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Banteng (Bos javanicus d'Alton, 1823) merupakan salah satu mamalia
Ringkasan
herbivora
besar. Dua dari ga subspesies banteng dijumpai di Indonesia, yaitu
Eksekutif
(Executive subspesies B. j. lowi di Pulau Kalimantan (TN Kutai dan TN Kayan Mentarang); dan
Summary) subspesies banteng jawa atau B. j. javanicus di Pulau Jawa (TN Ujung Kulon/ TNUK,
TN Meru Be ri/ TNMB, TN Alas Purwo/ TNAP, dan TN Baluran/ TNB (Hogerwerf,
1970; Hassanin & Ropiquet, 2007; Pudyatmoko et al., 2007; Gardner et al., 2014;
Hakim et al., 2015; Castello, 2016). Banteng jawa memiliki tren populasi menurun
dan menjadikan jenis ini berada dalam populasi dengan jumlah individu sedikit dan
terfragmentasi (Pudyatmoko, 2007).
Saat ini upaya konservasi banteng di Indonesia mengacu pada Strategi dan
Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Banteng (Bos javanicus) Tahun 2010–2020 dalam
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 58/Menhut-II/2011,
yang mencakup informasi gene k terbatas pada keragaman gene k saja. Policy brief
ini disusun berdasarkan data dan informasi gene k banteng dari kawasan
konservasi terutama di Pulau Jawa dan penangkaran semi insitu di TN Baluran.
Analisis keragaman gene k menggunakan penanda DNA non invasif pada daerah
mitokondria (maternal inheritance) dan in sel (biparental inheritance).
Berdasarkan temuan peneli an, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang
sebaiknya dilakukan oleh Dirjen KSDAE cq. KKH dan/ atau Taman Nasional, yakni: (1)
Tidak menyatukan subspecies B. j. javanicus dan B. j. lowi; (2) Penghindaran
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Pernyataan
Masalah
(Statement
of the Issue/
Problem)

penggembalaan ternak di habitat
banteng; (3) Perlu keha -ha an dalam
upaya pelaksanaan re-stocking dan
translokasi baik antarpopulasi alam
banteng di Jawa maupun lembaga
konservasi eksitu; (4) Infusi gene k
menggunakan anakan yang sudah
dianalisis DNA-nya; (5) Perlu dilakukan

pelengkapan dan pemutakhiran data
gene k banteng di Indonesia; dan (6)
Perubahan kebijakan terkait gene k
banteng pada SRAK Banteng
(Permenhut No. P. 58/Menhut-II/2011)
untuk penyelamatan keunikan gene k
banteng jawa.

U p a y a ko n s e r v a s i g e n e k
banteng yang mengacu pada SRAK
Banteng Tahun 2010-2020 (Permenhut
Nomor P. 58/Menhut-II/2011) terbatas
pada penyelamatan keragaman gene k
melalui pencegahan inbreeding saja.
Banteng jawa mengalami penurunan
jumlah individu dalam populasi
sehingga berpotensi meningkatkan
kawin kerabat (inbreeding) dan
menurunkan keragaman gene k
(Frankham et al. 2012). Keragaman
gene k diperlukan untuk mengan sipasi perubahan lingkungan dan
serangan penyakit (Frankham et al.,
2012) sehingga menurunnya
keragaman gene k, dapat berdampak
pada kepunahan spesies. Sementara
itu, informasi gene k pen ng lainnya
seper : kepas an taksonomi dan
perbedaan gene k belum dijadikan
bahan per mbangan dalam upaya
konservasi gene knya. Op malisasi
pelaksanaan SRAK Banteng untuk
konservasi gene k semakin terkendala
dengan terbatasnya data dan informasi
gene k banteng di Indonesia.
Keragaman gene k dapat dingkatkan dengan cara infusi gene k
baik melalui translokasi maupun restocking dari hasil penangkaran. Di sisi
lain, proses re-stocking dapat
menghilangkan keunikan gene k
dalam suatu populasi jika dak
dilakukan secara ha -ha . Untuk
mempertahankan keunikan gene k,
dilakukan dengan cara membatasi
aliran gen (gene ﬂow) antarpopulasi.

