
berikan produk dan layanan pada 

generasi mendatang. Komunikasi 

lingkungan termasuk berbagai 

aktivitas yang memberikan infor-

masi, motivasi dan kapasitas 

kepada masyarakat untuk men-

jaga lingkungan dan konservasi 

biodiversitas. 

Kebijakan, hukum, dan peraturan 

pemerintah atau organisasi lain 

memberikan kerangka dan kon-

teks bagi masyarakat membuat 

keputusan dan mengambil tinda-

kan yang mempengaruhi biodi-

versitas secara positif dan negatif, 

adalah maksud pendekatan ber-

dasarkan kebijakan pembangunan 

dan reformasi. (AHAT) 

taman buru dan hutan lindung. 

Saat ini terdapat 7 MPA di Kepu-

lauan Raja Ampat dengan luas 

total 1.185,94  ha.  

Konsevasi berdasarkan masyara-

kat lahir atas inisiatif masyarakat 

untuk tujuan keuntungan pem-

bangunan jangka panjang dan 

tujuan konservasi biodiversitas. 

Jenis pendekatan ini diantaranya 

adalah zone penyangga, daerah 

perlindungan yang dikelola se-

cara tradisional dan endemik, 

suaka lokal, suaka ekstraktif.  

Penggunaan berkelanjutan ber-

kaitan dengan pemanfaatan pro-

duk biologi dan layanan ekologi 

ekosistem yang tidak mengurangi 

kemampuan sistem untuk mem-

Raja Ampat menjadi  per-

hatian peneliti nasional dan 

internasional karena tingginya 

keragaman hayati laut dan 

penemuan berbagai spesies 

karang dan ikan baru. Ting-

ginya tingkat keragaman hayati 

laut daerah ini (1223 spesies 

dan sedikitnya 25 spesies en-

demik) merupakan bagian 

penting dan warisan keragaman 

laut Indonesia dan dunia. Na-

mun demikian proses yang 

bertanggung jawab untuk mem-

bentuk pola biodiversitas di 

daerah ini masih kurang dipa-

hami.  

Marine Biodiversity of Raja 

Ampat Islands (MB-RAI) uta-

manya adalah proyek penelitian 

yang bertujuan untuk meng-

gambarkan kekayaan, studi 

status, dan menjelaskan pola 

spasial dan temporal biodiver-

sitas laut di Kepulauan Raja 

Ampat. Hal ini mendapat mo-

mentum karena tingginya pen-

garuh antropogenik dan kebu-

tuhan untuk konservasi sum-

berdaya 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 metage-

nomik akan menunjukkan 1) 

apakah survei visual kelompok 

berbagai spesies seperti kelom-

pok invertebrata dan koral 

(subjek survei tradisional) bisa 

menangkap pola biodiversitas, 

2) apakah biodiversitas laut 

bervariasi dapat diperkirakan 

sebagai fungsi strategi manage-

men konservasi (misalnya 

MPA). 

Hasil penelitian dapat men-

ingkatkan pemahaman kita 

pada proses-proses kontem-

porer dalam membentuk distri-

busi biodiversitas di Kepulauan 

Raja Ampat. Untuk mencapai 

tujuan ini UNIPA akan beker-

jasama  dengan UCLA sebagai 

bagian dari kerjasama hibah 

PIRE-NSF. Proyek juga akan 

membangun kerjasama dengan 

UB, IBRC, LIPI dan CI– Indo-

nesia. (AHAT) 

 

Laut dapat dilindungi dan dikon-

servasi melalui beberapa 

pendekatan. USAID telah mener-

bitkan 5 jenis pendekatan untuk 

melakukan konservasi laut, yaitu 

pembuatan daerah perlindungan, 

konservasi berdasarkan masyara-

kat, 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 terma-

suk taman nasional, cagar alam, 

suaka margasatwa, taman wisata, 

Pendekatan Konservasi Laut 

Penelitian Biodiversitas Laut di Raja Ampat 

Daftar Isi: 

Pendekatan Konservasi 1 

Penelitian Biodiversitas 

Laut di Raja Ampat 
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Mengenal ARMS 2 

Temuan ARMS 2 

DNA Barkode 3 

Mendapat Hibah Pro-

gram USAID-PEER 
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Bahan Bacaan 4 

  

Pembaca, salam jumpa. Edisi 

pertama buletin Konservasi Bio-

diversitas Raja4 akan fokus pada 

artikel tentang Pendekatan Kon-

servasi Laut dan penelitian bio-

diversitas di Kepulauan Raja 

Ampat. Kolom biota kali ini 

menyajikan temuan ARMS, alat 

untuk mengumpulkan dan moni-

toring biota laut. Info masing-

masing kolom juga disajikan 

untuk memperkaya pengetahuan 

tentang alat, metode dan perkem-

bangan proyek Raja Ampat.   

