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Pembaca, salam jumpa lagi. Edisi 

kali ini menampilkan pelatihan 

yang dilakukan pada bulan 

November.  Informasi tentang 

invertebrata Raja Ampat dan 

belajar DNA tetap disampaikan 

pada edisi  ini .  Selamat 

membaca!!! 
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Konservasi Biodiversitas  Raja4           

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). 

Lindungi Ragam, Lestari Indonesia  

invertebrata adalah mengambil 
pendekatan eksplisit spasial dari 
konservasi skala bentang alam. Empat 

perspektif operasional untuk konservasi 
invertebrata adalah: 1) filter kasar 

(dalam bentang alam), mengacu pada 
konservasi ekosistem alami yang layak 
dan tangguh. Filter ini dikembangkan 
dari mosaik bentang alam, yang terdiri 
dari jalur buatan (seperti bidang 
pertanian, perkebunan, perkembangan 
perkotaan, dan koridor transportasi) 

maupun yang alami. 

2) filter menengah (fitur dan jalur dalam 

bentang alam), fokus pada fitur-fitur dari 
bentang alam yang sangat penting untuk 
fungsi kehidupan spesies. Ini termasuk 
lumpur, batuan, nuansa topografi seperti 

bukit dan daerah dataran rendah yang 
menciptakan aliran air dan nutrisi di 

seluruh bentang alam dan menciptakan 
sistem lahan basah.  

3) filter utama (konservasi spesies), 
fokus pada spesies tertentu yang 
biasanya terancam, dalam semua tahap 
kehidupan dan bentuk perkembangan 
(yang sering sangat signifikan untuk 
invertebrata). Konservasi spesies 

menyiratkan kesadaran akan pentingnya 
melestarikan berbagai interaksi antara 
spesies fokus dan spesies lainnya 
berkaitan dengan itu.  

4) filter sosio-ekologis (masyarakat, 

pertimbangan yang penting untuk 
tindakan konservasi realistis). Filter ini 
mengintegrasikan kebutuhan sosial 

masyarakat lokal ke dalam model 
konseptual. Pertimbangan filter ini 
sangat penting dalam dunia modern kita, 
karena tidak akan ada konservasi yang 
masuk akal dan efektif kecuali kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat setempat 
terpenuhi.  

 Saat ini ada 1.306 spesies 
invertebrata laut termasuk dalam daftar 
merah IUCN. Ini mewakili kurang dari 

1% spesies seluruhnya. Mengacu pada 
spesies yang dinilai, sekitar 25% saat ini 

terancam punah, 332 spesies (26%) 
yang terdaftar sebagai Data Kurang 
(DD) tetapi berkisar antara 20% 
(dengan asumsi tidak ada spesies DD 
terdaftar terancam) dan 45% (dengan 
asumsi semua spesies DD terdaftar 
terancam. Hanya lebih dari 40% dari 

invertebrata laut dunia dikategorikan 
sebagai Least Concern.  

 Berdasarkan kondisi tersebut, 
maka konservasi invertebrata laut perlu 
m e m p e r t i m b a n g k a n  b e r b a g a i 
pendekatan yang memaksimalkan 

peluang untuk konservasi, sehingga 
banyak spesies yang signifikan dan 

interaksi  spesies  d i lestar ikan. 
Pendekatan harus berlaku secara 
universal, invertebrata darat, air tawar 
a t au  i n ve r t eb ra t a  l a u t  d an 
keanekaragaman hayati lainnya, dan 
termasuk tiga perspektif operasional 
bentang alam atau bentang laut, fitur 

bentang alam atau bentang laut, dan 
spesies.  

 Para ahli memperkenalkan 
perspektif operasional yang berbeda, 
prinsip desain dan prinsip manajemen 
yang mendukung pendekatan bentang 

alam untuk spesies darat dan air tawar. 
Aspek penting lain dalam desain strategi 

konservasi adalah pentingnya menjaga 
d i nam i ka  me t apopu l a s i ,  d an 
menggabungkan kebutuhan manusia. 
Temuan utama adalah bahwa semua 
pendekatan dan prinsip saling terkait 
dan bersama-sama memaksimalkan 
konservasi semua komponen alam dan 

interaksi seluruh bentang alam.  

