Gurano Bintang hanya berlaku di Indonesia, namun apabila paket donasi anda ingin 
dikirimkan ke alamat di luar Indonesia, maka akan ada ongkos kirim tambahan diluar donasi yang 
besarannya tergantung dari lokasi alamat pengiriman. 

 
 
 
 
 
 
Untuk Informasi lebih lanjut hubungi: 
WWF-Indonesia 
Phone: 021-5761076 
email: supporter-service@wwf.id  
 
Donate Now! 
 
 


