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Lindungi Ragam, Lestari Indonesia  

organisme, tetapi berbeda pada urutan 
kerangka bangun DNA atau pasang basa. 
Urutan unik pasang basa, khususnya 

pola berulang, menyediakan sarana 
untuk mengidentifikasi spesies, populasi, 

dan bahkan individu. Urutan DNA pendek 
yang berada pada densitas tinggi pada 
lingkungan, merupakan potensi untuk 
mempelajari komunitas organisme.   

eDNA dapat digunakan untuk 
inventarisasi dan monitoring misalnya 
untuk peningkatan deteksi spesies asli 
dan deteksi dini spesies invasif. Pada 
peningkatan deteksi spesies asli, 

menggunakan  p ro t o co l  eDNA 
memungkinkan secara cepat, koleksi 
hemat biaya, dan standar data distribusi 
spesies dan kelimpahan relatif. Untuk 

organisme kecil, langka, mimikri, dan 
spesies lain yang sulit untuk dideteksi, 

eDNA menjadi pilihan yang menarik 
untuk program inventarisasi dan 
m o n i t o r i n g .  De t e k s i  s p e s i e s 
menggunakan eDNA dapat meningkatkan 
penilaian keanekaragaman hayati dan 
memberikan informasi tentang status, 
distribusi, dan persyaratan habitat untuk 

spesies yang kurang dikenal. eDNA juga 
dapat menjadi alat yang efektif untuk 
deteksi awal spesies invasif perairan.  

Penerapan metode eDNA untuk 
pemantauan spesies terdiri atas 
b e b e r a p a  t a h a p a n  t e r m a s u k 

mengumpulkan sampel air.  Secara 
singkat dapat dilihat pada skema. 

Analisis distribusi spesies adalah tahap 
penting pertama kajian biodiversitas dan 
diperlukan oleh beberapa disiplin ilmu 
lain termasuk untuk konservasi dan 
pengelolaan biodiversitas.  

Pernahkah anda mendengar DNA 
lingkungan? DNA lingkungan mungkin 
terdengar asing dan baru bagi kita, 

namun merupakan istilah yang umum 
dan banyak digunakan oleh ahli 

mancanegera beberapa tahun terakhir.  
DNA lingkungan atau environmental DNA 
biasa disingkat eDNA adalah alat, 
metode-teknik atau analisis yang 
digunakan untuk mengisolasi DNA yang 
berasal dari lingkungan untuk 
menentukan keberadaan suatu spesies 

asal lingkungan tersebut. Analisis 
dilakukan tanpa berhubungan langsung 
dengan organisme tersebut. Sumber 
eDNA termasuk kotoran yang 
dikeluarkan, lendir, gamet, kulit rambut, 
dan bangkai. eDNA dapat dideteksi 

dalam bentuk seluler atau ekstraseluler. 

 Secara singkat eDNA adalah DNA 

yang berada di lingkungan. eDNA adalah 
DNA inti atau DNA mitokondria yang 
dilepaskan dari suatu organisme ke 
lingkungan. Dalam lingkungan perairan, 
eDNA diencerkan dan didistribusikan 
oleh arus dan proses hidrologi lainnya, 
yang bertahan beberapa hari sampai 

bulan, tergantung kondisi lingkungan. 
Paparan radiasi UV, keasaman, panas, 
serta endo dan eksonuklease dapat 
mendegradasi eDNA. Meskipun 
demikian, para ahli juga mampu 
mendeteksi spesies setelah berada 

puluhan tahun di lingkungan. 

DNA atau Asam Deoksiribonukleat 

merupakan materi hereditas dalam 
organisme yang mengandung instruksi 
biologi untuk pembangunan dan 
pemeliharaan mahluk hidup. Struktur 
kimia DNA sama untuk semua 

S k e m a  R i n g k a s a n 

Tahapan analisis eDNA 
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Penelitian Invertebrata Indo-Pasifik 

AHAT bersama empat peneliti mancanegara 
yang masing-masing berasal dari Smithsonian 
Institution of Panama, Laboratorium of Marine 
Biotechnology Institute of Bioscience-
University Putra Malaysia, Marine Science 
Institute-University of the Phillippines dan 
University of Guam memenangkan hibah 
penelitian ilmiah dari National Geographic 
Society. Tim yang dikoordinir oleh Harilaos A. 
Lessios Ph.D (SI) sebagai Principal Investigator 
mengajukan judul proposal Phylogeographic 
Discontinuities between Indian Ocean and 
Western Pacific Population of Marine 
Invertebrates.  

