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PROSPEK DAN KENDALA PENGEMBANGAN PENANGKARAN RUSA 

SAMBAR (Cervus unicolor brookei) 

 

Oleh: 

Tri Atmoko
11

 

 

RINGKASAN 

 

Rusa sambar adalah salah satu rusa yang penyebarannya ada di Indonesia.  Rusa 

mempunyai potensi yang sangat baik sebagai sumber protein bagi masyarakat, disamping 

sumber protein yang sudah umum.  Sebagai penghasil daging rusa mempunyai keunggulan 

komparatif dibanding dengan ternak penghasil daging lainnya.  Menurut Dradjat (2002) 

pada tahun 1978 Yerex dan Spiers melaporkan bahwa rusa dapat menkonversi 30 kg bahan 

kering menjadi 3 kg daging.  Satwa ini sangat efisien dalam menggunakan pakan untuk 

diubah menjadi daging, di Selandia Baru penggunaan pakan rusa lebih efektif 4 – 5 kali 

dibandingkan dengan ternak domba atau sapi (Jacoeb, 1994).  Keunggulan lain adalah bila 

dibandingkan dengan daging sapi kadar proteinnya lebih tinggi dan kadar lemaknya lebih 

rendah.  Kadar protei daging rusa 21,1 % dan daging sapi adalah 18,8 %, sedangkan kadar 

lemak daging rusa 7,0 % dan daging sapi 14,0 % (Putri, 2002) dengan kandungan 

kolesterol 58 mg/100 gram (Semiadi, 2004).  Sehingga daging rusa sangat cocok bagi 

orang yang berpantang terhadap kolesterol.   

xx 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Saat ini keberadaan rusa sambar semakin terancam.  Hal tersebut dikarenakan 

semakin luasnya pembukaan kawasan hutan menjadi non-hutan yang menyebabkan habitat 

rusa sambar semakin terdesak, selain itu perburuan liar yang terus berlangsung semakin 

mempercepat penurunan populasi rusa sambar di habitat alaminya.  Dalam upaya untuk 

mengurangi tekanan-tekanan terhadap kehidupan rusa sambar di alam, terutama akibat 

perburuan liar maka perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatan konservasi ex-situ yang salah 

satu diantaranya melalui kegiatan penangkaran rusa sambar.  Seperti dalam Undang-

undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya menyebutkan bahwa pemanfaatan hidupan liar dimungkinkan dilakukan 

baik dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, 

perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan atau pemeliharaan 

untuk kesenangan.  Penangkaran Rusa sambar merupakan awal dari usaha pemanfaatan 

secara menyeluruh, sebelum berkembang lebih lanjut ke arah peternakan.   

Rusa sambar sebenarnya memiliki nilai ekologi, ekonomis dan estetika yang sangat 

tinggi.  Dari segi ekologi rusa sambar menjadi sumber plasma nutfah dan memberikan 

keseimbangan bagi rantai makanan di alam, dari segi estetika, postur tubuh rusa sambar 

jantan yang besar dan tinggi dengan ranggah yang panjang bercabang-cabang mempunyai 

nilai keindahan tersendiri.  Sedangkan dari segi ekonomi hampir semua bagian dari rusa 

sambar dapat dimanfaatkan terutama dagingnya.   

Di masyarakat umum sumber daging masih terbatas dari ternak-ternak 

konvensional misalnya sapi, kerbau, kambing, domba dan unggas.  Padahal Indonesia 

mempunyai potensi sumber daging yang sangat besar yang belum dikembangkan secara 
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komersil, diantaranya adalah Rusa Sambar.  Saat ini daging rusa banyak diminati oleh 

masyarakat.  Sedangkan satu-satunya institusi yang bertugas untuk melaksanakan 

penangkaran rusa sambar yaitu UPTD Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur di 

Api-api sampai saat ini belum memanfaatkan daging rusa  sebagai sumber protein hewani.  

