
PEDOMAN PERMOHONAN PROYEK PENELITIAN P. 01 

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

UPDATE 21/03/2022  

PEDOMAN PERMOHONAN PROYEK 
PENELITIAN  

 

A. PENDAHULUAN

Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation selalu berupaya memberikan perawatan 
terbaik bagi orangutan yang diselamatkan dan merehabilitasi mereka untuk 
dilepasliarkan ke alam liar, sambil menjaga dan memperbaiki habitat orangutan. 
Metode yang mendukung proses ini telah berkembang berkat penerapan penelitian 
yang terus-menerus dilaksanakan ditambah penegakan standar ilmiah yang ketat. 
Dalam pengembangan praktik dan perencanaan yang baik, BOS Foundation sangat 
menghargai penelitian baru dan inovatif yang dapat menjadi aset penting bagi upaya 
pelestarian orangutan. Sejalan pandangan ini, kami menyambut baik proyek penelitian 
yang sesuai di keempat program kami di Kalimantan Tengah dan Timur, serta kantor 
pusat kami di Bogor, Jawa Barat. 

Hingga saat ini, BOS Foundation telah memfasilitasi penelitian tentang penyakit 
zoonosis (misalnya malaria, tuberkulosis), genetika, keanekaragaman hayati 
(misalnya, penyebaran benih oleh orangutan, interaksi orangutan dan tumbuhan 
rotan), sosioekologi orangutan (misalnya, penggunaan habitat, perilaku makan, 
perilaku sosial, fungsi kognitif orangutan), biologi reintroduksi (misalnya, faktor yang 
menentukan keberhasilan reintroduksi orangutan), evaluasi program, pendidikan, dan 
ekowisata. Kami telah menyelenggarakan proyek penelitian internasional dan nasional 
yang dilakukan oleh peneliti profesional dan mahasiswa di semua tingkat pendidikan 
pasca sekolah menengah. Kami selalu membuka diri bagi peneliti dan proyek 
penelitian yang mendukung misi dan visi kami untuk melestarikan orangutan. 
Namun, harus dipahami bahwa studi yang berharga pun bisa batal dilakukan akibat 
pertimbangan etika dan/atau masalah logistik. 

BOS Foundation menolak mengakomodasi penelitian yang tidak sejalan dengan tujuan 
untuk menegakkan kesejahteraan orangutan dalam perawatan kami sekaligus 
melestarikan spesies ini secara keseluruhan. Secara khusus, proyek penelitian tidak 
boleh melanggar standar etika kami, yang sejalan dengan standar internasional untuk 
penelitian kera besar non-manusia (harap mengacu pada pedoman topik penelitian 
yang sesuai, misalnya, Pedoman Praktik Terbaik IUCN untuk Survei dan Pemantauan 
Populasi Kera Besar, Pedoman Praktik Terbaik untuk Pemantauan Kesehatan dan 
Pengendalian Penyakit pada Populasi Kera Besar), atau berdampak negatif terhadap 
potensi pelepasliaran orangutan. Jika memungkinkan, data penelitian yang 
memerlukan pengamatan harian terhadap orangutan yang kami rawat, dikumpulkan 
oleh staf kami atau menggunakan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian 
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sebelumnya (misalnya, data perilaku, data medis). Untuk penelitian yang memerlukan 
sampel biologis, pelaksanaannya hanya akan diizinkan sesuai jadwal perawatan 
harian satwa yang kami laksanakan. 

Dokumen ini menyajikan gambaran umum tentang program-program BOS Foundation 
dan potensi melakukan penelitian dalam organisasi kami. Ini juga memberikan 
gambaran umum tentang prosedur aplikasi proyek penelitian kami. Peneliti yang 
tertarik untuk melakukan penelitian bekerja sama dengan BOS Foundation wajib 
membaca dokumen ini secara lengkap sebelum mengisi FORMULIR PERMOHONAN 
PROYEK PENELITIAN kami dan mengirimkannya kembali untuk ditinjau. Dewan 
Penasihat Ilmiah (SAB) BOS Foundation, yang terdiri dari sejumlah pakar ilmiah di 
bidang orangutan dan konservasinya, tidak hanya akan memandu arah penelitian, 
tetapi juga menilai proposal penelitian yang diajukan dan menyetujui proyek penelitian 
bersama dengan tim BOS Foundation di lapangan. 

B. PROFIL ORGANISASI

Dibentuk pada tahun 1991 sebagai Balikpapan Orangutan Society, menjadi lembaga 
nirlaba Indonesia yang diakui secara hukum pada tahun 1998, dan berganti nama 
menjadi Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation pada tahun 2003, ini adalah 
lembaga swadaya masyarakat Indonesia yang didedikasikan untuk pelestarian 
orangutan kalimantan dan habitatnya, bekerja sama dengan masyarakat setempat, 
Kementerian Kehutanan Indonesia, dan organisasi mitra internasional. 

Orangutan kalimantan kini terdaftar sebagai spesies Sangat Terancam Punah dalam 
Daftar Merah Spesies IUCN (2016), akibat perusakan habitat terkait penebangan, 
konversi hutan menjadi lahan pertanian, dan kebakaran hutan. Mereka juga diburu 
untuk perdagangan satwa liar ilegal dan dianggap hama di perkebunan. Untuk 
mengatasi banyaknya ancaman terhadap orangutan kalimantan, yang total 
populasinya diperkirakan hanya 57.350 individu pada tahun 2016 (Utami-Atmoko et al., 
2017), BOS Foundation telah membentuk dan mengoperasikan sejumlah program 
perlindungan orangutan. 

