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Pendidikan Konservasi 

Edisi kali ini menginformasikan publikasi artikel review yang ditulis oleh para pengelola MB-RAI dan tim. Edisi ini juga 

menampilkan alamat website infinitediversity.org (diantaranya) yang melibatkan pengelola MB-RAI. Kabar tentang 

kelulusan mahasiswa UNIPA yang terlibat dalam proyek MB-RAI juga disampaikan pada edisi ini. Tinjauan 

Invertebrata Raja Ampat dan Belajar DNA disajikan seperti edisi sebelumnya. Selamat membaca!!! 

Konservasi Biodiversitas  Raja4           
Lindungi Ragam, Lestari Indonesia  

Pendidikan konservasi adalah program yang 

bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada 

banyak orang agar lebih sadar dan lebih perhatian 

dalam melestarikan lingkungan dan peduli melindungi 

dan memanfaatkan sumberdaya hayati secara bijaksana 

dan berkelanjutan. Melestarikan sumberdaya 

merupakan kebutuhan dan kewajiban bagi warga 

negara. Melalui pendidikan konservasi sejak dini dan 

dijalankan pada semua tingkat usia dan berbagai 

profesi, diharapkan sumberdaya alam kita akan lestari 

dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang serta 

dapat dinikmati oleh generasi kini dan akan datang. 

Program Pendidikan konservasi dapat diadakan 

dalam berbagai bentuk, termasuk melalui pendidikan 

formal dan non-formal. Pada sistem pendidikan 

formal, bentuk pendidikan konservasi dapat 

dirangkaikan dengan sistem pendidikan umum. Seperti 

mengintegrasikan pendidikan konservasi pada 

kurikulum pendidikan sekolah, pondok pesantren dan 

perguruan tinggi yang digunakan. Pembelajaran mata 

pelajaran dan matakuliah bisa menambah muatan 

konservasi dengan berbagai cara dan media yang ada. 

Cara pendidikan konservasi bisa melalui 

presentasi, ceramah, kuliah, dan lain-lain dengan atau 

tanpa sarana atau media, dan alat bantu peraga lain. 

Cara pendidikan konservasi tersebut bisa bervariasi 

mulai dari hal sederhana hingga yang kompleks, dalam 

bentuk teori dan praktikum. Media pendidikan bisa 

berupa video/film, kejadian sehari-hari, modul, surat 

kabar dan majalah, dan lain-lain. 

Pendidikan konservasi secara formal dapat 

dilakukan di sekolah, pondok pesantren, perguruan 

tinggi, atau institusi formal lain. Sementara pendidikan 

konservasi secara non formal dapat dilakukan oleh 

lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau instansi 

pemerintah yang terkait langsung dengan program 

konservasi. Materi pendidikan konservasi dapat berupa 

praktek konservasi, program konservasi, pelopor 

konservasi, kiat mengatasi banjir, tanah longsor, dan 

lain-lain. Pendidikan,  secara  formal  maupun  non  

formal  harus  mengandung  nilai-nilai  dalam  empat  

pilar pendidikan, yaitu; belajar untuk tahu, belajar 

untuk berbuat, belajar untuk  memahami diri sendiri 

(jati  diri),  dan  belajar  untuk  hidup  bersama  dan  

saling  menghargai  atas  dasar  kesetaraan  dan 

toleransi  dalam  masyarakat.   

Pendidikan konservasi dapat dirancang 

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai dengan lingkup materi yang dapat 

diterima oleh peserta didik pendidikan konservasi. 

Pendidikan konservasi juga perlu memperhatikan 

pendekatan dan metode yang akan digunakan. 

Pendidikan konservasi untuk anak-anak, remaja dan 

dewasa disampaikan secara berbeda. Strategi 

pendidikan juga penting untuk menentukan 

keterukuran pendidikan konservasi yang diterapkan. 

Terakhir yang juga penting dalam pendidikan 

konservasi adalah pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan pendidikan konservasi agar 

berjalan sesuai dengan rencana. 

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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Link Website http://ibcraja4.org 
 Website resmi proyek (www.ibcraja4.org) 

kembali dapat diakses melalui website mitra 
yang mendukung dan bekerja sama dengan 
proyek Marine Biodiversity of Raja Ampat 
Islands. Bila sebelumnya menjadi bagian dari 
Journal of Biological Researches di 
http://berkalahayati.org/#/home, maka kali ini 
tampil dan dapat di-link melalui website  
http://infinitediversity.org/.  

Infinite Diversity adalah proyek penelitian 
biodiversitas laut seluruh Indonesia yang 
menggunakan Autonomous Reef Monitoring 
Structure (ARMS). Proyek didanai oleh National 
Science Foundation melalui program PIRE 
(partnership for International Research and 
Education) kurun waktu 2013-2018. Proyek 
dipimpin oleh Prof. Paul H. Barber (UCLA) dan 
Prof. Forest Rohwer (SDSU) dengan 
melibatkan peneliti-peneliti institutsi US lain dan 
empat perguruan tinggi di Indoensia. Staf MB-
RAI menjadi sajah seorang PI dalam proyek 
infinite diversity ini. 

Link web proyek MB-RAI ditampilkan oleh 
proyek infinite diversity  pada 

http://infinitediversity.org/people.php. 
Sebelumnya web Journal of Biological 
Researches menampilkan proyek MB-RAI pada 
kolom Current Projects tepatnya di 
International Biodiversity Conservation (IBC 
Raja Ampat).  

Web resmi proyek di www.ibcraja4.org 
juga membuat link dengan proyek-proyek 
penelitian Indo-Pasifik yang melibatkan tim MB-

RAI di http://ibcraja4.org/page/read/research. 
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Publikasi Artikel Review 
Artikel review dengan judul “Genetic 

aspects of the commercially used sea urchin 
Tripneustes gratilla“ dipublikasi oleh Journal 
of Biological Researches. Artikel ini disusun 
oleh para penulis atas undangan dalam rangka 
dies natalis jurnal ke 20.  Penulis artikel ini 
adalah Abdul Hamid A. Toha,Robi 
Binur,Suhaemi Suhaemi,Lutfi Lutfi,Luchman 
Hakim,Nashi Widodo,Sutiman Bambang 
Sumitro, yang berasal dari Universitas Papua 
dan Universitas Brawijaya. Artikel bebas 
diakses melalui website resmi jurnal pada 
w w w . b e r k a l a h a y a t i . o r g 

(http://berkalahayati.org/#/journal/d5b99535) 
atau pada website ibcraja4.org tepatnya di 
publication—-articles. 

