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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).

Sasi Masyarakat Raja Ampat
“Kitorang atur laut baik, ikan
ada terus” semboyan yang sering
terdengar di Raja Ampat. Semboyan tersebut tidak hanya di bibir
saja, tapi benar-benar dilakukan
oleh masyarakat dalam kehidupan
sehari-hari. Salah satu bukti
kongkritnya adalah tradisi “Sasi”.
Sasi merupakan salah satu
bentuk kearifan lokal masyarakat
Raja Ampat dalam mengupayakan
kelestarian sumber daya alam.
Sasi diartikan sebagai sanksi yaitu
salah satu adat istiadat yang telah
ada sejak ribuan tahun silam.
Dalam tradisi Sasi, masyarakat
sepakat untuk tidak menangkap
biota yang disasi selama setahun.
Pelarangan ini bertujuan untuk
memberikan kesempatan kepada
biota tersebut untuk berkembang
dan agar tidak punah. Masyarakat
percaya bahwa yang melanggar
kesepakatan maka Tuhan akan
memberikan bencana. Bencana
yang diberikan berupa sakit atau
hal lainnya.
Sasi dilakukan ketika masyarakat merasa hasil laut mulai menurun. Upacara adat penutupan Sasi

atau memulainya
pelarangan
penangkapan biasanya dilakukan
di Gereja atau di Masjid. Selain
itu, dilakukan pelepasan biota
yang di sasi sebagai tanda ditutupnya penangkapan untuk biota
tersebut.
Biasanya biota target sasi
adalah lola, lobster, teripang, ikan
dan biota lainnya. Area Sasi biasanya dibagi dalam dua kategori
yaitu Sasi buka tutup dan Sasi
Permanen. Sasi buka tutup berlaku pada area sampai batas
kedalaman orang menyelam secara alami (sekitar 15 meter).
Sedangkan daerah luarnya adalah
daerah Sasi Permanen.
Setelah masa yang ditentukan,
akan
dilaksanakan
kembali
upacara pembukaan Sasi dengan
acara makan bersama. Masa
pemanenan yang belangsung
tidak menjadikan alasan bagi
mereka untuk mengeksploitasi.
Masyarakat
sadar
akan
pentingnya menjaga keseimbangan alam sehingga mereka
menangkap seperlunya untuk
kebutuhan makan sehari-hari.

Beberapa daerah di Raja Ampat
yang menerapkan adat Sasi adalah
daerah Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, Misool,
Wayag, Mansuar, Air borek dan
beberapa daerah lainnya.
Adat Sasi mendapat dukungan
dari berbagai pihak baik itu Pemerintah maupun LSM yang bergerak
pada bidang konservasi yang turut
membantu dalam mengawasi keberlansungan tradisi ini.
Tradisi Sasi membuktikan keseriusan
masyarakat
setempat
untuk menjaga alamnya. Oleh
karena itu, perlu keseriusan pemerintah untuk mengelola kawasan
konservasi Raja Ampat. Dengan
adanya kerja sama masyarakat,
pemerintah dan LSM tentu akan
memberikan perlindungan yang
maksimal terhadap keragaman
hayati Raja Ampat. (MD)

Sasi (Saksi) merupakan
kesepakatan adat untuk
tidak menangkap biota
tertentu di area tertentu
dalam jangka waktu tertentu.
Para Pembaca, salam jumpa lagi.
Edisi kali ini menginformasikan Sasi
Laut Masyarakat Raja Ampat dan potensi Raja Ampat. Edisi ini juga menampilkan biodiversitas tiga filum, berita
MB-RAI dan informasi alat yang akan
digunakan dalam penelitian MB-RAI. Tak
ketinggalan informasi metode juga
disajikan.
Selamat membaca.

Potensi Raja Ampat
Kepulauan Raja Ampat merupakan salah satu wilayah di
provinsi Papua Barat yang menyimpan potensi sumber daya alam
yang luar biasa. Sebutan “Surga
para Penyelam” memang layak
diberikan kepada Raja Ampat.
Bahkan termasuk dalam sepuluh
wilayah terbaik untuk menyelam.
Keragaman karang yang mencapai 75% jenis karang dunia,
menjadi istana bagi lebih dari 1000
jenis ikan karang dan berbagai
macam biota lainnya. Melihat kenyataan itu, mungkin wilayah ini
memiliki jenis flora dan fauna yang
paling lengkap di seluruh dunia.
Tutupan karang hidup mencapai 90% dapat dijumpai pada beberapa wilayah seperti kepulauan
Wayag, Misool Timur, dan Kofiau.

