
STUDI TENTANG POPULASI DAN HABITAT RUSA (Cervus timorensis)
PADA  AREAL BEKAS  HPH PT BARITO DI DESA NGUALI KECAMATAN KAO 

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Marcus J. J. Latupapua, S.Hut
Staf Agroforestri  Padamara - Tobelo

ABSTRACT

Forest exploitation and hunting in Maluku and North Maluku regions from 1979 – 2002 
caused a decrease in the deer population (Cervus Timorensis).  Research into the deer 
population in regard to habitat and its use had to be done using the Concentration 
Count method. The relationship between the population and density of vegetation as 
fodder used multiple regression followed by “Uji T”. The result of the analysis  showed 
that vegetation density influences the deer population by providing good cover for the 
animals.
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PENDAHULUAN

Latar  Belakang
Indonesia merupakan negara yang ke-

anekaragaman flora dan faunanya sangat me-
nonjol sehubungan dengan keadaan tanah, letak 
geografis serta keadaan iklim. Hal ini ditambah 
pula dengan keanekagaragaman tumbuh-tumbu-
han sebagai habitat satwa.yang memungkinkan 
satwa tersebut tumbuh dan berkembang biak 
pada habitat tersebut dan akan membentuk suatu 
populasi yang cukup besar.

Populasi satwa pada suatu habitat akan 
membentuk suatu ekosistem yang kompleks, di 
mana antar jenis satwa saling berhubungan dan 
saling mempengaruhi satu sama lain. Ekosistem 
ini akan membentuk suatu kesatuan yang kurang 
lebih stabil, namun keadaan ini sering terganggu 
oleh aktivitas manusia yang mengakibatkan 
berkurangnya keanekaragaman flora dan fauna 
yang menempati ekosistem ini.

Kerusakan hutan pada era dewasa ini 
masih terus saja berlangsung. Kegiatan eksploi-
tasi hutan, perburuan, penangkaran, pencemaran 
yang masih saja terus berlangsung dilakukan 
oleh manusia sehingga menyebabkan populasi 
daripada satwa cenderung menurun.

Dalam upaya untuk melindungi satwa 
dari ancaman bahaya kepunahan, pemerintah 

menetapkan jenis-jenis satwa tertentu sebagai 
satwa dilindungi berdasarkan Undang Undang 
No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tujuan 
dari perlindungan dan pelestarian alam tidak 
hanya untuk menyelamatkan spesies flora dan 
fauna dari ancaman bahaya kepunahan, akan teta-
pi diusahakan antuk menjamin keanekaragaman 
ekologi dan keseimbangan dari keseluruhan eko-
sistem yang telah mengalami gangguan atau yang 
rusak sebagai akibat perluasan aktivitas manusia 
yang marambah masuk ke dalam hutan.

Halmahera Utara yang kaya dengan 
berbagai jenis flora dan fauna dengan penyeba-
ran yang hampir merata di seluruh kepulauan 
mempunyai ciri khas tersendiri yang perlu untuk 
dipertahankan dan dilindungi kelestariannya dari 
ancaman bahaya kepunahan yang disebabkan 
oleh adanya aktivitas manusia.

Bekas areal HPH PT. Mangole Tim-
bre Producer di Desa Nguali Kecamatan Kao  
merupakan areal yang memiliki sejumlah be-
sar populasi rusa (Cervus timorensis) namun 
populasi ini telah mengalami penurunan yang 
disebabkan oleh adanya aktivitas perburuan liar 
oleh masyarakat sekitar.

Rusa (Cervus timorensis) sebagai salah 
satu komponen lingkungan hidup merupakan 
kekayaan alam yang mempunyai nilai ekonomi, 
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estetika dan ilmu pengetahuan yang dilindungi 
dalam Ordinansi dan Peraturan Perlindungan 
Binatang Liar Tahun 1931 No. 134 dan No. 266 
karena mengingat kondisi satwa ini cenderung 
menurun.

Penangkapan satwa rusa dalam wilayah 
Halmahera Utara dalam jumlah besar untuk 
diambil tanduk dan urat rusa untuk dijadikan 
bahan eksport dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan sehingga menyebabkan berkurang-
nya populasi satwa ini di dalam hutan.

Data ekspor dalam wilayah Maluku dan 
Maluku Utara dari tahun 1983-1999 adalah 
sebanyak 16.222 kg dan diekspor dengan nilai 
dolar sebesar $US 65.649,21 untuk tanduk rusa 
sedangkan sebesar 107.275 kg urat rusa di eks-
port pada tahun 1999 – 2000.

