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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

 

Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) merupakan salah satu kekayaan 

fauna Indonesia yang termasuk satwa langka dan dikhawatirkan akan punah.  

Satwa ini telah dilindungi sejak 1931 menggunakan Ordonansi Perlindungan 

Binatang Liar Nomor 134 dan 226 dan diperkuat SK Menteri Pertanian RI No. 

234/Kpts/Um/1972 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 

1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.  Sementara itu CITES 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and 

Fauna) menggolongkan gajah dalam daftar Appendix 1 yang merupakan satwa 

liar yang tidak boleh diperdagangkan secara international baik gading maupun 

bagian tubuh lainnya (CITES, 2000). 

 

Menurut Alikodra (2002) satwa liar mempunyai peranan yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia, baik untuk kepentingan keseimbangan ekosistem, ekonomi, 

maupun sosial budaya.  Dalam keseimbangan ekosistem, gajah mempunyai 

peranan antara lain sebagai agen penyebaran biji tumbuhan dan pengendali 

pertumbuhan flora.  Gajah juga memiliki peran penting sebagai penunjang 

pengendalian konflik gajah liar yang sering juga digunakan untuk kepentingan 

ekonomi seperti objek wisata.  Gajah banyak dimanfaatkan sebagai daya tarik 
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wisata seperti di kebun binatang, taman safari, taman marga satwa maupun taman 

nasional tidak terkecuali di Taman Nasional Way Kambas (TNWK). 

 

Gajah Sumatera yang berada di Pusat Konservasi Gajah (PKG) atau pun Elephant 

Respon Unit (ERU) adalah hasil domestikasi dari TNWK sejak tahun 1985 saat 

berdirinya PKG.  Program domestikasi satwa liar khususnya gajah dapat 

digunakan tujuan ganda, yaitu selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

(orientasi sosial ekonomi, budaya, rekreasi) juga sekaligus untuk menopong 

kelestarian spesies tersebut (Alikodra, 2010).  Gajah jinak hasil domestikasi 

kemudian mendapat pengasuhan dari mahout, orang yang bertugas untuk merawat 

dan melatih gajah. 

 

Salah satu aktivitas TNWK antara lain melakukan pembinaan anak gajah, yaitu 

anak-anak gajah yang berasal dari gajah domestikasi tetap jinak sedangkan yang 

berasal dari gajah liar turut menjadi jinak.  Gajah liar yang menjadi pelaku 

pengrusakan lahan pertanian masyarakat dapat diminimalisir jumlahnya dengan 

gajah jinak dan gajah jinak juga dapat dimanfaatkan sebagai penunjang ekowisata 

di PKG maupun ERU (Firqan, 2012). 

 

Menurut Stremme (2007) Manager Pengawasan Kesehatan Gajah Veterinary 

Society for Sumatera Wildlife Conservation (VESSWIC) yang membantu 

mengawasi kesehatan gajah-gajah di TNWK mengatakan, bahwa kondisi 

lingkungan dan ketersediaan pakan kurang memenuhi persyaratan minimal bagi 

praktek domestikasi gajah, kegiatan domestikasi (yang mendukung kegiatan 

konservasi), karena pengelola TNWK belum menyediakan pakan tambahan 

seperti pisang, beras merah, dan vitamin selain pakan utama yaitu rumput yang 
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memadai, Selain itu gajah seharusnya mendapat pengobatan dan pemeriksaan 

kesehatan minimal tiga sampai empat kali setahun, agar terhindar dari penyakit 

kecacingaan atau pun penyakit parasit lainnya.  Sebaiknya general check up juga 

dilakukan dengan frekuensi tersebut.  Namun karena keterbatasan dana, 

pemeriksaan dan pemberian obat serta pemberian pakan tambahan  sulit dilakukan 

(Nababan,  2007). 

 

Menurut pendapat Stremme (2007) diatas didukung juga oleh Shoshani dan 

Eisenberg (1982), persyaratan minimal lingkungan hidup bagi gajah Sumatera 

untuk hidup di alam meliputi: naungan yang berfungsi untuk menstabilkan suhu 

tubuhnya agar sesuai dengan lingkungannya.  Selain itu, gajah membutuhkan 

makanan yang terdiri dari bagian-bagian tumbuhan hijau yang cukup di habitatnya 

sebagai makanan pelengkap dalam memenuhi kebutuhan mineral kalsium.  Gajah 

juga memerlukan asupan nutrisi air dan garam mineral seperti: kalsium, 

magnesium dan kalium.  Gajah membutuhkan ruang atau wilayah jelajah (home 

range) yang luas serta memerlukan keamanan dan kenyamanan agar prilaku 

kawin (breeding) tidak terganggu.  

Program domestikasi gajah seharusnya memperhatikan syarat minimal gajah di 

alam.  Pedoman pengasuhan gajah jinak dalam lingkungan domestikasi belum ada 

kriteria secara tertulis sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai penyusunan 

kriteria domestikasi dan evaluasi praktek pengasuhan gajah Sumatera.  

