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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 memiliki kegiatan sepanjang tahun 2021 dengan dukungan 
Westerlaken Foundation dari Belanda, NEBA foundation dari Belanda dan Wilde 
Ganzen dari Belanda, dan donator nasional maupun internasional.  
 
Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan Bali Bersih melaksanakan 
kegiatan dalam bagian sosial sebagai berikut.  

a. Kegiatan seperti riset, investigasi dan membuat kampanye untuk 
meningkatkan kesadaran terhadap 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 tanggap bencana 
 
 
 



 
 
Yayasan bali bersih bekerja pada Sustainable Development Goals dari United 
Nations berikut ini: 
1)   Tanpa kemiskinan 
2)   Tanpa kelaparan 
3)   Kehidupan sehat dan sejahtera 
4)   Pendidikan bermutu 
5)   Kesetaraan gender 
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 2021 

 
 

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

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

- Menerbitkan laporan ‘the change in perception of submitting children to 
Child Welfare Institutions in Denpasar City’ dan menulis versi Bahasa 
Indonesianya 



- Menerbitkan buku tentang COVID-19 untuk anak-anak 
- Menulis panduan tentang reunifikasi anak-anak dari LKSA 
- Mendiri Jodie O’Shea children fund untuk reunifikasi dan biaya pendidikan 
 

 

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

- Investasi tenaga kerja untuk mendukung proses menyelamatkan telor 
penyu 

- Investasi tenaga kerja untuk mendukung proses menyelamatkan penyu 
yang terdampar 

- Investasi tenaga kerja untuk mendukung proses menyelamatkan paus 
dan lumba lumba yang terdampar 

- Investasi dana pada riset DNA paus yang terdampar. 
 

 

  
Mengembalikan dan melestarikan cagar budaya 
 

- Bernegosiasi dengan Dewan Kebudayaan Belanda dan Menteri 
Kebudayaan Belanda mengenai pengembalian warisan budaya yang 
dijarah ke Puri Klungkung 
 
 

  
Bantuan darurat 
 

- Mendanai pendistribusian sembako untuk masyarakat yang terdampak 
COVID-19 

- Mendanai pendistribusian bantuan darurat berupa water filter dan solar 
home system untuk masyarakat yang terdampak bencana alam di 
Lembata, NTT 

- Mendanai pendistribusian bantuan darurat berupa water filter, pipa dan 
solar home system untuk masyarakat yang terdampak bencana alam di 
Ban, Karangasem 
 

 
3. Rencana program kerja tahunan 2022 

 
Yayasan Bali Bersih bekerja berdasarkan proyek. Yayasan Bali Bersih tidak 
mempunyai program yang berjalan mingguan ataupun bulanan, melainkan 



berdasarkan dengan kebutuhan yang dipertimbangkan seterus-terusnya. Berikut 
ini merupakan program yang kami estimasikan berlangsung berikutnya: 
 

  
Hak asasi manusia dan anak 
 

- kelanjutan dari program 'stop panti asuhan' dengan meneliti, mengadvokasi    
  dan menciptakan kesadaran mengenai isu perlindungan anak 
- kelanjutan peran konsultasi terkait dengan lembaga kesejahteraan anak,  
  GO dan LSM untuk reunifikasi 
- kelanjutan Jodie O'Shea Children fund 
- memulai program pendidikan HIV/AIDS 

 

  
Melestarikan dan memproteksikan lingkungan pesisir dan laut 
 

- kelanjutan sebagai respon cepat untuk satwa laut yang terdampar 
- melanjutkan penelitian tentang masalah kelautan 
- kelanjutan untuk memperjuangkan pembebasan serta hak-hak hewan laut  
- penerapan kode etik di Lovina untuk kegiatan wisata melihat lumba-

lumba 
- mendukung seapen sebagai tempat rehabilitasi hewan laut 
- menandatangani MoU dengan BPSPL terkait kegiatan perlindungan hewan 

laut 
 
 

  
Mengembalikan dan melestarikan cagar budaya 
 

- kelanjutan pencarian barang untuk dikembalikan di sektor swasta 
- kelanjutan advokasi hak-hak masyarakat adat untuk pengembalian 

warisan yang dijarah 
 

 
 

  
Bantuan darurat 
 

- kesinambungan kesiapsiagaan terhadap bencana dan keadaan 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 Yayasan Yayasan lain, serupa Westerlaken foundation, NEBA 
foundation dan Wilde Ganzen 
 
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 2022 diperkirakan 600 juta. 
 
 

5. Neraca keuangan akhir tahun 2020 
 

Neraca keuangan per 1-1-2021 Yayasan Bali Bersih 
Aset Ekuitas 

Mandiri bank 
(akun umum) 

138.160.373.88 rp Ekuitas 948.786.087,44 rp 

Mandir bank 
(akun HIV AIDS 

Campaign) 

566.699.593,48 rp   

Danamon  bank 
(euro) 

100 euro  100 euro 

Danamon bank 
(akun JOS 

children fund) 

233.257.942,08 rp   

Cash 668.178,00 rp   
Car 90.000.000 rp   

Inventory 10.000.000 rp   
Total rp: 948.786.087,44 rp Total rp: 948.786.087,44 rp 

Total euro: 100 euro Total euro: 100 euro 



 
 
 
Pada tahun 2020 Yayasan Bali Bersih bayar pajak senilai Rp. 595.536,43 
 
 

6.  Kelengkapan sarana dan prasarana 
 
Yayasan Bali Bersih memiliki sarana dan prasarana yang berikut: 
 

- Mobil Ford Ranger DK-8194-JF, warna putih, double cabin, tahun 
pembuatan 2012.  
Mobil ini digunakan sebagai ambulans untuk lumba-lumba yang 
terdampar, paus dan penyu dan sebagai kendaraan untuk 
mendistribusikan bantuan 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 5-2-2022 di Jalan 
Sunset Road 777, Basangkasa, Badung, Bali. 
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