Sehingga pasokan daging rusa yang ada di masyarakat berasal dari kegiatan perburuan liar.  

Untuk itu perlu adanya informasi tentang prospek pengembangan rusa sambar dan potensi 

yang ada di dalamnya, sehingga  diaharapkan banyak pihak yang tergerak untuk 

menyelamatkan rusa sambar dari kepunahan melalui kegiatan pemanfaatan secara lestari. 

 

II.  RUSA SAMBAR  

 

Rusa Sambar (Cervus unicolor) merupakan salah satu dari 4 jenis rusa yang ada di 

Indonesia selain Rusa Timor (Cervus timorensis), Rusa Bawean (Axis kuhlii) dan rusa 

Muntjak (Muntiacus muntjak).  Upaya perlindungan Rusa Sambar dimulai dengan 

keluarnya Peraturan Perlindungan Binatang Liar tahun 1931 Nomor 266 dan Undang-

undang nomor 5 tahun 1990 yang dipertegas dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 

nomor 301/Kpts-II/1991 tanggal 10 Juni 1991 (Sutedjo, 1992).   

Saat ini terdapat tidak kurang dari 16 genus, 38 spesies dan 189 sub spesies rusa 

yang tersebar di seluruh dunia.  Rusa di Indonesia tersebar mulai pulau Sumatra, 

Kalimantan, Bangka, Belitung, Siberut, Sipora, Nias, Pulau Laut, Banguey dan 

Blambangan (Sutedja, 1992).  Untuk Rusa sambar yang mempunyai penyebaran asli di 

Pulau Kalimantan berasal dari sub-spesies Cevus unicolor brookei, atau lebih dikenal 

dengan sebutan payau. 

Rusa Sambar adalah rusa tropis yang terbesar ukuran badannya dibandingkan jenis 

lainnya, bulunya sangat kasar dengan warna bervariasi antara coklat hingga coklat 

kehitaman atau coklat kemerahan (Semiadi, 2004) berat tubuh  rusa jantan  berkisar antara 

180 – 300 kg, betina 150 – 200 kg dan pada saat lahir 5 – 8 kg, sedangkan tingginya mulai 

unjung kaki sampai pundak, yang jantan + 127  cm betina 115 cm (Semiadi, 1998).  Di 

habitat alaminya, rusa jantan lebih menyukai hidup menyendiri (solitaire) sedangkan yang 

betina membentuk kelompok keluarga dengan anggota keluarga terdiri dari satu hingga 

dua ekor anak-anaknya baik yang baru dilahirkan maupun hasil kelahiran tahun 

sebelumnya. 

Rusa sambar memiliki tubuh besar dan postur yang tinggi serta tegap, sehingga 

mempunyai tenaga yang kuat.  Untuk itu dalam menangani rusa sambar terutama yang 

masih agak liar memerlukan kesabaran dan keterampilan yang tinggi.  Pada saat stress atau 

sedang terdesak jenis ini akan berusaha melepaskan diri dengan membabi buta. 

Tempat hidup rusa umumnya di daerah yang dekat dengan hutran dan padang 

rumput.  Hutan dijadikan sebagai tempat berlindung dan padang rumput digunakan sebagai 

sumber pakannya.  Jenis ruminansia ini mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru 

dengan makanan pokoknya adalah jenis dedaunan hijau (Jacoeb, 1994).  Pakan rusa 

sambar di peternakan Api-api diantaranya adalah Brachiaria decumbens, B. huminicola, B. 

brizantha, Paspalum atratum, Pennisetum purpuphoides (king grass); jenis legum : 

Stylosanthes guyanensis, Calopogonium, Arachis pintoi; sebagai sisipan yaitu daun 

sengon, turi, nangka dan halaban (Ma’ruf, et, al., 2006).  Jenis lain menurut Semiadi 

(2004) yaitu Panicum maximum, Setaria sphacelata, Euchlaena mexiocana, Digitaria 

decumbens, B. mutica dan Seataria sphacelata 

   

