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Pendekatan Konservasi Laut
Pembaca, salam jumpa. Edisi
pertama buletin Konservasi Biodiversitas Raja4 akan fokus pada
artikel tentang Pendekatan Konservasi Laut dan penelitian biodiversitas di Kepulauan Raja
Ampat. Kolom biota kali ini
menyajikan temuan ARMS, alat
untuk mengumpulkan dan monitoring biota laut. Info masingmasing kolom juga disajikan
untuk memperkaya pengetahuan
tentang alat, metode dan perkembangan proyek Raja Ampat.
Selamat membaca!!!

Laut dapat dilindungi dan dikonser vasi melal ui beb erapa
pendekatan. USAID telah menerbitkan 5 jenis pendekatan untuk
melakukan konservasi laut, yaitu
pembuatan daerah perlindungan,
konservasi berdasarkan masyarakat, penggunaan berkelanjutan,
komunikasi lingkungan serta
kebijakan pembangunan dan
reformasi.
Istilah Daerah Perlindungan
berkaitan dengan bentang laut
yang dikelola untuk konservasi
dan memelihara elemen-elemen
biodiversitas dan habitat alami.
Jenis daerah perlindungan termasuk taman nasional, cagar alam,
suaka margasatwa, taman wisata,

taman buru dan hutan lindung.
Saat ini terdapat 7 MPA di Kepulauan Raja Ampat dengan luas
total 1.185,94 ha.
Konsevasi berdasarkan masyarakat lahir atas inisiatif masyarakat
untuk tujuan keuntungan pembangunan jangka panjang dan
tujuan konservasi biodiversitas.
Jenis pendekatan ini diantaranya
adalah zone penyangga, daerah
perlindungan yang dikelola secara tradisional dan endemik,
suaka lokal, suaka ekstraktif.
Penggunaan berkelanjutan berkaitan dengan pemanfaatan produk biologi dan layanan ekologi
ekosistem yang tidak mengurangi
kemampuan sistem untuk mem-

berikan produk dan layanan pada
generasi mendatang. Komunikasi
lingkungan termasuk berbagai
aktivitas yang memberikan informasi, motivasi dan kapasitas
kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan dan konservasi
biodiversitas.
Kebijakan, hukum, dan peraturan
pemerintah atau organisasi lain
memberikan kerangka dan konteks bagi masyarakat membuat
keputusan dan mengambil tindakan yang mempengaruhi biodiversitas secara positif dan negatif,
adalah maksud pendekatan berdasarkan kebijakan pembangunan
dan reformasi. (AHAT)
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Raja Ampat menjadi perhatian peneliti nasional dan
internasional karena tingginya
keragaman hayati laut dan
penemuan berbagai spesies
karang dan ikan baru. Tingginya tingkat keragaman hayati
laut daerah ini (1223 spesies
dan sedikitnya 25 spesies endemik) merupakan bagian
penting dan warisan keragaman
laut Indonesia dan dunia. Namun demikian proses yang
bertanggung jawab untuk membentuk pola biodiversitas di
daerah ini masih kurang dipahami.
Marine Biodiversity of Raja
Ampat Islands (MB-RAI) utamanya adalah proyek penelitian
yang bertujuan untuk menggambarkan kekayaan, studi

status, dan menjelaskan pola
spasial dan temporal biodiversitas laut di Kepulauan Raja
Ampat. Hal ini mendapat momentum karena tingginya pengaruh antropogenik dan kebutuhan untuk konservasi sumberdaya dalam hotspots penting
spesies endemik daerah ini.
Penelitian menggunakan alat
ARMS (Autonomous Reef
Monitoring Structures) untuk
memantau tingkat biodiversitas
laut yang berada di Kepulauan
Raja Ampat secara umum dan
efisien. Analisis berdasarkan
barcoding DNA dan metagenomik akan menunjukkan 1)
apakah survei visual kelompok
berbagai spesies seperti kelompok invertebrata dan koral
(subjek survei tradisional) bisa

