
ISSN: 2338-5421    Vol.2 No. 3 Tahun 2013  1 

e-ISSN: 2338-5561  

Para Pembaca, salam jumpa lagi.  

Edisi kali ini menginformasikan tentang 

konservasi perairan saat ini, termasuk 

perlindungan hiu di Perairan Raja 

Ampat.  Berita MB-RAI terutama terkait 

koleksi sampel non ARMS yang sudah 

dilakukan hingga saat ini.  

Selamat membaca. 

bentuknya. Manfaat lainya yaitu 

adanya peningkatan stabilitas peri-

kanan. 

Oleh karena itu, kawasan 

konservasi laut berperan sebagai 

landasan dalam pengelolaan peri-

kanan modern dengan strategi 

pendekatan dalam pengelolaan 

berkelanjutan sehingga akan men-

gurangi fluktuasi tajam stok ikan 

yang berkaitan dengan perikanan 

tangkap. 

Penelitian yang dilakukan 

oleh Roberts dan Hawkins (2000) 

menujukkan bahwa ada keterkaitan 

erat antara pentingnya kawasan 

konservasi laut sebagai alat untuk 

pengelolaan di sektor perikanan 

(AW). 

Kesadaran akan pentingnya 

menjaga sumber daya alam dan 

keanekaragaman hayati semakin 

tumbuh di seluruh dunia. Sudah 

23 negara yang telah menetapkan 

lebih dari 100 kawasan konservasi 

laut sebagai upaya konservasi 

kawasan perairan dengan tujuan 

perlindungan keanekaragaman 

hayati, pengelolaan perikanan, 

dan memperbaharui populasi ikan 

dan biota laut lainnya terancam 

punah. 

Mengapa kesadaran mun-

cul? beberapa kajian yang telah di 

lakukan terhadap 80 kawasan 

konservasi laut di dunia menujuk-

kan bahwa yang akan dikelola 

dengan baik dan dilengkapi den-

gan rencana pengelolaan dan 

penegakkan hukum telah mem-

berikan manfaat positif bagi 

pengelolaan perikanan, misalnya 

peningkatan populasi ikan dalam 

waktu relatif singkat, peningka-

tan jumlah spesies dan laju re-

produksi biota laut lainnya. 

Manfaat yang didapat 

dengan adanya kawasan konser-

vasi laut yaitu berhubungan den-

gan proses biologi fisik seperti 

ekspor spesies ikan dewasa mau-

pun benih di daerah penangka-

pan ikan, ekspor larva ikan dari 

tempat pemijahan yang tersedia 

sebagai stok perikanan. Manfaat 

kawasan konservasi laut bagi 

perikanan tersebut sangat ber-

gantung pada strategi spesies 

ikan target dan dari desain dari 

kawasan konservasi laut sendiri, 

termasuk lokasi, ukuran dan 
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Pada 20 Februari 2013, 

Pemerintah Kabupaten Raja 

Ampat bersama masyarakat 

dan The Nature Conser-

vancy telah secara resmi 

mengumumkan bahwa selu-

ruh wilayah perairan seluas 

4 juta hektar dinyatakan 

sebagai wilayah perlindun-

gan hiu. Hal ini berarti bahwa semua penangkapan hiu di wilayah 

perairan ini sekarang sudah dilarang. Selain itu, wilayah perlindungan 

ini juga memberikan perlindungan penuh pada sejumlah spesies laut 

yang secara ekologis dan ekonomis dianggap penting seperti pari manta, 

duyung, paus, penyu, lumba-lumba dan spesies ikan hias.  

Hiu yang di anggap menakutkan oleh sebagian masyarakat men-

galami tekanan yang sangat berat pada lautan kita, pada kasus sebelum-

nya di perairan raja ampat hiu menjadi target demi siripnya yang mahal 

atau tidak tersengaja tertangkap oleh nelayan.  

Setidaknya 26-73 juta hiu dibunuh setiap tahunnya di seluruh 

dunia, sebagian besar untuk diambil siripnya. Pengambilan sirip hiu 

adalah salah satu praktik paling kejam yang pernah ada– hiu yang diam-

bil siripnya dibuang hidup-hidup ke laut kemudian badannya berdarah 

PERLINDUNGAN HIU DI PERAIRAN RAJA AMPAT 

di dalam air. Hiu sebagai “apex predator” yang berarti berada di pun-

cak rantai makanan dan memainkan peranan yang penting untuk men-

jaga keseimbangan ekosistem. Tanpa top predator, ekosistem akan 

berubah dan menjadi kurang produktif – pada beberapa kasus bahkan 

menjadi hancur. Perubahan apapun pada ekosistem akan mempenga-

ruhi perikanan lokal yang kemudian akan berpengaruh pada pangan 

dan penghidupan masyarakat setempat dan itu akan berpengaruh pada 

20 juta penduduk Indonesia yang bergantung secara langsung pada 

sektor perikanan sebagai sumber mata pencaharian dan sumber protein 

bagi mereka.  

