
BALI
TBANGDA P

ROV. K
ALT

IM



i

SUSUNAN TIM PENYUSUN

No. Nama Jabatan

1. Prof. Dr. H. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd Pengarah

2. Drs. Juraidi, MTP Ketua

3. Drs. Syaiful Anwar Wakil Ketua

4. Dra. Ernawati, M.Si Sekretaris

5. Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.Tp, MP Anggota

6. Dr. Ludy Kristanto Anggota

7. Ir.I.G. Made Jaya Adhi,M.MT Anggota

8. Ir. Rudharmono, MP Anggota

9. Ir. Ernayati,M.Si Anggota

10. Bramantyo Adi Nugroho, SE, M.Ec.Dev Anggota

11. Puput Wahyu Budiman, ST Anggota

12. Eka Nor Santi, SP Anggota

13. Anwar Salim, A.Md Administrasi

14. Eldin Ratno Pramata Administrasi

Samarinda,       Oktober 2016

Kabid. Ekonomi dan Pembangunan,

Drs. Juraidi, MTP
NIP. 19680207 198811 1 001

BALI
TBANGDA P

ROV. K
ALT

IM



ii

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat

dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan laporan Komisi Daerah

Sumber Daya Genetik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 yang berjudul

”KATALOG SUMBER DAYA GENETIK PETERNAKAN PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016” dengan baik. Judul ini dipilih dalam

rangka melestarikan potensi kekayaan sumber daya genetik peternakan di

Kalimantan Timur yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan di Provinsi

Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur dengan luas wilayah 21.946.839 ha merupakan provinsi

terluas kedua di Indonesia.  Di provinsi ini terdapat keanekaragaman hayati yang

tinggi, termasuk keanekaragaman hayati dalam jenis yang dikenal dengan istilah

Sumber Daya Genetik atau plasma nutfah. Keanekaragaman dan kelestarian

Sumber Daya Genetik mutlak perlu diperhatikan mengingat Sumber Daya Genetik

merupakan bahan alam  yang sangat diperlukan dalam menghasilkan varietas-

varietas unggul sebagai suatu komoditi untuk memenuhi kebutuhan manusia di

masa yang akan datang.

Kerbau Kalang merupakan ternak ruminansia besar yang menjadi aset

sumberdaya genetik ternak yang dimiliki oleh Kalimantan Timur. Kerbau Kalang

ini berkembangbiak di hulu sungai Mahakam, khususnya di Kecamatan Muara

Muntai dan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat Kutai Banjar, ternak Kerbau Kalang dijadikan sebagai salah satu

sumber pendapatan atau tabungan bagi keluarga yang dapat dijual pada saat

Kerbau Kalang naik ke kalang dimana ketinggian air sungai Mahakam meningkat.
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Ayam Nunukan merupakan ternak unggas lokal asli Kalimantan Timur yang

menjadi aset sumberdaya genetik ternak. Ayam Nunukan ini berkembangbiak di

Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara yang dahulu merupakan

bagian dari Kalimantan Timur. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nunukan

dan Tarakan, ternak Ayam Nunukan dijadikan sebagai salah satu sumber

pendapatan atau tabungan bagi keluarga yang dapat dijual pada saat acara

keagamaan Cina berlangsung.

Rusa sambar (Cervus unicolor brookei), termasuk dalam kategori hewan liar

dengan fisik yang relatif besar mempunyai ukuran tubuh yang terbesar dibanding

dengan spesies rusa Indonesia yang lain seperti rusa timor (Cervus timorensis),

rusa Bawean (Axis kuhlii), muncak (Muntiacus muntjak). Rusa sambar yang ada di

Pulau Kalimantan, mempunyai potensi untuk dikembangkan tidak saja penghasil

daging yang berkualitas (Venison), tetapi juga beberapa produk untuk pengobatan

tradisional dan juga kapsul ranggah muda (Velvet). Rusa sambar (Cervus unicolor

brookei) telah dikembangkan dalam penangkaran oleh Dinas Peternakan Provinsi

Kalimantan Timur dengan menerapkan upaya intensifikasi teknologi pakan,

menejemen petak dengan cara rotasi, penanganan kesehatan dan panen ranggah.

Menghadapi berbagai perubahan-perubahan di masa depan, maka dalam

rangka meningkatkan keunggulan kompetitif, salah satunya adalah dengan

pemanfaatan teknologi, pelestarian pengembangan potensi plasma

nutfah/sumberdaya genetic peternakan, sehingga upaya penetapan rumpun kerbau

kalang, ayam nunukan, dan rusa sambar ini diharapkan dapat melengkapi

informasi tentang pengembangan sumberdaya genetik dan pemanfaatanya secara

berkelanjutan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam rangka

menginventarisir dan melestarikan kekayaan sumber daya alam hayati di

Kalimantan Timur yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
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Kami menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak terdapat

kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun

untuk kesempurnaan penulisan laporan ini.

Akhir kata semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat

dijadikan referensi bagi kajian yang akan datang.

Samarinda,       Oktober 2016

Kepala,

Prof. Dr. H. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd
Pembina Utama

NIP. 19600216 198511 1 001
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A. RUMPUN KERBAU KALANG

A.1. PENDAHULUAN

Sumberdaya genetik merupakan bahan genetik yang memiliki nilai guna, baik secara

nyata maupun yang masih berupa potensi. Wilayah Indonesia yang membentang luas dengan

kondisi geografis dan ekologi yang bervariasi telah menciptakan keanekaragaman

sumberdaya genetik, terbuka peluang yang besar bagi upaya program pemuliaan guna

memperoleh manfaat secara optimal (Kurniawan et al., 2004).

Untuk mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya erosi genetik yang makin

meningkat terhadap sumberdaya genetik, maka perlu perhatian yang besar terhadap

sumberdaya genetik yang ada terutama varietas-varietas lokal baik tanaman maupun hewan.

Perhatian diberikan dalam bentuk kegiatan inventarisasi (koleksi), pendataan (dokumentasi),

dan pelestarian (konservasi). Guna meningkatkan nilai gunanya perlu diikuti dengan upaya

identifikasi karakter penting melalui kegiatan karakterisasi dan evaluasi secara sistematis dan

berkelanjutan seperti melalui seleksi maupun rekayasa genetik agar dapat dimanfaatkan

(Handoyo, 2005).

Untuk itu, upaya konservasi ternak asli (IPB, 1985), pengusulan nama permanen

rumpun dan/atau mungkin hak paten terhadap sumberdaya ternak asli Indonesia harus

dilakukan sesegera mungkin. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang penetapan dan pelepasan rumpun atau

galur ternak dan undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan

hewan.

Salah satu sumberdaya ternak Indonesia yang sangat potensial adalah ternak kerbau

kalang/rawa. Kerbau bagi masyarakat di sepanjang hulu sungai Mahakam Kecamatan Muara

Wis dan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mempunyai peran

dan fungsi yang sangat penting, antara lain: 1). sebagai salah satu usahaternak yang dapat

dijadikan sumber penghasilan keluarga yang menjanjikan, karena dengan sedikit usaha dapat

menambah penghasilan, 2) sebagai usahaternak yang cocok untuk lingkungan atau wilayah

masyarakat yang kehidupan sehari-harinya mengandalkan hulu sungai Mahakam sebagai

tempat tinggal, dan 3) merupakan usahaternak warisan keluarga yang harus diteruskan.

Sedangkan bagi pemerintah Kalimantan Timur, ternak kerbau dapat dijadikan sumber

penghasil daging dan kerja atau sebagai substitusi daging sapi dan dapat menunjang program

kecukupan daging sapi tahun 2014.
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Program pengembangan peternakan di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan

agroekosistemnya dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona pantai, zona tengah, dan zona ulu. Zona

pantai lebih difokuskan pada pengembangan ternak sapi potong, zona tengah untuk

pengembangan ternak unggas dan zona ulu untuk pengembangan ternak kerbau kalang dan

kambing (Disnak Kab. Kukar, 2006). Pengembangan peternakan ini diarahkan untuk

meningkatkan pendapatan petani peternak, mendorong diversifikasi pangan dan perbaikan

mutu gizi masyarakat serta pengembangan pasar ternak keluar wilayah.

Dari ketiga zona pengembangan ternak tersebut, saat ini pengembangan ternak kerbau

kalang di zona ulu menjadi perhatian pemerintah kabupaten, khususnya Dinas Peternakan

Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam usaha untuk memenuhi permintaan pasar ternak kerbau

di wilayah ini. Seperti diketahui bahwa, usaha ternak kerbau kalang yang telah dilakukan

secara turun temurun di wilayah Kecamatan Muara Wis yang bermula dari usaha seorang

penduduk dari Desa Melintang pada tahun 1918 yang membeli ternak kerbau dari kampung

Dayak Kelawit Bentian sejumlah 18 ekor yang terdiri dari 6 ekor jantan dan 12 ekor betina.

