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Para Pembaca, salam jumpa
lagi.

Lembaga Konservasi di Raja Ampat

Program konservasi di
Raja Ampat dilakukan oleh
berbagai pihak. Deklarasi
sebagai Kawasan Konservasi
Laut Daerah adalah salah
satu program, produk dan
strategi konservasi yang telah
dicanangkan di Raja Ampat.
Program konservasi lain
adalah
konservasi
terintegrasi yang melibatkan
Selamat membaca.
berbagai stakeholder dan
mencakup wilayah Bird’s
Head Seascape.
Program konservasi ini
melibatkan dua pemerintah
provinsi (Papua dan Papua
Barat), 14 kota/kabupaten,
masyarakat lokal, pihak
swasta dan pihak lain. Ada
tiga lembaga swadaya
masyarakat
(Non
Government Organisation)
internasional yang terlibat
dalam program konservasi
Daftar Isi:
tersebut. Mereka adalah
Lembaga Konservasi 1
Conservation International,
Penelitian di Raja Ampat 2
The Nature Conservancy dan
World Wide Fund for
Identifikasi Spesies 2
Sirip Hiu dan Pendidikan Anak 3 Nature.
Ramai-ramai menyewa Pulau 3
CI didirikan oleh Spencer
Invertebrata Raja Ampat 4
Beebe pada tahun 1987.
Konservasi Ekosistem Pantai 5
Organisasi nir-laba yang
Pemurnian Hasil PCR 5
berpusat di Washington,
Belajar DNA 6-7
D.C., Amerika Serikat, ini
Fungsi 6
bergerak dalam usaha
melindungi
pusat
Ukuran 7
keanekaragaman hayati
Sifat 7
dunia, memfokuskan pada
Sumber 7

Pada edisi kali ini, Buletin
menampilkan isu konservasi
terkait dengan NGO di Raja
Ampat. Hasil identifikasi
invertebrata dan metode
laboratorium molekuler juga
ditampilkan. Belajar DNA akan
ditampilkan secara serial mulai
edisi ini.

u s a h a m e n ye l a m a t k a n
spesies, konservasi bentang
laut
dan
daratan,
pemberdayaan masyarakat
lokal, dan mengembangkan
keberlanjutan.
TNC adalah organisasi
lingkungan Amerika Serikat
yang bekerja untuk
melindungi tanaman, hewan
dan komunitas alam yang
mewakili keanekaragaman
kehidupan di bumi melalui
perlindungan bumi dan air
yang mereka butuhkan untuk
hidup. TNC didirikan pada
tahun 1951 dan bekerja di
seluruh belahan dunia.
WWF, sebelumnya World
Wildlife Fund adalah
organisasi konservasi yang
didirikan tahun 1961 di
Swiss. WWF Indonesia
pertama kali melakukan
aktivitas tahun 1963 untuk
pengelolaan Taman Nasional
Ujung Kulon di Jawa Barat.
Status hukum WWF sebagai
Yayasan WWF-Indonesia
baru diakui resmi tahun
1996.
TNC telah bekerja di Raja
Ampat
sejak 2003
(www.reefresilience.org).
Selanjutnya TNC dan WWF
melakukan kerja sama
program konservasi di
Kepulauan Raja Ampat sejak

