
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Gajah Sumatera 

 

1. Biologi Gajah Sumatera 

 

Gajah merupakan mamalia besar dan satwa endemik Pulau Sumatera, termasuk 

kelas Mammalia (Fowler, 2006): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gajah sumatera  memiliki berat mencapai 6 ton dan memiliki tinggi mencapai 

3,5m (Saputra, 2013), dan gajah sumatera jantan relatif lebih pendek jika 

dibandingkan subspesies gajah lainnya, sedangkan gajah betina memiliki gading 

yang sangat pendek dan bersembunyi di balik bibir atas (World Wide Fund, 

2005). 

 

Kerajaan    : 

 

Filum         : 

Animalia 

 

Chordata 

Anak Filum: 

 

Kelas         : 

Vertebrata 

 

Mammalia 

Bangsa      : Proboscidea  

Suku          : Elephantidae  

Marga        : Elephas  

Jenis          : Elephas maximus  

Anak Jenis : Elephas maximus sumatranus 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mammal
http://id.wikipedia.org/wiki/Proboscidea
http://id.wikipedia.org/wiki/Elephantidae
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elephas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Elephas_maximus


7 
 

 

2. Habitat Gajah Sumatera 

 

Habitat merupakan tempat satwa melangsungkan hidupnya berupa makan, 

berkembang biak, dan beristirahat (Maharani dkk., 2012).  Gajah sumatera banyak 

melakukan pergerakan dalam daerah jelajah dan menggunakan lebih dari satu tipe 

habitat di antaranya adalah hutan rawa, hutan rawa gambut, hutan dataran rendah, 

dan hutan hujan pegunungan rendah yang didominasi oleh suku Dipterocarpaceae, 

dan hutan hujan pegunungan rendah (ketinggian 750-1500 mdpl) yang jenis 

tumbuhannya didominasi oleh Dipterocarpus spp., Shorea spp., Quercus spp., 

serta Castanopsis spp. (Hariyanto, 2009). 

 

3. Persyaratan Hidup Gajah di Alam 

 

a. Naungan 

Naungan mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai tempat untuk hidup dan 

tempat berkembang biak bagi satwa, dan sebagai tempat berlindung dari sinar 

matahari (Alikodra, 1979).  Tempat yang sering dipakai sebagai naungan dan 

istirahat pada siang hari adalah vegetasi hutan yang lebat (World Wide Fund, 

2005). 

 

b. Makanan 

Gajah sumatera merupakan satwa herbivora membutuhkan makanan berupa 

tumbuhan hijau yang cukup di habitatnya.  Gajah membutuhkan banyak makanan 

yaitu sekitar 200-300 kg biomassa per hari untuk setiap ekor gajah dewasa atau 5-

10% dari berat badannya (Ribai, 2011).  Ketinggian lahan dengan rentang 0-400 
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dan kondisi ketersediaan pakan yang banyak (75%) merupakan kondisi yang 

disukai oleh gajah (Abdullah, Asiah, dan Japisa, 2012). 

c. Air 

Alikodra (2010) menyatakan air memiliki peranan yang besar terhadap 

kelangsungan hidup, selain untuk minum air juga digunakan untuk mandi.  Gajah 

termasuk satwa yang sangat bergantung pada air, sehingga pada sore hari biasanya 

mencari sumber air untuk minum, mandi dan berkubang. Seekor gajah sumatera 

membutuhkan air minum sebanyak 20-50 liter/hari. Ketika sumber air mengalami 

kekeringan, gajah dapat melakukan penggalian air sedalam 50-100 cm dengan 

menggunakan kaki depan dan belalainya (World Wide Fund, 2005). 

 

d. Garam mineral 

Perilaku menggaram dilakukan oleh gajah untuk menjaga daya tahan tubuhnya 

(Ribai, 2011).  Garam mineral yang dibutuhkan oleh gajah, antara lain: kalsium, 

magnesium, dan kalium. Garam-garam ini diperoleh dengan cara memakan 

gumpalan tanah yang mengandung garam, menggemburkan tanah tebing yang 

keras dengan kaki depan dan gadingnya, dan makan pada saat hari hujan atau 

setelah hujan (World Wide Fund, 2005). 

 

e. Ruang atau wilayah jelajah (home range) 

Wilayah jelajah gajah sumatera membutuhkan daerah jelajah yang luas dan 

bervariasi, hal tersebut disebabkan gajah merupakan mamalia darat yang paling 

besar (Ribai, 2011).  Wilayah jelajah kelompok gajah di hutan primer mempunyai 

ukuran dua kali lebih besar dari wilayah jelajah hutan sekunder, terutama pada 
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kelompok gajah betina wilayah jelajah gajah sumatera sekitar 100-500 km
2
 

dengan jalur yang relatif tetap (Padmanaba, 2003).  

