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Pembaca, salam jumpa lagi. Edisi 

Oktober banyak menampilkan 

kegiatan mahasiswa seperti berbagai 

lomba, pelatihan penyusunan 

proposal dan sosialisasi kegiatan 

mahasiswa. Informasi tentang 

invertebrata Raja Ampat dan belajar 

DNA tetap disampaikan pada edisi 

Oktober ini. Selamat membaca!!! 
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Konservasi Biodiversitas  Raja4           

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). 

Lindungi Ragam, Lestari Indonesia  

mengandalkan pada obat tradisional untuk 
perawatan kesehatan utamanya. 
Beberapa  nega ra  be rkembang 
menggunakan jasa ekosistem dan barang 
non-pasar untuk 47-89 persen dari total 
sumber mata pencaharian pedesaan dan 
penghuni hutan rumah tangga miskin. 

Investasi konservasi biodiversitas 
menghas i l kan  manfaa t  be rupa  
pembangunan 'manfaat' atau 'hasil sosial 
menguntungkan'. Tindakan konservasi 
biodiversitas dapat berkontribusi terhadap 
hasil pembangunan, seperti membangun 
masyarakat lokal d iberdayakan, 
d iversi f ikasi mata pencaharian, 
mempromosikan kesetaraan gender, 
meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas pemerintah dan memberikan 
kontribusi untuk perdamaian dan 
keamanan. 

Konservasi biodiversitas telah 
meningkatkan populasi satwa liar dan 
pendapatan yang berasal dari pariwisata. 
Hal ini juga termasuk peningkatan 
k e ma mp ua n  un tu k  me l a k u kan 
pengelolaan sumber daya alam dan 
peningkatan ketahanan terhadap 
kekeringan masyarakat lokal. Investasi 
proaktif  dalam konservasi bisa 
memperbaiki tata kelola, menghindari 
konflik mahal, dan membantu untuk 
menstabilkan wilayah pasca-konflik atau 
pasca bencana negara. 

Biodiversitas yang sehat dapat 
berkontribusi untuk hasil pembangunan 
yang lebih baik seperti keamanan pangan, 
kesehatan, pengurangan risiko bencana 
dan tata kelola. Studi menunjukkan 
hubungan erat antara hilangnya 
biodiversitas dan peningkatan penularan 
penyakit menular. Deforestasi, misalnya, 
dikaitkan dengan peningkatan munculnya 
SARS dan virus lain yang menginfeksi 
hewan ke manusia.  

Biodiversitas memiliki beragam 
manfaat berkaitan dengan faktor hak 
hidup biodiversitas, faktor etika dan 
agama, serta faktor estetika bagi 
manusia. Nilai jasa biodiversitas adalah 
sebagai pelindung keseimbangan siklus 
hidrologi dan tata air; penjaga kesuburan 
tanah, lingkungan laut melalui pasokan 
unsur hara dari serasah hutan; pencegah 
erosi, abrasi dan pengendali iklim mikro. 
Manfaat biodiversitas lainnya adalah nilai 
warisan yang berkaitan dengan keinginan 
menjaga kelestarian biodiversitas untuk 
generasi mendatang. Biodiversitas 
merupakan nilai pilihan dan menjadi 
penting di masa depan. Manfaat langsung 
biodiversitas adalah nilai konsumtif untuk 
pemenuhan kebutuhan sandang, pangan 
dan papan. Nilai produktifnya berkaitan 
dengan perdagangan lokal, nasional 
maupun internasional.  

Konservasi dan pemanfaatan 
berkelanjutan biodiversitas tidak hanya 
penting untuk melindungi spesies dan 
habitat, menghindari kepunahan dan 
melestarikan warisan global bersama 
dengan nilai intrinsik, juga dapat 
menawarkan berbagai keuntungan lain. 

Biodiversitas dengan ekosistem  
sehat menyediakan barang dan jasa 
untuk kesejahteraan manusia. Barang 
dan jasa yang berasal dari konservasi 
biodiversitas dapat menyediakan 
kebutuhan dasar berupa makanan, air 
bersih, tanah yang subur, dan bahan 
bakar. Para ahli menyimpulkan bahwa 
daerah dengan biodiversitas tinggi 
menyediakan lebih dari setengah jasa 
ekosistem dan melestarikan 25 persen 
kawasan tersebut mempertahankan 50 
persen barang dan jasa ekosistem.  