Tujuan penelitian kami adalah ingin 
menjawab empat pertanyaan: 1) berapa banyak 
spesies yang menunjukkan patahan genetik 
antara Lautan Pasifik bagian barat dan India? 
Dimana lokasi patahan tersebut? Apakah ada 
penghalang eksternal? 3) apakah arah aliran 
gen ke dalam Coral Triangle atau sebaliknya? 4) 
Apakah dapat dibedakan dalam penyebaran 
dan hubungan genetik antara spesies yang 
terhubung dengan perbedaan dalam sejarah 
hidup mereka? 

Penelitian akan berlangsung selama dua 
tahun mulai 2014 dan akan berakhir pada 
Agustus 2015. Dalam penelitian ini, tim akan 
fokus pertama pada biota bulu babi  Indo-
Pasifik yang tersebar terutama di  masing-
masing negara asal peneliti seperti Indonesia, 
Panama, Malaysia, Philipina dan Guam. Ada 26 
spesies bulu babi regular target penelitian ini 
dan 16 diantaranya tersebar di Indo-West 
Pasifik dan sisanya ditemukan di IWP dan 

Pasifik Tengah. Khusus di Indonesia koleksi 
sampel akan dilakukan di beberapa wilayah 
seperti Sulawesi Utara, Riau, Papua, Jawa dan 
Sulawesi Tenggara.  

P e r en c a n aa n  p en e l i t i a n  s e d an g 
dipersiapkan oleh para peneliti. Penelitian 
akan mulai dilakukan pada awal tahun 2014. 
Meskipun demikian, beberapa spesies target 
sudah dikumpulkan dari beberapa lokasi. 
Hingga bulan Desember,  koleksi sampel telah 
terkumpul dari beberapa lokasi dan diawetkan 
dalam alkohol hingga diperlukan untuk 
analisis lebih lanjut. Usaha mencari dana lain 
juga dilakukan oleh tim dengan mengajukan 
proposal lain ke donatur lain.   

Penandatanganan Perjanjian Hibah 
Penelitian Ilmiah antara PI dan NGS telah 
dilakukan sejak Oktober 2013 setelah 
sebelumnya Ko-PI masing-masing negara 
menandatangani dokumen perjanjian tersebut 
pada bulan yang sama. Penelitian baru ini 
dapat saling mendukung dan melengkapi 
dengan kegiatan penelitian MB-RAI Raja 
Ampat.  

Berbagai jenis bulu babi target penelitian 
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Monitoring Bioreef  

Setelah peletakan media bioreef  

menggunakan tempurung kelapa di pulau lemon 

pada bulan sebelumnya, Tim Hibah Bina Desa yang 

berasal dari HMJ Ilmu Kelautan, Perikanan, dan 

HMJ Ekonomi kembali melakukan monitoring 

kedua pada bulan ini. Monitoring bertujuan untuk 

membersihkan sampah anorganik maupun organik 

yang menempel pada media bioreef yang akan 

mengganggu pertumbuhan karang. Tujuan lain 

adalah memastikan posisi media bioreef tidak 

bergeser dan tidak mengganggu ekosistem di 

sekitarnya. Pada survei ini Tim Hibah melakukan 

pendataan atau survei perkembangan pertumbuhan 

karang pada media bioreef. 

Monitoring diawali dengan penandatanganan 

berita acara oleh Kepala Kampung Pulau Lemon dan 

arahan kepada masyarakat. Ketua Tim Hibah Bina 

Desa menyampaikan tatacara dan keselamatan 

survey media bioreef.   

Monitoring dilakukan bersama masyarakat 

dan beberapa orang dari anggota Tim bina desa. 

