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Konservasi Keragaman Genetik 

Edisi Pebruari menampilkan informasi tentang pelatihan analisis genetik di UM dan deskripsi umum invertebrata Raja 

Ampat seperti edisi-edisi sebelumnya. Edisi kali ini juga tetap menampilkan rubrik Belajar DNA tentang Kode Genetik. 

Selamat membaca!!! 
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Konservasi Biodiversitas  Raja4           
Lindungi Ragam, Lestari Indonesia  

Keragaman genetik adalah proses utama 
biodiversitas. Keragaman genetik sangat penting 
untuk kelangsungan hidup populasi. Kehilangan 
variasi di dalam gen akan menghilangkan variasi 
dalam proses, pola dan sifat-sifat tersebut. Dalam 
jangka pendek, rendahnya tingkat keragaman 
dapat menyebabkan depresi perkawinan 
sedarah, meningkatkan kemungkinan populasi 
musnah atau mengurangi kebugaran populasi.  
Dalam jangka panjang, kekurangan keragaman 
genetik akan mengurangi kemampuan populasi 
beradaptasi terhadap perubahan kondisi 
lingkungan dan menanggapi tekanan seleksi 
alam. Selain itu, sekali materi genetik unik hilang 
dari spesies tidak dapat kembali, bahkan melalui 
proses mutasi.  

Keragaman genetik dapat hilang melalui efek 
founder, kemacetan (bottleneck) populasi, 
pergeseran genetik, dan seleksi. Tingkat di mana 
keragaman genetik hilang akan tergantung pada 
ukuran populasi dan tingkat isolasi; kecil, populasi 
terisolasi dapat kehilangan keragaman genetik 
dalam beberapa generasi, sedangkan yang 
besar, populasi yang terus-menerus tidak 
kehilangan sejumlah besar keragaman selama 
ribuan tahun. Dalam populasi kecil di mana 
pergeseran genetik yang paling cepat, fiksasi alel 
umum akan mengakibatkan penurunan 
keragaman genetik. 

Konservasi keragaman genetik merupakan 
aspek penting dari manajemen spesies terancam 
dan hampir punah. Ada tiga prinsip dalam 
melakukan konservasi keragaman sumberdaya 

genetik yaitu: konservasi sumberdaya dengan 
tiga tingkatan yaitu ekosistem, jenis, dan genetik; 
dan konservasi dengan tiga pilar; perlindungan 
sistem penyangga kehidupan, pengawetan jenis 
mahluk hidup serta ekosistemnya, serta 
pemanfaatan berkelanjutan dan pembagian 
keuntungan. 

Konservasi keragaman genetik dapat 
diimplementasikan dalam dua program; ex situ (di 
luar habitat alami) dan in situ (di dalam habitat 
alami). Konservasi dilakukan pada tingkat 
rumpun, strain atau galur, dengan 
mempertimbangkan perannya dalam budaya dan 
sejarah, keilmuan dan perekonomian. Oleh 
karena itu didalam definisi metoda konservasi 
terlihat bahwa disamping untuk mempertahankan 
keragaman genet ik ,  juga ber tu juan 
pengembangan pemuliaan, pengelolaan terhadap 
ekosistem dan penggunaannya untuk memenuhi 
kebutuhan pangan dan pertanian secara 
berkelanjutan.  

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk 
kondisi Indonesia, maka paling tidak ada 3 
macam strategi, dimana di Indonesia pada 
umumnya berkaitan dengan suatu wilayah 
tertentu dimana rumpun atau strain itu berada. 
Strategi konservasi tersebut meliputi konservasi 
yang berkaitan dengan budaya dan sejarah, 
sebagai sumber bibit yang digunakan secara 
berkelanjutan, serta karena populasinya 
terancam.   

Buletin KBR4 adalah bagian proyek Marine Biodiversity of Raja Ampat Islands yang didanai oleh program USAID PEER dan 
dikerjakan oleh Universitas Negeri Papua, Universitas Brawijaya, Conservation International, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 

Indonesian Biodiversity Research Center dengan partner US Paul H. Barber (University of California, Los Angeles) dan Kent 
Carpenter (Old Dominion University). 
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Pelatihan Analisis Genetik di UM 

Melanjutkan pelatihan kepada mahasiswa 
program doktor di Universitas Negeri Malang 
(UM), MB-RAI kembali  mengadakan pelatihan  
analisis genetik bulan ini. Sepanjang Pebruari, 
pelatihan diadakan sebanyak enam kali yang 
berlangsung di UM dan kediaman mahasiswa 
program doktor.  