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
memperkirakan 60% populasi dunia 
negara-negara berkembang terutama 

Biodiversitas juga penting 
dalam mitigasi bencana terkait 
iklim. Misalnya terumbu karang, 
dapat mengurangi badai besar 
pesisir, menyelamatkan nyawa 
dan mencegah kerugian 
ekonomi. Hutan menstabilkan 
tanah, mencegah tanah longsor 
dan banjir, dan membantu 
mengatur limpasan hujan, 
mengurangi peluang kekeringan 
dan banjir. 
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PEER Science Participants’ Conference 2013, Bangkok, Thailand 

AHAT menghadiri PEER Science participant 
conference di Bangkok dari 1-4 Oktober 2013. Kegiatan 
yang dihadiri oleh grantee PEER seluruh Asia, mitra US, 
donatur, instruktur penulisan proposal, artikel dan buku, 
dan lainnya tersebut diselenggarakan oleh USAID-PEER. 
Kegiatan dimulai dengan ucapan selamat datang dari 
penyelenggara pada30 September 2013 di ruang Star 29, 
Plaza Athenée Hotel.  

Pada hari pertama, I Oktober, kegiatan diawali 
dengan topic “Big Picture, Getting to Know Each Other” 
untuk memperkenalkan peserta dan proyek masing-
masing serta tinjauan program PEER Science terkait 
sejarah, tujuan, signifikansi dan prospeknya. Dua puluh 
dua penerima hibah tampil menyampaikan rencana 
kerja dan capaian proyek masing-masing yaitu peserta 
dari Vietnam (4), Bangladesh (1), Uzbekistan (1), 
Indonesia (6), Thailand (3), Sri langka (1), India (3), 
Kamboja (1), Laos (1), Philipina (1).  Hari pertama juga 
diisi oleh pemateri dari mitra US seperti Dr. Kent 
Carpenter, Old Dominion University,  Dr. Christa 
Hasenkopf, University of Colorado, dan Dr. Olaf Jensen, 
Rutgers University serta pemaparan pengalaman PEER 
Science Cycle 1 untuk membangun jembatan 
internasional dan mengambil tantangan global melalui 
ilmu. 

Hari kedua, 2 Oktober, mengusung tema 
“Successfully Managing Your PEER Science Grant”. 
Kegiatan diawali dengan sesi poster kelompok penyaji 
pertama hari sebelumnya. Ada sebelas poster yang 
ditampilkan dengan proyek bervariasi terkait perubahan 
iklim, biodiversitas. Pendidikan lingkungan, dan lainnya. 
Hari ini juga peserta mengikuti pemaparan materi 

Writing an Independent Research Grant dari Dr. 
Geraldine Richmond, University of Oregon dan 
Mentoring, termasuk presentasi GRIFN oleh Dr. Rachel 
Parker, USAID Office of Science and Technology. 

Saya menyampaikan profil dan perkembangan 
proyek MB-RAI pada hari ini bersama dengan 21 
peserta lain dalam sesi flash talk. Peserta pada hari ini 
berasal dari Vietnam (5), India (2), Bangladesh (3), 
Philipina (1), Mongolia (3), Indonesia (7), Nepal (1). 

Pada hari ketiga, 3 Oktober, tema kegiatan “Having 
Development Impact with your Research” , diawali sesi 
poster kelompok penyaji hari kedua. Tujuan 
pengembangan regional disampaikan oleh perwakilan 
USAID dari Kamboja, India, Indonesia dan Regional 
USAID untuk Asia. Hari ketiga juga diisi materi 
Importance of Reaching Outside the Scientific 
Community: Making Your Voice Heard to the Public and 
to Policy Makers dari TVE Asia Pasifik, Global 
Development Network dan University of Pretoria serta 
Getting Your Research Published oleh Elsevier BV, 
AuthorAID dan Dr. Richard Primack,  Boston University, 
Penulis buku  Biologi Konservasi. Hari ini diakhiri 
dengan komunikasi dengan manager hibah dan 
administratif pengelolaan hibah. 

Hari terakhir, Jumat, 4 Oktober 2013 diisi dengan 
tema Funding Beyond PEER yang diawali dengan 
penyampaian materi tentang Identifying and 
Approaching Future Funders  oleh Komisi Eropa, French 
National Center for Scientific Research,  Japan Science 
& Technology Agency, Bill & Melinda Gates Foundation.   