Selama 30 tahun sejak BOS Foundation memulai misinya untuk menyelamatkan 
orangutan yang teraniaya di Kalimantan Timur, kami telah berkembang menjadi 
empat program berbeda di Kalimantan Tengah dan Timur (lihat Gambar 1), yaitu 
Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Timur dan Rehabilitasi Lahan di Samboja 
Lestari, Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Tengah di Nyaru Menteng, 
Program Restorasi Habitat Orangutan yang mengelola Konsesi Restorasi Ekosistem 
seluas 86.593,65 ha di Kalimantan Timur, dan Program Konservasi Mawas tempat BOS 
Foundation mendukung konservasi 2.550 orangutan liar di hutan rawa gambut seluas 
309.000 ha. Semua program BOS Foundation didukung oleh kantor pusat di Bogor. 
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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
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Secara kolektif, program ini telah menyelamatkan lebih dari 2.500 orangutan sejak 
tahun 1991, dan melepasliarkan lebih dari 450 orangutan hasil rehabilitasi kembali ke 
alam liar sejak tahun 2012. 

Gambar 1: Peta wilayah kerja BOS 
Foundation di Kalimantan Tengah dan 
Timur 

C. PROGRAM-PROGRAM BOS FOUNDATION

1. Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Timur dan Rehabilitasi Lahan di
Samboja Lestari

1.1. Sekilas Program

Program BOS Foundation saat awal dibentuk di tahun 1990-an masih berfokus pada 
penyelamatan, rehabilitasi, dan reintroduksi orangutan di Kalimantan Timur. Bermula 
di Wanariset, stasiun penelitian hutan tropis berlokasi di dekat Balikpapan, program 
ini kemudian pindah pada tahun 2006 ke tanah yang dibeli di Samboja Lestari dan 
diperluas untuk mencakup restorasi habitat. 

Program Reintroduksi dan Rehabilitasi Lahan Orangutan Kalimantan Timur BOS 
Foundation di Samboja Lestari berpusat di lahan seluas 1.853 ha milik BOS Foundation 
sendiri, yang sebagian besar awalnya berupa hutan dan semak belukar yang 
terdegradasi tetapi telah direhabilitasi dan dihutankan kembali oleh BOS Foundation. 
Fasilitas di sana termasuk pusat penyelamatan dan rehabilitasi orangutan, pondok 
ekowisata, pulau buatan untuk proses pra-pelepasliaran orangutan, suaka permanen 
dan unit perawatan khusus, dan beberapa kandang beruang madu besar. Program 
tersebut saat ini merawat lebih dari 70 beruang madu, lebih dari 100 orangutan dan 
telah memperkenalkan kembali lebih dari 115 orangutan untuk hidup bebas di hutan 
yang aman melalui program RHO (lihat bagian 2 di bawah). 



PEDOMAN PERMOHONAN PROYEK PENELITIAN P. 04 

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

1.2. Obyek Penelitian Terkait Program Samboja Lestari 

a. Kesejahteraan orangutan dan pengayaan

b. Faktor-faktor penentu keberhasilan pelepasliaran orangutan hasil program
rehabilitasi (proyek kerja sama dengan RHO, lihat bagian 2 di bawah)

c. Penyakit dan patogen yang berdampak pada orangutan

d. Rehabilitasi lahan dan hutan

e. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran

f. Wanatani bagi produk pakan orangutan dan pemberdayaan masyarakat

g. Pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pusat rehabilitasi kami

h. Konflik manusia-orangutan dengan masyarakat sekitar

i. Berbagai isu ekonomi dan keberlanjutan terkait kegiatan ekowisata

2. Program Restorasi Habitat Orangutan (RHO)

2.1. Sekilas Program

Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Timur di Samboja Lestari bekerja sama 
erat dengan Program RHO. Program RHO diimplementasikan oleh PT. Restorasi Habitat 
Orangutan Indonesia (RHOI). PT. RHOI dibentuk oleh BOS Foundation pada tahun 2009 
untuk mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem 
(IUPHHK-RE) seluas 86.450 hektar yang kami dedikasikan untuk menjadi habitat bagi 
orangutan hasil rehabilitasi yang dilepasliarkan. Hutan Restorasi Ekosistem (RE) yang 
dinamakan Kehje Sewen tersebut, telah dimanfaatkan oleh BOS Foundation dan PT. 
RHOI untuk melepasliarkan lebih dari 115 orangutan sejak tahun 2012. BOS Foundation 
dan PT. RHOI juga mengelola sebuah pulau berhutan alami seluas 82 hektar sebagai 
pulau pelepasliaran di Kalimantan Timur yang dinamakan Juq Kehje Swen, dan 
dimanfaatkan sebagai pulau pra-pelepasliaran. 

