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Pulau Salawati (1.623 Km2), Pulau 

Misool (2.034 Km2), dan yang pal-

ing besar adalah pulau Waigeo  

(3.155 Km2). (MD) 

Kepulauan Waigeo, Misool, 

Salawati dan Batanta merupakan 

empat pulau besar dari sekitar 650-

an pulau yang ada di Kabupaten 

Raja Ampat. Empat pulau tersebut 

merupakan tiang penyangga utama 

kehidupan Raja Ampat.    

Kawasan dengan tutupan te-

rumbu karang hidup terbaik adalah 

daerah Waigeo Barat dan Selatan.  

Selain sebagai Kawasan konser-

vasi laut, di Waigeo barat juga 

terdapat Cagar Alam dengan luas 

mencapai  95.200 Ha. Wilayah ini 

menjadi habitat berbagai jenis 

hewan endemic  (burung maleo 

Waigeo) dan beberapa tumbuhan 

endemik. 

Pulau Misool memiliki luasan 

hutan mangrove mencapai 8.039 

Ha merupakan kawasan terbesar 

diantara keempat pulau tersebut. 

Pulau Misool memiliki potensi tam-

bang batubara 

yang mencapai 

7,222 Ton. 

Pulau Batanta 

m e r u p a k a n 

wilayah dengan 

luas terkecil den-

g a n  l u a s a n 

wilayah mencapai 

453 Km2 , ke-

mudian disusul 

Empat Pulau Besar di Raja Ampat   

menghasilkan sebuah SK Bu-
pati Raja Ampat yang memben-
tuk “Unit Pelaksana Teknis Di-
nas Kelautandan Perikanan 
Kawasan Konservasi Laut 
Daerah Kabupaten Raja Am-
pat”. 

Saat ini telah terbentuk 
enam KKLD Raja Ampat yaitu: 
KKLD Ayau-Asia,  KKLD 
Wayag-Sayang, KKLD Teluk 
Mayalibit, KKLD Selat Dampier, 
KKLD Kofiau dan KKLD Misool 
Tenggara. Serta satu tambahan 
KKLD yang dikelola langsung 
oleh Kementerian Kelautan dan 
Perikanan yaitu KKLD Waigeo 
Barat Daya.   

Tujuan pembentukan KKLD 
Raja Ampat adalah sebagai 
lembaga resmi pemerintah 
yang diharapkan menjalankan 
tugasnya dalam pengelolaan 
jejaring KKLD yang ada di 
kepulauan Raja Ampat. 

Kawasan Konservasi Laut 
Daerah (KKLD) adalah kawa-
san laut yang dilindungi, dikel-
ola melalui sistem zonasi, untuk 
mewujudkan pemberdayaan 
sumber daya alam secara 
berkelanjutan dan ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah.  

Lokakarya Waiwo-Raja 
Ampat tahun 2007 menjadi 
tonggak sejarah pembentu-
kan KKLD Raja Ampat. Lo-
kakarya-lokakarya lanjutan 
yang dilakukan akhirnya 

Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat 
Luasan Total seluruh KKLD 

di Raja Ampat mencapai  1,2 
juta hektar (Ha).  KKLD Ayau-
Asia merupakan KKLD terluas 
dengan area mencapai 175.630 
Ha.  (MD) 

http://www.tropicalbeachgetaways.com/raja-ampat-islands/  

Lokasi Luas 

(Ha) 

Ayau-Asia 101.440 

Kawe 155.000 

Teluk Mayalibit 53.100 

Selat Dampier 303.200 

Kepulauan Kofiau 

dan Boo 

170.000 

Kepulauan Raja 

Ampat 

60.000 

Misool Tenggara 343.200 
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Bulu Babi 
paparan. Di lingkungan zona pelagik larva 

bulu babi umumnya ditemu-kan di daerah 

neritik atau di atas paparan benua.  (AHAT) 

 

  

 

Bulu babi adalah salah satu kelompok 

biota temuan pada penelitian yang meng-

gunakan ARMS (Autonomous Reef Moni-

toring Structure).  Brainard dan rekan tahun 

2009 mempresentasikan hasil penelitian 

menggunakan ARMS yang dilakukan di 

Lautan Pasifik. Di Pulau Lizard, Great Bar-

rier Reef, mereka menemukan bulu babi 

sekitar 5,5 persen dari total seluruh kelom-

pok biota.  
Bulu babi adalah kelompok invertebrata 

(tanpa tulang belakang) yang hidup di 

perairan laut. Biota ini memiliki gonad yang 

dapat dikonsumsi oleh manusia dan dapat 

menjadi pakan untuk ternak. Para ahli biasa 

menggunakan bulu babi sebagai organisme 

model untuk mempelajari biologi repro-

duksi, embriologi, toksikologi, regulasi gen, 

dan biologi evolusi. Berkat manfaatnya 

yang besar orang menyebutnya organisme 

multi fungsi.  