Potensi pasar ternak kerbau kalang di wilayah ini setiap tahunnya selalu mengalami

peningkatan rata-rata sebesar 10% (Kristianto, 2006), tetapi belum dapat tercukupi, oleh

karena masih terbatasnya modal usaha yang dimiliki oleh peternak, contohnya adalah untuk

perluasan kandang kalang disaat kerbau digiring dan dimasukkan ke kandang pada musim

banjir.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan peternak kerbau kalang, pemerintah

telah membantu penyebaran pejantan kerbau kalang kepada peternak dengan maksud dan

tujuan memperbaiki mutu bibit yang akan dihasilkan dari usahaternak kerbau kalang. Untuk

memenuhi penyebaran ternak berkualitas baik diperlukan daerah atau kawasan sumber bibit

yang dapat memasok kebutuhan ternak tersebut. Oleh karena itu pemerintah berusaha

mendirikan pusat pembibitan ternak kerbau kalang dan membina pusat pembibitan ternak

pedesaan (village breeding center/VBC).

Diantara kawasan atau daerah sumber bibit kerbau kalang di Kabupaten Kutai

Kartanegara yang kualitas ternaknya cukup baik (potensi genetik) sebagai kerbau bibit adalah

di Kecamatan Muara Wis dan Muara Muntai.BALI
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A.2. ASAL-USUL

A.2.1.  Asal-usul

Camoens (1976) menguraikan sistematika kerbau rawa sebagai berikut:
Kelas :  Mamalia

Ordo :  ungulata

Sub ordo :  artiodactyla

Sub familia :  bovinae

Genus :  bubalus

Sub genus : bubalinae

Spesies : Bubalus bubalis

Keadaan lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap produksi

ternak baik langsung maupun tidak langsung. Keadaan lingkungan dipengaruhi oleh iklim

yang merupakan perubahan terpadu dari unsur-unsur suhu, kelembaban dan curah hujan.

Kerbau rawa adalah hewan berdarah panas (homoioterm) yang pusat pengaturan panas

tubuhnya mulai bekerja mempertahankan panas tubuh bila suhu lingkungan di atas atau di

bawah zona nyaman. Menurut Fahimuddin (1975), zona nyaman untuk kerbau berkisar antara

15,5 oC sampai 21 oC. Di atas suhu 24 oC kerbau rawa sudah mengalami stress. Suhu

lingkungan 36,5 oC merupakan batas kritis bagi mekanisme termoregulasi.

Kerbau rawa mempunyai adaptasi fisiologik terhadap suhu lingkungan ekstrim lebih

rendah dibanding sapi atau ternak lain. Suhu tubuh kerbau rawa relatif lebih rendah daripada

sapi meskipun berkulit gelap yang lebih mampu menyerap panas. Jumlah kelenjar keringat

kerbau rawa seperenam kelenjar keringat sapi sehingga kerbau rawa lebih sulit melepas panas

tubuh melalui keringat. Sifat-sifat reproduksi biasanya dijadikan parameter dalam

menentukan produktivitas ternak. Adapun sifat–sifat reproduksi kerbau rawa diperlihatkan

pada Tabel 1.

Tabel 1. Sifat-sifat Reproduksi Kerbau Kalang/Rawa dan Kerbau Murrah
Sifat-sifat Bangsa Kerbau

Reproduksi Kerbau Rawa Kerbau Sungai
Umur kawin pertama (tahun) 2,50 (1,6 – 3,0) -
Lama bunting (hari) 315 – 335 308 – 314
Umur beranak pertama (tahun) 4,30 (3,0 – 6,0) 4,00 – 4,30
Siklus berahi (hari) 20 – 28 22 – 37
Lama berahi (jam) 12 – 36 24 – 48
Angka kelahiran (%) 30 – 60 -
Selang beranak (tahun) 1,50 – 2,00 -
Servis perconseption * 1,60 – 2,00 1,40 – 2,10
Angka kebuntingan*
a. Secara alami
b. Inseminasi buatan

63,20
57,90

36,00 – 82,00

Sumber : Chantalakhana, 1980   *) Toelihere, 1981 dalam Busono (1993)
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A.2.2.  Habitat

Jarak kandang kalang kerbau di lokasi penelitian cukup jauh dari pemukiman

penduduk. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa rata-rata jarak kandang kalang dengan

pemukiman sekitar 2 km. Bentuk kandang adalah panggung diatas daratan dengan ketinggian

4 meter bila diukur pada musim kemarau, dan bila musim hujan dan terjadi banjir jarak lantai

kandang dengan permukaan air hanya 1 meter.

Kerangka kandang kalang terbuat dari kayu, atap terbuat dari seng dan lantainya

panggung. Didalam kandang dibuat penyekat untuk pejantan, induk kering, dan induk

menyusui.

Gambar 1. Kandang kerbau kalang di hulu sungai mahakam

Sistem pemeliharaan ternak kerbau kalang apabila dimusim kemarau atau curah

hujannya kurang, maka ternak digembalakan di areal lahan padang penggembalaan yang

terbuka yang ditumbuhi beberapa jenis rumput lokal (kumpai batu, kumpai minyak, kumpai

gajah, dan legum berduri dan berdaun lebar), sedangkan pada musim hujan atau curah hujan

tinggi, maka ternak digiring kembali ke kandang kalang. Pemberian pakan hijauan dilakukan

dengan cara cut and carry berupa rumput dan legum lokal yang ada di wilayah itu. Pencarian

hijauan pakan dilakukan dengan bantuan perahu kecil/ces dan selanjutnya dibawa ke kandang

kalang. Pencarian pakan hijauan dilakukan setiap hari oleh peternak dengan mengutamakan

pemberian pada yang betina menyusui dan anaknya dan betina atau jantan muda, sedangkan

pejantan dilepas kembali sekitar jam 10 pagi dan sore kembali ke kandang kalang kembali.BALI
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Gambar 2.  Pemberian pakan rumput kumpai yang banyak terdapat di hulu sungai Mahakam

A.2.3.  Perkembangan populasi dan produksi daging

Populasi ternak kerbau di Kalimantan Timur sekitar 14.500 ekor, yang tersebar di 13

kabupaten/kota Kalimantan Timur. Jumlah populasi ternak kerbau yang tertinggi berturut-

turut adalah Kabupaten Nunukan (sekitar 6.000 ekor), Kutai Kartanegara (sekitar 5.000 ekor),

dan Kutai Timur (sekitar 2.000 ekor), sedangkan kabupaten/kota lainnya populasinya dibawah

1.000 ekor (Disnak Kaltim, 2005). Bangsa kerbau yang ada di Kalimantan Timur didominasi

kerbau kalang (disebut kalang karena sistem pemeliharaannya di kalang pada saat

lingkungannya banjir, rumput dibawakan ke kalang dengan menggunakan perahu-perahu

kecil). Populasi kerbau selama lima tahun terakhir (tahun 2000 s/d 2005) meningkat sebesar

15% (dari 13.600 menjadi 15.900 ekor) atau sebesar 3%/tahun. Peningkatan populasi kerbau

ini disebabkan : (1) ketersediaan hijauan pakan yang masih melimpah (rumput kumpai), (2)

peternak jarang menjual kerbaunya, kecuali untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap

penting dan mendesak seperti untuk membangun rumah atau naik haji, jadi memiliki ternak

kerbau dianggap peternak sebagai tabungan dan status sosial (peternak kerbau kalang pada

umumnya didominasi oleh suku Banjar), alasan lain kerbau dijual adalah kerbau betina yang

pernah melahirkan tetapi tidak bisa memelihara anaknya dan kerbau jantan biasanya dijual

setelah umurnya mencapai 3 tahun karena dalam satu kalang jumlah pejantan harus dibatasi

karena sering terjadi perkelahian, (3) di Kalimantan biasanya ternak kerbau dimanfaatkan

tenaganya sebagai ternak kerja untuk menarik batang-batang kayu dan setelah kerbau tersebut

tua baru dijual untuk dipotong, sehingga kualitas daging kerbau pada umumnya kurang

disukai, karena kualitasnya kurang baik dibandingkan daging sapi atau ternak lainnya.

Produksi daging kerbau pada tahun 2005 sekitar 165 ton (Disnak Kaltim, 2005). Dari

produksi tersebut, tiga kabupaten tertinggi sebagai produsen daging kerbau adalah Kabupaten
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Nunukan (45 ton), Kutai Kartanegara (44 ton), dan Kota Samarinda (31 ton). Khusus untuk

Kota Samarinda ternak kerbau yang dipotong di RPH pada umumnya didatangkan dari

Sulawesi Tengah, dimana setiap bulan rata-rata ternak kerbau yang dipotong di RPH

sebanyak 10 ekor. Satu ekor kerbau dewasa memiliki berat hidup rata-rata mencapai 500 kg,

dimana dressing percentage berkisar 46-55% (3-5% lebih rendah daripada sapi) dan berat

kulit sekitar 12,5-14% dari berat hidup. Total daging tanpa lemak yang dapat dipisah sekitar

15% dan tulang-tulangnya 17-18% (Morgan, 1992 dalam Murti, 2002). Dari keadaan ini,

daging kerbau kurang banyak mengandung lemak intramuskuler daripada daging sapi,

sehingga lemak dan energi bagian yang dapat di makan lebih sedikit. Bila berat karkas rata-

rata 50% dari berat hidup (berat hidup kerbau dewasa rata-rata 500 kg yang dipotong di

RPH), maka dalam satu tahun telah dipotong sebanyak 660 ekor, atau sekitar 4,55% dari

populasi ternak kerbau di Kalimantan Timur. Dibanding produksi daging sapi (7.500 ton),

sumbangan daging kerbau sebesar 0,55% dari total produksi daging di Kalimantan Timur

sebesar 30.000 ton (tahun 2005).