Adanya data eksport tanduk dan urat rusa 
dari tahun ke tahun yang mengalami pening-
katan, menunjukkan bahwa jumlah rusa yang 
ditangkap dan dibunuh sangat besar sehingga 
keberadaan populasi dari satwa ini di dalam 
hutan mulai berkurang.

Aktivitas pembalakan bekas areal HPH 
PT Barito yang dilaksanakan pada hutan produk-
tif yang masih primer menyebabkan terjadinya 
pembukaan tajuk (rumpang) sehingga sinaran 
matahari penuh masuk hingga menembus tanah. 
sinaran penuh matahari yang menembus tanah ini 
menyebabkan semai-semai yang ada pada lantai 
hutan tumbuh secara cepat dan banyak. Akibat 
adanya proses fotosintesis dan fotoasimilasi dari-
pada semai-semai tersebut, termasuk juga rumput 
yang merupakan salah satu makanan favorit bagi 
satwa rusa (Cervus timorensis) (Whitemore, 
1971 dalam Utomo, 1990).

Alang-alang (Imperata cylirdrica), rum-
put Teki (Cyprus rotundus), rumput Brachiara 
yang tumbuh pada bekas jalan sarat ataupun 
bekas TPN dan pinggiran sungai merupakan tiga 
di antara makanan yang paling disenangi rusa 
dalam mencukupi kebutuhan akan makanannya 
di dalam hutan.

Hutan primer populasi rusa didapati 
dalam jumlah yang banyak jika dibandingkan 
dengan hutan bekas tebangan. Hal ini dapat 
diperkuat dengan hasil penelitian dari Edward 
I dkk, pada kawasan Taman Nasional Manusela 

Maluku yang mengatakan bahwa populasi rusa 
biasanya ditemukan dalam jumlah yang besar 
pada hutan yang lebat.

Efek lain yang ditimbulkan oleh aktivitas 
pembalakan hutan yaitu rusaknya kondisi habitat 
yang digunakan oleh satwa rusa dalam melaku-
kan akfititasnya, baik dari segi kuantitas maupun 
kualitas daripada habitat tersebut. Penebangan 
terhadap jenis-jenis seperti Cannarium, Dyospi-
ros sp, Eugenia spp, Ficus benjamina menyebab-
kan semakin kecilnya kerapatan jenis-jenis ini di 
dalam hutan sehingga mempengaruhi berbagai 
aktifitas yang akan dilakukan oleh satwa rusa.

Karena mengingat kondisi populasi dan 
habitat di atas, sangatlah menarik bagi peneliti 
untuk mengadakan penelitian mengenai “Popu-
lasi Dan Habitat Rusa (Cervus timorensis) Pada 
Bekas Areal HPH PT. Mangole Timbre Producer 
Di Desa Nguali Kecamatan Kao”. Serta melihat 
berbagai faktor yang dapat mempengaruhi popu-
lasi dalam hubungannya dengan kondisi habitat 
yang digunakan.

Tujuan Penelitian 
Tujuan yang akan dicapai dalam peneli-

tian ini adalah :
1. Mengetahui populasi daripada rusa (Cervus 

timorensis).
2. Mengetahui keadaan habitat pada hutan 

yang digunakan oleh satwa rusa dalam 
melakukan aktifitasnya.

3. Menganalisis hubungan antara keadaan 
habitat dengan populasi rusa (Cervus timo-
rensis).

4. Melihat berbagai faktor yang dapat mem-
pengaruhi populasi daripada satwa rusa 
(Cervus timorensis).

Manfat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi berguna kepada semua pi-
hak mengenai kondisi habitat dan populasi satwa 
rusa (Cervus timorensis) terlebih khusus pada 
instansi dinas pemerintahan yang berwenang 
dalam menangani masalah konservasi satwa.

METODE   PENELITIAN

Tempat Dan Waktu Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini berlangsung 
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pada areal bekas HPH. PT. Barito di desa Nguali 
Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara 
yang pelaksanaanya berlangsung pada bulan 
November sampai dengan awal bulan Desember  
2005.  Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini 
adalah lokasi sungai Nguali.

Bahan Dan Alat Penelitian
Bahan atau objek yang menjadi sasaran 

utama dalam penelitian ini adalah satwa rusa 
(Cervus timorensis) dan vegetasi yang terdapat 
pada areal bekas tebangan HPH PT.Barito yang 
sudah ditinggalkan selama 6 tahun.