Artikel  menguraikan seluruh aspek yang 
terkait dengan genetik bulu babi Tripneustes 
gratilla. Termasuk di dalamnya menyajikan 
organisasi gen (terutama DNA mitokondria) T. 
gratilla dan data aktual nukleotida yang berada 
di genbank (ncbi.nlm.org). Beberapa data 
primer gen COI T. gratilla asal perairan Papua 
digabungkan dengan data genbank untuk 
analisis filogenetik spesies tersebut.   
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 Dua orang mahasiswa UNIPA, tepatnya 
dari Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan dan 
Ilmu Kelautan, menyelesaikan pendidikan strata 
satunya. Mereka adalah Fitriani Basuki (NIM. 
201130009) dan Hesti Pasangkunan (NIM 
201130004).  Ujian skripsi keduanya diadakan 
pada 26 Juni 2015. 

Fitri meneliti tentang teripang dengan judul 
identifikasi spesies dan hubungan kekerabatan 
teripang (Holothuroidea) berdasarkan analisis 
DNA mitokondria. Pembimbing Fitriani Basuki 
adalah M. Takdir, MP dan Tutik Handayani, 

M.Si. Sementara Hesti meneliti abalone dengan 
judul identifikasi spesies dan hubungan 
kekerabatan abalone (Haliotis spp) 
berdasarkan analisis gen COI mitokondria. 
Pembimbing Hesti Pasangkunan adalah M. 
Takdir dan Fitriyanti Saleh, M.Si.  

 Fitri Basuki dan Hesti Pasangkunan 

bergabung dalam proyek MB-RAI sejak 

melakukan penelitian skripsi pada semester 

lalu.  

 

Menyelesaikan Pendidikan Strata Satu 
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Kima Tridacna maxima Raja Ampat 
Abstrak 

 Tridacna maxima adalah kima yang tersebar 

luas di Indo-Pasifik. Jenis moluska ini mudah 

teramati di terumbu dangkal karena bersimbiosis 

dengan beberapa dinoflagelata yang menunjukkan 

pewarnaan cerah dan ukurannya yang bisa mencapai 

20 cm. Spesies ini termasuk salah satu dari delapan 

spesies yang ada dalam genus Tridacnidae. Spesies 

ini mirip dengan T. gigas sehingga sulit dibedakan 

antara keduanya. 

T. maxima mengembangkan perilaku yang 

kompleks yang tidak diharapkan dari organisme 

sesil, termasuk mekanisme untuk menghindari 

predasi dan foto-sensitivitas. Kima menjadi sasaran 

eksploitasi manusia untuk tujuan yang berbeda 

seperti konsumsi daging sebagai makanan lezat, atau 

perdagangan dari kerang. Mereka juga digunakan 

sebagai organisme hias dalam akuarium. T. maxima 

tergolong spesies yang dilindungi baik oleh IUCN 

maupun di Indonesia.  

 

Pendahuluan 

Ketika menyelam atau bersnorkeling di 

rataan terumbu di Perairan Raja Ampat, kita akan 

menemukan biota laut yang berwarna-warni sangat 

cerah, terselip di antara celah-celah karang. Saat 

didekati atau disentuh, hewan tersebut akan 

mengatupkan cangkangnya. Hewan ini dikenal 

sebagai kima atau kerang raksasa, salah satu 

makhluk laut yang memiliki peran vital dalam 

ekosistem bahari. 

T. maxima adalah salah jenis dari beberapa 

jenis kima yang masuk dalam kelas Bivalvia. 

Bivalvia sendiri adalah kelompok hewan bertubuh 

lunak yang dilindungi sepasang cangkang 

bertangkup. T. maxima terdiri atas dua cangkang 

yang melekat pada substrat dengan byssus. Byssus 

adalah organ berserat, jaringan berserabut yang 

digunakan oleh berbagai kima untuk melekat pada 

substrat berbatu.  

T. maxima tersebar luas di perairan tropis. 

Selain di Raja Ampat, spesies ini ditemukan di 

perairan Indonesia lain dan perairan Indo-Pasifik. 

Spesies ini termasuk organisme yang dilindungi 

karena terancam oleh berbagai faktor. Pengetahuan 

tentang status T. maxima penting untuk melindungi 

spesies ini. Artikel ini juga menyajikan aspek 

biologi (reproduksi, kebiasaan makan, 

pertumbuhan, predator), ekologi (distribusi dan 

habitat),  aspek genetika (urutan nukleotida) dan 

pengelolaan T. maxima.  

 

 

 

 

 

Klasifikasi: Kingdom Animalia, Kelas Bivalvia, Filum 

Moluska, Ordo Veneroida, Famili Cardiidae, Genus 

Tridacna, Spesies Tridacna maxima RÖding (1798).   

 

Peran 

Kima ini dimanfaatkan oleh manusia untuk 

berbagai kepentingan. Warga Raja Ampat 

memanfaatkan T. maxima, dan kima jenis lain, 

sebagai bahan pangan. Masyarakat lokal dan 

pendatang (terutama dari suku Buton) 

mengkonsumsi kima ini sebagai sumber pangan 

hewani. Kima adalah sumber pangan penting bagi 

manusia. Kima juga digunakan sebagai bahan 

bangunan seperti pondasi, penimbunan lahan 

kosong dan sebagainya, juga berserakan di pantai 

dan suvenir untuk cenderamata serta daging 

dagangan (Ambariyanto 2007).  

