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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Klasifikasi Orangutan Sumatera 

 

 

 

Indonesia memiliki dua jenis orangutan, salah satunya adalah orangutan 

sumatera.  Klasifikasi orangutan sumatera menurut Singleton dan Griffiths 

(2008): 

Kingdom :  Animalia 

Phylum :  Chordata 

Class :  Mammalia 

Ordo :  Primata 

Family :  Hominidae 

Genus :  Pongo 

Species :  P. abelii 

Nama lokal :  orangutan sumatera / mawas 

 

 

B. Morfologi Orangutan Sumatera 

 

 

 

 Meijaard, Rijksen, dan Kartikasari (2001) menyatakan bahwa orangutan 

sumatera memiliki rambut berwarna coklat kemerahan cerah yang panjang, 

lebat, dan tebal di seluruh permukaan tubuhnya kecuali muka, telapak tangan, 
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dan telapak kaki (Gambar 1).  Rambut orangutan sumatera tipis, berbentuk 

membulat, dan secara mikroskopis mempunyai kolom pigmen gelap yang 

halus, serta sering patah di bagian tengahnya.  Kantung tenggorokan 

orangutan sumatera berukuran kecil.  Orangutan sumatera jantan memiliki 

pinggiran muka  mendatar.  Tungkai depan satwa ini lebih panjang daripada 

tungkai belakang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Orangutan sumatera, Maya, di Taman Safari Indonesia, Bogor 

 

 

 

C. Perilaku Sosial Orangutan Sumatera 

 

 

 

Orangutan sumatera hidup menyendiri atau soliter dan dapat hidup bersama 

dengan individu lain sejenis hanya pada saat tertentu, misalnya sebelum dan 

saat kawin bersama pasangan atau induk betina bersama satu atau dua 
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anaknya yang belum dapat mandiri (Supriatna dan Wahyono, 2000).  

Orangutan sumatera di kebun binatang tidak memiliki sifat soliter karena dua 

atau lebih individu orangutan sumatera digabungkan menjadi satu dalam satu 

kandang, baik kandang tidur maupun kandang peragaan.  

 

 

D. Pakan Orangutan Sumatera 

 

 

 

Kondisi hutan di Sumatera umumnya lebih banyak menyediakan sumber 

pakan berupa buah.  Sumatera memiliki jenis tanah yang memiliki tingkat 

kesuburan tinggi.  Hal ini menjadikan Sumatera lebih banyak memiliki 

sumber pakan buah bagi orangutan (Marshall, et al., 2010).  Orangutan 

sumatera merupakan satwa herbivora, khususnya frugivora karena pakan 

utamanya berupa buah.  Satwa ini memakan lebih dari 200 jenis tumbuhan 

berbeda.  Bagian tumbuhan yang dimakan antara lain buah, biji, daun muda, 

bunga, kambium, dan getah yang dihisap pada beberapa jenis tumbuhan.  

Selain tumbuhan, telur burung, madu, dan berbagai jenis serangga kecil 

seperti rayap termasuk jenis pakannya (Supriatna dan Wahyono, 2000).   

 

 

E. Habitat dan Penyebaran Orangutan Sumatera 

 

 

 

Orangutan sumatera hidup di hutan tropik dataran rendah, rawa-rawa, hingga 

perbukitan yang mencapai ketinggian 1.500 mdpl (Supriatna dan Wahyono, 

2000) dengan batas-batas alam yang tidak dapat dilalui seperti sungai dan 

gunung dengan ketinggian lebih dari 2.000 mdpl (Redaksi Ensiklopedi 
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Indonesia, 2003).  Direktorat Jenderal PHKA Departemen Kehutanan 

Republik Indonesia (2007) menyatakan bahwa tidak semua kawasan hutan di 

Sumatera didiami oleh orangutan sumatera. Orangutan sumatera ditemukan di 

kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang terbentang dari Provinsi 

Daerah Istimewa Aceh sampai Sumatera Utara (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Penyebaran orangutan sumatera (Dikutip dari Dirjen PHKA 

Dephut RI, 2007) 
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F. Status Konservasi 

 

 

 

IUCN (2007) menyatakan orangutan sumatera sebagai satwa yang tergolong 

kritis (critically endangered), akibat dari perusakan hutan oleh manusia, 

perburuan liar, dan bencana alam tsunami pada tahun 2004 (IUCN, 2014). 

Sejak tahun 1931, orangutan sumatera telah dilindungi oleh Peraturan 

Perlindungan Binatang Liar 1931 No. 233, Undang-Undang nomor 5 tahun 

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, lalu 

terbit Surat Keputusan Menteri Kehutanan 10 Juni 1991 No. 301/Kpts-

II/1991 dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan 

Jenis Tumbuhan dan Satwa menyatakan bahwa orangutan sumatera masuk ke 

dalam daftar satwa yang dilindungi di Indonesia (Supriatna dan Wahyono, 

2000).  CITES (2014) sebagai konvensi atau perjanjian internasional di 

bidang perdagangan flora dan fauna liar menggolongkan orangutan sumatera 

ke dalam golongan Appendix I yang artinya satwa tersebut dilarang 

diperdagangkan oleh manusia mengingat keterancaman terhadap satwa 

tersebut sangat tinggi. 

 

 

G. Aktivitas Selain Aktivitas Harian Satwa 

 

 

 

Penangkaran satwa liar merupakan perkembangbiakan dan pemeliharaan 

satwa liar dalam keadaan terkurung yang dilakukan oleh manusia untuk 

mencapai sasaran tertentu (Alikodra, 1993).  Secara umum, penangkaran 

dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengembangbiakkan jenis-jenis 
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satwa liar yang bertujuan memperbanyak populasinya (Thohari, 1987).  

