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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Gajah Sumatera (Elephant maximus sumatranus) 
 

 

Gajah Sumatera merupakan sub spesies dari Gajah Asia ( Elephas maximus) yang 

diperkenalkan Temminck dengan nama ilmiah Elephas maximus sumatranus 

Temminck, 1847.  Taksonomi gajah Sumatera, yaitu : 

Kingdom       : Animalia 

Phylum          : Chordata 

Sub Phylum  : Vertebrata 

Class             : Mammalia 

Order            : Proboscidea 

Family           : Elephantidae 

Genus            : Elephas 

Species          : Elephas maximus Linnaeus, 1758 

Sub species   : Elephas maximus sumatranus Temminck, 1847 

 

Gajah adalah binatang darat terbesar di bumi.  Tubuh raksasa mereka berukuran 

hampir sebesar rumah bertingkat satu.  Bobot seekor gajah menyamai berat sekitar 

50 orang.  Umur gajah biasanya mencapai 70 tahun.  Umumnya, gajah hidup 

berkelompok dengan jumlah anggota ± 30 ekor.  Seekor gajah betina mengawasi 

kawanannya, dan yang lain bekerja sama melaksanakan perintah sang pemimpin 
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yaitu oleh induk betina yang paling besar.  Dalam kawanan ini senantiasa terdapat 

disiplin ketat dan jenjang kepemimpinan. 

Seekor gajah menghabiskan 225 kg makanan per hari.  Sekawanan gajah 

beranggotakan 30 ekor menghabiskan sekitar 7.000 kg makanan per harinya.  

Bagi hewan sebesar ini, hidup di bawah sengatan terik matahari adalah ancaman 

serius.  Untuk menghindari rasa haus, mereka harus mencari sumber air setiap 

hari.  Gajah sanggup berjalan sejauh 50 km tanpa isitirahat, berkelana selama 3 

hari tanpa air.  Tubuh gajah telah diciptakan dengan sangat sempurna dan dengan 

mempertimbangkan berbagai perhitungan yang sangat cermat agar mereka dapat 

bertahan dalam lingkungan mereka (Adam, 2011). 

 

1.  Habitat Gajah Sumatera (Elephant maximus sumatranus) 

 

Habitat gajah Sumatera telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan, dan gajah 

sumatera sebagai satwa yang dilindungi, namun demikian tidak menjamin akan 

kelestarian gajah tersebut, menurunnya kualitas dan berkurangnya luas habitat 

gajah oleh karena rusaknya daerah aliran sungai, vegetasi hutan khususnya pohon-

pohon peneduh dan sumber pakan menyebabkan daya dukung habitat menjadi 

kecil.  Terpecahnya populasi gajah menjadi sub-sub populasi kecil-kecil yang satu 

sama lain tidak terjadi komunikasi, menyebabkan keberadaan populasi minimum 

gajah tidak dapat dipenuhi sehingga kelestarian satwa gajah pada masa yang akan 

tidak dapat dijamin (Syarifuddin, 2008). 

 

Habitat gajah Sumatera yang dahulu berupa satu kesatuan ekosistem luas, telah 

terfragmentasi menjadi habitat-habitat kecil dan sempit.  Satu sama lain tidak 

berhubungan.  Daerah jelajah (home range) gajah menjadi sempit, akhirnya 
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kecenderungan gajah untuk keluar dari habitat alaminya.  Konflik dengan 

pengguna lahan lain tidak terelakkan. Persaingan yang tinggi diantara anggota 

kelompok gajah dalam penggunaan ruang dan makanan, mempercepat penurunan 

populasi gajah.  Penjagaan yang kurang intensif terhadap wildlife corridor ini 

akan berakibat terganggunya proses penyebaran satwa liar untuk melakukan 

migrasi dari suatu tempat ke tempat lainnya (menuju habitat aslinya), oleh karena 

itu pengelolaan tersebut sangat penting untuk keberlangsungan hidup satwa dan 

kelestarian lingkungan (Syarifuddin, 2008). 

 

Konversi hutan untuk areal perkebunan dan transmigrasi juga menjadi awal 

tekanan-tekanan terhadap habitat gajah.  Selain itu produksi kayu utama di 

Sumatera berasal dari hutan alam dengan jenis andalan adalah famili 

Dipterocarpaceae.  Namun pembalakan (logging) yang dilakukan sering tidak 

memenuhi prosedur yang berlaku bahkan melebihi target panen, sehingga banyak 

areal bekas tebangan yang rusak.  Menurut Alikodra (1997b) bahwa ada beberapa 

faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan atau kerusakan habitat, yaitu: 

karena bencana alam, kegiatan manusia yaitu eksploitasi hutan (Syarifuddin, 

2008). 