Selamat membaca!!! 
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Sicyoniidae), Brachyurans 

atau kepiting sebenarnya 

(Dromidae, Eumedonidae, 

Majidae, Pilumnidae, Por-

tunidae, Trapeziidae, Xan-

thidae), dan Stomatopoda, 

L o b s t e r  l u m p u r 

(Stomatopoda, Laomedii-

dae). Proyek  “Marine Bio-

diversity of Raja Ampat 

Islands” diharapkan juga 

akan menemukan kelompok 

organisme laut ini. Selain 

itu, diharpkan akan mene-

mukan spesies baru yang 

selama ini belum dikenal 

umum secara ilmiah.  

(AHAT) 

Penelitian menggunakan 

ARMS di beberapa tempat di 

dunia  menemukan mahluk 

hidup kriptik yang  beragam. 

Diantaranya seperti temuan 

kelompok peneliti Brainard 

dkk (2009) mencatat  kelom-

pok moluska seperti Gastro-

poda (Buccinidae, Bursidae, 

Cerithiidae, Costellaridae, 

Cypraeidae, Fasciolariidae, 

Haliotidae, Limidae, Mitridae, 

Muricidae, Ranellidae, Tur-

binidae, Patellidae), Ophistro-

branchs (Aeolidiidae, Chromo-

dorididae, Platydorididae, 

Pleurobranchidae), Bivalva 

(Osteridea, Pectinidae, Pinni-

dae Pteriidae, Spondylidae), 

dan lainnya. 

Kelompok ini juga mene-

mukan organisme filum  

echinodermata yang ber-

agam seperti organisme 

dalam kelas Asteroidea 

(bintang laut), kelas cri-

noidea (feather stars),  kelas 

Echioidea (bulu babi),  kelas 

Holothuroidea (teripang), 

dan Ophiuroidea (brittle 

stars).  

Famili Arthropoda juga 

ditemukan  Anomurans: Her-

mits crabs, Squat lobsters, 

Porcelain crabs (Diogenidae, 

Galatheidae, Paguridae, Por-

c e l l a n i d a e ) ,  s h r i m p 

(Alpheidae, Caridea, Cran-

gonidae, Hippolytidae, Pa-

laemonidae, Pontoniinae, 

Temuan ARMS 
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Mengenal ARMS  

skala lokal, regional, dan 

global. Penempatan ARMS 

di dasar dapat dilakukan 

dalam kurun waktu 1-2 ta-

hun. Setelah itu ARMS diam-

bil dan semua makrofauna 

dipindahkan secara individu, 

difoto, disubsampel untuk 

analisis genetik dan diawet-

kan untuk identifikasi mor-

f o l o g i 

(www.creefs.org/research_ar

ms_2.html). 

ARMS dianalisis dengan 

teknik taksonomi dan mole-

kuler untuk menguji biodi-

versitas invertebrata dan 

meningkatkan kemampuan 

untuk mengukur dan monitor 

biodiversitas organisme krip-

tik dan belum dipelajari sebe-

lumnya. ARMS memiliki 

potensi yang baik untuk men-

ingkatkan kapasitas  manage-

men berdasarkan ekosistem 

dan meningkatkan kemam-

puan untuk mengamati dan 

memprediksi perubahan 

ekosistem secara global. 

ARMS atau Autonomous 

Reefs Monitoring Structure  

adalah kubus 30x30cm ter-

diri atas sepuluh lempeng 

PVC yang berpegangan ber-

sama 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 sis-

tematik indeks biodiversitas 

invertebrata.  ARMS men-

jadi alat sistematis dan kon-

sisten (berulang) untuk pen-

gamatan pola spasial dan 

perubahan temporal dari 

keragaman invertebrata te-

rumbu karang. 

ARMS juga  men-

yediakan alat untuk deteksi 

dini spesies asing kriptik. 

Kesederhanaan desain 

ARMS memungkinkan 

penilaian dan pemantauan-

dengan biaya efektif pada 

Penelitian menggunakan 

ARMS di Indonesia relatif 

baru . Pemasangan ARMS  

pertama kali di Indonesia 

dilakukan pada tahun 2010 

di  Sanger Talaud (Sulawesi 

Utara). Penelitian ini meru-

pakan kerja sama LIPI dan 

NOAA. 