2.2. Obyek Penelitian Terkait Program RHO 

a. Berbagai faktor pasca pelepasliaran yang memengaruhi keberhasilan program
reintroduksi orangutan di Hutan Kehje Sewen (proyek kerja sama dengan
Samboja Lestari, lihat bagian 1 di atas)

b. Rehabilitasi lahan dan hutan

c. Pencegahan kebakaran di Hutan Kehje Sewen

d. Sistem pengelolaan energi dan pengairan di kamp-kamp pelepasliaran Hutan
Kehje Sewen
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e. Pemberdayaan masayarakat bagi penduduk sekitar Hutan Kehje Sewen

f. Konflik manusia-orangutan pada masyarakat di sekitar Hutan Kehje Sewen

g. Keanekaragaman hayati di Hutan Kehje Sewen

3. Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Tengah di Nyaru Menteng

3.1. Sekilas Program

Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Tengah di Nyaru Menteng didirikan di 
tahun 1999 dan dengan cepat berkembang menjadi pusat penyelamatan dan 
rehabilitasi kera terbesar di dunia. Saat ini fasilitas tersebut tidak hanya mencakup 
sekolah hutan, kandang sosialisasi, kandang individu, dan klinik kedokteran hewan, 
tetapi juga empat pulau berhutan alami untuk pra-pelepasliaran, tiga di antaranya 
terletak di sepanjang Sungai Rungan. Penggunaan pulau-pulau berhutan semakin 
meluas di tahun 2015, saat BOS Foundation berhasil membeli 655 hektar lahan di 
Kepulauan Salat, yang difungsikan sebagai lokasi pra-pelepasliaran untuk orangutan 
rehabilitasi dan lokasi suaka permanen bagi orangutan yang tidak dapat dilepasliarkan 
ke hutan. 

BOS Foundation memperoleh hak untuk melepasliarkan orangutan ke Hutan Lindung 
Bukit Batikap di tahun 2012 dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di tahun 2016. Di 
dua hutan pelepasliaran ini, BOS Foundation telah melepasliarkan lebih dari 350 
orangutan kembali ke alam liar di Kalimantan Tengah sejak tahun 2012, meninggalkan 
pusat untuk merawat lebih dari 300 orangutan saat ini. 

3.2. Obyek Penelitian terkait Program Nyaru Menteng 

a. Kesejahteraan orangutan dan pengayaan (enrichment)

b. Faktor-faktor pra dan pasca pelepasliaran orangutan yang menentukan
keberhasilan program rehabilitasi dan pelepasliaran orangutan

c. Penyakit dan patogen yang berdampak pada orangutan

d. Rehabilitasi lahan dan hutan

e. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran

f. Sistem energi dan pengolahan air bagi kamp-kamp di hutan pelepasliaran

g. Wanatani untuk produksi pakan orangutan dan pemberdayaan masyarakat

h. Pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pusat rehabilitasi
dan/atau hutan pelepasliaran

i. Penyelesaian konflik manusia-orangutan di masyarakat setempat
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j. Isu-isu ekonomi dan keberlanjutan dalam kegiatan ekowisata kami

k. Keanekaragaman hayati di hutan pelepasliaran

4. Program Konservasi Mawas

4.1. Sekilas Program

Pada tahun 2002, BOS Foundation Program Konservasi Mawas. Program ini didasarkan 
pada kesepakatan kerjasama antara BOS Foundation dan pemerintah provinsi 
Kalimantan Tengah dan bertujuan untuk melestarikan sekitar 309.000 hektar hutan 
rawa gambut yang menampung sekitar 2.550 orangutan liar. Program tersebut meliputi 
penghijauan dan pembasahan lahan gambut dengan memblokir kanal, pemberdayaan 
masyarakat, pendidikan masyarakat, dan inisiatif sosialisasi bagi sekitar 29.000 rumah 
tangga di 53 desa dan dusun di sekitar hutan rawa gambut tersebut. 

Hutan rawa gambut Mawas seluas 309.000 hektar dibagi menjadi dua jenis hutan yang 
diakui secara hukum: Hutan Konservasi dan Hutan Lindung. Sebelum ditetapkan 
sebagai Hutan Konservasi dan Hutan Lindung di tahun 2013, kawasan Mawas yang 
ditetapkan adalah Hutan Produksi yang merupakan bagian dari Proyek Lahan Gambut 
Sejuta Hektar (PLG) yang dimulai tahun 1995 namun terhenti sejak adanya Reformasi 
1998. Sebagian besar Program Konservasi Mawas berfokus untuk memperbaiki 
kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan PLG di tahun 1990-an terhadap tanah, 
hutan, orangutan, dan masyarakat di daerah Mawas. 

Untuk mempromosikan pelestarian hutan dan orangutan di wilayah kerja Program 
Konservasi Mawas, BOS Foundation menandatangani perjanjian dengan Universitas 
Zurich dan Universitas Nasional Jakarta (UNAS) di tahun 2003, untuk mendirikan 
Stasiun Penelitian Tuanan, dan melaksanakan Proyek Penelitian Orangutan Tuanan 
(TORP). Penelitian di tempat ini berfokus pada ekologi orangutan liar dengan 
keseluruhan situs dan proyek diawasi bersama oleh BOSF Mawas dan TORP, yang saat 
ini merupakan kerjasama antara UNAS dan Rutgers University. Peneliti yang secara 
khusus tertarik mempelajari orangutan liar di stasiun Tuanan dapat menghubungi 
erin.vogel@rutgers.edu. 

Melalui Program Konservasi Mawas, BOS Foundation juga berpartisipasi dalam Proyek 
Lahan Gambut Kalimantan Tengah (CKPP; 2005-2008) dan Kemitraan Hutan dan Iklim 
Kalimantan (KFCP; 2010-2014). CKPP adalah proyek skala besar yang didanai pemerintah 
Belanda dan bertujuan untuk merehabilitasi lahan gambut yang terdegradasi oleh PLG 
Sejuta Hektar. KFCP adalah proyek besar percontohan REDD+ yang didanai AusAID, 
dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon dan terlibat dalam tata niaga kredit 
karbon melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan gambut yang terdegradasi oleh PLG 
Sejuta Hektar. Penelitian terbaru berfokus pada proyek penanggulangan kebakaran 
hutan dan emisi karbon melalui penelitian kolaboratif. 