 

 

4. Perilaku Sosial Gajah Sumatera 

 

a. Hidup berkelompok 

Gajah sumatera termasuk satwa sosial dengan satu kelompok dipimpin oleh induk 

betina dengan 3-20 ekor individu anggota.  Jumlah anggota setiap kelompok 

bervariasi tergantung pada musim dan kondisi sumber daya habitatnya terutama 

makanan dan luas wilayah jelajah yang tersedia (Padmanaba, 2003).  Gajah jantan 

dewasa hanya berada dalam kelompok pada periode tertentu untuk melakukan 

aktivitas kawin dengan beberapa individu betina pada kelompok tersebut dan pada 

gajah jantan muda yang sudah dewasa dipaksa meninggalkan kelompoknya atau 

pergi dengan suka rela untuk bergabung dengan kelompok jantan lain (World 

Wide Fund, 2005). 

 

b. Menjelajah  

Jarak jelajah gajah dapat mencapai 7 km dalam satu malam, bahkan pada musim 

kering atau musim berbuah di hutan dapat mencapai 15 km per hari (World Wide 

Fund, 2005). Saat menjelajah gajah melakukan komunikasi dengan gajah lainnya 

melalui suara yang dihasilkan dari getaran pangkal belalainya yang dapat didengar 

sampai radius 5 km (Alamendah, 2014). 

 

c. Perilaku kawin 

Gajah membutuhkan ruang atau daerah jelajah yang luas serta memerlukan  

perilaku kawin tidak terganggu (Meytasari, Bakri, dan Herwanti, 2014).  Masa 
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gestasi gajah sekitar 22 bulan sampai melahirkan (Saputra, 2013).  Gajah dapat 

melakukan perilaku kawin sepanjang tahun, dengan frekuensinya mencapai 

puncak pada musim hujan (World Wide Fund, 2005). 

 

B. Interaksi  

Interaksi adalah suatu hubungan timbal balik dari setiap anggota populasi baik 

sejenis maupun berbeda jenis.  Organisme hidup tidak dapat berdiri sendiri-sendiri 

melainkan menjadi satu kumpulan individu yang menempati suatu tempat 

tertentu, sehingga antar organisme akan terjadi interaksi (Indriyanto, 2006). 

Interaksi antar organisme dalam komunitas beragam.  

Menurut Praweda (2000) dan Sukasains (2012), interaksi antar organisme dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

1. Netral  

Hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama 

yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak, 

disebut netral. Sebagai contoh interaksi netral yaitu antara capung dengan kerbau. 

2. Predasi 

Predasi adalah hubungan antara hewan mangsa dan pemangsa (predator). 

Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tak dapat hidup.  Predator 

berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa.  Sebagai contoh interaksi predasi 

yaitu harimau dengan kijang. 

3. Parasitisme 

Parasitisme adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies, bila salah 

satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari inangnya 
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dan bersifat merugikan. Sebagai contoh interaksi parasitisme adalah cacing pita 

melekat pada dinding usus manusia dan sekaligus menyerap sari makanan yang 

ada, untuk melangsungkan kehidupannya. Sehingga tubuh manausia akan semakin 

kurus dan tak memiliki tenaga. 

4. Komensalisme 

Komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies 

dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan, salah satu 

spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan.  Sebagai contoh interaksi 

komensalisme yaitu ikan remora yang memakan serpihan daging disekitar mulut 

ikan hiu. 

5. Mutualisme 

Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang 

saling menguntungkan kedua belah pihak.  Sebagai contoh interaksi mutualisme 

yaitu burung yang memakan kutu kerbau, sedangkan kerbau merasa diuntungkan 

dengan burung memakan kutu pengganggu kerbau. 

6. Amensalisme  

 

Amensalisme merupakan hubungan antara dua jenis organisme yang satu 

menghambat atau merugikan yang lain, tetapi dirinya tidak berpengaruh apa-apa 

dari organisme yang dihambat atau dirugikan, seperti pada beberapa ganggang 

yang termasuk genus Anabaena dengan ikan. 
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C. Kategori Status Konservasi IUCN Red List 

Kategori Status konservasi IUCN Red List merupakan kategori yang digunakan 

oleh IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural 

Resources) dalam melakukan klasifikasi terhadap spesies-spesies berbagai 

makhluk hidup yang terancam kepunahan. IUCN Red List menetapkan kriteria 

untuk mengevaluasi status kelangkaan suatu spesies, tujuannya untuk 

memperingatkan pentingnya masalah konservasi dan pembuat kebijakan untuk 

menolong komunitas internasional dalam memperbaiki status kelangkaan spesies 

(Alamendah, 2010). Kategori status konservasi menurut IUCN Red List terbagi 

dalam tujuh kelompok, antara lain (Alamendah, 2010): 

1. Punah (Extinct) adalah status konservasi yag diberikan kepada spesies yang 

terbukti  (tidak ada keraguan lagi) bahwa individu terakhir spesies tersebut sudah 

mati. Dalam IUCN Redlist tercatat 723 hewan dan 86 tumbuhan yang berstatus 

punah. Sebagai contoh satwa yang telah punah diantaranya harimau jawa dan 

harimau bali. 

