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 Metode genetika molekular dapat berkontribusi pada hal terkait konservasi 
gen, spesies dan ekosistem. Sedangkan tujuan konservasi berkaitan dengan 
sistematika, ekologi atau evolusi. Metode konservasi sumberdaya genetik terdiri 
atas konservasi in situ dan konservasi ex situ (in vivo dan in vitro). 

 Konservasi in situ dilakukan pada lingkungan asal atau asli mahluk hidup.  
Konservasi ini biasanya dilakukan dalam bentuk taman nasional atau wilayah yang 
dilindungi misalnya kawasan konservasi laut atau kawasan konservasi laut daerah. 
Pada metode konservasi in situ spesies target dijaga di dalam ekosistem di mana 
spesies berada secara alami; tataguna lahan terbatas pada kegiatan yang tidak 
memberikan dampak merugikan pada tujuan konservasi habitat; dan regenerasi 
spesies target tanpa manipulasi manusia. 

 Konservasi ex situ merupakan metode konservasi yang mengonservasi 
spesies di luar habitat atau sebaran alami populasi tetuanya. Jenis metode ini 
merupakan proses melindungi spesies mahluk hidup (langka) dengan 
mengambilnya dari habitat yang tidak aman atau terancam dan menempatkannya 
di bawah perlindungan manusia. Secara in vivo konservasi ex situ dilakukan 
dengan mempertahankan hidup populasi aktif di luar lingkungan asal spesies. 
Sedangkan secara in vitro konservas ex situ dapat berupa konservasi semen, oosit, 
embrio atau sel somatik dalam nitrogen cair. Konservasi jenis ex situ ini dapat 
dilakukan di gene bank atau kebun raya. Di dalam gene bank, koleksi dapat 
disimpan dalam bentuk benih, jaringan secara in vitro, atau dalam bentuk kalus 
yang belum terdeferensiasi dalam nitrogen cair.  

 Kebun raya, kebun binatang dan aquarium merupakan fasilitas metode 
konservasi ex situ konvensional. Fasilitas ini menyediakan bukan hanya tempat 
terlindung dari spesimen spesies langka tetapi juga memiliki nilai pendidikan. 
Fasilitas ini memberikan informasi bagi masyarakat mengenai status ancaman 
pada spesies langka dan faktor-faktor yang menimbulkan ancaman dan 
membahayakan kehidupan spesies. Untuk tumbuhan, metode konservasi dapat 
menggunakan materi reproduktif individu atau tegakan yang terletak di  luar 
populasi tetuanya. Metode dan materi ex situ mencakup bank gen benih atau 
tepungsari, bank klon, arboretum, populasi pemuliaan. 

 Metode konservasi ex situ lain misalnya penyimpanan benih pada 
lingkungan yang terkendali. Dengan pengendalian temperatur dan kondisi 
kelembaban, benih beberapa spesies yang disimpan akan tetap hidup untuk  
beberapa dekade.  Metode ini merupakan konservasi yang utama pada tanaman 
pertanian dan mulai dipergunakan untuk spesies pohon hutan. Bank gen, bank klon 
merupakan jenis konservasi statis yang menghidarkan perubahan genetik. Kultur 
jaringan merupakan metode konservasi yang baik. Metodenya tergolong mahal 
namun bila penyimpanan secara kriogentik (cryogenic storage), maka teknik ini 
merupakan metode konservasi yang terjamin.  Penyimpanan kriogenik merupakan 
preservai bahan biologis dalam cairan nitrogen pada suhu 150

o
C – 196

o
C. Bentuk 

yang paling umum untuk konservasi ex situ untuk pohon adalah tegakan hidup. 
Hewan langka juga dapat dikonservasi melalui bankgen, dengan kriogenik untuk 
menyimpan sperma, telur atau embrio.  