 Salah satu model yang 
menjanj ikan untuk konservasi 
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Pelatihan Pengenalan Filogenetik 

MB-RAI bekerjasama dengan proyek PEER Bali dan 

Indonesian Biodiversity Research Center mengadakan 

pelatihan filogenetik kepada para mahasiwa dan dosen 

UNIPA di Manokwari. Tujuan pelatihan adalah  

memberikan pengetahuan dasar tentang teknik analisis 

filogenetik dengan data DNA sequence serta aplikasi 

penggunaan beberapa software yang menunjang analisis 

tersebut. Diharapakn setelah mengikuti pelatihan, peserta 

memahami dasar-dasar analisis statistik dalam 

menganalisis filogenetik dengan data sekuen DNA pada 

penelitian biologi molekuler, mengenal beberapa 

software dalam analisis filogenetik, aplikasi metode 

statistik dalam menjawab beberapa pertanyaan penelitian 

molekuler. 

Pelatihan diadakan selama 5 hari dari 18-23 

November 2013 di ruang rapat Jurusan Perikanan dan 

Ilmu Kelautan Fakultas Peternakan Perikanan dan Ilmu 

Kelautan UNIPA. Peserta pelatihan adalah mahasiswa 

dan dosen FPPK dan Fakultas Materimatika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam. Pemateri pelatihan adalah  A. Hamid 

Toha, Aji W.  Anggoro (IBRC) dan Dita Cahyani (IBRC) 

dengan didampingi oleh dua orang staf  IBRC. 

Dalam pelatihan ini disampaikan materi teori dan 

praktikum diantaranya seperti  dasar -dasar 

bioinformatika, konsep dasar pembuatan pohon 

filogenetik, metode jarak, tree support, maximum 

likelihood, genetika populasi, blast, parsimony, 

coalescent. Pelatihan juga menyampaikan aplikasi 

beberapa software seperti: MEGA5 (Muscle and Clustal 

W are included) (free download - http://

www.megasoftware.net/), Arlequin - http://

cmpg.unibe.ch/software/arlequin3/, DNAsp - http://

www.ub.edu/dnasp/. Untuk Blast, memaanfaatkan NCBI 

(National Center for Biothechnology Information)- 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/. 

Pelatihan Pengenalan Filogenetik dibuka secara 

resmi oleh dekan FPPK UNIPA, Dr. Ir. Irba U. 

Warsono, MP. 

 

 

Suasana pelatihan di ruang pertemuan Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan FPPK Universitas Negeri Papua 

Dekan FPPK (tengah) dan Pemateri saat pembukaan 
pelatihan 

http://www.megasoftware.net/
http://cmpg.unibe.ch/software/arlequin3/
http://www.ub.edu/dnasp/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Pelatihan Identifikasi dan Metode Survei 

 MB-RAI mendukung pelatihan identifikasi 

dan metode survei ikan dan terumbu karang yang 

diadakan di Manokwari. Tujuan pelatihan adalah  

memberikan pengetahuan dasar mengenai teknik 

identifikasi dan metode survei karang maupun ikan 

karang. Melalui pelatihan ini diharapkan peserta 

dapat menjadi tenaga siap pakai dalam pemantauan 

sumberdaya karang dan ikan karang di Manokwari 

dan Papua secara umum. 

 Materi pelatihan berupa teori disajikan dalam 

bentuk ceramah dan simulasi kelas pada 15 

November 2013 di Café Madurasa. Pelatihan juga 

menyajikan materi praktikum pada 16 November 

2013 di perairan pantai Pulau Lemon. Pemateri 

pelatihan adalah staf dosen PS Manajemen 

Sumberdaya Perairan, Jurusan Perikanan, 

Universitas Negeri Papua: Emmanuel 

Manangkalangi, S.Pi, M.Si; Simon Leatemia, S.Pi, 

M.Si; dan Nurhani Widiastuti, S.Pi, M.Si. 