 

Poster yang ditampilkan saat konferensi. 

Para peserta PEER Science participant conference di 
Bangkok,1-4 Oktober 2013. 
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Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA UNIPA 

mengadakan rangkaian kegiatan berupa beberapa 

lomba dan pelatihan penulisan proposal dengan 

tema “Save the Last Paradise”. Rangkaian kegiatan 

dibuka secara resmi oleh Dekan FMIPA UNIPA  

pada 18 Oktober 2013. Kegiatan ini diselenggarakan 

dengan tujuan meningkatkan keterlibatan mahasiswa 

dalam kegiatan konservasi Kepulauan Raja Ampat, 

media penyaluran inovasi dan kreativitas mahasiswa 

untuk menggali potensi keanekaragaman hayati 

yang ada di kepulauan Raja Ampat dan memberikan 

perhatian lebih dan penyadaran akan pentingnya 

menjaga kelestarian kepulauan Raja Ampat bagi 

kehidupan flora dan fauna yang hidup didalamnya. 

Dalam rangka mensukseskan kegiatan ini, 

mahasiswa melakukan sosialisasi di RRI dalam 

acara “Yang Muda Yang Berprestasi” pada Jumat 

25 Oktober 2013 dengan durasi selama 1 jam. 

Mahasiswa juga menyampaikan spanduk berukuran 

3x1m di pintu gerbang luar UNIPA selama empat 

minggu, dan spanduk ukuran 3x1m di dalam 

kampus selama 3 hari sebelum kegiatan. 

Media poster juga digunakan oleh mahasiswa 

untuk sosialisasi kegiatan dengan 

menyampaikannya di seluruh gedung di UNIPA, 

serta kos-kosan pusat mahasiswa, seperti kos 

GreenAple, Ashari dan Annisa selama empat 

minggu. Publikasi melalui SMS juga panitia 

lakukan selama 4 hari sampai 1 minggu.  

Kegiatan ini disponsori oleh MB-RAI bekerja 

sama dengan BEM UNIPA, FMIPA, HMJ Fisika, 

Kebun Indonesia dan RRI. Penutupan acara 

dilakukan secara resmi oleh PD III F-MIPA 

UNIPA. 

Save the Last Paradise  

BEM FMIPA UNIPA mengadakan pelatihan 

penulisan Proposal LKIR LIPI 2014 pada 18-19 

Oktober 2013 di Ruang FIK II Jurusan Fisika 

FMIPA dan Laboratorium Genetika UNIPA. Tujuan 

kegiatan adalah memfasilitasi siswa SMP dan SMA 

Kabupaten Manokwari untuk ikut berpartisipasi 

dalam LKIR, LIPI 2014.   

Peserta yang hadir dalam kegiatan sebanyak 25 

siswa (7 siswa dan 18 siswi). Siswa-siswi tersebut 

berasal dari 11 sekolah menengah pertama dan 

sekolah menengah atas dan keguruan se-Kabupaten 

Manokwari yaitu SMA YPK Imanuel (2 siswa), 

SMA YPPGI (2), SMKN 2 Manokwari (2), SMPN 3 

Manokwari (2), MTsN Prafi (3), SMPN 21 Rendani 

(2), SMPN 15 Manokwari (2), SMAN 1 Ransiki (3), 

SMKN 3 Manokwari (2), SMPN 19 Manokwari (2), 

SMPN 05 Manokwari (2), SMK Kehutanan (1 

siswa). Setiap sekolah didampingi oleh seorang guru 

pendamping.  

Acara pelatihan diisi beberapa materi seperti 

berbagi pengalaman dengan pemenang Harapan 1 

dua kali berturut-turut Program Kreativitas 

Mahasiswa-Penelitian yang diselenggarakan oleh 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Jakarta, tips 

dan trik fotografi, penyampaian mengenai LKIR 

LIPI, tata cara penulisan proposal, materi 

biomolekuler invertebrata dan invertebrata laut. 

Materi tata cara penulisan proposal disampaikan 

oleh Prof. Dr. Ir. Budi Santoso, MP. Dalam 

kegiatan yang disponsori oleh MB-RAI ini satu 

proposal dari SMAN 1 Ransiki mendapat perhatian 

untuk ditindaklanjuti.   

