
 
 

LET ELEPHANTS BE ELEPHANTS 
Hentikan permintaan akan gading gajah 

 
 
Jakarta, 22 April 2014 – Nadya Hutagalung, WWF Elephant Warrior, Duta Global Earth Hour, dan 
tuan rumah acara Asia's Next Top Model, bersama Dr. Tammie Matson, ahli gajah dan penulis buku, 
bergabung dalam melahirkan kampanye Let Elephants Be Elephants (LEBE) - sebuah aksi nyata 
dalam meningkatkan kesadartahuan tentang hubungan antara pertumbuhan permintaan akan gading 
gajah di Asia dengan ancaman berkurangnya populasi gajah di Afrika. 
 
Kampanye Let Elephants Be Elephants menitikberatkan pada pertumbuhan permintaan gading gajah 
di Asia yang telah mendorong perburuan gajah. Sejak 2006, perburuan gajah meningkat ke titik 
tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Setiap hari hampir 100 gajah di Afrika dibunuh untuk 
diambil gadingnya. Dengan kondisi ini, beberapa penggerak konservasi memperkirakan gajah akan 
dinyatakan punah dalam waktu kurang dari dua dekade. 
 
Kampanye Let Elephants Be Elephants diawali dengan peluncuran film dokumenter berjudul sama di 
saluran kanal berbayar National Geographic dan akan ditayangkan sepanjang April dan Mei di 
regional Asia. Tayangan berdurasi 30 menit ini akan membawa penonton dalam perjalanan luar biasa 
bersama mereka yang berjuang dalam upaya menyelamatkan gajah terakhir Afrika -mulai dari peneliti 
gajah termasyhur hingga para ranger anti perburuan yang Teguh, dilihat melalui kacamata salah satu 
inisiatornya, Duta Global Earth Hour, WWF Elephant Warrior, dan figur media, Nadya Hutagalung, 
pada kunjungan pertamanya ke Afrika. 
 
"Sangat memilukan melihat anak-anak gajah Afrika korban perburuan dan mengetahui bahwa 
induknya mati untuk diambil gadingnya", ujar Nadya Hutagalung. "Kondisi ini didorong karena adanya 
permintaan akan gading gajah yang datang dari Asia.” 
 
"Saat kita memilih untuk tidak lagi membeli gading gajah, maka masih akan ada masa depan bagi 
gajah di alam”, lanjut Dr. Tammie Matson. "Keadaan ini akibat adanya permintaan. Jika kita semua 
bersama-sama menghentikannya, maka kita dapat memperbaiki keadaan ini".  
 
Dipersatukan oleh harapan yang sama yaitu untuk meninggalkan dunia yang lebih baik kepada anak-
anaknya, Nadya dan Tammie terjun langsung ke alam liar Afrika serta lorong-lorong tersembunyi di 
Asia untuk mencari tahu jawaban dari: Mengapa populasi gajah di dunia menghilang? Hasil temuan 
kedua ibu ini akan mengejutkan penonton, namun pada saat yang sama akan menginspirasi mereka 
untuk bergabung dalam perkara ini dan mengatakan tidak untuk gading gajah saat mereka 
memahami keterkaitan antara krisis meningkatnya perburuan di Afrika dan bertumbuhnya permintaan 
akan gading gajah di Asia.  
 
Nadya dan Tammie mewawancarai beberapa ahli 
konservasi gajah dunia, termasuk Richard 
Bonham dari Big Life Foundation yang memimpin 
satuan ranger anti perburuan yang terdiri dari 280 
anggota di Kenya dan Tanzania, Dr. Cynthia Moss 
dari Amboseli Trust for Elephants yang telah 
meneliti gajah selama 45 tahun terakhir, Dr. Iain 
Douglas-Hamilton dari Save The Elephants, salah 
satu otoritas terkemuka untuk isu gajah, dan Dame 
Daphne Sheldrick dari David Sheldrick Wildlife 
Trust yang telah menyelamatkan ratusan anak 
gajah tanpa induk akibat perburuan. 
 



 
Hasil studi terakhir menyarankan bahwa banyak orang yang tidak mengetahui bahwa gading gajah 
datang dari gajah yang diburu dan dibunuh untuk mendapatkan gadingnya. Reklame tepat sasaran 
menujukkan adanya perubahan pada kebiasaan konsumen. Sebanyak 70% orang yang disurvei di 
Cina menyatakan tidak akan membeli gading gajah setelah mengetahui kenyataan cara 
mendapatkan gading gajah (sumber: poling IFAW). 
 