Alat yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah :
1. Peta wilayah. 7. Senter
2. Kompas 8. Kabel
3. Teropong 9. Tali dan Pita Ukur
4. Counter 10. Kamera
5. Accu 11. Alat tulis-menulis
6. Lampu Sorot/Sucklet

Pelaksanaan Penelitian
Penataan areal penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode Consentrasi Count  
yang dilakukan dengan cara yaitu :
1. Mengadakan orientasi pendahuluan untuk 

menemukan dan menentukan lokasi makan 
dan minum satwa rusa.

2. Pada lokasi-lokasi tadi dilakukan penga-
matan dan pencatatan terhadap sejumlah 
populasi rusa yang terlihat.

Sedangkan untuk menentukan lokasi ber-
main ataupun beristirahat dilakukan pengamatan 
secara tidak langsung yaitu dengan melihat jejak 
ataupun bekas-bekas yang ditinggalkan satwa di 
dalam hutan.

Prosedur pengambilan data
Satwa

Pengambilan data dilakukan secara sen-
sus dengan mencatat satwa yang ditemukan baik 
secara langsung maupun tidak langsung.

Waktu pengamatan rusa dilakukan pada 
malam dan pagi hari yaitu:
· Malam : jam 19.00 – 23.00 wit
· Pagi : jam 4.30 –   6.30 wit

Teknis pencacatan data
Lokasi Makan
1. Terpusat pada lokasi makan yaitu pada 

lokasi bekas jalan sarad yang banyak di-
tumbuhi oleh rumput.

2. Dengan berjarak sekitar 50 meter dari lokasi 
makan dibuat pos pengamatan.

3. Karena malam hari sukar untuk melihat rusa 
secara langsung maka dilihat hanya melalui 
pantulan sinar dari matanya.

4. Setelah terlihat, maka dengan segera suck-
let yang dihubungkan ke accu dinyalakan 
kearah mata rusa.

5. Pandangan rusa menjadi silau dan gerakan-
nya menjadi terhenti oleh cahaya sucklet 
sehingga pada saat inilah dilakukan pen-
catatan terhadap sejumlah rusa yang terli-
hat.

6. Sucklet dimatikan dan rusapun lari.
7. Menunggu selama 15 – 20 menit pada pos 

tadi apakah ada rusa yang akan datang lagi 
atau tidak.

8. Setelah itu pindah ke tempat yang lain untuk 
membuat pos yang baru. Dan pekerjaan 
selanjutnya sama dengan nomor 1 – 7.

Lokasi Minum
1. Terpusat pada lokasi minum rusa yaitu pada 

pinggiran sungai.
2. Dengan berjarak sekitar 30 meter dari ping-

giran sungai di buat pos pengamatan.
3. Pekerjaan selanjutnya sama dengan nomor 

3 – 8 pada lokasi makan.
Habitat

Untuk menginventarisir data habitat di-
lakukan analisis vegetasi menurut Soeryanegara 
(1977). Analisis vegetasi dilakukan pada siang 
hari yaitu dengan membuat jalur-jalur pen-
gamatan sepanjang 1000 meter dengan lebar 20 
meter, dan jalur yang dibuat sebanyak 6 jalur 
pengamatan.

Inventarisasi vegetasi dibuat dengan 
mengadakan petak-petak pengamatan dengan 
ukuran yaitu :
1. Untuk tingkat pohon dibuat petak ukur beru-

kuran 20 x 20 meter (Diameter 20 cm up).
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2. Untuk tingkat tiang dibuat petak ukur beru-
kuran 10 x 10 meter (Diameter 10 – 19 cm).

3. Untuk tingkat sapihan dibuat petak ukur 
berukuran 5 x 5 meter (Diameter <10 cm 
atau tinggi >1.5 m).

4. Pada tingkat semai dibuat petak ukur beru-
kuran 2 x 2 m (Tinggi sampai 1.5 m).

5. Mengadakan pengambilan data mengenai 
besarnya penutupan alang – alang dalam 
petak pengamatan (persentase penutupan 
alang-alang).

