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Dalam catatan produksi hiu nasional antara tahun 2000 dan 2014 cenderung mengalami 

penurunan sebesar 28,30 persen, (DJPT, 2016), Indonesia pada tahun 2014 masih menjadi 

negara produsen hiu terbesar di dunia dengan kontribusi sebesar 16,8 persen dari total 

tangkapan dunia. Survey yang dilakukan WWF-Indonesia sejak 2013 pada beberapa hotel 

dan restoran di Jakarta, produk dengan bahan baku sirip hiu masih masih diperdagangkan 

dikota-kota besar termasuk di DKI Jakarta. Padahal, saat ini sedikitnya 18.200 properti 

jaringan hotel di dunia tidak lagi menyajikan hidangan berbahan dasar hiu dan 

mengumumkan larangan penyajian hiu sejak tahun 2012. 

WWF-Indonesia dalam hal ini terus berupaya untuk menjaga kelestarian hiu di alam. 

Tentunya hal tersebut tidak dapat dikerjakan sendiri, adanya dukungan dari berbagai pihak 

sangat diperlukan. Oleh karena itu, WWF-Indonesia bermaksud mengajak pelaku usaha dan 

masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam mendukung upaya-upaya pelestarian hiu. 

 

Berkaitan dengan hal terssebut, WWF-Indonesia mengajak industri penerbangan, jasa 

pengiriman hingga industri jasa makanan dan perhotelan di Indonesia untuk mengambil 

peran dan berkomitmen untuk tidak mengkonsumsi dan memperdagangkan produk hiu 

didalam bisnisnya. Kami mengajak industri bersama-sama untuk menyatakan sikap menolak 

berbisnis hiu dan produk turunnnya sebagai Mitra Kampanye #SOSharks. 

#SOSharks adalah kependekan dari Save Our Sharks, yaitu sebuah kampanye untuk 

menghentikan penjualan hiu di pasar swalayan, toko online, restoran hotel, kargo dan usaha 

lainnya serta menghentikan promosi kuliner hiu di media massa. Menggunakan tanda '#' 

atau hashtag di depan kata SOSharks, kampanye ini berupaya menyatukan aksi dan 

menggalang dukungan dari publik melalui media-media sosial yang dapat dijalankan oleh 

setiap industri maupun individu. 

 

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
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Tujuan dari gerakan ini adalah untuk memperluas jaringan kerja sama WWF-Indonesia 

bersama seluruh instansi, industri serta lembaga masyarakat yang memiki misi yang sama 

dalam penyadartahuan publik mengenai pentingnya perlindungan hiu di lautan demi 

menjaga populasi hiu di Indonesia.  

Untuk memastikan keberlangsungannya, didalam dokumen ini juga menjelaskan bahwa 

selama masa kerja sama berlangsung, kami memastikan seluruh ornamen organisasi WWF-

Indonesia, mulai dari logo hingga fasilitas kerja dilindungi oleh hak cipta dan penggunaannya 

diatur dalam Pedoman Kerja Sama Perusahaan WWF-Indonesia. 

Seluruh industri penerbangan, jasa pengiriman, industri jasa makanan dan perhotelan, 

seluruh instansi baik badan pemerintah maupun swasta, lembaga masyarakat serta individu 

berhak berpartisipasi dalam kegiatan ini.  

MEKANISME BERGABUNG

HOTEL

RESTAURANT

ASSESMENT

WWF-Indonesia akan menyediakan materi dan
narasumber untuk program edukasi yang 

dilakukan perusahaan.

Anda harus termasuk ke dalam perusahaan 
Kargo, Hotel, Resto, yang mendukung 
perlindungan hiu.

Mengisi form yang telah disediakan oleh
Tim WWF-ID

MITRA KAMPANYE
SAVE OUR SHARKS

WWF-Indonesia akan melakukan 
Due Diligence 
(maksimal 30 hari sejak mitra memutuskan
terlibat sebagai Mitra Kampanye #SOSharks)

Tim kami akan melakukan konfirmasi 
terkait profil perusahaan yang telah 
mengisi data dan mendampingi 
perusahaan selama berkomitmen 
dalam mendukung pelestarian hiu.

REGISTER

WWF-Indonesia akan memfasilitasi perusahaan 
dalam pembuatan media promosi dalam bentuk video 

berisi statement keikutsertaan perusahaan dala
 dukungannya sebagai Mitra Kampanye #SOSharks.