menangkap pola biodiversitas,
2) apakah biodiversitas laut
bervariasi dapat diperkirakan
sebagai fungsi strategi managemen konservasi (misalnya
MPA).
Hasil penelitian dapat meningkatkan pemahaman kita
pada proses-proses kontemporer dalam membentuk distribusi biodiversitas di Kepulauan
Raja Ampat. Untuk mencapai
tujuan ini UNIPA akan bekerjasama dengan UCLA sebagai
bagian dari kerjasama hibah
PIRE-NSF. Proyek juga akan
membangun kerjasama dengan
UB, IBRC, LIPI dan CI– Indonesia. (AHAT)
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Mengenal ARMS
ARMS atau Autonomous
Reefs Monitoring Structure
adalah kubus 30x30cm terdiri atas sepuluh lempeng
PVC yang berpegangan bersama pelat dan baut baja
tidak berkarat. Seluruh
struktur diletakkan di dasar
laut, dimana ARMS menjadi
koloni dengan taksa laut
bergerak dan menetap.
ARMS merupakan alat
yang dirancang oleh NOAA
untuk menguji secara sistematik indeks biodiversitas
invertebrata. ARMS menjadi alat sistematis dan konsisten (berulang) untuk pengamatan pola spasial dan
perubahan temporal dari
keragaman invertebrata terumbu karang.
AR M S j u g a me n yediakan alat untuk deteksi
dini spesies asing kriptik.
Kesederhanaan d esain
ARMS memungkinkan
penilaian dan pemantauandengan biaya efektif pada

skala lokal, regional, dan
global. Penempatan ARMS
di dasar dapat dilakukan
dalam kurun waktu 1-2 tahun. Setelah itu ARMS diambil dan semua makrofauna
dipindahkan secara individu,
difoto, disubsampel untuk
analisis genetik dan diawetkan untuk identifikasi morf
o
l
o
g
i
(www.creefs.org/research_ar
ms_2.html).
ARMS dianalisis dengan
teknik taksonomi dan molekuler untuk menguji biodiversitas invertebrata dan
meningkatkan kemampuan
untuk mengukur dan monitor
biodiversitas organisme kriptik dan belum dipelajari sebelumnya. ARMS memiliki
potensi yang baik untuk meningkatkan kapasitas managemen berdasarkan ekosistem
dan meningkatkan kemampuan untuk mengamati dan
memprediksi perubahan
ekosistem secara global.

Penelitian menggunakan
ARMS di Indonesia relatif
baru . Pemasangan ARMS
pertama kali di Indonesia
dilakukan pada tahun 2010
di Sanger Talaud (Sulawesi
Utara). Penelitian ini merupakan kerja sama LIPI dan
NOAA.
Beberapa ARMS juga
sudah diletakkan di Raja
Ampat dan Bali untuk memantau biodiversitas di
wilayah masing-masing sekitar tahun 2011. Proyek
“Marine Biodiversity of
Raja Ampat Islands: the
ARMS, Morphology, and
Genetic approaches for inventorying and monitoring
patterns of marine biodiversity” adalah bagian tidak
terpisahkan dari kegiatan
penelitian di Indonesia yang
menggunakan alat bantu
ARMS. (AHAT)

Gambar ARMS. Rancangan ARMS
(atas), ARMS yang baru dipasang
(tengah) dan ARMS setelah setahun
di pasang di dasar laut (bawah).

Temuan ARMS

Sumber (Brainard dkk. 2009)

Identifikasi hasil temuan ARMS

Penelitian menggunakan
ARMS di beberapa tempat di
dunia
menemukan mahluk
hidup kriptik yang beragam.
Diantaranya seperti temuan
kelompok peneliti Brainard
dkk (2009) mencatat kelompok moluska seperti Gastropoda (Buccinidae, Bursidae,
Cerithiidae, Costellaridae,
Cypraeidae, Fasciolariidae,
Haliotidae, Limidae, Mitridae,
Muricidae, Ranellidae, Turbinidae, Patellidae), Ophistrobranchs (Aeolidiidae, Chromodorididae, Platydorididae,
Pleurobranchidae), Bivalva
(Osteridea, Pectinidae, Pinnidae Pteriidae, Spondylidae),
dan lainnya.

