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Abstrak
Produktivitas kura-kura Elseya rhodini generasi pertama (F1) yang dipelihara dalam kolam
penangkaran Bidang Zoologi, Puslit Biologi-LIPI telah diamati. Kura-kura yang diamati
berjumlah 25 ekor yang terdiri dari 14 ekor betina dewasa dengan panjang karapas rataan
24,5 cm dan 11 ekor jantan dewasa dengan panjang karapas rataan 19,6 cm. Hasil pengamatan
dari 14 induk betina selama satu tahun diperoleh 21 sarang peneluran terjadi pada periode
Januari – April dan Oktober – Desember. Jumlah telur tiap sarang dengan rataan 10 butir,
dengan 1-3 kali peneluran pertahun. Berat telur rataan 9,91 gram, diameter panjang rataan
36,60 mm, dan lebar telur rataan 21,26 mm. Keberhasilan penetasan bervariasi 0 - 87 %,
dengan rataan 41,8 %. Kondisi lingkungan pada masa bertelur dengan suhu rataan 28,98 °C
dan kelembaban 78,14 %. Tukik yang dihasilkan dari 9 sarang (47 ekor) memiliki berat rataan
5,52 gram dengan panjang karapas rataan 33,05 mm.
Kata kunci—kura-kura, Elseya, perkembangbiakan

PENDAHULUAN
Induk Kura-kura dada merah jambu yang ditangkarkan ini berasal dari daerah Merauke,
Papua yang sebelumnya merupakan jenis Elseya novaeguineae komplek yang penulisan
makalahnya sedang dalam persiapan [2] dan dalam perdagangan dikenal dengan nama ilmiah
sebagai Elseya schultzei. Elseya schultzei sendiri sebelumnya juga dianggap sebagai anak jenis
dari E. novaeguineae [3]. Selanjutnya Thomson, et al. [1] mempertelakan jenis tersebut
berdasar analisis morfologi maupun molekuler sebagai jenis baru tersendiri, yaitu Elseya
rhodini terpisah dengan dua jenis yang ada dalam E novaeguineae komplek sebelumnya E
novaeguineae dan E. schultzei. Thomson, et al. [1] juga menjelaskan bahwa ketiga jenis tersebut
memiliki daerah sebaran yang terpisah di pulau Papua, E. novaeguineae tersebar di daerah
kepala burung dan pulau-pulau di sekitarnya; E. schultzei tersebar di Bagian Tengah Utara dan
E. rhodini tersebar di Bagian Tengah Selatan.
Mengenai biologi dan perikehidupan kura-kura Elseya informasinya masih sangat terbatas
[4][5]. Meskipun demikian perikehidupan beberapa jenis dari marga yang sama di Australia
telah dikemukakan [6]. Informasi mengenai beberapa data biologi E. rhodini tetuanya di kolam
penangkaran sudah dilaporkan sebelumnya [7][8].