Analisis Data
1.  Untuk menghitung populasi rusa dengan 

menggunakan rumus:

q
pA P =

 
Dimana :
P = Populasi Rusa Dalam Areal Pengamatan.
A = Luas Areal Pengamatan.
p  = Populasi Ditemukannya Rusa
q  = Luas Sampel Pengamatan

A = Luas Hutan Desa Nguali : 808.3 Ha
P = Populasi ditemukannya rusa : 15 ekor
q = Luas Sampel Pengamatan :   18 Ha

2. Menghitung kerapatan, frekwensi dan domi-
nansi vegetasi digunakan rumus :

ContohPetak  Luas
JenisSatu Pohon Jumlah Kerapatan =

100
JenisSeluruh Kerapatan 

    jenisSuatu Kerapatan  Nilai RelatifKerapatan ×=

PetakSeluruh Jumlah 
    jenis 1 yaDitemukannPetak Jumlah Frekwensi =

100
JenisSeluruh  Frekwensi

    JenisSuatu  Frekwensi Relatif Frekwensi ×=

Contohpetak  Luas
    JenisSuatu Dasar  Bidang Luas Dominansi =

100
ContohPetak  Luas

    JenisSuatu dasar  Bidang Luas Relatif Dominansi ×=

3.  Menghitung Indeks nilai Penting (INP) 
yang diperoleh dengan menjumlahkan      
Kerapatan Relatif, Dominansi Relatif dan 
Frekwensi Relatif.

4.  Analisis Regresi

Untuk mengetahui hubungan antara 
populasi rusa dengan kerapatan vegetasi total, 
kerapatan vegetasi penghasil pakan dianalisis 
dengan menggunakan metode analisis Regresi 
Berganda (Sujana, 1991) dengan rumus:

Y =  b0 + b1 X1 + b2X2
Dimana :
Y     =    Populasi
b0 , b1, b2  =    Konstanta
X1    =    Kerapatan Vegetasi Total
X2   =    Karapatan Vegetasi Penghasil 

Pakan
Sedangkan untuk mengetahui hubungan 

antara masing-masing komponen terhadap popu-
lasi rusa digunakan uji F. Dan untuk mengtahui 
hubungan antara populasi rusa dengan vegetasi 
penyedia pakan digunakan rumus regresi seder-
hana dengan model matematikanya :

Y = a + bX
Dimana :
Y      =    Populasi Rusa
a,b,   =    Tetapan-tetapan
X      =    Kerapatan

Kemudian dilanjutkan dengan meng-
gunakan uji T untuk memperkuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Vegetasi
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaku-

kan pada hutan areal bekas HPH PT.Barito di 
desa Nguali bahwa ternyata ditemukan 45 jenis 
pada tingkat pohon. Jenis ditemukan yang di-
dominasi antara lain Nanari (Canarium sp) (INP 
30,55), Matoa (Pometia pinnata) (INP 32,32), 
Kayu Besi (Instia bijuga) (25,34), Kayu Merah 
(Eugenis jambolana) INP 35,43), Nyatoh (Pal-
lqium sp) (INP 35,42), Bintangur (Callophilum 
innophillum) (INP 20,21).

Sedangkan untuk tingkat tiang ditemu-
kan 40  jenis , didominasi antara lain Nanari 
(Canarium sp )(INP 35,55), Matoa (Pometia 
pinnata) (INP 25,21), Kayu Besi (Instia bijuga) 
(24,34), Kayu Merah (Eugenis jambolana) INP 
36,33), Nyatoh (Pallqium sp)  (INP  37,45), Bin-
tangur (Callophilum innophillum) (INP 25,21), 
Pala Hutan (Myristica globassa) (INP 21,80), 
Momujiu (Dyospiros sp) (INP 15,24).
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Tingkat sapihan dijumpai jenis-jenis 
antara lain Nanari (Cannarium sp) (KR 5,43), 
Nyatoh (Pallaqium sp) (Kr 7,32), Bintanggur 
(Callophilum innophillum) (KR 4,51), Tebu 
(Sacharum) ( KR 6,65), dan Kayu besi (Instia 
bijuga) (KR 3,21).

Sedangkan untuk tingkat semai dijumpai 
jenis antara lain Nanari (Cannarium sp) (6,25), 
Nyatoh (Pallaqium) (KR 6,55), Bintanggur 
(Callophilum innophillum) (KR 4,35), dan Kayu 
Merah (Eugenia sp) (KR 5,67).

Analisis Hubungan Antara Populasi Rusa 
(Y) dengan Kerapatan Vegetasi (X1)   dan 
Kerapatan Vegetasi Penghasil Pakan (X2)

Berdasarkan hasil analisis statistik hubun-
gan antara kerapatan vegetasi (X1), kerapatan 
vegetasi penghasil pakan (X2) dengan populasi 
rusa (Y) peroleh persamaan     Y = - 6.44 + 
0,04X1 + 0,00008X2 dengan F hitung 22,421. 
F table 5,14 pada taraf kepercayaan 95 persen 
dan pada taraf kepercayaan 99 persen dengan F 
table sebesar 10,92.

