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PANDUAN RELAWAN DOKTER HEWAN 

A. GAMBARAN UMUM TUGAS-TUGAS RELAWAN DOKTER HEWAN

1. Yang Dilakukan

Sebagai relawan dengan gelar dan profesi dokter atau perawat hewan di pusat-pusat 
rehabilitasi orangutan Nyaru Menteng atau Samboja Lestari Anda akan bekerja 
membantu tim medis kami yang berpengalaman, berdasarkan arahan Koordinator 
Dokter Hewan. Tugas Anda akan mencakup: 

• Berpartisipasi dalam pertemuan koordinasi harian dan perencanaan.

• Melakukan kunjungan harian ke kompleks perawatan satwa sesuai penugasan dari
Koordinator Dokter Hewan.

• Menyiapkan obat-obatan dan membantu pemberian tindakan perawatan, operasi,
dan prosedur kedokteran hewan lainnya.

• Membantu dalam kerja di laboratorium seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan
parasit, dan berbagai prosedur mikrobiologi dasar.

• Memberi konsultasi dan saran sesuai kebutuhan atau memberikan kuliah/ceramah
singkat seperti yang diminta oleh tim dokter hewan kami.

• Membantu merawat, menjaga, dan membersihkan klinik, fasilitas, dan peralatan
kedokteran hewan yang ada.

• Melakukan pengunggahan data jika dibutuhkan.

• Proyek spesifik lain yang telah didiskusikan dengan tim kedokteran hewan kami
sebelum kedatangan.

Selama menjadi relawan di BOS Foundation, Anda dilarang memberikan pengobatan 
atau melakukan prosedur sendiri. Anda akan mendukung dokter hewan kami dan 
selalu bekerja sama dengan tim dokter hewan kami. 
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2. Kondisi Kerja

• Tim dokter hewan kami bisa seringkali bekerja sangat sibuk, serba cepat, dan
mencakup berbagai aspek pengobatan hewan. Kami berfokus pada upaya
pencegahan bagi seluruh populasi orangutan di puast rehabilitasi. Pemeriksaan
kesehatan umum dan pemeriksaan tinja rutin merupakan kegiatan umum kami.

• Ada juga banyak pekerjaan di luar pusat rehabilitasi, yang meliputi penyitaan atau
penyelamatan orangutan atau mengunjungi situs pelepasliaran. Mengingat tugas-
tugas ini membutuhkan kecakapan berbicara dalam bahasa Indonesia dan
pemahaman luas tentang budaya setempat, biasanya diemban oleh dokter hewan
tetap kami.

• Kami mengharapkan relawan dokter hewan untuk memiliki pengetahuan cukup
terkait primata dan pengobatan satwa liar. Bagi yang memiliki pengalaman bekerja
di kebun binatang atau klinik hewan, pernah bekerja di pusat rehabilitasi, atau
berpengalaman kerja di luar negeri akan diutamakan.

• Lingkungan kerja kami relatif terkendali, namun nyamuk kerap menjadi masalah
menjelang malam hari. Ada banyak juga spesies semut penggigit, termasuk semut
api. Kelabang, laba-laba, kalajengking, dan beberapa jenis ular berbisa hidup di
hutan dan sesekali muncul di klinik atau mess kami. Monyet ekor panjang juga
sering mengganggu di guest house dan mess.

• Indonesia terletak di khatulistiwa, dan karenanya beriklim tropis yang terdiri dari
musim hujan dan musim kemarau. Di Kalimantan, musim hujan biasa
berlangsung di bulan Oktober sampai Mei, dan musim kemarau di Juni sampai
September. Hujan deras mendadak dan badai tropis biasa muncul. Iklim tropis
berarti kelembaban tinggi di siang hari dan udara hangat di malam hari sepanjang
tahun.

3. Dukungan BOS Foundation Bagi Relawan

• Informasi dan asistensi terkait proses pengurusan surat-surat izin (jika
dibutuhkan).

• Kendaraan dari/menuju bandara ke/dari Samboja Lestari atau Nyaru Menteng.

• Penginapan atau akomodasi di Samboja Lestari/Nyaru Menteng dengan biaya
murah.

• Makan 2 kali/hari (kecuali hari libur) tersedia berdasarkan pesanan dan akan
dikenakan biaya.

• Pemakaian peralatan dan fasilitas umum bagi Tim Dokter Hewan.
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4. Yang TIDAK BOS Foundation Berikan Kepada Para relawan 

• Penggantian biaya penerbangan dari tempat asal Anda. 

