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MARI KITA MULAI

TEMPAT KAMI BERKUNJUNG

Kami mengunjungi TK, SD, SMP dan SMU, serta 
sejumlah universitas di Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi, Bandung, Kalimantan Tengah, 
dan Kalimantan Timur.

HARAPAN KAMI

Program ini gratis tetapi kami mendorong 
anak-anak untuk menjadi Orangutan Lifesaver 
dengan berdonasi sebesar Rp 20.000 per siswa 
atau membeli merchandise yang kami bawa ke 
sekolah untuk mendukung upaya konservasi 
kami. 

BAHASA PENGANTAR

Program ini dibawakan dalam bahasa Indonesia 
dan Inggris.
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terlindungi. Apa yang harus dipahami manusia adalah 
bahwa melestarikan ekosistem hutan ini sama pentingnya 
bagi umat manusia seperti bagi keanekaragaman hayati di 
hutan sendiri. 

Jika kita paham hubungan kita dengan hutan dan 
penghuninya, tentu kita kan lebih terinspirasi untuk 
bertindak.

Dengan Program Orangutan Goes To School kami berusaha 
menghubungkan generasi muda dengan orangutan 
dan keanekaragaman hayati hutan dalam upaya 
menginspirasi pelestarian alam di Kalimantan. Siswa 
dapat melihat relevansi pelajaran mereka dengan masalah 
kompleks terkait lingkungan yang tengah kita hadapi dan 
memperoleh keterampilan untuk menuntaskan masalah 
dengan kreatif dan pemberi dukungan yang berpengaruh 
bagi orangutan yang terancam punah.

TENTANG KAMI
Perjalanan BOS Foundation dimulai di tahun 1991, dengan 
didirikannya pusat rehabilitasi sederhana di Wanariset 
di Kalimantan Timur, menanggapi banyaknya kasus 
penangkapan orangutan demi perdagangan hewan 
ilegal. Dalam beberapa dekade sejak itu, peran kami 
telah berkembang pesat. Saat ini, kami bekerja sama 
dengan masyarakat setempat, pemerintah Indonesia, dan 
komunitas global untuk memerangi kepunahan dengan 
melestarikan orangutan dan habitatnya di berbagai situs di 
Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah dan Timur. 

HUBUNGI KAMI

Pelajari lebih jauh tentang 
program edukasi kami 
dengan memindai kode QR 
menggunakan ponsel Anda. 

KERJA SAMA KAMI DENGAN SEKOLAH-SEKOLAH
Selama bertahun-tahun, kami telah bekerja dengan banyak 
guru dan sekolah untuk menyediakan berbagai sumber 
bahan pelajaran dan aktivitas menarik untuk melibatkan 
dan menginspirasi para siswa. 

Sudah lebih dari 25 sekolah di Jabodetabek dan Bandung 
dan lebih dari 15 di Kalimantan Tengah dan Timur 
berpartisipasi dalam program Orangutan Goes to School. 
Dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan kegiatan 
pendidikan, kami menginspirasi lebih dari 3.250 siswa.

KELAS-KELAS ORANGUTAN GRATIS
Program kami membantu siswa memahami ancaman 
terhadap orangutan dan ekosistem hutan dan mendorong 
para siswa mengeksplorasi cara-cara penyelamatan 
orangutan melalui contoh-contoh praktis dari pekerjaan 
kami. Kami menyesuaikan setiap program dengan 
kebutuhan siswa, mulai dari taman kanak-kanak hingga 
universitas. Tim pendidikan kami menyediakan:

• Presentasi yang informatif, didesain dengan tingkat 
pendidikan audiens

• Mengadakan sesi ‘Tanya Jawab’
• Kegiatan kreatif seperti mewarnai, permainan 

edukasional, atau pemutaran film
 
Sesi kelas kami berlangsung dari 40 hingga 90 menit, dan 
memberi anak-anak wawasan untuk berpendapat dan 
menjadi pembela konservasi. 

Durasi dan konten program dapat disesuaikan dengan 
kurikulum sekolah yang berbeda, dan kami dengan senang 
hati bersedia mendiskusikan kebutuhan Anda sehingga 
siswa Anda memiliki pengalaman terbaik.

Konservasi dimulai dari pendidikan. Itu sebabnya kami 
bermitra dengan sekolah-sekolah di Indonesia untuk 
mengajarkan generasi penerus tentang orangutan, 
upaya konservasi kami, dan berbagai tantangan yang 
kami hadapi saat ini.

Orangutan adalah makhluk luar biasa dan salah satu 
kerabat terdekat manusia, berbagi 97% DNA kita. Tetapi 
makhluk cerdas ini menghadapi berbagai ancaman yang 
kompleks. Ancamannya begitu besar sehingga kami 
butuh dukungan dari semua pihak. Dari siswa TK hingga 
mahasiswa, kaum muda sadar bahwa mereka juga 
berperan jika ingin menyelamatkan hewan menakjubkan 
ini dari kepunahan.

MENGAPA ORANGUTAN PENTING
Diperkirakan lebih dari 200.000 orangutan Kalimantan 
mati atau hilang antara tahun 1970 dan 2015. Ancaman 
utama adalah deforestasi, degradasi, dan fragmentasi 
hutan, akibat penebangan kayu, kebakaran hutan, dan 
penebangan untuk industri ekstraktif, pertanian, dan 
perkembangan manusia. 

Sebagai spesies kunci, orangutan bagian integral dari 
kesehatan ekosistem hutan tropis yang mereka tempati. 
Mereka berperan penting dalam penyebaran benih karena 
mengonsumsi berbagai macam buah-buahan, mampu 
menelan biji yang lebih besar dari kebanyakan pemakan 
buah, dan melakukan perjalanan jauh untuk menebar 
biji. Dengan melindungi orangutan di habitatnya, spesies 
flora dan fauna lain yang tak terhitung jumlahnya juga 

BOS Foundation bekerja di 
Kalimantan, tempat kami 
menjalankan dua pusat 
rehabilitasi orangutan dan 
tiga situs pelepasliaran 
orangutan. Program 
Pendidikan kami berasal dan 
dikelola dari kedua pusat 
rehabilitasi ini dan kantor HQ 
kami di Bogor, Jawa Barat.
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