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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Taman Nasional Way Kambas 

  

Pada tahun 1924 kawasan hutan Way Kambas disisihkan sebagai daerah hutan 

lindung, bersama-sama dengan beberapa daerah hutan yang tergabung 

didalamnya.  Pendirian kawasan pelestarian alam Way Kambas dimulai sejak 

tahun 1936 oleh Residen Lampung, Mr. Rock Maker, yang kemudian dikukuhkan 

oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui Surat Penetapan Gubernur Belanda No. 

14 Stdbld 1937 No. 38 tanggal 26 Januari 1937 (Balai TNWK, 2006). 

 

Pada tahun 1978 Suaka Margasatwa Way Kambas diubah menjadi Kawasan 

Pelestarian Alam (KPA) oleh Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor 429/Kpts-7/1978 tanggal 10 Juli 1978 dan dikelola oleh Sub 

Balai Kawasan Pelestarian Alam (SBKPA).  Kawasan Pelestarian Alam diubah 

menjadi Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) yang dikelola oleh 

SBKSDA dengan luas 130,000 ha pada tahun 1985 dengan Surat Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/1985 tanggal 12 Oktober 1985 (Balai 

TNWK, 2006). 

Pada tanggal 1 April 1989 bertepatan dengan Pekan Konservasi Nasional di 

Kaliurang Yogyakarta, dideklarasikan sebagai Kawasan Taman Nasional Way 

Kambas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444/Menhut-
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II/1989 tanggal 1 April 1989 dengan luas 130,000 ha.  Kemudian pada tahun 1991 

atas dasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 144/Kpts/II/1991  tanggal 

13 Maret 1991 dinyatakan sebagai Taman Nasional Way Kambas, dimana 

pengelolaannya oleh Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Way Kambas 

yang bertanggung jawab langsung kepada Balai Konsevasi Sumber Daya Alam II 

Tanjung Karang.  Dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 185/Kpts-

II/1997 tanggal 13 maret 1997 dimana Sub Balai Konsevasi Sumber Daya 

AlamWay Kambas dinyatakan sebagai Balai Taman Nasional Way Kambas 

sampai dengan saat ini (Balai TNWK, 2006). 

 

B.  Suaka Rhino Sumatera (SRS) 

 

Untuk menyelamatkan badak yang tersisa maka tidak ada cara lain kecuali 

mengembalikan kehabitat alaminya di hutan Sumatera.  Tahun 1996 dibuat suatu 

tempat khusus yang lebih kondusif untuk badak dapat bertahan hidup yaitu Suaka 

Rhino Sumatera (Sumateran Rhino Sanctuary) di kawasan konservasi Taman 

Nasional Way Kambas dengan tujuan menyelamatkan badak Sumatera yang 

masih bertahan hidup di kebun binatang untuk dapat dikembangbiakan sebagai 

upaya pelestarian jenis yang hampir punah ini. Keberadaan SRS merupakan salah 

satu program konservasi badak yang direkomendasikan oleh PHKA dalam 

Strategi Konservasi Badak Indonesia (SKBI) tahun 1994.  Awalnya ada tiga ekor 

badak Sumatera ditranslokasikan ke SRS pada Januari 1998, yaitu Dusun (badak 

betina) berasal dari kebun binatang Ragunan-Jakarta, Bina (badak betina) dari 

Taman Safari Indonesia dan Torgamba (badak jantan) dari Port Lympne Zoo-

lnggris.  SRS dikelola terprogram dan terpadu dengan konsep semi in-situ. 



10 

 

Walaupun tetap sebuah penangkaran namun badak dipelihara sealami mungkin 

dengan kebutuhan yang jauh lebih alami dari pada waktu di kebun binatang.  

Konsep ini sebagai perbaikan dari sistem di kebun binatang, dan untuk menjawab 

tantangan pemeliharaan badak Sumatera di SRS akan berguna untuk badak itu 

sendiri, habitat/ekosistemnya dan manusia (Riyanto, Candra, Agil, Supriatna, 

Purwantara, 2003). 

