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KONSERVASI
Para Pembaca, salam jumpa lagi.
Edisi kali ini menginformasikan Ikan
endemic Raja Ampat, cara identifikasi
morfologi sea urchin, dan enzim untuk
manipulasi DNA yaitu enzim taq polimerase,. Berita MB-RAI dan informasi
lain yang akan digunakan dalam
penelitian MB-RAI.
Selamat membaca.
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KONSERVASI GENETIK
Keanekaragaman Genetik.
Pentingnya menjaga kelestarian alam, perlu juga didukung
dengan menjaga kelestarian
sumber daya genetik. Keanekaragaman genetik pada dasarnya diartikan adanya
keanekaragaman dari suatu
organisme pada level genetik.
Pada level ini, biodiversitas
dilihat dari adanya perbedaan
nukleotida penyusun DNA.
Perbedaan 1 pasang nukleotida dapat memberikan arti
tersendiri bagi kehidupan suatu organisme atau populasi
secara umum.
Perbedaan nukleotida dapat
terjadi akibat adanya hibridiasasi maupun mutasi. Mutasi
terjadi karena berbagai faktor,

RAJA AMPAT
Tabel 1. Spesies Endemik di Raja Ampat
Nama Spesies

Family

Hemiscyllium freycineti Hemiscyllidae
Diancistrus niger

Bythidtidae

Kalyptatherina helodes

Telmatherindae

Pseudochromis jace

Pseudochromidae

Apogon oxygrammus

Apogonidae

Apogon leptofasciatus

Apogonidae

Hoplolatilus erdmanni

Malacanthidae

Pentapodus numberii

Nemipteridae

Chromis Athena

Pomacentridae

Callionymus brevianalis Callionymidae
Eviota raja
Sumber : Allen dan Erdmann, 2009

Gobiidae

salah satunya adalah faktor
lingkungan. Demi bertahan
hidup dalam suatu komunitas suatu individu dituntut
dapat menyesuaikan diri
dengan lingkungannya.
Proses penyesuain diri ini
juga terjadi sampai pada
level genetik.
Pentingnya Konservasi
Genetik.
Semakin banyak perbedaan
nukleotida dari satu individu
dengan individu lainnya berarti bahwa tingkat biodiversitasnya tinggi. Semakin
tinggi biodiversitas, maka
semakin besar kemungkinan
lolos dari proses seleksi
alam. Hal ini berari bahwa
semakin banyak individu

yang dapat eksis di alam raya
ini.
Bagaimana Melakukan Konservasi Genetik?
Konservasi genetik dilakukan
sama seperti halnya konservasi
pada umumunya, hanya saja
standar yang kita gunakan adalah biodiversitas pada tingkat
genetik, tidak hanya pada tingkat spesies. Dalam satu kelompok spesies akan memungkinkan adanya berbagai macam
perbedaan nukleotida antar
individunya. Perbedaan perbedaan ini yang harus terus
kita jaga jika kita menginginkan
spesies ini tetap eksis. Lindungi
Ragam, Lestari Indonesia.(MD)

IKAN ENDEMIK ASAL RAJA AMPAT
Kawasan Kepala Burung Papua
merupakan area yang memiliki kenaekaragaman hayati yang tinggi. Secara
umum jumlah spesies ikan karang di kawasan ini mencapai 1511 spesies. Untuk
wilayah Raja Ampat, terdapat 1320 spesies ikan karang. Beberapa diantara spesies tersebut merupakan spesies endemic
(Tabel 1).
Hemiscyllium freycineti adalah salah satu
spesies paus yang ditemukan di Kepulauan Raja Ampat. Paus ini memiliki
warna loreng-loreng seperti harimau. Bagian moncongnya terdapat seperti kumis.
Distribusi spesies ini pada Kepulauan
Waigeo dan Papua New Guinea.
Diancistrus niger memiliki nama lain Dark
Coralbrotula. Distribusi spesies ini meliputi
kawasan Kepala Burung Papua dan New
Guinea. Kalyptatherina helodes merupakan ikan endemik yang ditemukan di sekitar Kepualauan Misool dan Batanta. Betuk

