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Aplikasi Genetik untuk Managemen dan Konservasi Perairan
Alat dan analisis molekuler memainkan
peran penting dalam mengungkap proses
dan pola evolusi, biodiversitas dan
distribusi spesies perairan. Namun
integrasi hasil genetik ke dalam tujuan
konservasi dan managemen merupakan
hal yang lebih penting lagi. Beberapa
penelitian genetik telah menghasilkan
ber bagai
data
m olek uler
yang
memberikan kontribusi signifikan dalam
pengelolaan dan konservasi perairan
dunia termasuk diantaranya untuk
identifikasi spesies dan managemen
spasial.

Pembaca, memasuki tahun 2014
buletin menampilkan kegiatan
Praktek Kerja Lapang mahasiswa
di Kepulauan Raja Ampat.
Kegiatan utama adalah koleksi
berbagai biota laut. Edisi kali ini
juga menampilkan informasi
tentang invertebrata Raja Ampat
dan belajar DNA. Selamat
Beberapa
identifik asi spes ies
membaca!!!
berdasarkan pendekatan genetik telah
dilakukan diantaranya identifikasi spesies
kima raksasa Tridacna squamosina. Kima
jenis ini secara genetik, ekologi dan
morfologi berbeda dengan T. maxima dan
T. squamosa. Selama ini tidak ada
diskriminasi dan terjadi eksploitasi
Daftar Isi:
berlebihan sehingga mengurangi stok T.
squamosina hingga di bawah 1% di Laut
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Beberapa usaha identifikasi spesies
dengan pendekatan molekuler telah
mengungkap berbagai spesies kriptik
termasuk dalam kelompok ikan,
krustasea, moluska, ekinodermata, dan
jelifish. Alat molekuler terutama
barcoding, juga digunakan dalam rangka
identifikasi produk makanan laut untuk
menghindari kesalahan label spesies
seperti sirip hiu, filet ikan, dan komoditi
perdagangan lain. Hasil ini memiliki
konsekuensi managemen langsung
seperti petisi penundaan perubahan
daftar spesies jarang di bawah US
Endangered Species Act yang berkaitan
dengan status beberapa spesies.

memahami perubahan sistem perairan
global termasuk perubahan komunitas
biologis, dinamika invasi spesies perairan,
monitoring potensi hibridisasi spesies
invasif dan alami serta mengungkap asal
geografis populasi alami.
Barkoding sebagai salah satu alat
molekuler, terutama digunakan untuk
menentukan kesalahan label produk
pangan laut di pasaran. Barkoding dapat
menguji substitusi spesies dan asal
spesies laut. Barkoding juga berguna
untuk monitor perdagangan berbagai
produk laut terutama yang masuk dalam
daftar spesies CITES apendiks II yang
sensitif pada ekploitasi berlebihan.
Barkoding telah berhasil digunakan dalam
monitoring perikanan hiu dalam upaya
m em antau perdagangan
spesies
terancam.
Genetika juga telah digunakan untuk
managemen spasial spesies laut alami
dalam beberapa negara di kawasan IndoPas ifik
term asuk
di Indones ia.
Pengetahuan skala dan arah hubungan
antara lokasi hasil pendekatan genetik
memberikan rekomendasi daerah
konservasi laut efektif dan managemen
perikanan. Alat genetik telah digunakan
untuk identifikasi dan perlindungan secara
genetik populasi terisolasi atau spesies
kriptik yang lebih tangkap dan akibat
ancaman lain. Populasi pada lokasi
terisolasi dan terkoneksi memiliki
pengelolaan berbeda sesuai dengan
rekomendasi pendekatan genetik.

