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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Satwa liar merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang mendukung 

proses-proses ekologis di dalam ekosistem.  Kerusakan hutan dan aktivitas 

manusia yang semakin meningkat menyebabkan tingginya degradasi terhadap 

kehidupan satwa liar sehingga diperlukan upaya perlindungan.  Satwa liar yang 

dilindungi adalah jenis satwa baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-

bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan 

sebagai satwa yang dilindungi (Departemen Kehutanan, 2006). 

 

Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) merupakan salah satu jenis satwa 

yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang  Perlindungan Binatang Liar tahun 

1931 No. 134 dan Peraturan Perlindungan Binatang liar tahun 1931 No. 226.  

IUCN memasukkan satwa ini dalam Red Data Book dengan kategori Critically 

Endangered (Kurniawanto, 2007). 

 

Populasi badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) di dunia berkisar 400-700 

ekor, dengan kehilangan populasi setiap tahunnya diperkirakan mencapai  lima 

persen.  Diperkirakan  dalam  waktu sepuluh tahun terakhir angka penurunan 

populasi meningkat hingga mencapai 50 persen (Anonim, 2007).   
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Berdasarkan data dari organisasi spesies international (IUCN) menyebutkan 

bahwa kondisi populasi badak di Indonesia yaitu badak Jawa (Rhinoceros 

sondaicus) dan badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) adalah jenis-jenis 

spesies yang paling terancam menuju kepunahan, di Indonesia populasi badak 

Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) disinyalir tidak lebih dari 150 ekor dan 

badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) hanya berkisar 35-45 ekor (Inov, 2011). 

 

Jumlah Populasi badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) di alam 

dikhawatirkan saat ini terus mengalami penurunan populasi dan terancam 

mendekati kepunahan, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang 

mengancam kelestariannya.  Faktor-faktor tersebut antara lain seperti perburuan 

liar, perusakan habitat sehingga menyebabkan penyempitan kawasan hutan serta 

terjadinya fragmentasi habitat, selain itu badak Sumatera (Dicerorhinus 

sumatrensis) terkenal sebagai “slow breeders” atau perkembangbiakannya 

lambat.  Sedangkan masalah perkembangbiakan badak Sumatera (Dicerorhinus 

sumatrensis) yang berada di penangkaran adalah minimnya jumlah pasangan yang 

sehat dan subur, serta tingginya tingkat kematian dan abnormalitas organ 

reproduksi dari badak tersebut sehingga mengakibatkan proses pertumbuhan serta 

perkembangbiakannya menjadi terhambat (Kurniawanto, 2007). 

 

Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) termasuk binatang liar yang sangat 

sensitif, sangat takut bertemu manusia, suka hidup menjauhi keramaian dimana 

untuk hidupnya menghendaki hutan-hutan alam yang tidak diganggu oleh 

manusia dan memilih tinggal di tengah hutan belantara.  Hewan yang menjadi 

indikator kerusakan lingkungan ini memiliki daya pendengaran dan penciuman 
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yang sangat tajam dan suka berjalan jauh, walaupun jalannya lambat namun 

dalam sehari badak  mampu menempuh perjalanan dua sampai dengan sepuluh 

kilometer (Anonim, 2007). 

 

Berdasarkan fakta bahwa badak sulit ditemui di lapangan, maka perlu dilakukan 

pengamatan dan perjumpaan langsung dengan badak Sumatera (Dicerorhinus 

sumatrensis) serta tempat-tempat yang sering atau mungkin dikunjunginya.  Salah 

satu tempat yang paling cocok adalah kubangan badak.  Beberapa kubangan 

badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) di Suaka Rhino Sumatera Taman 

Nasional Way Kambas  ini akan dibuat sebagai titik-titik pengamatan di lapangan 

untuk melakukan perjumpaan secara langsung sehingga dapat diamati tentang 

perilaku berkubang badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis). 