 Metode Konservasi Genetik 
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disampaikan pada edisi September 

ini. Selamat membaca!!! 
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Kuliah Umum “Marine Lake Ecology of Indonesia”  

Danau laut merupakan suatu ekosistem unik yang 

terbentuk ketika depresi berpori, bentang bumi berkapur 

dibanjiri oleh kenaikan tingkat laut. Terhubung dengan 

laut melalui berbagai cara, danau laut membentuk 

kontinum dari isolasi lengkap ke mirip laguna. Danau 

laut mengandung berbagai habitat yang mendorong 

radiasi adaptif dan evolusi yang cepat dari kumpulan 

biologis. Berbagai biota khas ditemukan hidup di danau 

laut. Jellyfish danau laut Palau adalah contoh paling 

terkenal dari danau laut, sekitar 17 juta ubur-ubur pada 

Januari 2007. Jumlah terbesar (diperkirakan) yang pernah 

tercatat adalah 31 juta. 

Penelitian danau laut oleh peneliti Indonesia masih 

jarang. Akibatnya, kita belum banyak mengetahui 

tentang danau laut yang kita miliki. Kita belum tahu jenis 

danau laut di Indonesia, jenis spesies yang mendiami 

danau laut Indonesia dan perbedaannya dengan 

lingkungan pesisir yang berdekatan. Kita juga belum 

mengetahui sejauh mana populasi di danau terisolasi dan 

potensi danau laut di Indonesia, termasuk peluangnnya 

sebagai laboratorium alam evolusi.  

Dalam rangka mendorong penelitian danau laut 

dan memberikan informasi umum tentang danau laut 

Indonesia dan Raja Ampat khususnya,  MB-RAI 

mengundang Elisabeth Becking, PhD dari UC Berkeley, 

USA, untuk memberikan dan berbagi informasi tentang 

danau laut dalam bentuk kuliah umum. Lisa Becking 

menyampaikan Marine Lake of Indonesia. 

MB-RAI mengfasilitasi kegiatan ini untuk 

membuka peluang dan kesempatan bagi dosen dan 

mahasiswa UNIPA yang tertarik untuk mendalami 

penelitian terkait dengan genetika molekuler biota danau 

laut di Papua umumnya dan Raja Ampat secara khusus.  

Sebanyak 35 peserta mengikuti kuliah ini. Peserta kuliah 

terdiri atas mahasiswa dan dosen dari empat jurusan di 

fakultas MIPA dan PPK  seperti Jurusan Kimia dan 

Biologi (FMIPA) dan Jurusan Perikanan dan Ilmu 

Kelautan (FPPK). Kuliah umum secara resmi dibuka 

oleh rektor Universitas Negeri Papua, Suriel Mofu, 

S.Pd, M.Ed, M.Sc, PhD pada 24 September 2013 pukul 

11.00 di Aula Perikanan dan Ilmu Kelautan FPPK 

UNIPA.  

 

Rektor 

membuka 

kuliah umum 

secara resmi 

didampingi 

oleh pemateri 

dan moderator 
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 Tim ARMS telah melakukan pemasangan 27 

ARMS di beberapa lokasi di Raja Ampat sejak 7-12 

September 2013. Ada lima lokasi penempatan ARMS 

oleh tim ini yaitu depan Statisun Lapangan Wayag (3 

ARMS) pada kedalaman 10-12 m, terumbu karang Pef (3 

ARMS) pada kedalaman 30 m dan 6 ARMS pada 

kedalaman 10 m. Lokasi Batu Rufus-Penemu tim 

memasang 6 ARMS pada kealaman 10 m di sisi timur 

Pulau Penemu. Selanjutnya di depan stasiun lapangan 

Dayan dipasang 3 ARMS pada kedalaman 10 m. Tim 

juga melakukan pemasangan 6 ARMS dengan kedalaman 

10-12 m di depan Resort Kri. Rencananya ARMS yang 

dipasang ini akan diambil setelah satu dan dua tahun 

depan. 

