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Dari Redaksi

Salam lestari!

Mengisi bulan kemerdekaan 
ini, Warta YAD hadir 

dengan semangat kebebasan. 
Kebebasan yang pertama 
ditujukan kepada dua 
orangutan (Pongo pygmaeus) 
bernama Boni dan Beni. 
Keduanya dikembalikan ke 
kampung halamannya di 
Kalimantan bertepatan dengan 
peringatan 17 Agustus, dan 
juga World Orangutan Day 

19 Agustus. YAD sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari 
sumbangsih bersama mitra-mitra pelestari dan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam translokasi yang tidak 
mudah bagi kedua satwa liar yang langka tersebut.
Kebebasan berikutnya adalah kebebasan berkarya dan 
mengasah kapasitas. YAD memberikan kesempatan bagi guru-
guru sekolah di bawah naungan YKI-ARSARI untuk menimba 
ilmu dalam pembekalan menyambut tahun ajaran baru 
2021/2022.
Merdeka adalah kebebasan, yang sepatutnya diisi dengan 
kreativitas karya yang dapat kita pertanggungjawabkan bagi 
bangsa ini. Artikel lainnya dalam Warta YAD kali ini juga 
mengangkat tentang penyakit-penyakit yang perlu kita waspadai 
dalam masa pandemi ini, maupun bagi tim yang dekat dengan 
satwa liar khususnya orangutan dalam kesehariannya. Selain 
itu, diangkat pula tulisan tentang perahu pompong yang menjadi 
ikon bagi Pusat Konservasi ARSARI di Riau.
Selamat menikmati edisi kali ini sembari menghayati arti 
kemerdekaan.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-76

Dr. Catrini Pratihari Kubontubuh
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Boni dan Beni Kembali Kalimantan

Setelah menghabiskan waktu bertahun-
tahun di tanah Jawa, Orangutan (Pongo 

pygmaeus) Boni dan Beni kembali ke alam asal 
mereka, Kalimantan.

Boni, Orangutan berjenis kelamin jantan 
yang sebelumnya menjadi peliharaan ilegal 
berhasil diselamatkan dan diserahkan oleh 
Polres Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 
14 Oktober 2006 silam. Hal serupa juga 
dialami oleh Beni, dimana ia juga menjadi 
peliharaan ilegal yang kemudian diserahkan 
oleh masyarakat di Langen Mulyo, Salatiga, 
Jawa Tengah pada tanggal 29 Januari 2013. 
Berdasarkan nomor registrasi E.2006/P/P.
py/2003, Orangutan “BONI” memiliki estimasi 
umur 20-25 tahun, sedangkan “BENI” dengan 
nomor registrasi C/2013/P/P.py/006, juga 
memiliki estimasi umur 20-25 tahun.

Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) melalui Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta dan 
Kalimantan Timur bersama Yayasan ARSARI 
Djojohadikusumo (YAD) melalui Pusat Suaka 
Orangutan ARSARI (PSO-ARSARI), serta Wildlife 
Rescue Centre (WRC) Jogja, dan para pihak 
terkait telah melakukan proses translokasi 
untuk memulangkan Orangutan Boni dan 
Beni kembali ke Kalimantan. Setibanya di 
Kalimantan Timur, Boni dan Beni ditempatkan 
sementara di kandang karantina di Pusat Suaka 
Orangutan (PSO) ARSARI yang berada di area 
HGB PT. ITCI di Kelurahan Maridan, Kecamatan 
Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara 
bersama dengan Bento, orangutan yang telah 
terlebih dahulu berada disana.

“PSO-ARSARI ini didirikan untuk menjawab 
kebutuhan suaka bagi orangutan yang sudah 
tua dan berbagai kondisi lainnya sehingga 
tidak memungkinkan untuk dilepasliarkan 

“PSO-ARSARI ini didirikan untuk menjawab kebutuhan suaka bagi orangutan 
yang sudah tua dan berbagai kondisi lainnya sehingga tidak memungkinkan untuk 
dilepasliarkan ke alam. Selain daripada itu, kami juga telah mendapatkan restu 
dari Bupati PPU terkait rencana pulau suaka, tempat seluruh orangutan yang ada 
di PSO-ARSARI akan menghabiskan sisa hidup mereka di alam, bukan di kandang” 