A.3. DESKRIPSI

A.3.1.  Ciri spesifik sifat kualitatif

a. Warna

Berdasarkan pengamatan di lapangan, kerbau rawa yang berumur muda di sepanjang

sungai mahakam memiliki warna tubuh cokelat keabu-abuan dengan dominan bulu warna

cokelat kemerahan di bagian punggung ternak kerbau yang memanjang dari kepala sampai

tulang ekor dan warna putih di bagian lutut sampai tracak dan bagian bawah perut untuk

kerbau muda, sedangkan kerbau dewasa warna tubuhnya menjadi abu-abu kehitaman, kecuali

kaki dari lutut sampai tracaknya dan bagian perut bawah yang berwarna putih.

b. Produktivitas

Kerbau mempunyai sifat lambat dewasa, dan lambat untuk kawin kembali sesudah

beranak. Sifat yang kurang baik ini akan bertambah lagi bila disertai dengan pakan yang

kurang baik. Masa kebuntingan kerbau lebih lama satu bulan daripada sapi. Gejala estrusnya

kurang jelas, dan perkawinan sering dilakukan pada malam hari sehingga akan menyulitkan

pengontrolan pemiliknya. Angka reproduksinya rendah. Di Indonesia berdasarkan hasil

survei, telah diketemukan persentase panen anak kerbau sebesar 54,7%. Hal-hal diatas

menyebabkan kerbau sering dianggap kurang produktif.
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Gambar 3. Induk Kerbau Kalang dan anaknya.

Pada kondisi pakan yang jelek, setidaknya kerbau dapat tumbuh menyamai sapi, tetapi

pada kondisi pakan yang sangat baik, misalnya pada penggemukan, kecepatan

pertumbuhannya tidak dapat melampaui pertumbuhan sapi.

Kerapatan dari kelenjar keringat kerbau hanyalah sepersepuluh dari yang dipunyai

sapi. Selain itu, kerbau mempunyai bulu yang sangat jarang, sehingga mengurangi

perlindungannya terhadap sinar matahari langsung. Hal-hal inilah yang menyebabkan kerbau

kurang tahan terhadap sengatan sinar matahari maupun udara yang dingin. Penurunan

temperatur yang tiba-tiba dapat menimbulkan pneumonia dan kematian.

Daging kerbau hampir sama dengan daging sapi, tetapi daging kerbau lebih merah

karena mempunyai pigmentasi yang lebih banyak dan kurang lemak intramuskulernya.

A.3.2.  Ciri spesifik sifat kuantitatif

Secara rinci sifat-sifat Kerbau Kalang dewasa betina sebagai berikut :

Tabel 2. Ciri Spesifik Kuantitatif Kerbau Kalang Dewasa
BAGIAN TUBUH (CM) Cm %

1 Tinggi pundak 129 100.00
2 Tnggi punggung 126 97.67
3 Tinggi bagian silang 128 99.25
4 Tinggi akar ekor 124 96.12
5 Tinggi pinggul 107 82.95
6 Tinggi sendi pinggul 114 88.05
7 Tinggi tulang duduk 116 90.29
8 Tinggi ujung tulang tumit 48 37.31
9 Tinggi lekat kaki sampai depan dada 86 66.41
10 Tinggi siku 41 31.78

11 Tinggi tulang gantung 35 26.86
12 Panjang rongga badan 154 119.40
13 Panjang leher rongga badan 190 147.00
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BAGIAN TUBUH (CM) Cm %
14 Panjang leher 50 38.76
15 Panjang punggung 81 62.79
16 Panjang bagian lumbal 41 32.08
17 Panjang bagian dasar pingul 47 36.56

18 Panjang pundak 44 34.11
19 Lebar dada depan 45 34.88
20 Lebar dada bagian iga 44 34.32
21 Lebar pinggul 43 33.33
22 Lebar bagian dasar pinggl 46 35.82
23 Lebar bagian tulang duduk 33 25.37
24 Kedalaman dada 75 58.25
25 Luas lingkaran dada 202 156.59

26 Luas lingkaran pipa kaki 33 25.58
27 Panjang kepala 57 44.19
28 Panjang kepala bagian depan 53 41.09
29 Panjang hidung 10 7.75
30 Lebar kepala bagian depan (terkecil) 11 8.53
31 Lebar kepala bagian depan (terbesar) 19 14.73
32 Kedalaman kepala 27 21.26
33 Lebar tenggorokan 16 12.68
34 Jarak antara dasar tanduk 20 15.67
35 Lebar pipi 26 20.16
36 Panjang tanduk 73 56.59
37 Luas lingkaran tanduk 26 20.16

38 Jarak antara titik kedua ujung tanduk 21 16.28
Berat kerbau (kg) 502

A.4. WILAYAH SEBARAN

A.4.1. Sejarah terbentuknya kelompok Kerbau Kalang di Kab. Kutai Kartanegara

Perkembangan kerbau kalang saat ini bermula dari usaha seorang penduduk dari Desa

Melintang pada tahun 1918 yang membeli kerbau dari kampung Dayak Kelawit Bentian

sejumlah 18 ekor yang terdiri dari 6 ekor jantan dan 12 ekor betina. Menurut bapak H. Arman

mantan ketua kelompok ternak Kerbau Kalang “Lebak Singkil” pada jaman dahulu pembelian

kerbau dilakukan dengan sistem tukar menukar barang atau barter yaitu dengan melakukan

penukaran barang berupa emas, tembakau atau garam. Ternak kerbau tersebut kemudian

dibawa ke salah satu tempat di Desa Muara Wis, ternak kerbau tersebut berkembang hingga

sekarang dengan anggota kelompok yang cukup banyak. Populasinya terus bertambah, karena

selain beranak juga ada penambahan populasi yang diperoleh dari bantuan pemerintah berupa

bantuan BANPRES pada tahun 1990 sebanyak 10 ekor, karena dianggap berhasil dalam

pemeliharaannya pada tahun 1998 diberi lagi bantuan kerbau sebanyak 30 ekor (Suriansyah,

2006).

BALI
TBANGDA P

ROV. K
ALT

IM



9

Kecamatan Muara Wis merupakan salah satu kecamatan yang berada pada wilayah

zona hulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki kelompok ternak kerbau kalang yakni

kelompok Lebak Singkil dan Tanjung Terakan. Kecamatan ini memiliki 7 desa dengan luas

wilayah 1.108,16 km2 yang terdiri dari lahan sawah 150 ha, perkebunan 512 ha, pertanian

lahan kering 456 ha, kebun campuran 823 ha, hutan rawa 23.200 ha, hutan belukar 41.009 ha,

semak 21.797 ha, rumput 13.800 ha dan lain-lain 39.068 ha. Jumlah penduduknya 7.877 jiwa

yang terdiri dari laki-laki 4.034 jiwa dan perempuan 3.843 jiwa dengan rasio jenis kelamin

104,97 dan kepadatan penduduknya 7,11 jiwa/km2.

Gambar 4. Wilayah pengembangan ternak kerbau kalang

A.5. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa usahaternak Kerbau Kalang di

Kalimantan Timur mempunyai prospek pasar yang baik seperti: nilai jual ternak, permintaan

masih relatif tinggi, dapat dijadikan sumber pendapatan peternak, dan ternak kerbau dapat

hidup sesuai dengan agroekosistem wilayah setempat dan secara sosial ekonomi dapat

diterima oleh masyarakat.
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Dokumentasi

Gambar 5. Perjalanan menuju lokasi kandang kalang kerbau
di rawa-rawa hulu sungai Mahakam

Gambar 6. Profil kerbau kalang dewasa betinaBALI
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Gambar 7. Penyediaan hijauan pakan rumput Kumpai dengan menggunakan Ces

Gambar 8. Penimbangan ternak kerbau kalang dengan timbangan digitalBALI
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Gambar 9. Anak kerbau kalang

Gambar 10. Penimbangan ternak kerbau kalang dengan timbangan digitalBALI
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B. RUMPUN AYAM NUNUKAN

B.1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati

tertinggi di dunia. Keanekaragaman hayati tersebut meliputi keanekaragaman ekosistem,

spesies dan variabilitas genetik dari tumbuhan hewan serta jasad renik (Komisi Nasional

Plasma Nutfah, 2000). Pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut telah dilakukan sejak

awal kehidupan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar mereka, seperti untuk

pangan, sandang, papan maupun obat-obatan (Dwiyanto dan Setiadi, 2003). Komnas Plasma

Nutfah (1999) menyatakan bahwa, plasma nutfah (sumberdaya genetik) adalah substansi yang

terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber keturunan yang dapat

dimanfaatkan dalam rekayasa penciptaan bibit unggul maupun rumpun baru. Menurut

Sastrapradja (1992), plasma nutfah adalah aset yang sangat penting karena merupakan bahan

mentah dalam program pemuliaan untuk merakit jenis-jenis unggul yang sangat penting

dalam penyediaan atau pemenuhan kebutuhan manusia.

