
All about Panthera Tigris Sumatrae 
Harimau Sumatra ini ditetapkan sebagai maskot satwa 

Provinsi JAMBI. 
 

Habitat dan Persebaran 

 Pada awalnya, Harimau diperkiakan berasal dari daerah dingin. 

Sejalan dengan perkembangan evolusinya, harimau lalu menyebar ke 

tempat-tempat lain sampai daerah tropis. 

 Harimau Sumatra merupakan salah satu jenis dari sekian banyak 

jenis harimau di dunia. Populasi Harimau Sumatra tersebar hampir di 

seluruh wilayah Sumatra, terutama di daerah hutan hujan tropis. 

 Habitat Harimau Sumatra bervariasi dari dari: pantai berawa 

payau dan tawar, dataran rendah atau perbukitan dengan tipe vegetasi 

hutan primer, sekunder, padang rumput, sampai lahan perkebunan atau 

petanian. Harimau Sumatra dapat hidup di tempat sampai ketinggian 

200 m dpl. Pada umumnya, harimau paling menyukai habitat berupa 

wilayah perbatasan antara hutan dengan area pertanian karena akan 

terdapat banyak mangsanya. 
  

Klasifikasi 

 Dalam klasifikasinya, Harimau Sumatra termasuk dalam suku 

Felidae. Harimau Sumatra termasuk kerabat kucing yang 

mencakup Singa, macan tutul, harimau dahan, dan kucing. Dua 

kerabatnya lain, Harimau Bali telah punah, dan Harimau Jawa 

dalam keadaan hampir punah. 

 Kingdom   : Animalia 

 Phylum   : Chordata 

 Sub-Phylum : Vertebrata 

 Class    : Mammalia 

 Ordo    : Carnivora 

 Family   : Felidae 

 Genus   : Panthera 

 Species   : Panthera tigris sumatrae 



 

Ciri-ciri tubuh 
 Harimau adalah satwa terbesar diantara jenis-jenis kucing liar yang 

ada di Indonesia. Postur tubuh Harimau Sumatra kokohdan kuat. Panjang 

badannya mencapai 2,5 mete ; tinggi 90 cm, dan berat Harimau Dewasa 

mencapai 250 kg. Selain postur tubuhnya yang gagah, gerakan satwa ini juga 

gesit, lincah.Auman suara ya keras dan menimbulkan gema. 

 Dapat dicirikan dari warna tubuhnya yang kuning kecokelatan dengan 

loreng-loreng hitam. Loreng ini tersusun rapat dan terdapat dari kepala 

sampai kakinya. Badannya ditutupi bulu-bulu dan pada bagian pipi serta 

tengkuknya terdapat rambut-rambut yang pendek. Ekornya juga berloreng-

loreng, dengan panjang 60 cm – 90 cm. Kuku dan taringnya, yang merupakan 

bagian yang berfungsi dalam mencengkeram dan merobek mangssa, bersifat 

tajam dan kuat.  

 

Cara Hidup dan Mendapatkan Makanan 

 Pada umunya harimau hidup secara soliter(sendiri-sendiri). Sangat 

terlihat pada harimau jantan. Akan tetapi induk harimau betina yang 

mengasuh anaknya akan selalu terlihat berpasangan dengan anaknya. 

 Satu hal yang perlu diperhatikan, harimau bersifat NEOFOBIK, yaitu 

kurang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Contohnya apabila 

Harimau Sumatra ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang di kebun 

binatang maka binatang ini akan mengalami stress. Ia tidak mampu bergerak 

aktif dan menjadi lemah. Akibat yang lebih parah, harimau akan mati. 

 

Harimau merupakan mamalia karnivor. Buruannya antara lain babi 

hutan, rusa, kijang, kancil, dan berbagai jenis burung. Dalam mencari 

mangsanya, harimau melakukan penjelajahan. Luas wilayahnya dalam keadaan 

normal mencapai luas 1oo km2. Harimau mengandalkan indra pendengaran, 

penciuman, dan penglihatannya yang tajam.  

 Di saat memburu mangsanya, dia mampu mengendap-endap tanpa 

menimbulkan suara. Biasanya satwa ini menerkam mangsanya dari belakang 

atau samping. Mula-mula, mangsanya ditangkap dengan cakar-cakarnya, lalu 

tenggorokannya digigit. Mangsa yang berukuran kecil, lansung digigit di bagian 

lehernya.       

 

 

 



Populasi 
 Sampai saat ini belum dapat diketahui secara pasti jumlah populasi 

Harimau Sumatra di habitat alaminya di Jambi. Akan tetapi, diperkirakan 

jumlah populasinya sekitar 200 ekor. Dengan populasi sejumlah itu maka 

untuk menlestarikan keberadaanya dan untuk menjaga agar tidak punah, 

Harimau Sumatra ditetapkan sebagai satwa yang didlindungi. Untuk itulah 

diperlukan adanya keterpaduan langkah unutk menyelamatkan harimau. 

Langkah itu antara lain dengan pembinaan habitat di kawasan konservasi, 

penelitian unutk membantu penyebaran dan pembiakannya, pembinaan di 

kebun binatang atau habita luar kawasan konservasi, dan pembebasan areal 

untuk habitat alaminya.  

 

Reproduksi 
 Perkawinan pada satwa ini berlangsung sepanjang tahun di daerah yang 

beriklim tropis. Harimau jantan hanya mengawini betinanya pada masa-masa 

kelamin. Masa kehamilannya berlangsung dalam waktu antara 102-112 hari. 

Jumlah anak yang dilahirkan antara 1-6 ekor, tetapi yang hidup biasanya 

hanya sekitar 2 ekor saja. Induk betina akan mengasuh anaknya sampai usia 

2-3 tahun. Harimau ini akan mencapai usia dewasa pada usia 3-4 tahun. 

Panjang umur Harimau Sumatra yang hidup liar belum diketahui secara pasti, 

tetapi yang dirawat bisa mencapai 19 tahun. 

 

 