 

 

 

 

Raja Ampat melakukan terobosan kebijakan untuk terus 

melindungi biodiversitas yang terdapat di seluruh perairanya salah 

satunya untuk melindungi hiu. 
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Saat ini, Indonesia adalah eksportir hiu dan produk hiu terbesar di seluruh dunia. Hiu ditangkap melalui perikanan 

lokal maupun tertangkap tidak sengaja oleh perikanan industri. Deklarasi perlindungan hiu di Indonesia oleh pemeritah 

Raja Ampat adalah tindakan yang berani, oleh sebab itu pemerintah Raja Ampat layak mendapat pengakuan dunia 

internasional karena proaktif dalam melindungi spesies ini di perairan mereka. Pemerintah telah melakukannya secara 

menyeluruh. Mereka telah melakukan semua perhitungan matematis dan jelas bahwa hiu yang hidup jauh lebih ber-

harga daripada hiu yang mati. Selain itu menyelam bersama hiu dapat menghasilkan jutaan dolar dari sektor pariwisata 

setiap tahunnya, lebih banyak uang yang didapat dari membunuh dan menjual hiu. Menyelam bersama hiu juga 

memiliki nilai plus karena memberi manfaat bagi banyak orang, sementara membunuh hiu hanya memberi manfaat 

bagi segelintir orang (dan jelas memiliki dampak negatif bagi hiu itu sendiri). 

Semua pihak berharap semoga perlindungan hiu di Raja Ampat akan menginspirasi daerah tingkat dua lainnya untuk 

mengikuti langkah pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan menciptakan efek bola salju yang akan terbawa ke bagian 

lain di Indonesia dan pada akhirnya ke negara lain.  

“Mari kitorang semua ikut menjaga hiu di perairan Raja Ampat”.  

Keragaman spesies moluska di Raja Ampat tergolong tinggi. Penelitian yang dilakukan secara cepat menemukan 699 

jenis moluska di Perairan Raja Ampat. Moluska tersebut terdiri atas 530 spesies gastropoda (siput), 159 spesies bivalva 

(kerang-kerangan), 2 spesies  scafopoda, 5 spesies cefalopoda (cumi-cumian), dan 3 jenis Polyplacophora (chiton). 

Mereka berasal dari 94 famili dan 242 genus. Semuanya dikategorikan dalam tujuh region sebaran geografi yaitu Gam-

Mansuar (spesies minimum-maksimum, 44-101), Batanta-Wai (48-105), Mayalibit Bay (39-57), Fam Islands (44-77), 

Alyui Bay (64-110), Kawe-Wayag (36-109), Batang Pele-Palau Yeben (63-106). 

Jumlah spesies yang ditemukan berkisar 36-110 spesies per lokasi pada tipe habitat yang bevariasi. Beberapa 

spesies Coralliophila neritoidea dan Tridacna squmosa dijumpai di karang atau berasosiasi dekat karang. Spesies Pedum 

spondyloidaeum, Lithopaga sp, Arca avellana dan Tridacna crocea berada di dalam karang sedangkan spesies 

Rhinoclavis asper hidup di habitat berpasir di antara karang.  Keragaman moluska pada tiga habitat utama terumbu 

karang juga bervariasi, paling sedikit pada habitat tersembunyi (sheltered bay), jumlah sedang pada habitat karang rata 

(platform reefs) dan jumlah paling banyak pada habitat karang tepi (fringing reef). 

Spesies yang paling melimpah pada setiap lokasi di Raja Ampat adalah P. spondyloidaeum, Lithophaga sp dan C. 

neritodea.  Khusus spesies T. crocea melimpah di beberapa lokasi.  Semua spesies moluska yang ditemukan di Raja 

Ampat adalah A. avellana, Gloripallium radula, T. squamosa, Antigona restriculata, Limaria orientalis, Lithophaga sp. 

Pedum sp, P. spondyloidaeum, Pteria penguin, Venus toreuma, T. crocea, T. gigas, Lima lima (Bivalva), Coralliophila 

neritoidea, Gloripallium pallium, Rhinoclavis asper, Oliva annulata, Tectus pyramis, Strombus microurceus, Litorina co-

cinea, Terebralia sulcata, T. palurtris, Acteon tornatilis (Gastropoda), Loligo sp, Sepia sp, Octopus sp (Cephalopoda)

(AHAT).  

Moluska Raja Ampat 
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 Mini Vortexer  

 

 

Pengumpulan sampel invertebrata laut 

Raja Ampat terus dilakukan baik oleh 

mahasiswa, staf dan warga lokal Raja 

Ampat. Berdasarkan identifikasi mor-

fologi yang dilakukan diketahui koleksi 

sampel terdiri atas beberapa spesies di-

antaranya Tridacna maxima, Hippopus-

hippopus, T. gigas, T. squamossa, 

Opheodesoma sp, Holothuria fuscopunc-

tata, Bohadsia marmorata, Actomopyga 

palauensis, Stichopus sp, Panulirus versi-

color dan Tripneustes gratilla. Sampel 

tersebut dikoleksi dari beberapa lokasi di 

perairan Raja Ampat diantaranya dari 

Kampung Amdui Distrik Selat Sagawin-

Batanta.  