mailto:erin.vogel@rutgers.edu
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4.2. Obyek Penelitian di Program Konservasi Mawas 

a. Rehabilitasi/restorasi hutan rawa dan lahan gambut

b. Pencegahan dan pemadaman kebakaran di lahan gambut

c. Perubahan iklim dan peran lahan gambut

d. Penelitian pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Mawas

e. Penanganan konflik manusia-orangutan di masyarakat sekitar Mawas

f. Sosio-ekologi orangutan liar dan pemantauan non-invasif terhadap kesehatan
mereka

g. Ekologi dan hidrologi hutan rawa dan lahan gambut

5. Kantor Pusat BOS Foundation

5.1. Gambaran Umum

Kantor pusat kami terletak di kota Bogor, Jawa Barat. Di kantor pusat, kami mengelola 
semua tugas administrasi tingkat tinggi, keuangan, pemantauan dan evaluasi 
program, penggalangan dana, dan aktivitas komunikasi. 

5.2. Kesempatan Penelitian di Kantor Pusat BOS Foundation 

a. Analisis strategi penggalangan dana dan tingkat keberhasilannya

b. Analisis strategi komunikasi dan dampaknya

c. Analisis sumber daya manusia dan cara peningkatan efisiensi kerja

D. PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN

Persyaratan untuk melakukan penelitian di BOS Foundation sebagian ditentukan oleh 
BOS Foundation, dan sebagian lagi oleh pemerintah Indonesia. 

Wilayah pelepasliaran orangutan hasil rehabilitasi kami berada di bawah yurisdiksi 
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan (KLHK), yang berarti kami memerlukan izin 
tertulis resmi dari KLHK untuk mengakses wilayah tersebut. Peneliti asing juga harus 
mendapatkan izin penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi (Kemristekdikti) untuk melakukan penelitian di Indonesia (lihat Lampiran I 
untuk lebih jelasnya).  

Pemohon proyek penelitian juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 
BOS Foundation dan Dewan Penasihat Ilmiah (SAB) kami: 
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1. PENELITI BERSTATUS MAHASISWA harus diajukan di tahun terakhir studi baik
untuk meraih gelar sarjana S1. Namun, kami akan memprioritaskan mahasiswa
tingkat Master S2 atau Doktoral S3, dan peneliti profesional.

2. PENELITI PROFESIONAL DAN PENELITI MAHASISWA harus menyerahkan
semua dokumen yang dipersyaratkan di Bagian E (banyak di antaranya juga
dipersyaratkan untuk mendapatkan izin Kemristekdikti) kepada Sekretaris SAB,
yaitu Prof. Anne Russon, di alamat surel berikut: arusson@gl.yorku.ca.

E. DAFTAR DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN

1. SURAT PENGANTAR (COVER LETTER): Surat pengantar ini berisi perkenalan 
pemohon, (mis.: alasan ketertarikan, kualifikasi, pengalaman terkait) dan segala hal 
terkait proposal penelitian (mis.: topik, kegiatan yang dibutuhkan, lokasi, waktu 
rencana kedatangan).

2. CURRICULUM VITAE: mencakup curriculum vitae terbaru, dan daftar tulisan ilmiah 
yang pernah dipublikasikan (jika ada).

3. FORMULIR PERMOHONAN PROYEK PENELITIAN yang telah dilengkapi berisi data 
pemohon dan informasi lebih detail tentang proposal.

4. ANGGARAN DAN BUKTI PENDANAAN: Susun anggaran semua kegiatan terkait 
proyek penelitian (mis.: penelitian, perjalanan, mitra di Indonesia) ditambah 
dokumen yang menjelaskan ketersediaan dana untuk memenuhi semua biaya ini. 
Peraturan di Indonesia mengharuskan peneliti asing untuk membiayai mitra di 
Indonesia selama melakukan penelitian, contoh mitra: seorang peneliti atau 
mahasiswa Indonesia untuk mengembangkan potensi penelitian dilakukan oleh 
peneliti dalam negeri. Anggaran penelitian harus mencakup biaya yang dikeluarkan 
mitra dalam negeri (mis.: uang saku, transportasi, penginapan, makan, dan 
perbekalan). BOS Foundation dapat membantu menyediakan informasi besaran 
biaya di lokasi penelitian.

5. ETIKA: Sertakan bukti persetujuan dari dewan peninjau etika di institusi Anda. 
Proposal proyek harus sesuai dengan standar etika BOS Foundation (lihat PEDOMAN 
ETIKA DAN KODE ETIK kami) untuk bekerja dengan orangutan dan peraturan CITES 
untuk penelitian dengan spesies terancam punah. Untuk melakukan studi di proyek 
rehabilitasi dan reintroduksi orangutan, proposal juga harus membahas keadaan 
khusus dari orangutan yang pernah dipelihara manusia dan tengah menjalani 
rehabilitasi untuk melanjutkan kehidupan hutan bebas.

6. INFORMASI PENGAMBILAN SAMPEL: Lihat Lampiran I Jika Anda mengumpulkan 
sampel sebagai sampel botani dan sampel lainnya memerlukan RISTEK dan izin 
internasional. Orangutan adalah spesies yang Sangat Terancam Punah, sehingga

mailto:arusson@gl.yorku.ca
https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/ethical-guidelines-and-code-of-conduct/ethical-guidelines-and-code-of-conduct_in.pdf
https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/ethical-guidelines-and-code-of-conduct/ethical-guidelines-and-code-of-conduct_in.pdf
https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/research-project-proposal-form/research-project-proposal-form_in.pdf
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sampel darah, jaringan, rambut, dan tulang orangutan memerlukan izin CITES, 
tetapi sampel tinja dan urin tidak. Harap sertakan bukti bahwa izin yang 
diperlukan telah diperoleh atau sedang diproses. Proposal yang diajukan tanpa izin 
dapat disetujui untuk sementara. Persetujuan akhir tidak akan diberikan sampai 
semua izin diperoleh. 

