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Dalam laporan ini Yayasan Bali Bersih melapor tentang: 
  a.    program kerja di bidang kesejahteraan sosial yang telah  

   dilaksanakan 
 b.  rencana program kerja tahunan yang akan datang 

 c. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan 
 d. neraca keuangan akhir tahun 

 e. kelengkapan sarana dan prasarana 
 

 
1. Umum 

 
Tahun 2020 Yayasan Bali Bersih punya kegiatan sepanjang tahun dengan 

dukungan Westerlaken Foundation dari Belanda.  
 

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan Bali Bersih dapat melaksanakan 
kegiatan dalam bagian sosial sebagai berikut.  

a. Kegiatan seperti riset, investigasi dan membuat kampanye buat 

kesadaran hak asasi manusia dan anak. 
b. Kegiatan untuk melestarikan dan memproteksikan lingkungan pesisir 

dan laut, khususnya satwa liar yang hidup di dalamnya. 
c. Kegiatan untuk mengembalikan dan melestarikan cagar budaya, 

terutama yang diambil oleh VOC / Belanda pada zaman kolonial yang 
untuk sementara ada di Kerajaan Belanda.  

d. Kegiatan untuk bantuan darurat 
 

 
 



 
 
Yayasan bali bersih bekerja pada Sustainable Development Goals dari United 

Nations berikut ini: 
1)   Tanpa kemiskinan 

2)   Tanpa kelaparan 
3)   Kehidupan sehat dan sejahtera 

6)   Air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua 
7)   Energi bersih dan terjangkau 

10) Berkurangnya kesenjangan 
11) Kota dan komunitas berkelanjutan 

13) Penanganan perubahan iklim 
14) Ekosistem laut 

15) Ekosistem daratan 
16) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat 

17 Kemitraan untuk mencapai tujuan 
 

 
2. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial yang telah 

dilaksanakan pada tahun 2020 
 
 

  
Hak asasi manusia dan anak 
 

Pada periode tersebut Yayasan Bali Bersih telah berpartisipasi dalam kegiatan 
ini: 

- Mendukung Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.30 / HUK / 
2011: Standar Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

dalam pekerjaannya dan membantu Panti Asuhan Jodie O’Shea agar 
sejalan dengan standar tersebut. 

- Membantu secara finansial dan tenaga kerja di Yayasan Anak Anak untuk 
mendampak efek COVID-19, yang telah menciptakan situasi keuangan 

yang sulit di dalam rumah anak-anak 



- Menerbitkan laporan ‘the change in perception of submitting children to 
Child Welfare Institutions in Denpasar city’ 

-  
 

 

 
Melestarikan dan memproteksikan lingkungan pesisir dan laut 

 
Pada periode tersebut Yayasan Bali Bersih telah berpartisipasi dalam kegiatan 

ini: 
- Investasi tenaga kerja pada proses menyelamatkan telor penyu 

- Investasi tenaga kerja pada proses menyelamatkan 13 penyu dalam 
kemitraan dengan TCEC dan BPSPL 

- Investasi tenaga kerja pada proses menyelamatkan (bangkai) 3 dolphin, 1 
Kogia sima, 2 Physeter macrocephalus.  

- Investasi dana pada reset DNA paus terdampar. 
- Investasi tenaga kerja pada proses lepas liarkan 33 penyu hijau dan 100 

tukik.  
 

 

  
Mengembalikan dan melestarikan cagar budaya 
 

- Memfasilitasi proses pengembalian 1 tombak dan 1 keris ke puri 
Klungkung. Artefak ini dibeli oleh Westerlaken foundation di Belanda dan 

artefak tersebut sekarang dipajang di Museum Semerapura, Klungkung. 
Artefak ini telah diambil tentara Belanda habis puputan Klungkung 1908.  

- Bernegosiasi dengan Dewan Kebudayaan Belanda dan Menteri 
Kebudayaan Belanda mengenai pengembalian warisan budaya yang 

dijarah ke Puri Klungkung 
 

 

  
Bantuan darurat 
 

- Mendanai pendistribusian 6.617 paket sembako, baik untuk 114.288 
makanan, 89 water filter, 10 water filter, lebih dari 2.000 masker, 25 

setelan APD, mengembangkan buku informasi COVID-19 untuk remaja, 
infosheet tentang ASI x formula dan mendanai penelitian skala besar 

tentang pengaruh COVID-19 pada masyarakat Bali (yang mana akan 
dilanjutkan pada tahun 2021) dan penelitian skala kecil tentang jumlah 

anak yang masuk ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terkait krisis 
ekonomi akibat COVID-19. Untuk pembaruan yang sedang berlangsung 



lihat www.yayasanbalibersih.org/covid-19. 
 