 Pelatihan diawali dengan penyajian materi 

tentang penanganan sampel. teknik identifikasi dan 

metode survei ikan karang. Identifikasi dan metode 

survei karang serta simulasi kelas yang disampaikan 

oleh pemateri adalah materi pelatihan selanjutnya. 

Materi terakhir pelatihan adalah praktikum yang 

diadakan langsung di perairan Pulau Lemon. 

 Pelaksana utama kegiatan ini adalah 

Pemerintah Kabupaten Manokwari, dalam hal ini 

Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun pelaksana 

pendukung adalah Universitas Negeri Papua 

melalui  Marine Biodiversity of Raja Ampat Project 

dan Jurusan Perikanan FPPK UNIPA. Peserta 

pelatihan terdiri atas staf Departemen Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Manokwari dan mahasiswa 

Universitas Negeri Papua yang tergabung dalam 

UKM Komunitas Pesisir UNIPA.  

Peserta dan Pemateri Pelatihan  

Praktikum pelatihan di Pulau Lemon 
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Enzim Restriksi  

EcoRI-G/AATTC-; dan fragmen 

dengan ujung 3’ lengket/lancip 

(sticky/cohesive at 3’), misalnya 

enzim PstI-CTGCA/G-. 

Jumlah tempat yang dipotong 

oleh enzim restriksi pada setiap 

molekul DNA ditentukan oleh 

banyaknya urutan pengenal yang 

dimiliki oleh DNA tersebut. Bila 

enzim mempunyai urutan pengenal 

dengan 4 nukleotida (misalnya 

GGCC), maka tempat pemotongan 

enzim restriksi diperkirakan sebanyak 

44 (256) nukleotida. Meskipun tidak 

terlalu tepat, perhitungan ini dapat 

digunakan untuk memprediksi 

banyaknya hasil potongan enzim 

tersebut. 

Urutan pengenal tersebut dapat 

memiliki 4 – 7 nukleotida.  Contoh 

enzim restriksi yang mengenali 7 

nukleotida adalah EcaI (GGTNACC);  

mengenali 6 nukleotida, misalnya 

enzim AvaIII (ATGCAT), BalI 

(TGG¯CCA), BclI (T¯GATCA), SmaI 

(CCC¯GGG), dan lain-lain; contoh 

enzim restiriksi yang mengenal 5 

nukleotida adalah : EcoRII (¯CC(T/A)

GC), HaeI (A/T)GG¯CC(T/A), dan 

lain-lain; Enzim restriksi yang 

mengenal  4 nukleotida adalah : AluI 

(AG¯CT), HaeIII (GG¯CC), MboI 

(¯GATC), dan lain-lain. 

Untuk menyederhanakan tata 

nama enzim restriksi telah dibuat 

nomenklatur atas dasar singkatan 

nama bakteri yang merupakan sumber 

enzim tersebut. Nama tersebut berasal 

dari nama genus, spesies, dan strain 

organisme asal enzim restriksi. 

Misalnya penamaan enzim restriksi 

TaqI, huruf T berasal dari huruf 

pertama genus bakteri (Thermus), ag 

berasal dari huruf pertama dan kedua 

nama spesies (aguaticus), dan huruf I 

berasal dari nama strain bakteri 

Thermus aquaticus. Huruf pertama, 

kedua dan ketiga harus ditulis dengan 

huruf italic. 

Enzim restriksi merupakan enzim 

nuklease yang mendegradasi molekul 

DNA dengan memecah ikatan 

fosfodiester penghubung satu 

nukleotida dengan nukleotida lain 

suatu molekul DNA. Enzim nuklease 

terdiri atas eksonuklease dan 

endonuklease. Eksonuklease dapat 

mendegradasi polinukleotida DNA 

satu per satu dari ujung molekul DNA. 

