
KONTAK KAMI
Kami selalu senang mendapat teman 
baru dan mendengar kabar dari anda!
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Jalan Kumbang No. 31 
Bogor 16128
West Java, Indonesia

TELPHONE
+62 251 831 4468

EMAIL
fundraising@orangutan.or.id

PERAWATAN 
SUAKA

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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TEMPAT KAMI BEKERJA

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

Orangutan yang masuk ke pusat rehabilitasi milik 
BOS Foundation umumnya mengalami trauma yang 
mendalam. Mereka yang cukup muda untuk masuk 
Sekolah Hutan tempat mereka belajar keterampilan 
menyintas sebenarnya ‘beruntung’. Seringkali, kami 
menyelamatkan orangutan yang sudah tua atau 
cacat, dan kendati mereka mungkin tidak akan 
pernah bisa kembali ke hutan, kami bekerja keras 
memastikan mereka dirawat, merasakan hidup bebas, 
dan menjalani hidup dengan bermartabat.

Selama tiga dekade terakhir, lebih dari 2.000 orangutan 
telah diterima di pusat-pusat rehabilitasi BOS 
Foundation untuk diselamatkan dan direhabilitasi. 
Saat ini, sekitar 400 orangutan masih tersisa di Nyaru 
Menteng dan Samboja Lestari; dan kendati hutan liar 
menanti mereka, hampir 200 individu di antaranya tak 
akan bisa dikembalikan ke hutan Kalimantan. Banyak 
dari individu ini diselamatkan dari penangkaran di 
usia yang terlambat untuk masuk Sekolah Hutan 
dan tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan 
untuk menyintas tanpa bantuan di alam liar. 
Lainnya menderita penyakit seperti tuberkulosis atau 
penyakit pernapasan kronis, mereka harus berada di 
karantina secara permanen, karena dapat mengancam 
kesehatan orangutan lainnya. 

Dalam beberapa kasus, ada orangutan yang 
memerlukan perawatan intensif jangka panjang akibat 
cacat fisik yang parah, seperti kehilangan anggota 
tubuh atau kebutaan total.

BOS Foundation bekerja di 
Kalimantan tempat kami 
mengelola tempat suaka jangka 
panjang bagi orangutan dan 
beruang madu:

Meski kami tidak dapat sepenuhnya merehabilitasi 
semua orangutan ini, BOS Foundation tidak menyerah. 
Saat ini, banyak dari mereka menempati kandang di 
Nyaru Menteng dan Samboja Lestari, tempat kebutuhan 
medis mereka dipenuhi oleh tim dokter hewan, dan 
makanan serta pengayaan diberikan oleh pengasuh yang 
berdedikasi setiap hari, setiap waktu. Rencana sedang 
dikembangkan untuk pembangunan kandang jangka 
panjang yang lebih besar, dirancang untuk memenuhi 
kebutuhan khusus para orangutan yang cacat parah.

Bagi individu yang tidak memiliki gangguan fisik 
serius, kami berupaya memberi mereka kebebasan 
dalam bentuk pulau suaka. Di pulau-pulau berhutan ini, 
orangutan yang tidak memiliki keterampilan menyintas 
masih dapat hidup di luar kandang.

Batas sungai alami yang mengelilingi pulau mencegah 
predator datang, sementara tim teknisi mengirimkan 
makanan setiap hari untuk menambah sumber pakan 
alami yang ada di pulau. Pulau suaka terbesar kami 
adalah Badak Kecil seluas 105 hektar, di Gugusan Pulau 

Salat, yang suatu saat akan menjadi rumah bagi 
puluhan orangutan. Kami merencanakan membuat 
lebih banyak pulau suaka di Kalimantan Timur dan 
Tengah, karena kami bermimpi suatu saat nanti 
semua orangutan yang mampu bisa hidup bebas di 
luar kandang.

Pusat Rehabilitasi Orangutan BOS Foundation di 
Samboja Lestari juga memiliki suaka beruang madu, 
tempat kami saat ini merawat lebih dari 70 beruang 
madu. Fasilitas baru kami mencakup 15 kawasan 
terbuka, yang terhubung ke kompleks kendang dan 
dikelilingi pagar listrik yang aman.

Setiap hewan yang diterima di pusat rehabilitasi 
BOS Foundation layak hidup di alam liar. Bagi para 
satwa yang hak hidupnya dirampas manusia, BOS 
Foundation berusaha untuk memberikan perawatan 
dengan kualitas terbaik, namun kami hanya dapat 
melakukan ini dengan dukungan Anda.

Nyaru Menteng

Samboja Lestari

Pulau Salat