Upaya mencegah hilangnya keunikan
gene k pada suatu populasi tertentu,
dilakukan dengan cara analisis gene k
dengan menggunakan penanda DNA.
Saat ini, kepas an taksonomi
antara banteng jawa dan banteng lowi/
kalimantan masih menjadi diskusi para
ahli (Timmins et al. 2008). Kepas an
taksonomi pen ng untuk mengelola
satwa liar berdasarkan unit evolusi,
sehingga dapat ditentukan unit
konservasinya. Permasalahan kepas an taksonomi menjadi lebih
komplek untuk banteng karena satwa
ini termasuk dalam kelompok bovidae
yang memiliki kemampuan kawin silang
antarspesies maupun subspesies dan
m e n g h a s i l k a n ke t u r u n a n fe r l
(Martojo, 2012; Sutarno & Setyawan,
2016). Hal ini memperbesar peluang
te r j a d i nya ko nta m i n a s i ge n e k
sehingga memunculkan kekhawa ran
hilangnya kemurnian gene k banteng.
K a w a s a n ko n s e r v a s i y a n g
menjadi prioritas konservasi banteng
jawa berdasarkan SRAK Banteng
melipu TNUK, TNMB, TNAP, dan TNB,
dengan jarak geograﬁ yang cukup jauh.
Secara teori, pemisahan populasi yang
lama dapat menyebabkan diferensiasi
dan variasi gene k antarpopulasi
tersebut karena proses evolusi.
Peng gambaran karakter gene k
banteng dari empat kawasan tersebut
perlu dideﬁnisikan sehingga unit
konservasi gene k banteng jawa juga
dapat ditentukan.
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Temuan Kunci
(Key Findings)

Beberapa temuan yang didapatkan adalah:
1. Analisis ﬁlogene k menggunakan
marka DNA mitokondria menunjukkan bahwa banteng jawa
dan banteng kalimantan
membentuk kelompok (klaster)
yang berbeda (Qip yah et al.,
2019b). Hal ini berar kedua
kelompok tersebut merupakan dua
unit evolusi yang berbeda sehingga
memiliki prioritas yang sama dalam
pengelolaan dan upaya konservasinya.
2. Meskipun habitat alam banteng
j awa d i w i l aya h T N B a l u ra n
bersinggungan dengan peng-

gembalaan sapi ternak, namun
hasil peneli an ini menunjukkan
bahwa banteng di wilayah tersebut
masih murni, dak terkontaminasi
dengan gene k sapi ternak.
Temuan ini memperkuat hasil
peneli an Pudyatmoko (2017)
yang melaporkan bahwa dak ada
a k v i ta s b a nte n g d i te m p at
penggembalaan sapi ternak.
3. Berdasar marka DNA mitokondria
bagian cyt B, banteng jawa berasal
dari induk be na yang sama
(Gambar 1). Haplo pe spesiﬁk
ditemukan ditemukan di padang
penggembalaan Cidaon (TNUK)
dan padang peng gembalaan
Pringtali (TNMB).

Gambar 1. Peta haplotype banteng jawa di empat populasi alam dan penangkaran semi
insitu (Qip yah et al., 2019a)

Berdasarkan marka nukleus SSR,
alel spesiﬁk ditemukan di ga
populasi (TNB, TNAP, dan TNUK).
Analisis SSR dak dilakukan
terhadap sampel banteng dari
TNMB, karena sampel DNA
banteng dari lokasi tersebut gagal

terampliﬁkasi pada proses PCR
(Tabel 1). Alel spesiﬁk adalah alel
yang hanya ditemukan pada satu
populasi, sehingga alel ini bisa
mencirikan gene k suatu populasi.
Adanya alel spesiﬁk merupakan
salah satu parameter yang harus
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dijaga kemurniannya karena
merupakan kekayaan gene k yang
dimiliki suatu populasi. Pada
strategi infusi gene k, alel spesiﬁk
dapat menambah ngkat
keragaman gene k yang ada.