III.  PEMANFAATAN 
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Dalam mendukung perlindungan dan pemanfaatan rusa sambar secara lestari maka 

Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan nomor 362/kpts/TN, 120/5/1990 pada 

tanggal 20 Mei 1990 yang isinya diantaranya memasukkan rusa sebagai kelompok aneka 

ternak yang dapat dibudidayakan sebagaimana ternak lainnya, termasuk juga tentang 

pengaturan ijin usahanya (Jacoeb, 1994).  Dalam hal pemanfaatannya hampir semua bagian 

dari rusa dapat dimanfaatkan.  Menurut potensi pemanfaatannya, pemanfaatan rusa sambar 

dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 

1. pemanfaatan langsung, meliputi 

- Pemanfaatan Daging  

Daging rusa merupakan komonditi yang mempunyai prospek yang baik, terutama 

dalam upaya memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat.  Rusa sambar 

sebagai penghasil daging mempunyai keunggulan komparatif dibanding dengan 

ternak penghasil daging lainnya.  Menurut Dradjat (2002) pada tahun 1978 Yerex 

dan Spiers melaporkan bahwa rusa dapat menkonversi 30 kg bahan kering menjadi 

3 kg daging.  Satwa ini sangat efisien dalam menggunakan pakan untuk diubah 

menjadi daging, di Selandia Baru penggunaan pakan rusa lebih efektif 4 – 5 kali 

dibandingkan dengan ternak domba atau sapi (Jacoeb, 1994).  Keunggulan lain 

adalah bila dibandingkan dengan daging sapi kadar proteinnya lebih tinggi dan 

kadar lemaknya lebih rendah.  Kadar protei daging rusa 21,1 % dan daging sapi 

adalah 18,8 %, sedangkan kadar lemak daging rusa 7,0 % dan daging sapi 14,0 % 

(Putri, 2002) dengan kandungan kolesterol 58 mg/100 gram (Semiadi, 2004).  

Sehingga daging rusa sangat cocok bagi orang yang berpantang terhadap kolesterol. 

- Pemanfaatan Ranggah Tua,  

Ranggah tua yang sudah lepas dapat dijadikan bahan baku kerajianan tangan 

sebagai hiasan dinding, hiasan meja atau diubah menjadi pernak-pernik yang 

menarik seperti pipa rokok atau yang lainnya. 

- Ranggah muda (velvet) 

Ranggah/tanduk muda rusa tumbuh dari substrat tulang rawan yang di bagian 

luarnya dibungkus velvet yang banyak mengandung pembuluh darah dan jaringan 

vaskuler dan dapat dijadikan sebagai bahan baku obat tradisional. Dalam ranggah 

muda rusa mengandung mineral yang tinggi dan sekitar 15 jenis asam amino, yaitu: 

Alanina, Arginina, Aspartat, Fenilalanina, Glisina, Glutamat, Histidina, I,leuisin, 

Leusina, Lisina, Methionona, Serina, Threonina, Tirosina dan Valina.  Ranggah 

muda dapat dikembangkan menjadi emping yang merupakan irisan tipis ranggah 

muda yang dikeringkan, juga sebagai serbuk dalam bentuk kapsul  sebagai 

peningkat vitalitas tubuh (Semiadi, 2004). 

- Produk sampingan 

Kulit rusa dapat digunakan sebagai bahan baku produk kerajinan dompet ikat 

pinggang dan jaket atau sepatu, hal itu dikarenakan kulit rusa sambar kuat dan 

lentur.  Jerohan rusa mempunyai peluang untuk dijadikan produk lain, diantaranya 

dalam bentuk soto babat rusa. 

- Pemanfaatan lainnya 

Pada lang kah lebih lanjut dalam penangkaran rusa pada akhirnya juga diharapkan 

dapat menjadi breeding stock atau penghasil pejantan/induk yang berkualitas untuk 

pengembangan rusa lebih luas. 