Kelompok ini juga menemukan organisme filum
echinodermata yang beragam seperti organisme
dalam kelas Asteroidea
(bintang laut), kelas crinoidea (feather stars), kelas
Echioidea (bulu babi), kelas
Holothuroidea (teripang),
dan Ophiuroidea (brittle
stars).
Famili Arthropoda juga
ditemukan Anomurans: Hermits crabs, Squat lobsters,
Porcelain crabs (Diogenidae,
Galatheidae, Paguridae, Porcellanidae),
shrimp
(Alpheidae, Caridea, Crangonidae, Hippolytidae, Palaemonidae, Pontoniinae,

Sicyoniidae), Brachyurans
atau kepiting sebenarnya
(Dromidae, Eumedonidae,
Majidae, Pilumnidae, Portunidae, Trapeziidae, Xanthidae), dan Stomatopoda,
Lobster
lumpur
(Stomatopoda, Laomediidae). Proyek “Marine Biodiversity of Raja Ampat
Islands” diharapkan juga
akan menemukan kelompok
organisme laut ini. Selain
itu, diharpkan akan menemukan spesies baru yang
selama ini belum dikenal
umum secara ilmiah.
(AHAT)
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DNA Barkode
DNA barkode merupakan metode aktual yang memanfaatkan
DNA untuk identifikasi spesies
berdasarkan penanda gen suatu
mahluk hidup. DNA Barkode
biasanya menggunakan suatu
urutan nukleotida DNA gen yang
sangat berbeda antar spesies
dan hampir tidak berubah pada
spesies tersebut.
Proyek MB-RAI diantaranya
akan menggunakan pelabelan
DNA untuk menentukan dan
inventarisasi spesies yang ditemukan di Kepulauan Raja Ampat.
DNA barkoding pertama kali
mendapat perhatian para pakar
tahun 2003 ketika kelompok
ris*set Paul Hebert dari University
of Guelph, Canada, menerbitkan
makalah berjudul "identifikasi
Biologi melalui DNA barkode". Di
dalamnya, Hebert dkk. mengusulkan sebuah sistem baru identifikasi dan penemuan spesies
menggunakan bagian pendek
DNA dari daerah genom standar.
Urutan DNA tersebut dapat
digunakan untuk mengidentifikasi
spesies yang berbeda, cara yang

sama seperti pemindai (scanner)
supermarket yang menggunakan
garis-garis hitam khas dari kode
produk universal (universal product code, UPC) untuk mengidentifikasi pembelian kita.
Daerah gen yang digunakan
sebagai barkode standar untuk
hampir semua kelompok hewan
adalah daerah 648 pasang basa
dalam gen mitokondria sitokrom
oksidase sub unit c 1 (CO1).
CO1 telah terbukti sangat efektif
dalam mengidentifikasi burung,
kupu-kupu, ikan, lalat dan banyak
kelompok hewan lain. Keuntungan menggunakan COI adalah
bagian gen cukup pendek yang
dapat diurutkan secara cepat dan
murah namun tidak cukup lama
untuk mengidentifikasi variasi
antar spesies.
Meskipun demikian, gen CO1
bukan barcode efektif pada tanaman karena berkembang terlalu
lambat. Dua daerah gen dalam
kloroplas, matK dan rbcL, dapat
digunakan sebagai barcode pada
tanaman. MatK dan rbcL telah

disetujui sebagai daerah barcode
untuk tanaman.
Identifikasi spesies menggunakan DNA barkode mulai dengan
pengumpulan spesimen. Proyek
barcode memperoleh spesimen
dari berbagai sumber. Beberapa
dikumpulkan di lapangan, yang
lain berasal dari koleksi di museum sejarah alam, kebun binatang, kebun raya dan bank
benih untuk beberapa nama.
Di laboratorium, teknisi menggunakan sepotong kecil jaringan
dari spesimen untuk mengekstrak
DNA-nya. Wilayah barkode terisolasi, direplikasi menggunakan
proses yang disebut Polymerase
Chain Reaction (PCR) dan kemudian sequencing.
Urutan diwakili oleh rangkaian
huruf CATG mewakili sitosin (C),
adenine (Adenin), timin (Timin)
dan guanine (Guanin).
Jadi jika kita menuliskan urutan
barcode dari bulu babi spesies
Tripneustes gratilla, misalnya,
akan terlihat seperti :