Penajam Paser Utara, 
18 Agustus 2021 

LINGKUNGAN
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ke alam. Selain daripada itu, kami juga 
telah mendapatkan restu dari Bupati 
PPU terkait rencana pulau suaka, tempat 
seluruh orangutan yang ada di PSO-ARSARI 
akan menghabiskan sisa hidup mereka di 
alam, bukan di kandang” ungkap Hashim 
Djojohadikusumo, Ketua YAD.
Translokasi Boni dan Beni berlangsung dengan 
lancar dimana mereka diberangkatkan dari 
WRC Jogja menuju PSO-ARSARI pada tanggal 
17 Agustus 2021 pukul 5:00 WIB. Perjalanan 
dari Yogyakarta ke Balikpapan ditempuh 

dengan menggunakan pesawat udara dari 
bandara New Yogyakarta International Airport. 
Dan setelah mendarat di bandara Sepinggan, 
Balikpapan, Boni dan Beni ditranslokasi 
dengan menggunakan kapal air dari dermaga 
ITCI Kampung Baru dan tiba di Jetty ITCI 
Kenangan pada pukul 15:30 WITA. Akhirnya, 
pada pukul 16:00 WITA, Boni dan Beni 
berhasil dipindahkan dan menempati kandang 
rehabilitasi di PSO-ARSARI.
Keesokan harinya, dalam acara 
penandatanganan berita acara penyerahan 
satwa yang berlangsung di Mess PSO-ARSARI, 
Kepala BKSDA Yogyakarta Muhammad Wahyudi 
menjelaskan bahwa BKSDA Yogyakarta 
berusaha mewujudkan upaya penyelamatan 
satwa melalui kegiatan translokasi maupun 
pelepasliaran satwa ke alam. “Balai KSDA 
Yogyakarta berusaha mewujudkan upaya 
penyelamatan satwa melalui kegiatan 
translokasi maupun pelepasliaran satwa 
ke alam yang juga sejalan dengan arahan 
Direktur Jenderal KSDAE bahwa satwa 
hasil perdagangan illegal serta penyerahan 

Penandatangan serah terima

masyarakat agar segera dikembalikan ke 
habitatnya,” jelas Muhammad Wahyudi.

Sementara itu dikesempatan yang sama, 
Kepala Balai KSDA Kalimantan Timur, Ivan 
Yusfi Noor mengatakan bahwa, Balai KSDA 
Kalimantan Timur melalui Seksi Konservasi 
Wilayah III Balikpapan,  sebelumnya sudah 
melakukan pemeriksaan kesiapan dan 
kelayakan teknis kandang habituasi dan sarana 
pemeliharaan lainnya “Hasilnya PSO-ARSARI 
dinilai layak untuk menerima Boni dan Beni 

guna dirawat dan dipelihara hingga nantinya 
dapat dilepasliarkan di pulau suaka,” ujar Ivan 
Yusfi Noor.

Dukungan yang tak henti juga diberikan 
oleh Dirjen KSDAE KLHK, Wiratno. Dalam 
sambutannya ia menyampaikan apresiasinya 
terhadap seluruh pihak yang turut serta 
dalam pelaksanaan translokasi tersebut 
serta meminta agar rencana pendirian Pusat 
Konservasi Satwa di area PSO-ARSARI dapat 
segera direalisasikan. “Saya harapkan kita 
dapat segera melakukan sosialisasi kepada 
Menteri LHK terkait rencana pusat konservasi 
tersebut, bersama dengan pemerintah daerah 
PPU agar rencana pemulangan orangutan 
dari luar negeri kembali ke tanah air dapat 
terwujud.”, pungkas Wiratno. 

LINGKUNGAN
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Nama : Beni
Nomor Register : C/2013/P/P.py/006
Jenis Satwa : Orangutan Kalimantan
Status : Terancam Punah
Jenis Kelamin : Jantan
Usia : Estimasi 20-25 Tahun
Tiba di WRC Jogja : 29 Januari 2013
Translokasi ke PSO-ARSARI: 17 Agustus 2021
Asal Muasal : Penyerahan dari Langen Mulyo, 
Salatiga Jateng