pertengahan 2000-an
(Indrawan dkk. 2012). CI–
Indonesia bersama TNC dan
organisasi partner lokal
mencanangkan program
konservasi laut skala besar
termasuk di Raja Ampat
tahun 2004. Tahun 2011
WWF bergabung bersama CI
dan TNC dalam wilayah
B H S d a l a m p r o gr a m
konservasi “Ecosystem
Based Management”.
Tujuan program EBMBHS adalah menjamin
sumberdaya pantai dan laut
dikelola secara efektif dalam
cara berkelanjutan
yang
menggabungkan prinsipprinsip managemen berdasar
ekosistem dan melestarikan
kekayaan biodiversitas
supaya dapat mendukung
kehidupan penduduk.
Visi kerjasama adalah
mengembangkan dan
membentuk jaringan MPA
seluruh Bentang Laut Kepala
Burung (BHS) Papua,
termasuk di dalamnya adalah
Raja Ampat.
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Penelitian di Raja Ampat
Kurang lebih seminggu lamanya,
kegiatan penelitian yang didanai Project MBRAI kembali dilaksanakan di Raja Ampat.
Kali ini, tim peneliti terdiri dari empat orang
dosen dengan dua judul penelitian. Penelitian
pertama dimotori oleh Ibu Ida Lapadi dan
Ibu Juliana Leiwakabessy dengan judul
“Ekologi Molekuler Ketam Kenari (Birgus
latro)”. Kedua peneliti ini adalah staf
pengajar pada Jurusan Perikanan UNIPA.
Selain mengambil sampel ketam kenari di
Raja Ampat, tepatnya di Kepulauan Pam
Distrik Waigeo Barat kepulauan. Tim
peneliti juga akan mengambil sampel ketam
kenari di Pulau Mansinam Kabupaten
Manokwari. Nantinya hasil analisa ekologi
molekuler
dari
sampel
ini
akan
dibandingkan, kemudian dianalisis secara
genetik ketam kenari dari penelitianpenelitian sejenis pada lokasi berbeda.
Selanjutnya, penelitian kedua dengan
topik “Eksistensi Nilai-nilai Lokal dalam

Pembangunan
Kampung
Wisata”,
digawangi oleh Djumiati Mustiah dan
Nurhani Widiastuti. Djumiati Mustiah
adalah staf pengajar pada Program Studi
Sosial Ekonomi Pertanian UNIPA yang
sedang mengikuti program doctoral pada
Program
Sosiologi
Lingkungan
Universitas
Brawijaya,
sedangkan
Nurhani Widiastuti adalah staf pengajar
pada PS Manajemen Sumberdaya
Perairan yang mendalami kajian sosial
ekonomi perikanan. Penelitian ini juga
mengikutsertakan seorang mahasiswa
PS Manajemen Sumberdaya Perairan,
Herimiel Ambrauw. Terkait dengan
penelitian ini, tim peneliti melaksanakan
focus group discussion (FGD) yang
melibatkan masyarakat di Kampung
Arborek, salah satu kampung wisata di
Distrik Meos Manswar. Pelaksanaan
FGD bertepatan dengan kehadiran 11
mahasiswa dan 2 dosen dari Warren

Wilson College North Carolina, USA
yang sedang melaksanakan study tour
bekerjasama dengan The Nature
Conservation (TNC) dan Puti Raja
(sebuah kapal pesiar). Salah satu
dosen dari WWC (Prof. Siti
Kusujiarti) juga memperdalam kajian
tentang Sosiologi Lingkungan. Oleh
karena itu, mereka juga diundang
untuk hadir dan terlibat dalam
kegiatan tersebut (NW).

Identifikasi Spesies
Berbagai spesies invertebrata telah
dikoleksi dari perairan Raja Ampat
dalam kurun waktu setahun. Meskipun
belum menggunakan ARMS, berbagai
spesies telah terkumpul. Beberapa
diantaranya telah diidentifikasi secara
morfologi. Sampel lain
belum dan
sedang dalam proses identifikasi.
Sampel yang telah diidentfikasi secara
morfologi
selanjutnya
akan
diidentifikasi ulang melalui pendekatan
genetik,
Identifikasi morfologi umumnya
dilakukan dengan bantuan berbagai
buku identifikasi kelompok spesies
tertentu. Salah satu buku yang
digunakan adalah Tropical Pacific
Invertebrates yang khusus digunakan