Monitoring dilakukan dengan cara menyelam 

menggunakan  peralatan SCUBA sedangkan 

masyarakat menggunakan peralatan snorkling untuk 

bersama-sama memastikan posisi media bioreef 

tidak bergerak ataupun tertutup oleh sampah. 

Survei mengamati secara visual dan melakukan 

dokumentasi. Dalam kegiatan ini  tim menemukan 

biota-biota  yang berada di sekitar media bioreef 

sperti Ascidian sp., beberapa jenis gastropoda dan 

ikan karang (AK). 

Mengikuti PKL, Tugas Akhir 

Mahasiswa Universitas Negeri Papua dan 

Universitas Brawijaya bergabung dengan MB-RAI 

dalam mengikuti Praktek Kerja Lapang dan 

penelitian tugas akhir untuk memenuhi salah satu 

syarat akademik dalam kampus masing-masing. 

Keterlibatan mahasiswa ini sekaligus melaksanakan 

dan mendukung program pendidikan dan penelitian 

proyek MB-RAI. 

Empat mahasiswa UNIPA, tepatnya dari 

Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan akan mengikuti 

praktek kerja lapang baik di Raja Ampat maupun 

Laboratorium Genetika UNIPA. PKL di laboratorium 

bertujuan melakukan analisis genetik sampel 

invertebrata asal perairan Raja Ampat yang dikoleksi 

oleh mahasiswa pada periode sebelumnya. PKL di 

lab akan berlangsung dari bulan Januari 2014. 

Sedangkan PKL di Raja Ampat umumnya melakukan 

inventarisasi invertebrata beberapa lokasi di Raja 

Ampat yang rencana keberangkatannya pada minggu 

pertama atau kedua bulan Januari 2014.   

Sementara mahasiswa UB, mempersiapkan 

proposal penelitian untuk melakukan analsisis 

laboratorium sampel asal Raja Ampat yang telah 

dikoleksi sebelumnya. Ada tiga mahasiswa yang akan 

melakukan penelitian laboratorium dalam rangka 

menyelesaikan pendidikan sarjana masing-masing. 
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Metagenom DNA  

sel target yang dinginkan dapat 

terekstrak dengan sempurna. Cloning 

genom merupakan salah satu upaya 

untuk memperbanyak jumlah DNA 

yang diperoleh, karena terkadang 

jumlah yang diperoleh terlalu sedikit 

konsentrasinya. Metode amplifikasi 

yang biasa digunakan yaitu Multiple 

Displacement Amplification (MDA).  

Genom Sekuensing dilakukan 

dengan metode Metagenomic Shotgun 

Sequencing, baik dengan metode 

Sanger maupun dengan menggunakan 

next generation sequencing (NGS). 

Terdapat empat teknologi yang 

digunakan untuk NGS yaitu: 454 

Pyrosequencing, Ion torrent personal 

genome machine, Illumine genome 

Analyzer II, dan Applied biosystem 

solid system. Analisis data. Hasil 

sekuens yang diperoleh dari 

metagenom sekuensing merupakan 

data yang sangat besar dan bercampur 

dari berbagai macam spesies. Ukuran 

data yang diperoleh bisa mencapai 

ratusan giga basa atau sekitar 1011 

basa. Secara umum, analisis data 

metagenom yang dilakukan yaitu : 

assembly, binning dan annotation. 

Assembly merupakan analisis yang 

dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan urutan utuh dari genom 

yang kita inginkan. Binning 

merupakan analisis yang dilakukan 

untuk menggabungkan fragmen-

fragmen gen menjadi satu kelompok 

yang mungkin berasal dari satu 

genom. Annotation adalah analisis 

yang dilakukan jika kita ingin 

merekonstruksi genom yang diperoleh 

dari hasil assembly. Banyak software 

yang dapat digunakan dalam analisis 

metagenom data diantaranya yaitu: 

Software Assembly : Newbler, 

AMOS, MIRA, Software Annotation : 

FragGeneScan, MetaGeneMark, 

MetaGeneAnotator, Orphelia, 

Software Binning : IMG/M, MEGAN, 

MG-RAST, CARMA, Sort-ITEMS, 

MetaPhyler (MD). 