2.  Punah di Alam Liar (Extinct in the Wild) adalah status konservasi yang 

diberikan kepada spesies yang hanya diketahui berada di tempat penangkaran atau 

di luar habitat alami mereka. Dalam IUCN Redlist tercatat 38 hewan dan 28 

tumbuhan yang berstatus punah di alam liar. 

3.  Kritis (Critically Endangered) adalah status konservasi yang diberikan 

kepada spesies yang menghadapi risiko kepunahan di waktu dekat. Dalam IUCN 

Red List tercatat 1.742 hewan dan 1.577 tumbuhan yang berstatus kritis. Sebagai 

contoh satwa yang berstatus kritis antara lain gajah sumatera, harimau humatra, 
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badak jawa, badak sumatera, jalak bali, orangutan sumatera, elang jawa, trulek 

jawa, rusa bawean. 

4. Genting atau Terancam (Endangered) adalah status konservasi yang 

diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi resiko kepunahan di alam liar 

yang tinggi pada waktu yang akan datang. Terdapat 2.573 hewan dan 2.316 

tumbuhan yang berstatus terancam. Sebagai contoh satwa yang berstatus terancam 

antara lain banteng, anoa, mentok rimba, maleo, tapir, trenggiling, bekantan, dan 

tarsius. 

5. Rentan (Vulnerable) adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies 

yang sedang menghadapi risiko kepunahan di alam liar pada waktu yang akan 

datang. Tercatat 4.467 hewan dan 4.607 tumbuhan yang berstatus rentan, sebagai 

contoh satwa yang berstatus rentan antara lain kasuari, merak hijau, dan kakak tua 

maluku. 

6.  Hampir Terancam (Near Threatened) adalah status konservasi yang 

diberikan kepada spesies yang mungkin berada dalam keadaan terancam atau 

mendekati terancam kepunahan, meski tidak masuk ke dalam status terancam. 

Dalam IUCN Red list tercatat 2.574 hewan dan 1.076 tumbuhan yang berstatus 

hampir terancam.  Sebagai contoh satwa yang berstatus hampir terancam antara 

lain alap-alap doria, punai sumba. 

7.  Berisiko Rendah (Least Concern) adalah kategori IUCN yang diberikan 

untuk spesies yang telah dievaluasi namun tidak masuk ke dalam kategori 

manapun. Dalam IUCN Red list tercatat 17.535 hewan dan 1.488 tumbuhan yang 

berstatus berisiko rendah. Sebagai contoh satwa yang berstatus berisiko rendah 

antara lain ayam hutan merah, ayam hutan hijau, dan landak. 
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D. Gambaran Umum Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) 

1. Sejarah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) 

Pada tahun 1935 kawasan ini ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa melalui 

Besluit Van der Gouverneur-General van Nederlandsch Indie No. 48 stbl. 1935 

dengan nama Sumatera Selatan I (SS I).  Pada tanggal 1 April 1979, memperoleh 

status kawasan pelestarian alam yang kemudian ditetapkan sebagai taman 

nasional melalui Surat Pernyataan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982 

tanggal 14 Oktober 1982.  Pada tahun 2004 TNBBS ditetapkan oleh UNESCO 

pada sidang komisi warisan dunia sebagai tapak warisan dunia (Taman Nasional 

Bukit Barisan Selatan, 2014). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 

Februari 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Taman 

Nasional Bahwa Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ditetapkan menjadi 

Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Taman Nasional Bukit 

Barisan Selatan, 2014). 

2. Resort Sukaraja Atas 

Resort Sukaraja Atas merupakan wilayah Sekski Pengelolaan Taman Nasional 

(SPTN) Wilayah I Sukaraja dengan luas ± 94.745 ha. Resort Sukaraja Atas 

merupakan satu dari lima resort lingkup SPTN Wilayah I Sukaraja, pondok kerja 

resort Sukaraja yang berfungsi sebagai pusat administrasi dan operasional resort 

berkedudukan di Dusun Wonosari Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, 2014). 