Deteksi spesies invasif secara genetik
memainkan peran penting dalam
1

ISSN: 2338-5421
e-ISSN: 2338-5561

KB Raja4

Informasi Status, Kondisi dan Berita Biodiversitas Indonesia

www.ibcraja4.org

Publikasi Hasil Penelitian
Penelitian kerjasama memasuki tahap
publikasi pada jurnal internasional. Empat
artikel masuk dalam fast track Bulletin of
Marine Science yaitu 1. Concordance between
phylogeographic and biogeographic boundaries
in the Coral Triangle: conservation implications
based on comparative analyses of multiple giant
clam species, 2. Advancing biodiversity
research in developing countries: the need for
changing paradigms, 3. Phylogeography of
commercial tuna and mackerel in the
Indoensian Archipelago, 4. Concordant
phylogenetic patterns inferred from
mitochondrial and microsatellite DNA in the
giant clam Tridacna crocea.
Keempat artikel merupakan bagian penelitian
kerjasama internasional berbagai proyek dalam
kurun waktu tertentu. Artikel juga merupakan
bagian tidak terpisahkan dari pertemuan para
peneliti kawasan Indo-Pasifik dalam catalysis
meeting proyek the Molecular Ecology and
Evolution of the Indo-Pacific: A collaborative
Research Network. Pertemuan ini disponsori
oleh National Evolutionary Synthesis Center
(NEScent), di Duke University, Durham-US
pada tahun 2012.
Sebelumnya, hasil penelitian tesis yang
didukung oleh proyek MB-RAI juga
mempublikasi artikel berjudul Spatial
Distribution of Tripneustes gratilla on Ambon
Island pada The Journal of Tropical Life
Science .

Fast track keempat artikel pada Bulletin of Marine Science
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Pelaksanaan PKL
Topik PKL bervariasi dan umumnya berkaitan dengan
invertebrata. Topik lain berkaitan dengan lamun. Dalam
pelaksanaan asisten lapangan juga melakukan koleksi
sampel beberapa jenis bulu babi untuk penelitian bulu
babi Indo-Pasifik. Beberapa spesimen telah berhasil
dikoleksi dan akan dianalisis secara genetik pada
laboratorium Genetika UNIPA.
Jadwal PKL disajikan pada tabel berikut.
Tanggal
17-1-2014

Berangkat dari Manokwari tujuan Sorong

18-1-2014

Tiba di Sorong dilanjutkan dengan beristirahat

19-1-2014
PKL mahasiswa di Raja Ampat
Praktek Kerja Lapang mahasiswa Jurusan Perikanan
dan Kelautan FPPK UNIPA berlangsung bulan ini. PKL
berlangsung di lapangan dan di laboratorium. PKL di
lapangan dilaksanakan di Kepulauan Raja Ampat,
sedangkan PKL laboratorium berlangsung di
Laboratorium Genetika UNIPA.
Kegiatan diawali dengan pembekalan berupa cara
penanganan sampel di Laboratorium Genetika UNIPA
dan di lapangan. Materi diberikan oleh Ibu Yuliana
Leiwakkabessy, Andri Wahyu Kuncoro, Andika Wibowo,
dan Ibu Nurhani. Materi disajikan dalam bentuk
penjelasan materi dan pelatihan langsung pengambilan
sampel.
Peserta PKL beranggotakan 7 orang dengan 1 asisten
lapangan dan seorang dosen pembimbing lapangan,
Juliana Leiwakabessy S.Pi, M.Si diberangkatkan ke Raja
Ampat pada 20 Januari 2014.

Keterangan

20-1-2014
21-1-2014
22-1-2014
23-1-2014
24-1-2014
25-1-2014
26-1-2014
27-1-2014
28-1-2014
29-1-2014

Persiapan perlengkapan alat sampel dan bahan
makanan
Berangkat ke Raja Ampat dari Sorong tujuan
Wasai
Pengambilan
sampel
polychaeta
yang
berasosiasi dengan makroalgae (Halimeda spp)
dan survey ketam kenari pada malam hari
Pengambilan sampel lamun dan survei ketam
kenari pada malam hari
Melanjutkan pengambilan sampel lamun dan
survei ketam kenari pada malam hari
Pengambilan sampel Teripang dan survey
Ketam kenari pada malam hari
Pengambilan
sampel
polychaeta
dan
Nudichbranchs
Pengambilan sampel T. gratilla
Berangkat dari Wasai Raja Ampat tujuan
Sorong
Menunggu transportasi kapal laut tujuan
Manokwari
Berangkat dari Sorong tujuan Manokwari

Koleksi Holothuroidea
Mahasiswa
Ilmu
Kelautan
FPPK
melakukan Praktek Kerja Lapang di Raja Ampat
dengan judul Inventarisasi Holothuradea dengan
metode LIT (line intersek transek) di Kampung
Waiwo Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja
Ampat Provinsi Papua Barat. Tujuan PKL adalah
mengidentifikasi bentuk morfologi spesiesspesies holothuredea. Melalui kegiatan PKL ini
diharapkan dapat memberikan informasi dasar
dalam identifikasi Holothuradea dan sebagai
bahan penelitian. Pelaksana pendukung data
untuk Jurusan Ilmu Kelautan FPPK UNIPA.

