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GRANT CALL  

ARFAH NASUTION MEMORIAL FUND 

 
 
 

Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu 
Kampung Cikananga, 

Kecamatan Nyalindung, 
Kabupaten Sukabumi,  
West Java, Indonesia. 

 
Email: ArfahMemorialFund@gmail.com 

 
 

1. PENDAHULUAN 

 
Memorial Fund ini didedikasikan untuk kenangan bersama kolega dan teman tersayang kami, Arfah 

Nasution. Arfah mendedikasikan hidupnya untuk konservasi alam sejak usia belia dan bekerja di 

Yayasan Cikananga sebagai biologis sejak tahun 2014 hingga 2020. Pada pertengahan tahun 2020, 

Arfah didiagnosa mengidap tumor otak yang menyebabkan wafatnya pada September 2020. 

 

Selain bekerja di lapangan, Arfah juga gemar mencari kesempatan untuk belajar sekaligus mencari 

pengalaman lebih, dan beliau menghargai setiap kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kami yakin 

bahwa memorial fund ini merupakan cara yang tepat bagi kami untuk mengenang Arfah karena akan 

membantu memberikan kesempatan kepada wanita-wanita muda untuk belajar dan berkontribusi 

terhadap kegiatankonservasi alam dan satwa liar Indonesia.      

2. TUJUAN 

Tujuan dari Arfah Nasution Memorial Fund ini adalah memberikan kesempatan bagi wanita muda 

Indonesia yang bekerja dalam bidang konservasi alam dan satwa liar sekali dalam setahun yang 

bekerja duntuk mengajukan dukungan finansial yang berkaitan dengakebutuhan perjalanan ataupu 

kebutuhan umum lainnya yang dapat membantu mereka untuk mendapatkan pengalaman dalam 

menghadiri pelatihan-pelatihan dan/atau konferensi-konferensi baik di Indonesia ataupun di luar 

negeri.     
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3. KANDIDAT YANG BERHAK MENDAPATKAN DANA 

Peserta harus berusia 30 tahun atau lebih muda dan sedang mencoba atau sudah bekerja dalam 

bidang konservasi alam dan satwa liar Indonesia. Diutamakan bagi peserta yang memiliki minat dan 

berkontribusi langsung untuk melakukan penelitian, memberikan penyadartahuan atau 

mempresentasikan hasil penelitian mengenai konservasi burung-burung di Indonesia. Peserta dapat 

berasal dari beberapa latar belakng keilmuan, sebagi berikut ini : 

- Ekologi/biologi 

- Konservasi hutan 

- Kedokteran hewan 

- Ilmu sosial 

- Genetika 

- Pendidikan  

4. FASILITAS YANG DIBIAYAI 

4.1 Biaya umum 

 Transportasi 

 Aplikasi visa 

 Akomodasi 

 Biaya partisipasi kegiatan 

4.2 Jenis kegiatan Kegiatan yang dibiayai 

 Kegiatan training 

 Kegiatan lapangan 

 Internship/magan 

 Konferensi/simposium 

5. SYARAT, JUMLAH DAN DURASI PENDANAAN 

5.1 Pendanaan yang disetujui ditandai dengan penandatangan kontrak antara pihak yang mengajukan  

dengan Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu selaku Komite Arfah Nasution Memorial Fund  

5.2 Dana yang tidak terpakai harus dikembalikan ke Arfah Nasution Memorial Fund. Jika dikemudian 

hari terdapat perubahan terhadap penggunaan dana dari usulan yang diajukan diawal, harus di 

komunikasikan terlebih dahulu dan disetujui oleh Yayasan CIkananga Terpadu  

5.3 Jumlah maksimal yang diajukan tidak boleh melebihi dana Rp. 12.000.000,00.  

5.4 Dana harus dipakai dalam selang waktu 12 bulan sejak tanggal diterima 

5.5 Jika terdapat penundaan, perubahan ataupun pengunduran waktu terhadap penggunaan dana 

maka harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pihak Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu. 

 



 

Arfah Nasution Memorial Fund 2021 
  3 
 

6. PROSES APLIKASI 

 

6.1 Pada tahun 2021, Pendaftaran peserta dibuka hingga 25 September 2021. Aplikasi permohonan 

yang masuk akan di review dan dinilai oleh tim penilai dan selanjutnya komite akan nenetukan peserta 

terpilih pada pertengahan Oktober 2021. Peserta terpilih akan diinformasikan pada akhir Oktober dan 

setelah penandanganan kontrak, dana akan diterima pada bulan November.  

6.2 Formulir harus diisi dalam bahasa Inggris jika peserta bertujuan untuk melakukan kegiatan di luar 

negeri.  

6.3 CV terbaru harus dilampirkan bersama formulir pendaftaran 

6.4 Formulir dikirim ke Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu via email 

(ArfahMemorialFund@gmail.com ) 

6.5 Calon peserta yang mendaftarkan pendanaan penuh, diwajibkan untuk menyertakan surat 

referensi sebanyak 2 buah. Surat tersebut harus ditulis oleh 1) Seseorang yang mengenal etos 

kerja/kepribadian pemohodengan baik dan 2) Sesorang dari pihak management ditempat kerja 

pemohon sekarang atau sebelumnya yang mengetahui dengan baik perihal rencana pemohon 

kedepannya. Surat ini harus dikirim langsung ke ArfahMemorialFund@gmail.com oleh pihak yang 

menulis. Proposal hanya akan diulas jika surat referensi sudah diterima.  

7. KETENTUAN PELAPORAN 

 

7.1 Penggunaan dana harus didokumentasikan dan disertai dengan laporan keuangan bersama 

dengan laporan akhir. Penggunaan dan di atas Rp.500.000,00 per barang/item perlu disertakan bukti 

pembayaran atau kqitansi pembayara (dikirimkan bersama dengan laporan keuangan) 

 

7.2 Laporan akhir dan laporan keuangan harus dikirim selambatnya tiga bulan setelah kegiatan 

berakhir. Rinciannya dapat dilihat pada kontrak pendanaan yang akan dikirimkan kepada peserta 

yang terpilih. Formulir laporan akhir dan laporan keuangan sudah disediakan oleh panitia dan akan 

dikirimkan langsung kepada peserta yang terlpilih. 

 

7.3 Sebagai bagian dari laporan akhir, dokumentasi berupa foto harus disertakan untuk kepentingan 

komunikasi. Selain itu juga diharapkan adanya pembaruan atau update secara berkala selama 

pelaksanaan kegiatan. 

 

7.4 Setelah laporan akhir diulas, kami akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya kepada tim Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu dan sponsor, 

Dapat dilakukan secara langsung di Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu maupun secara online. 

 

7.5 Arfah Nasution Memorial Fund berhak untuk menggunakan laporan dan materi yang sudah dikirim 

untuk kepentingan komunikasi dan kegiatan PR. 
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