2. Pemanfaatan secara tidak langsung 

Pemeliharaan selain untuk keperluan komersil, rusa telah lama dipelihara karena 

postur tubuh, corak bulunya dan keindahan ranggahnya.  Seperti halnya rusa totol di 

Istana Kepresidenan Bogor, yang dipelihara karena keindahan bulunya yang totol-totol 



Makalah Penunjang 

 Prosiding Seminar Pemanfaatan HHBK dan Konservasi Biodiversitas menuju Hutan Lestari,  

             Balikpapan 31 Januari 2007  
 

 

121 

putih.  Sedangkan rusa sambar menarik dilihat dari postur tubuhnya yang tinggi dan 

tegap padat dengan ranggah yang indah pada rusa jantannya.  Selain itu apabila 

kegiatan penangkaran sudah berjalan dengan baik, sebagai upaya diversifikasi 

pemanfaatan dapat dikembangkan menjadi areal wisata berburu rusa sangat mungkin 

untuk diwujudkan. 

 

IV.  PENANGKARAN RUSA 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis 

tumbuhan dan satwaliar menyatakan bahwa pemanfaatan satwaliar ditujukan agar dapat 

didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Upaya awal 

dalam pemanfaatan satwaliar tersebut dilakukan dengan kegiatan penangkaran.  

Penangkaran adalah upaya pengembangbiakan dan pembesaran dengan tetap menjaga 

kemurnian jenisnya.  Menurut peraturan, dam memanfaatan satwaliar yang dilindungi 

diperlukan izin khusus dari Departemen Kehutanan melalui Direktorat Jenderal 

Perlindungan dan Konservasi Alam atau melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

(BKSDA).  Dalam melakukan penangkaran satwaliar yang dilindungi harus tetap menjaga 

kemurnian jenisnya, namun upaya persilangan antar jenis tetap dimungkinkan, yaitu dapat 

dilakukan pada generasi kedua (F2).  Demikian juga untuk satwa hasil penangkaran, satwa 

yang dapat diperdagangkan adalah mulai F2 dan berikutnya.  Hal itu dikarenakan satwaliar 

dilindungi yang diperoleh dari habitat alam untuk keperluan penangkaran dinyatakan 

sebagai satwa titipan negara sedangkan satwa generasi kedua dan berikutnya dinyatakan 

sebagai satwaliar yang tidak dilindungi. 

Dalam penangkaran, induk rusa yang pertama kali masuk ke penangkaran, baik 

yang berasal dari habitatnya di alam maupun dari sumber lain yang tidak diketahui asalnya 

disebut sebagai F0, sedangkan turunan F0 yang lahir di penangkaran disebut sebagai 

generasi kesatu (F1), kemudian turunan dari perkawinan antara F1 dengan F1 atau F1 

dengan F0 disebut sebagai generasi kedua (F2).  Apabila turunan dari F2 atau berikutnya 

ada yang dikawin silngkan dengan tetuanya baik F0 atau F1 maka turunannya dikategorikan 

sebagai F1 kembali (Semiadi, 2004).  Urutan keturunan dari hasil penangkaran tersaji pada 

Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Keturunan dari hasil penangkaran 

 

Pada dasarnya mengembangbiakkan rusa tidaklah sulit, karena perlakuannya 

hampir sama dengan memelihara sapi.  Cara memelihara rusa diantaranya dapat dilakukan 

dengan cara diikat, dikandangkan dan sistem pedok (padang penggembalaan).  Cara 

terakhir merupakan kegiatan penangkaran rusa yang sudah mengarah ke tujuan komersil.   
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   KETERANGAN: 

 F0  : Induk pertama kali masuk penangkaran  

 F1  : Generasi pertama 

 F2  : Generasi kedua 

 F3  : Generasi ketiga 
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Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan penangkaran rusa menurut 

UU no. 8 tahun 1999 diantaranya adalah: 

1. Yang dapat melakukan kegiatan penangkaran adalah setiap orang, Badan Hukum, 

Koperasi atau lembaga konservasi atas izin menteri.  Izin tersebut sekaligus merupakan 

izin untuk dapat menjual hasil penagkaran setelah memenuhi standar kualifikasi 

penagkaran tertentu. 