Dari persamaan di atas dapat dibuat 
model regresi yang menggambarkan hubungan 
antara kedua variable tersebut di atas yaitu antara 
X1, X2, dan Y.

Tabel 1.  Hasil Analisis Varians Hubungan Antara 
Kerapatan Vegetasi (X1) Dan Kerapatan Vegetasi 
Penghasil Pakan (X2) Dengan Populasi Rusa (Y).

Keterangan : ** sangat nyata 
Berdasarkan hasil analisis hubungan 

antara X1 dan X2 diperoleh koefisien korelasi  
(r)  =  0,88 dan koefisien determinasi (R2) =  
0,94. Hal ini menunjukan bahwa populasi rusa 
dipengaruhi oleh kerapatan vegetasi (X1) dan 
kerapatan vegetasi penghasil pakan (X2) sebesar 
94 persen sedangkan sebesar 6 persen dipenga-
ruhi oleh faktor lain.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh dari masing-masing faktor terha-
dap populasi rusa maka perlu adanya suatu kes-
impulan yang kuat dan tegas dengan melakukan 
uji keberartian tiap koefisien atau uji t.

Tabel 2.  Hasil Analisis Uji Keberartian Tiap 
Koefisien Regresi.

 

Keterangan :
**  : sangat nyata
tn   : tidak nyata
a    : koefisien regresi
Sai : Galat baku koefisien regresi.

Dari hasil analisis pengaruh masing-
masing faktor terhadap populasi (Y) dengan 
menggunakan ”uji t” bahwa ternyata faktor X1 
berpengaruh sangat nyata terhadap populasi rusa 
(Y). Namun faktor kerapatan vegetasi penghasil 
pakan (X2) tidak berpengaruh nyata terhadap 
populasi rusa baik itu pada taraf kepercayaan 
95 persen maupuan pada taraf kepercayaan 99 
persen.

Sedangkan untuk mengetahui seberapa 
besar hubungan antara populasi rusa dengan mas-
ing-masing faktor dapat dilakukan uji F.
Tabel 3. Hasil Analisis Hubungan antara Kerapatan 

Vegetasi (X1) dengan Populasi Rusa  (Y).

Keterangan : ** sangat nyata
Dari tabel hasil analisis statistik hubungan 

antara kerapatan vegetasi (X1) dengan populasi 
rusa (Y) menunjukan hubungan yang sangat 
nyata dimana F hitung 51,67 > F table 12,25 
pada taraf kepercayaan 99 persen dengan model 
regresinya Y = - 6,35 + 0,042 X. Sehingga dari 
persamaan ini dapat digambarkan hubungan 
antara populasi dengan kerapatan vegetasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai 
koefisien korelasi (R) = 0,88 dengan koefisien 
determinasi (R2) = 0,94 sehingga dapat dikatakan 
bahwa faktor kerapatan vegetasi memberikan 
pengaruh sebesar 94 persen terhadap populasi 
rusa (Y) sedangkan sebesar 6 persen dipengaruhi 
oleh faktor lain.

Dari hasil analisis statistik, hubungan 
antara kerapatan vegetasi dengan populasi rusa 
berkorelasi positif dan sangat nyata pada taraf 
kepercayaan 99 persen. Hal ini berarti bahwa 



Jurnal Agroforestri  Volume I Nomor 2 September 2006 �1

Marcus J. J. Latupapua, S.Hut.

apabila kerapatan vegetasi bertambah maka akan 
menyebabkan maningkatnya jumlah populasi 
satwa rusa.

Kerapatan vegetasi cukup besar sehingga 
dapat menciptakan suatu cover yang baik untuk 
satwa berlindung. Trippense dalam Purba (1986) 
mengatakan bahwa cover bukan saja sangat pent-
ing bagi hidup dan berkembangbiaknya satwa, 
tapi cover diperlukan juga sebagai tempat untuk 
berlindung satwa dari bahaya.

Untuk mengetahui hubungan antara 
populasi rusa (Y) dengan kerapatan vegetasi 
penghasil pakan (X2) dapat dilihat pada table 
di bawah ini.
Tabel 4. Hasil Analisis Hubungan Antara Kerapatan 

Vegetasi Penghasil Pakan (X)  Dengan Populasi 
Rusa (Y). 