 

Sistem penangkaran di SRS yaitu badak dibiarkan hidup sendiri di areal masing-

masing (20-50 ha) yang saling berhubungan ke center area sebagai lokasi pada 

masa kawin (20 - 25 hari/periode).  Sistem ini meniru perilaku badak Sumatera di 

alam yaitu badak merupakan satwa soliter, dan di SRS badak memiliki areal 

jelajah yang cukup luas, topografi habitat alami dan memperoleh makanan yang 

cukup dengan variasi yang lengkap.  Selain itu badak juga diberikan daun dan 

buah tambahan agar kebutuhan makannya terpenuhi.  Campur tangan manusia 

sangat dibatasi tetapi tetap dalam pengawasan yang intensif.  Pengamatan 

dilakukan sepanjang hari, hal ini dilakukan karena pengamatan harian sangat 

penting untuk semakin mengenal perilaku badak Sumatera (Dicerorhinus 

sumatrensis) agar setiap perubahan perilaku yang umumnya mengarah keadanya 

tanda-tanda sakit segera diketahui dan dapat segera diambil tindakan (Riyanto 

dkk., 2003).  

 

C.   Klasifikasi Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) 

 

Jenis-jenis badak yang dikenal di dunia terdiri dari badak hitam (Diceros 

bicornis), badak putih (Ceratotherium simum), badak India (Rhinoceros 

unicornis), badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) dan badak Jawa 
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(Rhinoceros sondaicus).  Badak Jawa mempunyai tiga subspesies, yang hanya dua 

subspesies yang masih ada, sementara satu subspesies telah punah. 

 
1. Rhinoceros sondaicus sondaicus, tipe subspesies yang diketahui sebagai 

badak Jawa Indonesia yang pernah hidup di Pulau Jawa dan Sumatera. Kini 

populasinya hanya sekitar 40-50 di Taman Nasional Ujung Kulon yang 

terletak di ujung barat Pulau Jawa.  Satu peneliti mengusulkan bahwa badak 

Jawa di Sumatera masuk ke dalam subspesies yang berbeda, R.s. floweri, 

tetapi hal ini tidak diterima secara luas. 

 

2. Rhinoceros sondaicus annamiticus, diketahui sebagai Badak Jawa Vietnam 

atau Badak Vietnam, yang pernah hidup di sepanjang Vietnam, Kamboja, 

Laos, Thailand dan Malaysia.  Annamiticus berasal dari deretan pegunungan 

Annam di Asia Tenggara, bagian dari tempat hidup spesies ini.  Kini 

populasinya diperkirakan lebih sedikit dari 12, hidup di hutan daratan rendah 

di Taman Nasional Cat Tien, Vietnam.  Analisa genetika memberi kesan 

bahwa dua subspesies yang masih ada memiliki leluhur yang sama antara 

300.000 dan 2 juta tahun yang lalu. 

 

3. Rhinoceros sondaicus inermis, diketahui sebagai Badak Jawa India, pernah 

hidup di Benggala sampai Burma (Myanmar), tetapi dianggap punah pada 

dasawarsa awal tahun 1900-an.  Inermis berarti tanpa cula, karena 

karakteristik badak ini adalah cula kecil pada badak jantan, dan tidak ada cula 

pada betina.  Spesimen spesies ini adalah betina yang tidak memiliki cula.  

Situasi politik di Burma mencegah taksiran spesies ini di negara itu, tetapi 

keselamatannya dianggap tak dapat dipercaya (Syhab, 2010). 
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Indonesia memiliki dua jenis badak terakhir antara lain badak Sumatera yang 

dapat ditemukan di Pulau Sumatera dan badak Jawa yang hanya dapat 

ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten (Balai TNUK, 2005).   