 

2.  Persyaratan Gajah Sumatera untuk Hidup di Alam  
 

Beberapa persyaratan gajah sumatera agar dapat hidup bertahan di alam antara 

lain sebagai berikut (Shoshani dan Eisenberg, 1982): 

a.  Naungan  

 

Gajah Sumatera termasuk berdarah panas sehingga jika kondisi cuaca panas 

mereka akan bergerak mencari naungan (thermal cover) untuk menstabilkan suhu 
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tubuhnya agar sesuai dengan lingkungannya.  Tempat yang sering dipakai sebagai 

naungan dan istirahat pada siang hari adalah vegetasi hutan yang lebat (Shoshani 

dan Eisenberg, 1982). 

 

b.  Makanan  

 

Gajah Sumatera termasuk satwa herbivora sehingga membutuhkan ketersediaan 

makanan hijauan yang cukup di habitatnya.  Gajah juga membutuhkan habitat 

yang bervegetasi pohon untuk makanan pelengkap dalam memenuhi kebutuhan 

mineral kalsium guna memperkuat tulang, gigi, dan gading.  Karena 

pencernaannya yang kurang sempurna, gajah membutuhkan makanan yang sangat 

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

5--10% dari berat badannya (Shoshani dan Eisenberg, 1982).  

 

c.  Air  

Gajah termasuk satwa yang sangat bergantung pada air sehingga sore hari 

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

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

sumber air mengalami kekeringan, gajah dapat melakukan penggalian air sedalam 

50--100 cm di dasar-dasar sungai yang kering dengan menggunakan kaki depan 

dan belalainya (Shoshani dan Eisenberg, 1982). 

 

d.  Garam Mineral  

 

Gajah membutuhkan garam-garam mineral, 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 
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dan gadingnya, dan makan pada saat hari hujan atau setelah hujan (Shoshani dan 

Eisenberg, 1982). 

 

e.  Ruang atau Wilayah Jelajah (Home Range)  

 

Gajah merupakan mamalia darat paling besar hidup pada zaman ini, sehingga 

membutuhkan wilayah jelajah yang sangat luas.  Ukuran wilayah jelajah gajah 

asia bevariasi antara 32,4-166,9 km².  Wilayah jelajah unit-unit kelompok gajah di 

hutan-hutan primer mempunyai ukuran dua kali lebih besar dibanding dengan 

wilayah jelajah di hutan-hutan sekunder. 

 

f.  Keamanan dan Kenyamanan  

Gajah membutuhkan kondisi yang aman dan nyaman agar perilaku kawin 

(breeding) tidak terganggu.  Gajah adalah hewan yang sangat peka terhadap suara.  

Oleh karena itu, penebangan hutan yang dilakukan oleh perusahaan HPH 

diperkirakan telah mengganggu keamanan dan kenyamanan gajah karena aktivitas 

pengusahaan dengan intensitas yang tinggi dan penggunaan alat-alat berat di 

dalamnya (Shoshani dan Eisenberg, 1982). 

 

3.  Perilaku Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) 
 

a.  Perilaku Sosial  
 

1.  Hidup berkelompok 

  

Gajah hidup berkelompok di habitat alamnya.  Perilaku ini merupakan salah satu 

perilaku yang sangat penting bagi keamanan dalam anggota kelompok.  Besarnya 

anggota kelompok sangat bervariasi tergantung pada musim dan kondisi sumber 

daya habitatnya terutama makanan dan luas wilayah jelajah yang tersedia.  Jumlah 

anggota satu kelompok gajah sumatera berkisar 20--35 ekor, atau berkisar 3--23 
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ekor.  Setiap kelompok dipimpin oleh induk betina yang paling besar, sementara 

yang jantan dewasa hanya tinggal pada periode tertentu untuk kawin dengan 

beberapa betina pada kelompok tersebut.  Gajah yang sudah tua akan hidup 

menyendiri karena tidak mampu lagi mengikuti kelompoknya.  Gajah jantan muda 

dan sudah beranjak dewasa dipaksa meninggalkan kelompoknya atau pergi 

dengan suka rela untuk bergabung dengan kelompok jantan lain.  Sementara itu, 

gajah betina muda tetap menjadi anggota kelompok dan bertindak sebagai bibi 

pengasuh pada kelompok ‘taman kanak−kanak’ atau kindergartens (Shoshani dan 

Eisenberg, 1982). 

