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YANG DAPAT
ANDA LAKUKAN
ADOPSI
Dengan mengadopsi salah satu orangutan kami, 
Anda bisa membantu pastikan orangutan di 
pusat rehabilitasi kami mendapat perawatan 
terbaik sepanjang waktu.

DONATE
Bantu kami dengan berdonasi, karena donasi 
adalah tulang punggung pendanaan kami. 
Dengan memberikan apa yang Anda bisa, 
Bersama dengan ribuan orang lain, akan mem-
bantu mewujudkan pekerjaan kami.

BELANJA
Orangutan Shop kami adalah toko oleh-oleh 
bagi para pecinta orangutan dan satwa liar, 
dengan seluruh keuntungan digunakan untuk 
kegiatan kami. Hal yang menarik adalah, dengan 
berbelanja, Anda membantu upaya pelestarian 
orangutan!

CARA MELIBATKAN DIRI
Cari berbagai pilihan cara 
untuk melibatkan diri 
dalam kegiatan kami di  
www.orangutan.or.id
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Orangutan adalah satwa liar yang dilindungi, baik 
di bawah hokum Indonesia maupun internasional 
namun habitat mereka tidak. Deforestasi, degradasi, 
dan fragmentasi hutan merupakan penyebab 
utama menurunnya populasi orangutan.Yayasan 
Borneo Orangutan Survival (BOS) berupaya untuk 
melindungi ekosistem hutan Indonesia yang unik 
dan memulihkan ekosistem yang terlanjur rusak 
akibat eksploitasi, sehingga orangutan dan satwa liar 
Indonesia lain memiliki rumah untuk melanjutkan 
keturunan.

Upaya penghijauan kami dimulai saat kami membuka 
Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja Lestari di 
Kalimantan Timur, di lahan seluas 1.853 ha yang 
dipenuhi rumput dan gulma. Di sana, kami menanam 
pohon pertama. Saat ini, telah muncul hutan sekunder 
yang tumbuh subur, tetapi pekerjaan kami masih jauh 
dari selesai. Yayasan BOS terus memulihkan hutan 
melalui penghijauan berkelanjutan, pemeliharaan 
lahan hasil rehabilitasi, dan pengelolaan kebakaran.

BOS Foundation bekerja di 
Kalimantan, tempat kami 
mengelola 3 wilayah proteksi 
habitat jangka panjang 
dan dan melaksanakan 
pelepasliaran orangutan di 
3 hutan yang dilindungi:

Di tahun 2009, kami meningkatkan upaya 
perlindungan hutan dengan mendirikan RHOI, 
atau Restorasi Habitat Orangutan Indonesia. 
Tujuan utama perusahaan ini adalah memastikan 
kawasan hutan aman bagi orangutan liar dan yang 
telah direhabilitasi. Pada tahun 2010, visi tersebut 
terwujud dengan diperolehnya Konsesi Restorasi 
Ekosistem, izin usaha dari Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, yang memberikan hak 

Kawasan Konservasi Mawas

Hutan Kehje Sewen

Hutan Lindung Bukit Batikap

Samboja Leastari

Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya

kepada perusahaan penerima untuk menggunakan 
dan mengelola lahan untuk jangka waktu 60 tahun. 
Kami memperoleh hak atas 86.593,65 ha hutan hujan 
di Kalimantan Timur; dikenal sebagai ‘Hutan Kehje 
Sewen’, yang berarti ‘orangutan’ dalam bahasa Wehea 
Dayak. Saat ini, kami terus melepasliarkan orangutan 
dan melindungi ekosistem ini melalui praktik 
pengelolaan hutan lestari.

Di Kalimantan Tengah, BOS Foundation melindungi 
309.000 ha habitat alami orangutan liar di Kawasan 
Konservasi Mawas. Tanah yang sangat luas ini dulunya 
merupakan lokasi proyek budidaya padi skala besar 
yang gagal; tetapi hutan rawa gambut yang tersisa 
adalah rumah bagi salah satu populasi orangutan 
Kalimantan terbesar yang saat ini terdiri dari sekitar 
2.550 orangutan liar.

Melalui kolaborasi para pemangku kepentingan di 
Mawas, kami terus melindungi ekosistem alami dan 
orangutan yang tersisa melalui pengelolaan aktif, 
patroli dari kegiatan ilegal yang merusak lingkungan, 

serta mitigasi konflik manusia-orangutan dan 
kebakaran hutan. Di kawasan yang sebelumnya 
terdegradasi, kami bekerja keras merehabilitasi hutan 
dengan melibatkan masyarakat lokal untuk memblokir 
kanal dan melaksanakan proyek penanaman kembali 
skala besar. Selain itu, bekerja sama dengan Universitas 
Nasional Indonesia dan Universitas Rutgers, Stasiun 
Penelitian Tuanan melakukan terobosan penelitian 
di bidang perilaku orangutan liar dan ekologi lahan 
gambut.

Di lokasi pelepasliaran kami, kesejahteraan 
individu orangutan tak hanya ditingkatkan melalui 
pelepasliaran, namun keberadaan mereka di hutan 
juga mendukung kesehatan ekosistem secara 
keseluruhan berkat peran mereka sebagai spesies kunci, 
mendistribusikan benih ke seluruh hutan.

Tetapi semua ini masih belum cukup. Diperkirakan 
70% orangutan liar di Kalimantan hidup di luar 
kawasan dilindungi. Untuk memastikan masa 
depan mereka, kami memainkan peran aktif dalam 
Strategi dan Rencana Aksi (SRAK) Orangutan Nasional. 
Kami juga bekerja sama dengan pelaku bisnis, 
menawarkan dukungan bagi perusahaan-perusahaan 
kelapa sawit, perkayuan, dan industri lainnya 
dalam bentuk Best Management Practices (BMP) bagi 
pelestarian orangutan. Program ini memungkinkan 
kami untuk bekerja sama dengan perusahaan di 
tahap pengembangan dan implementasi prosedur 
dan proses yang berkaitan dengan pengelolaan 
lahan berkelanjutan, dengan cara yang melindungi 
keanekaragaman hayati dan mengurangi konflik 
dengan orangutan. Sejauh ini, kemitraan ini terbukti 
bermanfaat bagi manusia dan orangutan.

TEMPAT KAMI BEKERJA

Kenali kami lebih jauh, 
pelajari peta interaktif yang 
menujukkan lokasi kerja kami. 