Kima dapat juga dimanfaatkan sebagai 

bioindikator konsentrasi PAH (polisiklik aromatic 

hidrokarbon) suatu ekosistem perairan laut (Smith 

1984). Hal ini karena kima tergolong hewan laut 

yang sangat rentan terhadap efek tersebut. Juga 

karena T. maxima ada dan tersebar di perairan Indo-

Pasifik. Selain itu kima adalah miksotropik (Jantzen 

dkk. 2008) yang mampu menghasilkan biomassa 

melalui produksi sekunder dan primer. Produksi 

primer melalui efisiensi fotosintesis dari 

zooxanthellae fototropik simbiotik (Yau & Fan 

2012). Sedangkan produksi sekunder sangat 

dipengaruhi oleh tingkat serapan karbon anorganik 

terlarut lingkungan (DIC, dissolved inorganic 

carbon)(Watanabe dkk. 2004). 
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T. maxima juga berperan dalam mikro-

ekologi, bermanfaat bagi beberapa organisme untuk 

tempat berlindung (simbiosis komensalisme)(Gomez  

2002). Beberapa larva invertebrata (copepod: 

Anthessius alatus dan A. amicalis) menggunakan 

kima sebagai tempat berlindung atau bahkan sebagai 

tempat pembenihan. Larva invertebrata 

memanfaatkan rongga mantel kima sebagai tempat 

bersembunyi dari predator. 

 

Reproduksi 

Reproduksi T. maxima secara seksual dan 

masing-masing organ seksual terdapat pada individu 

yang terpisah. Fertilisasi dilakukan secara internal 

dan eksternal untuk menghasilkan telur.Telur 

berkembang menjadi larva dan berkembang lagi 

menjadi individu dewasa.  

Siklus hidup T. maxima memiliki dua fase 

yaitu fase larva yang bergerak (locomotory) dan fase 

sesil, seperti kebanyakan invertebrata laut lain. Telur 

menjadi larva setelah 10 sampai 15 jam dihabiskan di 

kolom air. Pola larva bertanggung jawab atas 

distribusi yang luas T. maxima. Larva menghabiskan 

sekitar 10 hari hidup bebas di kolom air, sebelum 

menetap dan bermetamorfosis menjadi kima remaja. 

Juvenil  dewasa menjadi kima jantan setelah dua tau 

tiga tahun, menjadi hermaprodit bila besar dengan 

ukuran panjang sekitar 15 cm.  

T. maxima matang secara seksual pada usia 2-

3 tahun. Fertilisasi terjadi secara eksternal. 

Reproduksi dirangsang oleh siklus bulan, telur dan 

sperma dilepaskan ke kolom air. Kima hermaprodit 

mula-mula melepaskan  sperma lalu diikuti oleh telur 

sehingga terhindar dari fertilisasi sendiri (Ellis, 

1998).  

 

Perkembangan 

Menurut Wells (1983), panjang cangkang T. 

maxima dapat tumbuh hingga 40cm. Tingkat 

pertumbuhan spesies sekitar 2 sampai 4 cm per tahun. 

Pertumbuhan ini merupakan salah satu yang terendah 

untuk Famili Tridacnidae. Meskipun demikian 

berdasarkan ukurannya, T. maxima termasuk 

memiliki pertumbuhan cepat karena waktu hidupnya 

yang lama, sampai 80 tahun. 

Tingkat pertumbuhan juga berubah dari 

pengembangan awal untuk populasi dewasa satu. 

Juvenil diyakini tumbuh cepat untuk mengejar 

ketinggalan dengan populasi dewasa dan 

menghindari kematian dini yang seharusnya 

dikaitkan dengan ukuran. 

Sebagian besar kima memiliki pola distribusi 

yang berbeda sehingga dapat dijadikan dasar untuk 

menentukan identitas antar kima. Identifikasi T. 

maxima dapat dilakukan berdasarkan bentuk 

cangkang, kecerahan mantel dan ukuran individu 

(Wells 1983). Meskipun demikian, membedakan T. 

maxima dengan T. gigas atau T. squamosa adalah 

kasus lain, tergolong sulit.  

 Untuk T. maxima, mungkin sulit untuk 

membedakan dari T. gigas atau T squamosa. T. 

gigas umumnya lebih besar dan kecerahan T. 

maxima tidak dapat mengacaukan. Untuk 

membedakan dengan T. squamosa, caranya melihat 

cangkang ketika tertutup. T. squamosa memiliki 

bagian menonjol khas pada bagian lateral cangkang. 

Cara lain adalah melalui Identifikasi secara 

molekuler, misalnya menggunakan barcode DNA. 

 

Morfologi 

Organisme T. maxima terlindung oleh 

cangkang. Cangkang spesies ini tidak simetris 

melainkan memanjang. Cangkang kima terbagi 

menjadi beberapa lekukan atau lipatan (folds). 

Punggung lipatan di permukaan cangkang biasanya 

berbentuk seperti tulang rusuk sehingga sering 

disebut rib. Tiap punggung lipatan memuat sebaris 

lempeng berbentuk setengah mangkok yang disebut 

sisik (scutes).  

Sisik kima dulunya adalah bagian tepi dari 

mulut atau bibir cangkang (upper margin) yang 

kemudian tertinggal saat cangkang tubuh membesar. 

Sisik-sisik cangkang rapat dan memiliki lubang 

byssal (pelekat) yang lebih panjang jika 

dibandingkan dengan engselnya. Spesies ini juga 

memiliki mantel berwarna cerah dan bervariasi. 

Kedua bilah cangkang disatukan oleh 

ligamen (semacam jaringan otot fleksibel) yang 

disebut hinge. Di samping ligamen ini terdapat 

semacam pusat atau titik awal pertumbuhan 

cangkang yang disebut umbo.   
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Spesies ini bernapas dengan insang yang 

bentuknya seperti lembaran yang berlapis-lapis.  

 T. maxima menampilkan sistem mata 

kompleks sepanjang tepi mantel (Wilkens 1986). 

Mata spesies ini secara jelas melihat perubahan 

intensitas cahaya. Menurut Land (2002) kima jenis 

ini dapat melihat dengan cara lebih baik. T. maxima 

tidak hanya sensitif pada perubahan intensitas cahaya 

tetapi dapat membedakan hitam dan putih 

sekelilingnya.  

