
Care For Us
Perawatan untuk Binturong (Arctictis binturong)

Translated by Amanda Faradifa.



Kesejahteraan hewan
Kesejahteraan Hewan mengacu pada keadaan atau perasaan hewan. Keadaan atau tingkat

kesejahteraan hewan bisa dikategorikan menjadi positif, netral ataupun negatif. Kesejahteraan 

hewan dapat berubah dalam kesehariannya. Ketika kebutuhan hewan - nutrisi, perilaku, 

kesehatan dan lingkungan - dapat terpenuhi, mereka akan memiliki tingkat kesejahteraan yang 

positif. 

Kehidupan di penangkaran yang baik dapat diartikan ketika hewan dapat selalu memiliki

kesejahteraan yang baik - sepanjang hidupnya.



Memahami bahwa hewan memiliki
kemampuan untuk dapat merasakan
(sentient), memiliki kemampuan kognitif, 
serta memiliki persepsi terhadap rasa sakit, 
merupakan alasan pentingnya untuk
menyediakan perawatan yang sesuai untuk
hewan yang berada dalam penangkaran, 
untuk memastikan kesejahteraannya positif.

Di lingkungan penangkaran, kesejahteraan
hewan bergantung pada lingkungan yang 
disediakan untuk mereka, perawatan
sehari-hari serta perawatan dari dokter
hewan yang mereka terima. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi kita
untuk dapat memahami kebutuhan
perilaku serta kebutuhan fisiologis mereka, 
sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan
tersebut ketika hewan hidup di 
penangkaran.



Binturong, juga dikenal sebagai kucing
beruang, termasuk dalam keluarga
Viverridae, yang merupakan kelompok
mamalia berukuran sedang yang hanya
ditemukan di Afro-Eurasia.

Mereka hidup di hutan hujan tropis
lebat di Asia Tenggara. Binturong 
memiliki bau yang khas, seperti bau
berondong (popcorn) mentega, bau ini
dihasilkan oleh kelenjar bau yang 
berada di bawah ekornya. 

Binturong dikategorikan sebagai Spesies
Rentan (Vulnerable) dalam daftar 
spesies terancam oleh Uni Internasional
untuk Konservasi Alam (IUCN), hal ini
setelah diketahui adanya perkiraan
penurunan populasi binturong yang 
mencapai 30% dalam kurun waktu tiga
dekade. Ancaman utama pada 
penurunan populasi Binturong adalah
perusakan habitat, perburuan, serta
perdagangan illegal.



Binturong suka makan
Binturong termasuk dalam Ordo Karnivora, 
namun sebenarnya mereka juga banyak
memakan buah-buahan. Namun, mereka
hanya memakan buah-buahan pada 
kesempatan tertentu (opportunistic). 
Binturong  juga akan makan daging bangkai, 
telur, batang dan pucuk dari tumbuh-
tumbuhan. Binturong merupakan hewan
yang pandai berburu, sehingga akan sangat 
baik apabila disediakan pakan seperti
invertebrate kecil, ikan, burung, serta
mamalia-mamalia kecil.

Perilaku positif yang dapat didukung.

Pada lingkungan penangkaran, pastikan
untuk menyediakan pakan yang variatif dan 
banyak pilihan. Jenis pakan seperti buah, 
sayur serta pakan dengan bahan dasar
hewani dapat disediakan. Pastikan bahwa
pakan tersebut diletakkan dengan cara
disebar pada kandang mereka, hal ini dapat
mendorong perilaku mereka untuk berburu
dan mengumpulkan makanan.



Binturong suka berkomunikasi
Binturong menggunakan bau dan suara untuk

berkomunikasi. Cara mereka menandai wilayah 
territorialnya adalah dengan menyeret ekor

mereka, dimana kelenjar bau mereka berada. 
Mereka akan membuat suara seperti suara tertawa

kecil (chuckle), tangisan (wail) serta mengerang
(growl) untuk berkomunikasi dengan binturong 

lainnya, mereka juga dapat mengeluarkan suara
seperti getaran atau purr. Binturong biasanya hidup

sendiri namun bisa juga hidup dalam kelompok
kecil (biasanya keluarga) yang terdiri dari induk dan 