Let Elephants Be Elephants, diproduksi oleh produser terkemuka Ernest Hariyanto, menyajikan fakta-
fakta dan temuan yang menggagalkan mitos mengenai dari mana gading gajah berasal dan 
perubahan pola pikir tentang gading gajah yang dijual dan akibat sebenarnya yang dialami gajah. Let 
Elephants Be Elephants akan tayang perdana pada Rabu, 23 April 2014 pukul 18.00 WIB di 
National Geographic Channel dan Jumat, 25 April 2014 pukul 09.30 WIB di Nat Geo Wild. 
 
Kampanye Let Elephants Be Elephants mendesak masyarakat agar sadar akan tindakan ilegal 
perburuan gajah dan mengajak berpartisipasi dalam gerakan ini untuk menghentikan permintaan 
gading gajah melalui komitmen mereka untuk mengatakan TIDAK kepada gading gajah melalui 
laman www.letelephantsbeelephants.org dan berbagi video dan fakta dari situs ini melalui jejaring 
sosial. 
 
 
Ikuti kami di fb.com/LetElephantsBeElephants, Twitter @Letelephantsbe dan Instagram 
Letelephantsbe  
 

 
### 

 
 
Kutipan dari Dokumenter 
 
“Ketika kita melihat aksesori yang cantik ini, seberapa sering kita memikirkan tentang gajahnya? Saat kita tahu 
bahwa benda ini berasal dari gading gajah, banyak orang di Asia masih tidak mengetahui bahwa gajah harus 
mati untuk menghasilkan apa yang mereka beli  Itulah yang kami coba untuk diubah”  

Nadya Hutagalung 
 
 
"Beberapa penggerak konservasi sangat mengkhawatirkan kondisi yang terjadi di Thailand. Thailand merupakan 
pasar bebas terbesar untuk perdaganan gading gajah di dunia. Di sana ada celah hukum yang memungkinkan 
gading gajah dari perburuan untuk dapat dijual bebas di jalanan". 

Dr. Tammie Matson 
 
"Setelah menghabiskan sebagian besar gajah jantan dewasa yang memiliki gading besar, sekarang mereka 
(para pemburu) ke gajah jantan yang lebih kecil dan gajah betina, serta para pemimpin kawanan gajah (herd) 
yang bijaksana, induk-induk yang mencetak ingatan kepada seluruh kawanan dan memimpinnya - mereka 
ditembak mati”. 

Dr. Iain Douglas-Hamilton  
 
"Gajah adalah hewan yang menakjubkan. Sangat layak untuk kita lindungi, bantu dan jaga. Karena dunia tanpa 
gajah akan menjadi tempat yang sangat menyedihkan “. 

Dame Daphne Sheldrik, The David Sheldrik Wildlife Trust 
 
"Kondisi ini sangat, sangat menakutkan. Sebanyak 30.000 – kadang diperkirakan hingga 38.000 gajah, dibunuh 
setiap tahun untuk perdagangan gading gajah. Dan kini hanya tersisa sekitar 400.000 gajah. Mereka menghilang 
dengan sangat, sangat cepat".  

Dr. Cynthia Moss, Amboseli Trust for Elephants 
 
"Tidak ada keraguan bahwa 100% harga gading gajah terkait dengan perburuan. Jika harga naik, begitu juga 
perburuannya. Apakah kita ingin meninggalkan dunia ini dan mengatakan bahwa di bawah pengawasan kita 
gajah-gajah musnah? Ini adalah tanggung jawab kita. Kita harus berupaya untuk menyelamatkannya”. 

Richard Bonham, Big Life Foundation  



 
About The Founders 

 

 

Nadya Hutagalung  
 

Aktivis lingkungan dan tokoh media, Nadya Hutagalung, 
menambahkan prestasinya dalam 25 tahun di televisi, film, 
dan fashion dengan menjadi salah satu vokal terkemuka di 
Asia dalam Gerakan Hijau. Proyeknya, 
GreenKampong.com, awalnya tercipta untuk mengetahui 
perkembangan dan tantangan yang dihadapi saat 
membangun rumah hijau pertama di Singapura untuk 
keluarganya, namun kemudian berkembang menjadi 
sebuah forum yang banyak diikuti oleh mereka yang 
berpikiran sama dan isu-isu yang penting bagi mereka. 
Nadya juga merupakan duta Earth Hour untuk World 
Wildlife Fund Singapura selama 6 tahun terakhir dan kini 
menjadi duta global Earth Hour. Nadya juga merupakan 
pendukung kampanye WWF Elephant Warrior untuk 

WWF-Indonesia. Pada 2013, Nadya menghabiskan satu bulan waktunya di Afrika untuk kampanyenya, Let 
Elephants Be Elephants, yang memfokusikan pada pengurangan permintaan gading gajah di Asia yang 
dijadwalkan untuk diluncurkan pada 2014. 
 
