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ABSTRACT 

 
Population of elephants decrease faster than the forest. The losing of elephant habitat 

have been pushing them to entrance into village area and make any conflict betwen  
human and elephant, that often make elephant dead, destruction of planting area and 
plant. In death cases of elephant in Riau, commonly the animal dead by human factor. 
Elephant killed by illegal hunting, by conflict reasaon of area or illegal trading.Any 
sample of elephant dead send to Disease Investigation Centre of Bukittinggi (2 cases in 
2011, 7 cases in 2012, 5 cases was positif of zinc phospide). In 2013 there were 3 cases 
and any of them positif of zinc phospide. The result of them, generally caused by 
poisoning and Zinc phospide is the poison that most used to kill elephant.  Zinc Phospide 
(Zn3P2) is the poisson that black coloured as the spesific sign, and know in trade mark as 
Kilrat, Zin-Tox, Rumetan, Phosvin and Mons-con. The Screerer’s  Test is usually used as 
a simple methode to test zinc phospide. That poison in the stomach will be hydrolized as 
phospin gas that very toxic and will make acute death. And than, for animal that poisoned 
by zinc phospide cause high level of Zn in tissue 
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PENDAHULUAN 

Gajah Sumatera merupakan ‘spesiespayung’ bagi habitatnya dan mewakili keragaman 
hayati di dalam ekosistem yang kompleks tempatnya hidup. Artinya konservasi satwa 
besar ini akan membantu mempertahankan keragaman hayati dan integritas ekologi 
dalam ekosistemnya, sehingga akhirnya ikut menyelamatkan berbagai spesies kecil 
lainnya. Dalam   satu hari, gajah mengonsumsi sekitar 150 kg makanan dan 180 liter air 
dan membutuhkan areal jelajah hingga 20 kilometer persegi per hari. Biji tanaman dalam 
kotoran mamalia besar ini akan tersebar keseluruh areal hutan yang dilewatinya dan 
membantu proses regenerasi hutan alam. Gajah Sumatera termasuk satwa yang dilindungi 
menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya dan diatur dalam peraturan pemerintah yiatu PP 7/1999 tentang Pengawetaan Jenis 
Tumbuhan dan Satwa.  Masuknya Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatrensis) dalam daftar 
tersebut disebabkan oleh aktivitas pembalakan liar, penyusutan dan fragmentasi habitat, serta 



pembunuhan akibat konflik dan perburuan. Perburuan biasanya hanya diambilg adingnya saja, 
sedangkan sisa tubuhnya dibiarkan membusuk di lokasi. Berikut ini  kami sampaikan  
klasifikasi taksonomi ilmiah Gajah Sumatera: Kerajaan Animalia, dengan Filum 
Chordata, Kelas Mammalia dan Ordo Proboscidea, Famili Elephantidae, Genus. 
Elephas, Spesies E.maximus dan Subspesies E. m. sumatranus.  

Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang hanya berhabitat di pulau 
Sumatera. Gajah Sumatera berpostur lebih kecil dari pada subspesies gajah India. 
Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam. Sekitar 2000 – 
2700 ekor gajah Sumatera yang tersisa di alam liar berdasarkan survei tahun 2000. 
Sebanyak 65% populasi gajah Sumatera lenyap akibat dibunuh manusia dan 30% 
kemungkinan diracuni manusia. Sekitar 83% habitat gajah Sumatera telah menjadi 
wilayah perkebunan akibat perambahan yang agresif untuk perkebunan.  

Gajah Sumatera (Elephasmaximus Sumatranus) adalah salahsatu dari tiga spesies 
langka selain harimau dan badak yang dilindungi di kawasan hutan beberapa daerah di 
Sumatera. Hewan ini terancam keberadannya akibat aksi pembalakan, perambahan dan 
perburuan liar. Pemburuan liar umumnya dengan cara pemberian racun sintetik, seperti 
rodentisida Zinc phosphide (Zn3P2) dan potas (sianida) yang keduanya bersifat cepat 
mematikan (Yuningsing, 2007). 

