
Sederet Kasus Harimau Terkam Manusia,
Terbaru di Siak

Kasus harimau tangkap manusia seringkali terjadi. Terkini, seorang pria namanya Acai (50)
meninggal selesai ditangkap Harimau Sumatera. Kejadian itu terjadi saat Acai ambil kayu di
rimba Sungai Belat, Daerah Teluk Lanus, Sungai Jepit, Siak pada Senin, 19 Desember 2022
sekitaran jam 05.00 WIB.

https://inksports.art/

Kepala Balai Besar Pelestarian Sumber Daya Alam (BKSDA) lewat Kepala Sektor Tehnis
Riau, M Mahfud menerangkan, korban sebagai karyawan penebangan liar kayu mahang.
"Saat diketemukan keadaan leher korban berlobang dan ada cedera robek pada pipi
kanannya. Diperhitungkan kuat terserang harimau," kata Mahfud berdasar info saksi mata,
diambil dari Di antara.

Kejadian meninggalnya manusia karena ditangkap harimau bukan pertama ini terjadi. Pada
umumnya ini dipacu oleh kegiatan manusia yang menghancurkan rimba. Digabungkan dari
beragam sumber, berikut deretan kasus harimau tangkap manusia:

1. Seha Sopiana Meninggal Ditangkap Harimau Sumatera

Seorang wanita namanya Seha Sopiana (44) meninggal ditangkap Harimau Sumatera di
Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat, 19 Agustus 2022. Korban yang bekerja sebagai
pegawai penanaman di perusahaan Rimba Tanaman Industri ditangkap saat duduk di muka
saluran depan barak perusahaan. Selesai peristiwa, BKSDA Riau lakukan mitigasi
perselisihan di antara manusia dan satwa liar Harimau Sumatera.

2. Harimau Tangkap Masyarakat Banyuasin sampai Meninggal

Dikabarkan Tempo, pada Selasa malam, 10 Januari 2017 petugas polisi BKSDA Sumatera
Selatan, Herman Sawiran pastikan seorang masyarakat Banyuasin meninggal karena
terserang harimau di Dusun Prumpung Raya. Waktu itu, korban namanya Sudir (25)
bersama 4 orang temannya mencari daun nipah di lokasi peristiwa.

3. Harimau Sumatera Serang Masyarakat Tembilahan

Harimau Sumatera kembali serang seorang masyarakat Simpang Kanan, RT 38, Desa
Cahaya Danau, Dusun Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Tembilahan, Riau
namanya Yusri Efendi. "Korban wafat karena alami pendarahan cedera robek karena
ditangkap harimau," kata Kepala Kepolisian Resort Indragiri Hulu Ajun Komisaris Besar
Christian Rony, Minggu, 11 Maret 2018.

4. Petani Bengkulu Ditangkap Harimau
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Milyan (18), masyarakat Dusun Pino Baru, Bengkulu Selatan yang profesinya sebagai petani
meninggal ditangkap harimau saat malam Jumat, 9 September 2011. Bibi korban, Surainah
menjelaskan dia ditangkap saat sendiri di kebun kopi kepunyaannya. Tetapi, tidak dikenali
tentu urutan Milyan meninggal terserang harimau karena tidak ada saksi mata.

5. Masyarakat Malaysia Meninggal Ditangkap Tiga Harimau di Kebun Binatang Singapura

Reuters memberikan laporan tiga harimau putih serang seorang masyarakat Malaysia
namanya Nordin Bin Montong (32) sampai meninggal. Kejadian itu terjadi di Kebun Binatang
Singapura sesudah pria itu melonjak ke kandang harimau pada Kamis, 13 November 2008.

Pengurus Taman Margasatwa Ragunan menerangkan keadaan kesehatan Harimau Juve
yang terlihat kurus dan trending di sosial media.

Humas Taman Margasatwa Ragunan benarkan jika harimau dalam video trending itu ialah
satwa koleksi kebun binatang itu.

Tanah longsor yang menghajar bumi perkemahan di Malaysia, Jumat pagi hari, tewaskan
minimal 12 orang dan 20 yang lain dalam penelusuran

Komune seni dan budaya Jatiwangi Art Faktory tengah meniti pembikinan rimba baru dari
tempat sawah tadah hujan di Majalengka, Jawa Barat.

Kelelawar putih Honduras jadi satu dari 2 spesies mamalia terbang pemakan buah paling
kecil di dunia

Cina dipandang dapat memakai dampaknya membuat perlindungan Rimba Tapanuli dan
satwa liar ikonisnya dalam momen COP15.

Kreasi dengan judul "In Wilderness, Abundance" memenangkan persaingan design rimba di
Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat.

Bukan hanya dipunyai manusia, beberapa hewan tertentu rupanya dijumpai punyai karakter
pendendam.

Nama latin kelelawar putih Honduras ialah Ectophylla alba, nama itu dikasih ke mereka pada
1892, di mana saat itu juga mereka dengan cara resmi dianggap sebagai spesies terpisah.
Kelelawar putih Honduras salah satu anggota Ectophylla.

Kelelawar putih Honduras spesies unik datang dari Amerika tengah


