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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).

Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
Pengelolaan suatau kawasan
konservasi Perairan, tentu harus memiliki rencana pengelolaan yang jelas. Dalam hal ini,
perencanaannya harus memuat
rencana zonasi kawasan tersebut.
Pengertian Zonasi Kawasan
Konservasi Perairan menurut
Permen No 30 tahun 2010
adalah suatu bentuk rekayasa
teknik pemanfaatan ruang di
kawasan konservasi perairan
melalui penetapan batas-batas
fungsional
sesuai
dengan
potensi
sumber
daya dan
daya dukung serta prosesproses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan
Ekosistem.
Pada dasarnya, setiap kawasan
konservasi
perairan
memiliki empat daerah zonasi;
(a) zona Inti (b) Zona Perikanan
Berkelanjutan (c) Zona Pemanfaatan (d) Zona Lainnya.
Pembagian zona-zona ini didasarkan pada fungsi kawasan
dengan
mempertimbangkan
potensi sumber daya, daya dukung dan proses-proses ekologis.
Zona Inti merupakan zona
paling penting dalam kawasan
konservasi dan harus ada
dalam setiap kawasan konservasi. Wilayah ini memiliki luas
minimal 2% dari total luas kawasan konservasi. Beberapa
kriteria suatu area dapat dijadikan sebagai zona inti adalah :

 Mempunyai

keanekaraga- kan yang mendukung kepentinman jenis biota dan ekosis- gan konservasi. Sama seperti
halnya zona perikanan berkelantemnya.
jutan, zona ini juga harus
 Mempunyai ciri khas eko- memiliki kondisi lingkungan yang
sistem alami dan mewakili baik untuk mendukung pemankeberadaan biota asli dan faatannya.
belum diganggu manusia.
Zona lainnya meupakan area
 Sebagai sumber plasma nut- lain yang bukan merupakan
fah.
ketiga zona tersebut diatas.
Zona perikanan berkelanju- Zona lain ini dapat dibentuk jika
tan merupakan zona konser- memang dibutuhkan. Zona lain
vasi
yang
memungkinkan ini dapat berupa zona perlindunadanya pengambilan sumber gan ataupun zona rehabilitasi.
daya laut secara bijaksana dan
Pemetaan zonasi suatu kawaramah lingkungan. Karakteristik san konservasi didasarkan pada
dari zona ini yaitu :
kesesuaian karakter setiap area
 Memiliki nilai konservasi na- dengan kriteria zonasi yang ada.
mun dapat bertoleransi den- Beberapa informasi penting
gan penangkapan ikan dan yang dibutuhkan dalam pembenbudidaya yang ramah ling- tukan zonasi kawasan konservasi perairan meliputi : data fisik,
kungan.
bioekologis, sosial budaya dan
 Mempunyai
keanekaraga- ekonomi.
man jenis biota dan ekoData fisik yang dibutuhkan
sistemnya.
meliputi informasi iklim, bagai Memiliki kondisi lingkungan mana keadaan pantai dan
yang masih baik untuk men- periaran serta potensi laut yang
dukung pemanfaatan multi- dimiliki. Sementara itu, untuk
fungsi tanpa merusak ekosis- data bioekologis termasuk ditem asli.
dalamnya adalah informasi ten Mempunyai luas yang cukup tang tipe dan lokasi habitat yang
penting, informasi karakteristik
untuk keberlangsungan budihabitat tersebut seperti keaneka
daya
ramah
lingkungan,
ragaman
jenis
maupun
kegiatan social ekonomi dan
ukuran,keunikan atau keenbudaya.
demikan, keaslian, dan juga
 Memiliki
potensi
biota ketergantungan pada kawasan
perairan bernilai ekonomi.
konservasi.
Zona Pemanfaatan meruInformasi terkait tipe lokasi
pakan area yang dapat diguna- dan jumlah penduduk, tingkat
 Area pemijahan, pengasuhan kan untuk area pariwisata. kemandirian, mata pencarian,
Tentu saja salah satu akrekter kearifan lokal dan adat istiadat
dan alur ruaya ikan.
utama zona ini yaitu memiliki serta ancaman terhadap biota
 Merupakan habitat biota pri- daya tarik pariwisata yang in- dan habitat potensi pariwisata,
oritas, endemic, langka mau- dah dan unik. Selain itu, zona jalur transportasi juga diperlukan
pun kharismatik.
ini harus mempunyai karakter dalam mempersiapkan zonasi
objekct penelitian dan pendidi- (MD).