• Biaya pengurusan surat-surat dan transportasi terkait urusan tersebut. 

• Daftar pakaian atau peralatan yang perlu dibawa, tertera di Bagian E panduan ini. 

• Biaya penginapan di luar wilayah kerja BOS Foundation. 

• Biaya asuransi kesehatan personal (asuransi kesehatan wajib dimiliki sebelum 
berkunjung ke wilayah kerja BOS Foundation). 

B. PROSES PENGAJUAN RELAWAN  

1. Menyerahkan Permohonan  

Untuk mengajukan permohonan menjadi relawan di pusat rehabilitasi kami sila 
mengirim surel kepada Communications Officer kami di hello@orangutan.or.id dengan 
judul: «Permohonan Relawan Dokter Hewan», dan lampirkan CV Anda beserta surat 
pengantar. 

Communications Officer kami akan menghubungi Anda apabila kami memutuskan 
untuk menindaklanjuti permohonan Anda dan melakukan wawancara. 

2. Wawancara  

Sebelum kami memastikan Anda sebagai relawan, Anda akan kami wawancara 
melalui Skype atau telepon. Wawancara ini untuk memastikan bahwa Anda 
memahami dan bersedia bekerja berdasarkan misi kami, dan untuk memberi 
informasi tentang logistik, kondisi lapangan, atau tugas Anda. 

Wawancara akan dilakukan begitu CV dan surat pengantar Anda kami terima dan 
setujui. 

C. PENGAJUAN SURAT IZIN  

Kami akan meminta Anda untuk menyampaikan berbagai foto kopi dari surat izin 
yang Anda miliki dalam kaitan bekerja di tempat kami sebagai relawan. Sila kirim 
semua dokumen terkait atau diminta ke hello@orangutan.or.id. Mohon dipahami 
bahwa proses pengurusan Izin dan persiapan bagi kami bisa membutuhkan waktu 
selama 1-2 pekan.  

mailto:hello@orangutan.or.id
mailto:hello@orangutan.or.id
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D. PERKENALAN DENGAN BOS FOUNDATION 

Para relawan baru yang tiba di BOS Foundation wajib mengikuti proses perkenalan 
untuk mempelajari profil organisasi dan sesi pemberian informasi protokol etika sosial 
dan penelitian kami. Proses perkenalan atau induksi akan dilakukan segera setelah 
Anda tiba di Jakarta.  

1. Sebelum Tiba di Jakarta  

Pertama-tama, Anda harus membaca, mengisi, menandatangani, mematuhi dan 
mengirimkan dokumen-dokumen berikut ke hello@orangutan.or.id: 

a. Pedoman Etika & Tata Tertib 

b. Perjanjian Menjaga Jarak dengan Orangutan  

c. Persyaratan Tes Kesehatan dan Karantina  

d. Perjanjian Kesediaan Melepaskan Tuntutan Hukum Atas Cedera Fisik 

e. Pernyataan Kepatuhan Pengunjung  

f. Bukti asuransi kesehatan yang aktif  

g. Foto kopi identifikasi, KTP atau SIM 

Selain membawa pakaian dan perlengkapan yang diperlukan seperti daftar di Bagian E, 
sebelum meninggalkan rumah, Anda perlu melakukan beberapa hal lain untuk 
memastikan kunjungan Anda berlangsung semulus mungkin. Anda harus memastikan 
ponsel Anda aktif dan terhubung dengan aplikasi seperti WhatsApp dan Google Maps. 

2. Saat Tiba di Jakarta  

Begitu tiba di Jakarta, Anda akan diminta untuk mengunjungi Kantor Pusat di Bogor. 
Jika Anda dari bandara Soekarno-Hatta, bisa menggunakan bis Damri, jaringan kereta, 
taksi, atau layanan taksi daring. 