 

Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) merupakan salah satu mamalia 

dilindungi, nama ilmiah badak Sumatera adalah  Dicerorhinus Sumatrensis, 

yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari suku kata; Di berarti dua, Cero 

berarti cula dan rhinos berarti hidung, sedangkan Sumatrensis merujuk pada 

Pulau Sumatera (akhiran ensis dalam bahasa Latin menunjuk pada wilayah 

atau daerah).  Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) merupakan 

binatang herbivora yang diklasifikasikan dalam taksonomi keluarga satwa 

sebagai berikut : 

Kerajaan : Animalia 

Filum : Chordata 

Kelas : Mammalia 

Ordo : Perissodactyla 

 Famili : Rhinocerotidae 

Genus : Dicerorhinus 

 Spesies : Dicerorhinus sumatrensis (Djuri, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/daftar-mamalia-satwa-menyusui.html
http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/daftar-mamalia-satwa-menyusui.html
http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/daftar-mamalia-satwa-menyusui.html
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D.   Morfologi Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis)  

 

Berdasarkan penampilan bentuk tubuh dan rupa (morfologinya), badak Sumatera 

(Dicerorhinus sumatrensis) adalah sebagai berikut. 

1. Tinggi badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) diukur dari telapak kaki 

sampai bahu antara 120-135 cm, panjang dari mulut sampai pangkal ekor 

antara 240-270 cm. 

2. Berat tubuhnya dapat mencapai 909 kg. 

3. Tubuhnya tidak berambut kecuali dibagian telinga dan ekornya. 

4. Tubuhnya gemuk dan agak bulat, kulitnya licin dan berambut jarang, menarik 

perhatian dengan adanya dua lipatan kulit yang besar. 

5. Lipatan pertama melingkari pada paha diantara kaki depan, dan lipatan kedua 

di atas abdomen dan bagian lateral. 

6. Di atas tubuhnya tidak ada lipatan, jadi lipatan kulit tampak nyata dekat kaki 

belakang dan lipatan bagian depan dekat kedua culanya. 

7. Cula bagian depan di atas ujung dari moncongnya jauh lebih besar dari cula 

bagian belakang (Abang, 2010). 

Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) merupakan badak terkecil dan jenis 

yang paling primitif dari kelima jenis badak yang masih hidup di dunia.  Ciri-ciri 

yang khas dari Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) adalah antara lain 

mempunyai bibir atas lengkung-mengait kebawah (hooked upped), bercula 2 

(dua), warna kulit coklat kemerahan serta lipatan kulit hanya terdapat pada 

pangkal bahu, kaki depan maupun kaki belakang, kekhasan yang menonjol dari 

rhino Sumatera dari pada jenis rhino lainnya adalah kulitnya yang berambut. 
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Waktu bayi seluruh kulit badannya ditutupi rambut yang lebat (gondrong) dan 

semakin jarang seiring dengan bertambahnya usia.  Namun kekhasan lain dari 

bulu rhino ini adalah rambutnya akan menjadi tumbuh lebat bila hidup dan berada 

di daerah yang dingin, sedangkan di daerah yang panas menjadi pendek.  

Sebagaimana rhino Jawa, rhino Sumatera lebih banyak hidup dan tinggal dalam 

hutan (Abang, 2010). 

Menurut Groves (1971); Sajudin (1984) cula badak jantan dewasa adalah 3,7 -

19,2 cm.   Sedangkan Hoogerwerf (1970); Sajudin (1984) menyebutkan bahwa 

ukuran cula dapat mencapai 27 cm.  Warna cula abu-abu, gelap, atau hitam.  

Bagian pangkalnya lebih gelap dari pada ujung (Groves, 1971; Sajudin, 1984). 

 

 

E.   Habitat Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis)  

 

Habitat adalah kawasan yang terdiri dari beberapa komponen, baik fisik maupun 

biotik, yang merupakan satu kesatuan yang dipergunakan sebagai tempat hidup 

satwa liar.  Untuk mendukung kehidupan satwa liar diperlukan satu kesatuan 

kawasan yang dapat menjamin segala keperluan hidupnya baik makanan, air, 

udara bersih, garam mineral, tempat berlindung, berkembang biak, maupun 

tempat mengasuh anak-anaknya (Alikodra, 2002). 