ikan ini menyerupai ikan rainbow (ikan air
tawar).
Pentapodus numberii. Nama Numberi
merujuk pada Fredy Numberi, mantan
Menteri Perhubungan-putra Papua. Hal
ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat
Papua selalu mengingat dan menyadari
pentingnya menjaga kelestarian spesies
ini.
Eviota raja merupakan salah satu spesies
dari ikan gobi, memiliki panjang maksimal
2,4 cm. Spesies ini hanya ditemukan di
Kepulaun Raja Ampat. Pemberian nama
raja merujuk pada daerah asalnya.
Beberapa spesies endemik lainnya yaitu :
Callionymus brevianalis, Chromis Athena,
Hoplolatilus erdmanni, Apogon leptofasciatus, Pseudochromis jace. (MD)
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Cara Identifikasi Morfologi Sea Urchin
Bulu babi adalah salah satu jenis
invertebrata laut yang berbentuk bulat.
Hewan ini termasuk penghuni laut sejati
(Sumitro dkk, 1992). Bulu babi mudah
ditemukan di dasar laut, daerah berkarang, atau di daerah pasang surut. Jenis
bulu babi bermacam-macam. Acuan
kekerabatan secara morfologi dan genetik
merupakan metode yang tepat untuk
mengetahui tingkat kekerabatan antar
individu. Secara taksonomi bulu babi
masuk dalam kingdom animalia, filum
Echinodermata, dan kelas echinoidea
yang terbagi menjadi beberapa subkelas
dan ordo.
Bulu babi umumnya memakan
alga. Predator utama bulu babi adalah
kepiting, bintang laut, siput, ikan, burung,
dan manusia. Bulu babi termasuk sumber
pangan laut favorit bagi penikmat kuliner.
Pengamatan morfologi dan taksonomi
bulu babi memerlukan data sekunder dan
data pembanding, yaitu taksonomi dan
morfologi, serta habitat hidup bulu babi.
Bulu babi terbagi dalam tiga
bagian, yaitu bagian oral terdapat mulut
yang terdapat di bawah, bagian aboral
yang terdapat anus, madreporit, dan
lubang kelamin, serta bagian samping.
Pada penelitian Marsianih dkk menyebutkan bahwa pengamatan sea urchin dilakukan pada 4 kategori, antaralain:
1.
2.

Panjang duri (cm)
Panjang kaki tabung (cm)

3.
4.

METODE LAPANG

Spikula
Diameter mulut

Pengukuran kualitatif bulu babi
menggunakan skoring 1 dan 0, dimana
angka 1 menunjukkan ada dan angka 0
menunjukkan tidak ada. Data terkumpul
akan menjelaskan nilai skor dari tiap individu yang ditemukan. Hasilnya dapat
divisualisasikan dalam bentuk tabel yang
akan distandarisasi karakter x matriks
taxon. Nilai dalam matriks kesamaan
menunjukkan kesamaan taxa yang sudah
teridentifikasi dan menjadi acuan. Rumus
matriks kesamaan sebagaiberikut:
Jarak=√[∑(Ai-Bi)2]
Menentukan jarak taxa lain
dengan taxa yang baru ditemukan dapat
dilakukan dengan cara diambil rata-rata dari
jarak asli dan saling ditambahkan dan
kemudian dibagi dua, begitu seterusnya.

Echinometra
mathaei

Tripneustes
gratilla

Stomopneustes
variolaris

Toxopneustes
pileolus

Bulu babi diatas merupakan empat jenis
bulu babi yang sering ditemukan diperairan
indonesia. (QM)

Scientific Classification
Kingdom:

Animalia

Phylum:

Echinodermata

Subphylum:

Echinozoa
Echinoidea
(Leske, 1778)

Class:

Enzim Taq Polymerase

METODE LAB.

Enzim merupakan protein yang bertindak sebagai katalis dalam reaksi biologis. Enzim Taq Polymerase adalah salah satu enzim
yang digunakan untuk manipulasi DNA. Taq Polimerase, tersusun dari kata Taq dan polimerase, Taq berasal dari sumber penghasil enzim
ini, yaitu bakteri termofilik yang bernama Thermo aquaticus, sedangkan polimerase merupakan enzim yang digunakan untuk sintesis untai
baru dari molekul DNA maupun RNA. Enzim Taq Polimerase merupakan enzim yang digunakan dalam proses PCR (Polymerase Chain
Reaction). Enzim ini pertama kali diisolasi oleh Thomas D. Brock pada tahun 1965. Enzim ini sering disingkat dengan “Taq Pol” atau biasa
disebut juga dengan “Taq”. Thermus aquaticus merupakan bakteri yang hidup saat musim panas sehingga Taq polimerase mampu bertahan
saat terjadinya denaturasi asam nukleat dengan pemakaian suhu tinggi, hal inilah yang menyebabkan penggunaan Taq pol sebagai enzim
DNA polimerase yang digunakan saat proses PCR. Saat ini enzim Taq polimerase dapat diisolasi dari sel bakteri Eschericia coli dengan
teknik rekombinasi gen, dimana saat gen penghasil enzim DNA polimerase pada T.aquaticus ini dimasukkan ke dalam bakteri E.coli dengan
bantuan suatu vektor ke host (E.coli) , host inilah yang nantinya akan mengekspresikan gen tersebut untuk menghasilkan enzim DNA
polimerase yang sama, sehingga enzim tersebut dapat mudah untuk diperbanyak tanpa harus mengisolasi dari sel alaminya (native). Suhu
optimum dari enzim ini yaitu berkisar antara 75-80⁰C dengan masa hidup lebih dari2 jam pada suhu 92,5⁰C, 40 menit pada suhu 95⁰C, dan
9 menit pada suhu 97.5⁰C. Enzim ini dapat melakukan replikasi 1000 untai pasang basa DNA dalam waktu 10 detik pada suhu 72⁰C.
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METODE

