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JUMLAH ORANGUTAN 

Orangutan (Pongo pigmeus)/Mawas : jenis primata yang mmiliki sifat-sifat anatomis dan 

morfologis mendekati manusia. Jumlah diperkirakan 20.000 – 27.000 ekor (1993 by 

Survey Sumatera). Orangutan tergolong satwa langka, yang hanya ditemukan di Asia. 

Distribusi : Kalimantan dan Sumatera. Orangutan Pasir Panjang 70 ekor ( Gaedikas). 

Orangutan TANTP 2000 ekor (2001). Rehabilitasi Orangutan dulu oleh gal. 

HABITAT ORANGUTAN 

 Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP) habitat asli orangutan. Terutama untuk 

rehabilitasi orangutan hasil sitaan. Habitat adalah suatu komunitas biotik yang ditempati 

oleh binatang atau populasi kehidupan. Habitat yang sesuai menyediakan semua 

kelengkapan habitat suatu spesies selama musim tertentu atau sepanjang tahun. Habitat 

terdiri dari jenis-jenis makanan, perlindungan dan faktor-faktor lain yang diperlukan 

spesies kehidupan atau satwa liar untuk bertahan hidup dan bereproduksi (Bailey, 1984). 



Habitat : hasil interaksi berbagai komponen seperti biologis mencakup vegetasi, satwa 

liar, dan manusia (Bismark, 1984). Taman Nasional Tanjung Putting adalah Orangutan di 

Kalimantan dan wana riset Sambojo Kalimantan Timur. 

Habitat kesukaan : Dataran rendah, kelembaban tinggi dan daerah transisi 

depterecarpaceae. Taman Nasional Tanjung Puting : tipe ekosistem hutan hujan tropis 

dataran rendah, hutan rawa air tawar, mangrove, hutan pantai, dan sangat sesuai dengan 

Orangutan.  

POPULASI ORANGUTAN  

Populasi (Odum,1971) adalah kumpulan mahluk hidup yang berspesies sama atau 

memiliki kesamaan genetik, mendiami suatu tempat tertentu, dan waktu tertentu.   

Populasi merupakan sifat kelompok bukan sifat individu. 

Anderson (1985) adalah kelompok organisme yang terdiri dari individu-individu satu 

spesies yang saling berinteraksi, berkembangbiak pada suatu tempat, dan waktu tertentu. 

Alikodra (1990) adalah kelompok organisme terdiri dari individu-individu satu spesies 

yang mampu menghasilkan keturunan dengan ketuanya, menempati wilayah yang sempit 

sampai luas, tergantung spesies dan daya dukung habitatnya. Tarumingkeng (1994) 

adalah himpunan individu atau kelompok suatu jenis dalam suatu spesies dan terjadi 

interaksi genetik dengan jenis yang bersangkutan, waktu ,dan wilayah tertentu. 

 

 



SEBARAN KELAS UMUR ORANGUTAN 

Pengelompokan anggota populasi adalm kelas umur yang sama. Lavieren (1982) adalah 

bayi (New born), anak (juvenile),remaja (Sub adult), Dewasa (Adult).  Alikodra (1990) 

adalah struktur umur, populasi seimbang, (stasionary population) natalitas dan mortalitas 

seimbang.  Populasi mundur (Regressive population), natalitas menurun populasi 

berkembang (Progressive population), natalitas menaik populasi terganggu sehingga 

angka kematian tinggi pada kelas umur tertentu. 

MAKANAN ORANGUTAN 

Makanan Orangutan (Budiman,2001) adalah pisang lilin, lantai, muli, boyan (emas), 

nanas, dancow dan cerelag. Pisang 2700 kg/minggu, susu 2 kotak @ 400 gr/minggu, gula 

3 kg/minggu. Makanan variasi orangutan secara umum adalah variasi buah-buahan, 

jeruk, salak, pisang, nanas, rambutan, apel, kulit kayu, daun-daun muda, insecta : semut, 

lebah (Moen,1999). 

 KANDUNGAN GIZI ORANGUTAN 

Perilaku makan telah didokumentasikan untuk Orangutan dari beberapa tempat, tapi tidak 

ada peneliti tentang fisiologi pencernaan atau kebutuhan kandungan gizi secara detail. 

Orangutan memakan >100-300 jenis tanaman. Survey diet orangutan sudah ada dari 24 

kebun binatang di Amerika Utara. 50 jenis makananan berbeda. 11 dari kebun binatang 

(40%) 11-15 jenis makanan yang berbeda /hari. 3(13%) > 15 jenis dan 42% > 10 jenis 



makanan berbeda/harinya. Umumnya kebun binatang memberikan dua jenis makanan 

dengan variasi penyediaan. 

Hampir semua kebun binatang menyatakan berhasil terhadap menu yang telah mereka 

buat 20-30 tahun dengan sangat sedikit modifikasi menu. Konsentrasi energi, 

protein,lemak, kalsium,fosfor,vitamin B3, dihitung dan dibandingkan dengan old word 

primate dari 24 kebun binatang. 