METODE 

Metode pengerjaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pemeriksaan Patologi 
Anatomi, Histopatologi dan Pengujian test kit Screerer’s test. Dalam pengujian Patologi 
Anatomi dan Histopatologi, menggunakan metode yang telah ditetapkan dalam 
Ketentuan Pemeriksaan Balai Veteriner Bukitinggi. Sedangkan dalam pengujian 
screerer’s test menggunakan materi yaitu: Tartaric acid 10 % ditampung dalam 
erlenmeyer, bantalan kapas yang telah direndam Pb Acetat dan diletakkan pada mulut 
erlenmeyer sebagai tutup. Adapun cara kerja screerer’s test adalah diawali meletakkan 3 
kertas saring (dibentuk seperti pita), yang masing – masing telah direndam dalam Ag 
NO3  5%, HgCl2 5%, dan larutan Pb Acetat 5%. Selanjutnya memanaskan erlenmeyer 
diatas hot plate. Indikator pemeriksaan adalah bila positif akan ditandai dengan warna 
menghitam kertas AgNO3, dan kertas HgBr2 menjadi kuning, sedangkan kertas Pb Acetat 
tidak berubah warna. Seandainya kadar zinc phospide rendah, maka dapat dicoba dengan 
menyimpan dalam ruang gelap 24 jam. Selanjutnya dilakukan pengamatan adanya 
perubahan warna atau tidak. 

DISKUSI 

Pada kasus kematian gajah di Riau tidak jarang  ditemukan kematian lebih dari satu 
dengan kondisi yang bervariasi misalnya gading gajah ada yang masih utuh ada pula 
yang sudah diambil. Jarak kematiannya pun berbeda beda, terkadang hanya beberapa 
meter atau bisa juga berjauhan jaraknya. Jarak kematian antara gajah satu dengan yang 
lainnya menjadi paramater durasi waktu kematian gajah. Dalam satu tempat berdekatan 
ditemukan kematian beberapa ekor gajah, menunjukkan kematian gajah sangat akut. 
Kematian dengan hilangnya bagian tertentu dari gajah (gading) ini menunjukkan ulah 
campur tangan manusia dalam kasus kematian gajah. Tidak ada luka tembak, pukulan, 
jeratan dan sayatan pada tubuh gajah akan membantu mengarahkan menemukan 
penyebab kematian yaitu dengan diracun (Gambar 1dan Gambar 2). Pada Gambar 3 dan 



Gambar 4  terlihat hati dan limpa mengalami keadaan lysis yang relatif cepat. Data yang 
dikeluarkan World Wide Fund for Nature (WWF) tahun 2004 hingga 2013, penyebab kematian 
gajah pada umumnya adalah karena diracun dan atau diduga diracun (Gambar 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gajah mengalami kematian di wilayah Bukitinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Kematian gajah di kecamatan tapung, kabupaten  Kampar .  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Limpa dan hati mengalami lisis lebih cepat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bagian serosa usus mengalami hemoragi 

 

 

 

 



 

Gambar 5.Profil kematian gajah tahun 2004 hingga mei 2013 di kabupaten Riau 

Kematian mendadak secara sporadis ditengarai menjadi tanda utama penyebab 
kematian pada gajah di Riau. Namun demikian telah ditemukannya bungkus pestisida, 
serbuk hitam yang terbungkus kertas koran atau benda asing lainnya akan semakin 
memperjelas kematian gajah akibat diracun. Di beberapa kasus kematian gajah, terkadang 
tidak diperoleh tanda – tanda yang jelas untuk kasus keracunan. Sementara itu 
pemeriksaan sampel analit sangat dipengaruhi kualitas sampel itu sendiri. Pemeriksaan 
histopatologi akan membantu  memberi arah diagnosa penyebab kematian gajah 
sumatera. Pada Gambar 6 dan Gambar 7, ditemukan kemasan pestisida dan serbuk hitam 
di lambung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.Gambar bungkus pestisida yang ditemukan dalam isi lambung 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Didalam lambung ditemukan serbuk hitam yang sudah bercampur dengan 
isi lambung dan sebagian ada yang utuh di bungkus dengan kertaskoran 

 