Para Pembaca, salam jumpa lagi.
Edisi kali ini dibuka dengan
artikel Zonasi Kawasan Konservasi. Kolom-kolom lain disajikan
seperti edisi-edisi sebelumnya.
Pada edisi ini juga disampaikan
berita terkait Joint Meeting
UNIPA dengan beberapa instansi
lain.
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Kekayaan Biodiversitas Laut Raja Ampat
Kepulauan Raja Ampat terdiri atas beragam pulau, diantaranya Pulau Misool,
Pulau Batanta, Pulau Waigeo, Pulau Salawati, Pulau Boo, Pulau Wayag, dan Pulau
Ayau. Dengan banyaknya pulau penyusun
Kepulauan Raja Ampat, maka Raja Ampat mempunyai kekayaan laut yang luar
biasa besarnya. Kepulauan Raja Ampat
termasuk dalam jantung segi tiga karang
(coral triangle) dan termasuk kawasan
dengan keragaman terumbu karang
tertinggi.
Berdasarkan data CRITC report (Baseline
RAI) 2001, diketahui bahwa sebagian
terumbu karang Indonesia berada dalam
kondisi yang mengkuatirkan. Di Kepulauan Raja Ampat tutupan karang sekitar
pulau, misalnya, Pulau Boo sebesar
35,02%, Pulau Ayau 51,07%, dan Pulau
Batang 40,86%. Selain itu ditemukan 293
spesies karang yang tersebar di Kepu-

lauan Raja Ampat. Beberapa jenis karang
yang dapat dijumpai di Kepulauan Raja
Ampat antara lain:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Acropora sp.
Porites sp.
Pocillopora sp.
Echinophora sp.
Tridacna sp.
Seriatopora hystrix
Sea anemone (Kalamunat).

Pada penelitian sebelumnya dilakukan
pengamatan komunitas ikan karang di
kawasan Kepulauan Raja Ampat. Ikan
karang yang teridentifikasi sebanyak 395
jenis yang berasal dari 115 marga dan 42
suku, sehingga jumlah total kelimpahan
ikan yang berhasil ditemukan sebanyak
81.142 jenis. Berdasarkan hasil pengamatan kelimpahan, jenis ikan yang banyak
ditemukan adalah:
a.
b.

Chromis ternatensis
Chromis viridis
c. Chromis margaritifer
d. Amblyglyphidodon curacao
e. Pomacentrus moluccensis.

Gambaran ini menunjukkan bahwa
kekayaan biodiversitas di Raja Ampat
memang tinggi, sehingga perlu dilakukan
pengelolaan secara berkelanjutan berbasis
konservasi untuk menyelamatkan dan
melindungi kekayaan biodiversitas Raja
Ampat (QM)

http://www.indopacificimages.com/index.php/indonesia/bali-scuba-diving-in-bali/

Gel Elektroforesis > Agarosa Vs. Poliakrilamid
Agarosa dan poliakrilamid merupakan jenis gel elektroforesis yang digunakan untuk uji kualitatif DNA, RNA dan protein. Gel ini nantinya
yang akan dilalui oleh DNA, RNA maupun protein. Elektroforesis sendiri memiliki arti, yaitu suatu teknik pemisahan molekul seluler
berdasarkan ukurannya dengan adanya suatu medan listrik. Prinsip elektroforesis yaitu di dalam gel yang berbentuk padat, DNA dapat
bermigrasi saat dialiri arus listrik, karena DNA memiliki muatan negatif, maka DNA bermigrasi dari kutub negatif (katoda) ke ketub positif
(anoda).
Gel agarosa dibuat dari bahan semi padat berupa polisakarida yang diekstraksi dari rumput laut. Gel agarosa sering digunakan untuk uji
kualitatif DNA dan RNA, sedangkan untuk uji kualitatif protein sering digunakan gel poliakrilamid. Gel ini terbentuk dari polimer
akrilamid dengan suatu cross-linking agent. Namun, uji kualitatif DNA juga dapat dilakukan dengan gel ini. Elektroforesis protein semacam
ini sering disebut dengan SDS PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrilamid Gel Electrophoresis) dimana dalam prosesnya dilakukan
penambahan SDS yaitu unsur detergen yang mempunyai sifat polar dan nonpolar yang dapat mengikat protein pada bagian hidrofobik dan
residu asam amino sehingga menyebabkan perubahan struktur tiga dimensi dari protein menjadi unfolding, selain itu juga menybabkan
protein bermuatan negatif, sehingga protein akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, sama halnya dengan elektroforesis DNA.
Jadi, untuk pemisahan molekul DNA atau RNA lebih sering digunakan gel agarosa, sedangkan untuk pemisahan protein digunakan gel
poliakrilamid. Namun penggunaan gel poliakrilamid juga dapat digunakan untuk pemisahan DNA saat diagnosis hasil sekuensing, -
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fingerprinting, forensik lab, amplifikasi
STRs, SSCP, dan sebagainya. Karena gel
poliakrilamid dapat memisahkan DNA
dengan resolusi yang lebih tinggi dan
hasilnya sangat murni, maka sangat baik
digunakan untuk analisa lanjut yang telah
disebutkan. (FC)
Perbedaan elektroforesis gel agarosa dan gel poliakrilamid
No.