Enzim merupakan protein yang bertindak sebagai katalis dalam reaksi
biologis. Enzim Taq Polymerase adalah salah satu enzim yang digunakan
untuk manipulasi DNA. Taq Polimerase, tersusun dari kata Taq dan
polimerase, Taq berasal dari sumber penghasil enzim ini, yaitu bakteri
termofilik yang bernama Thermo aquaticus, sedangkan polimerase merupakan
enzim yang digunakan untuk sintesis untai baru dari molekul DNA maupun
RNA. Enzim Taq Polimerase merupakan enzim yang digunakan dalam proses
PCR (Polymerase Chain Reaction). Enzim ini pertama kali diisolasi oleh
Thomas D. Brock pada tahun 1965. Enzim ini sering disingkat dengan “Taq
Pol” atau biasa disebut juga dengan “Taq”. Thermus aquaticus merupakan
bakteri yang hidup saat musim panas sehingga Taq polimerase mampu
bertahan saat terjadinya denaturasi asam nukleat dengan pemakaian suhu
tinggi, hal inilah yang menyebabkan penggunaan Taq pol sebagai enzim DNA
polimerase yang digunakan saat proses PCR. Saat ini enzim Taq polimerase
dapat diisolasi dari sel bakteri Eschericia coli dengan teknik rekombinasi gen,
dimana saat gen penghasil enzim DNA polimerase pada T.aquaticus ini
dimasukkan ke dalam bakteri E.coli dengan bantuan suatu vektor ke host
(E.coli) , host inilah yang nantinya akan mengekspresikan gen tersebut untuk
menghasilkan enzim DNA polimerase yang sama, sehingga enzim tersebut
dapat mudah untuk diperbanyak tanpa harus mengisolasi dari sel alaminya
(native). Suhu optimum dari enzim ini yaitu berkisar antara 75-80⁰C dengan
masa hidup lebih dari2 jam pada suhu 92,5⁰C, 40 menit pada suhu 95⁰C, dan 9
menit pada suhu 97.5⁰C. Enzim ini dapat melakukan replikasi 1000 untai
pasang basa DNA dalam waktu 10 detik pada suhu 72⁰C. (FC)

Gambar 1. Mekanisme kerja enzim

Gambar 2. Struktur kimia enzim Taq Polimerase

Evaluasi IBRC dan PEER Financial Workshops

Tiga perguruan tinggi lokal
pendiri Indonesian Biodiversity Research
Center (IBRC), UNIPA, UNDIP dan UNUD,
mendapat kunjungan lembaga internasional independen (IBTC) pada awal
bulan November di kampus masingmasing. Kunjungan ke UNIPA dilaksanakan pada tanggal 02- 03 November 2012. Empat orang evaluator IBTC

mewawancarai alumni IBRC project
(ibrcbali.org) dalam kunjungan ini. Mereka yang diwawancarai adalah Lutfi, Hermawaty Abubakar, M. Takdir, Jeni, Yuliana Lewkabessy dan Muh. Dailami. Tim
juga melakukan wawancara dengan Abdul Hamid Toha selaku koordinator IBRC
di UNIPA. Selain itu, rombongan juga bertemu dengan Rektor, Dekan FPPK dan
Kepala Lemlit UNIPA. Kunjungan diakhiri
dengan melihat fasilitas laboratorium
genetik yang ada di UNIPA. Secara umum,
alumni mengharapkan IBRC dapat diperpanjang oleh USAID serta beberapa program dan kegiatan pendidikan dan
penelitian bisa diadakan di UNIPA selain
di UNUD-Bali.
Muhammad
Dailami
menghadiri kegiatan PEER Financial
Workshop pada tanggal 20-21 November
2012 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. Kegiatan dihadiri oleh 22 orang
peserta yang berasal dari Univ, Negeri

BERITA
Papua, Univ. Udayana, Univ. Mahasaraswaty, Univ. Andalas, Institute of Marine
Research and Observation, Univ. Tanjung
Pura, Univ. Hasanuddin, Institut Teknology Bandung, Kemitraan untuk Tata Pembaharuan bagi Pemerintah, JHPIEGO
(USAID Emas), USAID-Seadi, Yayasan ICreative Indonesia, WWF-Indonesia Riau,
Eijkman Institute For Molecular Biology,
AIPI, KPPOD. Workshop dipimpin oleh
James Banihashemi, ESQ yang merupakan Financial Officer dari National Academy of Sciences.
MB-RAI Project mendapatkan
paket stiker Logo USAID sebagai penanda
pada semua peralatan Laboratorium
yang dibeli dengan menggunakan dana
dari USAID. Selain itu, ARMS sudah tiba di
Sorong yang nantinya akan dilanjutkan
sampai ke Raja Ampat (MD)
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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 InternationalIndonesia (CI-I), dan didukung oleh Paul H. Barber, University of California Los Angeles (UCLA) sebagai partner proyek dari US. Proyek
MB-RAI dipimpin oleh Abdul Hamid A. Toha dari UNIPA.

Buletin Konservasi Biodiversitas Raja 4 (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.

Istilah Penting
Avertebrata– adalah salah satu kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang.
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.
Matriks adalah kumpulan angka yang diurut berdasarkan baris dan kolom
Kuantitatif adalah pengukuran yang hasilnya beruka skor atau angka.
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