Materi pelatihan yang disajikan berkaitan 
dengan analisis data genetik. Termasuk  
metode mengakses dan menyimpan data 
genetik asal genbank (ncbi), identifikasi 
sekuens dengan metode Blast (basic local 
aligment search tool) dan analisis genetik 
menggunakan MEGA6.  

Penyampaian materi pelatihan melalui  
diskusi. Pelatihan dikemas dalam format 
konsultasi dan berbagi pengetahuan dan 
pengalaman analisis genetik antara tim MB-RAI 
dengan peserta.  Materi pelatihan berasal dari 
data genetik hasil penelitian mandiri dan atau 
gabungan data genetik GeneBank yang terkait 
dengan rencana disertasi peserta. Setiap 
peserta akan mengolah data genetik yang 
dimiliki menggunakan berbagai software 
dengan pendampingan tim MB-RAI.  

Beberapa contoh artikel yang telah 
dipublikasi dijadikan acuan untuk target hasil 

analisis pelatihan ini.  Artikel acuan beragam 
dari penyampaian hasil analisis dengan 
software tunggal dan sederhana sampai artikel 
acuan berisi hasil analisis dengan berbagai 
software dan kompleks. Target minimal 
menghasilkan hasil analisis genetik seperti 
artikel acuan tersebut.  

Peserta pelatihan berasal dari UM, 
Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas 
Muhammadiyah Malang. Setelah mengikuti 
pelatihan setiap peserta diharapkan dapat 
menguasai dan melakukan analisis data secara 
mandiri dan mampu menyusun draft naskah 
artikel sesuai bahan yang dipelajari dalam 
pelatihan.  
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Kawasan Konservasi Perairan di Papua 

 Kawasan konservasi di Indonesia saat ini 
berjumlah 145 kawasan dengan luas total 
16.451.077 Ha. Khusus di perairan Papua 
terdapat delapan jenis kawasan konservasi 
yaitu Taman Nasional Laut, Suaka Margasatwa 
Laut, Cagar Alam Laut, Suaka Alam Perairan, 
Taman Wisata, Kawasan Konservasi Perairan, 
Kawasan Konservasi Laut Daerah dengan luas 
total 2,357,682.53 ha. Kedudukan kawasan 
konservasi ini umumnya berada di Perairan 
Provinsi Papua Barat. Hanya kawasan 
konservasi di Biak dan bagian Taman Nasional 
Teluk Cenderawasih di Nabire yang berada di 
Perairan Provinsi Papua. 
 Kawasan tersebut ada yang memiliki potensi 
terumbu karang, peneluran penyu, tempat 

berkembang biak jenis burung air, burung 
migrant serta daerah lintasan migrasi ikan paus 
(SM pulau Sabuda Tataruga). CAL Teluk 
Sansafor memiliki potensi terumbu karang. SAP 
Kepulautan Raja Ampat dan sekitar memiliki 
potensi terumbu karang, habitat penyu 
belimbing, sementara SAP Kepulauan Waigeo 
memiliki potensi terumbu karang, biota laut 
dilindungi dan ikan karang. KKL Raja Ampat 
memiliki potensi terumbu karang (45% dari 
luasan terumbu karang di Raja Ampat). KKLD 
Kaimana selain memiliki potensi terumbu 
karang, memiliki potensi mangrove, paus, 
lumba-lumba, padang lamun, penyu, dan 
lainnya. KKLD Biak memiliki potensi terumbu 
karang, padang lamun dan mangrove. 

Sumber: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (Dit. KKJI). 2013. Informasi Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia. Direktorat 
Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 30 hal. 



ISSN: 2338-5421   

e-ISSN: 2338-5561  

4 

Pebruari 2015                     Informasi Status, Kondisi dan Berita Biodiversitas Indonesia                 Vol.4 No. 2 Tahun 2015 

Teluk Cenderawasih 

Teluk Cenderawasih merupakan teluk 
terbesar di Indonesia. Teluk ini terletak di 
bagian utara Provinsi Papua dan Provinsi 
Papua Barat. Posisi geografis teluk berada 
pada 2

o
30’S 135

o
18’E/2.5

o
S 135.3

o
E.  

