S UL AW E S I - IND O NE S I A

EKSPEDISI KONAWE

BAGI PERLINDUNGAN SAL AH SATU TERRA INCOGNITA TERAKHIR

menjelajah

|

mendidik

|

melindungi

2

EKSPEDISI KONAWE
EKSPLORASI DUNIA YANG HILANG
ABAD XXI

Penjelajah Evrard Wendenbaum dan yayasan Naturevolution akan mengadakan

ekspedisi ilmiah transdisipliner yang besar untuk mencari kawasan hutan primer terluas di
Pulau Sulawesi, Indonesia.
Terletak di jantung salah satu wilayah terkaya dalam hal keanekaragaman hayati namun yang
juga paling terancam di dunia, daerah yang belum terjamah karena sulit dijangkau ini menanti
saat yang tepat untuk menyingkapkan rahasianya (spesies baru, lukisan purbakala, dsb.).
Tujuan utama misi ini: memaparkan argumen-argumen yang diperlukan bagi konservasi
dunia hilang yang sejati ini dan agar situs tersebut terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO.

1200 KM2 DE

KARST TAK TERJAMAH

6 MINGGU

EKSPEDISI

di lokasi yang sulit

di darat, bawah tanah,
bawah air, dan dalam kanopi

SUATU SUAKA

SATU TIM

yang perlu secepatnya
dilindungi

penjelajah, speleolog,
ilmuwan, logistik

KERAGAMAN HAYATI

AHLI
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WALLACEA

KEANEKARAGAMAN HAYATI YANG PARIPURNA

Terdapat suatu zona transisi antara wilayah-wilayah biogeografis di Asia Tenggara dan Pulau Guinea Baru

(Papua). Kawasan ini dinamakan Wallacea untuk menghormati Prof. A.R. Wallace yang meneliti wilayah ini.
Berkesimpulan yang sama dengan Charles Darwin mengenai proses sejarah evolusi spesies, Wallace kemudian
bersurat kepadanya pada 1858 yang mendorong Darwin untuk mempercepat publikasi teori utamanya.
Batas-batas kawasan transisi ini dari kedua sisi terletak di Pulau Sulawesi,
pulau tempat berbagai kondisi dan peristiwa geologis telah membantu
diversifikasi flora dan fauna yang penting, dan menghasilkan fauna endemik
dalam jumlah yang luar biasa..

98% mamalia
SEPERTIGA burung
80% amfibi

EKSPEDISI KONAWE
akan
berupaya
menemukan
lingkungan alam terkaya dan
terspektakuler di kawasan Wallacea
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merupakan fauna

ENDEMIK
Sulawesi

BUKIT KARST
TERUMBU KARANG
HUTAN BAKAU & MUARA
KANOPI HUTAN HUJAN
JARINGAN SUNGAI BAWAH TANAH
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TUJUAN ILMIAH
HUBUNGAN MANUSIA
DAN ALAM
TAMBANG DAN PERKEBUNAN

Meneliti dampak pertambangan
dan perkebunan di kawasan
Teluk Matarape dan hutan bakau
Delta Lasolo yang rentan

ALIH FUNGSI HUTAN

Membandingkan
keragaman
dan
komposisi
kelompokkelompok hewan sesuai dengan
alih fungsi habitatnya

PERANAN EKOSISTEM

Mengukur kontribusi ekosistem
pada masyarakat lokal

DUNIA BAWAH
TANAH

KEANEKARAGAMAN
HAYATI

ARKEOLOGI

Mendata dan menguraikan buktibukti arkeologis dan mencari situssitus baru

SPELEOLOGI

Mengeksplorasi dan melengkapi
pengetahuan tentang jaringan sungai
bawah tanah karst Matarombeo

FAUNA BAWAH TANAH

Menyusun inventaris
fauna bawah tanah
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awal

EVOLUSI SPESIES

Meneliti
isolasi
geografis
dan
gradien elevasi sebagai wahana
penganekaragaman spesies

INVENTARISKEANEKARAGAMANHAYATI

Menginventarisasi
selengkap
mungkin keanekaragaman hayati
seluruh kawasan alam Konawe

SPESIES SIMBOL

Mengamati
kerapatan
dan
pembagian spesies tertentu yang
dapat dijadikan spesies payung

INOVASI TEKNOLOGI DAN KEUNGGULAN FISIK
BAGI EKSPEDISI YANG LUAR BIASA

eksplorasi
Udara (kanopi) / sebuah balon
udara helium untuk meneliti biotop
puncak pepohonan.
Darat / para pendayung kayak dan
pemanjat akan membuka jalan bagi
para peneliti untuk mencapai situssitus yang paling terpencil.
Bawah tanah / para speleolog untuk
melakukan pemetaan jaringan sungai
bawah tanah raksasa.

pengetahuan

Bawah air / alat selam rebreather
untuk sejumlah penelitian baru
tentang perilaku hewan.

pembuatan film

Camera traps / pemasangan jaringan 100
kamera jebakan guna mengikuti untuk
pertama kalinya jalur perjalanan dan perilaku
hewan-hewan yang hidup di bawah kanopi.