Mata kima memiliki orientasi ke arah atas dan 

dapat melihat pada tingkat tertentu ke kiri dan ke 

kanan. T. maxima juga memiliki sejumlah besar mata 

dan bisa melihat pada 3 panjang gelombang yang 

berbeda, biru, hijau dan UV (ultraviolet). Mata 

bertanggung jawab pada perilaku kompleks untuk 

menghindari predasi. Ketika kima melihat sesuatu 

datang mendekat, kima ini hanya menutup sedikit 

cangkangnya, menunggu bahaya menjauh (Todd 

2009). 

 

Predator dan Sistem Pertahanan 

Diketahui sekitar 75 predator kima secara 

umum (lihat Neo dkk. 2015). Predator T. maxima 

adalah anemon, alga, ikan (kepe-kepe, pygmy 

angelfish, dan lain-lain), dan siput berparasit. 

Ancaman predator juga berasal dari manusia yang 

memburu spesies ini untuk bahan makanan serta 

dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas 

manusia.  

Anemon Aiptasia dapat menyengat mantel 

kerang. Predator ini dapat tumbuh cepat dan dapat 

menimbulkan kesulitan bagi T. maxima bila 

jumlahnya banyak. Kekurangan cahaya bagi T. 

maxima adalah akibat utama dengan banyaknya 

Aiptasia. Dan hal ini dapat mengganggu dan 

menyebabkan kematian secara perlahan T. maxima. 

Pertumbuhan alga yang berlebih juga dapat 

menimbulkan masalah yang sama.  

Beberapa ikan predator T. maxima  dapat 

mengambil jaringan kima. Hal ini mengganggu T. 

maxima. Siput berparasit dari genus Tathrella 

biasanya ditemukan pada kima. Siput kecil ini terlihat 

seperti butir beras dan biasanya muncul pada malam 

hari. Mengambil makan dengan menusuk mantel dan 

mengisap kima. Siput ini dapat berkembang biak 

dengan cepat dan dapat membahayakan kima.  

Di samping umbo terdapat semacam lubang tempat 

keluarnya organ pelekat (byssus) yang disebut 

bukaan byssus (byssal opening).  

T. maxima memiliki warna khas sebagai 

karakteristik utama spesies ini. T. maxima 

merupakan salah satu jenis kima yang paling 

berwarna-warni, dengan pola biru, emas, kuning, 

hitam, ungu dan putih garis-garis, bercak dan bintik-

bintik.   

T. maxima memiliki sistem sensorik yang 

dikembangkan dengan baik. Organisme ini memiliki 

banyak mata di sepanjang tepi siphon (Wilkens, 

1986). Mata relatif primitif tetapi memungkinkan T. 

maxima mendeteksi perubahan yang cepat dari 

luminositas. 

 

Distribusi dan Habitat 

 Umumnya T. maxima mendiami habitat 

terumbu di perairan dangkal hingga kedalaman 20m.  

Spesies ini sering ditemukan di patahan karang atau 

batu-batu karang mati. Spesies ini juga ditemukan di 

atas permukaan karang atau pasir, sebagian tertanam 

di karang.  

 Organisme ini  tersebar luas di perairan 

tropis dunia. Selain di Perairan Raja Ampat, spesies 

ini juga ditemukan di perairan Indonesia lainnya. 

Spesies ini ditemukan mulai dari Afrika Timur ke 

daerah tengah Pasifik, dari Jepang ke Australia 

Selatan. Spesies ini juga ditemukan di Laut Merah 

sampai ke Mesir, dan perairan Asia Tenggara, 

China, dan pulau-pulau di lautan Pasifik.  

 

Kebiasaan Makan 

T. maxima adalah filter feeder. Spesies ini 

menggunakan sifon untuk mengambil nutrisi saat 

menangkap air. Selain itu, jenis kima ini memiliki 

simbiosis rumit dengan zooxanthellae. Kima dapat 

menggunakan produk sampingan dari fotosintesis 

zooxanthellae sebagai sumber makanan. 

 

Tingkah Laku 

T. maxima memiliki perilaku cukup 

sederhana sebagai organisme sesil. Spesies ini dapat 

mengebor atau menggali substratnya meskipun tidak 

sedalam tridacna jenis lain (T. crocea, misalnya). 

Pengeboran dilakukan oleh kaki perut termodifikasi 

semacam rambut atau organ yang disebut byssus. 
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Perbedaan jumlah sekuen terutama terkait 

dengan tujuan penelitian. Tujuan ini mempengaruhi 

marka genetik yang digunakan. Urutan nukleotida ini 

merupakan bagian dari penelitian struktur genetik T. 

maxima dari berbagai belahan perairan Indo-Pasifik, 

termasuk asal Perairan Papua umumnya dan Perairan 

Raja Ampat secara khusus (De Boer dkk. 2014a, 

2014b). 

 

Status Konservasi 

Kima termasuk dalam kategori hewan  yang 

rentan terancam dan beresiko punah. Oleh karena itu 

kima dilindungi dan masuk dalam daftar merah 

IUCN, diklasifikasikan sebagai Least Concern, 

Conservation Dependent. Kima juga masuk dalam 

appendix II CITES, lampiran 8 yang perlu dilindungi 

(Neo & Todd 2013). Di Indonesia, T. maxima dan 

jenis kima lain dilindungi melalui Surat Keputusan 

Menteri Kehutanan No. 12/Kpts/II/1987 yang 

diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 

1999.   

Konservasi kima diantaranya dapat dilakukan 

dengan penegakkan hukum dan peraturan, restoking 

dan usaha budidaya. Pengelolaan populasi kima 

berbasis masyarakat juga merupakan hal lain untuk 

konservasi kima (Ambariyanto 2002). Usaha 

budidaya dapat diawali dengan penelitian mengenai 

pembenihan buatan skala laboratorium dan skala 

hatchery. Menurut Ambariyanto (2007) restoking 

populasi alam hanya dapat dilakukan jika kegiatan 

budidaya kimia berjalan. Lebih lanjut disebutkan 

bahwa juvenil kima hasil budidaya dapat 

dimanfaatkan untuk mengembalikan dan 

meningkatkan populasi kima di alam.   