Acara pelatihan juga diisi kegiatan open lab ke 

Laboratorium Genetika UNIPA untuk 

memperkenalkan peralatan lab dan outputnya. 

Selain itu memberikan informasi penelitian yang 

dilakukan oleh laboratorium. 

Pelatihan Penulisan Proposal LKIR LIPI 

Dekan FMIPA 
UNIPA 

membuka 
acara secara 

resmi  

Para peserta 
menyimak materi 
pelatihan yang 

disampaikan oleh 
Prof. Budi Santoso.  
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Habitat Suitability Index (HSI) & Ektrapolasi GIS 
dimasukkan ke dalam database GIS, 
dengan contoh ekstrapolasi berbagai 
pernggunaan lahan, untuk dipilih yang 

 Indeks HSI digunakan untuk 
mengkarakterisasi tipe habitat utama 
spesies yang difokuskan (misal 
mangrove/bakau). HSI didefinisikan 
sebagai kombinasi dari faktor dominan 
yang mempengaruhi ekogeografik 
kesesuaian habitat (misal: elevasi, 
kemiringan lereng, penggunaan lahan dan 
atau jenis tutupan lahan). Untuk 
mendukung analisis potensi habitat  dan 
kesenjangan konservasi, berbasis dataset 
spasial GIS yang dibuat berdasarkan 
indeks HSI.  

  HSI merupakan indeks numerik, 
yang berkisar antara 0 dan 1. Nilai 
mendekati 0 menunjukkan habitat yang 
tidak cocok, sebaliknya yang mendekati 1 
merupakan habitat yang optimal. HSI 
menggabungkan beberapa faktor  
kesesuaian, yang semuanya merupakan 
faktor yang diketahui mempengaruhi 
spesies studi. 

 HSI adalah rata-rata geometrik 
dari faktor yang mempengaruhi spesies:  

 

HSI = (SI1 x SI2x SI3 x SI.. x SIn)1/n 

 

Masing-masing faktor di-scoring SI 
dengan rentang nilai 0.01 hingga 1.  

 Hasil dari HSI ini kemudian 

Setelah data ekstrapolasi dimasukkan ke dalam GIS, dengan memperhatikan 
kebijakan-kebijakan konservasi, kemudian dibuat peta potensi habitat yang sesuai 
dengan spesies studi.  Berikut contoh studi kasus di lahan basah Yangtze, China. 

Nilai Unit = 0,5 cm x 0,5 cm x 50.000 x 50.000  

                = 250 m x 250 m  

                = 62500 m2  

                = 6,25 ha.  

Luas Area = (W+P/2) x Nilai unit 
 

Dimana:  

    W = ∑ kotak penuh dalam area 

      P = ∑ kotak sebagian dalam area 

 

Area = (134 + 47/2) x 6,25 ha  

         = 9.843,75 ha  

 

Sumber: 

* Grafindo media/geografi & mapping 

 Pengukuran luasan suatu area 
merupakan hal yang penting untuk 
mendukung data-data dalam pengambilan 
kebijakan oleh suatu instansi. Pengukuran 
penampakan peta bisa dilakukan berbagai 
cara. Contoh paling  mudah dengan 
menggunakan Metode Square Grid. Untuk 
melakukan perhitungan secara sederhana 
tanpa menggunakan alat-alat  mewah ada 
beberapa metode salah satunya adalah 
metode grid bujur sangkar atau square 
grid. Ada beberapa ketentuan yang 
berlaku dalam penggunaan metode ini 
yaitu, kotak yang penuh (kotak yang ada 
dalam area yang akan dihitung 
luasnya) ditentukan sebagai salah satu 
unit nilai, sedangkan kotak yang tidak 
penuh ditentukan sebagai satu setengah 
nilai ½  (setengah) nilai unit. Misalnya, 

kotak berukuran 0,5 cm x 0,5 cm, dengan 
skala 1 : 50.000. Untuk itu nilai satu unit 
adalah :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumus yang digunakan dalam 
pengukuran tersebut adalah:  

 

Mengukur Luas Kenampakan Pada Peta dengan Metode Square Grid 

Sumber data: spesies studi: World Wildlife Fund-China  

1. State Key Basic Research and Development Plan  

2. National Natural Science Foundation of China  
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Lomba Karya Tulis, Rancang Poster dan Fotografi 

ketepatan waktu presentasi); gagasan (kreatif 

inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat); diskusi 

(tingkat pemahaman gagasan, menanggapi 

pertanyaan dengan kritis, logis, terbuka dan tepat); 

cara dan sikap menjawab. Pemenang lomba poster 

Ahmad Fadli dari Jurusan Biologi FMIPA dengan 

judul karya “Kenali dan Cintai Raja Ampat”. 

