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PERJANJIAN PENGGUNAAN DATA 

Saya yang namanya tertera di bawah ini 

Nama Depan 

Nama Keluarga 

No. KTP/Paspor 

Lembaga Asal 

Alamat Surel 

Nomor Telepon 

Dengan ini saya menyatakan, atas nama  [nama 
lembaga], bersedia menggunakan data yang dikumpulkan dengan dukungan dari 
Yayasan BOS dalam selang waktu / /  [tanggal mula] dan / /

 [tanggal akhir] di  [nama program Yayasan BOS] 
seperti yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Baik data yang dikumpulkan maupun data jangka panjang yang disetujui oleh
Yayasan BOS akan digunakan seperti yang dijelaskan dalam FORMULIR PROPOSAL

PROYEK PENELITIAN saya. Setiap penggunaan lain di luar proposal awal, harus
disetujui terlebih dulu secara tertulis oleh Yayasan BOS.

2. Setelah melakukan analisis data, namun sebelum diseminasi melalui publikasi
atau metode diseminasi tertulis lain, Yayasan BOS harus menerima draft naskah
untuk ditinjau selama sekurang-kurangnya dua pekan. Yayasan BOS harus
menyetujui isi dari materi yang disebutkan di atas sebelum disebarluaskan.

3. Setelah melakukan analisis data, namun sebelum diseminasi melalui presentasi
atau metode diseminasi verbal lainnya, Yayasan BOS harus sudah menerima hasil
dan interpretasi presentasi minimal satu pekan sebelum presentasi. Jika
memungkinkan, Yayasan BOS lebih disukai agar draf presentasi dibagikan secara
digital termasuk ceramah praktiknya. Yayasan BOS harus menyetujui terlebih dulu
isi dari materi yang disebutkan di atas sebelum disebarluaskan.

4. Dalam segala bentuk penyebaran data, Yayasan BOS harus diberi penghargaan atas
kontribusinya dan akan menyediakan logo yang sesuai untuk dipergunakan dalam
presentasi.

https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/research-project-proposal-form/research-project-proposal-form_in.pdf
https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/research-project-proposal-form/research-project-proposal-form_in.pdf


PERJANJIAN PENGGUNAAN DATA P. 02/02 

BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL (BOS) FOUNDATION   Jalan Kumbang No. 31   Bogor 16128 West Java   Indonesia 

5. Untuk publikasi apapun yang dihasilkan dari data yang dikumpulkan di fasilitas
dan wilayah kerja Yayasan BOS, kami wajib dilibatkan dalam kepenulisan publikasi
jurnal peer-review yang membutuhkan kontribusi dalam bentuk umpan balik.
Kami akan memberikan umpan balik dalam waktu 2 minggu.

6. Untuk publikasi atau presentasi apapun yang menggunakan data yang
dikumpulkan selama kunjungan ke wilayah kerja Yayasan BOS, satu kopi tulisan
akhir berupa berkas elektronik wajib dikirimkan kepada Yayasan BOS.

7. Apabila laporan dibutuhkan oleh pihak ketiga atau Lembaga pendukung, kopi dari
laporan-laporan ini juga wajib dikirimkan kepada Yayasan BOS.

8. Semua data yang dikumpulkan selama kunjungan namun belum terpublikasi, tidak
diperbolehkan untuk diberikan atau dijual kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari
Yayasan BOS.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami hal di 
atas serta dan menyetujui ketentuan ini. Saya memahami dan menerima jika saya 
gagal untuk mematuhi semua hal di atas, Yayasan BOS berhak mencabut izin 
dan/atau menentang publikasi, presentasi, dan/atau gelar yang dihasilkan. 

SEBAGAI BUKTI, Saya menandatangani Perjanjian ini di 

/ /
Tempat Tanggal (tgl/bln/thn) 

 Tanda Tangan Saksi         Tanda Tangan Peneliti 
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