 

2.  Menjelajah 

 

Secara alami gajah melakukan penjelajahan dengan berkelompok mengikuti jalur 

tertentu yang tetap dalam satu tahun penjelajahan.  Jarak jelajah gajah bisa 

mencapai 7 km dalam satu malam, bahkan pada musim kering atau musim buah-

buahan di hutan mampu mencapai 15 km per hari (WWF).  Kecepatan gajah 

berjalan dan berlari di hutan (untuk jarak pendek) dan di rawa melebihi kecepatan 

manusia di medan yang sama.  Gajah juga mampu berenang menyeberangi sungai 

yang dalam dengan menggunakan belalainya sebagai ‘snorkel’ atau pipa 

pernapasan.  

 

Selama menjelajah, kawanan gajah melakukan komunikasi untuk menjaga 

keutuhan kelompoknya.  Gajah berkomunikasi dengan menggunakan soft sound 

yang dihasilkan dari getaran pangkal belalainya.  Menurut penelitian, ditemukan 

bahwa gajah berkomunikasi melalui suara subsonik yang bisa mencapai jarak 

sekitar 5 km.  Penemuan ini telah memecahkan misteri koordinasi pada kawanan 
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gajah yang sedang mencari makanan dalam jarak jauh dan saling tidak melihat 

satu sama lain (Shoshani dan Eisenberg, 1982). 

 

3.  Kawin  

 

Gajah tidak mempunyai musim kawin yang tetap dan bisa melakukan kawin 

sepanjang tahun, namun biasanya frekuensinya mencapai puncak bersamaan 

dengan masa puncak musim hujan di daerah tersebut.  Gajah jantan sering 

berperilaku mengamuk atau kegilaan yang sering disebut dengan musht dengan 

tanda adanya sekresi kelenjar temporal yang meleleh di pipi, antara mata dan 

telinga, dengan warna hitam dan berbau merangsang.  Perilaku ini terjadi 3--5 

bulan sekali selama 1--4 minggu.  Perilaku ini sering dihubungkan dengan musim 

birahi, walaupun belum ada bukti penunjang yang kuat (Shoshani dan Eisenberg, 

1982). 

 

b.  Perilaku Individu  
 

1.  Makan  

 

Gajah merupakan mamalia terestrial yang aktif baik di siang maupun malam hari.  

Namun, sebagian besar dari mereka aktif dari 2 jam sebelum petang sampai 2 jam 

setelah fajar untuk mencari makan.  Gajah sering mencari makan sambil berjalan 

di malam hari selama 16--18 jam setiap hari.  Gajah bukan satwa yang hemat 

terhadap pakan sehingga cenderung meninggalkan banyak sisa makanan bila 

masih terdapat makanan yang lebih baik (Shoshani dan Eisenberg, 1982). 

 

2.  Minum 

  

Pada waktu berendam di sungai, gajah minum dengan mulutnya.  Sementara, pada 

waktu di sungai yang dangkal atau di rawa gajah menghisap dengan belalainya.  
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Gajah mampu menghisap mencapai 9 liter air dalam satu kali hisap (Shoshani dan 

Eisenberg, 1982). 

 

3.  Berkubang  

 

Gajah sering berkubang di lumpur pada waktu siang atau sore hari di saat sambil 

mencari minum.  Perilaku berkubang juga penting untuk melindungi kulit gajah 

dari gigitan serangga ektoparasit, selain untuk mendinginkan tubuhnya (Shoshani 

dan Eisenberg, 1982). 

 

4.  Mencari sumber garam  

 

Gajah mencari garam dengan menjilat-jilat benda atau apapun yang mengandung 

garam dengan belalainya.  Gajah juga sering melukai bagian tubuhnya agar dapat 

menjilat darahnya yang mengandung garam (Shoshani dan Eisenberg, 1982). 

