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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).

KONSERVASI

Para Pembaca, salam jumpa lagi.
Edisi kali ini menginformasikan Zonasi
Adat masyarakat Raja Ampat dan beberapa kerja sama untuk melindungi
sumberdaya laut. Edisi ini juga menampilkan aktivitas proyek MB-RAI selama
bulan Desember 2012. Tak ketinggalan
informasi alat laboratorium juga ditampilkan.
Selamat membaca.

ANTARA KITA DAN MEREKA
Dalam upaya mengelola kawasan lautnya yang
luas, negara kita membutuhkan kerjasama dengan
negara-negara lain. Oleh
karenanya, telah lahir beberapa bentuk kerjasama
Internasional yang memiliki
arah dan tujuan yang jelas.
Adapun
beberapa
kerjasama
tersebut
yaitu:
CITES, CBD, SSME, BSSI dan
CTI.
CITES (Convention on
International Trade of Endangered Species) merupakan kerjasama international yang mewajibkan

kepada anggotanya untuk
menjaga kelestarian berbagai spesies yang dianggap terancam punah.
CBD (Convention on
Biological
Diversity)
adalah kerjasama yang
mengatur konservasi dan
pemanfaatan
keanekaragaman hayati secara
bijaksana.
SSME
(SuluSulawesi Marine Ecoregion) adalah kerjasama
antar negara yang berada
di sekitar laut Sulu untuk
tetap menjaga dan mengawasi
semua
aktivitas

manusia guna kelestarian
sumberdaya hayati wilayah.
Kerjasama ini melibatkan tiga
negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Philipina.
BSSE (Bismark Solomon
Sea Ecoregion) merupakan
kerjasama dalam hal konservasi penyu belimbing yang
endemik dan hampir punah.
BSSE meliputi Kepulauan
Solomon, Papua Nugini dan
Indonesia. Wilayah ini merupakan habitat, tempat bertelur, menetas, mencari makan
dan bermigrasi penyu belimbing.
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Raja Ampat khususnya masyarakat
Yellu telah mendeklarasikan zona adat
kawasan konservasi laut daerah (KKLD)
pada bulan November lalu.

zona pemanfaatan lain, dibagi lagi dalam beberapa sub zona, yakni sub zona pemanfaatan
tradisional masyarakat, sub zona sasi dan sub zona
pemanfaatan umum.

Zonasi dibuat berdasarkan pertimbangan
ilmiah dan kearifan lokal. Melalui zonasi,
masyarakat kampung Yellu memiliki
suatu sistem zonasi yang unik. Penerapan
zonasi ini berlaku di KKLD Misool
Timur Selatan. Luas total KKLD Misool
Timur Selatan sebesar 366.000 ha.

Zonasi adat merupakan kebutuhan pengelolaan
dan perlindungan dari berbagai pihak terutama
dari masyarakat adat. Penentuan zonasi adat sudah
dirintis sejak empat tahun lalu dengan berbagai
kajian.

Melalui zonasi adat, kawasan konservasi terbagi menjadi tiga zona utama
yaitu zona inti, zona pemanfaatan terbatas
dan zona pemanfaatan lain. Zona pemanfaatan terbatas dibagi dalam beberapa
sub zona yakni sub zona ketahanan pangan dan pariwisata serta sub zona perikanan berkelanjutan dan budaya. Untuk

Diharapkan melalui zonasi ini, sumberdaya laut
Raja Ampat terlindung dan masyarakat sekitar
dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya
tanpa mengabaikan kelestariannya untuk generasi
yang akan datang.
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EKOSISTEM DAN ZONASI LAUT