 Teluk Cenderawasih memiliki paling 
sedikit 5000 spesies karang, lebih dari 1000 
spesies ikan dan terdapat berbagai jenis 
moluska, penyu, mamalia laut dan biota laut 
lain. Ekspedisi peneliti di daerah ini 
sekurangnya pernah menemukan 10 taksa ikan 
karang endemik baru dan 18 koral. Teluk juga 
menjadi habitat hiu terbesar di dunia. Sekitar 
100 ekor hiu dengan panjang tubuh 13 meter 
dan berat 15 ton ditemukan di perairan teluk. 

Teluk Cenderawasih juga memiliki 
keunikan dan dianggap sebagai perairan yang 
terisolasi dari perairan sekitar. Hipotesis yang 
berkembang saat ini adalah adanya pembatas 
antara wilayah dalam dan luar teluk yang 

menyebabkan perbedaan spesies di dalam 
dan luar teluk. Pemisahan ini terjadi lebih dari 
lima juta tahun lalu. Penelitian genetik 
mendukung hal tersebut, terdapat keunikan 
spesies perairan Teluk Cenderawasih pada P. 
nodosus, Tridacna maxima, T. crocea, 
Haptosquilla pulchella dan G. viridis .   
 Di kawasan teluk terdapat Taman 
Nasional Teluk Cenderawasih yang 
merupakan taman nasional perairan laut 
terluas di Indonesia. Taman ini terdiri dari 
daratan dan pesisir pantai (0,9%), daratan 
pulau-pulau (3,8%), terumbu karang (5,5%), 
dan perairan lautan (89,8%). Taman Nasional 
Teluk Cenderawasih meliputi pulau Mioswaar, 
Nusrowi, Roon, Rumberpon dan Yoop. 

 

Papua dengan fokus pada Teluk Cenderawasih. 
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CATATAN KECIL DARI PULAU BUAYA 

Pulau Buaya merupakan salah satu pulau yang 

terletak di provinsi papua barat, tepatnya di dekat 

kota sorong. Alasan disebut Pulau Buaya bukan 

karena di pulau tersebut banyak buaya, melainkan 

karena bentuk pulau yang menyerupai dengan bentuk 

buaya.  Meskipun potensi sumberdaya perikanan dan 

wisata di Pulau Buaya belum banyak dipublikasi, 

namun Pulau buaya sudah sering dijadikan sebagai 

tujuan wisata bagi masyarakat. Terutama di hari-hari 

libur wisatawan datang berduyung duyung ke pulau 

ini bersama rekan atau keluarganya. Pantai dengan 

pasir putih serta panaroma keindahan alam di pulau 

ini menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Mata 

pencaharian masyarakat di Pulau Buaya sebagian 

besar adalah sebagai nelayan dan berkebun. Pulau 

buaya memiliki potensi sumberdaya perikanan yang 

tak kalah dengan pulau-pulau lainnya. Sumberdaya 

perikanan yang terdapat di Pulau Buaya antara lain 

lamun, alga, kerang, dan berbagai jenis ikan laut. 

Beberapa jenis lamun yang ditemukan di Pulau 

Buaya antara lain Enhalus acroides, Cymodocea 

rotundata, Syringodium isoetifolium, Thalassia 

hemprichi. Jenis alga yang ditemukan antara lain 

Sargasum sp., Caulerpa sp., Turbinaria sp., 

Grasilaria sp., Halimeda sp. dan alga jenis lain. 

Selain itu juga diketemukan biota laut seperti 

Chiton, gastropoda (lihat gambar) . 

Berdasarkan hasil pengamatan selama di Pulau 

Buaya terlihat bahwa pada bulan Desember-Januari 

diduga merupakan puncak kelimpahan dari beberapa 

jenis alga seperti padina, halimeda, sargasum 

banyak ditemukan terdampar disepanjang pantai 

Pulau Buaya. Namun untuk lebih baiknya diperlukan 

kajian lebih mendalam tentang potensi perikanan, 

ekowisata dan daya dukung pulau guna pemanfaatan 

serta pengelolaan yang berkelanjutan. Disisi lain 

keberadaan sampah yang tidak dikelola dengan baik, 

juga menjadi permasalahan tersendiri yang perlu 

segera ditangani. Mengingat Pulau Buaya sudah 

mulai banyak dihuni oleh masyarakat, sehingga 

banyak limbah rumah tangga yang dikhawatirkan 

akan berpengaruh terhadap keberlangsungan 

ekosistem di Pulau ini. (Tutik Handayani) 

