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Orangutan Foundation (OF-UK) merupakan lembaga amal dari Inggris yang telah memiliki Memorandum 
Saling Pengertian dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).  

Misi OF-UK adalah menjamin kelestarian orangutan liar dan habitatnya, termasuk flora fauna yang hidup di 
dalamnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, OF-UK mendukung program-program yang terfokus pada 
pelestarian hutan, penelitian dan pendidikan di Kalimantan Tengah.  

Program OF-UK Indonesia di Kalimantan Tengah yang merupakan kerjasama dengan Balai Taman Nasional 
Tanjung Puting (BTNTP) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah (BKSDA Kalteng), 
memberikan beasiswa penelitian untuk 3 (tiga) orang mahasiswa Indonesia masing-masing maksimal         

Rp. 9,000,000 (Sembilan Juta Rupiah). 

Ketentuan 

• Mahasiswa sarjana/pasca sarjana tingkat akhir 
yang akan menyelesaikan tugas akhir 
(skripsi/tesis/disertasi); 

• Tema penelitian terkait orangutan dan 
habitatnya, satwa liar, tumbuhan, ekologi, 

restorasi, ekowisata, sosial, ekonomi kehutanan 
dan sebagainya yang berkaitan dengan 
pelestarian hutan; 

• Lokasi penelitian: Stasiun Penelitian Pondok 
Ambung Taman Nasional Tanjung Puting dan 

Suaka Margasatwa Lamandau; 

• Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2022. 

Persyaratan 

• Proposal yang mencakup latar belakang, tujuan, 
metodologi, dan waktu penelitian; 

• Ringkasan anggaran dan pernyataan bahwa 
beasiswa tersebut cukup untuk menyelesaikan 

studi; 

• Membuat pernyataan yang menunjukkan kenapa 
tema penelitian tersebut penting dan bisa 

diaplikasikan untuk pelestarian hutan (maksimal 
400 kata); 

• Daftar riwayat hidup yang menguraikan kualitas 
Anda sendiri dan upaya yang telah Anda 
buat/sedang buat untuk memastikan penelitian 

akan selesai; 

• Surat rekomendasi dari dosen pembimbing; 

• Jika diterima, wajib melampirkan surat 
kesehatan bebas Hepatitis B, TBC & Covid-19 

(Swab Antigen). 

Fasilitas 

• Menerima bantuan dana penelitian maksimal Rp. 

9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) yang terbagi 

menjadi 2 tahap; 

• Mendapatkan asisten lapangan jika penelitian 

dilakukan di SM Lamandau dan/atau TN Tanjung 

Puting; 

• Menggunakan peralatan penelitian yang telah 

tersedia di pos/camp/kantor; 

• Mendapatkan konsumsi selama di lokasi 

penelitian (pos/camp) yang telah disediakan; 

• Mendapatkan transportasi lapangan yang 
disesuaikan dengan jadwal pos/camp/kantor. 

Prosedur pengiriman 

• Proposal diterima paling lambat 10 Januari 
2022; 

• Semua persyaratan dikirim dalam 1 file (.pdf) ke 
email: yoga@orangutan.org.uk 

Cc: info.indonesia@orangutan.org.uk 
Subyek “Beasiswa Penelitian OF-UK 
Indonesia 2022” 

• Pengumuman beasiswa akan diumumkan melalui 
email maksimal 31 Januari 2022. 

 

SCAN ME! 

Daftar Topik Penelitian 2022 & 

Penelitian2 sebelumnya 

https://bit.ly/beasiswa-2022  
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