#SOSharks

2. Keikutsertaan

1.2. Tujuan

2.1. Siapa Sajak yang Dapat Terlibat

2.2. Mekanisme Bergabung
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Adapun bentuk dukungan antar pihak dalam mendukung gerakan #SOSharks, antara lain :  

1. Komitmen mitra terhadap kebijakan perlindungan hiu akan dipromosikan pada  

digital channel dan media cetak WWF-Indonesia. 

2. Dukungan teknis atau pendampingan terhadap perusahaan atau mitra mengenai 

penerapan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hiu (minimal 1 3 bulan 

sekali, sesuai kesepakatan kedua belah pihak). 

3. Setiap mitra yang mendaftarkan diri, wajib terlibat dalam kegiatan kampanye 

#SOSharks WWF-Indonesia. 

4. Menyebarkan video profil yang telah dibuat bersama WWF-Indonesia melalui seluruh 

media promosi yang dimiliki perusahaan kepada publik atau masyarakat luas atas 

partisipasinya pada #SOSharks WWF-Indonesia. 

5. Pihak mitra berkomitmen untuk tidak memanfaatkan hiu atau produk turunannya 

dalam jasa/usaha yang dilakukan. 

6. WWF-Indonesia akan menyediakan materi dan narasumber untuk program edukasi 

yang dilakukan perusahaan. 

Fokus utama untuk publikasi dalam kampanye ini memastikan dengan jelas penggunaan 

identitas kedua belah pihak yang terlibat, (dalam hal ini pemasangan logo): 

1. WWF-Indonesia dan mitra sepakat untuk hanya menggunakan logo bersama atau co-

branding terbatas pada logo #SOSharks hanya selama masa kerja sama berlangsung 

dan menarik semua materi komunikasi bila mitra terbukti memanfaatkan serta 

menggunakan hiu dan produk turunannya selama kerja sama berlangsung, atau 

terlibat dalam kasus yang melibatkan hiu di dalamnya. 

2. WWF-Indonesia dan mitra sepakat untuk melakukan logo bersama atau co-branding 

terbatas pada materi komunikasi berikut ini:  

a. Poster 

b. Booklet 

c. T-shirt 

d. Website 

e. Print Ad 
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2.3. Bentuk Kolaborasi Antar Pihak

2.4. Publikasi dan Kampanye
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f. Iklan TV 

g. Spanduk 

h. Back drop 

i. CD 

3. WWF-Indonesia dan mitra sepakat untuk setiap pernyataan publik dan materi 

komunikasi yang diatur akan mendapatkan persetujuan tertulis dari WWF-Indonesia 

sebelum dipublikasikan atau diedarkan.  

4. Selama masa kerja sama, tidak diperkenankan menggunakan nama dan logo pihak 

lain untuk kegiatan-kegiatan selain yang disepakati. 

5. WWF-Indonesia tidak bekerja sama dengan industri yang berada dalam daftar merah 

perusahaan, yang mencakup di antaranya:  

1) Produsen, di mana dalam bisnisnya melibatkan:  

a) Tembakau 

b) Senjata api 

c) Minyak dan Gas 

d) Alkohol 

e) Hewan dan Tumbuhan yang memiliki termasuk ke dalam kategori CITES 

appendix 1 

f) Kekuatan Nuklir 

g) Kosmetik dan produk medis yang menggunakan hewan langka sebagai 

bahan uji coba produk. 

2) Perusahaan, baik induk perusahaan atau anak perusahaan yang terlibat 

penyuapan atau melanggar peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia 

(termasuk penyalahgunaan pajak) 

3) Perusahaan, baik induk perusahaan atau anak perusahaan yang melanggar hak 

asasi manusia 

4) Perusahaan, baik induk perusahaan atau anak perusahaan yang diam-diam 

atau terang-terangan mengancam konservasi hutan, zona larang tangkap 

dalam bisnis kelautan, dan area penyangga dalam bisnis budidaya perikanan. 
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Inspirasi awal untuk menjadikan panda sebagai logo WWF dimaksudkan sebagai simbol dari 

semua spesies terancam punah dan mewakilkan komitmen WWF untuk melindungi 

kehidupan alam liar, termasuk satwa liar dan habitatnya serta seluruh ekosistem penting di 

planet Bumi. Logo ini digunakan oleh WWF di seluruh dunia.   

Merek dagang atau identitas organisasi dapat berupa grafis, gambar, warna, bentuk, logo, 

dan jenis huruf WWF-Indonesia dan sepenuhnya milik WWF-Indonesia. Identitas yang 

digunakan dalam bagian Mitra Kampanye #SOSharks adalah logo #SOSharks. Penggunaan 

logo tanpa kesepakatan kedua belah pihak akan mempengaruhi kontrak kerja sama yang 

sedang berjalan. 