Pemasangan ARMS terlaksana berkat kerjasama tim 

Marine Biodiversity of  Raja Ampat Islands, CI-

Indonesia, Indonesian Biodiversity Research Center-Bali 

dan didukung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Raja 

Ampat.  Tim CI Indonesia yang terlibat dalam 

pemasangan ARMS adalah  Rio Sumbragana, Elvis 

Mambraku, dan Edy Setiawan. Sementara tim IBRC-Bali 

terdiri atas Aji W. ANggoro, Andrianus Sembiring, dan I 

Gusti Narendra Putra. Tim MB-RAI diwakili oleh Andri 

W. Kuncoro (mahasiswa IKL), Andyka A. Wibowo 

(MB-RAI), dan Rimer H. Biloro (MSP FPPK UNIPA).  

 Pemasangan ARMS berdasarkan surat izin yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kelautan Perikanan Raja Ampat 

No. 523.1/366/IX/2013 dan didukung oleh armada CI-

Indonesia, Inbekwan. 

 

 

 

Pemasangan ARMS  

Raja Ampat 

 Tim ARMS juga melakukan pemasangan 15 
ARMS di Teluk Cenderawasih dari 17-19 
September 2013. Lokasi penempatan ARMS di 
Teluk Cenderawasih adalah Numammurang, 
Tanjung Mangguar,  Purup, Yop dan 
Kabuai/Angromeos. ARMS yang akan diambil 
setelah satu dan dua tahun ini dipasang atas 
kerjsama tim Marine Biodiversity of  Raja Ampat 
Islands, CI-Indonesia, Indonesian Biodiversity 
Research Center-Bali dan didukung Balai Taman 
Nasional Teluk Cenderawasih.   

 Tim ARMS dari UNIPA (MB-RAI) adalah 
Andri W. Kuncoro dan Rimer H. Biloro, sedangkan 
IBRC-Bali mengirim staf Andrianus Sembiring dan I 
Gusti Narendra Putra. Pemasangan ini juga 
melibatkan La Hamid (staf Balai Besar Taman 
Nasional Teluk Cenderawasih) dan Daan Wenggy 
dan Maku, staf WWF-Indonesia.  

 Pemasangan ARMS didukung surat izin 
masuk kawasan konservasi (SIMAKSI) yang 
dikeluarkan oleh BTNTC No. SI.47/BBTNTC-
2/Tek/2013 dan bantuan armada WWF-Indonesia, 
Gilvink Bay. 

 

 

Teluk Cenderawasih 
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PCR (Polimerase Chain Reaction) 

 Reaksi berantai polimerase (PCR) adalah 
teknik in vitro yang dapat mengamplifikasi bagian DNA 
spesifik yang terletak di antara dua bagian DNA yang 
telah diketahui. PCR merupakan teknik biokimia dan 
biologi molekuler untuk isolasi dan amplifikasi secara 
eksponensial fragmen atau urutan sasaran DNA 
melalui replikasi enzimatik, atau tanpa menggunakan 
mahluk hidup (seperti E. coli atau ragi). Karena PCR 
merupakan teknik in vitro, teknik ini dapat digunakan 
tanpa memotong DNA, dan dapat dimodifikasi secara 
ekstensif untuk mengikuti aturan luas manipulasi 
genetik. 

 PCR ditemukan oleh Kary Mullis tahun 1983. 
PCR menjadi teknik umum yang digunakan dalam 
laboratorium penelitian medis dan biologi untuk 
berbagai keperluan, seperti pengurutan gen-gen dan 
diagnosis penyakit turunan, identifikasi sidik-jari 
genetik (digunakan dalam pengujian forensik dan 
paternitas), deteksi dan diagnosis penyakit infeksi, dan 
pembentukan organisme transgenik. PCR juga 
digunakan dalam biosistematika, biologi populasi, 
biologi konservasi, ekologi, biologi perkembangan, 
dan genetika. 

 Keuntungan menggunakan PCR adalah 
deteksi dan identifikasi mikroorganisme secara cepat 
pada frekuensi yang sangat rendah, mikroorganisme 
simbiotik, dan individu ikan dan larva avertebrata; 
analisis cepat genom individu untuk mempelajari 
populasi; deteksi dan analisis “kejadian langka” yang 
terjadi pada fraksi sel kecil dalam sampel jaringan 
atau kolesi lapangan; dan menduga kualitas air 
melalui deteksi virus, bakteri, dan/atau parasit 
pathogen. Keuntungan lain PCR adalah mengurangi 
keperluan kultur yang sering ditemukan untuk spesies 
atau jenis mikroba yang tidak dapat dikultur untuk 
kepentingan ekologi atau biogeokimia. 