Ayam Nunukan merupakan ayam buras khas Kalimantan Timur yang sangat

berpotensi untuk dikembangkan dan dilestarikan. Penampilan ayam Nunukan mirip ayam ras

petelur yang berwarna coklat dan mempunyai daging cukup banyak. Hal ini menyebabkan

ayam tersebutselain dijadikan ayam petelur juga dipelihara sebagai ayam pedaging atau

dikenal dengan ayam dwiguna. Sesuai dengan perkembangan umur, jumlah telur ayam yang

bertubuh montok ini dapat mencapai 120 – 140 butir pertahun. Pusat Pelatihan Poultry di

Ciawi Bogor melaporkan bahwa produksi telurnya dapat mencapai 182 butir pertahun. Berat

telur ayam tersebut sekitar 47,5 gram dengan rata-rata konsumsi pakan ayam betina dewasa

85 gram/ekor/hari (Mulyono, 1996). Menurut Murtidjo (2000) ayam Nunukan merupakan

jenis varietas ayam buras yang tersebar di Pulau Tarakan dan Nunukan, memiliki potensi

yang baik untuk dikembangkan menjadi tipe petelur yang produktif. Ayam Nunukan jantan

memiliki morfologi yang unik, yaitu bulu pertama pada sayap dan ekor tidak dapat tumbuh

sempurna bahkan tidak tumbuh sama sekali.

Dalam perkembangannya di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan, ayam Nunukan

mengalami penurunan populasi dan penurunan kemurnian karena pemeliharaan yang

bercampur dengan ayam buras lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan kepunahan bila tidak

ditangani dengan baik. Sampai saat ini pola pemeliharaan masih bersifat tradisional, seperti

teknik pemberian pakan dan kandungan gizi yang belum sesuai dengan perkembangan umur
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dan tujuan pemeliharaan serta program pencegahan dan pengobatan penyakit yang belum

intensif.

B.2. ASAL-USUL

B.2.1. Asal-usul

Ayam Nunukan merupakan plasma nutfah khas Kalimantan Timur yang berasal dari

daratan Cina bagian selatan. Ayam Nunukan masuk ke Tarakan sekitar tahun 1922 yang

dibawa oleh perantau Cina lewat Tawao dan Nunukan. Ayam Nunukan telah mengalami

adaptasi lingkungan selama 50 tahun di Indonesia dan memiliki potensi yang baik untuk

dikembangkan menjadi tipe petelur yang produktif. Produksi telurnya mencapai 182 butir

pertahun dengan puncak produksi mencapai 62% (Murtidjo, 2000).

Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan adalah wilayah penyebaran ayam Nunukan di

Kalimantan Timur. Kota Tarakan memiliki kondisi geografis sebagai berikut : terletak antara

115o22’30” sampai dengan 118o44’54” BT dan 3o30’00” sampai dengan 4o24’55” LU,

dengan luas wilayah 657,33 km2. Kota Tarakan merupakan kota pulau dengan batas-batasnya

sebelah utara, barat dan selatan dengan Kabupaten Bulungan serta sebelah timur dengan Laut

Sulawesi. Sedangkan Kabupaten Nunukan berbatasan dengan negara Malaysia Timur-Sabah,

sebelah Timur dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan kabupaten Bulungan dan

Kabupaten Malinau, sebelah Barat dengan negara Malaysia Timur-Serawak.

Kota Tarakan mempunyai bentuk wilayah dan topografi dari datar sampai berbukit

dengan ketinggian 0 – 105 m dpl. Temperatur rata-rata 24 – 30,75 oC dan curah hujan antara

3290,5 mm/tahun. Kota Tarakan terdiri atas 4 kecamatan dan 18 desa dengan jumlah

penduduk 148.319 jiwa.

Kota Tarakan adalah salah satu wilayah asal-usulnya ayam Nunukan yang mulai

dikenal di Kalimantan Timur, yang sekarang sudah tidak banyak dikembangkan ayam

Nunukan. Sistem pemeliharaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah dikandangkan

dan dilepaskan, pakan yang diberikan pada umumnya bukan pakan komersial, tetapi berupa

dedak padi, jagung atau nasi sisa. Jenis penyakit yang banyak menyerang adalah CRD,

dimana pada umumnya masyarakat sudah mengenal vaksin jenis tersebut.

Ayam Nunukan merupakan jenis plasma nutfah asli Kabupaten Nunukan dan Kota

Tarakan yang memiliki potensi dalam produksi telurnya, disamping juga produksi dagingnya.

Pada saat upacara keagamaan etnis Cina harga ayam Nunukan dapat mencapai Rp. 200.000,-

/kg berat hidup. Produksi telur yang tinggi dan performan yang mirip telur ayam kampung
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merupakan potensi yang perlu dikembangkan. Harga telurnya dapat menyamai harga telur

ayam kampung. Pemeliharaan ayam Nunukan di daerah asalnya (Tarakan dan Nunukan)

masih bersifat tradisional dan bercampur dengan ayam kampung lainnya, sehingga

dikhawatirkan akan menurunkan keaslian ayam Nunukan (Wafiatiningsih, 2004). Untuk

mengatasi permasalah tersebut maka langkah-langkah yang harus diambil yaitu pemeliharaan

secara intensif dan diadakan eksplorasi, karakterisasi, program budidaya (terutama pemberian

pakan yang sesuai dengan kebutuhan ayam tersebut) dan seleksi kearah kemurniannya.

Pengamatan secara visual ayam Nunukan pada kegiatan ini menunjukkan bahwa

kemurnian ayam Nunukan sudah menurun dan diperkirakan kemurniannya sekitar 50 – 70%.

Hal ini diketahui dari warna bulu dasar yang sudah banyak bercampur dengan warna ayam

buras.

B.2.2. Perkembangan populasi dan produksi daging

Ayam Nunukan termasuk ayam buras yang istimewa bila dijadikan sebagai ayam

pedaging. Dalam umur 6 bulan beratnya bisa mencapai 3,5 kg (berat hidup) dan bila sudah

dewasa bisa lebih dari 4 kg. Bila dijadikan sebagai ayam pedaging dengan sistem

pemeliharaan intensif, pertumbuhannya berlangsung lebih cepat tanpa mengurangi bobot

hidup (Irawan, 1996). Disamping itu produksi telur cukup banyak, sehingga dapat

dikategorikan sebagai ayam dwiguna. Menurut Cresswell dan Gunawan (1987) yang disitasi

Murtidjo (2000), menyatakan bahwa produksi pertama ayam Nunukan pada umur 153 hari,

sedangkan ayam ras petelur umur 150 hari. Produksi telur ayam Nunukan sebanyak 182 butir

sedangkan ayam ras sebanyak 259 butir. Walaupun produksi telur lebih sedikit tapi

konsumsinya juga lebih sedikit yaitu sebanyak 85 gram/ekor/hari, sedangkan ayam ras

sebanyak 118 gram/ekor/hari, tetapi konversi pakan ayam Nunukan lebih besar yaitu sebesar

3,6 sedangkan ayam ras sebesar 2,7 seperti tertera pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perbandingan Produktifitas Ayam Nunukan Dengan Ayam Ras.

Uraian Produktifitas

Ayam ras Ayam Nunukan

Berat badan 4 minggu (gr) 250 151

Berat badan 8 minggu (gr) 686 423

Berat badan 12 minggu (gr) 914 665

Berat badan 16 minggu (gr) 1.200 1.010

Berat badan 20 minggu (gr) 1.573 1.203
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Uraian Produktifitas

Ayam ras Ayam Nunukan

Produksi pertama (hari) 150 153

Puncak produksi (%) 87 62

Produksi telur (butir) 259 182

Berat telur (gr) 62,6 47,5

Konsumsi/hari (gr) 118 85

Konversi 2,7 3,6

Sumber : Cresswell, D.C dan Gunawan 1987 disitasi Murtidjo 2000.

B.3.  DESKRIPSI

B.3.1.  Ciri spesifik sifat kualitatif dan Kuantitatif

a. Warna

Berdasarkan pengamatan di lapangan, ayam Nunukan jantan maupun betina

mempunyai badan berwarna coklat (semua bagian tubuh ada warna coklat, kecuali jengger,

kulit, shank dan cuping), pola warna bulu polos, kerlip bulu keemasan dan corak bulu polos.

Ciri khas lain dari ayam Nunukan jantan adalah tidak adanya ekor (sebanyak 71,48% dari

total ayam Nunukan jantan yang diamati).

Tabel 4. Frekuensi (warna bulu) Ayam Nunukan.