7. SURAT REKOMENDASI: Peneliti profesional perlu menyerahkan dua surat 
rekomendasi, satu dari profesor atau peneliti senior yang setara profesor dari 
bidang keilmuan peneliti, dan satu dari pejabat lembaga atau universitas asal 
peneliti. Mahasiswa harus menyertakan dua surat rekomendasi untuk mendukung 
aplikasinya, satu dari dosen pembimbing di fakultasnya dan satu dari profesional 
yang akrab dengan pekerjaan terkait. Surat berisi seberapa baik pemberi 
rekomendasi mengenal pribadi, hasil kerja, dan kualifikasi (akademis, praktis, 
pribadi, pengalaman lapangan sebelumnya) mahasiswa pemohon, serta manfaat 
proyek yang diusulkan. Dosen pembimbing harus secara eksplisit menyatakan 
kesediaan untuk mengawasi proyek sampai selesai, termasuk pekerjaan lapangan. 

F. PROSES PENILAIAN DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN 

Semua proposal ditinjau dan disetujui oleh Dewan Penasihat Ilmiah (SAB) BOS 
Foundation. SAB meninjau proposal hanya setelah materi aplikasi selesai. SAB 
memberikan persetujuan setelah meninjau proposal, berdasarkan manfaat ilmiah, 
kelayakan, prioritas relatif terhadap kebutuhan kami, etika, dan kompatibilitas dengan 
kegiatan BOS Foundation yang sedang berlangsung. Pertimbangan praktis lain yang 
berperan adalah jumlah mahasiswa/peneliti yang dapat ditampung oleh program tuan 
rumah. SAB menilai proposal dengan berkonsultasi dengan pejabat-pejabat BOS 
Foundation dan Manajer Program terkait. Untuk proyek mahasiswa profesional dan 
senior, peninjau pihak ketiga akan dilibatkan jika dibutuhkan. 

Biasanya, SAB akan menginformasikan hasil penilaian kepada pemohon dalam waktu 
satu hingga dua bulan setelah menerima aplikasi lengkap. Jika SAB menyetujui 
proposal, SAB akan mengirimkan surat persetujuan resmi kepada pemohon dan 
program BOS yang terlibat dan memberi tahu pemohon lembaga lain yang harus 
dihubungi untuk persetujuan (misalnya, Kemristekdikti, lembaga mitra terkait, dll.). 

Persetujuan BOS Foundation adalah tahap pertama, bukan yang terakhir dari proses 
panjang pemberian persetujuan. Persetujuan BOS Foundation selalu dibutuhkan untuk 
pengajuan izin pihak pemerintah, kendati tidak menjamin keberhasilan. Persetujuan 
Kemristekdikti bisa membutuhkan waktu enam bulan atau lebih, setelah persetujuan 
dari BOS Foundation diperoleh dan mungkin memunculkan hal-hal baru di luar dugaan. 
Pemohon wajib mengakomodasikan hal ini dalam linimasa kerja keseluruhan. Pemohon 
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diharapakan untuk tidak menyusun rencana bepergian sebelum menerima (a) surat 
resmi persetujuan dari SAB BOS Foundation, dan (b) Pemberitahuan dari Kemristekdikti 
terkait penyelesaian seluruh proses perizinan dan pemberian visa dari Kantor Imigrasi. 

 

LAMPIRAN I: PERSYARATAN DAN KEBUTUHAN PRAKTIS UNTUK PELAKSANAAN 
PENELITIAN 

1. IZIN DAN VISA PENELITIAN: Pemohon penelitian asing (baik profesional maupun 
mahasiswa) harus memiliki izin riset menggunakan Visa Menetap Sementara Index 
315 sebagai satu-satunya visa yang diizinkan untuk melaksanakan penelitian di 
Indonesia. 

Visa Index 315 bisa diperoleh di kedutaan atau konsulat Republik Indonesia terdekat, 
sebelum melakukan perjalanan ke Indonesia. Hubungi kedutaan atau konsulat 
Republik Indonesia atau kunjungi situs web mereka untuk mengetahui persyaratan 
untuk mendapatkan visa Index 315. Sebagai tambahan, kedutaan atau konsulat 
biasanya membutuhkan surat undangan resmi dari BOS Foundation dan/atau 
Lembaga lain di Indonesia yang bersedia menjadi sponsor. Sebelum kedatangan di 
program BOS Foundation, penelitin wajib mengirimkan bukti visa dan semua 
dokumen perizinan yang dimiliki. Siapa pun yang datang tanpa dokumen yang 
memadai, tidak diizinkan untuk memulai bekerja.  

2. IZIN PENGUMPULAN SAMPEL: Untuk setiap pengambilan sampel, sertakan bukti 
bahwa izin mengumpulkan, mengangkut, dan memproses sampel yang diperlukan 
telah diperoleh atau sedang diproses. Perlu diketahui bahwa sampel yang dapat 
diekspor hanya sampel yang tidak dapat diproses oleh laboratorium di Indonesia 
(izin untuk mengekspor sampel memerlukan pernyataan/izin resmi tersendiri dari 
LIPI). Orangutan adalah spesies yang dilindungi yang terdaftar dalam IUCN Red List 
dan Peraturan Nasional tentang Spesies yang Dilindungi, sehingga sampel 
termasuk darah, jaringan, rambut, dan tulang memerlukan izin CITES. Proposal 
yang diajukan tanpa izin dapat disetujui untuk sementara. Persetujuan akhir tidak 
akan diberikan sampai semua izin diperoleh. 

