
Care For Us
Perawatan untuk Beruang Madu

(Helarctos malayanus)

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.



Beruang Madu hidup di habitat hutan tropis
di Asia Tenggara. Mereka merupakan
beruang dengan ukuran paling kecil dan 
memiliki karakteristik khas berupa ukuran
lidahnya yang panjang – untuk mengambil
pakan, dengan kepekaan yang tinggi
terhadap bebauan, serta cakar depan yang 
kuat dan panjang, membuat beruang ini
merupakan pemanjat pohon yang handal. 
Beruang madu tidak melakukan hibernasi
dikarenakan mereka hidup di area tropis
dan mereka lebih aktif disiang hari (diurnal) 
namun juga dapat aktif di malam hari untuk
waktu yang singkat.

Jumlah mereka menurun cukup pesat pada 
tahun-tahun terakhir, dan diklasifikasikan
sebagai Spesies Rentan (Vulnerable) oleh 
IUCN, sebagai akibat dari perusakan habitat 
besar-besaran dan perburuan untuk
perdagangan satwa illegal, baik untuk tujuan
peliharaan atau penjualan bagian tubuh.



Beruang Madu Suka untuk Menggali dan 
Mencari Makan

Beruang madu memiliki kaki depan yang sangat kuat
dengan cakarnya yang panjang. Mereka menggunakannya
untuk menggali batang pohon yang busuk serta tanah
yang dalam untuk mencari serangga, yang mereka
butuhkan sebagai sumber protein.

Aktifitas mencari makan membutuhkan jumlah energi dan 
waktu yang cukup banyak – menggali, mencium, dan 
merasakan makanan pada tanah, dedaunan, serta batang
pepohonan.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Sediakan berbagai macam media pemberian pakan yang 
dapat membuat beruang madu memanfaatkan kakinya
yang kuat untuk mencakar dan mencari pakannya. Hal ini
dapat mencegah terjadinya kebosanan dan 
menumbuhkan perilaku makan yang alami. Sembunyikan
pakan pada batang pohon yang sudah membusuk, pada 
tumpukan dedaunan dan sediakan penutup yang cukup
dalam agar mereka dapat menggalinya.



Beruang Madu Suka
Memanjat
Memiliki kaki yang lebar tanpa bantalan, 
dengan cakar yang panjang dan 
melengkung, membuat beruang madu
ahli dan cepat dalam memanjat. Mereka
akan memanjat pohon untuk mencari
buah-buahan atau pakan lainnya dan 
tidur atau melakukan banyak aktifitasnya
di atas pohon.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Menyediakan banyak platform 
bertingkat dan berada diketinggian, 
serta tiang dan pohon yang dapat
dipanjat, merupakan hal penting untuk
kesejahteraan dan kesehatan mereka. 
Pohon alami akan lebih awet dan kuat, 
namun platform buatan manusia juga 
dapat dibangun sebagai sarana untuk
pemberian pakan dan tempat mereka
beristirahat.

Flickr@JohnMorton



Beruang Madu itu Pandai

Beruang madu merupakan hewan yang hidup sendiri (solitary) 
dan berbagi tempat tinggal dengan banyak pemangsa seperti

harimau dan ular python. Keberlangsungan hidup mereka
bergantung pada kemampuan mereka untuk membangun
sarang yang aman di atas pohon, serta kemampuan untuk
mencari pakan seperti buah dan serangga di dalam hutan. 

Mereka dapat merobek pohon dengan cakar mereka yang kuat, 
serta dapat mematahkan batang pohon dan memanfaatkan

kepekaan yang tinggi terhadap bebauan untuk mencari makan.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Menyediakan lingkungan di penangkaran yang menarik, 
memilki karakter khas dan sesuai, serta alami. Lantai atau
permukaan yang empuk, area yang luas serta penyediaan

berbagai struktur meninggi (platform) serta adanya pepohonan, 
akan mendorong perilaku alami dari beruang madu. Pengayaan
(enrichment) lingkungan yang biasa digunakan seperti bebauan, 

serta penggunaan objek buatan dapat digunakan untuk
membuat lingkungan menjadi menarik dan memberikan stimuli 

yang baik kepada beruang madu.Flickr@TambakoThe Jaguar



Beruang Madu Suka Tidur

Beruang madu akan memanjat pohon dan 
beristirahat di dahannya, atau akan
membangun sarang yang aman dari
pemangsa di bawahnya. Mereka juga 
terkadang beristirahat di bawah batang
pohon berlubang yang ambruk, dan 
menggunakan dedaunan sebagai alas tidur.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Menyediakan berbagai macam jenis pohon
serta platform di kandangnya akan
membuat beruang madu merasa aman dan 
merasa berada di lingkungan alaminya. 
Menyediakan area yang padat oleh 
tanaman dan jauh dari penglihatan orang 
sebagai area untuk mereka istirahat dan 
tidur dan terhindar dari stress.

Flickr@TambakoThe Jaguar



Beruang Madu Suka Berbagai
Macam Makanan
Beruang Madu termasuk dalam kelompok
omnivora, mereka akan makan berbagai jenis
serangga seperti rayap, kumbang, dan juga 
memakan berbagai macam jenis buah, terutama
buah Tin (figs). Mereka akan menggunakan lidah
mereka untuk mengeluarkan isinya, mereka juga 
akan menggunakan rahang dan cakar mereka yang 
kuat untuk makan, selain itu, mereka juga memiliki
kepekaan terhadap bau yang tinggi, yang mereka
gunakan untuk mendeteksi makanan mereka.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Menyediakan berbagai jenis pakan mulai dari
buah-buahan serta serangga di lingkungan
penangkaran akan memastikan nutrisi beruang
madu tercukupi. Pakan tambahan seperti madu, 
dapat disembunyikan di dalam batang pohon dan 
disebar di area kandang untuk menumbuhkan
perilaku alami mereka untuk mencari pakan.



Beruang Madu akan Merawat
Diri dan Bersosialisasi

Beruang madu akan banyak menghabiskan
waktu untuk merawat diri mereka. Mereka

biasanya akan fokus pada area cakar dan 
telapak kakinya, karena bagian tersebut adalah
bagian penting untuk memanjat, menggali dan 

juga makan. Beruang madu biasanya hidup
sendiri, namun akan bersosialisasi dengan

beruang lain ketika musim kawin atau ketika
ada indukan bersama anaknya.

Perilaku Positif yang dapat didukung

Beruang madu dapat dijadikan satu dengan
beruang lain dalam satu area/kandang selama

jumlah pakan melimpah. Namun, selain jumlah
pakan, berbagai macam cara pemberian pakan

dan tempat pemberian pakan juga harus
disediakan untuk menghindari adanya

kompetisi antar individu.

Flickr@Kabacchi



Beruang Madu Suka…
Makan berbagai macam makanan yang 
menarik dan berbeda-beda. Mereka
suka untuk tidur di permukaan yang 
empuk, dan menggunakan badan 
mereka untuk memanjat, merawat diri
dan mencari makanan.

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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