Beberapa ARMS juga 

sudah diletakkan di Raja 

Ampat dan Bali untuk me-

mantau biodiversitas di 

wilayah masing-masing se-

kitar tahun 2011.  Proyek 

“Marine Biodiversity of 

Raja Ampat Islands: the 

ARMS, Morphology, and 

Genetic approaches for in-

ventorying and monitoring 

patterns of marine biodiver-

sity”  adalah bagian tidak 

terpisahkan dari kegiatan 

penelitian di Indonesia yang 

menggunakan alat bantu 

ARMS. (AHAT) 

 

Sumber (Brainard dkk. 2009)  

Gambar ARMS. Rancangan ARMS 

(atas), ARMS yang baru dipasang  

(tengah) dan ARMS setelah setahun 

di pasang di dasar laut (bawah). 

Identifikasi hasil temuan ARMS 



 tuk mengetahui kondisi dan 

status biodiversitas ini.  

Selain kegiatan lapangan 

tersebut, kegiatan laboratorium 

akan dilakukan di beberapa tem-

pat seperti di Laboratorium Ge-

netika UNIPA di Manokwari, 

Universitas Brawijaya, dan la-

boratorium Indonesian Biodi-

versity Research Center di Bali. 

Kegiatan laboratorium ini teru-

tama untuk analisis sampel dan 

pengolahan data hasil kegiatan. 

Rapat koordinasi dan konsul-

tasi penelitian biodiversitas laut 

Raja Ampat juga  rutin diadakan 

oleh Toha bersama Prof. Suti-

man Sumitro, Luchman Hakim, 

PhD, dan Widodo, PhD di Uni-

versitas Brawijaya, Malang.  

Toha juga berkomunikasi 

dengan Mark Erdmann (CI) 

untuk mendiskusikan lokasi 

penempatan ARMS yang aman 

dan representatif di Raja Ampat. 

(AHAT) 

Proposal Marine Biodiver-

sity of Raja Ampat Islands: the 

ARMS, Morphology, and Ge-

netic approaches for inventory-

ing 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 ber-

bagai 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 Indone-

sia 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 meng-

kaji status dan kondisi biodiver-

sitas hayati laut di Kepulauan 

Raja Ampat. Lokasi dipilih 

sesuai tujuan, yaitu tiga lokasi 

di kawasan yang dilindungi dan 

tiga lokasi lain merupakan ka-

wasan yang tidak dilindungi. 

Lokasi tersebut adalah Mi-

sool, Kofiau, Salawati, Batanta, 

dan Waigeo. Lokasi ini meru-

pakan tempat menyebarkan dan 

menempatkan ARMS untuk 

inventarisasi dan monitoring 

keadaan biodiversitas wilayah 

ini. Pendekatan morfologi dan 

molekuler juga digunakan un-

Mendapat Hibah program USAID-PEER 
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DNA Barkode  

disetujui sebagai daerah barcode 

untuk tanaman.  

Identifikasi spesies mengguna-
kan DNA barkode mulai dengan 
pengumpulan spesimen. Proyek 
barcode memperoleh spesimen 
dari berbagai sumber. Beberapa 
dikumpulkan di lapangan, yang 
lain berasal dari koleksi di mu-
seum sejarah alam, kebun bi-
natang, kebun raya dan bank 
benih untuk beberapa nama.  

Di laboratorium, teknisi meng-
gunakan sepotong kecil jaringan 
dari spesimen untuk mengekstrak 
DNA-nya. Wilayah barkode teriso-
lasi, direplikasi menggunakan 
proses yang disebut Polymerase 
Chain Reaction (PCR) dan ke-
mudian 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 : 

DNA barkode merupakan me-
tode 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 dite-
mukan 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. mengusul-
kan sebuah sistem baru identifi-
kasi 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 prod-
uct code, UPC) untuk mengiden-
tifikasi 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. Keuntun-
gan 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 tana-

man karena berkembang terlalu 

lambat. Dua daerah gen dalam 

kloroplas, matK dan rbcL, dapat 

digunakan sebagai barcode pada 

tanaman. MatK dan rbcL telah 

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 speci-
men, Analisis laboratorium, Data 
dasar, Analisis data. (AHAT) 



 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 eko-

logi. 

 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 biodi-

vertas, dan alamnya serta berkaitan dengan sumberdaya budaya, dan mengelola melalui efektivitas legal atau lainnya. 

Istilah Penting 
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ARMS=Autonomous Reef Monitoring Structures), COI= cythcrome oxidase I gene, MPA=Marine Protected Area, PCR= Polymerase 

Chain Reaction, UPC= universal product code   
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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 
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