untuk
membantu
identifikasi
invertebrata laut. Cara lain identifikasi
morfologi adalah bekerja sama dengan
pakar
yang
kompeten
dengan
kelompok spesies tersebut.
Pengelola
MB-RAI
telah
mengadakan
komunikasi
dengan
Kurator Dr. Gustav Paulay dari Florida
Museum of Natural History untuk
konfirmasi dan identifikasi berbagai
spesies invertebrata yang ditemukan.
Usaha ini telah berhasil menenteukan
berbagai spesies tersebut. Meskipun
hasil ini perlu pengamatan langsung
dan identifikasi secara genetik,
perkembangan baik telah dicapai
terutama terbukanya jaringan kerja
sama dengan pakar mancanegara.
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Sirip Hiu dan Pendidikan Anak Nelayan
Nasib sirip hiu yang seringkali berakhir
dalam semangkuk sup sirip hiu nampaknya
berkaitan dengan nasib pendidikan seorang
anak dari sebuah kampung nelayan. Ditemui di
rumahnya yang sederhana di Arborek, seorang
nelayan mengisahkan nasib keluarganya. Tidak
seperti kebanyakan keluarga lainnya di
kampung
ini,
keluarga
ini
dapat
menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan
tinggi di luar Papua. Namun, pendidikan
anaknya yang saat ini berada pada tingkat akhir
terkendala di pembiayaan sejak dikeluarkannya
Surat Edaran Bupati Raja Ampat No.
523/410/2010, yang salah satunya melarang
penangkapan dan perdagangan sirip hiu.
Sebagai masyarakat yang taat pada pimpinan,
mereka berusaha mematuhi aturan tersebut.
Namun hal ini sangat berpengaruh pada kondisi
ekonomi mereka. Pendapatan sang nelayan dari
penangkapan jenis ikan non hiu dan usaha

sang istri menganyam topi pandan dan
tikar dari kulit batang sagu rupanya tak
mampu mengisi kehilangan pendapatan
dari sirip hiu.
Raja Ampat bagi kebanyakan orang
yang datang untuk tujuan wisata maupun
penelitian selalu menakjubkan. Namun
kehidupan sehari-hari penduduknya tidak
seindah yang dapat kita bayangkan,
terlebih dalam logika ekonomi uang.
Kondisi ini jauh berbeda dengan kondisi
ketika sistem barter masih berlaku, di
mana
kehidupan masyarakat yang
subsisten berjalan harmonis. Demikian
pula ketika pendidikan bekerja dalam nalar
kapitalisme. Harga yang harus dibayar
untuk menempuh pendidikan bagi mereka
yang harus menyeberang jauh dari
rumahnya bukan sekedar membayar
sumbangan pendidikan. Bahkan sekalipun

pendidikan gratis, tidak ada yang gratis
untuk
makanan
dan
pondokan,
kebutuhan paling primer yang harus
dipenuhi. Barangkali hal inilah yang
mendorong munculnya istilah bahwa
“orang miskin dilarang sekolah”.
Tulisan ini tidak bertujuan untuk
menentang
peraturan
larangan
perburuan sirip hiu, hanya ingin
mengajak kita untuk merenungkan
kembali, jenis mata pencaharian
alternatif seperti apa yang dapat
disodorkan kepada keluarga nelayan
agar biaya pendidikan tinggi anakanaknya dapat terpenuhi ?(NW)

Ramai-ramai Menyewa Pulau
Sebagai tujuan wisata bahari
yang
telah
terkenal
di
dunia

umumnya dilakukan antara pihak
investor
dan
pemilik
pulau.

menjalankan
berkelanjutan

Internasional, Raja Ampat tampaknya
telah
menjadi
primadona
bagi
penanam modal di bidang pariwisata.