Sampel yang ditemukan 13 individu yang
berasal dari 2 jenis spesies pada kedalaman
yang berbeda. Penanganan sampel dilakukan
dengan pelabelan, sampel disimpan di dalam
tabung berisi alkohol 70% dan kemudian akan
ditangani di Lab. Genetik UNIPA (S).

Teripang hasil koleksi dari Perairan Raja Ampat
3

ISSN: 2338-5421
e-ISSN: 2338-5561

Januari 2014

Informasi Status, Kondisi dan Berita Biodiversitas Indonesia

Vol.3 No. 1 Tahun 2014

Koleksi Invertebrata dan Seagrass Raja Ampat
Pada bulan ini MB-RAI melakukan
pengkoleksian sampel di Perairan Waiwo dan
Saonek,
Raja
Ampat.
Andri
Kuncoro
mengkoleksi T. gratila dari kampung Saonek
dan lamun jenis Enhalus Acoroides di
perairan Waiwo. Pengkoleksian E. Acoroides
dilakukan selama dua hari.
Hari pertama sampel diambil pada
koordinat S 000 26’ 11.00” E 1300 46’ 38.33”.
Line transek di tarik dari arah pantai ke arah
laut sepanjang 50 meter dan menggunakan
kuadrat berukuran 30X30. Sampel diambil
pada kuadrat setiap 5 meter dari arah pantai
ke laut sesuai garis transek yang telah
dibentangkan. Transek pertama mendapat 11
sampel dari tiap kuadrat. Sampel yang
didapat
ditangani
langsung
untuk
menghindari kerusakan jaringan. Sampel
dibersihkan menggunakan air tawar lalu
dilakukan pelabelan dan dokumentasi. Bagian
daun yang paling dalam diambil dan
dibersihkan kembali menggunakan air tawar
kemudian dikeringkan menggunakan tisu dan
disimpan pada silica gress. Hal ini bertujuan
untuk menjaga kelembapan dan menghindari
jamur.
Hari kedua, line transek dibentang
pada koordinat S 000 26’ 11.05” E 1300 46’
37.45” dan diperoleh 17 sampel pada setiap

kuadrat. Penangan jaringan sampel sama
seperti
pada
pengambilan
sampel
sebelumnya. Sampel ini akan dikirim ke
IBRC-Bali
untuk
mensuport
penelitian
keragaman genetik seagrees di indonesia.
Hari
berikutnya
mengumpulkan
sampel bulu babi Tripneustes gratilla.
Sampel diambil dengan metode koleksi
bebas. Beberapa sampel berhasil dikoleksi
dan dilakukan pelabelan, dokumentasi dan
penanganan
jaringan
sampel
dengan
menyimpan pada tabung berisi alkohol.
Pengumpulan sampel ini bertujuan untuk
inventarisasi keragaman hayati perairan raja
ampat dan mengetahui keragaman genetik
invertebrata di Indo-Pasifik (AWK).

Bulu babi yang dikoleksi dari Raja Ampat

Koleksi Lamun dan Bulu babi
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Koleksi Polychaeta

Polychaeta hasil Koleksi

Tujuan: Mengetahui komposisi jenis Polychaeta yang
berasosiasi di Makroalgae (Halimeda spp). Sampel diambil
dengan menggunakan metode survei jelajah. Pada setiap
stasiun diambil 5 koloni menggunakan kantong. Setelah diangkat
dari kedalaman 3 dan 5 meter sampel diletakkan ke dalam
baskom kemudian digoyang sehingga polychaeta yang
berasosiasi di makroalgae Halimeda spp dapat dipisahkan dari
makroalga. Makroalga dipisahkan dalam plastik dan diberi label.
Polychaeta yang telah dipisahkan disaring dengan saringan
ukuran 0,250 µ kedalam baskom yang lainnya. Sedimen yang
mengendap dimasukkan kedalam botol sampel dan diberi label.
Setelah itu dimasukkan dalam alkohol 70 % atau 95 % ke dalam
botol hingga penuh. Sampel kemudian disimpan dan akan
dianalisis di Laboratorium Perikanan untuk melihat morfologi dan
akan dilanjutkan di Laboratorium Genetik UNIPA untuk analisis
genetik sehingga polychaeta yang ditemukan lebih lengkap bagi
jenis polychaeta yang ditemukan berasosiasi dengan
makroalgae Halimeda spp (PPN).