anaknya yang belum sapih.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Pada lingkungan penangkaran, binturong dapat
hidup bersama dalam satu kelompok kecil atau
satu keluarga. Selalu sediakan kandang dengan
ruang yang cukup, baik secara vertikal maupun

horizontal, sehingga tiap individu binturong dapat
memilki pilihan ketika mereka ingin berinteraksi

dengan yang lain atau tidak.Flickr@Mark Van Seeters



Binturong suka memanjat

Binturong lebih banyak menghabiskan waktu di 
atas pohon (arboreal). Mereka merupakan
pemanjat yang baik, karena mereka memiliki kaki 
yang kuat dengan cakar yang dapat ditarik (semi-
retractable). Kaki belakang mereka dapat
berputar ke belakang, sehingga cakar mereka
akan tetap dapat menancap dengan kuat ketika
mereka menuruni pohon dengan kepala terlebih
dahulu. Mereka akan tidur pada ranting pohon
yang cukup tinggi, dengan posisi meringkuk.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Sediakan lingkungan yang dapat membuat
mereka melakukan perilaku arboreal, mereka
harus dapat memanjat dengan leluasa. 
Lingkungan yang disediakan juga sebaiknya
memiliki media panjat yang bermacam-macam, 
seperti berbagai macam pohon, ranting, serta
platform yang dapat digunakan oleh binturong 
untuk berlindung.

Flickr@jinterwas



Binturong merupakan
hewan yang aktif

Meskipun binturong terlihat bergerak dengan lambat, 
binturong ternyata merupakan hewan yang cukup

aktif. Selain memanjat, binturong juga diketahui
dapat berenang bahkan menyelam ketika mencari

makan. Mereka juga sering jalan di tanah ketika
mereka tidak memanjat, dan mereka juga sering

menggunakan ekor mereka yang dapat digunakan
untuk menggantung (prehensile) yang dapat

difungsikan seperti kaki tambahan.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Sediakan lingkungan yang menarik dan dinamis untuk
binturong, agar mereka dapat menjelajah. Pastikan
banyak area vertikal agar mereka dapat memanjat. 
Gunakan pengayaan (enrichment) untuk membuat

lingkungan semakin variatif, seperti sediakan
bebauan yang berbeda, penggunakan bamboo 

berlubang untuk menyembunyikan pakan, serta rutin
untuk mengganti posisi pohon atau hammock.Flickr@patrick janicek



Binturong merupakan
hewan nokturnal (aktif
pada malam hari)
Binturong merupakan hewan nokturnal, mereka
akan tidur pada siang hari dan senang berjemur
serta beristirahat di bawah sinar matahari. 
Sejauh ini, tidak diketahui pemangsa dari
binturong kecuali manusia.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Pastikan lingkungan yang disediakan dapat
mendukung perilaku binturong yang akan lebih
aktif pada malam hari dan istirahat pada siang
hari. Sediakan tempat di luar ruangan pada 
malam hari dan tempat untuk istirahat pada 
siang hari. Sebaiknya lingkungan yang 
disediakan jauh dari kebisingan dan 
informasikan kepada pengunjung tentang
kebiasaan binturong yang merupakan hewan
nocturnal.



Perkembangbiakan Binturong
Binturong betina merupakan sedikit dari
mamalia betina yang mengalami
penundaan implantasi (delayed 
implantation), hal ini membuat mereka
dapat melahirkan anak mereka hanya
ketika mereka dalam kondisi lingkungan
yang baik. Artinya, waktu kawin mereka
dapat dilakukan sewaktu-waktu (tidak
ada musim). Binturong jantan diketahui
akan selalu berada disekitar binturong 
betina setelah kelahiran.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Dukung adanya interaksi sosial antar
binturong, namun hanya perbolehkan
adanya perkawinan apabila lingkungan
tempat mereka tinggal tergolong cukup
untuk binturong dewasa dan 
keturunannya. Selalu pastikan bahwa
induk binturong dan anaknya memiliki
area yang lebih sunyi.

Flickr@Larry Johnson



Binturong Suka untuk…

Binturong suka untuk berkomunikasi 
dan berinteraksi, tidur, serta berjemur 
di bawah sinar matahari, dan tentu 
saja, makan! 

Dalam lingkungan penangkaran, kita
harus selalu mencoba untuk
mencontoh perilaku alami mereka, 
sehingga mereka akan bahagia dan 
sehat sepanjang hidupnya.
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