Sementara enzim endonuklease dapat 

memecah ikatan fosfodiester internal 

pada molekul DNA. 

Pengamatan terhadap fenomena 

enzim restriksi pertama kali dilakukan 

oleh W. Arber dan kawan-kawan pada 

tahun 1960. Mereka menemukan 

bahwa virus yang menginfeksi bakteri 

E. coli strain tertentu dapat 

menginfeksi bakteri E. coli  strain 

yang sama dengan lebih baik jika 

dibandingkan dengan infeksinya 

terhadap bakteri E. coli  strain lain. 

Hasil penelitian selanjutnya 

menemukan bahwa penurunan 

efisiensi infeksi pada bakteri strain 

lain diakibatkan oleh adanya sistem 

restriksi dan modifikasi pada bakteri 

E. coli . 

Enzim restriksi yang digunakan 

dalam teknik rekayasa genetika 

berasal dari golongan enzim 

endonuklease. Cara kerja enzim 

restriksi ini mula-mula mengenal 

urutan basa tertentu pada DNA 

(urutan pengenal= recognition 

sequence), kemudian melakukan 

reaksi pemotongan ikatan fosfodiester. 

Jumlah enzim restriksi ini sangat 

banyak, yang berasal dari berbagai 

organisme, terutama dari organisme 

tingkat rendah. Secara umum enzim 

restriksi digolongkan dalam tiga tipe, 

yaitu enzim restriksi tipe I, II, dan 

enzim restriksi tipe III. Penggolongan 

ini didasarkan pada kemampuan 

mengenal dan memotong urutan 

DNA.  

Masing-masing golongan enzim 

memiliki cara kerja berbeda-beda. 

Enzim restriksi tipe I dan III memiliki 

mekanisme kerja yang hampir sama. 

Kedua golongan enzim ini melakukan 

pemotongan di luar urutan pengenal 

DNA. Enzim restriksi tipe I mengenal 

urutan pengenal dalam kisaran 1000-

5000 basa sepanjang molekul DNA 

dan melakukan pemotongan ikatan 

fosfodiester secara acak. Golongan 

enzim ini memerlukan ATP dan S-

adenosil metionin agar dapat bekerja. 

Enzim restriksi tipe III juga 

melakukan pemotongan acak di luar 

urutan pengenal yang dikenali. Enzim 

ini hanya mendegradasi satu rantai 

molekul DNA berantai ganda, yang 

menghasilkan DNA rantai tunggal. 

Karena kedua tipe enzim ini agak 

kompleks dan hanya mempunyai 

kemampuan terbatas dalam rekayasa 

genetika, maka kedua golongan enzim 

ini jarang dimanfaatkan pada rekayasa 

genetika.  

Enzim restriksi yang umum 

digunakan dalam bidang biologi 

molekul dan teknologi DNA 

rekombinan adalah enzim restriksi 

tipe II, karena memotong DNA pada 

posisi tertentu di dalam urutan 

pengenal. Ciri utama enzim restriksi 

tipe II adalah mampu mengenal secara 

spesifik 4 sampai 7 pasang urutan 

nukelotida pada DNA untai ganda. 

Urutan ini bersifat polindrom, yaitu 

mempunyai suatu urutan basa yang 

simetri jika urutan tersebut ditarik 

garis sumbu di tengah-tengah. Ciri 

lain adalah mampu memotong 

molekul DNA pada atau dekat kedua 

untai urutan pengenal  tersebut. Enzim 

restriksi menghasilkan fragmen DNA 

tertentu dan panjangnya terbatas 

dengan urutan basa tertentu sebagai 

hasil pemotongan DNA.  

