
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) merupakan satwa dilindungi 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999. Lembaga konservasi dunia 

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

Resources) menetapkan status gajah sumatera dalam kondisi kritis (critically 

endangered) (World Wide Fund For Nature, 2013). Sedangkan CITES 

(Convention on International Trade of Endangered Species/ Konvensi tentang 

Perdagangan International Satwa, dan Tumbuhan) telah mengkategorikan gajah 

asia (Elephas maximus) dalam kelompok Appendix I yaitu daftar tentang 

perlindungan seluruh spesies tumbuhan, dan satwa liar yang terancam dari segala 

bentuk perdagangan (Departemen Kehutanan, 2007). 

 

Wilayah penyebaran gajah sumatera meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, 

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung (Departemen Kehutanan, 

2007). Menurut Hariyanto (2009) gajah sumatera banyak melakukan pergerakan 

dalam wilayah jelajah yang luas sehingga menggunakan lebih dari satu tipe 

habitat, diantaranya hutan rawa, hutan rawa gambut, hutan dataran rendah, dan 

hutan hujan pegunungan rendah. 
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Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) adalah perwakilan hutan dataran 

rendah yang merupakan salah satu habitat alami gajah sumatera. TNBBS terletak 

di ujung selatan bagian barat Propinsi Lampung sampai bagian selatan Propinsi 

Bengkulu. Keberadaan gajah di TNBBS semakin terancam dengan adanya 

deforestasi, dan konversi lahan. Gajah akan kehilangan habitat, tempat jelajah, 

serta berkurang sumber pakannya, selain itu alih lahan menjadi kawasan pertanian 

akan menarik gajah liar ke areal tersebut untuk mendapatkan pakan, sehingga 

memicu konflik yang mengancam populasi gajah di TNBBS.  

 

Populasi gajah sumatera semakin mengalami penurunan dari tahun ke tahun 

karena terjadinya perubahan, dan pergeseran habitat (Fadillah, Yoza, dan 

Sribudiani, 2014). Menurut hasil survey Hedges, Tyson, Sitompul, Kinnaird, 

Gunaryadi, dan Aslan (2005) tahun 2001 diperkirakan populasi gajah sumatera di 

TNBBS sebanyak 498 ekor. Populasi gajah di Sekincau-Suoh TNBBS terus 

mengalami penurunan, pada tahun 1980an populasi gajah berjumlah sekitar 60 

ekor, tahun 1993 berjumlah sekitar 30 ekor, tahun 2003 berjumlah 16 ekor, dan 

pada tahun 2007 hanya tinggal 4 ekor (Fadhli, 2012; Saragih, 2014). Salah satu 

upaya untuk menghambat laju kepunahan gajah adalah dengan mempertahankan 

populasinya di alam liar (konservasi insitu), dan memelihara sebagian populasinya 

dalam penangkaran (captivity) atau konservasi eksitu.  

 

Resort Pemerihan merupakan bagian dari kawasan TNBBS. Wilayah ini termasuk 

dalam daerah jelajah gajah sumatera (Sukmara dan Dewi, 2012). Resort 

Pemerihan ditetapkan sebagai lokasi program kerja WWF (World Wide Fund For 
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Nature) yaitu organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah 

konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. Terdapat lima ekor gajah yang 

tergabung dalam Elephant Patrol Team (EPT) di Resort Pemerihan bertugas 

menangani konflik antara gajah, dan manusia. Resort Pemerihan merupakan 

habitat yang cocok bagi gajah karena tersedia komponen yang memenuhi 

persyaratan hidup gajah di alam seperti naungan, makanan, air, garam mineral, 

dan ruang atau wilayah jelajah (Home Range). 

 

Menurut Zahrah (2014) untuk mempertahankan kondisi populasi gajah yang sehat 

harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup gajah yaitu 

faktor kebutuhan hidup seperti pakan, air, dan garam-garam mineral. Gajah 

membutuhkan pakan dengan keanekaragaman jenis yang tinggi (Fadhli, 2012; 

Saragih, 2014). Keanekaragaman jenis pakan tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisi gajah dalam menjalankan aktivitasnya. Seekor gajah makan paling sedikit 

300-350 kg tumbuhan per hari (Abdullah, Dahlian, dan Mukhlisin, 2009). Jumlah 

konsumsi harian yang besar mengharuskan gajah melakukan aktivitas makan 

dengan aktif (Yudarini, Soma, dan Widyastuti, 2013).  

 

Menggaram (salt lick) merupakan tingkah laku yang dilakukan oleh gajah untuk 

memenuhi garam-garam mineral yang diperlukan untuk proses metabolisme 

tubuhnya, dan melancarkan pencernaan makanan (Lekagul dan McNelly, 1977). 

