
 

 

Siaran Pers 

Yayasan BOS Kembali Lepasliarkan Enam Orangutan ke 
Hutan Kehje Sewen di Hari Pendidikan Nasional 

Yayasan BOS hari ini kembali melepasliarkan enam orangutan dari Program Reintroduksi 
Orangutan Kalimantan Timur di Samboja Lestari (Samboja Lestari) ke habitat alaminya di 

hutan Kehje Sewen. Kendati pelepasliaran ini adalah kelanjutan kampanye 
#OrangutanFreedom yang kami luncurkan 2017 lalu, dan sekaligus langkah maju dalam 

upaya pelestarian orangutan, Yayasan BOS masih mengalami kesulitan mencari areal 
hutan untuk melepasliarkan lebih banyak orangutan yang saat ini masih berada di pusat 

rehabilitasi. 

Samboja, Kalimantan Timur, 2 Mei 2017. Yayasan BOS, peraih penghargaan World Branding 
Award untuk Edisi Animalis tahun 2017 lalu, bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber 
Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur hari ini akan kembali melepasliarkan orangutan yang 
telah menuntaskan masa rehabilitasi mereka ke Hutan Kehje Sewen di Muara Wahau, 
Kabupaten Kutai Timur. Ini adalah pelepasliaran kelimabelas di Kehje Sewen, kawasan hutan 
restorasi ekosistem seluas 86.450 hektar yang ijin pengelolaannya diperoleh PT. RHOI di tahun 
2010, menambah jumlah populasi orangutan di sana menjadi 86 individu.  

Enam individu orangutan yang akan dilepasliarkan kali ini adalah 3 jantan bernama Arnold (12 
tahun), Derek (10), Totti (12), dan 3 betina bernama Seto (9), Tinatun (10), dan Sakura (10). 
Ketiga jantan dan Sakura telah merampungkan proses pra-pelepasliaran di Juq Kehje Swen, 
pulau pra-pelepasliaran berlokasi di Muara Wahau, sementara Seto dan Tinatun kami bawa 
dari Pusat Rehabilitasi Orangutan Yayasan BOS di Samboja Lestari. Keenamnya telah memiliki 
keterampilan dan perilaku yang memenuhi syarat agar bisa hidup mandiri di hutan.  Sejak 
tahun 2012 lalu, Yayasan BOS bekerja keras untuk melepasliarkan kembali orangutan yang 
telah lama berada di pusat rehabilitasi, dan sejauh ini telah berhasil melepasliarkan total 334 
(dengan pelepasliaran ini menjadi 340) orangutan di hutan-hutan pelepasliaran di Kalimantan 
Timur dan Tengah.  

Dr. Ir. Jamartin Sihite, CEO Yayasan BOS mengatakan, “Kami masih melanjutkan kampanye 
#OrangutanFreedom yang bertujuan melepasliarkan 100 orangutan tahun ini ke habitat 
alaminya. Rehabilitasi adalah proses yang panjang, dan hutan yang bisa dimanfaatkan untuk 
pelepasliaran orangutan sangat terbatas. Hal ini berarti masih ada ratusan orangutan lain di 
pusat-pusat rehabilitasi kami di Kalimantan Tengah dan Timur menanti giliran dilepasliarkan. 
Di hutan, para orangutan ini kami pantau secara teratur dan kami amati perkembangannya. 
Kami menilai pelepasliaran orangutan sukses saat kami bisa memastikan mereka dapat hidup 
mandiri dan beradaptasi dengan baik di hutan.  

Pelepasliaran kali ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kami di Yayasan BOS 
berharap generasi muda di Indonesia memperoleh pendidikan yang positif mengenai isu-isu 
lingkungan hidup, karena merekalah pemimpin di masa depan, dan karena mereka yang akan 
mewarisi kekayaan alam yang kita lindungi saat ini. Kita butuh tindakan nyata dan seluruh 
pemangku kepentingan harus bertanggung jawab menyediakan edukasi positif mengenai 
lingkungan hidup bagi generasi muda khususnya dan publik pada umumnya. Hutan butuh 
orangutan, kita butuh hutan.” 