Bulu babi tergolong organisme dalam 

kelas Echinoidea bersama dengan dollar 

pasir. Kelas ini terdiri atas subkelas 

Perischoechinoidea dan sub-kelas Euechin-

oidea. Subkelas Perischoechinoidea terdiri 

atas bangsa (ordo) Cidaroida dan dua suku 

(famili) , dianta-ranya Cidaridae. Sedangkan 

subklas Euechinoidea terdiri atas 14 ordo 

dan 44 famili. Subkelas Euechinoidea dian-

taranya terdiri atas superordo: Diademata-

cea dan Echinacea.  

Spesies bulu babi sangat banyak. 

Dikenal sekitar 1.000 spesies bulu babi di 

seluruh dunia. Di Perairan Indonesia 

diperkirakan sekitar 84 jenis bulu babi.  

Spesies tersebut bervariasi dalam ukuran 

dan warna cangkang, ukuran dan warna 

duri, habitat dan distribusi, kandungan gizi 

gonad dan variasi lainnya. Banyaknya spe-

sies tersebut menunjukkan beragamnya bulu 

babi yang ada.  

Bulu babi umumnya berada di zone in-

tertidal hingga kedala-man 80 – 90 kaki. 

Meskipun demikian bulu babi paling ber-

limpah ditemukan di perairan dangkal, di 

zone subtidal di karang, celah, dasar, di-

mana kelp dan alga laut tersedia. Organisme 

ini banyak dijumpai di perairan dangkal 

mulai daerah intertidal sampai kedalaman 

10 meter, terutama daerah sekitar terumbu 

karang dan padang lamun.  

Bulu babi dewasa hidup di dasar laut 

sebagai bentos, sedangkan juvenil bulu babi 

umumnya planktonik. Daerah bentik (zona 

dasar laut) bulu babi dewasa meliputi zona 

pasang surut-litoral sampai sublitoral atau 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan 

Dr. Suharsono (LIPI), Paul Barber, PhD 

(UCLA), Prof. IGN Mahardika,  Aji Ang-

goro, MSc (Indonesian Biodiversity Re-

search Center), dan Celly Catharina 

(USAID). 

Abdul Hamid Toha juga mengikuti konfer-

ensi internasional dan presentasi hasil peneli-

tian IBRC di Bali pada 5-7 Agustus 2012.   

Pada kegiatan kerja sama antara UNIPA, 

UDAYANA, UNDIP, dan UCLA ini Toha 

menyampaikan  makalah berjudul “Genetic 

Diversity Pattern of Tripneustes gratilla in 

Indonesia”. (AHAT) 

Tim kerja intensif mempersiapkan semua 

kebutuhan yang terkait dengan pelaksanaan 

pelatihan atau kursus. Kerangka acuan, jadwal 

dan brosur pelatihan juga dipersiapkan. Selain 

itu, nara sumber yang berasal dari Universitas 

Brawijaya sudah dihubungi dan menyatakan 

kesediannya memberikan materi. Kegiatan 

akan diadakan di Universitas Negeri Papua 

pada awal September 2012.    

Rancangan website juga dipersiapkan. 

Pada bulan ini, diskusi intensif dilakukan un-

tuk membahas isi website yang akan dibuat. 

Pengelola telah menghubungi ahli yang akan 

melakukan desain website. Pengelola juga 

memberikan beberapa isi yang akan dimasuk-

kan dalam website. 

Abdul Hamid Toha menghadiri rapat 

koordinasi  penelitian biodiversitas Indone-

sia di Bali. Rapat diikuti Dr. Zainal Arifin, 

Msc (Kepala Pusat Penelitian Oseanografi 

Persiapan Pelatihan MB-RAI 

Gambar jenis-jenis bulu babi dari beberapa lokasi Perairan Indonesia.  Bulu babi merupakan salah satu kelompok biota yang mungkin ditemu-

kan saat penelitian menggunakan ARMS di Perairan Raja Ampat . 
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Bila sudah sesuai dimasukkan 

tip di kepala mikropipet. 

Pegang alat lab ini dengan 

genggaman menyerupai pet-

inju dengan ibu jari berada di 

bagian atas badan mikropipet. 

Saat mengambil cairan, tekan 

sekali lalu lepaskan dan saat 

melepaskan cairan tekan 

sekali lagi diikuti menekan 

kedua hingga batas tekanan. 

(AHAT) 

Mikropipet adalah alat 

laboratorium yang akan 

digunakan dalam pendekatan 

genetik untuk analisis mole-

kuler. Alat ini digunakan 

untuk  mengambil dan 

mengeluarkan larutan cair 

dengan berbagai volume. 

Saat ini telah beredar  ber-

bagai mikropipet yang dipro-

duksi oleh berbagai perusa-

haan. Masing-masing mem-

buat mikropipet dalam berba-

gai jenis. Misalnya mikropi-

pet Gilson terdiri atas  empat 

jenis (P2, P20, P200,dan 

P1000). P2 memipet larutan 

dengan volume antara 0,2—2 

ul; P20 untuk ukuran 2-20 ul, 

P200 untuk memipet larutan 

dengan volume 20-200ul, dan 

P100 untuk memipet larutan 

dengan volume antara 100-

1000 ul. 