Ruang habitat satwa merupakan suatu penggambaran interaksi satwa dengan 

habitatnya.  Satwa liar tidak menyebar dan mengeksploitasi ruang secara acak 

melainkan dipengaruhi oleh faktor dari satwa itu sendiri (umur, morfologi tubuh, 

jenis kelamin, dan sebagainya) dan faktor  ekologis yaitu pakan, kondisi topografi, 

satwa liar lain, dan gangguan manusia (Muntasib, 2002). 
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Pentingnya pengelolaan habitat yang baik berkaitan erat dengan kesejahteraan 

satwa.  Adanya campur tangan manusia dalam mempertahankan dan 

meningkatkan kondisi habitat satwa terbukti telah berhasil meningkatkan 

keberhasilan  pengelolaan suatu taman nasional dan taman buru (Alikodra, 1990). 

 

Habitat (tempat hidup) badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) adalah pada 

daerah tergenang di atas permukaan laut sampai daerah pegunungan yang tinggi 

(dapat juga mencapai ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut).  

Tempat hidup yang penting bagi badak adalah cukup makanan, air, tempat 

berteduh dan lebih menyukai hutan lebat.  Pada cuaca yang cerah sering turun ke 

daerah dataran rendah, untuk mencari tempat yang kering.  Pada cuaca panas 

ditemukan berada di hutan-hutan di atas bukit dekat air terjun dan senang makan 

di daerah hutan sekunder (Djuri, 2009). 

 

Badak Sumatera dewasa dengan berat 800 (delapan ratus) kilogram, 

mengkonsumsi rata-rata 50 (lima puluh) kilogram dedaunan dan pepucukan 

tanaman yang berasal dari pohon-pohon muda, rerantingan dan cecabangan pohon 

yang rendah atau dari semak belukar yang lebat.  Jenis badak ini kadang-kadang 

memakan batang dari tanaman jahe, rotan dan palem.  Untuk memperoleh 

makanan sebanyak tersebut diatas, seekor rhino Sumatera memerlukan areal hutan 

dan semak belukar seluas 5-6 hektar.  Untuk seekor rhino Sumatera dibutuhkan 

minimal 700 hektar kawasan hutan dan semak belukar sebagai wilayah 

pengembaraannya, jenis makanan yang di sukai badak Sumatera (Dicerorhinus 

sumatrensis) kebanyakan ditemukan di daerah perbukitan berupa tumbuhan 

semak dan pohon-pohonan.  Merumput tidak dilakukan kecuali untuk jenis-jenis 
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bambu seperti Melocana bambusoides.  Terdapat 102 jenis tanaman dalam 44 

familia tanaman yang disukai badak Sumatera.  Sebanyak 82 jenis tanaman 

dimakan daunnya, 17 jenis dimakan buahnya, 7 (tujuh) jenis dimakan kulit dan 

batang mudanya dan 2 (dua) jenis dimakan bunganya.  Tanaman yang 

mengandung getah lebih disukai seperti daun manan (Urophylum spp) yang 

tumbuh di tepi bukit.  Daun nangka (Artocarpus integra) juga kegemaranlainnya 

seperti bunga dari tenglan (Saraca spp) dan lateks dari jenis tanaman rengas 

(Melanorhea spp) merupakan pakan badak ini (Djuri, 2009). 

 

F.   Populasi dan Penyebaran 

Hoogerwerf (1970) yang dikutip oleh Sitorus (2011) menyebutkan bahwa terdapat 

lima jenis badak yang masih terdapat di bumi yaitu badak hitam (Diceros 

bicornis), badak putih (Ceratotherium simun), badak India (Rhinoceros 

unicornis), badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), dan badak Jawa 

(Rhinoceros sondaicus).  Pada masa lampau, badak tersebar di daerah-daerah 

Assam, Bhutan dan Sundarbands, juga ditemukan sampai ke Cina bagian 

tenggara.  Penyebarannya ke arah timur meliputi daerah Burma (Tenasserim), 

Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia dan Indonesia (Sumatera, Jawa Barat dan 

Jawa Tengah) (Groves,1971; Amman, 1985; Sitorus, 2011). 