 Junemie (2010) menyatakan bahwa tujuan 

budidaya kima adalah untuk konservasi jangka 

panjang dan penting untuk menghasilkan makanan 

serta penyediaan cangkang serta untuk memperbaiki 

populasi kima. Budaya dapat juga mengurangi 

dampak lebih tangkap pada populasi kima alami dan 

dapat menghasilkan kima dalam jumlah yang cukup. 

Ambariyanto (2007) menyatakan bahwa pengaruh 

positif budidaya adalah berkurangnya kegiatan 

pengambilan populasi alam untuk memenuhi 

permintaan dan kebutuhan masyarakat lainnya. 

  

Meskipun demikian, T. maxima memiliki  

beberapa mekanisme pertahanan untuk melindungi 

diri dari predasi tersebut. Yang pertama adalah kima 

keluar dari cangkang ketika mata mendeteksi 

predator potensial. Yang kedua adalah pengusiran 

air berkat siphon ekskretoris. Namun kedua 

mekanisme tersebut menggunakan energi dan 

mengurangi potensi untuk fotosintesis. Mekanisme 

terakhir adalah kamuflase, kima sering merubah 

warna sesuai habitat terumbu atau lingkungan 

sekitar agar tidak terlihat oleh predator (Todd, 

2009). 

 

Urutan Nukleotida 

Nukleotida gen yang terkait dengan T. 

maxima dapat diakses pada berbagai website 

datadasar seperti di genbank NCBI. Secara 

keseluruhan terdapat 461 sekuen nukleotida T. 

maxima pada datadasar tersebut. Urutan sekuens 

tersebut berasal dari bagian gen sitokrom oksidase I, 

gen 12S rRNA, 16S rRNA, 18S rRNA, 28S rRNA,  

mRNA aktin, mRNA katalase, mikrosatelit, dan gen 

MnSOD. Fragmen gen terbanyak dalam datadasar 

tersebut berasal dari gen COI, disusul fragmen gen 

16S rRNA, mRNA aktin dan mikrosatelit (lihat tabel 

berikut).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: diringkas dari http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

nucleotide/) 
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Fragmen Gen Jumlah 

Sekuen 

Panjang 

Nukleotida (pb) 

COI 372 330-690 

12S rRNA 1 438 

16S rRNA 34 222-474 

18S rRNA 3 981-1823 

28S rRNA 3 453-1563 

mRNA aktin 31 258-479 

mRNA katalase  1 335 

Mikrosatelit  15 159-461 

MnSOD  1 303 
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1. pengaturan hasil budidaya yang dapat 

diperdagangkan. 
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golongan endangered spesies 
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Melanjutkan belajar tentang DNA, kali ini disampaikan Kelompok Gen DNA Kloroplas. Selamat membaca, 

semoga menambah pengetahuan dan pemahaman tentang DNA.   

per sel, memberikan hampir 6000 molekul DNA 

kloroplas per sel. Dalam Chlamydomonas, kloroplas 

setiap sel umumnya mengandung antara 500 dan 

1500 molekul DNA kloroplas.  

Satu protein kloroplas yang telah 

dikarakterisasi merupakan bagian ribulosa bifosfat 

dekarboksilase, enzim pertama yang digunakan 

dalam jalur fiksasi karbondioksida dalam proses 

fotosintesis. Enzim ini adalah protein utama yang 

ditemukan dalam kloroplas semua jaringan 

tumbuhan. Setiap genom kloroplas mengandung gen-

gen yang sama, tetapi susunannya berbeda. 

Diperkirakan selama evolusi susunan DNA kloroplas 

berbeda timbul melalui inversi bagian DNA.  

Dengan ukuran kira-kira 40 sampai 45 m 

pada kebanyakan tumbuhan (62 m dalam 

Chlamydomonas), DNA kloroplas memiliki panjang 

kira-kira 8 sampai 9 kali dibandingankan dengan 

panjang DNA mitokondria hewan. Artikel ini 

mengulas kelompok gen DNA kloroplas yang umum 

dijumpai pada tanaman dan organisme fotosintetik 

lainnya. 

 

Genom 

Genom kloroplas memiliki panjang bervariasi 

antara 41-289 kb. Genom ini mengandung gen yang 

menyandi diantaranya protein, rRNA, dan tRNA. 

Genom kloroplas biasanya berisi berisi puluhan-

ratusan gen yang unik termasuk kerangka baca 

terbuka lestari (open reading frame, ORF) disebut 

sebagai gen YCF (ORF kloroplas hipotetis) (Rochaix 

1997).  

Genom ctDNA bervariasi antar spesies. 

Menurut Cui dkk. (2006) Genom kloroplas tanaman 

daratan biasanya mengandung sekitar 110-120 gen 

yang unik. Beberapa alga telah mempertahankan 

genom kloroplas besar dengan lebih dari 200 gen, 

sedangkan genom plastid dari organisme non-

fotosintetik dapat mempertahankan hanya beberapa 

lusin gen. Kandungan GC DNA kloroplas juga 

bervariasi. 

 

Abdul Hamid A. Toha, Nashi Widodo, Luchman 

Hakim, Sutiman B. Sumitro 

 

Abstrak 

Kloroplas merupakan tempat 

berlangsungnya proses fotosintesis pada 

tumbuhan dan organisme fotosintetik lain. Organel 

kloroplas memiliki struktur yang menyerupai 

mitokondria dengan sistem membran tilakoid yang 

berisi klorofil. Kloroplas lebih besar daripada 

mitokondria dan dikelilingi oleh dua membran 

khusus dalam tanaman dan beberapa eukariot lain.  

Kloroplas mengandung genom yang 

merupakan peninggalan endosimbion yang 

memunculkan organel tersebut. Genom ini biasanya 

berisi 100-200 gen dan mengkode protein penting 

untuk fotosintesis dan fungsi kloroplas lainnya. 

