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KONTAK KAMI
Kami selalu senang mendapat teman 
baru dan mendengar kabar dari anda!
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fundraising@orangutan.or.id

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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Keterampilan menyintas orangutan diuji saat mereka 
dipindahkan ke pulau pra-pelepasliaran. Tim teknisi 
pulau memberikan pakan tambahan setiap hari, dan 
menilai kesejahteraan orangutan secara keseluruhan di 
pulau-pulau pra-pelepasliaran sambil mengumpulkan 
data perilaku. Setelah orangutan membuktikan diri 
sebagai penjelajah yang cakap, pemanjat yang mahir, 
pembuat sarang yang inovatif, dan waspada terhadap 
manusia, mereka dianggap siap untuk kembali ke hutan 
liar yang sebenarnya.

Para kandidat yang cakap ini kemudian dilepasliarkan 
di salah satu dari tiga situs pelepasliaran yang dikelola 
BOS Foundation. Di sana, kehidupan liar mereka dimulai, 
bebas menjalani hidup tanpa ancaman dari manusia. 
Namun, tim pemantauan pasca-pelepasliaran kami 
mengikuti mereka secara teratur dari kejauhan untuk 
mengumpulkan data perilaku terkait penyesuaian 
mereka dengan kehidupan di alam liar, atau untuk 
campur tangan jika mereka gagal beradaptasi, terluka, 
atau jatuh sakit.

Orangutan adalah satwa arboreal (hidup di atas 
pohon) terbesar di dunia, dan terancam kepunahan. 
Kami berkomitmen untuk menyelamatkan orangutan 
dari wilayah konflik, memberi suaka bagi proses 
rehabilitasi mereka, dan melepasliarkan mereka ke 
hutan alami.

Setiap tahun, ribuan orangutan terusir dari rumah 
mereka di hutan atau dibunuh akibat deforestasi 
masif, kebakaran hutan yang merajalela, dan 
perburuan untuk konsumsi dan perdagangan hewan 
peliharaan ilegal. Setiap kali orangutan selamat 
dari trauma atau dilaporkan dalam peliharaan 
manusia, BOS Foundation siap menyelamatkan dan 
merehabilitasi individu tersebut. Apabila orangutan 
telah diselundupkan ke luar negeri, kami bekerja 
sama dengan pihak berwenang Indonesia untuk 
memulangkan mereka dan merawat mereka setelah 
kembali ke Indonesia.

Saat satu orangutan tiba di pusat rehabilitasi kami,  
mereka segera diperiksa dan dirawat oleh tim dokter 
hewan sebelum menjalani karantina dan setelahnya 
ditempatkan dalam tahap proses rehabilitasi yang 
sesuai. 

BOS Foundation bekerja di 
Kalimantan, tempat kami 
menjalankan dua pusat 
rehabilitasi orangutan dan tiga 
situs pelepasliaran orangutan:

Orangutan termuda bergabung di Nursery Group, 
sedangkan yang sedikit lebih tua di Sekolah Hutan. 
Sepanjang perjalanan rehabilitasi mereka, para 
orangutan yatim piatu ini diajari keterampilan yang 
mereka butuhkan untuk menyintas di alam liar dan 
dirangsang untuk mengekspresikan perilaku alami. 
Mereka harus belajar kehidupan hutan; mulai dari 
cara menemukan dan mengakses semua pakan alami 
yang tersedia, hingga cara membangun sarang yang 
aman untuk tidur.

Begitu orangutan remaja semakin menguasai 
keterampilan yang diperlukan, mereka ditempatkan 
dalam kelompok dan dipindahkan ke kompleks 
sosialisasi, kendang besar tempat mereka ditempatkan 
sementara. Ini memberi mereka kesempatan untuk 
mempraktikkan keterampilan sosialisasi. Meskipun 
orangutan digolongkan sebagai hewan semi-soliter, di 
alam liar mereka harus berinteraksi dengan orangutan 
lain saat kawin atau memperebutkan wilayah, dan di 
masa ketersediaan pakan melimpah.

Hutan Kehje Sewen

Hutan Lindung Bukit Batikap

Samboja Leastari

Nyaru Menteng

Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya

TEMPAT KAMI BEKERJA

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