Pemilik pulau biasanya adalah
marga (keret) yang pertama kali
mendiami suatu pulau.

ekologi,
social
maupun
ekonomi. Pada tataran konsep,
kesepakatan ini cukup adil,

Bahkan seorang pelaku pariwisata
yang cukup terkenal di wilayah ini

Umumnya setelah tercapai
kesepakatan, masyarakat tidak

terutama jika melihat sulitnya
masyarakat
lokal
bertahan

menyatakan
bahwa
keinginan
memiliki pulau merupakan trend baru
di kalangan kaum hedonik ibukota,

diperbolehkan lagi
seluruh sumberdaya

hidup di era modernisasi.
Namun
perlu
adanya
pengawasan
dari pemerintah

mengambil
alam dari

seperti halnya trend selam (diving).
Meningkatnya permintaan terhadap

seluruh
kawasan
yang
dikontrakkan,
termasuk
sumberdaya pesisir dan laut.

eksotisme Raja Ampat mendorong
pada maraknya penyewaan (kontrak)

Sebaliknya
memiliki

pulau,
terutama
yang
dinilai
berpotensi
sebagai
lokasi
pembangunan resort. Jangka waktu

meningkatkan
masyarakat

bisnis
baik

yang
secara

tentang seberapa konsistennya
kesepakatan
ini
dijalankan.

investor
untuk

Karena jika salah satu pihak
melanggar
kesepakatan

kualitas
hidup
sekitar
dengan

tersebut, dikhawatirkan akan
timbul konflik yang ke depan
akan berdampak buruk pada

pihak
kewajiban

penyewaan pulau bervariasi, mulai
dari lima hingga dua puluh lima tahun.

menyediakan lapangan pekerjaan
serta bantuan teknis dalam bidang
kesehatan dan pendidikan. Pihak

Kesepakatan terkait penyewaan pulau

investor

juga

lingkungan (NW).

diharuskan
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Invertebrata Raja Ampat
Invertebrata adalah kelompok organisme yang tidak memiliki tulang belakang dan menjadi organisme target
proyek MB-RAI. Spesies invertebrata yang dikoleksi oleh berbagai pihak seperti mahasiswa Manajemen
Sumberdaya Perairan UNIPA, peneliti UNIPA, UB, masyarakat lokal dan partner luar negeri yang akan bekerja
sama. telah diidentifikasi secara morfologi. Pada tahap selanjutnya akan dianalisis lanjut secara genetik. Berikut
adalah sebagian spesies invertebrata Raja Ampat yang telah diidentifikasi.

N. undata (Linnaeus, 1758) ditemukan di Perairan
Raja Ampat. Spesies memiliki bentuk tubuh neritiform,
cangkang luar kasar dengan rusuk spiral yang kuat.
Spesies ini memiliki cangkang berwarna coklat
kehitaman dengan tutul banded abu-abu. N. undata
biasanya berukuran berkisar 1,6-3,4 cm dengan lebar
1,2-2,3 cm. Operculum berwarna coklat atau
kehitaman, operculum bagian luar memiliki permukaan
yang datar dengan granulasi, spesies ini hidup pada
daerah pesisir berbatu. Selain di Raja Ampat, N.
undata tersebar di Indo-pasifik.

N. planospira (Anton, 1839) ditemukan di Perairan Raja
Ampat. Spesies tergolong gastropoda yang memiliki
cangkang keras bulat dan memiliki spire (puncak)
cekung. Spesies juga memilki kulit tipis berwarna
coklat, dengan patch merah muda gelap. Gigi spesies
ini kecil dan berlekuk 4-5 di tepi posterior. Operculum
tebal, halus, mengkilap dengan warna abu-abu atau
hitam. Spesies banyak ditemukan di daerah mangrove
dekat muara, akar dan subtrat keras lainya. N.
planospira juga ditemukan di daerah tropis lain, IndoWest Pacific dan Queensland Australia.

Kingdom Animalia, Filum Moluska, Kelas Gastropoda,
Superfamili Neritoidea, Famili Neritidae, Genus Nerita,
Spesies N. undata (Linnaeus, 1758)

Berbagai siput laut berwarna-warni dalam genus

Cromodoris juga ditemukan di Perairan Raja Ampat.