WWF-Indonesia berhak meninjau kembali dan memperbaharui kebijakaan ini sewaktu-

waktu. Kebijakan dapat berubah sewaktu-waktu atas hasil diskusi pertemuan dengan mitra. 

 

Salinan asli seluruh identitas organisasi dipegang dan dikelola oleh tim Komunikasi dan 

Marketing WWF-Indonesia. Variasi dan perubahan  lain terhadap identitas organisasi tidak 

dapat dibenarkan dan tidak diterima oleh  pihak manapun sebagai identitas resmi WWF-

Indonesia. 

  

DESKRIPSI Untuk mengurangi kesalahpahaman penggunaan logo WWF-

Indonesia, disusunlah  panduan komunikasi yang memuat informasi 

mengenai penggunaan logo yang digunakan oleh Mitra Kampanye 

#SOSharks dan penjelasaan hubungan kemitraan. Berikut ini adalah 

satu-satunya cara logo digunakan. 
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PENANGGUNG 

JAWAB 

Sekretariat Mitra Kampanye #SOSharks dan perusahaan pendukung. 

KETENTUAN 

UMUM 

· Perusahaan dapat menggunakan logo #SOSharks HANYA 

selama masa kontrak kerja sama berlangsung 

· Berdasarkan ketetapan awal, penggunaan logo #SOSharks 

SEBAIKNYA selalui disertai dengan logo perusahaan.  

· Penggunaan logo #SOSharks oleh perusahaan HARUS 

MENGIKUTI Kebijakan Penggunaan Merek  

· Penggunaan logo #SOSharks hanya boleh digunakan dalam 

materi yang disebutkan dalam poin 2.4. ayat 2 dalam 

dokumen ini. 

LOGO 

KAMPANYE 

#SOSharks 

Mitra yang bekerja sama dengan WWF-Indonesia untuk Take The 

Pledge: Save Our Sharks akan menggunakan logo #SOSharks WWF-

Indonesia bukan menggunakan logo panda WWF-Indonesia. Logo 

#SOSharks bersifat tetap tidak bisa didisain ulang atau dirubah 

dengan cara apapun. Logo Panda WWF-Indonesia tidak boleh 

digunakan oleh mitra sebagai materi dalam representasi apapun, 

mengingat bahwa kerja sama kemitraan adalah dukungan untuk 

kampanye #SOSharks.  

 

 

 

 

 

 

Tidak Boleh Digunakan                    Boleh Digunakan  

 

TEMPAT DAN 

WAKTU 

PENGGUNAAN 

LOGO 

Tujuan Penempatan 

Logo 

Branding 

Elements 

Dimensi dan Peletakan 

Korespondensi Kop surat, Kop 

surat elektronik, 

Amplop 

Logo 

#SOSharks 

dan tagline 

· Disertai logo mitra 

· Ukuran logo #SOSharks 

tidak lebih besar dari logo 

mitra 
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· Ukuran maksimal logo 

#SOSharks adalah 3% dari 

keseluruhan area 

 

Laporan dan 

Publikasi 

Cetak 

Laporan, 

Newsletter, 

Media iklan, 

banner, 

backdrop. 

Logo 

#SOSharks, 

disclaimer 

dan tagline 

· Disertai logo mitra 

· Ukuran logo #SOSharks 

tidak lebih besar daripada 

logo perusahaan  

· Ukuran maksimal logo 

#SOSharks adalah 3% dari 

keseluruhan area 

· Logo dapat ditampilkan di 

sampul depan dan 

halaman lain yang dianggap 

relevan 

· Kalimat disclaimer harus 

muncul di halaman yang 

menjelaskan tentang 

Program Take The Pledge: 

Save Our Sharks 

· Menyertakan link halaman 

untuk Take The Pledge: Save 

Our Sharks 

· Alamat Web #SOSharks 

harus selalu disertai dalam 

tampilan logo #SOSharks 

Publikasi 

elektronik dan 

online 

Website,  

E-newsletter, 

Audio Visual, 

Power 

Point 

presentation, 

Pengiklnan 

Media Media 

advertisement 

Logo 

#SOSharks, 

disclaimer 

dan tagline 

· Disertai logo perusahaan 

· Ukuran logo #SOSharks 

tidak lebih besar daripada 

logo perusahaan  

· Semua elemen merek harus 

di hyperlink ke halaman 

Take The Pledge: Save Our 

Sharks dan #SOSharks 

· Ukuran maksimum logo 

#SOSharks adalah 60 pixel 

(tinggi) untuk logo versi 

lengkap. 