Dari hasil pemeriksaan histopatologi Bvet bukittinggi, sampel – sampel organ gajah 
yang dikirim dimungkinkan adanya agen non infeksius yang menyebabkan disfungsi 
jaringan (Jawaban Hasil Pemeriksaan, 2012). Lebih lanjut gambaran pemeriksaan 
histopatologi adalah seperti pada Gambar 8 dan Gambar 9 di bawah. Pembacaan 
histopatologi hati terlihat perubahan moderat multifokal akut nekrosis vaskuler hepar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.Terlihat selalu terdapat nekrosis di sekitar vena sentralis (multifokal nekrosis). 
Keterangan: 1. Terdapat pelebaran sinusoid hepar, 2. Vena sentralis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Nekrosis ditandai antara lain dengan piknosis (inti sel memadat), karioreksis 
(inti sel pecah) dan kariolisis (inti sel lisis). Keterangan: 1. Sinusoid melebar, 
2. inti sel memadat (piknosis). 3. inti sel lisis (kariolisis), 4. terdapat vakuola 
sel (degenerasi), 5. Vena sentralis 

Kurun waktu 2011 – 2013 Bvet Bukittinggi menerima sampel isi lambung gajah 12 
ekor dari propinsi Riau, 7 sampel diantaranya positif zink phospide. Pengujian zink 
phospid menggunakan metode screrer’s test. Gejala klinis keracunan Zn3P2 dari tiap jenis 
hewan terlihat bervariasi. Pada kuda terjadi gejala sakit perut dan kolik, dan gejala 
kembung pada sapi. Kemudian banyak dilaporkan bahwa gejala keracunan Zn3P2 mirip 
dengan gejala keracunan strychnine pada saat sebelum terjadi kematian. Seperti contoh 
keracunan Zn3P2 pada anjing dengan dosis 40mg Zn3P2/kg berat badan menyebabkan 
kematian akut setelah 7 jam pemberian dengan gejala kejang- kejang dalam 30 menit dan 
kedua gejala tersebut sama dengan gejala keracunan strychnine. Kematian akut terjadi 
apabila penyerapan gas phospin secara langsung kedalam saluran intestinal, sedangkan 
keracunan kronis apabila tidak terjadi pembentukan gas phospin, hanya terjadi perubahan 
struktur Zn3P2 yang dapat menyebabkan kerusakan renal dan hati. Selain itu keracunan 
zink phoapid juga diikuti kenaikan kadar zinc dalam darah, hati dan ginjal. (Osweiler et 
al., 1985). Untuk diagnosa keracunan dapat dilakukan dengan cara mendeteksi gas 
phosphin dalam sampel isi lambung keadaan segar (karkas utuh) dengan cara Scheerer’s 
Test (BartikdanPiskac (1981), yaitu berdasarkan perubahan wara pada kertas Pb asetat, 
AgNO3 dan HgCl, yang masing- masing menjadi tetap putih (tidak berubah), hitam dan 
kuning setelah bereaksi dengan gas phospin sebagai hasil hidrolisis sampel dengan asam 
tartrat 10%. Pemberian 5% larutan bicarbonate dapat membantu membasakan kondisi 
rumen (asam), sehingga dapat mencegah terjadinya hidrolisis Zn3P2 yang menghasilkan 
phospin. Kemudian kondisi asam ini dapat juga dinetralkan dengan Ca-gluconate atau 
Na-lactate secara intravenus, dan apabila susah bernafas dapat dibantu dengan pemberian 
oksigen (Casteel dan Balley, 1986). Jenis racun zinc phospid ini sangat mudah ditemukan 
karena dijual bebas ditoko – toko pertanian sebagai racun tikus (rodentisida) 



KESIMPULAN  

Hasil penelitian dapat disimpulkan (1) kematian gajah Sumatera di Riau umumnya 
akibat keracunan sedangkan (2) Zinc phospide merupakan penyebab kematian yang 
paling banyak. Sebagai kesimpulan tambahan adalah (3) Screerer’s test merupakan cara 
sederhana untuk menguji zinc pospide. Hasil penelitian dapat direkomendasikan bahwa 
diperlukan regulasi yang  pasti untuk mengatur penggunaan pestisida di lapangan 
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