 

5.  Beristirahat  

 

Gajah tidur dua kali sehari yaitu pada tengah malam dan siang hari.  Pada malam 

hari, gajah sering tidur dengan merebahkan diri kesamping tubuhnya, memakai 

‘bantal’ terbuat dari tumpukan rumput dan kalau sudah sangat lelah terdengar pula 

bunyi dengkur yang keras.  Sementara itu, pada siang hari gajah tidur sambil 

berdiri di bawah pohon yang rindang.  Perbedaan perilaku ini, berkaitan dengan 

kondisi keamanan lingkungan.  Apabila kondisinya kurang aman maka gajah akan 

memilih tidur sambil berdiri, untuk menyiapkan diri jika terjadi gangguan 

(Shoshani dan Eisenberg, 1982). 
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4.  Reproduksi Gajah Sumatera  (Elephant maximus sumatranus) 

 

Gajah dapat berumur hingga 70 tahun dengan kondisi dipelihara.  Selama 

hidupnya gajah jantan tidak terikat pada satu ekor pasangannya.  Gajah betina siap 

bereproduksi setelah berumur 8--10 tahun.  Sementara gajah jantan setelah 

beumur 12--15 tahun.  Gajah betina mempunyai masa reproduksi 4 tahun sekali 

dengan lama kehamilan 19--21 bulan dan hanya melahirkan 1 ekor anak dengan 

berat badan lebih kurang 90 kg.  Seekor anak gajah akan menyusu selama 2 tahun 

dan hidup dalam pengasuhan selama 3 tahun (Shoshani dan Eisenberg, 1982). 

 

B.   Domestikasi Satwa Liar 

 

 

Domestikasi satwa liar adalah urutan proses pembentukan jenis (speciatio) dalam 

suatu populasi yang semakin lama semakin dapat menyesuaikan dengan keadaan 

tidak liar, melalui mekanisme-mekanisme genetika populasi dalam 

mendekati/mencapai tuntutan kebutuhan manusia (Helvoort, 1986).  Program 

domestikasi satwa liar mempunyai tujuan ganda, yaitu disamping untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat (orientasi sosial, ekonomi, budaya dan rekreasi) 

juga bertujuan untuk menjamin kelestarian spesies.  Kaidah-kaidah ekologi seperti 

biogeografi fauna perlu dipertahankan dalam mengembangkan domestikasi satwa 

liar.  Disamping itu pandangan kebanyakan manusia yang sangat sempit terhadap 

satwa liar perlu diperluas, yaitu disamping melihat segi manfaatnya secara 

langsung juga harus dipahami, bahwa satwa liar mempunyai manfaat yang sangat 

penting bagi keseimbangan lingkungan (Alikodra, 2010). 

Ruang lingkup domestikasi dapat dibedakan adanya tiga unsur pokok yang saling 

berkaitan, yaitu objek, proses, dan sasaran.  Satwa liar merupakan sumberdaya 
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alam, sebagai objek yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai sasaran 

pengembangan yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditi domestik, 

sehingga perlu dilakukan suatu proses domestikasi terhadap objek satwaliar 

(Alikodra, 2010). 

C.   Pengelolaan Gajah Jinak  

 

 

Departemen Kehutanan (2007) menyebutkan bahwa gajah jinak memiliki sejarah 

yang panjang dan merupakan suatu permasalahan yang penting bagi konservasi 

gajah di Indonesia.  Gajah jinak di Indonesia mulai dikelola pada tahun 1980-an, 

pada saat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) 

melakukan penangkapan gajah liar untuk mengurangi konflik gajah dengan 

manusia. 

 

Konsep pengelolaan gajah oleh pemerintah Indonesia pada saat itu adalah Tiga 

Liman, yaitu: Bina Liman, Tata Liman dan Guna Liman.  Pengelolaan gajah 

dengan konsep tersebut kemudian direvisi oleh pemerintah Indonesia karena 

dianggap tidak berkesinambungan dan dapat mempengaruhi kelestarian gajah di 

habitat aslinya.  Pemerintah Indonesia kemudian mencoba mengembangkan 

pengelolaan gajah jinak dengan pendekatan baru yang inovatif dan berusaha untuk 

tidak menangkap gajah liar di alam sebagai salah satu upaya penanggulangan 

konflik (Departemen Kehutanan, 2007). 

 

Menurut Departemen Kehutanan (2007) pengelolaan gajah jinak di Indonesia 

sepenuhnya di atur oleh pemerintah.  Pemerintah juga melakukan kerjasama 

dengan lembaga konservasi dari dalam dan luar negri untuk memperbaiki 
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manajemen yang sudah ada.  Beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah 

dengan mitranya dalam pengelolaan gajah jinak di Indonesia, yaitu: 

 

1.  Mitigasi konflik gajah-manusia 

 

Gajah jinak digunakan untuk menangani konflik gajah-manusia di daerah daerah 

yang sering mengalami konflik.  Gajah jinak digunakan untuk menggiring gajah 

liar kembali ke habitatnya.  