Pekerjaan genetik terhadap sampel yang 

dikoleksi telah  dilakukan, baik di labora-

torium Universitas Brawijaya maupun di 

Universitas Negeri Papua.  Hasil positif 

PCR juga telah diperoleh untuk beberapa 

spesies.  

Pada bulan ini M. Dailami mengikuti Eng-

lish Language Training Asistance di Bali. 

Kegiatan akan berlangsung selama tiga 

bulan dari 4 Maret sampai 24 Mei 2013. 

Selain itu, Ida Lapadi, S.Pi, M.Si dan Tresia 

Tururaja, S.Ik, M.Si bergabung dalam 

pekerjaan laboratorium masing-masing 

untuk meneliti Birgus latro dan Tridacna 

sp.  

Penulisan artikel hasil penelitian dan 

review juga dilakukan diantaranya ter-

kait lobster P. versicolor dan bulu babi T. 

gratilla (AHAT). 

Koleksi Sampel 

Mini vortexer atau vortex mixer adalah alat sederhana untuk mencampur suatu bahan yang sudah dihancurkan dengan alat lain 

terlebih dahulu. Proses pencampuran umumnya dilakukan dalam tabung berukuran kecil.  

Alat pencampur ini dibuat oleh keluarga Kraft   (Jack A. Kraft and Harold D. Kraft) saat bekerja di Scientific Industries (pabrik 

peralatan laboratorium). Vortexer telah dipatenkan oleh Kraft bersaudara pada 6 April 1959 dan hibahkan pada 30 Oktober 1962 

(paten Amerika Serikat 3,061,280). Industri ilmiah masih membuat pencampur vortex versi asli.   

Vorteks memiliki motor listrik dengan pengendali berorientasi secara vertikal.  Ketika motor bekerja terjadi osilasi secara cepat 

dalam gerakan sirkular.  Saat tabung uji ditekan ke alat maka terjadi gerakan transmisi ke bagian dalam cairan dan proses vor-

teks terjadi. Umumnya pencampur vorteks memiliki kecepatan bervariasi dan dapat diatur bekerja terus menerus atau bekerja 

sesuai dengan kebutuhan hanya dengan menekan tombol pengaturnya. 

 Vorteks merupakan alat yang umum di laboratorium biosains. Dalam laboratorium kultur sel dan mikrobiologi, vorteks dapat digunakan 

untuk suspensi sel.  Dalam laboratorium biokimia atau analitik, alat ini digunakan untuk mencampur reagen uji atau mencampur sampel-

sampel percobaan dan dilutan (AHAT).   

Mini Vortexer 

Taq Polimerase 

Taq polimerase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi polimerisasi DNA. Enzim ini dipurifikasi pertama kali tahun 1976 dari bakteri 

Thermus aquaticus, bakteri termofilik ekstrim. Jadi Taq adalah singkatan yang berasal dari (T)hermus (aq)uaticus. Dalam laboratorium 

genetika atau lab molekular, enzim Taq sering digunakan dalam Polymease Chain Reaction (PCR). Teknik PCR dengan Taq polimerase 

mulai digunakan pada awal 1990 untuk penelitian biologi molekuler, pengujian klinis dan forensik juga deteksi langsung virus HIV. Saat 

ini pemanfaatan Taq dan  PCR telah berkembang lebih luas. 

Taq polimerase mampu bertahan  pada kondisi suhu tinggi yang dibutuhkan saat PCR.  Enzim ini menggantikan enzim sejenis yang berasal 

dari bakteri E. coli yang terdenaturasi pada suhu tinggi saat PCR berlangsung. Pada tahun 1989  majalah ilmiah internasional Science 

Magazine menobatkan Taq polimerase sebagai  Molecule of the Year (AHAT).                

Sebagian sampel yang dikoleksi 

mahasiswa PKL MSP 

Sebagian hasil PCR sampel 
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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 pergu-

ruan tinggi dan lembaga penelitian Indonesia seperti Universitas 

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

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

nesian Biodiversity Research Center (IBRC-Bali), Conservation In-

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

versity of California Los Angeles (UCLA) dan Ken Carpenter (Old 

Dominion University) sebagai  partner proyek dari US. Proyek MB-

RAI dipimpin oleh Abdul Hamid A. Toha dari UNIPA. 

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 Biodiver-

sitas), Info Alat dan Metode, serta Berita Proyek Raja Ampat. 

Buletin terbit secara berkala pada setiap akhir bulan.  

 PCR = Polymerase Chain Reaction, reaksi berantai polymerase 

 ARMS = Autonomous Reef Monitoring Structure, struktur pemantauan karang otomatis 

 Taq = Thermus aquaticus 

 E. coli = Escherichia coli 
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