Potensi alel spesiﬁk yang bisa
mengubah struktur gene k suatu
populasi menyebabkan perlunya
analisis gene k sebelum
melakukan pertukaran materi
gene k antarpopulasi.

Tabel 1. Alel spesiﬁk pada masing-masing populasi alam banteng jawa berdasarkan
penanda nukleus mikrosatelit

Pilihan dan
Rekomendasi
kebijakan
(Policy Options and
Recommendations)

Berdasarkan penanda nukleus SSR,
ngkat keragaman gene k banteng
pada populasi alam termasuk
sedang, yaitu berkisar antara
0.367-0.416. Nilai keragaman
gene k ini setara dengan keragaman gene k pada banteng

yang diintroduksi di Australia
Utara. Pada nilai tersebut masih
memungkinkan terjadinya penambahan populasi secara alami
dengan upaya pembinaan habitat
dan penjagaan dari ancaman
perburuan.

U p a y a ko n s e r v a s i g e n e k
banteng dak hanya bertujuan untuk
penyelamatan keragaman gene k dan
pencegahan inbreeding (dokumen
SRAK Banteng) saja, namun juga
penyelamatan terhadap kemurnian
dan keunikan karakter gene k pada
masing-masing populasi alam. Skenario
penyelamatan keragaman gene k
melalui translokasi atau re-stocking
harus memperha kan karakter gene k
masing-masing populasi untuk
mencegah terjadinya kontaminasi dan
erosi gene k. Terkait dengan hal
tersebut, dapat disusun beberapa
rekomendasi sebagai berikut:

1. D u a s u b s p e s i e s b a n t e n g d i
Indonesia (B. j. javanicus dan B. j.
lowi) dak boleh dipertukarkan,
karena memiliki sejarah evolusi
yang berbeda.
2. Penggembalaan sapi ternak di
dalam kawasan Taman Nasional
(kasus di TN Baluran) sebaiknya
dihindari untuk tetap menjaga
kemurnian gene k, karena banteng
memiliki kemampuan kawin silang
dengan jenis sapi ternak lainnya.
3. Berdasarkan adanya temuan
haplo pe dan alel spesiﬁk di
masing-masing populasi alam,
upaya translokasi antarpopulasi
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alam dak direkomendasikan
untuk mencegah hilangnya
keunikan karakter gene k banteng
pada masing-masing populasi
tersebut.
4. Pencegahan penurunan keragaman
gene k bisa ditempuh dengan
penambahan jumlah individu dari
p o p u l a s i d e n ga n ke ra ga m a n
gene k nggi. Proses penambahan
tersebut sebaiknya berasal dari
anakan hasil penangkaran baik
eksitu maupun semi insitu dan
sudah melalui analisis DNA.
Anakan banteng dari penangkaran
semi insitu TN Baluran (Nina, Pa h,
dan Tekad) merupakan individu
banteng yang secara gene k
berkerabat dengan TNB dan TNAP
dan dak memiliki alel spesiﬁk,

Rujukan untuk
konsultasi
(Sources
consulted)

Daftar Pustaka
(References)

sehingga secara gene k aman
dilepasliarkan ke Taman Nasional
tersebut.
5. Mengupayakan kelengkapan dan
pemutakhiran data dan informasi
gene k banteng di Indonesia
(khususnya banteng dari TNMB dan
banteng lowi di Pulau Kalimatan)
m e n g g u n a ka n p e n a n d a D N A
sebagai referensi untuk konservasi
gene k selanjutnya.
6. Perlu perubahan kebijakan pada
SRAK Banteng (Peraturan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P. 58/Menhut-II/2011)
dengan menambahkan upaya
penyelamatan keunikan karakter
gene k banteng pada masingmasing populasi.
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