Tujuh spesies telah diidentifikasi secara morfologi
yaitu Cromodoris leopardus (Rudman, 1987), C.
annae (Bergh 1877), C. dianae (Gosliner & Behrens
2000), C. strigata (Rudman 1982), C. geometrica
(Risbec 1928), C. willani (Rudman 1982), dan C. lochi
(Rudman 1982). Seluruh spesies diklasifikasikan dalam
Kingdom Animalia, Filum Moluska, Kelas Gastropoda,

Kingdom Animalia, Filum Mollusca, Kelas Gastropoda,
Superfamili Neritoidea, Famili Neritidae, Genus Nerita,
Spesies N. planospira (Anton, 1839)

Superfamili Doridoidea, Famili Chromodorididae, Ordo
Nudibranchia Genus Chromodoris.
Distribusi spesies ini cukup luas. Selain di Raja Ampat,
catatan ilmiah menunjukkan berbagai nudibranchia ini
ditemukan di Malaysia, Philipina, Australia, PNG,
Marshall Islands, dan kawasan Indonesia lainnya.

C. willani
C. lochi

C. leopardus

C. annae

C. dianae

C. strigata C. geometrica
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Konservasi Ekosistem Pantai: Mangrove sebagai Green Coast
Green Coasts: community-based
coastal restoration
Green coast mengadopsi pendekatan
yang unik: restorasi & pengelolaan
ekosistem pesisir melalui pendekatan
berbasis mas yarakat, untuk
meningkatkan keanekaragaman hayati
dan mata pencaharian masyarakat
pesisir.

Masyarakat dilibatkan
dalam restorasi Mangrove
sepanjang garis pantai sesuai
dengan ketentuan buffer zone
masing-masing Area.

Ekosistem pesisir yang sehat
sangat penting untuk perikanan,
akuakultur dan sumber pendapatan
bagi masyarakat pesisir seperti ekopariwisata dan pertanian. Ekosistem
pesisir juga berfungsi sebagai zona
penyangga dalam kasus cuaca ekstrim
seperti badai dan mencegah erosi
pantai dan intrusi air asin dalam
sistem air tawar.

Kanal Mangrove sebagai penahan ombak
Ombak laut alami juga dapat sedikit demi sedikit mengikis
garis pantai. Erosi perlahan terjadi di hampir semua pesisir,
terutama yang memiliki ombak besar.
Mangrove juga berfungsi sebagai penahan ombak, sehingga
dapat digunakan sebagai pencegah erosi. Kristiyanto dkk.
(2013) telah mengkaji tentang adanya kanal Mangrove yang
dapat membantu meningkatkan nilai porositas Mangrove.
Penelitian ini dilakukan di Desa Penunggul, Pasuruan. Adanya
kanal ini diharapkan dapat mendukung peran Mangrove
meredam terjangan ombak (JH & QM).

Kristiyanto dkk.
(2013)

Green coast menjadi pendekatan
yang telah teruji terkait adaptasi
perubahan iklim, model Green Coast
Masyarakat setempat juga turut serta
sedang dipromosikan oleh Wetlands
dalam survey area Mangrove yang rusak
International untuk memulihkan
akibat badai atau tsunami di Thailand
bakau di sepanjang garis pantai tropis
(Dept. of Marine & Coastal Resources ,
sangat rentan, misalnya di Afrika
Thailand)

Pemurnian Hasil PCR dengan SAP/EXO
SAP berasal dari singkatan Shrimp Alkaline
Phosphatase (fosfatase alkalin udang) sedangkan EXO
adalah singkatan Exonuclease I (Eksonuklease I). SAP
dan EXO adalah dua enzim hidrolitik yang dapat
digunakan untuk memurnikan hasil PCR. Tujuan
pemurnian ini adalah menghilangkan kelebihan primer
dan dNTP dari hasil PCR kita. Pemurnian umum
dilakukan setelah mendapatkan hasil PCR yang positif.
Metode ini berguna untuk menjamin kemurnian DNA
agar bisa mendapat perlakuan lebih lanjut, termasuk
melakukan penentuan urutan nukleotida melalui
sekuensing DNA.
Metode
SAP/EXO
relatif
sederhana
untuk
memurnikan hasil PCR. Eksonuklease I membersihkan
sisa-sisa primer rantai tunggal dan beberapa hasil DNA
rantai tunggal tambahan dalam PCR. Fosfatase alkalin
udang membersihkan sisa dNTP dari campuran PCR.