Ada tiga jenis hasil potongan 

enzim restriksi, yaitu fragmen DNA 

berujung tumpul (blunt end), misalnya 

enzim HaeII –GG/GC; fragmen DNA 

berujung 5’lengket/lancip (sticky/

cohesive end at 5’), misalnya enzim 
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Lab Genetika UNIPA 

Penelitian Kreativitas Mahasiswa-Penelitian dan 
Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di Denpasar dan 
Makassar tahun 2010 dan 2011. LG-UNIPA juga 
mengfasilitasi kuliah umum dengan narasumber 
dari dalam dan luar UNIPA. Pengiriman dosen dan 
mahasiswa UNIPA mengikuti pelatihan short term 
(lima minggu) dan full year (satu tahun) ke Bali 
telah dilakukan oleh LG-UNIPA sejak 2009.  

LG-UNIPA mendukung pelaksanaan praktikum 
berbagai matakuliah di lingkungan UNIPA. 
Beberapa praktek kerja lapang juga didukung oleh 
lab. PKL di lab akan diadakan untuk menyiapkan 
mahasiswa yang akan melakukan penelitian 
skripsi terkait pendekatan molekuler. Dalam tahun 
ajaran ini, mahasiswa Jurusan Perikanan akan 
mengikuti PKL di LG-UNIPA. PKL akan didukung 
penuh oleh proyek MB-RAI. 

Beberapa kerjasama nasional dan 
internasional juga telah dan masih terus 
berlangsung seperti dengan Universitas Udayana, 
Universitas Diponegoro, UCLA melalui IBRC,  
Universitas Brawijaya, IBRC, CI-Indonesia, WWF-
Indonesia melalui proyek MB-RAI dan proyek-
proyek lain seperti BHS-CI-UCLA (2008-2010), 
PIRE-Coral Triangle 2008-2010), MB-RAI (2012-
2014), IBRC (2010-2013), PIRE-ARMS (2013-
2018). 

LG-UNIPA sementara ini masih meminjam 
ruangan di Laboratorium Bioteknologi Fakultas 
Pertanian dan Teknologi Pertanian Universitas 
Negeri Papua. Pengelolaan lab dilakukan secara 
lepas oleh berbagai dosen dan alumni UNIPA dari 
beberapa fakultas.  

Laboratorium Genetika UNIPA (LG-UNIPA) 
merupakan lab non struktural yang didirikan di 
Universitas Negeri Papua sejak tahun 2009. Lab 
awalnya diadakan untuk mengfasilitasi penelitian 
kerjasama antara UNIPA dan University of 
California Los Angeles dengan dukungan dana 
Packard Foundation melalui Conservation 
International-Indonesia tahun 2009. Saat ini, LG-
UNIPA terus beroperasi dan mendukung aktivitas 
tridharma perguruan tinggi yang terkait dengan 
pendekatan genetika molekuler di UNIPA.  

Peralatan lab dasar untuk melakukan analisis 
genetika molekuler tersedia di LG-UNIPA seperti 
mesin PCR, peralatan pendukung elektroforesis, 
peralatan ekstraksi dan bahan pendukung 
penelitian, pelatihan dan praktikum molekuler. Lab 
menyediakan fasilitas peralatan yang mampu 
mendukung penelitian bagi peneliti, mahasiswa, 
dosen yang berkecimpung di bidang biologi 
molekuler dan genetik, memberikan bekal 
keterampilan laboratorium berbasis teknologi DNA 
kepada mahasiswa yang bergelut dalam bidang 
biologi molekuler, genetika, biodiversitas dan 
konservasi, serta menghasilkan publikasi ilmiah 
nasional dan internasional. 

Sampai saat ini, LG-UNIPA telah menghasilkan 
produk berupa laporan akhir studi (PKL), skripsi 
jurusan Biologi dan Kimia FMIPA serta beberapa 
skripsi jurusan Kelautan dan Perikanan Fakultas 
Peternakan Perikanan dan Ilmu Kelautan UNIPA.   
Beberapa publikasi nasional dan internasional juga 
telah dihasilkan melalui laboratorium ini.  