Dalam makalah ini dikemukakan beberapa data reproduksi generasi pertama (F1), yaitu
jumlah telur, frekuensi bertelur, keberhasilan penetasan dan pertumbuhan anakan generasi
kedua (F2), yaitu pertambahan bobot badan, pertambahan panjang dan lebar karapas serta
kelainan yang yang dihasilkan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan antara tahun September 2014 sampai dengan Desember 2015
menggunakan induk Elseya rhodini generasi pertama (F1) dewasa betina sebanyak 14 ekor dan
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11 ekor jantan yang dihasilkan dari sepasang induk. Rataan panjang karapas induk betina 24,5
cm, lebar karapas 18,3 cm. Jantan dengan rataan panjang karapas 19,6 cm dan lebar karapas
14,6 cm. dengan umur bervariasi dari 5 sampai 8 tahun. Penempatan kura-kura dibagi dalam 2
kelompok: 12 ekor betina dan 9 ekor jantan ditempatkan pada kolam secara berkelompok dan 4
ekor ditempatkan pada 2 buah kolam, masing-masing 1 pasang (1 jantan dan 1 betina). Pada
kolam berkelompok selain induk E. rhodini yang diamati, juga terdiri dari 9 ekor jenis yang
sama yang masih muda dan beberapa ekor jenis lain, yaitu E. branderhorsti (1 jantan dan 2
betina), Cuora amboinensis (2 ekor), Cyclemys dentata (2 ekor) dan Trachemys scripta (2
jantan dan 1 betina). Kolam berkelompok berukuran panjang 600 x lebar 160 x tinggi 80 cm
dengan 15 % berupa daratan tanah bercampur pasir. Kolam berpasangan 100 x 160 x 80 cm
dengan 30 % berupa daratan tanah bercampur pasir. Pembersihan kolam dan sekaligus
mengganti air dilakukan 1 minggu sekali, Pemberian pakan berupa pellet ikan koi sehari 2 kali
pagi dan sore. Untuk kura-kura dewasa diberikan pellet dengan diameter 5 mm; pellet diameter
2 mm diberikan untuk tukik/anakan. (Komposisi gizi pellet terdiri dari : protein kasar 21 %;
lemak kasar 3-5 %; serat kasar 4-6 %; abu kasar 5-8 %; kadar air 10-12 %). Ikan cacah segar
diberikan berselang 1-2 minggu sekali. Telur yang dihasilkan oleh induk setiap minggu sekali
diperiksa dengan menggali daratan tanah berpasir dan sekaligus memindahkan telur yang
dihasilkan ke tempat terpisah dan ditanam dalam pasir inkubasi dengan kedalaman sekitar 10
cm. Sedangkan induk yang dipelihara berpasangan telur-telur yang dihasilkan tetap diinkubasi
di tempat semula dimana kura-kura membuat sarang. Telur yang ditemukan dihitung jumlah
masing-masing sarang dan diukur diameter panjang dan lebarnya. Waktu bertelur, menetas,
jumlah telur yang menetas dicatat. Tukik yang menetas ditimbang dan diukur panjang dan lebar
karapasnya dan diulang setiap bulan untuk mengetahui pertumbuhannya. Sebagai kontrol
lingkungan dicatat suhu dan kelembapan lingkungan kolam dengan thermohygrometer digital.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Produksi telur dan kondisi lingkungan
Pada periode 2015 dari 14 induk betina dihasilkan 21 sarang peneluran, 9 sarang
dihasilkan pada bulan Januari - April dan 12 sarang pada bulan Oktober - Desember. Jika
dilihat jumlah induk yang bertelur dalam periode satu tahun, paling tinggi terjadi pada bulan
Desember, sebanyak 6 induk. Sedangkan pada bulan Mei sampai dengan September tidak
ditemukan induk yang bertelur. Dari dua induk kura-kura yang ditempatkan secara berpasangan,
tercatat bahwa musim bertelur terjadi selama 5 bulan, terjadi pada bulan Desember - April
dengan frekuensi bertelur tiga (3) kali dengan selang waktu antara 50 – 79 hari. Jumlah telur
setiap sarang bervariasi dari 5 sampai 14 butir dengan rataan 10 butir. Frekuensi peneluran
masing-masing induk yang dipelihara dalam kolam kelompok tidak dapat diketahui secara pasti
kemungkinan antara 0 – 3 kali, karena dari pengalaman reproduksi induk tetua sebelumnya,
ketika bertelur yang pertama kali hanya terjadi sekali dalam setahun dengan jumlah telur 5 butir,
selanjutnya pada tahun berikutnya bertambah frekuensi bertelur maupun jumlah telur setiap
penelurannya. Jika dibandingkan antara induk F1 dengan induk tetuanya (F0) mengenai jumlah
telur pada setiap kali peneluran, tampak lebih banyak pada induk F1. Induk tetua (F0) jenis yang
sama memiliki kemampuan bertelur rataan 7 butir tiap kali bertelur dan maksimum 8 butir [8].
