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  CHAPTER 8 - 133 

RINGKASAN 

 

Sebagai akibat dari hilangnya habitat hutan yang berkepanjangan, orangutan terpaksa untuk 

tinggal terpecah dan terganggu dan sebagian besar terjadi pada populasi yang relative kecil. 

Akibatnya, orangutan Sumatera (Pongo abelii) terdaftar sebagai spesies yang sangat 

terancam punah, dan orangutan Borneo (Pongo pygmaeus) terdaftar sebagai spesies 

terancam punah oleh IUCN (Red List 2011). Pada kenyataannya, tanpa intervensi langsung 

dan komitmen, seperti penegakan hukum yang ketat pada perkembangan perkebunan, 

penebangan dan perburuan liar, habitat mereka mungkin akan hilang dalam beberapa 

dekade ke depan. Meskipun sejumlah besar hutan murni telah ditunjuk sebagai hutan 

lindung di Sumatera dan Borneo, penebangan dan pembangunan illegal untuk perkebunan 

masih terjadi dalam kawasan hutan lindung. Selain itu sejumlah besar orangutan tinggal 

diluar kawasan hutan lindung, dimana peraturan konservasi sangat lemah, bahkan hampir 

tidak ada. Beberapa peneliti telah meneliti cara orangutan Borneo bertahan hidup dilahan 

yang telah rusak, dan mereka menemukan bahwa populasi tersebut bertahan lebih baik 

dibanding dengan orangutan Sumatera, menunjukkan bahwa sedikit pengurangan 

kepadatan sebagai akibat dari penebangan. Data perilaku tersedia, tetapi masih kurang 

bukti untuk orangutan Sumatera, walaupun hal tersebut sangat krusial untuk dapat 

membantu kelangsungan hidup spesies ini. 

 Salah satu prioritas dari penelitian dalam project ini adalah untuk menentukan 

dampak dari penebangan hutan yang tersisa di Sumatera terhadap kehidupan orangutan 

(Bab 2). Di Ketambe penebangan telah mengakibatkan perubahan struktur hutan yang 

signifikan dan sumber makanan bagi orangutan, khususnya untuk sumber makanan dasar 

dan tanaman menjalar. Sebagai individu orangutan yang tinggal di hutan yang telah 

ditebang akan berperilaku berbeda ketika mereka tinggal di hutan murni; mereka lebih 

banyak bergerak dan istirahat lebih pendek di hutan yang telah ditebang. Selain figs (jenis 

buah yang sangat digemari oleh orangutan) yang sulit ditemukan dalam hutan yang telah 

ditebang, porsi untuk sumber makanan lain (seperti buah-buahan, dedaunan dan lainya) di 

dalam dua jenis hutan tersebut pasa dasarnya sama. Kehidupan dalam hutan yang telah 

ditebang kelihatan lebih banyak menguras energi untuk orangutan. Sebagai hasil dari studi 

ini, kami akan membuat rekomendasi untuk kegiatan konservasi dan petunjuk dalam 

mengurangi dampak penebangan hutan.    
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 Diketahui bahwa penebangan hutan sangat berdampak pada sumber makanan 

orangutan, salah satu tantangan indivisdual dalam area tersebut adalah untuk mendapatkan 

makanan yang cukup. Untuk dapat mengakses secara komprehensif dampak penebangan 

terhadap pola makan, penting untuk mengerti komposisi pola makan per individu terhadap 

level spesies tanaman, pola makan yang tumpang tindih (tumpang tindih dalam waktu 

memakan spesies yang sama dan memakan spesies yang sama) diantara individu dan pola 

makan musiman yang bervariasi (Bab 2).   Setelah mengontrol kesediaan makanan dan 

perbedaan penyebaran diantara individual dengan persamaan energi yang dibutuhkan 

(misalnya parous betina dewasa), mayoritas orangutan mengkonsumsi makanan yang 

berbeda sepanjang tahun. Terjadi perbedaan yang signifikan terhadap pola makan tersebut, 

dengan pengecualiaan figs, yang merupakan satu-satunya spesies yang mengakibatkan 

peningkatan tumpang tindih pola makanan antar individu ketika spesies tersebut tersedia di 

hutan, umumnya karena orangutan akan datang secara bersamaan ke pohon fig yang besar 

ketika pohon tersebut sedang berbuah.  