LG-UNIPA telah mendukung mahasiswa dalam 

Laboratorium Bioteknologi yang menampung Lab Genetika UNIPA 
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Invertebrata Laut Raja Ampat 

Chelidonura inornata 

 
Kingdom: Animalia, Filum: Moluska, Kelas: Gastropoda, 

Ordo: Cephalaspidea, Famili: Aglajidae, Genus: 

Chelidonura, Spesies: C. inornata (Baba, 1949)  

C. inornata ditemukan pada kedalaman 30-60 

kaki dengan salinitas 32ppt. Ukuran maksimum 

spesies adalah 40mm. Spesies memiliki warna tubuh 

hitam ungu dengan sedikit titik putih yang tersebar 

pada bagian luar parapodia. Spesies ini memiliki 

cangkang internal sangat kecil. C. inornata juga 

tersebar luas di kawasan Pasifik bagian barat 

termasuk di wilayah perairan Indonesia lainnya.     

 

Chromodoris annae 

  
 

 

 

Kingdom: Animalia, Filum: Moluska, Kelas: Gastropoda, 

Ordo: Nudibranchia, Famili: Chromodorididae, Genus: 

Chromodoris, Spesies: Chromodoris annae (Bergh, 1877) 

 C. annae (Bergh 1877) juga ditemukan di 

Kepulauan Raja Ampat pada kedalaman 30-60 kaki 

dengan salinitas 32ppt. Spesies siput laut ini memiliki 

warna bervariasi, berwarna biru dengan garis-garis 

hitam memanjang, serta mantel tepi putih dan jingga. 

Warna biru memiliki bercak titik-titik hitam kecil. 

Selain di Raja Ampat, spesies ditemukan di perairan 

Indonesia lain seperti Lembeh, Bunaken, Manado 

(Sulawesi Utara), Bali serta kawasan Pasifik bagian 

Barat dari Malaysia dan Philipina hingga kepulauan 

Kepulauan Marshall. 
 

Melanjutkan edisi sebelumnya, edisi kali ini 

menginformasikan deskripsi empat spesies koleksi 

invertebrata yang dikoleksi oleh tim MB-RAI di 

Kepulauan Raja Ampat. 

Gymnodoris nigricolor 

 
G. nigricolor. Kingdom: Animalia, Filum: Mollusca, 

Kelas: Gastropoda, Ordo: Nudibranchia, Famili: 

Gymnodorididae, Genus: Gymnodoris, Spesies: 

Gymnodoris nigricolor (Baba, 1960) 

 

G. nigricolor ditemukan di kedalaman 20-80 

kaki di Kepulauan Raja Ampat. Spesies memiliki 

tubuh halus dan umumnya berwarna hitam kebiruan. 

Insang kecil terdiri atas sembilan bulu tersusun 

dalam sebuah lingkaran lengkap sekitar anus. 

Ukuran maksimum spesies yang pernah ditemukan 

adalah 10 mm. Spesies juga tersebar di Kepulauan 

Ryukyu, Kepulauan Solomon, Malaysia, Maladewa 

dan Mayotte.  

 

Chelidonura amoena 
 
 

 

 

C. amoena. Kingdom: Animalia, Filum: Moluska, Kelas: 

Gastropoda, Ordo: Cephalaspidea, Famili: Aglajidae, 

Genus: Chelidonura, Spesies: C. amoena (Bergh 1905)  

C. amoena (Bergh 1905) ditemukan di 

Perairan Raja Ampat pada kedalaman 20-60 kaki 

dengan salinitas 33 ppt dan kecerahan 13.3 m. C. 

