
Care For Us
Perawatan untuk Orangutan (Pongo ssp.)

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.



Orangutan merupakan kera arboreal 
yang hidup di hutan hujan tropis

pulau Sumatra dan Kalimantan.

Terdapat tiga spesies dari Orangutan, 
dan ketiganya masuk dalam kategori

Kritis atau Sangat Terancam Punah
(Critically Endangered) oleh IUCN. 

Orangutan terancam punah karena
habitatnya yang rusak dan hilang
dikarenakan adanya penanaman

pohon sawit, penebangan pohon, 
pertambangan dan juga 

perdangangan satwa illegal.

Orangutan banyak menghabiskan
waktu mereka di atas pohon di 

hutan hujan tropis, mereka
merupakan kera yang paling banyak
menghabiskan waktu di atas pohon

(arboreal) dibandingkan spesies
kera yang lainnya.



Orangutan itu Pandai
Orangutan akan menghabiskan banyak waktu
mereka untuk memperhatikan, dan belajar
bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Mereka
dapat menggunakan alat untuk memanipulasi
suatu objek dan juga menggunakannya untuk
meraih atau mendapatkan makanan. Mereka juga 
sangat lihai dalam membuka atau membongkar
barang, dan kemampuan ini akan mereka gunakan
untuk mendapatkan makanan, memanfaatkan
pengayaan (enrichment) mereka, dan juga untuk
kabur! Mereka pandai seperti halnya gorila dan 
simpanse.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Orangutan menyukai tantangan yang 
menghasikan hadiah serta menyukai penyelesaian
masalah. Memberikan mereka teka-teki (puzzle) 
dan objek yang baru akan menstimuli mereka. 
Orangutan merupakan individu yang kuat, 
sehingga alat-alat yang digunakan sebagai
pengayaan (enrichment) sebaiknya berbahan
dasar kuat dan aman.



Orangutan Suka Makanan Sehat
Orangutan merupakan pemakan segala, namun
mereka lebih banyak memakan dedaunan. Pakan
yang paling sering dimakan adalah buah matang, 
dedaunan, bunga, serangga dan juga pucuk
tanaman. Mereka bisa menghabiskan hingga 60% 
kegiatan hariannya untuk mencari pakan dan 
menikmati berbagai jenis makanan. 

Perilaku Positif yang dapat didukung

Dedaunan harus menjadi bagian terbesar dari
formulasi pakan mereka, mereka juga dapat
diberikan pakan berupa daun yang berupa semak
belukar. Pemberian buah-buahan yang terlalu
banyak pada formulasi pakan mereka dapat
membuat Orangutan memilki kelebihan berat
badan yang akan menimbulkan berbagai macam
masalah kesehatan. Buah dapat digunakan
sebagai hadiah (treat) ketika dilakukan pelatihan. 
Berikan orangutan berbagaimacam jenis sayur
dan dedaunan yang tidak dipotong-potong dan 
letakkan di kandang, alat-alat enrichment dan 
juga di sebar dilingkungan dia berada.



Orangutan Suka Bersosialisasi

Meskipun Orangutan liar dianggap sebagai
spesies yang suka menyendiri (solitary), 
Orangutan betina biasanya selalu bersama
dengan keturunannya. Pada area penangkaran, 
biasanya mereka akan hidup sebagai satu
kelompok atau keluarga kecil dengan induk
yang sedarah (kakak-adik) serta anak mereka.

Orangutan jantan dewasa lebih menyukai
untuk menghabiskan waktu mereka dengan
menyendiri, namun akan banyak bersosialisasi
apabila menemukan kelompok yang cocok.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Usahakan untuk merawat Orangutan dalam
satu keluarga, dan membiarkan anak mereka
untuk tinggal bersama induk dan saudaranya. 
Hal ini penting sebagai sarana pembelajaran
bagi Orangutan muda mengenai perilaku sosial.



Orangutan Suka Memanjat

Orangutan merupakan kera yang paling banyak
menghabiskan waktu mereka di atas pohon
dibandingkan spesies kera yang lainnya. 
Mereka sudah teradaptasi untuk hidup di atas
pohon dengan tangan yang panjang dan kuat
serta pandai mencengkeram. Induk Orangutan 
bahkan sangat jarang untuk bergerak di tanah.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Orangutan membutuhkan lingkungan yang luas
dan kompleks, yang akan difungsikan sebagai
sarana latihan otot dan juga pikiran mereka.

Jaring-jaring sebagai media panjat, dengan
tiang dan tali akan membuat Orangutan dapat
menjelajahi seluruh penjuru lingkungannya
tanpa perlu bergerak di tanah. Menyediakan
area panjat untuk menjelajah, mencari
makanan dan juga beristirahat merupakan
upaya untuk mendorong perilaku alami
mereka.



Orangutan Menyukai
Privasi Mereka

Orangutan merupakan hewan yang sangat 
sensitive dan sangat menyukai waktu untuk diri
mereka sendiri (privacy). Mereka memiliki
kebutuhan untuk dapat menjauh dari orang 
banyak, suara gaduh dan beberapa kondisi
lingkungan lain yang dapat menimbulkan stress.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Memberikan Orangutan akses dengan bagian
bangunan yang tinggi, serta pemberian tempat
perlindungan. Mereka juga suka untuk berlindung
dibawah kain, selimut atau papan kayu.

Memberikan Orangutan berbagai macam pilihan
untuk tempat singgah akan meminimalisir
terjadinya stress. Hal ini akan membuat mereka
dapat berperilaku secara alami karena mereka
akan merasa aman ketika menjelajahi
lingkungannya.



Orangutan Suka untuk…
Memanjat dan hidup di ketinggian! 
Sebagai kera yang paling banyak
menghabiskan waktu di atas pohon, 
penyediaan lingkungan yang rumit
dengan banyak arena panjatan akan
mendorong perilaku alami mereka. 
Mereka sangat suka memanjat, berayun, 
menjelajah, bermain dan beristirahat di 
tempat yang tinggi.

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