No. Bagian
Tubuh

Betina Dewasa Jantan Dewasa

Warna Frekuensi
Fenotip (%)

Warna Frekuensi
Fenotip (%)

1. Jengger Merah muda 66,67 Merah tua 57,14

2. Paruh Kuning kecoklatan 66,67 Kuning kecoklatan 57,14

3. Cuping Putih, merah muda 66,67 Merah tua 71,43

4. Kulit Krem muda 52,38 Kuning 57,14

5. Shank Kuning 100 Kuning 100

6. Leher Coklat, hitam 61,9 Coklat tua 71,43

7. Punggung Abu-abu, coklat, hitam 47,62 Abu-abu, hitam,

coklat tua

71,43

8. Dada Coklat muda 76,19 Coklat tua 42,86

9. Sayap luar Coklat tua, hitam dan

coklat,

Hitam, putih

33,33 Coklat tua, hitam 57,14

10. Sayap dalam Coklat muda 42,86 Coklat muda, hitam 42,86

11. Ekor Coklat, hitam 42,86 Tak berekor 71,43

12. Paha Coklat muda 76,19 Coklat muda 57,14
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Tabel 5. Frekuensi fenotip (pola warna bulu, corak bulu dan kerlip bulu) ayam Nunukan

No. Karakteristik Betina Jantan
Frekuensi Fenotip (%) Frekuensi Fenotip (%)

1. Pola warna bulu
- polos 100 100
- tipe liar - -
- pola kolumbian - -

2. Corak bulu
- polos 100 100
- lurik - -

3. Kerlip bulu
- perak - -
- emas 71,43 85,71

Tabel 6. Bobot Badan Dan Ukuran-Ukuran Bagian Tubuh Ayam Nunukan Betina Dan Jantan
Dewasa.

No. Variabel Betina dewasa Betina muda Jantan dewasa Jantan muda

1. Bobot badan (gr) 1755,20 ± 409,7 1200 ± 0,0 1485 ± 776 1096 ± 699

2. Panjang shank (cm) 7,20 ± 0,59 6,6 ± 0,57 9,47 ± 4,00 10,06 ± 5,42

3. Lebar shank (cm) 4,26 ± 0,52 3,8 ± 0,14 4,51 ± 0,56 4,32 ± 0,52

4. Panjang tibia (cm) 12,39 ± 0,84 11,6 ± 1,13 13,86 ± 1,59 13,68 ± 1,28

5. Panjang femur (cm) 9,93 ± 0,69 9,15 ± 0,21 10,33 ± 0,81 9,90 ± 0,65

6. Panjang dada (cm) 10,47 ± 0,83 9 ± 0,71 10,72 ± 1,37 10,60 ± 1,22

7. Lingkar dada (cm) 30,71 ± 3,61 26,5 ± 0,42 31,14 ± 3,78 30,62 ± 3,38

8. Panjang punggung (cm) 16,60 ± 1,05 14,7 ± 2,12 16,92 ± 1,55 16,36 ± 1,81

9. Panjang sayap (cm) 19,67 ± 1,00 17,5 ± 0,71 20,87 ± 2,04 20,70 ± 2,02

10. Panjang leher (cm) 13,70 ± 1,82 14,55 ± 0,78 15,49 ± 1,36 14,50 ± 1,17

11. Panjang paruh (cm) 2,08 ± 0,16 1,8 ± 0,0 2,13 ± 0,20 2,10 ± 0,19

12. Lebar kepala (cm) 3,42 ± 0,31 2,75 ± 0,07 3,59 ± 0,57 3,50 ± 0,29
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B.4. MUTU HASIL

Penghitungan jumlah konsumsi pakan dapat diketahui bahwa ayam Nunukan dewasa

yang telah bertelur perhari menghabiskan pakan komersial untuk petelur sebanyak 86,88 ±

4,77 gram, sedangkan untuk ayam Nunukan muda sebanyak 78,81 ± 7,97 gram. Kandungan

protein pakan yang diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah 18%, hal ini dimaksudkan

untuk meningkatkan produksi telur dan untuk mencegah adanya penurunan produksi telur,

karena stress transportasi dari Kabupaten Nunukan dan stress adaptasi terhadap lingkungan

baru. Setelah dilakukan penghitungan, maka dapat diketahui bahwa total bahan kering yang

dikonsumsi adalah 75,58 ± 4,15 gram/ekor/hari dan protein sebesar 9,83 ± 0,54

gram/ekor/hari.

Dari penghitungan jumlah telur ayam yang dihasilkan perhari dari 7 ekor betina

didapatkan hasil 0,33 butir/ekor/hari. Menurut Murtidjo (1992), ayam dewasa yang sedang

bertelur memerlukan protein untuk telur sebesar 9 gram/butir telur dari pakannya dan protein

yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya sekitar 3 – 4 gram/hari. Sedangkan untuk

energinya seekor ayam dewasa membutuhkan 2800 – 3000 kkal/kg. Dengan melihat

kebutuhan protein untuk sebutir telur, maka kebutuhan protein untuk telur dalam penelitian

ini, untuk seekor ayam sebesar 2,97 gram/telur/hari. Disamping itu masih ditambah ± 4 gram

protein/ekor/hari untuk pertumbuhan, sehingga pemberian protein dalam penelitian ini sangat

mencukupi.

B.5. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengamatan terhadap ayam

Nunukan harus terus dilaksanakan untuk mendapatkan informasi teknologi budidaya yang

tepat dan data keragaan ayam Nunukan dari DOC sampai masa produksi.
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DOKUMENTASI

Gambar 11. Unit Pengembangan dan Pelestarian Ayam Nunukan
Di Kab. Nunukan Kalimantan Timur

Gambar 12. Kelompok Ayam Nunukan Yang Dimurnikan Dari Hasil Seleksi
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Gambar 13. Ayam Nunukan Jantan Yang Pertumbuhan Ekornya Melambat

Gambar 14. Ayam Nunukan jantan dan betina dewasa
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Gambar 15. Anak Ayam Nunukan jantan dan betina pertumbuhan
bulunya melambat sampai umur 2 bulan

Gambar 16. Telur Ayam Nunukan mirip dengan telur ayam kampung
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C. RUMPUN RUSA SAMBAR

C.1. PENDAHULUAN

Jenis fauna atau satwa liar telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan

seperti pemanfaatan berupa daging untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, sebagai

hewan peliharaan, obyek wisata serta sebagai hewan percobaan biomedis dan obat-obatan.

Salah satu satwa liar yang mempunyai potensi nilai ekonomi atau komersil yaitu rusa, karena

rusa dapat dimanfaatkan sebagai penghasil daging, kulit, dan tanduk. Tanduk muda (velvet)

yang sudah dikeringkan harganya dapat mencapai US $ 120 per kg. Rusa di Indonesia yang

mempunyai peluang untuk dibudidayakan salah satunya adalah Cervus unicolor brookei.

Rusa dapat dijadikan alternatif sumber ekonomi masyarakat sekitar hutan dengan cara

pengembangan penangkaran atau budidaya, karena produk yang dihasilkan rusa semuanya

mempunyai nilai ekonomi dan pasar bagi produk yang dihasilkan juga tersedia. Rusa juga

mempunyai nilai estetika yang dapat dijadikan satwa peliharaan untuk kesenangan dan

sebagai satwa pajangan dalam taman. Status rusa di Indonesia hingga saat ini masih

merupakan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini disebabkan oleh populasi

rusa di alam semakin menurun sebagai akibat adanya perburuan liar untuk berbagai

kepentingan, karena selama ini pemenuhan kebutuhan satwa termasuk rusa masih dilakukan

dengan cara menangkapnya dari alam (kawasan hutan termasuk kawasan konservasi), selain

itu disebabkan oleh rusaknya habitat sebagai dampak eksploitasi hutan. Dalam rangka

menyelamatkan populasi rusa dari kepunahan perlu dilakukan suatu usaha melalui konservasi

ex-situ dengan tujuan untuk pemanfaatan secara lestari, baik sebagai satwa konsumsi, obyek

wisata maupun satwa percobaan.

Rusa sambar (Cervus unicolor brookei), termasuk dalam kategori hewan liar dengan

fisik yang relatif besar mempunyai ukuran tubuh yang terbesar dibanding dengan spesies rusa

Indonesia yang lain seperti rusa timor (Cervus timorensis), rusa Bawean (Axis kuhlii), muncak

(Muntiacus muntjak). Rusa sambar yang ada di Pulau Kalimantan, mempunyai potensi untuk

dikembangkan tidak saja penghasil daging yang berkualitas (Venison), tetapi juga beberapa

produk untuk pengobatan tradisional Cina. Produk bahan obat tradisional Cina yang telah

diproduksi dari hasil tambahan peternakan rusa di Selandia Baru yaitu: royal deer velvet

liqueur, dried deer antler velvet, deer horn and ginseng capsules, Versatile venison jerky,

deer blood powder capsules, deer tails, dried pizzle and sinew (Bellaney, 1993). Produk

peternakan rusa tersebut di export dari Selandia Baru ke Cina, Hongkong, USA, Taiwan,

Jepang dan Australia, yang dapat diandalkan menjadi sumber devisa negara. Dari gambaran
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produksi peternakan diatas, rusa sambar mempunyai potensi untuk dikembangkan di

Indonesia sebagai industri peternakan.

Usaha-usaha perlindungan dan pemuliaan rusa telah dibentuk Pemerintah Provinsi

Kaltim melalui Dinas Peternakan membangun Penangkaran Rusa Sambar (Cervus unicolor

brookei) yang berlokasi di desa Api-Api Kecamatan Waru Kabupaten Paser sejak lebih dari

10 tahun lalu. Saat ini populasi ternak di penangkaran Desa Api-Api berjumlah 220 ekor

dengan dengan produk utama tanduk rusa muda (velvet) yang diolah menjadi makanan

suplemen kesehatan dengan menggunakan menejemen peternakan yaitu teknologi pakan,

menejemen petak dengan cara rotasi, penanganan kesehatan dan panen ranggah (Semiadi,

2001).

