
PEMBERDAYAAN 
& PENDIDIKAN 
MASYARAKAT

KONTAK KAMI
Kami selalu senang mendapat teman 
baru dan mendengar kabar dari anda!

KUNJUNGI KAMI
Jalan Kumbang No. 31 
Bogor 16128
West Java, Indonesia

TELPHONE
+62 251 831 4468

EMAIL
fundraising@orangutan.or.id 

YANG DAPAT
ANDA LAKUKAN
ADOPSI
Dengan mengadopsi salah satu orangutan kami, 
Anda bisa membantu pastikan orangutan di 
pusat rehabilitasi kami mendapat perawatan 
terbaik sepanjang waktu.

DONATE
Bantu kami dengan berdonasi, karena donasi 
adalah tulang punggung pendanaan kami. 
Dengan memberikan apa yang Anda bisa, 
Bersama dengan ribuan orang lain, akan mem-
bantu mewujudkan pekerjaan kami.

BELANJA
Orangutan Shop kami adalah toko oleh-oleh 
bagi para pecinta orangutan dan satwa liar, 
dengan seluruh keuntungan digunakan untuk 
kegiatan kami. Hal yang menarik adalah, dengan 
berbelanja, Anda membantu upaya pelestarian 
orangutan!

CARA MELIBATKAN DIRI
Cari berbagai pilihan cara 
untuk melibatkan diri 
dalam kegiatan kami di  
www.orangutan.or.id

BOS Foundation @bornean_ou@bosfoundationf
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Kami rutin menyelenggarakan kunjungan sekolah 
melalui program ‘Orangutan Goes to School’ di wilayah 
kerja kami dan beberapa kota besar. Program ini tidak 
hanya mengajarkan generasi muda tentang pentingnya 
melestarikan satwa liar dan ekosistem, tetapi juga 
menumbuhkan kecintaan terhadap orangutan yang 
diharapkan menjadi hasrat seumur hidup bagi upaya 
konservasi.

Terakhir, kami terlibat dalam kampanye penyadartahuan, 
acara publik, seminar, pelatihan, lokakarya, dan pameran. 
Dengan berhubungan dengan orang-orang di tingkat 
lokal, nasional, dan global, kita berbagi pengetahuan, 
meningkatkan kesadaran, dan memberdayakan individu 
untuk menjadi agen perubahan yang sangat dibutuhkan 
oleh dunia konservasi kita. Internet tidak mengenal batas 
negara, begitu pula pesan kami. Anda dapat menemukan 
kami dan terus mengikuti perkembangan berita orangutan 
terbaru dari Kalimantan di Facebook, Twitter, dan 
Instagram.

Pelestarian lingkungan dimulai dari komunitas 
lokal. Tidak hanya melindungi ekosistem dan 
sumber daya alam Indonesia yang unik, kami juga 
mempertahankan mata pencaharian dan tradisi 
masyarakatnya. 

Kami tidak bekerja sendirian di garis depan konservasi 
orangutan. Bahkan di wilayah yang paling terpencil, 
pekerjaan kami dan perubahan lanskap alam berdampak 
pada komunitas lokal. Dengan mempekerjakan 
staf lokal, membeli berbagai kebutuhan kami dari 
masyarakat lokal, dan bekerja bersama masyarakat 
untuk membangun kesadaran dan kapasitas mereka, 
kami membantu memberdayakan masyarakat untuk 
meningkatkan mata pencaharian mereka sekaligus 
menjaga lingkungan.

Kerja pemberdayaan masyarakat kami melibatkan 
masyarakat di sekitar lokasi pelepasliaran kami di 
Kalimantan Tengah dan Timur, di Kawasan Konservasi 
Mawas, dan di sekitar Pusat Rehabilitasi Orangutan 
Samboja Lestari dan Nyaru Menteng. Di setiap wilayah 
kerja, kami menyesuaikan program kerja untuk secara 
sistematis mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat sekitar. Kegiatan pendukung dapat 
mencakup reboisasi dan rehabilitasi lahan, perlindungan 

BOS Foundation bekerja di 
Kalimantan, tempat kami bekerja 
bersama masyarakat setempat di 
lokasi-lokasi berikut:

Kami berusaha keras mengembangkan program nyata 
dan efektif untuk membangun kapasitas masyarakat dan 
mata pencaharian yang bisa meningkatkan perlindungan 
dan konservasi sumber daya alam. BOS Foundation 
menganggap penting melibatkan masyarakat setempat 
sebagai pemangku kepentingan dalam upaya konservasi 
melalui peningkatan kesadaran, pembangunan kapasitas, 
dan pemberdayaan masyarakat terfokus yang membantu 
masyarakat untuk berkembang tanpa harus melanjutkan 
siklus eksploitasi sumber daya alam yang terjadi saat ini.

Kami benar-benar percaya bahwa kita ‘meminjam’ Bumi 
ini dari generasi penerus, karenanya, kita bertanggung 
jawab menjaga alam untuk kepentingan generasi 
sekarang dan mendatang. 

Kawasan Konservasi Mawas

Hutan Kehje Sewen

Hutan Lindung Bukit Batikap

Samboja Leastari

Nyaru Menteng

Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya

hutan melalui pemadaman kebakaran dan pemantauan 
kegiatan ilegal, mata pencaharian alternatif seperti 
pertanian berkelanjutan dan produksi kerajinan tangan, 
pelestarian budaya, dan pengelolaan sumber daya alam.

TEMPAT KAMI BEKERJA

Kenali kami lebih jauh, 
pelajari peta interaktif yang 
menujukkan lokasi kerja kami. 