Elektroforesis Gel Agarosa

Elektroforesis Gel Poliakrilamid

1.

3.

Dapat memisahkan fragmen DNA antara 100bp –
50kb
Dapat memisahkan protein dengan ukuran
>200kDa
Preparasi gel lebih cepat

Lebih efektif untuk pemisahan fragmen DNA
antara 5 – 500bp
Dapat memisahkan protein dengan ukuran 52000kDa
Preparasi gel lebih lama

4.

Biaya lebih murah

Biaya lebih mahal

5.

Voltase yang digunakan lebih rendah

Voltase yang digunakan lebih tinggi

6.

Di running dengan arah horizontal

Di running dengan arah vertikal

7.

Laju pemisahannya lebih cepat

Laju pemisahannya lebih lama

8.
9.

Non-toxic, lebih mudah dalam penanganannya
Persentase konsentrasi yang digunakan lebih
rendah

Toxic, lebih hati-hati penganannya
Persentase konsentrasi yang digunakan lebih
banyak

2.

Seminar Nasional-Workshop UNDIP & Joint Meeting

Pada

Bulan Oktober
ini, kami mendapat kunjungan dari dosen dan
mahasiswa Kehutanan
UNIPA. Kunjungan ini
dalam rangka mengenalkan laboratorium
kami kepada mahasiswa
sehingga
mereka
memiliki gambaran terkait kegiatan penelitian
dibidang molekuler.
Andika dan Kuncoro
selaku longterm participant UNIPA di IBRC,
menghadiri
Seminar
Nasional dan Workshop Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
UNDIP di Semarang
pada 5-6 Oktober 2012.
Andika membawakan
persentasi dengan judul

“Variasi warna menunjukan komposisi genetik yang berbeda
pada Labracinus cychalhtmus
(Family
Labridae)”, dan Kuncoro
dengan
judul
“Identifikasi Decapoda
dengan menggunakan
metode
pendekatan
DNA Barcoding”.
Pada 18 Oktober
2012, pengelola MB-RAI
menghadiri undangan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di
Jakarta membicarakan
status, kegiatan dan
masa
depan
Pusat
Penelitian
Biodiversitas
Indonesia
(Indonesian Biodiversity Research CenterBali). IBRC telah mema-

suki tahun terakhir sejak didirikan tahun
2010 oleh para peneliti
dari UNUD, UNIPA, UNDIP dengan dukungan
University
California
Los Angeles (UCLA) dan
sponsor utama USAID.
Pertemuan membahas
juga penelitian kerja
sama baru yang akan
dilakukan oleh para
peneliti UNUD, UNIPA,
UNDIP, UCLA, dan para
peneliti dari beberapa
instansi lain dalam kurun waktu 2013-2018.
Penelitian menggunakan
metode
dan
pendekatan
sama
seperti proyek MB-RAI
dengan lokasi penelitian
seluruh Perairan Indonesia.

Hadir dalam pertemuan
ini adalah Abdul Hamid
Toha, Prof. Ambariyanto,
Prof. IGN Mahardika, dengan host Dr. Ir. Zainal Arifin M.Sc dari LIPI. Beberapa
peneliti
LIPI
juga
menghadiri pertemuan ini.
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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
 Avertebrata– adalah salah satu kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang.
 Inventarisasi– pencatatan atau atau pengmpulan data atau pendaftaran spesies-spesies suatu perairan atau kawasan lain.
 Konservasi– pelestarian atau perlindungan merupakan upaya dan tindakan pelindungan termasuk pengelolaan sumberdaya dan
pemanfaatannya secara bijaksana dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.
 Elektroforesis– Metode yang digunakan dilaboratorium untuk menseparasi muatan molekul (DNA, RNA, Protein) dengan gel
khusus (Gel elektroforesis).

Bahan Bacaan
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Singkatan :
CRITC= Coral Reef Information and Training Cendeter, UNUD= Universitas Udayana, UNDIP= Universitas
Diponegoro.
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