Penyebaran dari famili Rhinocerotidae ini cukup luas meliputi benua Asia 

dan Afrika dimana masing-masing benua terdapat dua genus.  Spesies yang 

ditemukan di benua Asia antara lain Rhinoceros sondaicus (badak Jawa) dan 

Dicerorhinus sumatrensis (badak Sumatera) yang diketahui pernah tersebar di 
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Burma, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam, sedangkan spesies lainnya 

yaitu Rhinoceros unicornis (badak India) terdapat di Afrika (Hoogerwerf, 1970; 

Sitorus, 2011). 

 

Populasi badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) baik di Indonesia maupun di 

seluruh dunia sangat terancam punah.  Populasi yang ada saat ini sangat kecil, 

tersebar dan sebagian besar terancam oleh perburuan liar dan lenyapnya habitat. 

Seandainya tidak terjadi kehilangan jumlah lebih lanjut, populasi yang ada 

sekarang ini sangat kecil sehingga sangat peka terhadap bencana alam, kelemahan 

genetik dan demografik, sebagaimana umumnya terjadi pada populasi yang kecil.  

Berdasarkan data dari International Rhino Foundation pada tahun 2005 

diperkirakan populasi badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) saat ini hanya 

sekitar 300 (tiga ratus) ekor yang tersebar di hutan-hutan Sumatera, 

penyebarannya terdapat di daerah Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional 

Gunung Leuser, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Kerinci 

Seblat dan hutan di Riau (Hariyanto, 2009). 

Keberadaan badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) terancam punah akibat 

perburuan sejak tahun 1992.  Perburuan yang terjadi sering memutus mata rantai 

perkembangan satwa langka yang sejak tahun 2001 masuk dalam Appendix I 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and 

Fauna/CITES (Konvensi perdagangan internasional flora dan fauna langka) 

(Hariyanto, 2009). 

 

Berdasarkan Analisa Viabilitas Populasi dan Habitat (PHVA) badak Sumatera 

tahun 1993, populasi badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) di Sumatera 
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berkisar antara 215 - 319 ekor atau turun sekitar 50% dalam kurun waktu sepuluh 

tahun terakhir.  Sebelumnya populasi badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) 

di pulau Sumatera berkisar antar 400 - 700 ekor. Sebagian besar terdapat di 

wilayah Gunung Kerinci Seblat (250 - 500 ekor), Gunung Leuser (130 - 250 ekor) 

dan Bukit Barisan Selatan (25 - 60 ekor).  Sebagian yang lainnya tidak diketahui 

jumlahnya terdapat di wilayah Gunung Patah, Gunung Abong-Abong, Lesten-

Lokop, Torgamba dan Berbak.  Di Kalimantan satu kelompok populasi tersebar di 

wilayah Serawak, Sabah dan wilayah tengah Kalimantan.  Di Malaysia jumlah 

populasi badak Sumatera diperkirakan berkisar antara 67 - 109 ekor.  Menurut 

IUCN/SSC – African and Asian Rhino Specialist Group Maret 2001, jumlah 

populasi badak Sumatera berkisar kurang lebih 300 ekor dan tersebar di Sumatera 

dan Borneo yaitu Malaya/Sumatera Sumateran Rhino 250 ekor dan Borneo 

Sumateran Rhino 50 ekor (Abang, 2010). 

 

Taksiran jumlah populasi badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) menurut 