Prinsip Dasar 

PCR digunakan untuk mengamplifikasi gen tunggal, 
bagian gen, atau urutan non-kode DNA. PCR akan 
membuat sekitar 40 milyar salinan dari DNA cetakan. 
Kebanyakan metode PCR dapat mengamplifikasi 
fragmen DNA sampai 10 kilo pasang basa (kb), 
meskipun beberapa teknik dapat mengamplifikasi 
fragmen berukuran sampai 40 kb.   

 PCR biasanya terdiri atas 20 sampai 35 siklus. 
Kebanyakan PCR dilakukan dalam tiga tahap, yang 
didahului satu suhu tetap untuk awal dan diikuti satu 
suhu lagi untuk akhir. 

  Tahap Inisiasi. Sebelum tahap inisiasi reaksi 
PCR sering dipanaskan pada suhu 94-96°C (atau 98°
C jika menggunakan polimerase termostabil), selama 
1-9 menit. Gunanya menjamin banyak cetakan DNA 
dan primer terdenaturasi yaitu putusnya ikatan 
hidrogen basa-basa komplemen rantai DNA untuk 
menghasilkan rantai tunggal DNA.   

  Tahap penempelan. Suhu reaksi diturunkan 
sehingga primer dapat menempel pada cetakan DNA 
rantai tunggal. Ikatan stabil hanya terbentuk bila 
urutan primer sangat sesuai dengan urutan cetakan. 
Bagian pendek DNA rantai ganda ini dikatalisis oleh 
polimerase untuk memulai sintesis DNA. Suhu tahap 
ini bergantung pada suhu leleh primer dan biasanya 
50-64 °C selama 20-40 detik. 

  Tahap pemanjangan. DNA polimerase 
memperpanjang rantai DNA primer yang komplemen 
dengan cetakan DNA. Suhu tahap ini bergantung 
pada enzim DNA polimerase yang digunakan. 
Polimerase Taq mempunyai suhu optimum 70-74°C. 
Umumnya reaksi tahap ini menggunakan suhu 72°C.  

 

Rehabilitasi Terumbu Karang 
 Mahasiswa dari tiga himpunan jurusan di 
Universitas Negeri Papua bekerja sama dengan MB-
RAI melakukan rehabilitasi terumbu karang dan 
beberapa kegiatan lain seperti penyuluhan dan 
pendidikan serta pembersihan laut di Pulau Lemon. 
Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 21 September 
2013. Para mahasisawa mengawali kegiatan dengan 
penurunan media bioreef di sekitar perairan laut pulau.  

 Mahasiswa yang terlibat sebanyak 30 orang.  
Mahasiswa berasal dari Himpunan Mahasiswa 
Jurusan (HMJ) Perikanan, HMJ Kelautan dan HMJ 
Ekonomi. 
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Inisiasi Kerjasama ARMS 

kerjasama juga diharapkan dapat mendorong peneliti 

dalam negeri belajar banyak dan bisa memperkuat 

dan membangun kapasitas diri dalam penelitian dan 

pembangunan dunia pendidikan di Kepualaun Raja 

Ampat dan Teluk Cenderawasih khususnya dan 

Papua dan Indonesia secara umum. 

Inisiasi ini juga mengharapkan dapat menjadi titik 

awal kerjasama lintas disiplin dan lembaga 

perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan Indonesia 

agar peneliti Indonesia di masa yang akan datang 

bisa mandiri dan menjadi pelaku utama dalam 

melakukan penelitian di Indonesia serta bisa 

berkiprah dalam penelitian internasional. 