Bullet shot / jaringan gopro yang untuk
pertama kalinya akan menangkap gerakgerik sembunyi-sembunyi hewan dalam
gerak lambat dan dalam gaya film Matrix.

Acoustique 3D / pemasangan sejumlah
mikrofon ultrasensitif untuk merekam suara
hutan dan terumbu karang dalam format 3D.

VR 360° / beberapa penunjang kamera (rig)
HD untuk memperoleh gambar-gambar
hutan tropis yang belum pernah dilihat
sebelumnya dalam bentuk realitas maya.

ADNe / sekuensing DNA sel-sel yang
ada dalam suatu ekosistem demi studi
keragaman hayati yang revolusioner.

Night shot / sejumlah kamera khusus
untuk merekam hewan pada malam hari.
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AKTOR

PETUALANGAN YANG LUAR BIASA
Pada masa ketika dunia menghadapi sejumlah tantangan baru, baik itu karena perubahan iklim atau karena penurunan drastis keanekaragaman
hayati, 80 orang, yang dipandu oleh Evrard Wendenbaum dan didukung oleh yayasan Naturevolution, akan berada di lapangan secara bergiliran
selama 8 minggu untuk menyukseskan suatu misi yang penuh tantangan, menonjolkan situs alam yang istimewa dan membantu perlindungannya.

EVRARD WENDENBAUM

PARTISIPAN
Ilmuwan & asisten peneliti : lebih dari tiga puluh peneliti
internasional akan mengembangkan program-program
penelitian mereka di lapangan. Mereka akan didampingi
oleh belasan mahasiswa dan ekosukarelawan untuk membantu
mereka menangani tugas-tugas keseharian mereka.

Pemimpin ekspedisi
misi besar ini

Media : satu tim yang berjumlah belasan orang akan mengurus
tindak lanjut dan promosi ekspedisi di semua media. Tim ini
terdiri dari 7 orang untuk pembuatan film dokumenter pada jam
tayang utama di stasiun televisi terkemuka ARTE, 2 fotografer, yang
satu pemotret kehidupan liar, yang lain ilustrator, dan 2 wartawan/
blogger akan menulis catatan perjalanan ekspedisi di internet dan
membuat video mini seri untuk jejaring sosial.

Berlatar pendidikan ilmuwan, Evrard
adalah seorang penjelajah abad modern.
Sejak lima belas tahun terakhir dia telah
melakukan ekspedisi di tempat-tempat
yang paling sulit dijangkau di bumi.

Pejuang pembela alam, kini dia memimpin
yayasan lingkungan Naturevolution dan
mengemban proyek Lost Worlds (Dunia
Yang Hilang) untuk melindungi sejumlah
terra incognita terakhir bumi beserta
keanekaragaman hayatinya.

“French
Doctor
keragaman hayati”

Tenaga logistik : satu tim yang berjumlah duapuluhan orang
untuk mengatur keamanan, perbekalan, makanan, energi,
dll. agar ekspedisi dapat berjalan dengan baik.

Géo
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RENCANA KOMUNIKASI

& DAMPAK MEDIA

selama ekspedisi

ini berlangsung, semua
kegiatan akan diberitakan secara harian dan setelah
selesai akan dikemas dalam berbagai format guna
memperoleh impak media yang maksimal.

PAMERAN

DOKUMENTER

14 BULAN

90 MNT JAM TAYANG UTAMA

museum “Musée des Confluences” di Lyon

di Arte dan Ushuaia TV
siaran internasional

Ratusan ribu pengunjung

1 juta penonton

WAWANCARA RADIO DAN SIARAN
TELEVISI

PANTAUN HARIAN

DI JEJARING SOSIAL

siaran langsung expedisi sebelum
berangkat dan setelah kembali

Sebelum, selama, dan
sesudah ekspedisi

ratusan ribu pendengar

KONFERENSI &

INTERAKSI PUBLIK

ARTIKEL MEDIA CETAK

perusahaan - masyarakat umum - sekolah

pers umum dan khusus

puluhan ribu penonton

puluhan ribu pembaca

KEIKUTSERTAAN

WEB SERIES

DI BERBAGAI FESTIVAL

10 EPISODE

film bertema petualangan,
alam, perjalanan, dan ilmiah

penayangan di jejaring sosial
puluhan ribu penonton

puluhan ribu penonton
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ANGGARAN
DANA

TOTAL BIAYA 1 JUTA EURO
dengan perincian
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Naturevolution akan merayakan ulang tahunnya yang ke-10 pada 2019.