Koleksi Nudibranch
Mahasiswa Ilmu Kelautan FPPK
UNIPA mengikuti Praktek Kerja Lapang
di
Raja
Ampat
dengan
topik
Inventarisasi
Nudibranch
Famili
Phyllidiidae
di
Kampung
Waiwo
Distrik Waigeo Selatan Kabupaten
Raja Ampat. PKL berlangsung pada
tanggal 17 – 28 Januari 2014. Tujuan
kegiatan
adalah
mengidentifikasi
bentuk
morfologi
spesies-spesies
filum
Nudibranch
dan
mengetahui
jenis Phyllidiidae.

Dalam
kegiatan
awal
ini,
berhasil
dikoleksi
17
individu
nudibranch
yang
berasal
dari
kedalaman
berbeda
menggunakan
metode
purposive
sampel
atau
koleksi bebas. Penanganan sampel
dilakukan dengan pelebelan yang
kemudian akan ditangani di Lab.
Genetika UNIPA (MNM).

Koleksi Nudibranch Raja Ampat
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Invertebrata Laut Raja Ampat
Melanjutkan deskripsi spesies invertebrata, edisi kali
ini menyampaikan dua spesies dari genus
Chromodoris yang dikoleksi oleh tim MB-RAI di
Kepulauan Raja Ampat.

Chromodoris lochi
C. lochi adalah invertebrata yang tergolong
dalam filum moluska berwarna biru atau putih
kebiruan dengan tiga warna gelap secara khas atau
garis longitudinal hitam ke bagian bawah tubuh.
Individu C. lochi dapat mencapai panjang
sekurangnya 34mm. Ada beberapa variasi antara
individu dalam spesies ini dan insang serta rinofor
memiliki warna bervariasi dari tembus pandang
hingga merah muda dan jingga muda. C. lochi
sangat mirip dengan C. willani, C. boucheti dan C.
dianae. Tampilan berbeda diantaranya adalah warna
seragam dari mantel dan sedikit tampak titik putih
pada beberapa spesies lain.

Kingdom: Animalia, Filum: Moluska, Kelas:
Gastropoda, Ordo: Nudibranchia, Famili:
Chromodorididae, Genus: Chromodoris, Spesies:
Chromodoris lochi (Rudman 1982)
C. lochi tersebar luas dan ditemukan di
Lautan Pasifik bagian barat termasuk Indonesia,
Great Barrier Reef, Philipina, dan perairan lain. Di
Raja Ampat, spesies ini diantaranya ditemukan pada
kedalaman 30-60 kaki dengan kadar salinitas 32 ppt.
Selain di Raja Ampat, C. lochi juga ditemukan di
Perairan Indonesia lain seperti Lembeh, Bunaken,
Manado (Sulawesi Utara), Manado, Ambon
(Maluku), Wakatobi (Sulawesi Tenggara).

Chromodoris strigata
C. strigata memiliki pola warna tebal yang
mudah dikenali pada karang, sponge, hidroid dan
tunikata. Spesies memiliki kelenjar mantel yang
menghasilkan dan menyimpan racun kimia.
Ukurannya lebih kecil dari chromodorid. Bagian
putih mantel kelihatan pada pantulan terang
memberikan luminesense cantik. Spesies
ini
dipertimbangkan sebagai bagian dari kelompok C.
quadricolor yang dicirikan oleh pita jingga, putih dan
biru tua atau hitam.
C. strigata tersebar luas di Indo-Pasifik tropis
termasuk di Indonesia. Di Indonesia, C. strigata
dapat ditemukan di Bali, Sulawesi Utara (termasuk
Lembeh dan Manado), Wakatobi, Ambon, Raja
Ampat, Jawa Timur, Pulau Sangeang, Derawan,
Bangka, Pulau Komodo, Nunakan, Pulau Banda,
Siladen, Flores dan Sumbawa. Di Kepulauan Raja
Ampat, spesies ini diantaranya ditemukan pada
kedalaman 20-80 kaki.

Kingdom: Animalia, Filum: Moluska, Kelas:
Gastropoda, Ordo: Nudibranchia, Famili:
Chromodorididae, Genus: Chromodoris, Spesies:
Chromodoris lochi (Rudman, 1982)
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Melanjutkan Belajar DNA, edisi kali ini menyajikan topik Transmisi Informasi Genetik. Selamat
membaca, semoga menambah pengetahuan, pemahaman, dan ilmu terkait DNA.