Uniknya, di kampung Saondarek
dapat terlihat dengan jelas hamparan karang yang mampu hidup
walaupun terkena sinar matahari
dan terhubung udara secara langsung.
Beberapa spesies unik yang
bisa ditemui di Raja Ampat
adalah Manta Rays, kuda laut
katai, dugong atau duyung dan
spesies endemik Raja AmpatEviota Raja. Selain itu, beberapa
lokasi terdapat ribuan ikan
seperti tuna, Giant trevallis dan
snappers. Hiu Karang juga sering
dijumpai di Perairan Raja Ampat.
Misool menjadi saksi sejarah
adanya cap telapak tangan pada
dinding batu karang yang letaknya sangat dekat dengan
permukaan laut. Sisa pesawat

karam Perang Dunia II juga bisa
dijumpai di Pulau Wai. Selain
keindahan alamnya yang mempesona, Raja Ampat juga memiliki
kekayaan
mineral
tambang
seperti nikel dan juga migas.
Sektor pertambangan akan
menjadi ancaman yang paling
berbahaya bagi kelestarian alam
Raja Ampat. Hal ini harus mendapatkan perhatian khusus dari
para pengambil kebijakan sehingga bisa mengupayakan pemanfaatan secara bijaksana dan
profesional, tanpa mengesampingkan keseimbangan ekosistem.
(MD)
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Biota Tiga Filum
Moluska

Echinodermata

Siput laut, cumi-cumi, dan kerang

Bintang laut, bulu babi, teripang, dan lainlain

Moluska merupakan salah satu filum
hewan yang terdapat di dunia. Moluska
dapat ditemukan di perairan laut, perairan
tawar, dan daratan. Moluska terbagi menjadi beberapa macam, misalnya siput laut,
cumi-cumi, siput darat, dan kerang. Moluska pada umumnya dicirikan dengan

Acanthopleura gemmata

Tridacna crocea

Anadara sp.

Echinodermata dalam bahasa yunani
berarti hewan yang mempunyai kulit yang
berduri. Echinodermata dapat ditemukan
di berbagai tempat, misalnya perairan
yang dangkal, daerah berkarang, dasar
lautan, dan beberapa palung laut. Echinodermata memiliki peran penting dalam
menjaga keseimbangan ekosistem laut.
Echinodermata dapat memperbarui
bagian tubuh yang hilang yang diakibatkan beberapa faktor. Misalnya teripang
yang bagian tubuhnya lepas karena
menghindari pemangsa, dengan berjalannya waktu bagian tubuh tersebut
akan diperbarui kembali.

Artropoda laut
lobster, udang, kepiting
Filum artropoda merupakan hewan
invertebrata yang mempunyai tubuh yang
terlindung oleh eksoskeleton dengan
tubuh yang bersegmen dan saling berkaitan. Artropoda ditemukan di daratan maupun di perairan. Kepiting, udang, dan lobster merupakan kelompok artropoda yang
berada di perairan. Hewan-hewan ini dapat ditemukan di dasar perairan, perairan
dangkal, bahkan di sela-sela karang. Hewan-hewan ini pada bagian tubuhnya
dilindungi oleh permukaan yang keras
(eksternal skeleton) yang berperan untuk
melindungi organ vital dari serangan pemangsa. Kepiting dan udang kecil merupakan hewan yang sering ditemukan diantara karang-karang di dasar lautan. (QM)

Hydatina physis

tubuh yang lunak, bahkan sebagian moluska tidak mempunyai bagian yang keras
(eksoskeleton), kecuali kelompok siput
dan bivalva (kerang) yang mempunyai
penutup bagian luar yang keras. Moluska
dapat ditemukan di dasar lautan atau diantara karang.

Acanthopleura gemmata

Echinaster callosus

Actinopyga lecanora

Maretia planulata

Panulirus versicolor

Stenopus hispidus

Sesarmoides Pohnpei

Chthamalus Pohnpei

Beberapa contoh spesies yang mewakili setiap filum. Setiap spesies memiliki peluang ditemukan saat penelitian menggunakan ARMS di
Perairan Raja Ampat .