Nama : Boni
Nomor Register : E/2006/P/P.py/003
Jenis Satwa : Orangutan Kalimantan
Status : Terancam Punah
Jenis Kelamin : Jantan
Usia : Estimasi 20-25 Tahun
Tiba di WRC Jogja : 14 Oktober 2006
Translokasi ke PSO-ARSARI: 17 Agustus 2021
Asal Muasal : Penyitaan oleh Polres Magelang

LINGKUNGAN
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Akhir bulan bagi karyawan dan mitra ARSARI 
berarti juga waktunya Bakti Kita. Bakti 

Kita bukan hanya mengenai donasi, tetapi 
juga memperkaya wawasan dan kepedulian 
dengan mendengarkan kisah inspiratif. Tokoh 
inspirasi yang hadir saat itu adalah Dr. Agus Tri 
Hascaryo, Dosen Luar Biasa di FIB UGM dengan 
spesialisasi di geoarkeologi.

Dalam acara yang berlangsung pada Jumat 
malam, 30 Juli 2021 itu, Dr. Agus berbagi kisah 
hidupnya, jalan yang selama ini ditempuhnya 
untuk menemukan impian dan menggapainya. 
Tokoh yang kini telah menjadi salah satu ahli 
yang langka di bidang geoarkeologi, sebuah 
perkawinan ilmu geologi dan arkeologi yang 
sekilas tampak berbeda, namun bisa disatukan 
dengan satu tujuan yaitu menggali lebih dalam 
identitas bangsa kita.

“Ayolah kita bisa bersatu, jangan jalan sendiri-
sendiri. Bangsa Indonesia harus bangkit, 
jangan kalah dan milik kita dieksplorasi oleh 
bangsa asing. Harus bisa berdiri di kaki sendiri 
dalam penelitian arkeologi dan geologi.”
Kalimat yang diucapkan dengan halus namun 
menyimpan semangat yang tinggi, juga 
tantangan yang besar untuk dijawab generasi 
muda yang hadir di acara. Sekarang selain 
aktif mengajar dan mengamalkan ilmunya 
di institusi-institusi pendidikan seperti FTSP 
UII dan UGM, beliau juga berperan aktif di 
seminar-seminar dan instansi terkait. Dan di 
atas itu semua, beliau juga masih menemukan 
waktu di antara itu untuk menjadi seorang 
family man yang mencintai keluarganya.
Yaya Bakti Kita: “Bagaimana pertemuan dengan 
Pak Hashim?”

Dr. Agus: “Tidak disengaja, rasanya seperti 
ditunjuk Tuhan. Waktu itu Pak Hashim mencari 
teman ayahanda beliau yang ahli palentologi 
yaitu Pak Yakob, dari situ bisa bertemu 
sampai bisa makan dan minum teh bersama. 
Saya kagum dengan Pak Hashim yang mau 
membantu ilmu-ilmu yang bisa dibilang tidak 
populer. Ketika ditanya mengapa, jawabannya 
satu: beliau pernah menghadiri pertemuan 
pengusaha besar seluruh dunia, dan merasa 
tidak dihargai karena pengusaha Indonesia 
tidak mau menghargai peninggalan nenek 
moyang. Dari situ saya tumbuh kekaguman dan 
juga kesadaran bahwa memang pemimpin yang 
baik adalah mereka yang menghargai tinggalan 
nenek moyangnya. Karena bila tinggalan 
budaya hilang, maka jati diri kita juga hilang.”
Terimakasih, Dr. Agus. Kiranya kisah dan 
kiprah beliau dapat menjadi renungan bagi 
kita semua untuk berbakti tidak hanya pada 
ilmu atau profesi, tetapi juga pada orang-orang 
terdekat di sekitar kita, dan juga pada bangsa 
dan negara. WA

Tokoh Inspirasi ARSARI:
Agus Tri Hascaryo

PENDIDIKAN
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LINGKUNGAN

“DAMAR” GAJAH PELITA

Pada Tahun 2011 IUCN menetapkan status 
konservasi gajah sumatera ke dalam 

kategori Critically Endangered (CR) yang 
berarti satwa ini berada diambang kepunahan. 
Status CR berada hanya dua tingkat dari status 
punah di alam liar dan punah sepenuhnya. 
Gajah sumatera merupakan salah satu sub 
spesies gajah asia, dengan nama  ilmiahnya 
Elephas maximus sumatranus. Provinsi 
Riau merupakan salah satu kantong gajah 
sumatera. Tingginya tingkat perburuan gading 
gajah menyebabkan satwa tambun ini semakin 
terancam keberadaannya, selain itu kondisi 
ruang jelajah yang semakin sempit akibat alih 
fungsi hutan menimbulkan persinggungan 
dengan masyarakat sehingga terjadinya konflik 
antara gajah dengan manusia. Akibatnya 
beberapa individu gajah harus dievakuasi 
dan dibawa ke pusat latihan gajah demi 
kelangsungan hidup gajah tersebut. Beberapa 
contoh kasus dialami oleh gajah Ngatini dan 
Robin yang kini berada di Taman Wisata Alam 
Buluh Cina.