Ekosistem laut merupakan suatu ekosistem yang terdiri atas berbagai komponen biotik (organisme)
dan komponen abiotik (fisika-kimia) yang saling berkaitan. Kedua komponen membentuk suatu sistem dalam
menjaga kesetimbangan antara satu sama lain. Kedua komponen juga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Apabila terjadi perubahan komponen abiotik (suhu) maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan kehidupan
organisme laut yang sensitif terhadap perubahan suhu lingkungan. Begitu juga sebaliknya, apabila jumlah
organisme yang hidup dalam suatu ekosistem terkurangi secara besar-besaran makan akan mempengaruhi
siklus hidup organisme yang lain dan menyebabkan perubahan kecerahan dan salinitas air laut.
Ekosistem laut mempunyai luas lebih dari 2/3 permukaan bumi, atau sekitar 70% dari luas permukaan
bumi. Lautan secara sistematik terbagi menjadi dua bagian, yaitu zona neritik dan zona oseanik. Kedua zona
mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, termasuk jenis organisme yang dapat hidup pada setiap zona .
Banyak hal yang perlu dikaji pada ekosistem laut, terutama pada komponen biotik yang merupakan satu unit
kehidupan yang alami, serta zonasi ekosistem laut yang menunjang kehidupan organisme laut.
Zona Neritik atau zona yang paling dekat dengan pantai mempunyai karakteristik yang dangkal dan
berada di sepanjang pantai. Zona neritik mempunyai lebar + 16-240km dari tepi pantai. Sedangkan Zona
Oseanik merupakan zona lautan terbuka yang dibagi menjadi zona basial, abisal, dan hadal. Zona basial
mempunyai kedalaman + 200-4000 meter, sedangkan zona abisal dan hadal merupakan bagian zona yang
lebih dalam sampai ke dasar lautan.
Ekologi laut yang berdasarkan penembusan cahaya terbagi menjadi dua zona yaitu zona fotik atau zona
eufotik yaitu zonasi laut yang masih bisa tertembus cahaya matahari, sehingga pada zona ini banyak ditemukan organisme yang membutuhkan energi dari cahaya matahari. Zona fotik mempunyai kedalaman + 150
meter, kedalaman ini tergantung kondisi lingkungan pada laut masing-masing. Selanjutnya zona afotik yaitu
zona lautan yang sudah tidak dapat tertembus oleh cahaya matahari,.
Ekologi laut berdasarkan kedalaman laut terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya: zona epineritik,
neritik, batial, dan zona abisal. (QM).
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PCR KABINET
PCR Kabinet atau sering disebut PCR
Cabinet, PCR Air Laminar Cabinet,
maupun PCR Flow Laminar Cabinet
merupakan
istilah
yang
identik.
Walaupun berbeda dalam penyebutan,
namun memiliki arti yang sama. PCR
Kabinet merupakan sebuah kabinet atau
lemari kaca yang digunakan untuk proses
PCR. Seperti yang telah diketahui PCR
(Polymerase Chain Reaction) merupakan
suatu metode untuk mengamplifikasi satu
untai ganda nukleotida menjadi ribuan
bahkan jutaan untai ganda nukleotida
yang sama. Karena kesensitivan proses
amplifikasi ini untuk terkontaminasi,
maka diperlukan suatu alat yang dapat
mencegah
dan
meminimalisasi
kontaminasi eksternal yang mungkin
ditimbulkan selama preparasi reagen,
preparasi sampel, maupun sampel yang
telah diamplifikasi.
PCR Kabinet telah banyak dimiliki oleh
laboratorium yang bergerak di bidang
molekuler, dengan alat ini, secara
signifikan dapat mengurangi kontaminasi

sampel saat preparasi PCR, karena alat ini
meniupkan udara steril kedalamnya,
sehingga area kerja bebas dari debu,
mikroba, spora, maupun partikel-partikel
lainnya yang dapat menimbulkan
kontaminasi. PCR Kabinet dilengkapi
dengan hepa filter untuk menyaring udara
serta lampu UV untuk melengkapi
kebersihan area kerja. Lampu UV
dinyalakan saat PCR Kabinet tidak
digunakan.

preparasi PCR, serta memiliki sistem
pengoperasian yang cukup mudah (FC).

Saat ini telah
banyak
pabrik
yang
memproduksi
PCR
Kabinet.
Masing-masing
pabrik memiliki
spesifikasi
tersendiri
pada
setiap produknya.
Namun sejauh ini kelebihan yang
ditawarkan untuk PCR kabinet ini adalah
sangat efektif digunakan untuk proses

Pembekalan PKL dan Undangan Penelitian

Kembali kami mendapatkan
kunjungan tamu. Kali ini tamu berasal
dari Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) untuk melakukan
evaluasi Indonesian Biodiversity Research Center (IBRC) project. Pada kesempatan ini, tiga orang staf Bappenas
berkunjung ke UNIPA untuk memawancarai beberapa alumni IBRC.
Kegiatan berlangsung pada tanggal 18
Desember 2012.

Pada bulan yang sama, Abdul
Hamid Toha memberikan pembekalan
kepada mahasiswa Jurusan Perikanan
FPPK UNIPA yang akan melakukan
praktek kerja Lapangan (PKL) di Kepulauan Raja Ampat. Mahasiswa berjumlah 20 orang dan 10 mahasiswa diantaranya mendapat dukungan biaya transportasi proyek MB-RAI. Kegiatan pembekalan dilaksanakan pada tanggal 19
Desember 2012 bertempat di Aula
Perikanan. Materi pembekalan terkait
teknik pengambilan dan penanganan
sampel yang akan dimanfaatkan untuk
analisis mofologi dan genetika molekuler. Mahasiswa juga dibekali dengan Ebook “Tropical Pacific Invertebrates”

untuk acuan identifikasi speseis target
di lapangan.
Pada Desember ini, MB-RAI Project juga mengundang peneliti, mahasiswa dan dosen untuk melakukan
penelitian invertabrata dan mikroba
laut Kepulaun Raja Ampat di Laboratorium Bioteknologi UNIPA. MB-RAI akan
memberi bantuan sampel, bahan dan
peralatan laboratorium proyek MBRAI. Undangan penelitian ini selengkapnya dapat dilihat di ibc.raja4.org.
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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.
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Singkatan
CITES ( convention on International Trade of endangered Species)
CBD (convention on Biological diversity)
SSME (Sulu-Sulawesi Marine ecoregion)
BSSE (Bismark Solomon Sea Ecoregion)
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