Kelebihan primer
Campuran PCR pascaamplifikasi

Kelebihan dNTP

Termosikler

SAP-EXO
Produk PCR

nukleosida

Fosfat anorganik
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Belajar DNA
Umumnya mahluk hidup memiliki materi genetik dalam bentuk DNA. DNA atau deoxiribonucleid acid (asam
deoksiribonukleat) adalah salah satu jenis asam nukleat yang berperan penting dalam menurunkan sifat tertentu dari satu generasi ke
generasi turunannya. Mulai edisi ini, kami akan menyajikan informasi terkait dengan DNA. Tujuannya adalah memberikan
pengetahuan, pemahaman, informasi terkait fungsi, ukuran, sifat, sumber dan hal lain terkait DNA hingga genetika konservasi.
Sumber informasi ini umumnya berasal dari Toha (2001).
Fungsi
DNA dapat dijumpai pada semua sel mahluk hidup.
Berdasarkan lokasi di dalam sel, dikenal dua jenis DNA yaitu
DNA dalam inti, terdapat dalam nukleus, dan DNA luar inti
(extranuclear), di dalam sitosol dan organel sel. DNA inti
memiliki materi genetik universal penentu sel secara
keseluruhan, sementara DNA luar inti berkaitan dengan materi
genetik organel sel. Ada beberapa jenis DNA luar inti
(disesuaikan dengan jenis selnya), yaitu DNA plasmid (sel
prokariot bakteri) terdapat di dalam sitosol, DNA mitokondria
(sel eukariot) terdapat di dalam organel mitokondria, dan DNA
kloroplas (sel eukariot tumbuhan) terdapat di dalam organel
kloroplas.
DNA yang menurunkan sifat tertentu dari satu generasi ke
generasi turunannya. Materi ini yang mengarahkan
pembentukan protein dan RNA tertentu yang penting dalam sel
mahluk hidup. DNA juga yang mengatur pertumbuhan dan
pembelahan sel, termasuk informasi untuk diferensiasi sel
sehingga terbentuk tumbuhan, hewan, manusia dan organisme
lainnya. Begitu pentingnya DNA ini sehingga disebut sebagai
molekul utama kehidupan.
Sebagai materi genetik, DNA memenuhi persyaratan
sebagai senyawa yang meneruskan informasi genetik.
Persyaratan DNA tersebut adalah : mengandung informasi
biologis yang berguna dan dijaga dalam bentuk mantap; dapat
diperbanyak dan dipindahkan dengan seksama ke sel atau dari
generasi ke generasi; dapat mengekspresi sendiri untuk
mempertahankan sel dan organisme; dan mampu bervariasi.
Secara umum fungsi DNA adalah: 1) membawa informasi
genetik mahluk hidup untuk pembentukan ciri dan sifat mahluk
hidup. 2) duplikasi diri dan pewarisan sifat (replikasi).
Replikasi DNA memberikan jalan bagi DNA untuk diwariskan
dari satu sel ke sel lainnya. 3) Ekspresi informasi genetik untuk
membentuk protein melalui mekanisme sintesis protein. Proses
pembentukan protein ini terjadi melalui proses transkripsi DNA
menjadi RNA dan translasi RNA membentuk rantai
polipeptida.
Basa purin dan pirimidin dalam molekul DNA berperan
dalam membawa informasi genetik. Sedangkan gugus gula dan
fosfat melakukan peran struktural. Dengan demikian umumnya