Perjuangan membuahkan 
hasil, pada tanggal 3 juli 2020 

lahir individu gajah dalam 
keadaan sehat dengan bobot 
sekitar 50 kg hasil program 

perkawinan antara gajah 
Ngatini dan gajah Robin di 

TWA Buluh Cina

Gajah Damar
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Dalam upaya pelestarian gajah sumatera, 
Yayasan ARSARI Djojohadikusumo turut serta 
memberikan dukungan suplemen berupa 
buaha-buahan dan nutrisi tambahan lainnya 
kepada gajah yang ada di BBKSDA Riau, antara 
lain gajah Ngatini dan Gajah Robin. Perjuangan 
membuahkan hasil, pada tanggal 3 juli 2020 
lahir individu gajah dalam keadaan sehat 
dengan bobot sekitar 50 kg hasil program 
perkawinan antara gajah Ngatini dan gajah 
Robin di TWA Buluh Cina. Individu gajah 
tersebut diberi nama DAMAR, sebuah nama 
yang disematkan oleh Gubernur Riau. Damar 
diambil dari salah satu jenis pohon hutan 
yang bermakna pelita. Kini gajah damar telah 
berusia 1 tahun, kondisinya sehat dan sangat 
aktif. Semoga Damar menjadi pelita dalam 
kegelapan gajah sumatera yang diambang 
kepunahan.

Ayo kunjungi dan bermain bersama DAMAR, 
si gajah lucu dan menggemaskan.

Lestari,!!!

Gajah Ngatini

Gajah Robin

LINGKUNGAN
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LINGKUNGAN

Satwa liar, sesuai dengan namanya, 
merupakan makhluk yang seharusnya 

hidup secara liar di habitat alaminya, namun 
masih banyak oknum yang tidak bertanggung 
jawab menjadikan satwa liar sebagai hewan 
peliharaan. Ada banyak alasan di balik tindakan 
tersebut. Beberapa orang beranggapan bahwa 
memelihara satwa liar adalah sebuah prestasi, 
gengsi, tantangan, simbol status atau strata 
sosial, eksotisme, hobi, apapun alasannya 
tentunya demi kepuasan kalangan sendiri.
Banyak dampak negatif yang dapat ditimbulkan 
dari kebiasaan menjadikan satwa liar sebagai 
hewan peliharaan. Mulai dari pengurangan 
populasi, ancaman kepunahan, hingga ancaman 
menyebarnya penyakit zoonosis, yakni penyakit 
yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia 
maupun sebaliknya.
Zoonosis bersumber satwa liar, dalam hal ini 
orangutan, sangat berpotensi untuk menular 

ke manusia. Terlebih lagi, DNA orangutan 
dan manusia memiliki kecocokan lebih dari 
90 persen. Zoonosis orangutan-manusia 
ada banyak jenisnya. Namun, ada 4 penyakit 
yang krusial sehingga harus kita perhatikan 
bersama, yaitu: Tuberculosis, Hepatitis, 
Cacingan, dan Malaria.

1. Tuberculosis
Penyakit Tuberculosis (TB) disebabkan oleh 
Mycobacterium tuberculosis, yakni bakteri 
dari golongan gram positif yang menyebabkan 
infeksi pada paru-paru. Bakteri ini berpindah 
dari saluran pernapasan melalui percikan 
dahak, bersin, tertawa atau berbicara, kontak 
langsung, atau dari bahan pangan dan air 
minum yang tercemar. Penderita dari penyakit 
ini akan menunjukkan gejala seperti demam, 
penurunan berat badan secara tiba-tiba, 
berkeringat di malam hari, serta batuk terus 
menerus selama lebih dari 2 minggu.