Pada lomba fotografi, seleksi awal judul foto 

relevan dengan subtema (keanekragaman hayati 

Papua Barat), pemilihan obyek (relevansi dengan 

subtema, mengandung unsur tersirat dan tersurat 

serta memiliki unsur seni), teknik pengambilan 

gambar (ketajaman, pandang, teknik pengambilan 

foto, komposisi foto), ide dasar atau gagasan. Peserta 

mempresentasikan karyanya dan juri melakukan 

penilain seperti lomba sebelumnya. Pemenang 

lomba fotografi adalah Ayu Wulansari dari Jurusan 

Biologi dengan foto berjudul “Ayo Lestarikan 

Keanekaragaman Hewan Papua Barat”. 

Setiap lomba dinilai oleh juri berbeda yang 

berasal dari staf dosen UNIPA, jurnalis Manokwari 

Media, LSM (PERDU Manokwari), UKM fotografi 

UNIPA dan  Komunitas Fotografi Manokwari. 

   

BEM FMIPA UNIPA bekerjasama dengan proyek 

MB-RAI mengadakan lomba karya tulis, desain 

poster dan lomba fotografi dalam rangkaian kegiatan 

“Save the Last Paradise”. Ketiga kegiatan 

dilaksanakan secara serentak di FMIPA UNIPA pada 

Sabtu 26 Oktober 2013. Peserta lomba adalah 

mahasiswa berbagai jurusan di lingkungan UNIPA. 

Lomba karya tulis diawali pengumuman kepada 

mahasiswa dan peserta memasukan karya tulisnya. 

Karya tulis lalu dipresentasikan oleh peserta 

dihadapan para juri. Juri menentukan nilai tertinggi 

dari karya tulis yang dimasukan. Pemenang karya 

tulis berasal dari  Jurusan Biologi (juara 1 dan 2) dan 

Jurusan Fisika (Juara 3). Judul karya tulis yang 

menjadi juara I adalah “Efisiensi metode ARMS 

dalam penilaian biodiversitas laut Raja Ampat” oleh 

Aisya Hasniar. 

 Lomba poster memiliki tahapan sama dengan 

lomba sebelumnya. Kriteria penilaian adalah ide atau 

gagasan, pola pikir atau ide yang dimiliki peserta 

yang disalurkan melalui poster; kesesuaian karya 

dengan tema; komunikatif, informatif, edukatif, dan 

provokatif; keunikan karya; komposisi gambar, 

warna, tata letak obyek dalam gambar. Kriteria 

penilaian final adalah pemaparan (sistematika 

penyajian dan isi, penggunaan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar, cara dan sikap saat presentasi, 

Beberapa poster dan penjurian kegiatan lomba 
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Invertebrata Laut Raja Ampat 

Hypselodoris maculosa 
 H. maculosa memiliki ukuran maksimum 30 

mm, sering ditemukan di perairan laut Indonesia 

termasuk Raja Ampat. Spesies ini dikoleksi dari 

kedalaman 30-60 kaki dengan salinitas perairan Raja 

Ampat 32ppt. Spesies memiliki pola kompleks 

berwarna merah muda dan titik-titik putih serta garis 

longitudinal putih. Rinofor dicirikan panjang, 

memiliki pita jingga meskipun pita jingga dapat 

bervariasi dari 1-3.  

Spesies ini juga tersebar di Lautan Pasifik 

bagian barat dan Lautan India. Di Indonesia selain di 

Raja Ampat, spesies ditemukan di perairan-perairan 

Bali, Pulau Lembeh, Manado, Bunaken, Pulau Weh, 

Sumbawa, Alor dan Kepulauan Sangeang. 