amoena memiliki sedikit pigmentasi gelap (pucat) 

tetapi ada warna gelap pada parapodia atas. Warna 

merah pada spesies sangat tidak umum yang 

biasanya coklat pucat. Warna coklat pada parapodia 

sangat bervariasi. Selain di Raja Ampat, C. amoena  

ditemukan di Bali, Lembeh (Sulawesi Utara), Pulau 

Komodo (Nusa Tenggara Timur).   
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Melanjutkan Belajar DNA, edisi kali ini menyajikan informasi terkait DNA Inti Kloropas. Selamat 

membaca, semoga menambah pengetahuan, pemahaman, dan ilmu terkait DNA Inti.   

kecil, daerah kopi tunggal besar, ukuran 120-217 kb 

dan tingkat evolusi lambat. 
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 Satu protein kloroplas yang telah 

dikarakterisasi merupakan bagian ribulosa bifosfat 

dekarboksilase, enzim pertama yang digunakan 

dalam jalur fiksasi karbondioksida dalam proses 

fotosintesis. Enzim ini adalah protein utama yang 

ditemukan dalam kloroplas semua jaringan 

tumbuhan. Setiap genom kloroplas mengandung gen-

gen yang sama, tetapi susunannya berbeda. 

Diperkirakan selama evolusi susunan DNA kloroplas 

berbeda timbul melalui inversi bagian DNA.  

 

 

 

  

 

 

 DNA kloroplas adalah salah satu DNA sel 

eukariot yang umum terdapat pada sel tanaman. 

DNA kloroplas juga ditemukan pada 

mikroorganisme fotosintetik.  Kloroplas adalah 

organel sel eukariot dan mikroorganisme 

fotosintetik. Kloroplas pada tanaman tingkat tinggi 

merupakan evolusi dari bakteri fotosintetik menjadi 

organel sel tanaman.  

 Setiap sel diperkirakan mengandung 40 

kloroplas. Setiap kloroplas mengandung 100 

genom. Genom kloroplas terdiri dari 121.024 

pasang nukleotida serta mempunyai ulangan 

terbalik (2 kopi) yang mengandung gen-gen rRNA 

(16S rRNA, 23S rRNA, 5S rRNA, 4.5S rRNA) 

untuk pembentukan ribosom. Genom kloroplas juga 

memiliki subunit penyandi ribulosa bifosfat 

karboksilase. Genom kloroplas mengandung 

beberapa gen untuk sejumlah gen tRNA,(sekitar 27 

tRNA) dan beberapa enzim kloroplas serta protein 

membran yang dibutuhkan untuk transpor elektron 

di dalam proses fotosintesis.  

 Semua mRNA ditranskripsi dari gen-gen 

kloroplas yang ditranslasi melalui ribosom 

kloroplas. Protein yang terlibat di dalam kloroplas 

sebanyak 60 protein. 40 protein diekspresikan oleh 

gen yang terdapat di inti sel sementara sisanya 

diekspresikan oleh genom kloroplas.  

 Ukuran DNA kloroplas umumnya lebih 

besar daripada DNA  mitokondria. DNA ini 

mempunyai berat sekitar 100 juta (150 kb). Setiap 

kloroplas mengandung 20-60 DNA kloroplas dan 

masing-masing terdiri atas beberapa salinan. Berat 

molekul DNA kloroplas sekitar 85-140x106 dalton, 

tergantung pada masing-masing organisme. DNA 

kloroplas kacang (Pisum sativum) memiliki panjang 

120 kb, padi (Oryza sativa) 136 kb, tembakau 

(Nitotiana tabacum) 156 kb, dan alga hijau 

(Chlamydomonas reinhardtii) 195 kb.  

 Struktur DNA kloroplas mirip dengan DNA 

mitokondria. Beberapa sifat DNA kloroplas 

tanaman adalah: berantai ganda, sirkular, tidak 

menyatu dengan protein dan superkoil, memiliki 

urutan berulang, memiliki daerah kopi tunggal 

Belajar DNA 

DNA Kloroplas 
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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 

MB-RAI 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.  
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Pelatihan Filogenetik di Universitas Negeri Papua, 

kerjasama PEER UNIPA, PEER Bali dan IBRC 
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