3. FLEKSIBILITASI PROYEK: Ketika proposal penelitian disetujui oleh BOS 
Foundation, semua pihak yang terlibat dalam proyek penelitian harus 
menandatangani perjanjian resmi. Sesuai kesepakatan, setiap perubahan pada 
proyek, seperti yang telah disepakati secara resmi, harus terlebih dulu didiskusikan 
dengan SAB dan Manajer Program BOS Foundation sebelum dilanjutkan. Pemohon 
bertanggung jawab melaksanakan proyek mereka seperti yang diusulkan. 

4. STATUS KESEHATAN: Semua peneliti yang terlibat dalam program rehabilitasi 
dan reintroduksi orangutan harus memberikan bukti terkini bahwa mereka bebas 
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dari berbagai penyakit yang dapat menular ke orangutan (lihat tabel di bawah). 
Peneliti juga harus menyelesaikan masa karantina sebelum diperbolehkan 
berdekatan dengan orangutan. Masa karantina ditetapkan 10 hari di Indonesia 
dengan 5 hari terakhir harus dihabiskan di Kalimantan. 

INFEKSI BERLAKU PADA TES/HASIL DIMINTA 

TUBERKULOSIS 
(TB) 

 

Pengunjung dari negara 
non-endemik-TB* dengan 
bukti vaksinasi BCG  

Hasil negatif tes IGRA (Quantiferon) 
ATAU atau hasil pindaian ronsen dada 

 Pengunjung dari negara 
non-endemik-TB* yang telah 
divaksinasi, atau apabila 
catatan vaksinasi tidak ada 

Hasil negatif tes IGRA (Quantiferon) 
ATAU hasil negatif tes mantoux AND 
hasil pindaian ronsen dada 

 Pengunjung dari negara 
endemik-TB 

Hasil negatif tes IGRA DAN hasil 
pindaian ronsen dada ATAU tiga sampel 
sputum dites dengan pemeriksaan BTA 
DAN pindaian ronsen dada 

HEPATITIS B Seluruh pengunjung Tes darah untuk HbsAg, anti Hbs, dan 
Anti-HBc 

HEPATITIS C Seluruh pengunjung Tes darah untuk Anti-HCV 

HIV Seluruh pengunjung Tes darah untuk Anti-HIV 

COVID-19 Pengunjung dari negara 
yang memberikan vaksinasi 
COVID-19  

Bukti vaksinasi COVID-19 DAN hasil 
negatif tes PCR dalam waktu 3 hari 
sebelum kedatangan DAN hasil negatif 
tes rapid di hari ke-3 masa karantina 
DAN hasil negatif tes PCR COVID-19 di 
hari ke-8 karantina 

Pengunjung dari negara 
tanpa vaksinasi COVID-19  

Hasil negatf tes PCR COVID-19 dari 3 hari 
sebelum kedatangan DAN hasil negatif 
tes rapid antigen di hari ke-3 karantina 
DAN hasil negatif tes PCR COVID-19 di 
hari ke-8 karantina 

DEMAM 
KUNING/YELLOW 
FEVER 

Pengunjung yang baru 
datang dari negara endemik 
Demam Kuning 

Bukti vaksinasi Demam Kuning 

HERPES 
SIMPLEX I & II 

Seluruh pengunjung  Pengunjung yang terinfeksi Herpes 
harus menjaga jarak dengan orangutan 
setiap kali muncul gejala 
Herpes/demam lepuh/pilek dan pegal-
pegal 

*Wilayah dianggap non-endemik TB: Eropa (anggota CEE), Amerika Utara, Australia, Selandia Baru 
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5. DOKUMENTASI BOS FOUNDATION: Sebelum tiba di Indonesia, seluruh peneliti 
wajib membaca, menaati, mengisi, menandatangani, dan mengirimkan dokumen-
dokumen pelengkap sebagai berikut: 

a. Pedoman Etika & Tata Tertib 

b. Perjanjian Menjaga Jarak dengan Orangutan  

c. Persyaratan Tes Kesehatan dan Karantina  

d. Perjanjian Kesediaan Melepaskan Tuntutan Hukum Atas Cedera Fisik 

e. Pernyataan Kepatuhan Pengunjung  

f. Perjanjian Penggunaan Data  

g. Bukti Asuransi Kesehatan  

h. Kopi pindaian paspor, termasuk halaman identitas dan visa  

6. PENGGUNAAN FASILITAS: Penggunaan sejumlah fasilitas (mis.: laboratorium dan 
peralatan klinik tim medis) secara prinsip diperbolehkan, namun harus 
dikoordinasikan dengan pihak BOS Foundation yang bertanggung jawab. 

7. ASISTEN: Peneliti dapat memanfaatkan tenaga setempat untuk dijadikan asisten 
peneliti; namun pemanfaatan ini harus dikoordinasikan dengan BOS Foundation 
untuk menjamin keadilan, standar, kontrak, dsb. Untuk kegiatan terkait kontak 
langsung dengan orangutan atau di wilayah tempat orangutan menjelajah, asisten 
penelitian juga harus memenuhi persyaratan program (mis.: bukti status bebas-
penyakit, pengalaman atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan bekerja 
dengan orangutan, pengawasan yang layak saat menjalankan kegiatan penelitian). 
Program terkait dapat memberikan perkiraan upah, transportasi, akomodasi, dll. 
yang layak. Izin dapat diberikan kepada mahasiswa yang membantu peneliti, 
namun perlu diatur sejak awal korespondensi perizinan. 