Program Konservasi Badak Indonesia tahun 2001 di wilayah kerja RPU adalah 

sebagai berikut: TNKS 5 – 7 ekor dengan kerapatan (density) 2500 – 3500 ha per 

ekor badak, TNBBS 60 – 85 dengan kerapatan 850 – 1200 ha per ekor badak, 

TNWK 30 – 40 ekor dengan kerapatan 700 – 1000 ha per ekor badak.  Observasi 

lapangan tahun 1997 s/d 2004, RPU – PKBI memperkirakan jumlah populasi 

badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) di TNBBS berkisar antara 60–85 

ekor.  Sementara di TNWK berkisar antara 15 – 25 ekor.  Data RPU Yayasan 

Leuser tahun 2004 (dalam Outline Strategi Konservasi Badak Indonesia 2005) 

menunjukkan jumlah populasi badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) di 

lokasi survey RPU berkisar antara 60 – 80 ekor.  Berbeda dengan badak Jawa, 
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badak ini ada yang hidup dalam habitat buatan (ex-situ) atau disebut juga 

penangkaran.  Sepuluh lokasi penangkaran badak Sumatera (Dicerorhinus 

sumatrensis) yang terdapat di dalam dan luar negeri, yaitu 3 (tiga) lokasi di 

Indonesia, 1 (satu) lokasi di Inggris, 3 (tiga) lokasi di Malaysia dan 3 (tiga) lokasi 

di Amerika Serikat. Berdasarkan catatan yang bersumber dari Taman Safari 

Indonesia tahun 1994, dari 39 (tiga puluh sembilan) rhino yang hidup dalam 10 

(sepuluh) lokasi penangkaran sekarang tinggal 23 (dua puluh tiga) ekor saja, 

sedangkan menurut catatan terakhir data yang dikeluarkan oleh Sumateran Rhino 

Sanctuary (SRS) sekarang hanya ada 14 (empat belas) ekor.  Kematian yang 

tinggi di luar habitat alaminya ini disebabkan sifat rhino Sumatera yang sangat 

peka terhadap perubahan situasi dan kondisi tempat hidupnya (Abang, 2010). 

Sejak dua tahun terakhir jejak Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) hilang 

atau tidak ditemukan lagi di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang 

wilayahnya mencakup empat provinsi di Pulau Sumatera (Sumatera Barat, Jambi, 

Bengkulu dan Sumatera Selatan).  Hal ini memunculkan dugaan bahwa 

keberadaan hewan mamalia endemik Pulau Sumatera itu tidak dapat ditemui lagi 

di wilayah TNKS (Kurniawan, 2009). 

 

Faktor penyebab menurunnya populasi badak Sumatera (Dicerorhinus 

sumatrensis), selain karena ancaman perburuan liar maupun adanya perambahan 

dan konversi hutan antara lain juga disebabkan sulitnya satwa ini untuk 

berkembang biak di habitatnya yang dipengaruhi oleh sifat dan karakteristik satwa 

tersebut (Abang, 2010).  Populasi badak yang masih tersisa saat ini yaitu badak 

Jawa alias badak bercula satu kecil (Rhinoceros sondaicus) di Taman Nasional 

Ujung Kulon, Banten, dan badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) di Taman 
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Nasional Bukit Barisan dan Taman Nasional Way Kambas, Sumatera (Anonim, 

2012). 

 

G.   Pola  Pergerakan dan Daerah Jelajah 

 

Wahyu (1995) menjelaskan bahwa pola penggunaan ruang adalah suatu 

keseluruhan dari suatu interaksi antara satwa dengan habitat yang ditinggalinya.  

Parameter-parameter yang sering digunakan berupa wilayah jelajah dan 

pergerakan satwa itu sendiri.  Daerah jelajah sendiri didefinisikan sebagai suatu 

daerah pergerakan normal suatu satwa dalam melakukan aktivitasnya.  Semakin 

besar ukuran tubuh satwa, baik dari golongan karnivora maupun herbivora maka 

semakin luas pula wilayah jelajahnya (Mace, 1991; Alikodra, 1990).  Dalam 

penjelajahan wilayah jelajahnya (Amman, 1980; Sitorus, 2011) menyebutkan 

bahwa badak sering berhenti untuk melakukan beberapa aktivitas di daerah-daerah 

tertentu seperti makan, minum dan berkubang; untuk beberapa hari kemudian 

melanjutkan kembali penjelajahannya ke daerah-daerah yang lebih jauh. 