Ir. Sunandar Trigunajasa N., Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan 



 

 
Timur, mengatakan, “Kerja sama antara BKSDA Kalimantan Timur dengan Yayasan BOS telah 
berhasil mengirimkan 86 orangutan kembali ke habitatnya di hutan yang aman terjaga. Dan 
di dalam prosesnya, sejumlah lembaga dan entitas bisnis juga terlibat dalam kerja sama ini.  
Hal ini merupakan sebuah keniscayaan, karena kita semua paham bahwa konservasi adalah 
upaya kolektif, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. BKSDA Kalimantan Timur 
sangat mengapresiasi keterlibatan berbagai organisasi dan individu yang aktif mendukung 
upaya konservasi orangutan dan habitatnya. 

Masyarakat pun bisa aktif terlibat. Kita semua bisa ikut aktif mendukung dengan melaporkan 
kepada kami jika Anda melihat hewan liar, terutama hewan langka atau dilindungi, dipelihara 
orang. Berhentilah memburu, menangkap, membunuh, atau memelihara berbagai hewan 
eksotis seperti misalnya orangutan, lutung, atau rangkok, karena mereka dilindungi undang-
undang. Mari kita jaga hutan dan keanekaragaman hayati yang dikandungnya.” 

Dr. Aldrianto Priadjati, Direktur Konservasi PT. Restorasi Habitat Orangutan Indonesia 
(RHOI) menjelaskan, “Ini adalah pelepasliaran yang ke-15 kalinya di Hutan Kehje Sewen. Kami 
telah melepasliarkan orangutan di hutan ini sejak tahun 2012 dan berdasarkan survei yang 
pernah kami laksanakan, wilayah hutan itu dapat menampung sekitar 150 orangutan. Sampai 
saat ini, kami telah melepasliarkan 86 individu, dan kendati ini berarti kami masih bisa 
melepasliarkan sekitar 60 sampai 70 orangutan lagi, ini belum bisa mengakomodasi seluruh 
150 orangutan yang kini masih berada di Pusat Rehabilitasi Orangutan di Samboja Lestari.  

Saat ini kami masih mengupayakan hutan tempat pelepasliaran orangutan atau suaka bagi 
orangutan yang tidak memiliki kemampuan hidup liar, dalam kerangka ijin Restorasi Ekosistem 
di Kalimantan Timur. Bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akan sangat kami hargai.” 

Pulau Juq Kehje Swen, tempat Derek, Totti, Arnold, dan Sakura menjalani tahap pra-
pelepasliaran, adalah pulau buatan hasil kemitraan antara Yayasan BOS dengan PT. Nusaraya 
Agro Sawit (PT. NAS). Pulau ini merupakan lahan berhutan seluas 82,84 hektar yang terletak 
di Kecamatan Muara Wahau. Pulau ini dinilai memiliki hutan berkualitas, terisolasi berkat 
adanya air sungai di sekelilingnya sepanjang tahun, serta layak untuk mendukung kebutuhan 
adaptasi, sosialisasi bagi para orangutan. Dalam hal ketersediaan pakan, pulau ini mampu 
menampung sekitar 40 orangutan. 

Ir. Martusin Yapriadi, Direktur PT. Nusaraya Agro Sawit, menambahkan, “Kemitraan kami 
dengan Yayasan BOS merupakan salah satu upaya kami dalam pelestarian lingkungan hidup 
yang berkelanjutan di Kalimantan Timur. Bagi kami di PT. NAS, kaidah tata kelola lingkungan 
yang lestari merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Karenanya, kami 
berkomitmen mendukung upaya Yayasan BOS dalam menyediakan habitat pra-pelepasliaran 
bagi orangutan rehabilitasi sebagai satu tahap akhir sebelum mereka dilepasliarkan ke hutan. 
Bagi kami, kemitraan ini menunjukkan bahwa bisnis yang berkelanjutan selaras dengan upaya-
upaya konservasi. Kami berharap ini bisa menjadi inspirasi bagi pihak-pihak lain untuk turut 
terlibat dan mendukung upaya pelestarian alam yang berkelanjutan di Kalimantan Timur.”  