 

 

 

 

 

 

Kingdom: Animalia, Filum: Moluska, Kelas: 

Gastropoda, Ordo: Nudibranchia, Famili: 

Chromodorididae, Genus: Hypselodoris, Spesies: 

Hypselodoris maculosa  (Pease 1871) 
 

Halgerda malesso 
H. malesso memiliki jaring garis jingga yang 

kadang-kadang dengan titik-titik putih pada 

dindingnya. Spesies ini tersebar luas di perairan Indo-

Pasifik. Di Raja Ampat, spesies ini dikoleksi dari 

kedalaman 20-60 kaki dengan kadar salinitas 33 dan 

kecerahan 13.3m.  

 

 

 

 

 

Kingdom: Animalia, Filum: Moluska, Kelas: 

Gastropoda, Ordo: Nudibranchia, Famili: 

Discodorididae, Genus: Halgerda, Spesies: Halgerda 

malesso (Carlson & Hoff 1993) 

Melanjutkan edisi sebelumnya, edisi kali ini 

menginformasikan deskripsi empat spesies koleksi 

invertebrata yang didapat oleh tim MB-RAI di 

Kepulauan Raja Ampat. 

Nembrotha kubaryana 
 N. kubaryana dapat mencapai ukuran 

maksimum 120 mm atau lebih. Spesies ini tersebar 

luas di Lautan Pasifik dan India termasuk di 

Perairan Indonesia. Di Raja Ampat spesies 

ditemukan di terumbu karang dengan kedalaman 20-

40 kaki dengan kadar garam perairan 32 ppt. 
 

 

 

 

 

 

 

Kingdom: Animalia, Filum: Moluska, Kelas: 

Gastropoda, Ordo: Nudibranchia, Famili: 

Polyceridae, Genus: Nembrotha, Spesies: 

Nembrotha kubaryana (Bergh 1877) 
 

Linckia multifora 
L. multifora ditemukan di banyak perairan dunia 

termasuk Lautan India dan Pasifik termasuk pantai-

pantai Indonesia, Kenya Somalia, Laut Merah dan 

Tanzania. L. multifora menyukai habitat dekat 

terumbu karang dengan kedalaman hingga 130 kaki. 

Di Raja Ampat spesies ini ditemukan pada 

kedalaman 20-60 kaki dengan kadar garam 33 ppt 

dan kecerahan perairan 13.3m. 

Spesies dapat mencapai diameter rata-rata antara 

dua sampai lima inci dengan tubuh kecil dan lima 

lengan panjang. Warna spesies bervariasi dari merah 

muda ke merah atau ke coklat atau abu-abu dengan 

titik-titik merah. 
 

 

 

 

 

 

Kingdom: Animalia, Filum: Echinodermata, Kelas: 

Asteroidea, Order: Valvatida, Famili: 

Ophidiasteridae, Genus: Linckia, Species: Linckia 

multiflora (Lamarck, 1816) 
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Melanjutkan Belajar DNA, edisi kali ini menyajikan informasi terkait DNA Inti Eukariot. Selamat 

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

transkripsi (termination site). Notai mulai adalah ‘+’ atau 

upstream. Dalam daerah transkripsi terdapat bagian yang 

akan dibawa keluar dari inti sel (exon), dan bagian yang 

akan tetap ditinggalkan di dalam inti sel (intron). Pada 

bagian exon mRNA, terdapat bagian yang akan 

diterjemahkan menjadi rantai asam amino (Open Reading 

Frame, ORF) dan bagian yang tidak diterjemahkan 

(Untranslated region, UTR). Salah satu ciri DNA sel 

eukariot adalah mempunyai bagian gen yang tidak 

berperan dalam pembentukan protein (intron) (“int” 

singkatan dari intervening), selain ekson (ex” singkatan 

dari expressed)- menyandi protein. Bagian ini mempunyai 

ukuran yang bervariasi, dapat pendek dan panjang.  

Terminator adalah bagian urutan DNA suatu gen 

yang memberi tanda kepada enzim penyusun RNA (RNA 

polymerase) untuk menghentikan proses pemanjangan 

rantai RNA. 