DNA berperan dalam pewarisan sifat-sifat turunan organisme.
Peranan DNA sebagai pengemban dan penerus genetik telah
dibuktikan oleh Avery dengan percobaan adisi DNA bakteri ke
dalam bakteri yang lain, yang menghasilkan fenotip bakteri
reseptor dan turunannya.
Semua jenis DNA tersebut tak henti-hentinya aktif dalam
sel. Beberapa aktivitas tersebut berkaitan dengan ekspresi gen
dan aktivitas lain berkaitan dengan proses replikasi, perbaikan
dan rekombinasi. Hal tersebut penting dalam menjaga
kesinambungan sifat satu generasi ke generasi berikutnya,
termasuk pemanfaatannya dalam teknologi DNA rekombinan
atau rekayasa genetika.
Pemanfaatan DNA atau gen dalam teknologi rekayasa
genetika telah lama dilakukan. Tercatat tahun 1967 telah
berhasil diisolasi dan ditentukan DNA ligase yang penting
dalam teknologi rekayasa genetika. Kemudian tahun 1970
Stewart Lin dan Werner Arber menentukan pertama kali enzim
rekayasa dari jenis endonuklease restriksi. Selanjutnya tahun
1970 ditemukan enzim transkriptase balik yang mengkatalis
reaksi pembentukan DNA dari RNA. Pada tahun 1972 Paul
Berg membuat molekul DNA rekombinan yang pertama dan
jalan menuju teknik rekayasa genetika makin terbuka pada saat
Stanley Cohen dan Herbert Boyer (tahun 1973), memadukan
gen dari inti sel katak dan DNA bakteri. Kemudian dilanjutkan
oleh Tim Ilmuwan Genetech (San Fransisco) pada tahun 1978
yang berhasil membiakkan gen insulin manusia dalam sel
bakteri.
Pada tahun 1980-an bioteknologi telah memanfaatkan
teknologi rekayasa genetika, seiring dengan perkembangan
teknologi tersebut. Tahun 1989 penelitian besar-besaran tentang
genom manusia dilaksanakan melalui Human Genom Project
yang diketuai oleh salah seorang penemu struktur DNA dan
penerima hadiah Nobel kesehatan, James Watson.
Beberapa tahun terakhir, teknologi rekayasa genetika terus
berkembang. Pengetahuan tentang gen sudah sangat mendalam,
bahkan para ahli tidak hanya mengenal lokasi gen, tetapi juga
susunan dan mekanisme kerja gen yang paling menentukan
kemampuan hayati suatu organisme, termasuk memanfaatkan
molekul ini untuk berbagai kepentingan. Pemanfaatan ini
menghasilkan penemuan-penemuan spektakuler yang pada
akhirnya menimbulkan pro-kontra masyarakat.

DNA kloroplas

DNA kloroplas

mtDNA manusia
(17 kb)

DNA kromosom
prokariot

DNA plasmid

DNA heliks
ganda
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Belajar DNA

Ukuran
Ukuran DNA bervariasi antara mahluk hidup. Berikut
adalah ukuran beberapa DNA (pada gamet) berbagai
mahluk hidup.
Mahluk hidup
(jumlah
kromosom
kondisi haploid)

Piko-gram

Ukuran DNA dengan satuan
Pasangan
Massa
basa
(Dalton)
(kbp)

Panjang
(mm)

0,028

16,2 x 109

Ayam (n=15)

1,260

9

760 x 10

1,3 x 10

400 x 103

Bakteriofag l

0,047 x 10-3

20 x 106

47

15

Bakteriofag T4

0,166 x 10-3

86 x 106

166

45
25 x 103

Aspergillus (n=8)

9

27.000

Drosophila (n=4)

0,085

51 x 10

85.000

Escherichia coli

0,004

2,5 x 109

4.700

12

8.250
6

1.250
6

Jagung (n=10)

8,40

5,0 x 10

8,4 x 10

2,5 x 106

Manusia (n=23)

3,25

2,0 x 1012

3,3 x 106

1 x 106

Mencit (n=20)