Keterangan : 
tn: tidak nyata

Dari hasil analisis statistik hubungan 
antara kerapatan vegetasi penghasil pakan (X2) 
dengan populasi rusa (Y) menunjukan hubungan 
yang tidak nyata dengan F hitung 0.016 < F table 
5,59 pada taraf kepercayaan 99 persen dan 12,25 
pada taraf kepercayaan 95 persen dengan model 
regresinya : Y = 5,61– 0,0001 X.

Populasi Rusa (Cervus timorensis)
Dari hasil penelitian menunujukkan 

bahwa pada hutan desa Nguali bekas areal HPH 
PT. Barito ditemukan populasi rusa sebanyak 
15 ekor. Dari hasil analisis dengan menggu-
nakan metode Consentrasi Count di peroleh 
nilai dugaan populasi untuk hutan Nguali yang 
luasnya 808,3 ha diperoleh jumlah satwa rusa 
sebayak 674 ekor dengan densitasnya 0,83 ekor. 
Angka densitas ini menunjukan bahwa di setiap 
Ha hutan ada terdapat 0,83 ekor rusa.

Densitas populasi pada suatu hutan menu-
rut Supriana (1993) yaitu bahwa densitas popula-
si sangat tergantung pada keberadaan pemangsa 
dan habitat hutan yang tidak terganggu.

Desmug (1992) menyatakan bahwa 
populasi dapat konstan, dapat pula berfluktuasi 
atau dapat pula meningkat atau menurun terus. 

Perubahan-perubahan ini  disebabkan oleh ber-
berapa faktor yaitu kelahiran (natality), imigrasi 
(immigration), kematian (mortality), emigrasi 
(emigration).

Tabel 5. Keadaan Populasi Rusa Pada Lokasi 
Penelitian.

Berdasarkan tabel 5 di atas terlihat dite-
mukannya populasi satwa rusa pada hutan desa 
Nguali yang dulunya bekas areal HPH PT.Barito 
Group, disebabkan karena beberapa faktor:

Makanan/Sumber Pakan
Makanan merupakan faktor pembatas 

bagi kehidupan margasatwa, rusa (Cervus timo-
rensis) merupakan hewan herbivore pemakan 
rumput (graser), semak dan daun (browser) dan 
juga pemakan kulit dan buah (frugitory). 

Kondisi pakan yang berada dalam lokasi 
penelitian secara kuantita dan kualita makanan 
adalah tidak mendukung akan keberadaan 
populasi rusa yang disebabkan karena sudah ter-
ciptanya kondisi normal suatu keadaan hutan te-
bangan yang ditinggalkan oleh PT.Barito selama 
6 tahun sehingga telah tumbuh tunas-tunas baru 
dari jenis-jenis pionir yang menggantikan sumber 
pakan rusa berupa rumput-rumputan pada bekas-
bekas jalan sarad, Tpn, dan jalan logging.

Dari tabel di atas juga terlihat bahwa 
populasi rusa pada malam hari adalah lebih 
banyak, hal ini dikarenakan aktifitasnya sebagai 
hewan noctura dalam mencukupi akan kebutuhan 
makanannya, maka ia harus mencari sumber 
pakan dan minum yang lebih banyak.

Alikodra, (1979) mengatakan bahwa 
makanan harus tersedia bagi satwa, jika tidak 
ada makanan ataupun kurang dari jumlah yangf 
dibutuhkan maka akan terjadi perpindahan 
satwa untuk mencari daerah baru yang banyak 
makananya.
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Keadaan Habitat
Kerapatan vegetasi tingkat pohon dan 

tiang pada hutan areal bekas HPH PT.Barito Desa 
Nguali yang terlihat pada perhitungan analisis 
regresi adalah lebih baik.  Besarnya kerapatan 
vegetasi pohon dan tiang pada lokasi penelitian 
menunjukan bahwa struktur dan komposisi 
masyarakat hutan telah mengalami perubahan 
untuk menuju pada suatu kondisi normal hutan 
sehingga hal ini dapat menciptakan suatu cover 
yang baik bagi satwa rusa untuk berlindung dari 
berbagai ancaman bahaya dan memudahkannya 
untuk melaksanakan berbagai aktifitasnya.