 

Alikodra (1990) menjelaskan bahwa pergerakan merupakan suatu strategi dari 

individu untuk menyesuaikan diri dan memanfaatkan keadaan lingkungan agar 

dapat hidup dan berkembang biak. Perilaku pergerakan suatu satwa dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu faktor primer dan sekunder.  Faktor primer merupakan faktor 

yang merangsang satwa untuk bergerak dengan kebutuhan fisiologisnya, 

sedangkan faktor sekunder merupakan faktor yang merangsang satwa bergerak 

karena adanya dorongan rasa lapar dan haus.   
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Jalur-jalur badak ditemukan di dalam dearah jelajahnya, baik jalur permanen 

yang selalu dilewati oleh badak maupun jalur tidak permanen yang dilalui pada 

saat badak mencari makanannya (Amman, 1985; Harwanto, 2008).   Pada 

umumnya jalur permanen berbentuk lurus dengan arah tertentu dan bersih dari 

semak belukar, tetapi jalur tidak permanen pada umumnya jalur baru yang masih 

dapat dijumpai bekas injakan semak belukar dan umumnya arahnya tidak 

beraturan.  Fungsi jalur ini adalah jalan penghubung antara daerah tempat mencari 

makan, berkubang, mandi dan tempat istirahat (Rinaldi, Mulyani, dan Arief, 

1997). 

 

Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) mempunyai perilaku yang unik dalam hal 

defekasi yaitu hanya melakukannya di tempat tertentu saja.  Lokasi defekasi 

merupakan penentu daerah jelajah Badak Jawa (Tiuria, Pangihutan, Nugraha, 

Priosoeryanto, Hariyadi, 2008). 

  

Daerah jelajah badak bervariasi disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan, 

badak betina mempunyai daerah jelajah 2-3,5 km
2  

sedangkan badak jantan lebih 

besar dari 30 km
2
.  Badak betina umumnya hidup dalam terotori yang berdiameter 

antara 500-700 meter.  Jarak tempuh badak diareal mencari makan mencapai 1,5-

2,5 km sehari sedangkan di jalur utama badak dapat menempuh 5-7 km sehari 

(Sadmoko, 1990).   

 

Pergerakan badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) juga dipengaruhi oleh 

hujan.  Pada musim hujan sungai di pegunungan mengalirkan banyak air yang 

deras ke daerah dataran rendah, badak meninggalkan tempat-tempat yang 

tergenang air menuju bukit-bukit dimana mereka dapat menemukan lokasi 
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kubangan lumpur (Arief, 2005).  Sedangkan untuk Badak jawa (Rhinoceros 

sondaicus) ada tiga faktor yang membatasi pergerakan badak Jawa (Rhinoceros 

sondaicus), yaitu topografi, makanan dan air.  Faktor yang membatasi pergerakan 

badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) terutama adalah air kemudian makanan dan  

topografi (Suhono, 2000). 

 

H.   Perilaku 

 

Respon satwa terhadap semua rangsangan keluar dalam bentuk tingkah laku dan 

berasal dari suatu dorongan dasar dalam diri satwa untuk survive atau bertahan 

hidup  (Suratmo, 1979; Kurniawanto, 2007).  

 

Setiap perilaku yang dilakukan satwa mempunyai suatu fungsi penyesuaian yang 

mencakup konsumsi makanan atau bahan-bahan yang bermanfaat baik padat 

maupun cair (makanan dan minuman), penyesuaian terhadap lingkungan, yang 

diperlukan dan dipergunakan sebagai perlindungan seperti kandang atau pohon-

pohon dan penyesuaian terhadap individu lain seperti hubungan sosial dan 

perilaku kawin (Alikodra, 2005). 

 

I.    Perilaku Mandi dan Berkubang 

 

Kubangan merupakan salah satu komponen fisik habitat dengan fungsi yang 

sangat erat dalam proses penyesuaian diri terhadap perubahan keadaan 

lingkungan.  Areal kubangan juga digunakan sebagai tempat untuk minum, 

membuang kotoran, dan membuang air seni (Rahmat, Santosa, Kartono, 2008). 
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Sebagaimana sepupunya badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), badak Sumatera 

(Dicerorhinus sematrensis) senang berkubang atau berendam dalam lumpur.  