Selama satu dekade, pihak-pihak dari berbagai lembaga, khusus dan umum,
perusahaan, serta praktisi media telah mendampingi kami dalam melakukan
eksplorasi dan konservasi Dunia Yang Hilang terakhir.

PARTNER
FINANSIAL

PARTNER
MEDIA
PARTNER
INSTITUSIONAL

PARTNER
TEKNIS
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PARTNER

MEREKA YANG TELAH MENDUKUNG KAMI
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EKSPEDISI ILMIAH KAMI
SCORESBY 2016

MATAROMBEO 2014

MAKAY 2010/2011/2017

Ekspedisi ilmiah di sistem fyord terbesar
di dunia.

Ekspedisi
ilmiah
dalam
sebuah
karst yang belum terjamah dan sulit
dijangkau di Pulau Sulawesi.

Empat ekspedisi ilmiah
Pegunungan Makay.

GREENLAND

Penelitian tentang mekanika gletser
dan gunung es, akustik bawah air,
penelitian tentang keanekaragaman
hayati wilayah arktika.
Speleologi dan penyelaman bawah gletser,
eksplorasi daerah-daerah tak dikenal,

INDONESIA

Penelitian
arkeologi
dan
pertama di kawasan ini.

MADAGASCAR

biologi

Rekaman video pertama anoa, mamalia
endemik pulau Sulawesi.
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besar

di

Penemuan lebih dari 80 spesies baru
dan lukisan-lukisan purbakala pertama
Pulau Madagaskar.
Produksi film dokumenter petualangan
3D oleh stasiun tv Canal+, coffee table
book, dan sejumlah pameran.

JADILAH BAGIAN DARI PETUALANGAN INI!
Bergabunglah bersama kami dan tingkatkan daya tarik perusahaan Anda dengan menjadi partner istimewa suatu
petualangan ilmiah, humanistis, dan sportif yang menginspirasi dan dengan mengaitkan citra Anda dengan suatu proyek
ambisius yang sarat makna dan nilai seperti penghargaan atas makhluk hidup, optimisme, aksi, inovasi, dan komitmen.
Mendukung berarti bertindak!

PERLIHATKAN KOMITMEN ANDA TERHADAP
LINGKUNGAN HIDUP

KERAHKAN DAN SATUKAN

TIM INTERNAL ANDA

KONTEN EKSKLUSIF

Tampilkan perusahaan Anda di semua
media komunikasi dan perlengkapan
ekspedisi kami

Manfaatkan team building yang luar
biasa di sejumlah lokasi ekspedisi bersama Evrard Wendenbaum

Terimalah berbagai video untuk
dibagikan di jejaring sosial Anda

Hubungkan perusahaan Anda dengan
promosi media ekspedisi ini

Libatkan salah satu rekan Anda dalam
satu dari berbagai ekspedisi kami

DAN TINGKATKAN BRAND VISIBILITY ANDA

Ikutilah acara-acara yang memiliki
dampak media yang kuat (malam peluncuran ekspedisi, konferensi pers,
pembukaan pameran, dsb.)

Manfaatkan sejumlah konferensi bertema kepemimpinan dan eksplorasi
bagi manajer Anda
Adakan pemutaran film khusus dan
pameran foto di kantor Anda bagi
rekan dan klien Anda
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NIKMATI

Bagikan artikel-artikel baru dan foto-foto dalam publikasi Anda
Ciptakan
penunjang
komunikasi
menggunakan gambar-gambar kami
yang bebas digunakan
Berikan aneka hadiah perusahaan
(DVD, buku, kalender, dll.)
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Naturevolution adalah suatu LSM yang dibentuk oleh penjelajah Evrard Wendenbaum pada 2009 dengan
tujuan memajukan ilmu pengetahuan tentang makhluk hidup dan melindungi kawasan-kawasan perawan
bumi ini. Terletak di wilayah-wilayah yang paling sulit dijangkau di dunia, kondisi daerah-daerah yang belum
terjamah ini sesungguhnya sangat terancam padahal merupakan suaka terakhir keanekaragaman hayati
yang luar biasa dan yang di tempat lain telah punah atau menanti saat kepunahannya. Yayasan ini utamanya
adalah pencetus pembentukan sekaligus pengelola Kawasan Perlindungan Makay di Madagaskar.