Zoonosis bersumber satwa liar, dalam hal ini orangutan, sangat berpotensi 
untuk menular ke manusia. Terlebih lagi, DNA orangutan dan manusia memiliki 
kecocokan lebih dari 90 persen. 

Penyakit Menular Bersumber 
Orangutan ke Manusia
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LINGKUNGAN

2. Hepatitis
Penyakit Hepatitis, atau yang bisa dikenal 
dengan radang hati disebabkan oleh virus 
dan hingga saat ini terdapat 5 tipe hepatitis, 
yaitu A, B, C, D, dan E. Hepatitis yang umum 
ada di Indonesia adalah A dan B. Pembeda 
antara hepatitis A hingga E terletak pada agen 
penyebabnya, cara penularan, masa inkubasi, 
hingga metodologi peneguhan diagnosa 
melalui pemeriksaan laboratorium. Berikut 
adalah tabel yang menunjukkan perbedaan 
antara 5 penyakit tersebut.

Hepatitis dapat menyebabkan sirosis hati, yakni 
kondisi abnormal dimana pada hati terdapat 
masa berbenjol-benjol layaknya seperti 
wajah berjerawat. Sirosis bisa membuat hati 
seseorang mengecil karena mengkerut. Sirosis 
hati biasanya menjadi perjalanan akhir dari 
hepatitis kronis.

3. Cacingan
Ada 3 tipe/golongan cacing yang hidup sebagai 
parasit, yakni nematoda (gilig/gelang), 
cestoda (pita), dan trematoda (cacing isap 
yang berbentuk seperti daun). Pada dasarnya, 
cacing hidup pada pencernaan hewan maupun 
manusia bersifat komensal, artinya tidak 
menguntungkan dan merugikan jika jumlahnya 
sedikit, sehingga merupakan flora normal 
dalam tubuh. 
Cacing-cacing dalam tubuh akan menyebabkan 
sakit, bahkan kematian jika berkembang biak 
dalam jumlah yang banyak. Ada beberapa 
faktor penyebab perkembangbiakan cacing 
seperti stres, kondisi lingkungan yang buruk, 
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LINGKUNGAN

umur yang sudah tua, maupun komplikasi dari 
penyakit lain yang diakibatkan oleh imunitas 
tubuh yang drop. Cacing dapat menular dan 
masuk ke tubuh kita melalui feses yang 
tercemar, kulit, dan agen perantara (vektor). 
Cacing, selain terdapat di saluran pencernaan, 
juga ada beberapa jenis yang berpredileksi 
(lokasi infeksi) di hati dan mata.
Cara mendiagnosa/mengkonfirmasi hewan/
manusia mengalami cacingan bisa dengan 
makroskopis maupun mikroskopis. Secara 
makroskopis, dengan melihat gejala klinis dan 
menemukan cacing pada feses. Adapun secara 
mikroskopis, telur dan/atau larva cacing dapat 
diperiksa di bawah mikroskop. Gejala umum 
dari kondisi cacingan adalah nafsu makan 
menurun, diare (kadang berdarah), gatal di 
sekitar anus, nyeri perut, mual, penurunan 
berat badan, kurus, kelelahan, dan anemia.

Cara mencegah agar cacing tidak menular 
adalah mengkonsumsi obat cacing secara 
rutin. Bagi yang bekerja di lembaga konservasi 
orangutan dengan intensitas kontak yang 
sering, dapat mengkonsumi obat cacing 3-6 
bulan sekali. Selain itu, menjaga kebersihan 
dan kontrol agen perantara juga penting untuk 
dilakukan.

4. Malaria
Penyebab penyakit malaria adalah Plasmodium 
knowlesi, yakni protozoa parasitik yang 
menular melalui vektor (agen perantara) 
nyamuk Anopheles sp betina. Selain dari 
gigitan nyamuk, penularan juga dapat terjadi 
melalui kontak darah, karena parasit terdapat 
di dalam darah.
Malaria dapat mengakibatkan anemia, 
demam tinggi, dehidrasi, serta tekanan darah 
menurun tiba-tiba. Gejala paling cepat muncul 
sekitar satu minggu setelah digigit nyamuk 
Anopheles sp yang terinfeksi. Umumnya, masa 
inkubasinya adalah 7-18 hari.