3. Transit di Kantor Pusat Bogor  

Kantor Pusat kami di Bogor berlokasi di Jalan Kumbang No. 31, Bogor 16128, West Java, 
Indonesia. Lokasi kantor kami bisa dicapai kurang dari 10 menit dari Stasiun Bogor 
atau sekitar 5 menit dari Terminal Baranangsiang 

mailto:hello@orangutan.or.id
https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/ethical-guidelines-and-code-of-conduct/ethical-guidelines-and-code-of-conduct_in.pdf
https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/orangutan-proximity-agreement/orangutan-proximity-agreement_in.pdf
https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/visitor-medical-health-test-requirements/medical-health-test-and-quarantine-requirements_in.pdf
https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/waiver-of-liability-and-hold-harmless-agreement/waiver-of-liability-and-hold-harmless-agreement_in.pdf
https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/visitor-compliance-statement/visitor-compliance-statement_in.pdf
https://goo.gl/maps/9TkNLHEnso19xXYcA
https://goo.gl/maps/9TkNLHEnso19xXYcA
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4. Proses Perkenalan/Induksi di Kantor Pusat Bogor 

Tersedia akomodasi dasar di Kantor Pusat Bogor dan bisa digunakan jika Anda 
memesan sebelumnya. Anda juga dipersilakan memesan hotel atau hostel atas biaya 
sendiri.  

5. Kedatangan di Program Kami  

Setelah menyelesaikan proses induksi, untuk kembali ke Bandara Soekarno-Hatta Anda 
bisa menggunakan bus Damri, yang berangkat kira-kira setiap 30 menit dari terminal 
bus di luar Botani Square Mall (Terminal Baranangsiang). 

Saat Anda tiba di bandara Palangka Raya atau Balikpapan, salah satu driver kami akan 
menjemput Anda dan membawa Anda ke program masing-masing. Silakan 
berkoordinasi dengan tim di Kantor Pusat untuk ketersediaan penjemputan. 

6. Perkenalan di Program  

6.1. Nyaru Menteng 

Sopir kami akan mengantar Anda ke Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng yang 
berjarak kurang lebih satu jam di utara Palangka Raya. Di sini Anda akan mendapat 
akomodasi dan makan. Anda akan tinggal di dekat dokter hewan. Konektivitas Wi-Fi 
tersedia di area tertentu di Nyaru Menteng, tetapi lambat, dan kantor biasanya tutup 
sekitar jam 4 sore.  

Staf di Nyaru Menteng akan meminta foto kopi semua kartu identitas Anda untuk 
pelaporan kepada aparat hukum setempat. Jika butuh berbelanja logistik, Anda dapat 
mengatur perjalanan dengan tim kami ke Megatop Hypermarket di Palangka Raya. Ada 
toko Eiger di Jalan Sangga Buana di Bukit Hindu dengan persediaan peralatan lapangan 
yang layak termasuk ransel, kelambu, obor, dan sebagainya. Perhatikan bahwa tidak 
ada pilihan transportasi umum yang bisa membawa Anda kembali ke Nyaru Menteng. 

Selama sepuluh hari pertama di Indonesia, Anda wajib menjalani karantina, yang 
berarti sama sekali tidak melakukan kontak dengan orangutan. Saat Anda pergi ke 
kantor Nyaru Menteng, harap tetap berada di jalan setapak yang telah ditentukan dan 
di dalam area kantin; Anda tidak boleh mendekati pekarangan atau kandang. Aturan 
ini sangat penting terutama setelah jam 3 sore saat orangutan kembali dari Sekolah 
Hutan. Anda dapat melihat orangutan dari kantor atau kejauhan. 

Setelah masa karantina berakhir, mohon untuk terus meminimalisir kontak yang 
tidak perlu dengan satwa. Hal ini diperlukan tidak hanya untuk tujuan keselamatan 
dan manajemen risiko, tetapi juga untuk menjaga proses rehabilitasi. Agar bisa 
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melepasliarkan orangutan ke alam liar, kita harus mengurangi semua bentuk interaksi 
dengan manusia, terutama orang baru.  

Biasanya jam kerja di Nyaru Menteng adalah dari pukul 07.00 s.d 16.00, lima hari 
seminggu. Ada jam tugas malam untuk dokter hewan kami seminggu sekali. Sebagai 
relawan di Tim Dokter Hewan, Anda dianjurkan untuk mengikuti jadwal rutin kami. 
Meskipun tidak diharuskan berjaga malam sendirian, Anda akan diminta untuk 
bekerja dan membantu dokter hewan yang bertugas di luar jam reguler bila diperlukan. 

6.2. Samboja Lestari 

Sopir kami akan mengantar Anda ke Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja Lestari 
yang berjarak kurang lebih 1,5 jam di utara Balikpapan. Di sini Anda akan mendapat 
akomodasi dan makanan. Anda akan tinggal bersama dokter hewan lain, Konektivitas 
wifi di kantor Samboja ada, tapi lambat. 