Mendapat Hibah program USAID-PEER
Proposal Marine Biodiversity of Raja Ampat Islands: the
ARMS, Morphology, and Genetic approaches for inventorying and monitoring patterns of
marine biodiversity pertama
kali dinyatakan sebagai salah
satu dari 41 proposal yang
layak mendapat dana kegiatan
pada 3 Mei 2012. Kegiatan
dinyatakan aktif secara resmi
sejak 1 Juni 2012 meskipun
penandatanganan kontrak kerja
baru dilakukan pada awal Juli.
Kemenangan proposal yang
diusulkan sejak November
2011 ini diberitakan oleh berbagai mass media terutama dari
media on line. Beberapa media
tersebut adalah Republika on
line, Antara on line, Warta
Bali, Padang post, dan lainnya.
Berita yang disampaikan
umumnya memilih judul sama
yaitu “Tujuh Ilmuwan Indonesia Menangi Dana Hibah AS”.

Berita ini sebenarnya berasal
dari konferensi pers kedutaan
Amerika Serikat setelah Asisten
Menteri Luar Negeri dan Duta
Besar AS untuk Indinesia
bertemu dengan Kementerian
Riset dan Teknologi Republik
Indonesia di Jakarta.
Kegiatan akan fokus mengkaji status dan kondisi biodiversitas hayati laut di Kepulauan
Raja Ampat. Lokasi dipilih
sesuai tujuan, yaitu tiga lokasi
di kawasan yang dilindungi dan
tiga lokasi lain merupakan kawasan yang tidak dilindungi.
Lokasi tersebut adalah Misool, Kofiau, Salawati, Batanta,
dan Waigeo. Lokasi ini merupakan tempat menyebarkan dan
menempatkan ARMS untuk
inventarisasi dan monitoring
keadaan biodiversitas wilayah
ini. Pendekatan morfologi dan
molekuler juga digunakan un-

tuk mengetahui kondisi dan
status biodiversitas ini.
Selain kegiatan lapangan
tersebut, kegiatan laboratorium
akan dilakukan di beberapa tempat seperti di Laboratorium Genetika UNIPA di Manokwari,
Universitas Brawijaya, dan laboratorium Indonesian Biodiversity Research Center di Bali.
Kegiatan laboratorium ini terutama untuk analisis sampel dan
pengolahan data hasil kegiatan.
Rapat koordinasi dan konsultasi penelitian biodiversitas laut
Raja Ampat juga rutin diadakan
oleh Toha bersama Prof. Sutiman Sumitro, Luchman Hakim,
PhD, dan Widodo, PhD di Universitas Brawijaya, Malang.
Toha juga berkomunikasi
dengan Mark Erdmann (CI)
untuk mendiskusikan lokasi
penempatan ARMS yang aman
dan representatif di Raja Ampat.
(AHAT)

GATCCCTGATATACCTGATAATCTGATGG....

Dan tulisan tersebut akan terlihat
seperti pita garis UPC.
Setelah urutan barcode diperoleh,
ia ditempatkan di data dasar Barcode
di Life Data Systems atau Barkode
Sistem Data Kehidupan (BOLD),
misalnya, – pustaka rujukan DNA
barkode yang dapat digunakan untuk
menetapkan identitas spesimen yang
tidak diketahui.
BOLD adalah gudang pencari
rekaman barkode, simpanan data
dan gambar spesimen juga urutan
dan file-file jejak. BOLD menyediakan
mesin
identifikasi
berdasarkan
pustaka barcode sekarang dan
memonitor jumlah rekaman urutan
barcode dan cakupan spesies.
Dengan demikian secara ringkas
ada empat tahapan dalam DNA
barkode, yaitu : Pengumpulan specimen, Analisis laboratorium, Data
dasar, Analisis data. (AHAT)
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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 MBRAI 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.

Istilah Penting
 Biodiversitas– singkatan dari biological diversity atau keragaman mahluk hidup yaitu variasi dan variabilitas kehidupan termasuk
keragaman gen di dalam spesies, keragaman spesies, dan keragaman komunitas dan ekosistem serta keragaman proses-proses ekologi.
 Konservasi- upaya menjamin kelangsungan keberadaan jenis, habitat dan komunitas biologis dan interaksi antar jenis, dan jenis
dengan ekosistem.
 MPA– singkatan Marine Protected Area yaitu daerah laut yang secara khusus diperuntukkan pada proteksi dan perawatan biodivertas, dan alamnya serta berkaitan dengan sumberdaya budaya, dan mengelola melalui efektivitas legal atau lainnya.
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