Berdasarkan data dan informasi genetika dan performans yang dimiliki rusa sambar ini

harus segera diresmikan dan diakui penamaanya sebagai salah satu rumpun ternak lokal asli

Indonesia yang harus dilindungi plasma nutfahnya sebagai salah satu sumber daya genetik

ternak dan asset strategis bangsa Indonesia.

C.2. ASAL USUL

Menurut asal-usulnya, keberadaan rusa di permukaan bumi terjadi pada era Oligocene,

sekitar 25–30 juta tahun yang lampau. Nenek moyang rusa pada awalnya tidak berwujud

seperti rusa yang dikenal saat ini, tetapi berukuran hanya sebesar kucing dan mempunyai lima

jari. Alat pertahanan diri mereka bukan berupa ranggah (antler), tetapi taring yang

memanjang tumbuh keluar.

Rusa termasuk satwa ruminansia dari bangsa (ordo) artiodactyla, suku (family)

cervidae, dengan anggota 17 marga (genus), 42 jenis (spesies) dan 196 anak jenis (sub-

spesies) (Baillie & Groombrigde 1996, Timmins et al. 1998, Whitehead 1993). Dari jumlah

tersebut setidaknya 22 jenis dari 6 marga hidup dikawasan tropis.

Rusa Sambar atau Sambar India (disebut juga rusa sambur, sambhur), adalah jenis

rusa besar yang umum berhabitat di Asia. Rusa Sambar terdapat di Indonesia (Mataram),

India, Asia Tenggara. Rusa sambar tinggal dihutan Tropika panas dan hutan sub tropika,

dengan ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut (dpl).

Rusa Sambar adalah salah satu rusa yang berasal dari bangsa (ordo) artiodactyla, suku

(family) cervidae, marga (genus) cervus, dan merupakan jenis (spesies) Cervus unicolor

brookei. Rusa Sambar merupakan plasma nutfah Asli Kalimantan Timur yang setiap saat
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terus diburu untuk diambil dagingnya, sehingga dikhawatirkan suatu saat akan punah. Dari

segi pemenuhan protein hewani penduduk Kalimantan Timur, daging rusa sangat membantu

karena daging rusa harganya murah dibandingkan harga Ternak lainnya seperti sapi, kerbau,

dan kambing sehingga dapat dibeli oleh berbagai kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena

Rusa Sambar diburu tanpa memerlukan modal untuk membudidayakan hanya ekstraktif di

hutan sehingga harga daging dapat murah.

C.3.DESKRIPSI

C.3.1. Sifat Kualitatif

Rusa sambar merupakan rusa tropis yang terbesar ukuran badannya dan terluas

penyebarannya di benua Asia. Mengingat rusa iniberukuran besar, mereka dikenal sebagai

rusa yang bertenaga kuat dengan badan yang tinggi tegap. Oleh sebab itu menghadapi rusa

sambar yang masih bersifat agak liar dibutuhkan kesabaran dan keterampilan tinggi bagi yang

menangganinya. Di saat stress dan ketakutan, Rusa Sambar akan berusaha melarikan diri

secara membabi buta dengan cara merundukan kepalanya. Secara Karakteristik rusa sambar

(Cervus unicolor brookei) termasuk golongan ruminansia yang mempunyai tingkah laku jelas

berbeda dengan ruminansia lain, yaitu mempunyai ketajaman pendengaran, penciuman,

kecepatan melompat dan berlari cukup tinggi. Pada umur dewasa berbadan besar, tungkai

panjang, hidung gelap dan suara khas melengking nyaring.

Warna bulu rusa sambar umumnya coklat dengan variasinya yang agak kehitaman

(gelap) pada yang jantan atau yang telah tua. Ekor agak pendek dan tertutup bulu yang cukup

panjang. Keadaan bulu termasuk kasar dan tidak terlalu rapat. Pada daerah leher bagian

lateral, bulu membentuk suatu surai/malai (mane). Perubahan warna bulu dari coklat cerah

menjadi lebih gelap, khususnya pada yang jantan dominan, sering terlihat bersamaan dengan

masuknya pejantan ke musim kawin (Semiadi dan Nugraha, 2004).
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Gambar 17. Warna tubuh dan bentuk badan pada Rusa Sambar yang ada di penangkaran
di desa Api-Api Kecamatan Waru Kabupaten Paser Kalimantan Timur

Selama masa pertumbuhan ranggah muda, rusa memerlukan peningkatan konsumsi

mineral. Di alam bebas hal ini dilakukan dengan cara antara lain menjilati tanah, sisa abu

pembakaran rumput, mencari air yang sedikit asin, menjilati bebatuan yang berbahan dasar

atau sumber air yang mengandung sulfur. (Anomius 1979, Hubback 1939, Suttie et al. 1994,

thom 1937).

Di antara semua rusa tropis, ukuran ranggah pada Rusa Sambar baik dalam hal

panjang, rentang maupun diameter batang ranggah merupakan yang terbesar. Panjang ranggah

keras untuk Rusa Sambar di wilayah Indonesia pada ranggah kanan 784 mm sedangkan pada

bagian kiri 772 mm. (Semiadi et al.1999). Dalam kondisi ranggah keras maka perilaku untuk

berkubang dan sifat agresif akan timbul. Disaat itu pula rusa berada dalam kondsi optimum

untuk melakukan perkawinan.

Pada Rusa Sambar muda (<2 tahun) lama ranggah dalam keaadaan keras sekitar 205

hari (± 107 hari) dan pada yang dewasa mencapai 231 hari. Sedangkan pertumbuhan ranggah

velvet setelah ranggah keras lepas hingga menemui masa ranggah keras yang baru

(pertumbuhan velvet) sekitar 136 hari pada yang muda dan 125 hari pada yang dewasa

(Semiadi el al. 1994).
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Gambar 18. Ranggah Rusa Sambar (Cervus unicolor brookei)

Di kehidupan alam bebas, pada Rusa Sambar jantan lebih menyukai kehidupan

menyendiri (solitaire), dan pada Rusa Sambar betina membentuk kelompok keluarga dengan

anggota keluarga yang terdiri atas satu dan dua ekor yang biasanya merupakan anak-anaknya

dari hasil kelahiran tahun sebelumnya dan anak baru.

C.3.2. Sifat Kuantitatif

Tinggi gumba pada yang jantan dapat mencapai 160 cm dengan berat badan antara 136-

320 kg, sedangkan pada yang betina mencapai 115 cm dengan berat badan 135-225 kg,

tergantung pada anak jenis. Pada saat lahir, berat anak rusa betina sekitar 3 kg, sedangkan

jantan sekitar 4 kg, disampih setelah umur 6 bulan. Ada kecenderungan anak jenis rusa

sambar yang berasal dari India dan Sri Lanka merupakan yang terbesar dan tertinggi (Awal et

al., 1992, Lewis et al., 1990). Jenis anak Rusa Sambar dengan ukuran terbesar dijumpai di

India hingga Sri Langka, dimana habitat liarnya jantan dapat mencapai berat 275-300 kg.

Pada lingkungan peternakan di Australia, rusa sambar betina dapat mencapai berat badan 228

kg (Anderson, 1984). Berat minimal untuk kesiapan perkawinan baik pada jantan atau betina

adalah 85-95 kg. dapat dikembangkan sebagai jenis ternak dual-purpose, yaitu sebagai

penghasil daging dan ranggah.

C.3.3. Sifat Reproduksi

Perkawinan alami secara umum berkisar antara bulan Juli sampai September. Pada

Rusa Sambar yang belum dikawinkan (nulliparous), lama periode birahi di tahun pertama

berlangsung antara 21-89 hari, dimana periode tersebut terjadi antara 1-5 kali siklus luteal.

Pubertas pertama pada ternak Rusa Sambar dapat terjadi pada kisaran berat badan 72-102 kg

atau umur termuda 7 bulan (Asher et al. 1997). Kebuntingan terjadi antara 263-267 hari
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dengan berat lahir sekitar 8,64 kg pada anak jantan dan 6,71 kg pada anak betina

(Chinciyanond et al., undated). calving interval pada Rusa Sambar berkisar 10-12 bulan.

Tabel 7. Tampilan parameter reproduksi pada Rusa Sambar betina muda untuk pertama
kalinya menunjukan pubertas

No Umur
(hari)

Berat badan (kg) Lama masa musim
birahi (hari)a)

Jumlah siklus luteal b)

82

84

42

40

62

56

414

393

290

566

226

447

105

94

93

100

72

107

82

89

>390 c)

36

21

>90c)

4

5

>20

3

1

>5

Rataan 389,3 95,2 57 3,25

Sumber: Asher et al . (1997). a)= Interval diantar tanggal pertama kali terdeteksi kejadian ovulasi dengan tanggal
terakhir hilangnya aktivitas ovulasi. b)= kejadian bedasarkan indikator jumlah siklus progesteron
yang >12 hari. c)= terus berlanjut hingga penelitian berakhir.