 

Pemasangan ARMS telah mendorong kerjasama 

berbagai institusi secara non-formal. Selain CI-

Indonesia dan IBRC-Bali, proyek MB-RAI telah 

melakukan inisiasi kerjasama dengan Misool 

EcoResort, UCLA, Smithsonian Institute, dan 

berbagai lembaga LSM lain di Kepulauan Raja 

Ampat. Untuk pemasangan ARMS di Teluk 

Cenderawasih, tim MB-RAI bekerja sama dengan 

WWF Teluk Cenderawasih dan Balai Besar Taman 

Nasional Teluk Cenderawasih.  

Inisiasi kerjasama ini diharapkan akan berlanjut 

tidak saja pada tahap pemasangan ARMS tetapi bisa 

dilanjutkan pada recovery ARMS untuk inventarisasi 

dan identifikasi spesies invertebrata dan mikroba 

yang ditemukan di Raja Ampat dan Teluk 

Cenderawasih.   

Selain itu, inisiasi kerjasama ini dapat berlangsung 

tidak temporal serta dapat diwadahi oleh lembaga 

kerjasama jangka panjang dan berkelanjutan. Inisiasi 

Sosialisasi ARMS 

konservasi di kampung sekitar Tanjung Mangguar 

pada 17 September 2013.  

 

 

Dalam rangka memperkenalkan ARMS kepada 

masyarakat, tim MB-RAI dan IBRC-Bali melakukan 

sosialisasi di beberapa tempat di Kepulauan Raja 

Ampat dan Teluk Cenderawasih. Sosialisasi 

dilakukan sebelum pemasangan ARMS. 

Sosialisasi ARMS dilakukan oleh Tim ARMS Raja 

Ampat pada 7-8 September 2013. Bentuk sosialisasi 

beragam yaitu melalui praktek merakit ARMS 

bersama masyarakat, penyebaran poster ARMS dan 

presentasi kepada masyarakat dan organisasi non 

pemerintah seperti CI-Indonesia.  

Lokasi sosialisasi ARMS pada daerah yang 

berdekatan dengan lokasi pemasangan ARMS seperti 

di stasiun monitoring CI-Indonesia dan WWF-

Indonesia, desa sekitar pemasangan ARMS dan 

lainnya.  

Selain di Raja Ampat, sosialisasi ARMS dilakukan 

oleh tim (MB-RAI) kepada staf Balai Besar Taman 

Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC). Hadir 

dalam sosialisasi ini 20 orang staf BBTNTC. Team 

juga melakukan sosialisasi pengenalan dan cara 

perakitan ARMS pada masyarakat dan duta 
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Invertebrata Laut Raja Ampat 

Kingdom: Animalia, Filum: Moluska, Kelas: Gastropoda, 

Ordo: Nudibranchia, Famili: Phyllidae, Genus: Phyllidae, 

Spesies: Phyllidae ocellata Cuvier, 1804 

 

Notodoris serenae  
N. serenae terkenal di PNG, Indonesia, Malaysia, 

Philipina, Belau, Pohnpei dan Okinawa. Spesies 

ditemukan di perairan yang relatif dangkal sekitar 10-15m. 

Di Waigeo, Raja Ampat, spesies ditemukan pada 

kedalaman 20-60 kaki, dengan salinitas 33 ppt dan 

kecerahan 13,3m. N. serenae memangsa sponge Leucetta 

chagoensis. Ukuran spesies dapat mencapai panjang 100 

mm.   

 

 

 

 

 

 

Kingdom: Animalia, Filum: Moluska, Kelas: Gastropoda, 

Ordo: Nudibranchia, Famili: Aegiretidae, Genus: 

Notodoris, Species: Notodoris serenae Gosliner & 

Behrens, 1997 

 

Notodoris gardineri  
 N. gardineri ditemukan di Wayag, Waigeo 

dengan kedalaman perairan 20-60 kaki. Habitat N. 

gardineri di Raja Ampat memiliki salinitas 32-33ppt, 

kecerahan 13,3m. N. gardineri mencapai panjang lebih 

dari 100 mm. Spesies juga ditemukan pada pecahan 

karang dan slope hingga kedalaman 20m, dimana spesies 

memangsa sponge, Leucetta chagosensis. Spesies tersebar 

terbatas di Maldives, Australia, New Guinea; Indonesia 

dan Okinawa (Miller, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

Kingdom: Animalia, Filum: Moluska, Kelas: Gastropoda, 

Ordo: Nudibranchia, Famili: Aegiretidae, Genus: 

Notodoris, Spesies: Notodoris gardineri Eliot, 1906  

 Melanjutkan deskripsi koleksi invertebrata yang 

ditemukan oleh tim MB-RAI di Kepulauan Raja 

Ampat, edisi kali ini menginformasikan beberapa 

spesies seperti di bawah. 