Banyak taksa non-fotosintetik mempertahankan 

kloroplas genom sisa. Dalam beberapa organisme 

genom kloroplas dapat dipertahankan untuk 

memungkinkan kontrol redoks-dimediasi ekspresi 

gen, sedangkan di lain itu dapat terus ada karena 

transfer gen penting untuk inti tidak mungkin lagi.  

——————————————— 

Kata kunci: Genom, DNA kloroplas, gen, fotosintesis,  

  

Pendahuluan 

Kloroplas mengandung genom yang 

merupakan peninggalan endosimbion yang 

memunculkan organel tersebut. DNA kloroplas 

adalah DNA yang terdapat di dalam organel 

kloroplas, sering disingkat dengan ctDNA atau 

cpDNA. Keberadaan cpDNA pertama kali terbukti 

pada tahun 1962 (Leighton  2002).  

Jumlah salinan DNA kloroplas per kloroplas 

bervariasi dari spesies ke spesies. Dalam semua 

kasus umumnya DNA kloroplas terdapat dalam 

salinan ganda per kloroplas. Misalnya, sel daun 

garden beat memiliki antara 4 sampai 8 molekul 

DNA kloroplas per nukleoid, dari 4 sampai 18 

nukleoid per kloroplas dan kira-kira 40 kloroplas 

Kelompok Gen DNA Kloroplas 
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Organisme 
Ukuran 

(Kb) 
GC 
(%) Protein rRNA tRNA Gen 

Alga Hijau       

Botryococcus braunii 172.826 42.45 80 3 31 114 

Bryopsis hypnoides 153.429 33.12 69 5 37 111 

'Chlorella' mirabilis 167.972 31.46 77 6 32 115 

Chlorella vulgaris 150.613 31.56 174 3 33 210 

Choricystis parasitica 94.206 45.45 79 3 29 111 

Dictyochloropsis 

reticulata  289.394 35.94 82 3 31 116 

Geminella minor 129.187 27.88 81 6 33 120 

Koliella longiseta 197.094 31.42 80 6 32 118 

Leptosira terrestris 195.081 27.26 88 3 28 119 

Lobosphaera incisa 156.031 27.79 78 3 30 111 

Marvania geminata 108.47 38.21 79 3 32 114 

Myrmecia israelensis 146.596 30.38 78 3 31 112 

Neocystis brevis 211.747 31.38 84 3 30 117 

Pabia signiensis 236.463 33.37 80 6 32 118 

Parachlorella kessleri 123.994 30.00 84 6 36 126 

Paradoxia multiseta 183.394 50.58 90 3 32 125 

Pedinomonas minor 98.34 34.84 82 6 36 124 

Picocystis salinarum 81.133 37.25 80 6 35 121 

Micromonas pusilla 
CCMP1545  41.811 44.01 27 4 9 40 

Pseudochloris wilhelmii 109.775 36.66 84 6 36 126 

Schizomeris leibleinii 182.759 27.24 77 3 30 111 

Tanaman Daratan       

Abies koreana 121.373 38.25 74 4 35 113 

Acacia ligulata 158.724 36.21 82 8 36 126 

Acidosasa purpurea 139.697 38.90 82 8 38 128 

Acorus americanus 153.819 38.59 84 8 38 132 

Actinidia chinensis 156.346 37.20 83 8 40 131 

Bambusa emeiensis 139.493 38.91 84 8 39 131 

Bambusa multiplex 139.394 38.91 85 8 39 132 

Bambusa oldhamii 139.35 38.92 82 8 37 127 

Barbarea verna 154.532 36.43 85 8 37 130 

Calanthe triplicata 158.759 36.74 88 8 38 136 

Camellia cuspidata 156.618 37.31 89 8 40 137 

Camellia reticulata 156.971 37.31 88 8 37 135 

Drimys granadensis  160.604  38.79 85  8 44 135 

Dunalia obovata  156.559  37.69  82  8 36 131 

Hevea brasiliensis  161.191  35.74  84  8 37 136  

Tanaman Lain       

Chaetosphaeridium 
globosum 131.183 29.62 98 6 37 141 

Chara vulgaris 184.933 26.19 105 6 37 148 

Interfilum terricola 187.843 32.69 81 6 34 121 

Koliella corcontica 117.543 27.99 88 6 34 128 

Mesostigma viride 118.36 30.15 105 6 37 148 

Roya anglica 138.275 33.15 93 8 38 139 

Zygnema 
circumcarinatum 165.372 31.08 103 3 34 140 

Protista Lain        

Chromera velia 
CCMP2878 120.426 36.63 78 2 31 111 

Chromerida sp. RM11 85.535 47.74 81 6 37 124 

Durinskia baltica CS-38 116.47 32.55 129 6 30 167 

Euglena gracilis Z 143.171 26.13 67 11 37 115 

Euglena viridis NJ001 91.616 26.41 75 3 27 105 

Nannochloropsis 
granulata 117.672 33.33 125 6 28 159 

Vaucheria litorea 115.341 27.95 139 6 27 172 

Lain-lain       

Calliarthron 
tuberculosum 178.981 29.16 201 3 31 238 

Cerataulina daemon 120.144 31.20 132 6 30 170 

Chaetoceros simplex 116.459 32.07 131 6 30 169 

Ectocarpus siliculosus 139.954 30.67 148 6 31 185 

Fucus vesiculosus 124.986 28.94 139 6 27 172 

Gracilaria salicornia 179.757 28.80 202 3 29 235 

Gracilaria tenuistipitata 
var. liui 183.883 29.15 203 3 29 238 

Odontella sinensis 119.704 31.82 140 6 29 175 

Phaeodactylum 
tricornutum 117.369 32.55 132 6 30 170 

Porphyra purpurea 
Avonport 191.028 32.98 209 6 37 253 

Porphyridium 
purpureum 217.694 30.34 224 6 29 260 

Pyropia haitanensis 195.597 32.98 211 6 37 254 

Pyropia yezoensis 191.952 33.12 209 6 49 264 

Rhizosolenia imbricata 120.956 31.76 135 6 33 176 

Roundia cardiophora 126.871 31.01 140 6 31 180 

Saccharina japonica 130.584 31.05 139 6 29 174 

Thalassiosira oceanica 141.79 30.39 142 6 33 184 

Thalassiosira 
pseudonana 128.814 30.66 

141 

  6 31 180 

Thalassiosira weissflogii 127.601 30.84 141 6 31 180 

Ulnaria acus  116.251  30.56 130 6 30 168 

Organisme Ukuran GC(% Protein rRNA tRNA Gen 
Tabel 1. Genom cpDNA beberapa organisme dengan 

ukuran, komposisi GC, jumlah protein, rRNA, tRNA 

dan jumlah gen yang dimiliki setiap organisme. 
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kecil dan besar masing-masing dari 18.271 pb dan 

81.936 pb (Kato dkk. 2002).  