8. PENILAIAN RISIKO: Mohon lihat Lampiran II. 

9. TINDAK-TANDUK: Peneliti wajib menaati standar yang ditetapkan BOS Foundation 
dalam berinteraksi dengan orangutan, alam sekitar, staf BOS Foundation, dan 
masyarakat setempat (mohon lihat PEDOMAN ETIKA DAN TATA TERTIB untuk 
detail lebih lanjut). Peneliti yang mengabaikan standar ini akan diminta untuk 
meninggalkan proyek.  

10. BERBAHASA: Bahasa yang dipergunakan sehari-hari di lingkungan BOS 
Foundation adalah Bahasa Indonesia. Peneliti diminta untuk menguasai beberapa 
kata dan kalimat dalam Bahasa Indonesia untuk membantu kelancarakan kerja, 
sebelum datang ke program. Beberapa staf bisa berbahasa Inggris. Semua peneliti 
wajib menguasai Bahasa Inggris dengan baik.  

https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/ethical-guidelines-and-code-of-conduct/ethical-guidelines-and-code-of-conduct_in.pdf
https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/ethical-guidelines-and-code-of-conduct/ethical-guidelines-and-code-of-conduct_in.pdf
https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/orangutan-proximity-agreement/orangutan-proximity-agreement_in.pdf
https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/visitor-medical-health-test-requirements/medical-health-test-and-quarantine-requirements_in.pdf
https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/visitor-compliance-statement/visitor-compliance-statement_in.pdf
https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/data-usage-agreement/data-usage-agreement_in.pdf
https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/waiver-of-liability-and-hold-harmless-agreement/waiver-of-liability-and-hold-harmless-agreement_in.pdf
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11. AKOMODASI: Akomodasi di program-program BOS Foundation sangat terbatas, dan 
membutuhkan pengaturan di muka. Tidak ada kamar khusus dan peneliti harus 
bersedia mengakomodasi kebutuhan lain dari program. Biaya akomodasi 
ditentukan oleh program dan pembayaran harus dilakukan di muka, atau 
setidaknya, saat kedatangan.  

 

LAMPIRAN II: KONSEP ETIKA DARI PENELITIAN «RISIKO MINIMAL»  

Peneliti bertanggung jawab menaksir tingkat risiko dalam proyek mereka, berdasarkan 
informasi yang tersedia dan perencanaan yang cermat. Konsep «risiko minimal» bisa 
bermanfaat dalam melaksanakan penaksiran ini. Secara umum, penelitian «risiko 
minimal» adalah yang perkiraan hasilnya tidak memunculkan dampak buruk yang 
signifikan dalam salah satu faktor di bawah ini, dengan arti bahwa hasil yang 
berdampak buruk bukanlah hal yang secara wajar dialami subjek dalam kehidupan 
sehari-hari. Peneliti wajib mempertimbangkan bagaimana kelima faktor tersebut 
berdampak terhadap tingkat risiko keseluruhan. 

1. Jenis risiko atau dampak buruk yang harus dihindari dalam penelitian mencakup:  

(i)  biomedis/fisik 

(ii)  psikologis/emosional/sosial 

(iii)  ekonomi/karir 

(iv)  hukum  

(v) sosial/politik 

2. Umumnya ada ancaman atau potensi masalah yang mungkin muncul pada subjek 
yang berpartisipasi dalam penelitian. Faktor-faktor ini mungkin mencakup efek 
kesehatan, psikologi, atau hubungan sosial dengan manusia. Bagi orangutan yang 
pernah disekap manusia, interaksi yang berlebihan dengan peneliti atau kegiatan 
penelitian dapat menimbulkan masalah bagi upaya adaptasi terhadap kehidupan 
liar. Peneliti memiliki tanggung jawab untuk menaksir ancaman atau potensi 
masalah tersebut, untuk memperingatkan SAB tentang kondisi penelitian yang 
dapat menimbulkan dampak buruk, dan menunjukkan bagaimana hal ini akan 
ditangani. Pemohon harus menilai hal ini secara objektif, karena dampak ini 
mungkin menjadi produk sampingan yang tidak diinginkan dari penelitian. 

3. Kemungkinan bahwa penelitian memunculkan dampak buruk harus ditaksir 
secara objektif dalam hal itu terjadi sebagai produk sampingan potensial dari 
penelitian (misalnya, apakah kemungkinan risiko ini terjadi satu dalam seribu 
kasus, atau sepuluh kasus) 
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4. Besarnya dampak masalah dari penelitian pada orang yang terlibat langsung, pada 
program pelestarian orangutan, dan pada masyarakat setempat harus diperkirakan 
sebelumnya, karena persepsinya mungkin berbeda. Peneliti bertanggung jawab 
memberi tahu SAB tentang tingkat masalah yang perlu diantisipasi dan 
kemungkinan ini dapat terjadi tanpa peringatan sebelumnya. Hal ini sejalan 
dengan pemahaman «kesepakatan berdasarkan informasi yang selengkap 
mungkin». 

Peneliti bertanggung jawab memperkirakan potensi bahaya terhadap subjek penelitian 
mereka. Peneliti juga berkewajiban mempertimbangkan potensi bahaya bagi BOS 
Foundation, komunitas terkait (mis.: penelitian, konservasi, lokal), dan masyarakat 
yang lebih luas.  