Phyllidia varicosa  
Phyllidia varicose adalah spesies nudibranch 

tropis yang dapat ditemukan di Perairan Raja Ampat. Di 

Wayag spesies ditemukan pada kedalaman 20-40kaki 

dengan salinitas 32ppt. Spesies ini juga ditemukan di 

daerah Indo-Pasifik bagian barat. Spesies ini dicatat dari 

Laut Merah, Afrika, Maldives, Japan, Hawaii, 

Seychelles, Vanuatu, Kaledonia Baru, Thailand, 

Indonesia, Sri Lanka, Papua New Guinea dan Australia. 

Spesies dapat mencapai panjang hingga 10 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kingdom: Animalia, Filum: Moluska, Kelas: Gastropoda, 

Ordo: Nudibranchia, Famili: Phyllidiidae, Genus: 

Phyllidia, Spesies: Phyllidia varicose Lamarck, 1801 

 

Phyllidia ocellata  
Phyllidia ocellata sangat bervariasi warnanya. 

Insang spesies terletak di bawah mantel secara lateral. 

Ukuran P. ocellata  dapat mencapai panjang 6 cm. 

Spesies ditemukan di Perairan Wayag, Raja Ampat pada 

kedalaman 20-40 kaki dengan salinitas 32ppt. Warna 

terang P. ocellata adalah contoh sempurna dari 

aposematik atau warna “"peringatan" dalam nudibranch. 

Spesies P. ocellata tersebar luas dari Tanzania, 

Kepulauan Reunion; Seychelles; Laut Merah sampai 

Australia,  Fiji, Kepulauan Solomon; PNG; Indonesia; 

Philipina, Guam, Okinawa, Japan bagian selatan dan 

Kepulauan Marshall (Miller, 1999). 
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Melanjutkan Belajar DNA, edisi kali ini menyajikan informasi terkait DNA Kromosom Prokariot. Selamat membaca, 

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

Gen-gen kromosom sel prokariot umumnya 

dikelompokkan dalam rumpun gen (gene cluster) 

yang disebut operon. Pada E. coli 260 gen tersusun 

dalam 75 operon. Orientasi operon-operon sepanjang 

kromosom umumnya memperlihatkan sifat 

inkonsekunsial atau tidak menunjukkan urutan yang 

sensible. Ada lima komponen dasar yang menyusun 

operon sel prokariot, yaitu: 1. Gen regulator 

menyandi molekul yang sensitif dengan kehadiran 

molekul tertentu dalam lingkungan bakteri. 2. 

Molekul represor dikode oleh gen regulator dan dapat 

merubah konfigurasi molekulnya dalam merespon 

berbagai kondisi lingkungan. 3. Operator adalah 

urutan basa dimana molekul represor mampu 

berikatan. Lokasi operatornya tumpangtindih dengan 

promoter. 4. Promoter adalah urutan DNA dimana 

enzim RNA polimerase mulai terikat saat transkripsi 

gen-gen struktur yang berhubungan. Urutan DNA 

promoter umumnya terletak pada upstream dari titik 

awal transkripsi gen. Dua urutan lestari yang terdapat 

pada promoter prokariot adalah TATATT dan 

TATTGACA, masing-masing disebut kotak Pribnow 

(pada 10 pasang basa upstream) dan sisi –35 (pada 35 

pasang basa upstream). Efektivitas pengikatan 

promoter oleh RNA polimerase ditentukan oleh 

urutan pada kedua lokasi tersebut. 5. Gen-gen 

struktural mengkode enzim fungsional.  
 