Ketersediaan tempat menggaram (salt licks) di daerah jelajah gajah sangat 

menentukan tingkat kesejahteraan satwa ini sehingga informasi mengenai 

kandungan garam dalam tanah sangat diperlukan sebagai  pemenuhan garam 

mineral bagi gajah (Ribai, Setiawan, dan Darmawan, 2012).  
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Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai perilaku 

makan, dan perilaku menggaram gajah serta kandungan garam mineral di tanah 

tempat gajah menggaram di Resort Pemerihan TNBBS. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi serta bahan pertimbangan dalam pengelolaan 

pakan, dan pemenuhan kebutuhan garam bagi gajah sumatera yang ada di Resort 

Pemerihan TNBBS. 

 

B. Perumusan Masalah  

 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perilaku makan gajah sumatera di Resort Pemerihan TNBBS ? 

2. Bagaimanakah perilaku menggaram gajah sumatera di Resort Pemerihan 

TNBBS ? 

3. Berapa besarkah kandungan garam mineral ditempat gajah sumatera  

menggaram di Resort Pemerihan TNBBS ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis perilaku makan gajah sumatera yang ada di Resort Pemerihan 

TNBBS. 

2. Menganalisis perilaku menggaram gajah sumatera di Resort Pemerihan 

TNBBS. 

3. Mengetahui kandungan garam mineral di tempat gajah sumatera menggaram di 

Resort Pemerihan TNBBS. 
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D. Manfaat Penelitian  

 

Manfaat Penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai perilaku 

makan, dan menggaram gajah serta kandungan garam mineral dalam tanah di 

tempat menggaram gajah, dan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeliharaan 

gajah yang meliputi pengelolaan pakan dan pemenuhan kebutuhan garam mineral 

untuk gajah sumatera yang ada di Resort Pemerihan TNBBS. 

 

 

E. Kerangka Pemikiran  

 

Gajah membutuhkan jumlah makanan yang banyak, tetapi tidak semua tumbuhan 

disekitarnya dimakan. Gajah memiliki tingkat preferensi individual terhadap jenis-

jenis pakan alami (Supartono, 2007). Berdasarkan penelitian Saragih (2014) pakan 

alami yang paling disukai oleh gajah sumatera yang ada di Resort Pemerihan 

TNBBS terdiri dari enam jenis yaitu tepus (Alpinia spp), ilalang (Immperata 

cylindrical), mantangan (Meremmia peltata), kacangan (Desmodium dichototum), 

paku merak (Selaginella wildenowii),  dan rotan sabut (Korthalasia sp). Gajah 

mengambil tumbuhan yang diperoleh dengan cara mematahkan, menarik, 

mencabut, atau merenggut (Sukumar, 2003; Supartono, 2007). Perilaku makan 

tersebut disesuaikan dengan jenis tanaman yang dimakan oleh gajah. Sitompul 

(2011) melaporkan bahwa sebagian besar aktivitas harian gajah digunakan untuk 

aktivitas makan. 

 

Selain dari makan, menggaram juga merupakan perilaku yang sering dilakukan 

oleh gajah. Menggaram (salt lick) merupakan tingkah laku yang dilakukan oleh 

gajah untuk memenuhi garam-garam mineral yang diperlukan untuk proses 
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metabolisme tubuhnya, dan melancarkan pencernaan makanan (Lekagul dan 

McNelly, 1977). Menurut Ward (2005) dalam Ribai (2011) gajah sumatera  

membutuhan garam mineral sebesar 0,335% untuk menjaga daya tahan tubuhnya.  

 

Penelitian tentang perilaku makan, dan menggaram gajah sumatera di Resort 

Pemerihan TNBBS dilakukan dengan mengikuti gajah, dan mengamati perilaku 

harian gajah menggunakan metode focal animal sampling, sehingga dapat 

diketahui proporsi perilaku makan gajah terhadap perilaku lainnya. Perilaku 

makan dan menggaram gajah diamati secara deskriptif, dan kandungan garam 

dalam tanah tempat gajah menggaram diketahui melalui analisis dengan metode 

Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES) yang dilakukan di 

laboratorium Fakutas Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Lampung. Diagram alir kerangka pemikiran penelitian perilaku makan, dan 

menggaram gajah sumatera di Resort Pemerihan TNBBS dideskripsikan pada 

Gambar 1.  
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Gambar 1. Diagram alir kerangka pemikiran penelitian perilaku makan dan 

menggaram gajah sumatera di Resort Pemerihan TNBBS 2015 
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