Kondisi habitat baru atau kandang dapat mempengaruhi aktivitas harian satwa 

(Zen, 2010).  Kondisi kandang yang tidak memadai dapat menyebabkan 

aktivitas di luar biasanya sebagaimana dikategorikan oleh Fox (1968): 

1. Pola makan tidak teratur merupakan pemberian pakan yang tidak sesuai 

dengan kebutuhannya sehingga apabila kekurangan maka satwa akan 

menjadi kurus dan mati, sedangkan apabila berlebihan maka satwa akan 

obesitas atau kegemukkan. 

2. Avoidance merupakan reaksi menghindar dan melarikan diri disebabkan 

oleh perasaan tertekan yang muncul akibat perubahan lingkungan dan 

adanya sesuatu yang dianggap sebagai ancaman. 

3. Displacement merupakan perilaku tidak sewajarnya yang ditunjukkan oleh 

satwa. 

4. Overgrooming merupakan aktivitas grooming berlebihan yang 

menyebabkan kebotakan, iritasi, hingga masalah kesehatan kulit. 

5. Self mutilation / abuse merupakan perilaku menyakiti atau menyiksa diri 

sendiri dengan cara menggigiti tangan, memukul atau membenturkan 

kepala ke dinding kandang. 

6. Aktivitas seksual abnormal / masturbasi merupakan aktivitas seksual satwa 

yang berlebihan atau kopulasi secara berulang-ulang terhadap suatu obyek. 

7. Stereotype merupakan aktivitas satwa yang dilakukan secara berulang-

ulang dan terus-menerus tanpa ada tujuan yang jelas. 

 

 



10 
 

Fox (1968) mengkategorikan stereotype menjadi lebih rinci: 

a. Bar-bitting merupakan perilaku satwa menggigiti jeruji besi kandang 

secara berulang. 

b. Neck twisting merupakan gerakan menggelengkan atau memutar bagian 

leher. 

c. Rocking merupakan perilaku berjalan secara berulang-ulang dari satu 

tempat ke tempat lain tanpa maksud tertentu. 

d. Head bobbing and weaving merupakan perilaku menggelengkan kepala 

secara berulang. 

e. Apathy merupakan perilaku sangat pasif dan tidak memberikan reaksi / 

respon pada rangsangan sekitar. 

f. Coophilia and corprophagia merupakan perilaku memainkan dan 

memakan feses sendiri. 

g. Abnormal aggression merupakan sifat agresif yang berlebihan. 

h. Vomiting and regurgitating merupakan perilaku memuntahkan pakan dan 

menelannya kembali. 

 

 

H. Taman Safari Indonesia 

 

 

 

Taman Safari Indonesia merupakan kawasan terpadu yang di dalamnya 

terdapat kebun binatang mini, panggung pentas satwa, arena bermain anak-

anak, dan area piknik.  Kawasan wisata ini dapat ditempuh melalui jalur darat 

baik dari Jakarta, Bogor, maupun Bandung.  Secara astronomis, kawasan 

konservasi eksitu ini terletak pada koordinat 6° 42' 29" S, dan 106° 56' 47" E 
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(Disparbud Jabar, 2014).  Taman Safari Indonesia berlokasi di zona 

penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yakni Desa 

Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 

dengan ketinggian sekitar 900 – 1.800 di atas permukaan laut dan suhu  

rata-rata 16 – 27 
o
C.  Kawasan ini memiliki luas 138,5 hektar dengan koleksi 

satwa sekitar 2500 individu (Taman Safari Indonesia, 2015). 

 

Taman Safari Indonesia dibangun tahun 1980 di atas lahan perkebunan teh 

yang tidak produktif dan resmi dibuka untuk umum pada tahun 1986.  Taman 

Safari Indonesia ditetapkan sebagai obyek wisata nasional oleh mendiang 

Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Soesilo Soedarman dan 

diresmikan menjadi Lembaga Konservasi Eksitu dan Pusat Penangkaran 

Satwa Langka di Indonesia oleh Menteri Kehutanan, Hasyrul Harahap, pada 

tanggal 16 Maret 1990 (Taman Safari Indonesia, 2015).  

 

Orangutan sumatera merupakan salah satu satwa yang terdapat di Taman 

Safari Indonesia.  Selain di area safari, satwa ini juga ditempatkan di area 

Pusat Primata.  Berbeda halnya dengan area safari, orangutan sumatera di 

area Pusat Primata ditempatkan pada dua jenis kandang, kandang tidur dan 

kandang peragaan.  Pada pagi hari, orangutan sumatera dipindahkan ke 

kandang peragaan, pertunjukan bagi pengunjung. Pada sore hari, orangutan 

sumatera dipindahkan ke dalam kandang tidur untuk kenyamanan dan 

keamanan.  Di area ini terdapat enam individu orangutan sumatera yang 

berasal dari habitat alaminya (liar), sitaan, kebun binatang lain, dan anak 
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orangutan sumatera yang dilahirkan di Taman Safari Indonesia.  Enam 

individu orangutan sumatera ini terdiri dari dua individu jantan:  Oyong dan 

Jhon, dan empat individu betina:  Desi, Maya, Rahma, dan Pongi.  Pada saat 

penelitian dilakukan, Jhon dan Pongi tidak dipindahkan ke kandang peragaan.  

Penelitian ini difokuskan pada empat individu orangutan sumatera: Oyong, 

Desi, Maya, dan Rahma.  

 