Kubangan badak ini umumnya ditemukan pada daerah yang datar dengan panjang 

antara dua sampai tiga meter (Abang, 2010).  Mengingat kebiasaan berkubang ini 

sangat penting bagi badak Sumatera (Dicerorhinus sematrensis), apabila tidak 

menjumpai tempat kubangan maka badak akan pergi mencari tanah yang 

becek/berair di bawah pohon-pohon yang besar. Badak mempergunakan cula dan 

kakinya untuk mecongkeli tanah tersebut hingga menjadi bubur tanah yang 

lembut, kemudian berguling-guling diatasnya (Abang, 2010).  Dalam beberapa 

tahun kemudian, berangsur-angsur tempat tersebut akan berubah menjadi tempat 

kubangan yang baru yang panjangnya dapat mencapai lebih dari lima meter di 

dekat akar-akar pohon besar di dalam hutan. Kedalaman kubangan tersebut dapat 

mencapai satu meter, lebar antara dua sampai tiga meter dan ketebalan lumpurnya 

antara 50 sampai 70 centimeter (Djuri, 2009). 

 

Kubangan badak dibedakan menjadi dua yaitu kubangan permanen dan kubangan 

kontemporer.  Kubangan permanen merupakan kubangan yang memiliki sumber 

air disekitarnya yang digunakan sepanjang tahun, sedangkan kubangan temporer 

adalah kubangan yang digunakan pada musim hujan saja karena mengering pada 

musim kemarau.  Kubangan-kubangan tersebut rata-rata berada di dekat sungai, 

dengan topografi datar sampai berbukit, dan paling banyak ditemukan pada 

vegetasi lengkap (Wasillah, Purnomo, Koswara, Atok, Saputro, 2009). 

 

Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) tidak hanya senang berkubang atau 

menutupi permukaan kulitnya dengan lumpur kubangan, tetapi juga mandi.  
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Badak dalam kandang yang tidak diberi kesempatan untuk mandi, maka kulitnya 

akan menjadi pecah-pecah sehingga dapat mengakibatkan peradangan (Sajudin, 

1980). 

Aktivitas berkubang badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di Taman Nasional 

Ujung Kulon dipengaruhi oleh musim.  Pada waktu musim hujan badak Jawa 

(Rhinoceros sondaicus) relatif lebih sering melakukan aktivitas berkubang, yang 

disebabkan ketersediaan air tawar yang relatif merata di seluruh kawasan 

Semenanjung Ujung Kulon, sedangkan aktivitas mandi lebih banyak dilakukan 

pada waktu musim kemarau (Rahmat, 2009). 

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2001) Badak Jawa (Rhinoceros 

sondaicus) melakukan mandi atau berkubang menggunakan cekungan sungai atau 

genangan air yang cukup dalam dan beraliran tenang.  Air yang diguanakan 

berupa air tawar atau air yang mempunyai salinitas rendah.  Kadar salinitas 

tempat-tempat yang digunakan oleh Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) berkisar 

antara 0 - 0,5% dengan pH antara 7-9. 

 

J.    Perilaku Mengasin 

 

Untuk menjaga keseimbangan ion dalam tubuh, badak memerlukan tempat 

mengasin.  Tempat mengasin relatif  sukar didapat umumnya terdapat di jalur 

lintasan badak berupa tempat yang berlubang seperti rawa mempunyai lebar 

sekitar satu meter.  Tempat tersebut juga digunakan oleh badak yang melewatinya 

untuk mengasin hal ini menunjukan bahwa tempat tersebut telah digunakan oleh 
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banyak generasi badak dan diduga penting artinya bagi ikatan sosial diantara 

kelompok-kelompok badak tersebut (Sajudin, 1980). 

Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) biasanya mengunjungi tempat 

mengasin  dua kali dalam sebulan terutama pada bulan purnama dan pada 

penempakan bulan baru (Strien, 1974; Kurniawanto, 2007). 