Aktifitas Pembalakan Hutan
Lokasi penelitian pada desa Nguali 

berdekatan dengan lokasi penebangan yang 
dilakukan oleh HPH.PT.Pusaka Agro Sejahtera, 
sehingga adanya bunyi-bunyian chainsaw, trak-
tor, logging truck dan mesin-mesin lainnya akan 
mengganggu keberadaan populasi rusa.

Rusa merupakan satwa liar yang hidupnya 
sangat sensitif atau peka terhadap berbagai gang-
guan yang datang sehingga apabila adanya 
gangguan dari bunyi-bunyian mesin maka ia 
akan segera mencari tempat yang aman untuk 
berlindung.

Selain pengaruh dari bunyi-bunyian mesin 
ini juga karena penggunaan alat-alat berat seperti 
buldoser akan mempercepat terjadinya kerusakan 
permudaan, tegakan sisa dan permukaan tanah 
maka dengan sendirinya kondisi habitat yang 
digunakan oleh satwa rusa untuk melaksanakan 
aktifitasnya menjadi rusak sehingga aktifitasnya 
mengalami gangguan.

Leuhery dan Kaya (1992) mengatakan 
bahwa eksploitasi hutan akan mengakibatkan 
perubahan struktur dan komposisi masyarakat 
hutan dan sekaligus akan merubah kondisi habitat 
pada kawasan tersebut.

Predator atau Hewan Pemangsa
Keberadaan populasi rusa juga ditentu-

kan oleh adanya predator yang bersama-sama 
mendiami suatu tempat.Predator yang ditemui 
pada lokasi penelitian adalah anjing-anjing liar 
milik masyarakat yang ditingglkan berkeliaran 
secara liar dalam hutan.

Anjing-anjing ini merupakan pemangsa 
yang potensial bagi rusa dan babi hutan yang 
berada dalam lokasi penelitian.

Kurt (1970) mengatakan bahwa hewan-
hewn pemangsa rusa diantaranya serigala, hari-
mau, kucing hutan dan anjing piaraan.

Aktifitas Manusia

Perburuan
Untuk mencukupi kebutuhan protein he-

wani dan pendapatan keluarga, maka perburuan 
terhadap satwa rusa merupakan alternatif yang 
harus ditempuh oleh masyarakat sekitar hutan.

Perburuan dilaksanakan secara tradisional 
yaitu dengan menggunakan pemsangan jerat dan 
penggunaan tombak sampai pada cara modern 
yaitu dengan menggunakan sanjata api.

Nurcahyo dalam Dove (1987) melapor-
kan bahwa penduduk Dorothi Sumbawa Besar 
berburu rusa dengan cara pemasangan jerat 
dan pembakaran terhadap padang alang-alang, 
sehingga memudahkan mereka untuk mengejar 
buruannya dengan menggunakan kuda dan an-
jing, dengan cara ini hasil yang diperoleh dapat 
mencapai puluhan ekor rusa.

Leuhery dan Kaya (1992) mengatakan 
bahwa perubahan nilai konsumtif menjadi 
ekonomis menyebabkan semakin banyak satwa 
yang diburu sehingga dapat dipastikan bahwa 
populasi akan semakin menurun dengan cepat 
dan pada akhirnya kelestariannya akan semakin 
terancam.

Penebangan Liar
Dalam era dewasa ini penebangan liar 

semakin maraknya dilakukan oleh masyarkat. 
Di dalam lokasi penelitian ditemukan adanya 
penebangan liar oleh masyarakat terhadap jenis 
merbabu (Instia bijuga).

Adanya aktifitas yang mereka lakukan 
yaitu bunyi mesin-mesin chainsaw akan meng-
ganggu keberadaan keamanan populasi rusa 
dalam hutan. 

Penggunaan Habitat Oleh Cervus timorensis
Habitat Minum

Rusa (Cervus timorensis) termasuk 
satwa liar yang membutuhkan air setiap harinya 
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dan memerlukan air dalam proses pencernaan 
makanan (Water Dependent Species) (Hooger-
werf, 1970).

Untuk mencukupi kebutuhan akan min-
umnya, satwa rusa mengkonsumsi air dari sungai 
Nguali yang mengalir dalam hutan.  Kondisi air 
yang dikonsumsikan secara fisik adalah :  bersih, 
tidak berwarna, dan tidak berbau.

Namun tidak menutup kemungkinan 
satwa ini mengkonsumsi air yang keruh dan 
berbau, hal ini ditemukan pada saat penelitian 
yaitu pada tepi-tepi kubangan air dalam hutan 
terdapat tapak-tapak rusa.