Pada 2009, Nadya terpilih sebagai salah satu dari 20 orang paling berpengaruh di Singapura oleh CNN. Nadya 
saat ini menjadi tuan rumah di Asia‟s Next Top Model musim kedua yang memberikan kesempatan baginya 
untuk menjadi mentor calon-calon model dari seluruh Asia. Nadya baru saja pindah dari Singapura ke Bali untuk 
memberikan anak-anaknya kesempatan bersekolah di Green School, sekolah di mana ia juga merupakan 
anggota dewan sekolah. (www.greenschool.org) 
 
 
 
 

Dr. Tammie Matson 

Dr. Tammie Matson merupakan pelestari hidupan liar 
asal Australia dengan hasrat besar kepada Afrika dan 
semua hidupan liarnya, terutama gajah. Tammie selama 
bertahun-tahun telah bekerja di Afrika bagian selatan, 
sebelum menjadi ketua program spesies WWF Australia 
pada 2007, dan lantang menyuarakan pelestarian untuk 
spesies terancam punah di seluruh dunia.  

Berpengalaman dalam memecahkan isu konflik manusia 
dan gajah di Namibia dan India, Tammie pindah ke 
Singapura pada 2012 dimana ia berupaya untuk 
mengurangi perdagangan ilegal gading gajah dan cula 
badak yang mengancam populasi gajah dan badak 
Afrika melalui buku-bukunya, kuliah umum dan 

kampanye Let Elephants Be Elephants. Tammie telah menulis tiga buku, termasuk "Elephant Dance" dan yang 
terbaru, "Planet Elephant". Tammie membagi waktunya antara menjadi ibu dari dua putra, mengajar Ilmu 
Lingkungan, menjalankan bisnisnya yaitu safari Afrika beretika, dan mengembangkan kampanye LEBE. 
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About FOX International Channels (FIC) 
FOX International Channels (FIC) is 21st Century FOX's international multi-media business. We develop, 
produce and distribute 300+ wholly- and majority-owned entertainment, factual, sports, movie and lifestyle 
channels across Latin America, Europe, Asia and Africa, in 48 languages. These networks and their related 
mobile, non-linear and high-definition extensions, reach over 1.6 billion cumulative households worldwide.  
 
In Asia, FIC operates or distributes 30+ channel brands, including the FOX, STAR and National Geographic 
brands, with over 100 feeds across 14 markets. As the leading pay-TV network in the region, we reach more than 
550 million cumulative subscribers across Asia Pacific and the Middle East with offices in Hong Kong, China, 
Taiwan, Japan, Korea, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thailand, Vietnam, India, Australia, New 
Zealand and the UAE. For more information, please visitwww.foxinternationalchannels.com.  
 
About National Geographic Channels International (NGCI) 
National Geographic Channels International (NGCI) inspires viewers through its smart, innovative programming 
that questions what we know, how we view the world and what drives us forward. A business enterprise owned 
by National Geographic Ventures and FOX Entertainment Group, NGCI contributes to the National Geographic 
Society's commitment to exploration, conservation and education through its six channels: National Geographic 
Channel, National Geographic Channel HD, Nat Geo Wild, Nat Geo Wild HD, Nat Geo Adventure and Nat Geo 
Music.  
Globally, National Geographic Channel (including NGC U.S., which is a joint venture of NGV and Fox Cable 
Networks Group) is available in more than 440 million homes globally and in 38 languages.  
For more information, please visit www.natgeotv.com.  
 
About Earth Hour 
Earth Hour is a global environmental movement of WWF. Headquartered in Singapore, Earth Hour is one of the 
first open sourced environmental campaigns; it has grown from a symbolic event in one city into a global 
movement, crowdsourcing actions from individuals, businesses, organizations and governments to generate 
environmental outcomes. In 2014, Earth Hour Blue sees the movement enter the most exciting stage of its 
evolution, to be at the forefront of crowdfunding and crowdsourcing for causes, innovation and creativity for the 
planet. 
For more information, please visit www.earthhour.org. 
 
About Let Elephants Be Elephants (LEBE) 
The “Let Elephants Be Elephants” (LEBE) project is an awareness campaign that aims to reduce the demand for 
ivory in Asia. Co-founded by television personality and eco-activist, Nadya Hutagalung and elephant expert and 
author, Dr Tammie Matson, the greater team includes corporate liaison director, Desmond Koh, producers 
Serena Lau and Ernest Hariyanto, cameraman Yves Simard, advertising company JWT, Hoods Inc. Productions 
and Bullet PR. The project is supported by the Fox Network Asia and Earth Hour global.    
The focus of the project is on educating consumers about the connection between Africa‟s rising poaching of 
elephants and Asia‟s buyers of ivory. LEBE‟s mission is to reduce the number of people buying ivory in Asia in 
order to stop the killing of elephants in Africa.  To do this it will build an extensive digital community, the LEBE 
„army‟, to influence governments and consumer networks. 
For more information, please visit www.letelephantsbeelephants.org. 