Yayasan BOS mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BKSDA Kalimantan 
Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah di Kabupaten Kutai Timur 
dan Kutai Kartanegara, serta masyarakat Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Yayasan BOS juga 
sangat mengapresiasi dukungan moral dan finansial yang diberikan oleh para mitra global 
kami yaitu BOS Swiss dan BOS Jerman, PT. Nusaraya Agro Sawit (PT. NAS), CISV IC Krakatau 
Chapter, serta donor perorangan dan berbagai organisasi konservasi di seluruh dunia yang 
peduli dengan konservasi orangutan di Indonesia. 
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Spesialis Komunikasi 
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Mobile: +62 813 4733 7003 
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Catatan Editor: 
  
TENTANG YAYASAN BOS 

Didirikan pada 1991, Yayasan BOS adalah sebuah organisasi non-profit Indonesia yang 
didedikasikan untuk konservasi orangutan Borneo dan habitatnya, bekerja sama dengan 
masyarakat setempat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan 
organisasi mitra internasional. 

Yayasan BOS saat ini merawat sekitar 600 orangutan dengan dukungan 440 karyawan yang 
berdedikasi tinggi, serta juga para ahli di bidang primata, keanekaragaman hayati, ekologi, 
rehabilitasi hutan, agroforestri, pemberdayaan masyarakat, komunikasi, edukasi, dan 
kesehatan orangutan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.orangutan.or.id. 

 

TENTANG PT. RHOI 

PT Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (RHOI) adalah perusahaan yang didirikan oleh 
Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (Yayasan BOS) pada tanggal 21 April 2009, untuk 
sebuah tujuan spesifik, yaitu untuk mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
untuk Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) bagi pelepasliaran orangutan. 

Sebagai sebuah LSM, Yayasan BOS tidak bisa secara legal mendapatkan izin ini. Karena itulah 
Yayasan BOS membentuk sebuah perusahaan, yaitu RHOI, sebagai sarana untuk mendapatkan 
izin tersebut. IUPHHK-RE memberikan RHOI otoritas dalam penggunaan dan pengelolaan 
sebuah area konsesi, dalam hal ini hutan, yang sangat dibutuhkan untuk melepasliarkan 
orangutan. 

Pada 18 Agustus 2010, RHOI berhasil mendapatkan IUPHHK-RE dari Kementerian Kehutanan 
Republik Indonesia, atas lahan hutan seluas 86,450 hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi 
Kalimantan Timur. Lahan konsesi ini menyediakan habitat yang layak, terlindungi dan 
berkelanjutan bagi para orangutan, selama 60 tahun, dengan opsi perpanjangan selama 35 
tahun lagi. Dana untuk membayar izin tersebut, sebesar sekitar 1,4 juta dolar Amerika, 
didapatkan dari para donor Yayasan BOS yang berasal dari Eropa dan Australia. 

RHOI menamakan lahan konsesi ini Hutan Kehje Sewen, mengadopsi bahasa lokal Dayak 
Wehea yang berarti orangutan. Jadi nama Kehje Sewen berarti ‘hutan bagi para orangutan’.  

 

TENTANG WORLD BRANDING AWARD 
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Kegiatan World Branding Award merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh The 
World Branding Forum, organisasi nirlaba yang terdaftar di Kerajaan Inggris dan Wales. 
Penghargaan ini diberikan khusus kepada organisasi terbaik di bidangnya, dikenal luas baik 
secara nasional maupun internasional, dan Yayasan BOS mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah memberikan dukungan dan suara bagi organisasi kami.  