Pengadaan ARMS
Pada bulan Juli, pengadaan ARMS dilakukan melalui perusahaan Interstate Plastics
yang berkedudukan di Sacramento, CA, US.
ARMS dipesan sebanyak 54 unit dan pembayaran sudah dilakukan. Proses pengiriman akan dilakukan dari US ke Indonesia
melalui USAID atau kedutaan US.
Abdul Hamid A. Toha menyampaikan presentasi pada 3rd International Conference on
Global Resources Conservation 2012 dengan
judul Marine Protected Areas Network, a
mtDNA studies for Conservation Planning: A
case study of Tripneustes gratilla. Kegiatan
diselenggarakan di Graha Sainta Hall, Universitas Brawijaya, Malang.

Pada bulan ini, Toha juga menghadiri konferensi internasional tentang Global Resource
Conservation yang diadakan oleh Laboratorium Sains dan Ilmu Hayati UB di Batu pada
14-16 Juli 2012.
Toha juga menghadiri Coral Triangle Partnerships in International Research and Education Synthesis Meeting di Philipina pada 2728 Juli 2012. Pada kegiatan ini Toha menyampaikan presentasi berjudul “Comparative Genetic Diversity Pattern of Tripneustes gratilla
in the Indonesian Archipelago and IndoPacific”.
Pada bulan ini, penulisan satu bab bahan
ajar Genetika Konservasi juga telah dilakukan.

Melalui komunikasi informal dengan Prof.
Ambaryanto, PhD (guru besar FPIK Universitas Diponegoro) disepakati untuk kerja sama
penulisan naskah bahan ajar Genetika Konservasi.
Sementara itu, kerjasama antar peneliti dan
lembaga yang terlibat dalam proyek MB-RAI
akan diformalkan. Draft Nota Kesepahaman
(MoU) dan Draft naskah kerjasama antara
UNIPA, Universitas Brawijaya dan LIPI telah
dibuat dan diserahkan ke masing-masing institusi untuk dipelajari. (AHAT)
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Analisis Molekuler

Ilmu-ilmu dasar yang menggunakan
pendekatan molekuler serta hubungan antar ilmu

Molekuler merupakan
partikel terkecil suatu senyawa yang menyusun dan menentukan struktur, sifat, dan
fungsi makromolekul sampai
individu mahluk hidup. Pengetahuan tentang molekul
mahluk hidup penting untuk
memahami
mahluk hidup
secara utuh.
Analisis molekuler adalah
metode berdasar variasi
ko mpo s is i d an fun gs i
diantaranya berdasarkan gen.
Dalam sejarah, Gregor
Mendel adalah orang yang
pertama melakukan analisis
mo l e ku l e r b e rd a s a r k an
pendekatan genetik yaitu
dengan menyilangkan kacang
ercis (Pisum sativum) yang
memiliki warna berbeda. Sejak itu analisis genetik
berkembang sampai pada
suatu teknik yang dinamakan
Analisis Molekuler.
Gen adalah unit molekul
D N A d en gan p anj an g
minimum tertentu yang

membawa
informasi
mengenai urutan lengkap
asam amino suatu protein,
gen membawa sifat keturunan
dan terletak secara spesifik
dalam lokus-lokus kromosom.
Gen merupakan suatu materi
yang sangat penting pada
makhluk hidup, dimana saat
gen ini telah dianalisis, maka
kita dapat mengetahui tingkat
keragaman genetik suatu
spesies.
Analisis molekuler yang
melibatkan ilmu-ilmu dasar
seperti biokimia, genetika dan
biologi molekuler menjadi
pendekatan baru yang sering
dimanfaatkan untuk menentukan keragaman genetik suatu
spesies atau populasi organisme laut. Proyek MB-RAI
juga akan menggunakan analisis molekuler untuk identifikasi spesies dan tujuan
penelitian lainnya.
Pendekatan ini juga dapat
menentukan distribusi variasi
genetik di dalam dan antara

populasi. Pendekatan molekuler dapat digunakan untuk
mempelajari asal-usul organisme laut yang memiliki
kondisi lingkungan yang spesifik.
Manfaat analisis molekuler menggunakan pendekatan
genetik masih banyak lagi.
Kemampuan ini kemudian
digunakan untuk melakukan
usaha konservasi laut. Unit
managemen konservasi laut
seperti Kawasan Konservasi
Laut atau Marine Protected
Area adalah salah satu produk
yang dapat dihasilkan dengan
men g gu n a kan b e rb ag ai
pendekatan dan lebih akurat
lagi setelah menerapkan teknik-teknik molekuler.
(FT/AHAT)