Pubertas pertama pada Rusa Sambar jantan mulai terjadi saat pedicle mulai tumbuh.

Rusa Sambar jantan menampakan sifat birahinya pada umur 19 bulan (rusa liar) dan di tingkat

penangkaran pada umur 15-16 bulan. Pada beberapa jenis rusa, di saat pejantan dalam

keadaan beranggah keras dan di puncak birahi, akan mengeluarkan aroma badan yang khas

dan kuat. Biasanya perilaku berkubang juga timbul, dimana apabila sumber air tidak dijumpai

maka air kencingnya sendiri dipakai sebagai sumber kubangan. Pada Rusa Sambar muda dan

dewasa, konsentrasi sperma hasil pengumpulan secara elektroejakulator bervariasi antara 80-

1200 x 106/ml, pada volume antara 0,4-2,6 ml dan dengan tingkat mortilitas antara 10-80%

(Semiadi et al., 1998).

C.3.4. Tingkat Konsumsi Pakan
Dalam usaha peternakan, pakan merupakan salah satu aspek yang sangat penting.

Keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kondisi pakan yang dikonsumsi oleh ternak.

Pakan yang diberikan jangan sekedar dimaksudkan untuk mengatasi lapar ataupun sebagai

pengisi perut saja melainkan harus bermanfaat untuk kebutuhan hidup, membentuk sel-sel

baru, mengganti sel-sel rusak dan untuk produksi. Pakan adalah semua bahan makanan yang

bisa diberikan dan bermanfaat bagi ternak. Pakan yang diberikan harus berkualitas tinggi dan

mengandung zat-zat yang diperlukan ternak dalam hidupnya seperti karbohidrat, lemak,

protein, mineral dan air (Murtidjo, 1993).
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Kualitas produksi ternak sangat erat hubungannya dengan kualitas pakan lokal yang

tersedia. Sehingga pemanfaatan sumber pakan lokal secara optimal dapat menentukan

tercapainya produktivitas secara maksimal pula. Makanan pokok ternak ruminansia pada

umumnya berasal dari hijauan dalam jumlah besar (90%) dari berbagai jenis rumput dan

dedaunan (Orskov, 1982). Kebutuhan pakan ternak akan dicerminkan oleh kebutuhannya

terhadap nutrisi. Jumlah nutrisi setiap harinya sangat tergantung pada jenis ternak, umur, fase

(pertumbuhan, dewasa, bunting, menyusui), kondisi tubuh (normal, sakit) dan lingkungan

tempat hidupnya serta bobot badannya. Jadi setiap ekor yang berbeda kondisinya

membutuhkan pakan yang berbeda (Kartadisastra,1997).

Pada Rusa Sambar muda, dengan pemberian pakan berkualitas tinggi (kandungan ME

12,2 MJ/kgBK) tingkat konsumsinya 1,12-2,20 kgBK/hari pada  yang betina dan jantan atau

setara dengan 52-56,3 grBK/kgBB0,75/hari. Kebutuhan dasar energi metabolik pada Rusa

Sambar adalah 0,52-0,53 MJME/kgBB0,75/hari dan untuk pertumbuhan adalah 26,5 MJ/kg

KBB (kenaikan berat badan) pada yang jantan dan 24,9 MJ/kg KBB pada yang betina.

Hubungan regresi antar kenaikan berat badan dengan tingkat metabolisable energy intake

(ME; MJ/kgBB0,75/hari) pada yang jantan adalah KBB=37,71 MEI-20,14 dan pada yang

betina KBB= 40,09 MEI-20,80 (Semiadi et al. 1995a).

C.4. WILAYAH SEBARAN

C.4.1. Penyebaran Rusa Sambar (Cervus unicolor brookei)

Rusa sambar (Cervus unicolor brokei) merupakan rusa terbesar untuk daerah tropik

dengan sebaran di Indonesia terbatas di pulau Sumatera, Kalimantan dan pulau kecil di sekitar

Sumatera (Whitehead, 1994). Rusa ini berhabitat di Asia, mereka umumnya hidup dalam

kelompok dengan anggota 5–6 anggota. Rusa Sambar (Cervus unicolor brookei) mendiami

sebagian besar Asia Selatan dengan batas sampai wilayah Himalaya. Selain itu dapat pula

ditemukan di hutan tropis Burma, Thailand, Indocina, the Semenanjung Malaya), Cina

Selatan (termasuk Hainan), Taiwan, serta di Indonesia (pulau Sumatera dan Kalimantan).

Seperti di Srilanka dan Indonesia, Rusa Sambar dijumpai di daerah berawa riverine

forest atau tepian hulu sungai (Dhungel & O’gara 1991). Sedangkan di luar habitat aslinya,

seperti di Victoria (Australia), Rusa Sambar banyak terkonsentrasi di daerah hutan eucalyptus

dan semak belukar yang padat (Slee 1990). Di Taiwan, Rusa Sambar dilaporkan banyak

terkonsentrasi pada ketinggian 2.000 m dpl., dengan ketinggian maksimum pada 2.550 m dpl.

(Wang 1994).
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C.4.2. Pengembangan di Kalimantan Timur

Rusa Sambar (Cervus unicolor brookei) yang banyak terdapat di hutan Kalimantan

Timur seringkali terlupakan potensinya dikarenakan rusa masih dianggap sebagai hama

tanaman oleh petani. Bahkan sekitar 5.000 ekor rusa diprediksi diburu setiap tahunnya hanya

untuk memenuhi konsumsi protein daging masyarakat.

Berawal dari sinyalemen Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur saat

itu (Bapak H.M Ardans, SH) rata-rata setiap tahunnya  5.000 ekor rusa diburu untuk

dikonsumsi  dagingnya secara tidak terkendali. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan

punahnya rusa di Kalimantan Timur. Selanjutnya pada tahun ke-3 Pelita V tepatnya tahun

1990/1991 Dinas Peternakan ditugaskan untuk melakukan upaya penangkaran rusa.

Penangkaran rusa merupakan suatu terobosan yang bersifat melestarikan jenis rusa

dari kepunahan dan menyelamatkan plasma nutfah spesifik Kalimantan Timur sekaligus

sebagai awal domestikasi untuk dapat dibudidayakan dan dimanfaatkan seperti ternak lainnya.

Bahkan di beberapa negara ternak ini sudah dibudidayakan dan ternakkan secara komersial

dalam kurun waktu  50 tahun yang lalu.

Pusat Penangkaran Rusa berlokasi di Desa Api-Api, Kecamatan Waru, Kabupaten

Penajam Paser Utara. Alamat:  Jl. Negara KM. 32 Desa Api-Api Kecamatan Waru kabupaten

Penajam Paser. Lokasi untuk kegiatan penangkaran rusa dan kegiatan lainnya seluas 50 ha.

Penangkaran rusa berada pada pagar dalam yang berbentuk paddock–paddock seluas  10 Ha.

Gambar 19. Lokasi penangkaran di Desa Api-Api, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam
Paser Utara Kalimantan Timur
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C.4.3. Kondisi Geografis

Lokasi Pusat Penangkaran Rusa ini berada pada ketinggian 5 hingga 80 meter diatas

permukaan laut. Sementara kondisi Topografinya berbukit-bukit dengan kemiringan 5 sampai

10 %.

Pemandangan lokasi ini khas pegunungan dan berbukit hijau membentang luas yang

nantinya akan diproyeksikan untuk bangunan kandang (Paddock), perkantoran, Agrowisata

Rusa, Pusat pelatihan Peternakan Rusa, Cottage dan ruang pertemuan yang disewakan untuk

umum. Tempat ini cocok untuk berakhir pekan bersama keluarga sambil menikmati

pemandangan pegunungan serta melakukan rapat dan pertemuan untuk instansi pemerintah

dan swasta

Lokasi yang dicadangkan untuk Pusat Penangkaran Rusa ini seluas 1.000 Ha sesuai

dengan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 14/BPN-16/UM-05/III-1990,

sedangkan yang telah terpagar, merupakan pagar luar seluas 50 Ha.

Tempat penangkaran rusa berada pada pagar dalam yang dibentuk paddock-paddock.

Ada 9 buah paddock, terdiri dari satu buah paddock besar seluas 2 Ha, tiga paddock sedang

seluas 9 Ha sampai 16 Ha, lima paddock kecil serta empat holding paddock. Kondisi tanah

pada areal paddock tergolong tanah asam dengan PH 4,3

C.5. MUTU HASIL

Pengembangan rusa seperti yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan

pemerintah adalah generasi kedua dan generasi berikutnya. Hasil utama yang diharapkan

adalah produksi dagingnya (venison) dan hasil ikutannya berupa ranggah muda (velvet)

sebagai bahan baku obat tradisional yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Dengan melihat

kecenderungan populasi ternak seperti sapi, kambing/domba semakin menurun sementara laju

kebutuhan akan daging rusa yang semakin meningkat maka daging rusa dapat sebagai

alternatif atau substitusi untuk memenuhi kebutuhan daging tersebut.