 

Kelompok Fungsi Gen 

DNA kloroplas berfungsi terutama untuk 

fotosintesis tanaman. Fungsi lain terkait dengan 

metabolisme energi dan translasi ribosom. DNA 

kloroplas juga penting untuk transkripsi dan proses 

selular. Fungsi ini terkait dengan gen yang 

dimilikinya. Berikut adalah kelompok fungsi gen 

pada genom ctDNA. 

 

Tabel 2. Jumlah beberapa gen cpDNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Cooper GM. 2000. The Cell: A Molecular 
Approach. 2nd edition. Sunderland (MA): Sinauer 
Associates.   

 

Berdasarkan transkripsinya, gen cpDNA dapat 

dikelompokkan dalam tiga kelas, I-III (Hajdukiewicz 

dkk. 1997). Kelas I adalah gen-gen yang ditranskripsi 

secara sendiri oleh PEP. Kelas II ditranskripsi oleh 

PEP dan NEP. Sedangkan gen kelas III adalah gen-

gen yang ditranskripsi secara ekslusif oleh NEP. PEP 

adalah singkatan dari plastid-encoded plastid RNA 

polymerase, sedangkan NEP adalah nucleus-encoded 

plastid RNA polymerase. 

 Kebanyakan gen kloroplas tanaman tingkat 

tinggi diatur dalam kelompok dan ditranskrip lagi 

sebagai polisistronik pra-RNA, lalu menjadi RNA 

tumpang tindih pendek (Sugita &Sugiura 1996).  

Genom CtDNA diwariskan secara maternal 

pada kebanyakan tanaman berbunga (angiosperm), 

meskipun pada kebanyakan gymnosperm (conifer 

dan cycad) biasanya diwariskan secara paternal. 

Meskipun rekombinasi kadang-kadang terjadi, 

kloroplas untuk kebanyakan bagian stabil secara 

struktur dan paling bervariasi dalam ukuran 

sehingga berbeda dalam panjang, ulangan urutan, 

berlawanan dengan penyusunan ulang dan duplikasi 

gen yang ditemukan pada mtDNA tanaman. 

 

Ukuran  

Struktur DNA kloroplas mirip dengan DNA 

mitokondria. DNA kloroplas memiliki struktur 

melingkar. DNA kloroplas dapat memiliki panjang 

kontur sekitar 30-60 mikrometer, dan memiliki 

massa sekitar 80-130000000 dalton (Burgess 1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur DNA kloroplas. Siklik atau melingkar 

 

Genom kloroplas memiliki ukuran lebih 

kecil dari genom inti dan umumnya lebih besar 

daripada DNA mitokondria.  DNA rantai ganda 

melingkar mengandung sepasang ulangan terbalik 

dari 25.156 bp yang dipisahkan oleh wilayah salinan 

Juni 2015  Informasi Status, Kondisi dan Berita Biodiversitas Indonesia  Vol. 4 No. 6 Tahun 2015 

Fungsi Jumlah Gen 

1, Gen-gen untuk peralatan genetik   

- rRNA (23S, 16S, 5S, 4.5S) 4 

- tRNA 30 

- Protein ribosom 21 

- Subunit polimerase RNA 4 

2. Gen-gen untuk Fotosintesis   

- Fotosistem I 5 

- Fotosistem II 12 

- Kompleks sitokrom bf 4 

- ATP sintetase 6 

- Karboksilase difosfat ribulosa 1 



ISSN: 2338-5421   

e-ISSN: 2338-5561  

12 

berbagai jenis protein ribosom, ATP sintase, NADH 

plastokuinon,  protease, protein ycf4, maturase K, 

berbagai sub unit RNA polimerase, dan protein 

membran. 

Semua mRNA cpDNA ditranskripsi dari gen-

gen kloroplas yang ditranslasi melalui ribosom 

kloroplas. Protein yang terlibat di dalam kloroplas 

sebanyak 60 protein. 2/3nya diekspresikan oleh gen 

yang terdapat di inti sel sementara 1/3nya 

diekspresikan dari genom kloroplas. 

 

Pemanfaatan 

Gen kloroplas telah banyak digunakan sebagai 

penanda genetik untuk tanaman dan studi filogenetik 

alga selama hampir dua dekade (Cattolico 1985, 

Clegg 1993). Sedangkan satu atau beberapa gen 

(seperti rbcL, atpB, matK) telah menjadi obyek utama 

penelitian genetik. Menurut Graham & Olmstead 

(2000, 2000b), pertumbuhan pesat dalam jumlah 

urutan genom kloroplas sekarang memungkinkan 

berbagai isu filogenetik ditangani dengan dataset 

skala genom (Leebens-Mack dkk. 2005, Goremykin 

dkk. 2005).  