Thermus aquaticus yang dirancang khusus dan digunakan
hanya sekali pada setiap PCR
tanpa harus menambah enzim
baru.
Pendaur termal lama menggunakan bath minyak untuk
mengendalikan suhu, sedangkan pendaur termal modern
umumnya menggunakan element Peltier. Pendaur termal
umumnya memiliki blok silver
untuk mengubah dan menyeragamkan suhu secara cepat.
Pendaur termal modern juga
dilengkapi dengan tutup pemanas, pelat pemanas anti tekanan
tutup tabung reaksi. Hal ini
untuk mencegah terjadinya
kondensasi air dari campuran
reaksi sehingga tidak memerlukan minyak PCR untuk
melindungi campuran reaksi.
Beberapa pendaur termal
dilengkapi dengan blok ganda

sehingga dapat melakukan
beberapa reaksi PCR berbeda
secara simultan. Selain itu, ada
beberapa peralatan yang
memiliki fungsi gradient, yang
mengatur suhu berbeda pada
bagian blok berbeda. (AHAT)

Termosikler (Pendaur Termal)

Contoh Termosikler. Termosikler
merupakan salah satu alat lab yang
akan digunakan dalam proyek MBRAI. Alat ini diantaranya dipergunakan untuk reaksi berantai
polimerase atau PCR. Metode PCR
akan digunakan oleh peneliti
proyek MB-RAI untuk identifikasi
molekuler biota laut Kepulauan Raja
Ampat.

Termosikler atau pendaur
termal (thermal cycler) merupakan mesin yang dapat mengubah berbagai suhu secara
cepat dalam susunan yang terprogram.
Saat ini pendaur termal dapat
digunakan untuk proses atau
teknologi Polymerase Chain
Reaction (PCR), pemurnian,
dan cycle sequensing. Alat
yang biasa disebut dengan mesin PCR atau pengamplifikasi
DNA ini adalah alat laboratorium yang digunakan untuk
mengamplifikasi bagian DNA
melalui PCR. Termosikler
memiliki thermal block dan
lubang-lubang tempat tabung
reaski PCR diletakkan.
Pendaur dapat menaikturunkan suhu dari blok yang
berlainan. Termo sikler
sekarang menggunakan DNA
polimerase termostabil dari
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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 Indonesian Biodiversity Conservation (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





Biokimia- cabang ilmu yang mempelajari materi kimia kehidupan.
Biologi- ilmu yang mempelajari tentang mahluk hidup
Biologi molekuler- ilmu yang mempelajari organisasi, aktivitas dan regulasi gen pada tingkat molekul.
Gen- satu unit fisik dan fungsional dasar dari pembawa sifat keturunan yang terdiri dari satu segmen (sekuens) DNA (Deoxyribo
Nucleic Acid) yaitu asam nukleat (inti) yang berisi instruksi yang digunakan dalam perkembangan dan berfungsinya seluruh organisme hidup, yang menempati suatu lokasi di dalam kromosom dan menentukan sifat tertentu pada suatu organisme, dimana gen
akan mengalami mutasi apabila sekuens DNAnya berubah.

 Genetik- kata sifat dari gen.
 Kromosom- struktur DNA dan protein yang teroganisir yang ditemukan di dalam sel, yang merupakan satu bagian dari lingkaran
DNA yang berisi banyak gen, unsur pengatur dan sekuens nukleotid lain, sehingga kromosom dari satu organisme berbeda jauh
dengan organisme lainnya..
 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.

Bahan Bacaan
Palumbi, S.R. 1997. Molecular biogeography of the Pacific. Coral Reefs 16, S47-S52.
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http://www.ucmp.berkeley.edu/taxa/inverts/mollusca/mollusca.php
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http://www.ucmp.berkeley.edu/arthropoda/arthropoda.html
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