 

LAMPIRAN III.  TANGGUNG JAWAB PENELITI  

Peneliti dan mahasiswa pembantu adalah pengunjung program BOS Foundation, 
disponsori resmi oleh BOS Foundation dan lembaga lain (misalnya, Kemristekdikti, 
Lembaga Penelitian Kehutanan, LIPI), dengan hak istimewa yang ditentukan oleh 
kebutuhan proyek. Tanggung jawab muncul bersamaan dengan penerimaan sponsor, 
sebagaimana diuraikan berikut ini. 

1. KEGIATAN YANG DISETUJUI: Peneliti wajib memperoleh izin dari Manajer 
Program terkait dan perwakilan dari kantor pusat untuk semua kegiatan tambahan 
yang akan dilaksanakan di luar yang telah disetujui sebelum kedatangan.  

2. PEMBATASAN DI LOKASI/FASILITAS: Seluruh fasilitas dan situs BOS Foundation 
dibatasi aksesnya. Akses hanya diberikan ke fasilitas dan lokasi yang terkait proyek 
yang disetujui. Peneliti wajib menghormati pembatasan akses ini dan mengajukan 
permohonan izin dari manajemen program untuk mengunjungi fasilitas atau situs 
yang ada. 

3. SAMPEL: Seluruh sampel orangutan akan dikumpulkan oleh staf tim 
kesejahteraan satwa kami yang berkualifikasi. Peneliti menanggung biaya staf yang 
ditugaskan untuk pekerjaan itu. Dengan seizin manajemen program, peneliti yang 
memenuhi syarat diperbolehkan menemani staf program. Program BOS Foundation 
berhak mengumpulkan dan menyimpan satu set sampel duplikat. Pengambilan 
sampel orangutan yang memerlukan penanganan atau pembiusan harus 
dijadwalkan selama pemeriksaan rutin. Orangutan tidak akan dikeluarkan dari 
rutinitas normalnya untuk tujuan pengambilan sampel penelitian, pekerjaan harus 
mengikuti jadwal harian.  

4. PERILAKU:  Peneliti dalam berkunjung diharap berperilaku dengan cara yang dapat 
diterima secara budaya dan profesional saat disponsori BOS Foundation (lihat 
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PEDOMAN ETIKA DAN TATA TERTIB kami). Mereka yang bekerja di kawasan 
hutan diminta untuk membatasi penggunaan parang seminimal mungkin 
dan tidak boleh memotong jalan baru tanpa izin terlebih dahulu. 

5. BIAYA PENGELUARAN PROYEK: Peneliti bertanggung jawab menanggung seluruh
biaya yang dikenakan oleh program BOS Foundation terkait pelaksanaan proyek
penelitian mereka. Biaya yang wajib dianggarkan meliputi penelitian, bantuan
teknis atau administrasi, penggunaan fasilitas dan ruangan, transportasi,
penginapan dan makan, biaya terkait visa, pengeluaran mitra lokal, dll.

6. KESEHATAN: Peneliti bertanggung jawab memastikan mereka dalam kondisi sehat
sebelum datang ke BOS Foundation dan bebas dari penyakit menular (lihat
Lampiran I). Mereka juga bertanggung jawab menghindar dari orangutan dan
meninggalkan lokasi fasilitas BOS Foundation begitu ada gejala kesehatan mereka
terganggu penyakit menular.

7. VISA: Peneliti asing bertanggung jawab untuk memastikan status visa yang valid.
Sebagai sponsor, Program di BOS Foundation membantu peneliti pengunjung asing
untuk mendapatkan perpanjangan visa selama kunjungan resmi mereka yang
disetujui. Peneliti dan mahasiswa harus menginformasikan kepada pihak sponsor
bahwa perpanjangan visa diperlukan minimal 2 minggu sebelum visa berakhir.
Peneliti harus menanggung semua biaya yang terkait dengan perpanjangan visa
ini.

8. PELAPORAN: Peneliti bertanggung jawab untuk menyerahkan laporan penelitian
tertulis kepada Manajer Program, CEO, dan SAB BOS Foundation, serta lembaga
sponsor lain (mis.: Kemristekdikti, lembaga pendanaan). BOS Foundation
membutuhkan laporan perkembangan dan akhir yang sama dengan
Kemristekdikti. Laporan akhir kerja lapangan harus diserahkan sesaat sebelum
kepulangan ke negara asal. Laporan akhir penelitian harus diserahkan dalam
jangka waktu yang dijanjikan dan tidak lebih dari satu tahun setelah
menyelesaikan pekerjaan lapangan. Jika laporan akhir penelitian tertunda,
mahasiswa dan peneliti harus memberi tahu seluruh sponsor dan menentukan
kapan laporan akan siap.

9. UCAPAN TERIMA KASIH: Peneliti dan mahasiswa peneliti harus mengucapkan
terima kasih kepada BOS Foundation dan program tuan rumah mereka secara
resmi dalam semua laporan atau publikasi yang dihasilkan. Peneliti dan
mahasiswa peneliti harus mengirimkan salinan publikasi akhir ke seluruh
lembaga sponsor.

10. PUBLIKASI: Peneliti harus menyerahkan konsep publikasi dan presentasi dari hasil
penelitian mereka ke semua lembaga sponsor. Peneliti harus memperhatikan
bahwa publikasi dan presentasi tidak lupa menyebutkan peran sponsor.

https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/ethical-guidelines-and-code-of-conduct/ethical-guidelines-and-code-of-conduct_in.pdf