Jenis alga dan gastropoda Pulau Buaya. Foto: Dokumen pribadi (2014) 
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Invertebrata Raja Ampat 
P. bifurcus  

 P. bifurcus adalah spesies cacing laut 
yang dari famili Pseudocerotidae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikasi ilmiah spesies: Kingdom animalia, Filum 
Platihelmintes, Kelas Turbellaria, Ordo Policladida, 
Famili Pseudocerotidae, Genus Pseudoceros dan 
Spesies Pseudoceros bifurcus (Prudhoe 1989). 

 

Spesies ini tergolong bentik, diurnal, disebabkan 
oleh warna aposematik. Spesies ini tidak takut 
merangkak untuk mendapatkan makanan. 

  Ukuran spesies dapat mencapai 2 inci 
(5,1 cm). Permukaan punggung spesies dengan 
latar bervariasi dari hijau kebiruan hingga putih 
kekuningan dengan batas ungu intens tanpa 
membentuk sebuah pita marjinal khas. Memiliki 
warna jingga memanjang dimulai dari titik mata 
otak lalu memudar menjadi garis median putih 
yang berakhir dekat dengan margin posterior. 
Pseudotentakel krem dibentuk oleh lipatan 
sederhana margin anterior dengan berbagai 
ocella. Selebral tunggal dibentuk oleh sekitar 30 
mata. Faring dengan lipatan diuraikan.   

 Distribusi spesies di Indo-Pasifik tropis. 
Spesies ini ditemukan di lereng eksternal atau 
top dari terumbu karang.  

 

 

 Pada edisi kali ini, kami menyampaikan profil 
umum Invertebrata Raja Ampat dalam genus 
Periclimenes. Dua spesies disampaikan kali ini 
yaitu Periclimenes holthuisi dan 
Pseudoceros bifurcus.  

P. holthuisi 

P. holthuisi adalah udang berukuran 
kecil yang umumnya menempati berbagai 
habitat termasuk anemon. P. holthuisi memiliki 
berbagai pola distribusi pada anemon. Pada 
malam hari ketika anemon dikontrak tentakel, 
P. holthuisi pindah dalam jumlah yang 
signifikan dari daerah tentakel luar ke kolom 
anemon. P. holthuisi kembali ke tentakel pada 
siang hari ketika anemon memperluas 
tentakelnya. Dengan demikian, distribusi 
spasial dan temporal P. holthuisi tergantung 
pada aktivitas makan dan tingkat ekspansi 
anemon. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Periclimenes holthuisi. Klasifikasi spesies ini 
adalah  Kingdom animalia, Filum Arthropoda, 

Subfilum Crustacea, Kelas Malacostraca, Subkelas 
Eumalacostraca, subordo Eucarida, Ordo 

Decapoda, Subordo Pleocyemata, Superfamili 
Palaemonoidea, Famili Palaemonidae, Subfamili 

Pontoniinae, Genus Periclimenes, Spesies P.  
holthuisi (Bruce 1969).  

 

 Spesies ini terdistribusi luas di Indo-Pasifik, 
termasuk di Australia. Teluk Moreton, Lautan 
Hindia Barat, Maledives, Laut Merah dan 
Seychelles. 
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Melanjutkan Belajar DNA tentang Genetika Molekular, kali ini disampaikan topik tentang Kode Genetik. Selamat 

membaca, semoga menambah pengetahuan, pemahaman, dan ilmu terkait DNA.   

CGA, CGG, AGA, dan AGG, dan seterusnya. 
Meskipun demikian kode genetik tersebut tidak 
seluruhnya universal.  

Kode gentik bersifat universal dan sekarang 
telah mengalami titik jenuh, karena sistemnya 
sudah sangat kompleks sehingga perubahan 
pada pasang basa dapat merubah kodon dan 
merusak protein. Pengecualian dari kode genetik 
sangat jarang ditemukan. Perubahan hanya 
ditemukan dalam genom prinsipil dari suatu 
spesies terutama mengenai kodon terminasi. 
Dalam mikoplasma, sebagai contoh, UGA 
mengkode asam amino triptofan sedangkan 
dalam “ciliate” Tetrahymena ehermophilia, kodon 
UAA mengkode asam amino glutamin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kode Genetik 
 
Perubahan sistimatik dari kode genetik yang 

sekarang diketahui terjadi pada sistem DNA 
mitokondria. Perubahan ini mungkin disebabkan 
karena mitokondria merupakan sistem yang relatif 
dekat dengan sistem sintesis beberapa protein 
spesifik (sintesis protein di mitokondria). 