Mengingat perlunya kita menjaga diri dari 
ancaman penyakit zoonosis bersumber 
orangutan, cara paling efektif untuk melindungi 
diri kita sendiri adalah jangan memelihara 
orangutan, sehingga kontak fisik antara 
orangutan dengan diri kita tidak terjadi. 
Bagaimana dengan para pekerja/pegiat 
konservasi orangutan? Vaksinasi adalah 
tindakan yang tepat, serta Medical Check Up 
rutin perlu untuk dilakukan.

Putu Suandhika.
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PENDIDIKAN

YKI-ARSARI Webinar Pendidikan 
Menyambut Tahun Ajaran  2021/2022 
Dalam rangka menyambut tahun ajaran 

2021/2022,  Yayasan  Karya ITCIKU 
ARSARI (YKI-ARSARI), Penajam Paser Utara, 
Kalimantan Timur, mengadakan kegiatan 
webinar pendidikan pada 2 Agustus 2021. 
Webinar (zoom) ini dilakukan dalam upaya 
meningkatkan pengetahuan, wawasan dan 
keterampilan para guru di sekolah-sekolah 
YKI-ARSARI (TK, SD, SMP dan SMA ITCI). Tidak 
kurang dari 37 guru hadir dalam kegiatan 
webinar pendidikan yang diselenggarakan oleh 
YKI-ARSARI tersebut.  
Beberapa bulan sebelumnya, pada 8 
Februari 2021, YKI-ARSARI juga sudah 

menyelenggarakan webinar pendidikan   
dengan topik “Berdaya Diri Guru, Berdayakan 
Murid” dengan nara sumber seorang motivator 
profesional Oktarina Said.   
Topik webinar kali ini adalah Self Leadership 
atau   memimpin diri sendiri yang disampaikan 
oleh Bapak Lanang Muliarta dari Suluh 
Kehidupan. Dari webinar ini diharapkan para 
guru mendapatkan pencerahan, pengetahuan 
dan perluasan wawasan dalam mengelola diri 
sendiri sehingga mampu mendidik siswanya 
secara profesional.  Berbagai teknik dan 
metode manajemen diri sendiri dibicarakan 
dalam webinar singkat tersebut. Para peserta 
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PENDIDIKAN

cukup antusias mengikuti webinar ini dan 
berharap agar YKI-ARSARI dapat melanjutkan  
dengan berbagai pelatihan lainnya dalam 
rangka peningkatan kapasitas (capacity 
building) terkait pendidikan dan pembelajaran. 
Webinar serupa  DENGAN TEMA “Effective 
Leadership” dilaksanakan pada 9 Agustus 2021 
dengan peserta khusus para kepala sekolah 
TK, SD, SMP dan SMA ITCI. Dalam webinar ini 
para kepala sekolah mengungkapkan perlunya 
dirumuskan kembali visi, misi dan tujuan 
dari sekolah yang berada di bawah naungan 
YKI-ARSARI. Kemudian, perlu membangun 
komunikasi yang baik antara yayasan dan para 
guru, antara sekolah, pemerintah dan orang 
tua atau masyarakat. 

Para Peserta Webinar
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PERAHU POMPONG 
Sebagai langkah awal dalam mendukung upaya konservasi di Riau, Yayasan ARSARI 

Djojohadikusumo menjalin kerjasama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam 
Riau tentang penguatan fungsi kawasan SM Giam Siak kecil dan SM Bukit Batu serta konservasi 
keanekaragaman hayati melalui pengembangan kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan 
pelepasliaran harimau sumatera dan satwa liar lainny. Output dari kegiatan kerjasama adalah 
terbentuknya sebuah pusat konservasi harimau sumatera Indonesia di SM Giam Siak Kecil. 

Salah satu rencana pelaksanaan program kerjasama adalah penyediaan sarana pengelolaan 
terkait konservasi harimau sumatera yaitu pengadaan 1 unit perahu pompong. Kapal motor atau 
biasa disebut perahu pompong oleh masyarakat sekitar telah selesai dikerjakan dan sudah bisa 
beroperasi pada bulan Juni 2021. Perahu pompong memiliki kapasitas 15 ton. Pengadaan perahu 
pompong dimaksudkan untuk mendukung kegiatan sarana dan prasarana kegiatan tersebut, 
sumber dana pembuatan perahu pompong berasal dari Yayasan ARSARI Djojohadikusumo
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