Rata-rata kalkulasi makronutriend 

                   Energi     protein    lemak kasar   NDF       Ca         F          Vit D        Vit E 

Orangutan     3,6          16,3             5,6          12,7         0,6        0,4          3,3           122 

Range         3,2-4,3     6,1-26       2,9-9,8        7,5-22,7    0,2-1   0,2-0,7   0,4-6,4     24-332 

Old word       -              16,7             -                   -          0,6         0,4          2,2            - 

 Primate 

ENERGI KEBUTUHAN ZAT GIZI ORANGUTAN  

 

Kebutuhan kalori orangutan 140 kkal x berat badan.  Orangutan peliharaan 40 kg (dewasa 

betina) sampai 75 kg (dewasa jantan).  Kebutuhan energi untuk pemeliharaan 2227-3568 

kkal/hari/ekor dengan rata-rata mendekati 2650 kkal/dewasa jantan (data 21 kebun 

binatang) dan 1900 kkal/dewasa betina (19 kebun binatang). Pada kelas umur anak, menu 

1300 kkal (9 kebun binatang). Belum terbukti hubungan antara keberhasilan reproduksi 

dengan jumlah kalori yang diberikan. Pemberian makan paling sedikit dari total kalori 



kesehatan hewan /hari juga dicatat justru menyebabkan obesitas. Hal ini harus dimaklumi 

bagaimanapun analisis zat gizi telah dilakukan, tidaklah penting konsumsi total karena 

kalori dapat berbeda dari penjumlahan tersebut ukuran/ekor juga tidak diketahui sehingga 

estimasi yang dilakukan sangatlah kasar. 

Penggunaan Angka Kecukupan Gizi Orang Indonesia untuk Menilai Kecukupan Gizi 

Melalui Konsumsi Makanan Orangutan 

Kenyataan menunjukkan bahwa sekarang ini para peneliti dan konservasionis satwa 

belum dapat sepenuhnya meramu kandungan gizi yang diperlukan Orangutan untuk dapat 

tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga perlu upaya-upaya dalam menentukan 

kandungan gizi tertentu yang dibutuhkan Orangutan sehingga dapat memaksimalkan 

pertumbuhan dan perkembangannya selama masa pemeliharaan. 

Salahsatu metode pendekatan digunakan adalah hal ini adalah penentuan Angka 

Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan Metode Pendekatan dengan AKG merupakan 

pendekatan untuk mencapai suatu kecukupan rata-rata gizi setiap hari bagi hampir semua 

orang, menurut golongan  umur, jenis kelamin, ukuran, dan aktivitas (Muhikal, 1998). 

Tujuan yang hendak dicapai AKG untuk mencegah terjadinya defisiensi gizi. Tujuan 

untuk mengetahui kandungan gizi yang diperlukan Orangutan/ekor. Dengan mengetahui 

kandungan gizi yang diperlukan diharapkan dapat mencegah defisiensi gizi pada 

Orangutan. Pendekatan AKG digunakan untuk mencegah defisiensi Orangutan dengan 

membandingkan nilai AKG orang Indonesia pada tsahun 1998. 

 



BATASAN DA KEGUNAAN AKG   

Suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi hampir semua Orangutan menurut 

umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas untuk mencegah terjadinya defisiensi 

gizi. Kecukupan berdasar pada berta badan untuk masing-masing kelompok umur dan 

jenis kelamin orang Indonesia. Patokan ini digunakan juga untuk Orangutan. Semua ini 

bervariasi ragam menu, maka semakin tercapai keseimbangan dalam interaksi antar 

berbagai macam gizi. 

Dasar Perhitungan Kecukupan 

1. Berat badan 

2. AKG 

ORANGUTAN DI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING 
KALIMANTAN TENGAH  

 

1. Jantan atau betina bayi, 0-4 tahun, 1,5-5 kg. Tingkah laku biasanya berpegang 
pada induknya waktu berpindah dari pohon satu ke pohon lain, akan 
meninggalkan induknya waktu makan dipohon. Morfologi: bulu lebih 
pucat,sangat putih dimata,dan bercak-bercak kulit putih. 

2. Jantan atau betina anak, 4-7 tahun, 5-20 kg. Tingkah laku berpindah bersama, 
terlepas dari badan induk, masih menyusu. Morfologi: wajah lebih pucat, bercak 
putih semakin kabur. 

3. Betina remaja, 7-10 tahun, 20-30 kg. Tingkah laku bebas dari induk, sangat sosial, 
berpasangan dengan jantan. Morfologi wajah lebih putih dari dewasa, ukuran 
lebih dewasa. 

4. Jantan remaja, 7-10 tahun, 20-30 kg. Tingkah laku bebas dari induk, sangat sosial 
kopulasi dengan betina. Morfologi sama dengan betina remaja. 

5. Jantan pradewasa, 10-15 tahun,30-50 kg. Tingkah laku suara seruan panjang, 
berpasangan dengan betina, sangat sosial. Morfologi wajah gelap, bantalan pipi 
dan kantong leher mulai berkembang, lebih dewasa betina. 



6. Betina dewasa muda, 12-35 tahun, 30-50 kg. Tingkah laku telah beranak, diikuti 
anak berpasangan dengan jantan masa estrus, berpindah. Morfologi wajah sangat 
gelap, dan berjanggut.    

  