Kode Genetik atau Genetik Code adalah 
isyarat yang digunakan untuk meneruskan 
informasi yang ada dalam gen DNA ke molekul 
protein melalui mRNA. Kode genetik terletak 
dalam urutan nukleotida molekul DNA. Urutan 
ini diturunkan dari satu generasi sel ke generasi 
sel berikutnya dan dari satu generasi mahluk 
hidup ke generasi mahluk hidup berikutnya.   

Kode genetik merupakan daftar hubungan 
antara kodon mRNA dan asam amino penyusun 
protein atau rangkaian tiga kata sandi di dalam 
penyandian DNA untuk asam amino protein. 
Kode genetik juga merupakan  informasi 
pasang nukleotida yang menunjukkan urutan 
asam amino suatu polipeptida. Daftar hubungan 
kodon dan asam amino kode genetik ini 
ditampilkan dalam beberapa cara namun pada 
prinsipnya sama satu sama lain. Berikut dua 
diagram kode genetik tersebut. 

Kode genetik ini secara langsung 
diterjemahkan oleh Marshall  Nirenberg dan Har 
Gobind Khorana pada tahun 1961 dengan total 
kombinasi 64 kodon (43 = 64; 4 dari jumlah 
monomer dan 3 dari jumlah kelompok). Ciri-ciri 
kode genetik adalah sebagai berikut : 1). Kode 
genetik adalah kode tiga nukleotida yang 
mengkode asam amino dalam rantai 
polipeptida. 2). Kode genetik adalah kode bebas 
koma yang dibaca terus, tiga nukleotia pada 
satu waktu, tanpa melompati nuklotida yang 
lain. 3). Kode genetik tidak tumpangtindih, 
dibaca dalam kelompok berurutan tiga 
nukleotida. 4). Kode genetik bersifat 
degenerasi, dengan pengecualian etionin dan 
triptofan, lebih dari satu kodon mengkode untuk 
satu asam amino tertentu. 5). Kode  genetik  
mempunyai  signal  mulai  dan signal berhenti. 
6). Kode genetik hampir universal. Semua 
organisme mempunyai bahasa genetik yang 
sama, seperti lisin mempunyai kode genetik 
AAA atau AAG dalam urutan nukleotida mRNA 
semua organisme, arginin oleh CGU, CGC, 

Belajar DNA Kode Genetik 
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Marine Biodiversity of Raja Ampat Islands (MB-RAI) 
adalah proyek pendidikan, penelitian dan publikasi konservasi dan 

biodiversitas laut Kepulauan Raja Ampat yang didanai oleh program 

PEER-USAID tahun 2012-2014. Proyek dikerjakan bersama 

perguruan tinggi dan lembaga penelitian Indonesia seperti Universitas 

Negeri Papua (UNIPA, Manokwari), Universitas Brawijaya (UB, 

Malang), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, Jakarta), 

Indonesian Biodiversity Research Center (IBRC-Bali), Conservation 

International-Indonesia (CI-I), dan didukung oleh Paul H. Barber, 

University of California Los Angeles (UCLA) dan Kent Carpenter, 

Old Dominion University sebagai  partner proyek dari US. Proyek 

MB-RAI dipimpin oleh Abdul Hamid A. Toha dari UNIPA. 

Buletin Konservasi Biodiversitas Raja4 (Buletin KBR4) 

adalah salah satu kegiatan MB-RAI bidang publikasi dan 

menginformasikan pengetahuan serta praktek cerdas terkait 

konservasi dan biodiversitas untuk mendukung pembangunan 

perkelanjutan di Indonesia umumnya dan di Raja Ampat 

khususnya. Buletin berisi kolom-kolom: Konservasi (aktivitas 

konservasi, lembaga konservasi, praktek konservasi, teori 

konservasi, penelitian dan pendidikan konservasi), Raja 

Ampat, Biodiversitas (Satwa, Fauna, Penelitian 

Biodiversitas), Info Alat dan Metode, serta Berita Proyek 

Raja Ampat. Buletin terbit secara berkala pada setiap akhir 

bulan.  
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