Habitat Main
Dalam melakukan aktifitas bermainnya 

dapat ditemukan dalam lokasi penelitian yaitu 
pada lantai hutan terdapat seresah-seresah tanah 
yang teracak secara tidak beraturan yang disertai 
dengan adanya banyak jejak secara acak dan 
tidak keruan.

Selain itu juga ditemukan pada kulit po-
hon kayu merah (Eugenia sp) dan jambu hutan 
yang terkelupas akibat adanya gosokan tanduk 
rusa.

Habitat Tidur
Hasil penelitan menunjukan bahwa hutan 

desa Nguali digunakan juga oleh satwa rusa 
(Cervus timorensis) sebagai tempat tidur ataupun 
beristirahat.

Jenis-jenis  vegetasi yang biasanya digu-
nakan sebagai tempat untuk tidur adalah banir 
akar dari pohon beringin (Ficus benjamina) dan 
pohon nanari (Cannarium globassa).  Hal ini 
dapat ditemukan selama penelitian yaitu pada 
banir akar kedua jenis ini terdapat adanya bulu-
bulu rusa yang menempel dan juga terlihat 
adanya permukaan dari seresah tanah menjadi 
padat dan agak menuruan akibat dari adanya 
tindisan badan rusa.

Grizmenks (1982) mengatakan bahwa 
satwa rusa (Cervus timorensis) dalam melakukan 
aktifitas beristirahatnya biasanya pada hutan-
hutan yang lebat.

Habitat Makan
Hasil penelitian dilapangan menunjukan 

bahwa rusa (Cervus timorensis) dalam men-

cukupi akan kebutuhan pakannya maka hutan 
pada areal penebangan yang sedang dilakukan 
oleh PT.Pusaka Agro Sejahtera merupakan 
tempat untuk memperoleh sumber pakan, hal 
ini disebabkan karena akibat penebangan yang 
dilakukan oleh PT.PAS maka terjadi pembukaan 
tajuk sehingga menyebabkan sinaran matahari 
penuh masuk menembusi permukaan tanah dan 
dapat menstimulir pertumbuhan rumput seperti 
rumput teki (Cyperus rotundus), rumput Alang-
alang  (Imperata cylindica), rumput Brachiara, 
rumput Gajah (Pennisetum purpureum).

Selain memakan jenis pakan di atas, satwa 
rusa juga memakan pucuk-pucuk muda pada 
tingkat sapihan dari jenis kenari dan kulit kenari 
yang masih muda juga mengkonsumsikan daun 
pucuk muda jenis Ipomea sp (katang-katang).

Kurt (1970) mengatakan bahwa rusa 
(Cervus timorensis) memperoleh makananya 
pada areal yang terbuka.

Alikodra (1980) dalam Manuhutu (1988) 
mengatakan bahwa satwa yang habitatnya di 
hutan primer akan terlihat di hutan sekunder 
yang disebabkan karena tidak terpenuhinya 
kebutuhan akan makanaan ataupun adanya per-
saingan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan 
akan makanannya mereka harus keluar dari 
homerangenya.

PENUTUP

Kesimpulan
1. Kerapatan vegetasi sangat berpengaruh ter-

hadap populasi rusa yaitu dengan semakin 
besarnya angka kerapatan vegetasi maka 
semakin baik kondisi yang tercipta untuk 
melindungi populasi rusa (Cervus timoren-
sis).

2. Rusa (Cervus timorensis) menggunakan ar-
eal tebangan PT.PAS sebagai tempat untuk 
mengkonsumsi pakan berupa rumput teki 
(Cyprus rotundus), Pennisetum purperum, 
Imperata cylindica, Brachiara, Cannarium 
globassa.

3. Populasi rusa yang diemukan sebanyak 674 
ekor dengan densitas 0.83 ekor per ha.

4. Populasi rusa (Cervus timorensis) tergan-
tung pada beberapa faktor yaitu sumber 
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pakan, keadaan habitat, eksploitasi hutan, 
aktifitas manusia yang meliputi perburuan 
dan penebangan liar.

Saran
1. Angka densitas populasi yang ditemukan 

mengindikasikan bahwa populasi rusa pada 
areal penelitian adalah sedikit sehingga per-

lu adanya upaya konservasi dari masyarakat 
berupa pelarangan terhadap perburuan liar 
terhadap satwa rusa.

2. Perlu adanya bimbingan dan penyuluhan 
dari instansi terkait dengan upaya-upaya 
konservasi satwa rusa kepada masyarakat 
disekitar hutan.
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