Dari telur yang dihasilkan induk F1 memiliki berat rataan 9,91 gram/ butir dengan kisaran
6,56- 12,7 gram; diameter panjang rataan 36,60 mm dengan kisaran 32,93- 41,26 mm dan
diameter lebar rataan 21,26 mm dengan kisaran18,77- 22,9 mm. Dari pengamatan sebanyak 11
sarang, menunjukkan bahwa jumlah telur persarang tidak mempengaruhi berat maupun ukuran
telur. Tetapi tampaknya dipengaruhi oleh pengalaman induk dalam bertelur, terlihat pada telur
yang dihasilkan pada peneluran keenam memiliki berat dan ukuran lebih besar bila
dibandingkan dengan telur dari peneluran ketiga, meskipun jumlah telur persarang tetap [7][8].
Suhu udara sekitar kolam selama satu tahun pada tiap bulannya berfluktuasi dari 27,29 °C 30,3 °C dengan suhu rataan 28,94 °C dan kelembaban udara berkisar 59,98 – 83,37 % dengan
rataan 73,31 % , secara rinci tertera pada grafik1. Dari peneluran selama setahun, masa bertelur
terjadi pada periode bulan Januari sampai dengan April dan Oktober sampai dengan Desember .
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Jika dilihat pada kondisi lingkungan masa bertelur terjadi pada suhu rataan antara 28,98 °C
(27,29 – 30,3°C) dan 78,14 % (65,71 – 83,37 %). Sedangkan pada periode bulan kosong / tidak
terjadi peneluran terjadi bulan Mei – September dengan kondisi lingkungan 28,89 °C (28,52 29,2 °C) dan 66,55 % (59,98 – 71,22 %). Jika dibandingkan antara suhu pada masa bertelur
maupun inkubasi dan masa bulan kosong tidak tampak berbeda tetapi pada kelembapan udara
pada musim bertelur tampak lebih tinggi apabila dibandingkan dengan masa kosong.
Kelembaban udara sangat berkaitan dengan perkembangan embrio dalam telur kura-kura yang
sedang dalam masa inkubasi. Pada umumnya reptil memerlukan kondisi lingkungan dengan
kelembapan lebih tinggi untuk perkembangan embrio dalam telur dengan menimbunnya dalam
tanah atau serasah.
Pertumbuhan anakan
Dari seluruh sarang yang diinkubasi tidak seluruhnya berhasil menetas, keberhasilan
penetasan bervariasi dari 0 sampai 87 %, dengan rataan 41,8 %. Dari pemeriksaan terhadap
telur yang tidak menetas, sebagian besar oleh karena telur tidak dibuahi/ steril Hal ini biasa
terjadi pada induk yang baru permulaan bertelur atau kemungkinan kura-kura jantan yang ada
belum semuanya berhasil membuahi induk betina yang sedang reproduksi aktif.
Anakan yang dihasilkan dari 9 sarang sebanyak 51 ekor, 4 ekor diantaranya mati dalam
sarang. Sedangkan 47 ekor tukik (umur sehari) yang hidup memiliki bobot badan rataan 5,52
gram dengan kisaran 3,68 – 7,02 gram, dengan panjang karapas rataan 33,05 mm dengan
kisaran 29 – 36,01 mm dan lebar karapas rataan 29,24 mm dengan kisaran 23,4 – 33,47 mm.
