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Jadilah pejuang konservasi dengan 
mengadopsi siswa Sekolah Hutan, dan 
bantu mereka dalam perjalanan kembali 
ke alam liar!

Adopsi Anda akan mendukung upaya 
penyelamatan dan rehabilitasi kami, dan mem-
bantu menutupi biaya obat-obatan, makanan, 
peralatan, misi penyelamatan, dan ratusan 
hal lain yang diperlukan untuk menjaga kese-
jahteraan orangutan yang berkelanjutan dalam 
perawatan kami. 

Dengan adopsi ini, Anda akan menerima:  

1.  Sertifikat adopsi yang dipersonalisasi

2. Cerita latar belakang orangutan yang kau adopsi

3. Foto berwarna

MULAI SEKARANG JUGA
Bergabunglah dengan 
upaya konservasi kami dan 
ketahui lebih lanjut tentang 
proses rehabilitasi dengan 
mengadopsi salah satu 
siswa Sekolah Hutan untuk 
mengikuti seluruh proses 
rehabilitasi mereka.

BOS Foundation bekerja di 
Kalimantan, tempat kami 
menjalankan dua pusat 
rehabilitasi orangutan:

Nyaru Menteng

Samboja Lestari

TENTANG KAMI

Kisah Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation 
dimulai tahun 1991, dengan didirikannya pusat 
rehabilitasi sederhana di Wanariset di Kalimantan 
Timur, sebagai tanggapan atas banyaknya orangutan 
yang harus terusir ke luar hutan akibat perdagangan 
satwa ilegal. Dalam beberapa dekade sejak itu, 
peran kami telah berkembang pesat. Hari ini, kami 
bekerja sama dengan komunitas lokal, pemerintah 
Indonesia, dan komunitas global yang lebih besar 
untuk mencegah kepunahan, dan untuk melestarikan 
orangutan dan habitatnya di berbagai hutan di 
Kalimantan, khususnya di provinsi Kalimantan 
Tengah dan Timur.

KONTAK KAMI
Kami selalu senang mendapat teman 
baru dan mendengar kabar dari anda!
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KINI GILIRANMUKINI GILIRANMU
Temui salah satu siswa kami 
dan ikuti perjalanan mereka 
melalui proses di Sekolah 
Hutan, sambil membantu kami 
memberikan perawatan dan 
kesempatan rehabilitasi.

Saat ini, populasi orangutan Kalimantan diperkirakan 
sekitar 57.350 individu. Dibandingkan dengan perkiraan 
populasi 288.500 di tahun 1973, ini menunjukkan 
penurunan sebesar 80% dalam waktu kurang dari 
50 tahun. Penurunan drastis populasi orangutan 
Kalimantan ini terutama disebabkan oleh hilangnya 
habitat hutan.

Ribuan orangutan mengungsi atau mati setiap 
tahun akibat deforestasi massal, kebakaran hutan 
yang merajalela, dan perburuan demi konsumsi dan 
perdagangan hewan peliharaan ilegal. 

Mengatasi tantangan konservasi saat ini 
bukanlah tugas mudah. Dengan dukungan 
para pejuang konservasi seperti Anda, kami 
dapat menyelamatkan hewan dari konflik 
dan memastikan orangutan yatim piatu siap 
bertahan hidup di alam liar.

Sebagai salah satu kerabat terdekat kita, orangutan 
adalah makhluk yang sangat cerdas dan berakal. 
Mereka mampu berinteraksi secara personal 
dan merasakan emosi, seperti kesedihan karena 
kehilangan individu yang dicintai. Orangutan 
lebih dekat dengan manusia daripada yang 
disadari kebanyakan orang. Di Indonesia, hal ini 
sebenarnya tampak jelas, karena kata ‘orangutan’ 
sendiri berasal dari dua kata ‘orang’ dan ‘hutan’, 
yang berarti ‘orang dari hutan’.

MENGAPA ORANGUTAN PENTING
Sebagai spesies kunci, orangutan bagian integral 
dari kesehatan ekosistem hutan tropis yang mereka 
tempati. Mereka berperan penting dalam penyebaran 
benih karena mengonsumsi berbagai macam buah-
buahan, mampu menelan benih yang lebih besar 
dari kebanyakan pemakan buah, dan melakukan 
perjalanan jauh sembari menyebarkan benih. 
Dengan melindungi orangutan di habitat aslinya, 
spesies flora dan fauna lain yang tak terhitung 
jumlahnya juga terlindungi. Melestarikan ekosistem 
hutan ini sama pentingnya bagi umat manusia 
seperti halnya bagi keanekaragaman hayati di 
dalamnya.

ANCAMAN BAGI ORANGUTAN
Ketiga spesies orangutan, Kalimantan, Sumatera 
dan Tapanuli, saat ini diklasifikasikan sebagai 
‘Sangat Terancam Punah’ oleh International Union 
for Conservation of Nature (dalam IUCN Red Data 
List 2007). Ancaman terhadap kelangsungan hidup 
mereka dimulai dengan perburuan berabad-abad 
lalu tetapi sekarang terutama disebabkan deforestasi 
massal dan perubahan iklim.

Orangutan dilindungi oleh hukum nasional dan 
internasional, namun, hukum dan peraturan saja 
terbukti tidak berhasil melindungi spesies karismatik ini 
secara efektif. 

BAGAIMANA KAMI MELAKUKAN PEKERJAAN KAMI
Mayoritas orangutan yang diterima di pusat rehabilitasi 
kami masih sangat muda, dan butuh interaksi dengan 
orangutan lain dan pelatihan untuk menyintas di hutan. 
Selama rehabilitasi, orangutan diajari dan didorong 
untuk membangun sarang, memilih makanan alami 
yang sesuai, dan mengenali ancaman. 

Proses rehabilitasi dimulai di Kelompok Nursery bagi 
bayi orangutan, dilanjutkan dengan berbagai tingkatan 
di Sekolah Hutan, tempat orangutan setiap hari belajar 
keterampilan menyintas yang baru. Orangutan yang 
lulus Sekolah Hutan akan dipindahkan ke pulau-pulau 
pra-pelepasliaran, tempat mereka menguji keterampilan 
di bawah pengawasan teknisi. Kandidat pelepasliaran 
kemudian dibawa ke fasilitas karantina untuk 
menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir sebelum 
dilepasliarkan ke habitat alami yang aman untuk 
membangun populasi baru dan berkelanjutan.

Tanpa proses ini, mustahil bagi orangutan yang 
diselamatkan untuk mengatasi trauma mereka 
dan kembali ke hutan yang sebenarnya. Tidak 
seperti spesies lainnya, orangutan tidak dilahirkan 
dengan pengetahuan cara menyintas, mereka harus 
mempelajari keterampilan penting ini sejak dini. Inilah 
mengapa mereka membutuhkan dukungan kami, dan 
Anda.