Belajar DNA

Transmisi Informasi Genetik
Materi genetik, DNA-RNA, selalu dalam keadaan
aktif. Aktivitas ini tentu saja berhubungan dengan
ekspresi gen itu sendiri dan juga aktivitas tambahan
seperti replikasi, perbaikan dan rekombinasi. Ekspresi
gen berkaitan dengan proses transkripsi dan translasi
untuk mensintesis protein. Sedangkan proses replikasi,
perbaikan dan rekombinasi berkaitan dengan
perbanyakan terarah terhadap DNA yang ada pada
mahluk hidup.
Proses penyimpanan dan pemindahan informasi
genetik tersebut dinyatakan dalam suatu dalil yang
dikenal dengan nama dogma sentral. Dogma ini
ditemukan oleh Francis Crick dan George Gamov pada
1957. Prinsip dogma sentral adalah DNA menjadi
penentu jenis RNA yang akan dibentuk, kemudian RNA
menentukan macam protein yang dapat disintesis.
Dogma ini berlaku universal dan menyatakan bahwa
sekali informasi telah diteruskan menjadi protein, maka
tidak dapat dikembalikan lagi menjadi bentuk asalnya.
Aliran informasi dari asam nukleat ke asam nukleat
memang memungkinankan, tetapi aliran informasi dari
protein ke asam nukleat atau dari protein ke protein
tidak memungkinkan.
Dogma sentral terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap
replikasi, transkripsi dan tahap translasi. Tahap replikasi
dilakukan untuk memasok DNA pada setiap sel mahluk
hidup. Replikasi atau proses biosintesis DNA
berlangsung dengan komponen-komponen
sebagai
berikut: DNA polimerase yaitu enzim yang mengkatalis
pemanjangan rantai nukleotida satu dengan yang
lainnya; deoksiribonukleosida trifosfat berupa dATP,
dTTP, dGTP, dCTP; protein pembentang dan 20 protein
enzim lainnya atau sistem replikasi DNA atau replisoma
(fungsi kompleks); DNA ligase yang mengkatalis reaksi
penyambungan fragmen-fragmen hasil polimerisasi;
DNA template (DNA induk untuk sintesis DNA baru);
dan DNA primer (DNA pengawal untuk sintesis DNA
baru). Proses sintesis ini terjadi secara semi konservatif
dan pada dasarnya terdiri atas beberapa tahap reaksi,
yaitu : tahap pembukaan DNA untai-ganda superkoil;
tahap sintesis oligonukleotida primer; pemanjangan
rantai DNA, pelepasan primer, penyambungan fragmen
DNA baru dan pembentukan ikatan fosfodiester.
Tahap transkripsi bertujuan untuk menulis ulang
DNA dalam bentuk mRNA (messenger RNA = duta
RNA). Pada organisma virus tertentu, ditemukan aliran
informasi berbeda melalui transkripsi balik. Transkripsi
balik dilakukan oleh virus yang menginfeksi organisme

lain dan RNA, sebagai materi genetik virus, berfungsi
menentukan protein yang akan dibentuk.
Proses transkripsi menyerupai reaksi replikasi namun
ada perbedaan prinsip antara keduanya. Pada proses
replikasi seluruh urutan nukleotida DNA digandakan
seperti DNA induk. Sedangkan pada proses transkripsi
tidak semua DNA ditranskripsi menjadi RNA, hanya gen
atau kelompok gen yang ditranskripsi. Reaksi polimerisasi
RNA berlangsung mengikuti arah ribonukleosida 5’trifosfat
ke ribonukleosida 3’-fosfat. Produk yang
terbentuk dari proses ini adalah RNA yang komplemen
dengan salah satu rantai DNA dupleks yang menjadi
cetakan. Semua produk RNA-nya -dalam berbagai jenis-,
berantai tunggal.
Tahap translasi merupakan tahap menerjemahkan
informasi genetik ke bentuk struktur protein. Proses
translasi merupakan penerjemahan polinukleotida mRNA
menjadi protein. Rantai polinukleotida mRNA membentuk
triplet nukleotida (kodon) untuk satu atau beberapa asam
amino. Ada 64 jenis kodon mRNA. Biosintesis protein
merupakan proses yang sangat kompleks. Proses yang
kompleks ini umumnya terjadi dalam lima tahap utama
yaitu: 1) aktivasi asam amino, 2) inisiasi rantai
polipeptida, 3) pemanjangan rantai polipeptida, 4)
terminasi dan pembebasan rantai polipeptida serta tahap 5)
pelipatan dan pengolahan.

Ilustrasi Transmisi Informasi Genetik
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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.

Januari 2014

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.

Galeri Foto Kegiatan Bulan Januari 2014

Pembekalan PKL

Koleksi seagrass Raja Ampat

Koleksi nudibranch Raja Ampat
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