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Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 

- Yayasan Palung, Jl. Kol. Sugiono Gg. H. 
Tarmizi No.5, Ketapang. Tlp: 3036367

- Pusat Pendidikan Lingkungan Yayasan 
Palung (BENTANGOR), Dusun 
Pampang Desa Pampang Harapan, 
Kec. Sukadana KKU

- Ranti Naruri: 0852-4563-4919
- Petrus Kanisius: 0852-5248-9871

Yayasan Palung (YP) merupakan lembaga 
non prof it yang bekerja untuk konservasi 
orangutan dan habitatnya serta 
pengembangan masyarakat. YP bekerja 
dengan semua pihak yang mempunyai 
tujuan sama untuk perlindungan terhadap 
orangutan dan hutan di Kabupaten Ketapang 
dan Kayong Utara, Kalimantan Barat.
 

Yayasan Palung, bersama dengan Orangutan 
Republik Foundation dan Orangutan 
Outreach, menyediakan 6 (enam) beasiswa 
program S-1 melalui Program Peduli 
Orangutan Kalimantan (Bornean Orangutan 
Caring Scholarship) 2016.

Tujuan Program

- Melahirkan generasi intelektual 
Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara 
yang mempunyai komitmen dan 
kepedulian yang tinggi terhadap upaya 
perlindungan dan penyelamata 
Orangutan dan habitatnya

- Memberikan dukungan moril dan materil 
kepada generasi muda di Kabupaten 
Ketapang dan Kayong Utara untuk 
meneruskan pendidikan ke jenjang 
perguruan tinggi

- Memajukan kerjasama pendidikan 
tentang potensi kekayaan alam lokal 
antara pihak-pihak di Kabupaten 
Ketapang dan Kayong Utara

Syarat  dan Kondisi Penerima Beasiswa

- Yang berhak menerima beasiswa adalah 
calon mahasiswa/ i yang berasal dari 
Kabupaten Ketapang atau Kayong Utara, 
diutamakan yang kurang mampu secara 
ekomoni

- Diusulkan oleh pihak sekolah dan/atau 
atas usulan siswa bersangkutan namun 
meminta rekomendasi dari pihak sekolah. 
Setiap sekolah berhak mengusulkan 2 
(dua) orang siswa

- Diperuntukkan bagi calon mahasiswa/ i 
yang berencana kuliah di Universitas 
Tanjungpura, Pontianak

- Memiliki prestasi yang baik, berkomitmen 
untuk konservasi dan mempunyai 
motivasi yang tinggi untuk kuliah hingga 
selesai

     Tahap Penyeleksian

- Berkas pendaftaran dapat diserahkan 
langsung ke Yayasan Palung (baik kantor di 
Ketapang maupun di Bentangor) atau 
melalui jasa pengiriman paling lambat 16 
Maret  2016

- Peserta yang lulus dari tahap I  (t injauan 
berkas pendaftaran) akan diberitahukan  
melalui telpon dan surat ke sekolah pada 22 
Maret  2016

- Seleksi tahap II terdiri dari  presentasi dan 
wawancara di depan tim juri di Kantor 
Yayasan Palung di Ketapang, pada tanggal 
31 Maret  2016. Hasil dari tahap II serta 
pengumuman penerima beasiswa akan 
disampaikan pada tanggal yang sama. 

- Nilai seleksi tahap I t idak ditambahkan pada 
nilai selesi tahap II, nilai tersebut hanya 
untuk penentuan peserta seleksi tahap II

     Kewajiban Penerima Beasiswa

1.  Selama menmpuh pendidikan:
a. Penerima beasiswa wajib magang 

selama 1 bulan pada setiap tahunnya di 
YP atau di lembaga konservasi/  
l ingkungan lainnya, atau melakukan 
aktivitas terkait konservasi secara 
sendiri atau bersama penerima lainnya

b. Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) minimal 
2,75 (Grade 4), jika dibawah yang 
disyaratkan dengan toleransi 1 
semester, beasiswa kepada yang 
bersangkutan akan dihentikan

2. Penerima beasiswa bebas memilih 
jurusan/ fakultas di UNTAN, tetapi penelit ian 
skripsi harus sesuai dengan syarat dan 
kondisi dalam beasiswa ini