2. Satwa hasil penangkaran yang dapat dimanfaatkan/disilangkan adalah dari F2 dan 

berikutnya, sedangkan F0 dan F1 wajib dijaga kemurniannya. 

3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan pengangkaran adalah: 

- Menggunakan tenaga ahli dibidang penangkaran jenis yang ditangkarkan 

- Memiliki tempat dan fasilitas penangkaran yang memenuhi persyaratan teknis 

- Membuat dan menyerahkan proposal kerja 

4. Kewajiban dalam melakukan pengakaran diantaranya: 

- Membuat bukti induk satwaliar yang ditangkarkan 

- Melakukan sistem penandaan dan atau sertifikasi terhadap individu jenis yang 

ditangkarkan 

- Membuat dan menyampaikan laporan berkala kepada pemerintah. 

Salah satu instansi yang sudah melakukan kegiatan penangkaran rusa sambar 

adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Dinas Peternakan, yang berlokasi di Desa Api-api, Kecamatan Waru Kabupaten 

Penajam Paser Utara.  

 

 

V. PEMASARAN 

 

Dalam hal pemasaran sebenarnya tidak menjadi permasalahan yang serius, sebab 

peminat daging rusa ternyata cukup banyak.  Hal itu dikarenakan dari segi cita rasanya 

daging rusa lebih enak dan seratnya lebih halus dari daging yang biasa kita makan.  Selain 

itu beberapa warung makan di Balikpapan dan Samarinda juga menyediakan menu 

masakan daging rusa.  Menurut hasil penelitian Ma’ruf, et al.(2006) di daerah penagkaran 

rusa (Kec. Waru dan Petung, Kab Penajam Paser Utara) dan sekitar Balikpapan 

menunjukkan bahwa 26% responden menyatakan menyukai daging rusa dan sekitar 90% 

responden pernah memakan daging rusa.  Selain itu dari 11 hotel di Balikpapan 3 hotel 

diantaranya menyediakan menu masakan daging rusa dan 2 diantaranya merupakan hotel 

berbintang.  

  

VI.  KENDALA DALAM PENGEMBANGAN 

 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya pengembangan rusa sambar dalam 

bentuk penangkaran diantaranya adalah: 

-  Masih maraknya perburuan liar menyebabkan harga daging rusa di pasar tradisional 

sangat murah, hal itu dikarenakan untuk mendapatkannya dilakukan dengan cara 

diburu dari alam sehingga tidak diperlukan biaya untuk pengadaan, perawatan dan 

pemeliharaan seperti halnya di lokasi penangkaran.   

-  Postur tubuhnya yang besar dan tegap dan sifatnya yang masih liar, sehingga perlu 

keterampilan dan keahlian khusus dalam menanganinya.  Besarnya biaya dalam 

melakukan penangkaran rusa sambar, terutama untuk sekala komersil. 
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-  Pemanenannya velvet (ranggah muda) dilakukan pada saat rusa masih hidup sehingga 

produk yang dihasilkan mermasuk tidak halal bagi masyarakat muslim, karena diambil 

dari hewan yang masih hidup. 

-  Perijinan dan birokrasi yang terkadang kurang memihak terhadap pengusaha dan 

investor dalam melakukan kegiatan penangkaran rusa. 

 

VI. PENUTUP 

 

Dengan adanya informasi tentang prospek dan peluang dalam melakukan 

pengembangan rusa sambar melalui penangkaran diharapkan dapat menyelamatkan rusa 

dari kepunahan akibat perburuan liar yang semakin marak.  Selain itu para investor dan 

para pengusaha diharapkan tertantang untuk melakukan kegiatan konservasi terhadap rusa 

sambar dengan memanfaatkannya secara lestari dan berkelanjutan. 
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