 

 

 

DNA kromosom prokariot merupakan molekul 

tunggal berukuran amat besar, berbentuk lingkaran 

dengan rantai ganda dan tertutup secara kovalen. 

Panjang keseluruhan DNA kromosom sel prokariot 

adalah 1400 (m = 1,4 mm, atau mencapai 700 kali 

panjang sel E. coli (2 (m). Jumlah DNA kromosom 

sel  prokariot lebih banyak dibandingkan dengan 

DNA virus. Misalnya satu sel E. coli mempunyai 

jumlah DNA 200 kali lebih banyak dibandingkan 

dengan DNA virus bakteriofag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA kromosom sel prokariot mengandung 

ribuan gen. Satu kromosom E. coli, misalnya,  

mengandung lebih dari 3.000 sampai 5.000 gen. 

Gen-gen tersebut menempati satu rangkaian DNA 

tunggal dan tidak memiliki bagian non gen (intron= 

singkatan dari intervening). Saat ini lebih dari 900 

gen telah diketahui lokasinya pada kromosom E. 

coli. Hal yang sama juga diketahui pada bakteri 

lain, seperti Bacillus subtilis  dan Pseudomonas 

aeroginosa. Tata letak gen-gen pada berbagai 

organisme yang mempunyai hubungan kekerabatan 

dekat umumnya menunjukkan banyak persamaan. 

Meskipun demikian ada sekitar 10 % dari gen-gen 

tersebut mengalami inversi. Sebaliknya terjadi pada 

gen-gen yang mempunyai hubungan kekerabatan 

jauh, letak gen-gennya sangat berbeda.  

Belajar DNA 

DNA Kromosom Prokariot 

DNA Kromosom Prokariot 
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 Ikan dan karang dapat dimonitoring secara visual dengan berbagai macam metode.  Salah satu diantaranya adalah 

menggunakan ARMS. ARMS telah digunakan oleh MB-RAI dalam penelitian di Raja Ampat. 

Apa itu ARMS? ARMS atau Autonomous Reefs Monitoring Structure adalah kotak 30x30cm terdiri atas sepuluh lempeng PVC 

(sejenis pipa paralon) yang menyatu bersama pelat dan baut baja anti karat. Seluruh struktur diletakkan di dasar laut, dan akan 

menjadi tempat tinggal biota laut yang bergerak atau menetap. Kesederhanaan desain ARMS memungkinkan penilaian dan 

pemantauan dengan biaya efektif pada skala lokal, regional, dan global.  

Apa kegunaan ARMS? ARMS merupakan alat yang dirancang oleh NOAA (lembaga penelitian antariksa dan laut Amerika 

Serikat) untuk:  1. Menguji secara ilmiah tingkat keanekaragaman hewan tidak bertulang belakang dari waktu ke waktu. 2.  Deteksi 

organisme cryptic atau organisme samar yaitu organisme yang tidak dapat kita identifikasi secara visual.  

Berapa lama ARMS diletakkan di dasar laut?  Penempatan ARMS di dasar dapat dilaku-kan dalam kurun waktu 1-2 tahun atau 

lebih. Setelah itu ARMS dapat diambil be-serta semua biota yang hidup di dalamnya, untuk difoto, dianalisis genetik dan  

diidentifikasi. (www.creefs.org/research_arms_2.html).  

Dimana ARMS di pasang? Penelitian menggunakan ARMS di Indonesia masih baru. Pemasangan 

ARMS pertama kali di Indonesia dilakukan pada tahun 2010 di Sanger Talaud (Sulawesi Utara). 

Penelitian ini merupakan kerja sama LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan NOAA. 

Beberapa ARMS juga sudah diletakkan di Raja Ampat dan Bali untuk memantau biodiversitas di 

wilayah masing-masing sekitar tahun 2011. Pada awal tahun 2013 akan dipasang ARMS di 

berbagai daerah KKLD dan non-KKLD Kepulauan Raja Ampat dan Teluk Cenderawasih. ARMS 

juga akan dipasang di Aceh, Kepulauan Seribu, Makassar, dan perairan Indonesia lain. 

 Mengenal ARMS 