DNA inti eukariot memiliki ciri diantaranya 

mengandung urutan basa yang berulang (tendemly 

repeated DNA). Urutan ini ditandai oleh banyaknya 

pasangan nukleotida tiap ruas, jenis runtunan nukleotida 

pada setiap ruas, banyaknya ruas rangkap tiap jenis 

runtutan. Urutan berulang terdiri atas ulangan tinggi 

(highly repetitive) yaitu berulang sampai 106 tiap 

genomnya, terdiri atas rangkaian sederhana dan cenderung 

terhubung dengan kromatin serta terkonsentrasi pada 

bagian dekat entromer; urutan ulangan menengah 

(moderately repetitive) yaitu berulang antara 102-105 

dengan panjang sekuen pengulangan 400-500 pb. 

Satelit adalah bagian DNA yang memiliki frekuensi 

ulangan sekuen sangat tinggi dengan panjang pengulangan 

sekitar satu sampai beberapa ribu pasang basa. Minisatelit 

merupakan frekuensi ulangan sekuen sedang, dengan 

ukuran pengulangan moderat (9-100pb, tetapi biasanya 

sekitar 15pb), umumnya dengan panjang sekuen rata-rata 

0.5-30kb. Mikrosatelit merupakan bagian DNA yang 

mengandung sekuen pengulangan 2-6pb, frekuensi 

ulangan sekuen genom sedang. Beberapa nama lain 

mikrosatelit adalah Simple Sequence Repeat (SSR), Short 

Tandem Repeat (STR), Simple Sequence Motif (SSM) atau 

Variable Number Tandem Repeat (VNTR). 

DNA inti mengandung informasi gen untuk semua 

protein yang diperlukan dalam kehidupan organisme. 

Semua protein berfungsi untuk memberi struktur, sifat, 

fungsi sel termasuk membentuk organisme, membantu 

tubuh memperoses makanan, menentukan organisme 

bertingkah laku, beradaptasi dan fungsi penting lain. 

DNA inti sel eukariot lebih kompleks dan banyak 

dibandingkan dengan DNA sel prokariot. Kandungan 

DNA inti sel eukariot dapat mencapai 800 kali lebih 

besar dibandingkan dengan kandungan DNA prokariot. 

DNA eukariot tanaman  memiliki kompleksitas lebih 

tinggi dibanding dengan DNA inti eukariot lain. Hal ini 

terutama karena organisme eukariot memiliki banyak 

DNA yang tidak mengkode protein. DNA tersebut 

terdapat di dalam inti kromosom. Setiap inti kromosom 

mengandung satu molekul DNA ganda berukuran besar.  

Manusia yang memiliki 46 kromosom, lalat buah 8, 

kelinci 44, tawon 16, jagung 20, dan lain-lainnya, 

dengan demikian masing-masing secara berurutan 

memiliki 46, 8, 44, 16, 20, dan lain-lain DNA ganda. 

Panjang DNA eukariot bervariasi. Dalam satu sel 

manusia dapat mencapai 2 m. Dan panjang total semua 

DNA di dalam tubuh manusia adalah 2x1013 m atau 

2x1010 km.  

Gen adalah bagian DNA yang dapat 

ditranskripsikan menjadi RNA dan diterjemahkan 

menjadi protein. Gen tersusun oleh komponen regulator, 

promoter, daerah transkripsi dan terminator. Regulator 

adalah bagian gen yang berperan dalam pola aktivasi 

suatu gen. Regulator terdapat pada awal suatu gen 

mendahului promoter dan terdiri atas elemen responsif 

kejutan panas (Heat shock response element, HSRE), 

glukokortikoid (glucocortikoid response element, GRE) 

dan serum (serum response element, SRE). 

Promotor merupakan bagian gen yang berperan 

dalam menentukan rantai yang dikode untuk 

ditranskripsikan dan posisi titik awal transkripsi akan 

dilakukan. Promotor terletak sebelum titik awal 

transkripsi sehingga jarak dari titik inisiasi dinotasikan 

dengan tanda ‘-’ atau arah downstream. Contoh 

promoter adalah kotak TATA (TATAAAm 10pb), kotak 

CAAT (GGCCAATCT, 22 pb), kotak GC (GGGCGG, 

20pb), octamer (ATTTGCAT, 20pb), kB 

(GGGACTTTCC, 10pb), ATF (GTGACGT, 20pb). 

Daerah transkripsi merupakan bagian gen yang 

akan ditranskripsikan menjadi RNA. Bagian ini mulai 

dari titik awal transkripsi (start site sampai titik akhir 

Belajar DNA 

DNA Inti Eukariot 
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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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