3,0

1,8 x 1012

3,0 x 106

1 x 106

Sifat
DNA memiliki sejumlah sifat fisik dan kimia khusus
yang penting bagi struktur dan fungsinya. Secara kimia
DNA mengandung karakter/sifat sebagai berikut: memiliki
gugus gula 2-deoksiribosa; basa nitrogennya terdiri atas
guanin, sitosin, timin, dan adenin; memiliki rantai heliks
ganda anti pararel; dan kandungan basa nitrogen antara
kedua rantai sama banyak dan b e rp asan gan
sp esif ik sa tu d e n g a n ya n g la in . Aturan yang
berkaitan dengan ikatan hidrogen pada DNA adalah:
adenin selalu berpasangan dengan timin atau urasil
dan membentuk 2 ikatan H; guanin selalu berpasangan
dengan sitosin dan membentuk 3 ikatan H. Bila
strukturnya untai ganda (heliks ganda) maka
polinukleotidanya
antipararel,
satu
dengan
orientasi 5' → 3' dan vang lain dengan; 3’→5'.
Sifat utama model DNA heliks ganda yang diusulkan
Watson dan Crick adalah sebagai berikut: 1. DNA
mengandung dua rantai polinukleotida yang terikat satu
dengan yang lain dalam heliks ganda putar kanan; 2.
Diameter heliks ganda tersebut adalah 2 nm; 3. Kedua rantai
antipararel (polaritas berlawanan), yaitu kedua rantai

berorientasi dalam arah berlawanan satu rantai arah 5’ ke 3’
dan rantai lain dari 3’ ke 5’; 4. Kerangka gula fosfat berada di
sisi luar heliks ganda, sementara basa terorientasi pada pusat
sumbu.; 5. Basa-basa rantai yang berlawanan diikat bersama
melalui ikatan hidrogen. Basa A selalu berpasangan dengan T
(dua ikatan hidrogen) dan G dengan C (tiga ikatan hidrogen);
6. Pasangan basa terpisah 0.34 nm dalam heliks ganda.
Putaran penuh (360o) heliks mengambil 3.4 nm, sehingga ada
10 pasang basa setiap putaran; 7. Dua rantai yang mengikat
pasang basa pada cincin gulanya tidak berlawanan secara
langsung. Karena tulang punggung dua gula fosfat dari heliks
ganda tidak sama panjang dalam sumbu heliks sehingga
menghasilkan lekukan antara tulang punggung. Lekukan
memiliki ukuran yang sama, sehingga disebut lekukan besar
(major groove) dan lekukan kecil (minor groove).

Sumber
Sumber DNA dapat berasal dari semua mahluk
hidup baik mahluk hidup tingkat rendah seperti
mikroorganisme maupun mahluk hidup tingkat tinggi seperti
manusia, hewan dan tanaman. Bagian mahluk hidup (organ,
jaringan, sel, organel sel) yang masih hidup, dapat menjadi
sumber DNA seperti ujung sayap kupu-kupu, fesis berbagai
biota, sirip ikan, kaki tabung bulu babi, bulu tunggal burung
dan lainnya. DNA bisa diperoleh dari bagian yang dihasilkan
oleh mahluk hidup, seperti feses, urin, darah, sel sperma dan
telur dan bahan lain. DNA dapat juga berasal dari organisme
yang telah mati dan diawetkan misalnya tersimpan di
museum atau fosil-fosil mahluk hidup.
Bank DNA yang dihasilkan oleh ribuan peneliti di
seluruh dunia adalah sumber DNA yang dapat diakses oleh
publik seluruh dunia seperti: database publik urutan DNA di
National Center for Biotechnology Information (NCBI)
berpusat di Amerika Serikat: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/.
Database urutan nukleotida EMBL (juga dikenal sebagai
EMBL-Bank) di European Molecular Biology Laboratory
(EMBL) berpusat di Eropa: http://www.embl.org/. dan bank
data DNA Jepang (DDBJ): www.ddbj.nig.ac.jp. Meskipun
terpisah, ketiga bank DNA ini bekerja sama dan saling
berkoordinasi sehingga informasi ketiga pusat database
dasarnya sama.
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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) sebagai partner
proyek dari US. Proyek MB-RAI dipimpin oleh Abdul Hamid A.
Toha dari UNIPA.
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Buletin Konservasi Biodiversitas Raja 4 (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
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