Ukuran tersebut sudah baku 

sehingga disarankan untuk 

menggunakan mikropipet 

yang sesuai dengan kebutu-

han. Penggunaan mikropipet 

yang salah akan mempercepat 

kerusakan alat lab ini. 

Biasanya penggunaan mik-

ropipet dilengkapi dengan tip-

nya. Tip bervariasi sesuai 

dengan volume kapasitas 

mikropipet. Mikropipet P20 

dan P200 menggunakan tip 

kuning, sedangkan P1000 

menggunakan tip biru yang 

relatif lebih besar. 

Penggunaan mikropipet 

sangat sederhana. Biasanya 

sebelum mengambil larutan, 

mikropipet harus diatur volu-

menya. Pengaturan volume 

dilakukan dengan memutar 

tombol pengatur nilai volume. 

Mikropipet 

meter, millimeter dan caliper 

(jangka sorong).  

Bagian tubuh ikan yang dijadi-

kan karakter morfometrik untuk 

identifikasi antara lain yaitu 

panjang total, panjang standar, 

tinggi kepala, diameter mata, 

tinggi pangkal ekor, tinggi 

badan, panjang sirip dorsal, 

panjang sirip anal, panjang sirip 

pelvic, dan panjang sirip pecto-

ral. 

Teknik meristik merupakan 

cara identifikasi morfologi yang 

dilakukan dengan melakukan 

penghitungan jumlah bagian 

tubuh, seperti jumlah jari-jari 

sirip, jumlah sisik, jumlah gigi, 

jumlah tapis insang, jumlah 

kelenjar buntu, jumlah vertebra, 

dan jumlah gelembung renang. 

(QM/AHAT)  

Spesies di perairan laut sangat 

beragam. Untuk mengetahui 

keragaman spesies perlu identi-

fikasi. Identifikasi adalah cara 

yang digunakan untuk men-

genali ciri-ciri  makhluk hidup 

yang beraneka ragam.  

Salah satu cara paling mudah 

adalah identifikasi secara visual. 

Identifikasi visual dapat dilaku-

kan melalui pengamatan mor-

fologi (bentuk luar) biota.  

Proyek MB-RAI akan meng-

gunakan pendekatan morfologi 

untuk identifikasi biota laut 

Kepulauan Raja Ampat, selain 

pendekatan molekuler. 

Ada banyak sekali makhluk 

hidup yang ada di laut, kita 

ambil contoh yang paling seder-

hana adalah ikan. Menurut 

Springer (1982), spesies ikan 

yang berasosiasi dengan te-

rumbu karang ada sekitar 4000 

spesies. Wah, banyak sekali 

bukan?, oleh karena itu identifi-

kasi ini sangatlah perlu dilaku-

kan. Untuk ikan, identifikasi 

morfologi yang dapat dilakukan 

yaitu dengan teknik morfometrik 

dan meristik. Teknik morfo-

metrik sering disebut dengan 

measure methods, sedangkan 

untuk teknik meristik sering 

disebut dengan counting meth-

ods.  

Teknik morfometrik merupakan 

cara identifikasi morfologi yang 

dilakukan dengan melakukan 

pengukuran bagian-bagian 

tertentu dari struktur tubuh bi-

ota. Ukuran adalah jarak antara 

satu  bagian tubuh ke bagian 

tubuh yang lain. Satuan ukuran 

yang digunakan dalam morfo-

metrik diantaranya adalah senti-

IDENTIFIKASI MORFOLOGI 
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Aneka Kuda Laut. Perlu identifikasi 

untuk menentukan jenis kuda laut. 

Identifikasi morfologi merupakan 

salah satu metode yang digunakan 

oleh banyak orang. 

Mikropipet berbagai ukuran 
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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 Kent Carpenter, Old 

Dominion University sebagai  partner proyek dari US. Proyek MB-

RAI dipimpin oleh Abdul Hamid A. Toha dari UNIPA. 

 Counting methods– metode menghitung jumlah bagian-bagian tubuh biota (meristik) 

 Measuring methods– metode pengukuran jumlah bagian-bagian tubuh biota (morfometrik) 

 Morfologi– pengetahuan tentang bentuk atau morphos biota terutama hewan dan tumbuhan yang mencakup bagian-bagiannya. 

 Morfometrik– ukuran bagian-bagian tertentu dari struktur tubuh biota. 

 Meristik– penghitungan jumlah bagian-bagian tubuh biota.  

 Polymerase Chain Reaction (PCR)- atau reaksi berantai polimerase adalah metode amplifikasi (perbanyakan) in vitro suatu fragmen gen 

target secara berantai dengan enzim polimerase.  

Istilah Penting 

Singkatan :  

PCR=polymerase chain reaction (reaksi berantai polimerase)  
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