 
3. Rencana program kerja tahunan 2021 

 
Yayasan Bali Bersih bekerja berdasarkan proyek. Yayasan Bali Bersih tidak 

mempunyai program yang berjalan mingguan atau bulanan, tetapi kebutuhan 
telah dipertimbangkan seterus terusnya. Per progam kami estimasikan 

berikutnya: 
 

  
Hak asasi manusia dan anak 
 

- Kami akan terus berkomitmen untuk hak asasi manusia dan anak-anak. 
Untuk waktu yang akan mendatang, kami tetap fokus pada penelitian efek 

COVID-19 dan mengirimkan anak-anak ke panti asuhan sebagai 
mekanisme koping. 

- Selanjutnya, yayasan akan mempertahankan fungsi kontrolnya 
sehubungan dengan panti asuhan dan akan terus mendukung Keputusan 

Menteri Sosial Republik Indonesia No.30 / HUK / 2011: Standar Nasional 
Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam pekerjaannya. 

 

 

  
Melestarikan dan memproteksikan lingkungan pesisir dan laut 

 
- Kami akan terus bekerja untuk lingkungan pesisir yang lebih baik. 

- Kami tetap berkomitmen untuk lumba-lumba, paus, dan penyu yang 
terdampar. Pekerjaan ini tidak dapat diprediksi. 

- Kami tetap berkomitmen pada lumba-lumba di penangkaran dan terus 
bekerja dengan GO dan NGO. 

 
 

  
Mengembalikan dan melestarikan cagar budaya 
 

- Kami akan terus berkomitmen untuk memfasilitasi kembalinya artefak 
yang dijarah ke masa kolonial di Bali. Organisasi saudara kita, 

Westerlaken foundation di Belanda, saat ini sedang memperoleh tombak, 
mungkin dari pertempuran Kusamba (1849) dengan tujuan 

mengembalikannya kepada raja Klungkung pada tahun 2021. 
 

 
 



  
Bantuan darurat 
 

- Kami akan terus berkomitmen untuk mendistribusikan paket makanan 
darurat selama krisis COVID-19 berlanjut. 

- Krisis lain tidak dapat diprediksi, tetapi yayasan akan selalu berusaha 

memberikan bantuan darurat. 
 

 
4. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan 

 
Yayasan Bali Bersih memiliki dua aliran pendapatan. 

 
1) sumbangan dari perorangan dan perusahaan di Indonesia melalui rekening 

bank di Bank Mandiri, Bank Danamon atau tunai 
2) sokongan dari Westerlaken foundation di Belanda. 

 
Kekurangan untuk kegiatan yayasan dibayarkan atas permintaan oleh 

Westerlaken foundation. Semua dana Westerlaken foundation harus diajukan 
untuk dan dapat dicairkan dalam waktu singkat. 

 
Anggaran tahunan untuk tahun 2021 diperkirakan 300 juta. 

 
 

5. Neraca keuangan akhir tahun 2020 
 

Neraca keuangan per 1-1-2021 Yayasan Bali Bersih 

Aset Ekuitas 

Mandiri bank 191.673.387,36 rp Ekuitas 341681029,37 rp 

Danamon  bank 
(euro) 

100 euro  100 euro 

Danamon bank 
(rp) 

64.807.642,01 rp   

Cash 5.200.000 rp   

Car 70.000.000 rp   

Inventory 10.000.000 rp   

Total rp: 341.681.029,37 rp Total rp: 341.681.029,37 rp 

Total euro: 100 euro Total euro: 100 euro 

 



 
 
Pada tahun 2020 Yayasan Bali Bersih bayar pajak senilai Rp. 122.748,40 

 
 

6.  Kelengkapan sarana dan prasarana 
 

Yayasan Bali Bersih memiliki sarana dan prasarana yang berikut: 
 

- Mobil Ford Ranger DK-8533-AF, warna hitam, double cabin, tahun 
pembuatan 2004.  

Mobil ini digunakan sebagai ambulans untuk lumba-lumba yang 
terdampar, paus dan penyu dan sebagai kendaraan untuk 

mendistribusikan paket makanan darurat. Selanjutnya, mobil ini 
digunakan untuk transportasi umum untuk kepentingan yayasan. 

- Inventaris untuk menyelamatkan lumba-lumba, paus, dan penyu, seperti 
kasur, usungan, barang medis ringan, timbangan, dll. 

- Ruang yang tersedia untuk rapat dan bekerja hingga 21-10-2021 di Jalan 
Yudistira, Gang Nusa Indah 7, Banjar Tatag Wirasanti, Seminyak 

91.9%

5.2%
2.8%
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Pengeluaran uang Yayasan Bali Bersih

Emergency Relief Program General costs

Marine Environment Program Cultural Heritage Program

Banking costs Human and Children Rights program