· Kalimat disclaimer harus 

muncul setidaknya di 
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halaman yang menjelaskan 

tentang Program Take The 

Pledge: Save Our Sharks 

· Logo #SOSharks 

diperbolehkan muncul dalam 

halaman situs web mitra 

· Logo #SOSharks HANYA 

DIPERBOLEHKAN muncul 

di bagian atas atau bawah 

halaman web. 

· Logo #SOSharks hanya 

diperbolehkan muncul sekali 

dalam setiap halaman web. 

· Untuk publikasi audio-

visual, Logo #SOSharks 

hanya diperbolehkan muncul 

di akhir Presentasi. 

 Identitas 

Perusahaan 

BOLEH 

DIGUNAKAN di 

toko, outlet, 

kantor. 

 

TIDAK BOLEH 

DIGUNAKAN 

pada produk. 

Logo 

#SOSharks 
· Disertai logo perusahaan 

· Ukuran logo #SOSharks 

tidak lebih besar daripada 

logo perusahaan  

· Ukuran maksimal logo 

#SOSharks adalah 50 x 50 

cm 

    

Mekanisme monitoring dan evaluasi pada mitra yang telah berkomiten menjadi Mitra 

Kampanye #SOSharks dilakukan minimal sebanyak 1 kali dalam kurun waktu 6 bulan, dan 

disepakati dari kedua belah pihak. 

 

 

 

 

1. Pendahuluan

4. Pemantauan Selama Periode Kerja Sama Mitra
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Setiap pemberitahuan, permohonan, pembahasan, persetujuan atau hal-hal lain yang perlu 

dikonsultasikan sehubungan dengan penggunaan logo dan identitas WWF-Indonesia, dapat 

dilakukan secara tertulis, dengan ketentuan bahwa apabila hal tersebut dilakukan secara 

lisan, maka dalam waktu yang selambat-lambatnya 1 x 24 jam berikutnya harus disusul 

dengan pemberitahuan secara tertulis ke alamat: 

 

Yayasan WWF-Indonesia 
Graha Simatupang Tower 2 Unit C Lt 7th-11th,  
Jalan Tahi Bonar Simatupang, Jati Padang, Pasar Minggu,  
RT.4/RW.8, Jati Padang, Ps. Minggu,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540 
Telepon : (021) 7829461 
Email : sharksconservation@wwf.id 
 

Selengkapnya tentang #SOSharks dapat dilihat di http://bit.ly/aboutsosharks dan 

http://wwf.or.id/sosharks 

Keikutsertaan mitra atau perusahaan dapat dilakukan dengan dua acara, diantaranya: 

1. Pihak perusahaan atau calon mitra mengirimkan Letter of Interest atau LOI kepada 

WWF-Indonesia yang menjelaskan ketertarikannya untuk bergabung bersama 

kampanye ini. 

2. Mengisikan data perusahaan atau mitra pada form yang disediakan oleh Tim  

WWF-ID 
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5. Informasi Lebih Lanjut

6. Lampiran

6.1. Mekanisme Penda�aran 



 

Page 11  of 11  
 

Cara Bergabung Menjadi Mitra Kampanye #SOSharks Edisi September 2017 

Adapun mekanisme pemantauan berisi substansi monitoring dan evaluasi yang 

diantaranya: 

1. Menyepakati dukungan antar pihak dalam menghilangkan produk hiu di dalam 

usaha mitra. 

2. Monitoring evaluasi profil mitra. 

a. Identifikasi ketersediaan hiu atau produk turunannya. 

b. Mekanisme teguran tertutup jika masih ditemukan adanya produk hiu didalam 

bisnis mitra. 

c. Pemutusan hubungan kemitraan jika tidak ada itikad perbaikan performa dalam 

waktu tertentu sesuai kesepakatan diawal. 

3.  Profiling capaian mitra dalam medukung kampanye #SOSharks. 

 

Diagram Alir Proses Pemantauan 

 

 

MITRA KAMPANYE #SOSharks
DIAGRAM ALIR PEMANTAUAN

Pemantauan Media Sosial
Pengumuman

Pemantauan Media Sosial

MASYARAKAT

INDUK
PERUSAHAAN

RANTAI
PERUSAHAAN

PEMBUATAN
VIDEO

6.2. Mekanisme Pemantauan



PANDUAN DAN PETUNJUK TEKNIS MITRA KAMPANYE #SOSHARKS
WWF.OR.ID

WWF is in over

100 countries, on

5 continents

+100

WWF was founded

In 1961

1961

5,000 staff 

worldwide

WWF has over

+5,000

WWF has over

5 million supporters

+5M

WWF IN SHORT
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