Sedangkan dari penampilan bobot badan, panjang dan lebar karapas pada umur 10 bulan
dengan rataan berturut-turut adalah 73,06 gram (kisaran 41,4 – 114,68 gram), 87,55 mm (68,29
– 126,9 mm) dan 77,9 mm (kisaran 65,9 – 92,6 mm). Penampilan bobot badan, panjang dan
lebar karapas anakan kura-kura pada berbagai tingkatan umur secara rinci dapat dilihat pada
grafik 2, grafik 3 dan grafik 4. Dari grafik 2, tampak bahwa dalam kurun waktu 10 pertambahan
bobot badan mencolok pada umur 6-8 bulan yaitu 20,8 gram, 18,05 pada umur 8- 10 bulan dan
15,36 gram pada umur 2-4 bulan. Sedangkan pada pertambahan panjang karapas tampak
mencolok pada umur antara 2-4 bulan, 6-8 bulan dan 1-2 bulan masing-masing dengan
pertambahan 15,1 gram, 12,44 gram dan 9,45 gram, demikian pula pertambahan pada lebar
karapas yang mencolok pada umur antara 2-4 bulan, 6-8 bulan dan 1-2 bulan, masing-masing
12,04 gram, 10,62 gram dan 10,04 gram (grafik 3 dan 4). Jika dibandingkan antara pertumbuhan
anakan (F2) dengan tetuanya (F1) sedikit berbeda, pada masa umur 6 bulan pertama,
pertambahan bobot badan F1 mencolok pada umur antara 3-6 bulan dibandingkan umur 1-3
bulan dan pertambahan panjang dan lebar karapas lebih mencolok pada umur 1-3 bulan bila
dibandingkan pada umur 3-6 bulan [8]. Kematian anakan selama pemeliharaan dalam kurun
waktu 10 bulan sebanyak 13 %.
Kelainan Keping Sisik
Dari 47 ekor tukik yang hidup, 21 ekor diantaranya memiliki anomali bentuk maupun
susunan keping sisik karapas. Kura-kura yang normal memiliki keping sisik karapas yang
tersusun atas 5 keping sisik vertebral di bagian tengah, empat keping sisik kostal kiri-kanan
samping, satu keping sisik nukhal di depan keeping vertebral pertama dan 12 pasang keping
sisik marginal kiri dan kanan mengelilingi tepi karapas. Adapun anomali yang terjadi yaitu
karapas dengan sisik marginal 13 keping; terdapat tambahan sisik pada bagian vertebral;
terdapat tambahan atau pengurangan sisik pada bagian kostal; dan terdapat tambahan sisik
diantara sisik nukhal dan vertebral pertama. Anomali yang terjadi pada penelitian ini
tampaknya karena suhu yang tidak stabil pada masa inkubasi telur. Telur yang diinkubasi pada
bulan musim penghujan menghasilkan lebih banyak tukik dengan karapas normal dan
sebaliknya pada musim kemarau tukik lebih banyak yang abnormal. Jika dilihat pada Grafik 1.
Tampak kelembapan udara pada bulan-bulan musim kemarau (Mei- September) lebih rendah
dibandingkan pada musim penghujan (November- Maret). Karena jika dibandingkan dengan
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tukik yang dihasilkan oleh tetuanya kejadian anomalinya dengan persentase lebih kecil,
pengamatan lebih lanjut mengenai hubungan keluarga yang dekat dengan anomali keping sisik
perlu dikembangkan lagi. Anomali keping sisik pada kura-kura elseya rhodini ini belum pernah
diungkapkan, meskipun hal ini biasa terjadi pada bangsa kura-kura terutama yang hidup di alam
[9]. Beberapa sebab anomali pada keeping karapas kura-kura antara lain karena pengaruh
negatif dari bahan kimia di kawasan industri, tekanan kawin keluarga serta suhu dan
kelembapan yang kurang optimal [10].
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Grafik1. Suhu dan kelembapan harian lingkungan kolam pada tahun 2015
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Grafik 2. Rataan Bobot badan generasi F2 pada umur 1 hari sampai 10 bulan
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Grafik 3. Rataan panjang karapas generasi F2 pada umur 1 hari sampai 10 bulan
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Grafik 4. Rataan lebar karapas generasi F2 pada umur 1 hari sampai 10 bulan
SIMPULAN
Kura-kura Elseya rhodini generasi pertama (F1) yang dipelihara dalam kolam penangkaran
Cibinong memiliki masa bertelur 5 bulan dari bulan Oktober sampai April dengan frekuensi 0-3
kali, dengan jumlah telur rataan 10 butir/peneluran dan berat telur rataan 9,91 gram /butir. Tukik
umur sehari memiliki rataan bobot badan 5,52 gram, panjang karapas 33,05 mm dan lebar
karapas 29,24 mm. Tukik yang menetas, 45 % dengan susunan dan jumlah keping sisik karapas
abnormal.
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