 

2.  Registrasi  

 

Kegiatan registrasi gajah jinak dilakukan dengan menggunakan microchip.  

Hingga saat ini proses registrasi telah dilakukan terhadap disebagian besar 

populasi gajah jinak di Sumatera.  Diperkirakan sekitar 174 ekor (36%) dari 

seluruh gajah yang ada di PLG sudah diregistrasi. 

 

3.  Penelitian ekologi  

 

Kegiatan penelitian ekologi gajah telah dilakukan untuk mengetahui jenis pakan 

gajah di alam serta untuk mengetahui hubungan kandungan nutrisi pakan dan 

perilaku pakan.  

 

4.  Kegiatan konservasi  

 

Gajah jinak telah digunakan untuk berbagai kegiatan konservasi termasuk patroli, 

perlindungan habitat, monitoring dan survey satwa liar lain.  

 

5.  Pendidikan konservasi  

 

Gajah jinak merupakan alat penting yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

konservasi.  
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6.  Ekoturisme  

 

Kegiatan ekoturisme adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan di hampir 

semua PKG dan diharapkan dapat membantu pengelolaan PKG secara mandiri. 

 

D.  Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Sebagai Tempat Domestikasi   

Gajah 

 

 

Taman Nasional Way Kambas merupakan salah satu di antara sekian kawasan 

konservasi yang menjadi tonggak penyangga kehidupan manusia.  Keunikan dan 

kekhasan ekosistemnya merupakan fenomena alam yang penting untuk 

dikonservasi.  Kawasan ini ditetapkan menjadi taman nasional melalui Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan No. 6 7 0 /Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999, 

kawasan TNWK mempunyai luas lebih kurang 125.631,31 Ha (Renstra, 2010). 

 

Di dalam kawasan TNWK terdapat PKG dengan areal seluas 400 ha yang 

dioprasikan mulai tanggal 27 Agustus 1985.  Pembangunan PKG merupakan 

salah satu pengelolaan TNWK dalam konservasi gajah Sumatera, selain itu 

TNWK juga memiliki ERU yang berada di SPTN Wilayah II Way Bungur yang 

di oprasikan untuk penanggulan konfik gajah liar di sekitar kawasan TNWK. 

Pusat konservasi gajah memiliki 62 ekor  gajah Sumatera jinak.  Konservasi gajah 

Sumatera di Pusat Konservasi Gajah menyangkut tiga sasaran sebagai berikut:  

 

1.  Perlindungan gajah Sumatera  

 

Perlindungan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan membatasi 

berbagai macam gangguan yang disebabkna oleh manusia, daya alam, hama, dan 

penyakit. 
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2.  Pelestarian gajah Sumatera  

 

Pelestarian merupakan upaya mempertahankan keberadaan gajah Sumatera, 

seperti: pemberian pakan drop in, penggembalaan, penyediaan air, perawatan 

medis, dan lain-lain.  

 

3.  Pemanfaatan gajah Sumatera  

 

Pemanfaatan merupakan upaya mengambil potensi gajah Sumatera secara 

berkelanjutan yang karena keunikannya mempunyai daya tarik (Ribai, 2011).  

Elephant Respon Unit (ERU) berdiri pada tahun 2011 dengan latar belakang 

berdirinya untuk penanggulangan konfik gajah liar disekitar kawasan TNWK.  

ERU memiliki 2 ekor gajah jinak yang berasal dari PKG TNWK.  Konsep 

konservasi ERU ini sebagai latar belakang filosofi pendirian organisasi ini telah 

mendapatkan berbagai apresiasi dari berbagai komunitas konservasi gajah baik 

secara nasional maupun internsional.  Model yang telah dibuat ERU merupakan 

salah satu metode yang menghasilkan ikatan yang kuat antara konservasi gajah 

secara insitu dan eksitu.  

 

Ruang lingkup kegiatan ERU antara lain:  

1.  Peningkatan kapasitas sarana bagi masyarakat, staf dan lembaga terkait.  

2.  Patroli hutan dan pengawasan juga penegakan hukum.  

3.  Peningkatan hubungan antar masyarakat lokal dengan pengunjung.  

4.  Mitigasi konflik antara manusia dengan gajah.  


