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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 
 

Yayasan Bali Bersih tidak memiliki kegiatan antara 1/1/2017 sampai dengan 
1/8/2019. Setelah 1/8/2019 kegiatan yayasan telah dimulai kembali dengan 
dukungan Westerlaken Foundation. 
 
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 
10) Berkurangnya kesenjangan 
11) Kota dan komunitas berkelanjutan 
13) Penanganan perubahan iklim 
14) Ekosistem laut 
15) Ekosistem daratan 
17 Kemitraan untuk mencapai tujuan 
 
 

2. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial yang telah 
dilaksanakan di antara Augustus 2019 sampai dengan May 2020 

 
 

 Hak asasi manusia dan anak 
 
Pada periode tersebut Yayasan Bali Bersih telah berpartisipasi dalam kegiatan 
ini: 

- Menyelamatkan bayi prematur yang ditolak masuk ke yayasan bayi 
karena status HIV positif ibunya. Bayi tersebut berisiko akan berakhir 
dalam human trafficking. Yayasan Bali Bersih juga telah membayar semua 
tagihan medis. Proses penyelamatan bayi ini dalam kemitraan dengan 
Yayasan Anak Anak dan Dinas Sosial Kota Denpasar. 

- 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 

 



 Melestarikan dan memproteksikan lingkungan pesisir 
dan laut 
 
Pada periode tersebut Yayasan Bali Bersih telah berpartisipasi dalam kegiatan 
ini: 

- Investasi finansial dalam pena laut untuk pemulihan satwa liar laut dalam 
kemitraan dengan Jakarta Animal Aid Network, Ric ‘o Barry’s Dolphin 
Project dan BKSDA, dan investasi tenaga kerja pada proses 
menyelamatkan 4 lumba-lumba dari Melka Excelsior resort hotel di 
Lovina.  

- Investasi tenaga kerja pada proses menyelamatkan 1 Paus Sperma Kerdil 
- Investasi tenaga kerja pada proses menyelamatkan 31 Penyu Hijau dalam 

kemitraan dengan TCEC dan BPSPL 
- Investasi tenaga kerja pada proses menyelamatkan sarang Penyu Hijau di 

Seseh 
- Investasi tenaga kerja pada proses menyelamatkan Penyu Penyu di 

penangkaran dalam kemitraan dengan BKSDA dan BPSPL. 
 

 

 Mengembalikan dan melestarikan cagar budaya 
 

- memfasilitasi proses pengembalian 3 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.  

 Bantuan darurat 
 

- Mendistribusikan paket sembako darurat ke warga yang terdempak 
COVID-19 di Desa Adat Bitera, Desa Adat Penatih dan Desa Adat 
Peguyangan. Sampai Bukan May 2020 Yayasan Bali Bersih telah 
mendistribusikan 1.100 paket, buat 4.400 orang. Ini berarti 17.600 kali 
makan.  
 

 
3. Rencana program kerja tahunan yang akan datang 

 
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 beberapa bulan yang akan mendatang, kami akan 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 bekerja untuk 
lingkungan hidup anak anak yang tinggal di panti asuhan yang lebih baik. 

- Yayasan ini terus mendukung Yayasan Anak Anak, baik secara finansial 
maupun dengan layanan. 
 

 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 BKSDA, BPSPL, Jakarta Animal Aid Network dan Ric 
O'Barry’s Dolphin Project. 

 

 Mengembalikan dan melestarikan cagar budaya 
 

- Kami akan terus berkomitmen untuk memfasilitasi kembalinya artefak 
yang dijarah ke masa kolonial di Bali. Organisasi saudara kita, Yayasan 
Westerlaken di Belanda, saat ini sedang memperoleh tombak, mungkin 
dari pertempuran Kusamba (1849) dengan tujuan mengembalikannya 
kepada raja Klungkung. 

 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 atau tunai 
2) pembayaran dari yayasan kami Yayasan Westerlaken di Belanda. 
 
Kekurangan untuk kegiatan yayasan dibayarkan atas permintaan oleh yayasan 
Westerlaken. Semua dana dari yayasan Westerlaken harus diajukan untuk dan 
dapat dicairkan dalam waktu singkat. 
 
Anggaran tahunan untuk tahun 2020 diperkirakan 300 juta. 
 
 

5. Neraca keuangan akhir tahun 2019 
 

Neraca keuangan per 31-12-2019 Yayasan Bali Bersih 
Aset Ekuitas  

Mandiri bank 150.000 rp Ekuitas 109.550.000 rp 
Tunai 4.400.000 rp   
Mobil 95.000.000 rp   

Inventaris 10.000.000 rp   
Total Aset 109.550.000 rp Total Ekuitas 109.550.000 

rp 
 
 

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. 

 
 
 
 