Staf di Samboja Lestari akan meminta foto kopi semua kartu identitas Anda untuk 
pelaporan kepada aparat hukum setempat. Jika butuh berbelanja logistik, Anda dapat 
mengatur perjalanan dengan tim kami ke sekitar Samboja atau ke Balikpapan. Sebagai 
kota besar, Balikpapan memiliki sejumlah pilihan tempat berbelanja yang sangat 
layak. Perhatikan bahwa tidak ada pilihan transportasi umum yang bisa membawa 
Anda kembali ke Samboja Lestari. Untuk berbelanja logistik ringan, desa Samboja cukup 
memadai.  

Selama sepuluh hari pertama di Indonesia, Anda wajib menjalani karantina, yang 
berarti sama sekali tidak melakukan kontak dengan orangutan. Anda dipersilakan 
untuk membantu di suaka beruang madu atau di klinik, dengan kewajiban 
mengenakan masker dan sarung tangan. 

Setelah masa karantina berakhir, mohon untuk terus meminimalisir kontak yang 
tidak perlu dengan satwa. Hal ini diperlukan tidak hanya untuk tujuan keselamatan 
dan manajemen risiko, tetapi juga untuk menjaga proses rehabilitasi. Agar bisa 
melepasliarkan orangutan ke alam liar, kita harus mengurangi semua bentuk interaksi 
dengan manusia, terutama orang baru. 

Biasanya jam kerja di Samboja Lestari adalah dari pukul 07.00 s.d 16.00, lima hari 
seminggu. Ada jam tugas malam untuk dokter hewan kami seminggu sekali. Sebagai 
relawan di Tim Dokter Hewan, Anda dianjurkan untuk mengikuti jadwal rutin kami. 
Meskipun tidak diharuskan berjaga malam sendirian, Anda akan diminta untuk 
bekerja dan membantu dokter hewan yang bertugas di luar jam reguler bila diperlukan. 
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E. PERALATAN DAN PERBEKALAN YANG DIBUTUHKAN  

Perbekalan dan kebutuhan yang kami sarankan untuk Anda bawa adalah: 

1. Umum 

• Ransel khusus satu hari (daypack) 

• kelambu (thin mesh or impregnated with mosquito repellent/DEET as there is one 
species of small mosquito that can get through larger mesh nests) 

• Senter kepala/head torch 

• Kotak obat personal (lihat Bagian E2) 

• Kantung tidur 

• Bantal 

• Sepatu bot karet (wellington boot)  

• Topi  

• Losion sinar matahari  

• Jam digital multifungsi 

• Botol air pakai ulang 

• Colokan listrik kaki dua 

• Kantung-kantung silica gel dan tas kedap air (dry bag) untuk melindungi perangkat 
bertenaga listrik dari basah  

• Jaket tahan air/ponco 

• Sepasang sandal  

• Pakaian (lihat Bagian E3) 

• Perlengkapan mandi  

• Handuk 

2. Obat-obatan 

• Pereda rasa sakit (aspirin/parasetamol/ibuprofen) 

• Krim/tablet anti alergi untuk perawatan gigitan serangga  

• Krim atau bedak anti jamur 

• Plester penutup luka 

• Kasa gulung (untuk luka)  

• Obat tetes mata 
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• Tisu basah, krim, atau semprotan antiseptik 

• Bubuk diarolyte 

• Krim anti nyamuk 

• Obat khusus yang biasa dibawa, mis.: inhaler asma dan cadangannya 

• Produk kesehatan perempuan 

3. Clothing 

• Seluruh pakaian lapangan harus berwarna alami (hijau/coklat), karena warna-warna 
terang cenderung memancing perhatian satwa liar. Pakaian lapangan terbaik adalah 
celana panjang dan kemeja lengan panjang longgar 

• Bahan alami seperti katun, yang sejuk dan cepat kering, paling disarankan  

• Kain tipis cenderung mudah sobek dan ditembus gigitan nyamuk 

• Barang-barang tahan air juga disarankan berwarna alami 

• Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, karenanya Anda 
diminta untuk berpakaian dengan sopan, pakaian menutupi bahu dan kaki saat 
berada di Balikpapan atau Palangka Raya, kota, atau desa, atau saat bepergian menuju 
lokasi kerja. Pakaian yang tidak disarankan mencakup celana pendek, kaus tanpa 
lengan, kaus dengan belahan dada rendah, atau pakaian liburan standar. 