 

Saat ini pengetahuan mengenai perilaku berkubang badak Sumatera (Dicerorhinus 

sumatrensis) belum banyak diketahui dan jarang dilakukan penelitian ke arah 

tersebut.  Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

lebih rinci mengenai perilaku dan aktivitas-aktivitas badak Sumatera 

(Dicerorhinus sumatrensis) selama berkubang serta dapat memberi informasi 

untuk melakukan tindakan pengelolaan yang efektif dalam perkembangbiakan 

badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) khususnya di areal Suaka Rhino 

Sumatera Taman Nasional Way Kambas. 
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B.   Perumusan Masalah 

 

Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana perilaku berkubang badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis). 

2. Kapan dan berapa lama waktu yang digunakan badak Sumatera (Dicerorhinus 

sumatrensis) untuk berkubang. 

3. Berapa suhu dan kelembaban udara di sekitar kubangan. 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Perilaku berkubang badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) yang 

meliputi jenis-jenis aktivitas badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) 

pada saat berkubang. 

2. Kapan waktu dan lama waktu yang digunakan badak Sumatera (Dicerorhinus 

sumatrensis) untuk berkubang. 

3. Suhu dan kelembaban udara di sekitar kubangan. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat: 

1. Memberikan informasi tentang perilaku berkubang badak Sumatera 

(Dicerorhinus sumatrensis) di Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way 

Kambas. 

2. Menjadi dasar ilmiah bagi pihak pengelola Suaka Rhino Sumatera Taman 

Nasional Way Kambas untuk mendukung pengelolaannya. 
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E.  Kerangka Pemikiran 

 

Kehidupan satwa liar akan punah apabila usaha perlindungan dan pelestarian tidak 

dilakukan secara optimal.  Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) 

merupakan spesies yang terancam punah, oleh karena itu perlu adanya 

perlindungan dan pelestarian terhadap satwa tersebut.  Keberhasilan perlindungan 

dan pelestarian sangat ditentukan oleh kemampuan pengelola yang memiliki 

pengetahuan yang cukup mengenai perilaku-perilaku yang sering dilakukan oleh 

badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) agar diketahui kendala dan hambatan 

pengelolaannya. 

 

Kegiatan berkubang merupakan kegiatan harian yang penting bagi badak dan 

dilakukan sekali atau dua kali sehari, selama beberapa jam (Borner, 1979; 

Kurniawan, 2004). Berkubang dilakukan untuk mendinginkan tubuh, 

membebaskan dari gigitan serangga, serta untuk menjaga kesehatan kulitnya.  

Badak dalam kandang yang tidak diberi kesempatan untuk mandi, kulitnya 

menjadi pecah-pecah hingga dapat mengakibatkan peradangan (Sajudin, 1980; 

Kurniawanto, 2007). 

 

Suaka Rhino Sumatera atau Sumatran Rhino Sanctuary (SRS) adalah sebuah 

penangkaran khusus badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) yang dibangun 

di dalam kawasan habitat asli badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis).  

Informasi mengenai aktivitas berkubang badak Sumatera (Dicerorhinus 

sumatrensis) di Suaka Rhino Sumatera sangat terbatas, selain itu informasi 

mengenai suhu dan kelembaban udara di tempat badak Sumatera (Dicerorhinus 

sumatrensis) berkubang belum diketahui.  Sehingga perlu dilakukan penelitian 
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mengenai studi perilaku berkubang badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) di 

Suaka Rhino Sumatera dalam upaya pengelolaan habitat. 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penjelajahan (eksplorasi) 

dan Metode focal animal sampling.  Data mengenai perilaku berkubang badak 

Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) diperoleh dari mencatat perilaku berkubang 

badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) selama pengamatan yang meliputi 

jenis-jenis aktivitas selama berkubang, durasi berkubang, suhu dan kelembaban 

udara di tempat badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) berkubang.  

 

Data pengamatan yang diperoleh ditabulasikan dan dianalisis secara kuantitatif 

dan deskriptif, sehingga didapatkan informasi jenis-jenis dan presentase aktivitas 

badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) selama berkubang serta suhu dan 

kelembaban udara di tempat badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) 

berkubang.  Informasi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan Suaka Rhino 

Sumatera dalam pengelolaan penangkaran untuk mempertahankan kelestarian 

badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis).  
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Gambar 1.  Bagan alir kerangka pemikiran penelitian perilaku berkubang 

badak Sumatera pada bulan  Oktober 2012 di Suaka Rhino 

Sumatera Taman Nasional Way Kambas. 
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