Kajian tingkat populasi, daerah polimorfik 

untuk sekuensing ditargetkan dapat diidentifikasi 

melalui perbandingan urutan genom lengkap untuk 

taksa contoh (Provan dkk. 2001). Urutan genom 

kloroplas juga digunakan untuk mengatasi berbagai 

macam pertanyaan tentang evolusi perubahan konten 

gen dan urutan gen (Gray 1999), dinamika penyisipan 

dan acara penghapusan (Ingvarsson dkk. 2003), 

transfer gen antar genom (Martin dkk. 1998) dan 

evolusi fotosintesis (Bungard 2004). Perkembangan 

transformasi genetik kloroplas sangat menarik 

(Daniell & Chase 2004) dan daftar spesies target 

meningkat dengan lokasi dan mengapit urutan untuk 

daerah spacer intergenic diidentifikasi dari nomor 

memperluas urutan genom kloroplas (Daniell 1999). 

Analisis fungsional skala genom, termasuk 

investigasi transcriptom plastid dan proteom juga 

mengalami kemajuan pesat (Rochaix 2001). 

Beberapa gen cpDNA menjadi obyek kajian 

intensif untuk berbagai tujuan diantaranya filogenik 

dan DNA barkod. Gen matK dan rbcL adalah 

kelompok gen standar yang digunakan dalam DNA 

barkod pada tanaman (Stoeckle 2003). Beberapa gen 

lain digunakan untuk kajian filogenetik (lihat tabel). 

Gen-gen kelas I terdiri atas gen-gen psaA, 

psbB, psbE, ndhA, rps14, rbcl, psbA, psbD.  Gen-

gen kelas II terdiri atas atpB, clpP, ndhB, ndhF, 

rps16, rrn, dan atpI. Umumnya gen-gen kloroplas 

termasuk dalam kelas II.  Gen-gen kelas III terdiri 

atas accD, rpl33/rps18, ycf2, dan rpoB.  

Berdasarkan fungsinya, gen DNA kloroplas 

dikelompokkan sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Kelompok gen cpDNA berdasarkan 

fungsinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Masing-masing kelompok gen tersebut diantaranya 

menghasilkan protein sitokrom c,  protein D1, K, I, 

D2, CP43, Z dan protein M fotosistem II, apoprotein 

A2 P700 dan apoprotein A1 P700, sub unit VIII 

fotosistem I,  protein ribulosa 1,5 difosfat 

karboksilase/oksigenase sub unit besar, protein J, L, 

sitokrom b559 subunit beta, subunit alfa, sitokrom f, 
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No Fungsi Kelompok Gen  

1 Biosintesis kofaktor: ccsA 

2 

Fotosintesis: psbA, psbK, psbI, psbD, psbC, psbZ, 

psbM, psaB, psaA, rbcL, psaI, psbJ, psbL, psbF, 

psbE, psaJ, psbB, psbT, psbN, psbH, psaC   

3 Hipotesis atau tidak terkarakterisasi: matK, infA  

4 

Metabolism energi: petN, atpI, atpH, atpF, atpA, 
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5 Plastid hipotesis lestari: ycf3, ycf4  

6 Proses selular: clpP  
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9 Transpoter: cemA  

10 
RNA: 16S, 23S, 3S, 4.5S, 45S, 5S, 7S, ffs, rnpB, 

sprA, ssrA, tscA  

http://chloroplast.ocean.washington.edu/tools/cpbase/run?u_feature_id=38936&view=universal_feature
http://chloroplast.ocean.washington.edu/tools/cpbase/run?u_feature_id=38937&view=universal_feature
http://chloroplast.ocean.washington.edu/tools/cpbase/run?u_feature_id=38935&view=universal_feature
http://chloroplast.ocean.washington.edu/tools/cpbase/run?u_feature_id=38940&view=universal_feature
http://chloroplast.ocean.washington.edu/tools/cpbase/run?u_feature_id=37573&view=universal_feature
http://chloroplast.ocean.washington.edu/tools/cpbase/run?u_feature_id=38942&view=universal_feature
http://chloroplast.ocean.washington.edu/tools/cpbase/run?u_feature_id=38941&view=universal_feature
http://chloroplast.ocean.washington.edu/tools/cpbase/run?u_feature_id=37542&view=universal_feature
http://chloroplast.ocean.washington.edu/tools/cpbase/run?u_feature_id=37540&view=universal_feature
http://chloroplast.ocean.washington.edu/tools/cpbase/run?u_feature_id=37544&view=universal_feature
http://chloroplast.ocean.washington.edu/tools/cpbase/run?u_feature_id=37541&view=universal_feature
http://chloroplast.ocean.washington.edu/tools/cpbase/run?u_feature_id=37543&view=universal_feature
http://chloroplast.ocean.washington.edu/tools/cpbase/run?u_feature_id=37544&view=universal_feature
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N

o 
Gen 

Panjang 

(pb) 
No Gen 

Panjang 

(pb) 

1 16S rRNA 1.489 11 ndhA 1.182 

2 23S rRNA 2.810 12 rpoA 1.524 

3 psbA 1.062 13 ndhD 1.530 

4 psbD 1.062 14 rpoB 3.213 

5 psaB 2.205 15 rpoCl 2.046 

6 psbB 1.527 16 ndhA 1.095 

7 psbC 1.422 17 rpoA 1.014 

8 psaA 2.253 18 ndhF 2.133 

9 rbcL 1.434 18 rpoC2 4.167 

10 atpB 1.497 20 matK (orfK) 1.530 
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National Geographic Science and Exploration in Asia 
will support residents of Brunei, Cambodia, Indonesia, 
Japan, Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, the 
Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, and Vietnam 
working in the natural, social and physical sciences, as 
well as photography, journalism and exploration. We 
especially encourage multi-disciplinary and 
international collaboration to arrive at cross-cutting, 
multi-perspective, and regional solutions. 
 
The program will award grants to professionals for up 
to USD 30,000 and for aspiring professionals ages 18-
25 (www.nationalgeographic.com/explorers/grants-
programs/yeg-application/) for up to USD 5,000 for field 
research, conservation, and exploration projects, 
including those that investigate unproven approaches. 
A committee comprised of experts from around the 
region will evaluate grant proposals twice a year.  
 
Please note the deadline for pre-application submission 
this year is July 24, 2015. Additional information about 
National Geographic Science and Exploration in Asia 
and how to apply for a grant is available 
at nationalgeographic.org/asia. 

http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
http://nationalgeographic.org/asia