 Studi ini menemukan bahwa individu dalam satu populasi menunjukkan komposisi 

pola makan yang  berbeda, yang mengindikasikan bahwa mereka tidak memakan apa saja 

yang tersedia di dalam hutan, dan setiap individu secara aktif (tidak secara acak) 

menemukan cara yang spesifik dalam memenuhi kebutuhan energinya. Hal ini dapat 

diilustrasikan dengan jarang terjadinya kasus perburuan dan konsumsi daging kukang 

(Nycticebus coucang), diamati hanya pada betina dewasa dengan anak di dalam populasi 

(Bab 4).  Keadaan tersebut sepertinya opurtunis tetapi mungkin orangutan menggunakan 

isyarat penciuman jarak dekat untuk mendeteksi mangsanya. Kejadian konsumsi kukang 

hanya terjadi selama periode ketika ketersediaan buah sangat rendah, menyatakan bahwa 

daging dapat menggantikan makanan dasar pada orangutan. Orangutan mengkonsumsi 

daging dua kali lebih lambat dari chimpanzes (Pan troglodytes), yang menyatakan bahwa 

dalam hidup berkelompok di hominoids cara makan akan lebih cepat. Menggunakan data 

orangutan sebagai model, leluhur manusia (australopithecines dan hominids) tidak 

membutuhkan waktu ekstra untuk memakan daging per hari, selama daging yang ada tidak 

melebihi seperempat dari pola makan mereka. 

  Untuk mengoptimalkan kelayakan kapasitas populasi di alam, kegiatan reintroduksi 

hewan untuk kembali ke habitat asalnya menjadi sangat penting dalam kegiatan konservasi. 

Orangutan selalu dilepasliarkan ke hutan yang masih asing bagi mereka dimana 

pengetahuan tentang apa yang akan menjadi makanan menjadi krusial untuk dapat 
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memastikan keberlanjutan hidup mereka. Dengan demikian adalah penting untuk 

memahami kecenderungan alami orangutan terhadap makanan baru dibandingkan dengan 

makanan yang mereka kenal, dengan kata lain, apa penerimaan dan tingkat konsumsi pada 

makanan yang baru (Bab 5). Dalam salah satu eksperiment, orangutan (Sumatera, Borneo, 

dan interspesifik hibrida) lebih sering memilih makanan baru, tetapi tetap berhati-hati 

selama makan dibandingkan dengan mengkonsumsi makanan yang telah mereka kenal. 

Meskipun kedua spesies orangutan mengkonsumsi makanan baru dalam jumlah yang sama, 

sebelum dikonsumsi, orangutan Sumatera memilih makanan baru secara signifikan tidak 

secepat orangutan Borneo. Penerimaan yang lambat atas makanan baru dalam orangutan 

Sumatera sebagian dapat menjelaskan mengapa orangutan Borneo lebih baik dalam 

mengatasi penebangan dan efeknya pada ketersediaan makanan. 
Untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam kegiatan reintroduksi, perlu 

untuk mempelajari bagaimana merangsang peningkatan penerimaan terhadap makanan 

baru dan konsumsi (Bab 6). Pengulangan eksposur selama eksperimen tidak menunjukkan 

peningkatan penerimaan terhadap makanan baru, tetapi meningkatkan jumlah makanan 

yang dikonsumsi oleh orangutan. Pengulangan eksposur juga menurunankan perilaku yang 

eksploratif. Keberadaan orangutan lainnya mengakibatkan peningkatan penerimaan 

terhadap jenis makanan baru serta peningkatan jumlah makanan baru yang dikonsumsi 

dibandingkan dengan ketika hanya satu orangutan. Pengulangan eksposur dan sosialitas 

dapat bermanfaat bagi orangutan bekas peliharaan dalam menambah dan diversifikasi pola 

makan mereka dan dilatih sebelum dibebaskan, dapat membantu adaptasi individu untuk 

habitat hutan baru. Hal tersebut mungkin dapat meningkatkan peluang mereka untuk 

bertahan hidup. Oleh karena itu, disarankan agar program reintroduksi orangutan 

meningkatkan penekanan pada paparan berulang dan mensosialisasikan makanan baru 

selama tahap rehabilitasi dalam proses reintroduksi. 

  