Penyusunan kriteria dilakukan dengan mencari sumber pustaka yang berkaitan 

dengan gajah Sumatera yang kemudian masing-masing dikelaskan kedalam tiga 

katagori, yaitu Sesuai; Kurang Sesuai; dan Tidak Sesuai bagi lingkungan 
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domestikasi gajah.  Batas-batas nilai kagatori Sesuai ditetapkan melalui studi 

pustaka terhadap hasil-hasil riset. Sedangkan katagori Kurang Seusai 

disimpangkan (diturunkan ataupun dinaikan) sebesar 25% dari batas-batas 

katagori Sesuai, selanjutnya disimpangkan lagi sebesar 25% untuk katagori Tidak 

Sesuai.  Hasil penelitian ini diharapklan dapat menjadi acuan dalam praktek 

pengasuhan gajah jinak dilingkungan domestikasi.  

 

B.  Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalahnya: Perlu di 

lakukan penelitian ini untuk menyediakan kriteria persyaratan bagi upaya 

domestikasi gajah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman evaluasi 

praktek pengasuhan gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Taman 

Nasional Way Kambas. 

 

C.  Tujuan Penelitian 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1.  Menyusun kriteria penilaian syarat-syarat lingkungan untuk domestikasi gajah   

 Sumatera (Elephas maximus sumatranus). 

2.  Melakukan evaluasi praktek pengasuhan gajah Sumatera (Elephas maximus 

  sumatranus) jinak di Taman Nasional Way Kambas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

D.  Manfaat Penelitian 
 

 

Manfaat penelitian ini yaitu: 

1.  Sebagai pedoman dalam melakukan domestikasi gajah Sumatera (Elephas  

 maximus sumatranus). 

2.  Sebagai pedoman dalam evaluasi praktek pengasuhan gajah Sumatera(Elephas  

 maximus sumatranus) dan hasil penelitan ini dapat digunakan sebagai bahan  

masukkan dan pertimbangan dalam pengembangan dalam praktek pengasuhan 

gajah jinak. 

 

E.  Kerangka Pemikiran 

 

 

Penyusunan kriteria syarat-syarat lingkungan untuk domestikasi gajah Sumatera  

dilakukan dengan mencari sumber pustaka yang berkaitan dengan pengasuhan dan  

syarat-syarat kebutuhan alami gajah Sumatera.  Dari hasil studi pustaka yang telah 

didapat, maka akan dimasukkan ke dalam tabel kriteria sementara.  Kriteria 

sementara yang sudah disusun dalam tabel atau rubrik akan divalidasi oleh 

pemerhati gajah.   

 

Proses pemvalidasian kriteria dilakukan dengan menggunakan metode delphi, 

yaitu suatu proses kelompok yang digunakan untuk memperoleh tanggapan 

tertulis dari beberapa individu.  Ini dimaksudkan untuk mengumpulkan pendapat 

dari sejumlah individu dalam rangka meningkatkan mutu pengambilan keputusan 

(Syafruddin, 2010).  Apabila kriteria sementara mengalami perubahan dari 

validator maka akan dilakukan pengecekan ulang terhadap studi pustaka, 

sedangkan jika kriteria sudah tervalidasi dari validator maka akan didapat kriteria 

http://www.blogger.com/profile/04290525964890550190
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final.  Apabila kriteria final yang sudah tervalidasi oleh para pemerhati gajah 

dipandang sudah cukup handal, maka dapat dimanfaatkan sebagai pedoman 

domestikasi dalam pengasuhan gajah yang bisa diterapkan di lembaga 

domestikasi gajah lainnya selain di TNWK. 

 

Kriteria final yang sudah divalidasi oleh pemerhati gajah akan digunakan untuk 

penelitian tentang evaluasi praktek pengasuhan gajah jinak di TNWK.  Sebelum 

melakukan penelitian mengenai evaluasi praktek pengasuhan gajah jinak di 

TNWK, dilakukan pengecekan mengenai praktek pengasuhan gajah jinak di 

TNWK.  Setelah melakukan pengecekan praktek pengasuhan gajah jinak di 

TNWK maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.  Data yang diperoleh dari 

lapangan selanjutnya akan ditabulasikan dan dianalisis dengan membandingkan 

dengan kriteria final.  Sehingga akan diperoleh kesimpulan mengenai tingkat 

praktek pengasuhan gajah jinak di TNWK.  Berikut bagan kerangka pemikiran: 
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Gambar 1.  Bagan kerangka penelitian. 

Data lapangan 

 

Penyusunan kriteria pengasuhan gajah Sumatera (Elephas 

maximus sumatranus) di lingkungan domestikasi 

Pengecekan praktek 

pengasuhan gajah jinak di 

TNWK (data sekunder) 

Studi pustaka 

Validasi pemerhati gajah (Metode 

Delphi, (Syafruddin, 2010) 

Kriteria sementara 

Evaluasi praktek pengasuhan gajah 

jinak di TNWK (PKG dan ERU) 

Kriteria pengasuhan gajah Sumatera 

(Elephas maximus sumatranus) di 

lingkungan domestikasi final 

 

Kesimpulan  

 