Untuk wilayah Kalimantan Timur, laporan gubernur mengatakan di tahun 1989

diperkirakan setidaknya 5.000 ekor rusa sambar diburu secara liar setiap tahunnya dan dijual

dagingnya di pasar tradisional. Produk ini setara dengan 412.500 kg karkas dan merupakan

nilai ekonomis yang tinggi, sebagai ilustrasi kalau harga daging per kilonya Rp. 20.000 maka

didapat Rp. 825.000.000.
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C.5.1. Ranggah

Sebagaimana dikemukakan, salah satu keunikan dari russa sebagai kelompok

mamalia, adalah adanya jaringan yang tumbuh, mati, lepas dan tumbuh kembali. Itulah

ranggah. Kecepatan tumbuh jaringan ranggah muda pada jantan mencapai 2 cm/hari sebelum

memasuki proses kalsifikasi. Pada fase pertumbuhan inilah, yang dikenal sebagai ranggah

muda/ranggah velvet (velvet antler), mempunyai nilai jual yang mahal karena efek positifnya

bagi yang mengkonsumsinya.

Pada Rusa Sambar (Rusa unicolor brookei) tanduk akan lepas pada umur 10-11 bulan

setelah tumbuh, selanjutnya akan tumbuh kembali. Dalam satu hari, tanduk mempunyai laju

kecepatan pertumbuhan 2 cm/hari (Bugenik, 2001). Tanduk muda yang berumur 50-60 hari

adalah yang paling baik untuk dipanen (dipotong).

Keistimewaan velvet adalah mempunyai banyak manfaat bagi tubuh manusia antara

lain : meningkatkan potensi organ seksual baik pria maupun wanita. Beberapa wanita yang

memasuki masa menopause diobati dengan cara ini bahkan mendapatkan menstruasi lagi.

Meningkatkan kualitas sel  spermatozoa (mani encer). Meningkatkan metabolisme tubuh, baik

dikonsumsi bagi penderita osteoporosis (defisiensi mineral Ca dan P).

Tabel 8. Khasiat Ranggah Rusa

Beberapa klaim yang banyak ditulis oleh tabib Cina dan Korea dari khasiat ranggah
muda sebagai suplemen atau bagian dari racikan obat tradisional

Meningkatkan daya tahan tubuh terhadapa flu

Meningkatkan fungsi cardiovascular

Mempercepat proses penghilangan keletihan dari penyembuhan

Meningkatkan jumlah sel darah merah dan putih

Memperlambat proses impotensi

Memperlambat proses osteoporosis

Membantu dan mempercepat penyembuhan luka

Meningkatkan fungsi imunitas

Sebagai diuretik

Sebagai bahan memperlambat proses penuaan organ

Menurukan keluhan rematik

Memperkuat fungsi otot dan tulang

Sumber: Suttie & Harris (2000)
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Tabel 9. Kandungan Protein dan Asam Amino (BK) pada ranggah Rusa Sambar yang telah
diproses

*) Asam amino essensial
Sumber : Data Hasil Penelitian Puslit Biologi – LIPI,

Bogor (Dr. Gono Semiadi, APU, 2004)

Tabel 10. Kandungan Mineral dan Lemak (BK) beserta turunannya pada Rusa Sambar yang
telah diproses.

Nutrisi
Phosphor (% P) 0.12
Besi (% Fe) 0.04
Calcium (% Ca) 18.45
Lemak (%) 2.48

Asam Lemak (%)
Miristat 0.010
Palmitat 0.210
Stearat 0.042
Oleat 0.053
Linoleat 0.020
Arachidat 0.013
Linolenat 0.016

Sumber : Data Hasil Penelitian Puslit Biologi – LIPI,
Bogor (Dr. Gono Semiadi, APU, 2004)

C.5.2. Daging

Rataan berat karkas dari Rusa sambar liar yang dijual di kalimantan Timur adalah 115

kg pada yang jantan dan 105 kg pada yang betina (Sukmaraga 1982). Pada umur 12 bulan

Rusa Sambar dapat mencapai berat badan 110-115 kg dengan produksi karkas sekitar 65-70

kg. Daging rusa yang disebut venision, dikenal karena akan kandungan kolestrol dan lemak

Nutrisi Kandungan (gr)
Protein (%) 56.13

Asam amino (%)
Valin * 2.18

Fenilalanin * 1.82
Iso leusin * 1.21

Leusin * 3.14
Lisin * 2.80

Histidin * 0.89
Threonin * 1.64

Methionin * Tidak terdeteksi
Tryptophan * Tidak terdeteksi

Aspartat 4.00
Glutamat 6.06

Serin 1.76
Glisin 7.48

Arginin 3.84
Alanin 4.08
Tirosin 0.79
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yang rendah, selain dari sifat dagingnya yang empuk dan rendah kalori. Hal inilah yang

sangat dicari oleh para konsumen tingkat menengah ke atas dimasa kini. Melihat dari potensi

tersebut di atas, ternak rusa mempunyai prospek yang cukup menarik dikembangkan sebagai

komoditi unggulan baru di bidang peternakan yang bisa diusahakan ke arah agribisnis dan

agroindustri, bahkan sangat dimungkinkan untuk dikembangkan ke arah pengembangan

agrowisata sebagai salah satu objek wisata dengan tetap menjaga kelestariannya.

Tabel 11. Perbandingan Kandungan Nutrisi Daging Rusa Merah Dengan Ternak Lainnya Per
100 Gram

Sumber : Semiadi, G. Budidaya Rusa Tropika sebagai Hewan Ternak, 1998.

C.5.3. Kulit dan Bulu

Hasil pengamatan Dubost dan Terrade (1970 dalam jarman 1989) menyatakan bahwa

secara umum pada kelompok rusa, kulit dibagian pelvic atas cenderung lebih tebal.

Dilaporkan bahwa pada Rusa Sambar, penebalan kulit terjadi pada daerah pelvic dan lumbar.

Hasil pengamatan tingkat ketebalan kulit pada lokasi tubuh yang sama menunjukan bahwa

diantara kulit asal Rusa Sambar, Rusa Timor dan Rusa merah, maka kulit Rusa Sambar

merupakan yang tertebal.

Karakteristik dari bulu Rusa Sambar sangat khas bila dibandingkan dengan bulu rusa

daerah dingin. Pada Rusa Sambar maupun rusa tropis lainnya, hampir tidak memiliki jenis

bulu undercoat yang akan berfungsi sebagai penghangat disaat musim dingin.

Ternak
Kalori
(kkal)

Lemak
(gram)

Kolesterol
(mgr)

Protein
(gram)

Rusa merah

Sapi potong

Babi

Domba

Ayam

Kalkun

Ikan Salmon

159

214

219

178

159

154

138

3,30

9,76

10,64

7,62

3,42

3,45

5,75

66

92

101

83

83

68

39

25

31

29

25

31

29

20
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Tabel 12. Karakteristik bulu pada Rusa sambar dan Rusa Merah

Rusa sambar Rusa Merah

Karakteristik

Ketebalan bulu (mm)

Berat bulu (gr/m2)

Panjang bulu

Guard hairs (mm)

Undercoat (mm)

Diameter bulu

Guard hairs (mm)

Undercoat (mm)

26,8

114

44,0

20,3

277,0

18,0

30,1

255

53,9

30,2

248,5

11,5

Sumber: Semiadi et al. (1996)

Selain itu bulu Rusa Sambar termasuk sangat kasar dan jarang. Akibat dari perbedaan

sifat insulasi tubuh serta metabolisme tubuh diantara Rusa Sambar dengan Rusa Merah, maka

pada Rusa Sambar batas suhu terendah yang secara fisiologis dapat ditolerir adalah 11,6ºC

pada kondisi tidak berangin dan 14ºC pada kondisi berangin dengan kecepatan 6km/jam.

Produksi panas tubuh pada suhu 20ºC pada Rusa Sambar muda adalah 0,46 MJ/kgBB0,75/hari

(Semiadi et al. 1996).

C.6. KESIMPULAN

Potensi peternakan rusa mempunyai masa depan yang baik karena daging rusa

mmpunyai potensi besar untuk dipasarkan baik di dalam maupun luar negeri dengan

spesifikasi kadar lemak rendah dan rasa yang khas

Walau termasuk hewan yang dilindungi, namun rusa hasil penangkaran dan

turunannya dapat dipelihara oleh investor yang berminat mengembangkannya. Pengembangan

ternak rusa secara komersial dapat dilakukan dengan ijin khusus.

Secara hukum pengembangan rusa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dimana pengembangan rusa untuk tujuan komersil hanya pada

generasi kedua dan generasi seterusnya, sehingga generasi pertama tetap menjadi satwa yang

dilindungi dengan demikian atas kelestarian rusa sebagai plasma nutfah asli tetap terjaga dan

terhindar dari kepunahan.

Hasil utama dari budidaya adalah dagingnya dan hasil ikutanya berupa ranggah muda

sebagai bahan baku obat tradisional yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Keunggulan lain
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daging rusa adalah cita rasa dagingnya yang spesifik, rendah kolestrol sehingga dengan

promosi keunggulan tersebut daging rusa punya pamor tersendiri.

Aspek ekonomi yang menguntungkan budidaya rusa adalah produk daging, hasil

lainnya berupa velvet dan by product lainnya dapat diperdagangkan, membuka peluang

ekspor, mengoptimalkan sumber daya yang ada dan dalam jangka panjangnya dapat

menghemat devisa negara.
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