Metagenom adalah salah satu 

teknik genomik modern yang 

digunakan untuk mempelajari 

biodiversitas dan struktur komunitas 

mikroba berdasarkan informasi 

genetik yang diisolasi langsung dari 

lingkungan asalnya, tanpa harus 

melakukan kultur atau pembiakan. 

Gagasan utama dari metagenom ini 

adalah bagaimana mengumpulkan 

fragmen-fragmen DNA yang 

diperoleh dari alam untuk 

dirangkaikan dan dianalisis sebagai 

sebuah genom analog yang utuh. 

Teknik ini muncul untuk mengatasi 

salah satu permasalahan utama dalam 

mempelajari ekologi mikroba, yaitu 

rendahnya tingkat keberhasilan proses 

kultur mikroba dari alam dalam 

laboratorium. Dalam proses kultur, 

kemungkinan mikroba yang dapat 

tumbuh dalam media kultur 

konvensional hanya sekitar 0,056 %. 

Oleh karenanya, dengan teknik 

metagenom diharapkan bisa diperoleh 

informasi mengenai mikroba yang 

tidak terkulturkan tersebut.  

Dewasa ini, penggunaan teknik 

metagenom semakin luas dan terus 

dikembangkan. Selain digunakan 

dalam mempelajari variasi spesies 

atau genom dari mikroba dan 

filogenetik survei, metagenom juga 

memberi kontribusi dalam penemuan 

keanekaragaman gen-gen baru yang 

diperoleh dari komunitas mikroba. 

Beberapa aplikasi lain dari 

metagenom adalah: eksplorasi enzim-

enzim baru dari lingkungan dan cara 

memproduksinya, meningkatkan 

efektivitas produksi bioetanol, 

screening senyawa-senyawa bahan 

alam baru, mempelajari interaksi 

antara mikroba dengan inangnya, 

pencarian virus-virus baru, 

pengolahan dan remediasi lingkungan 

tercemar, peningkatan kesuburan 

tanah dengan memanfaatkan 

komunitas mikroba dan beberapa 

aplikasi lainnya. Penelitian yang 

dilakukan oleh MBRAI juga 

merupakan salah satu aplikasi dari 

teknik metagenom analisis.  

Secara umum, ada 6 tahapan 

dalam penelitian metagenom, yaitu: 

A. Pengambilan sampel, B. 

Pemisahan partikel berdasarkan 

ukuran, C. Ekstraksi DNA, D. 

Kloning genom, E. Genom 

Sekuensing, F. Analisis data.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan Sampel. Sampel 

yang digunakan bisa berupa sampel 

cair (air laut dan air sungai), sampel 

padat (tanah), atau berupa isi perut 

dari suatu hewan. Setiap jenis sampel 

memiliki teknik penanganan masing-

masing. Pemisahan partikel 

bertujuan untuk menghilangkan 

beberapa kontaminasi yang dapat 

memperburuk kualitas sekuens genom 

DNA. Misalkan, fokus penelitiannya 

adalah mikroba, sampel perlu disaring 

dengan menggunakan penyaring yang 

berukuran kecil dengan tujuan agar 

DNA yang nanti diperoleh hanya 

benar-benar dari DNA Mikroba. Hal 

ini akan mempercepat dalam tahap 

analisis data yang nanti dilakukan. 

Ekstraksi DNA dilakukan 

untuk memperoleh seluruh DNA yang 

ada pada sampel. Proses ektraksi 

harus disesuaikan dengan sampel 

untuk memastikan semua DNA dari 

Sumber : Wikipedia.org 
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Lagi, Pemasangan ARMS 
Inventaris biota yang diperoleh akan menjadi 

data dasar yang berguna untuk melihat dan 
memantau status dan kondisi invertebrata dan 
mikroba setiap lokasi. Selanjutnya data yang 
diperoleh di Papua bisa dibandingkan dengan data 
lokasi perairan Indonesia lain. Dalam kurun waktu 
satu tahun terakhir, pemasangan ARMS juga telah 
dilakukan pada beberapa lokasi di Perairan 
Indonesia lain, termasuk diantaranya adalah 
perairan Kepulauan Seribu dan Bali.  

Pemasangan ARMS merupakan rangkaian 
penelitian lingkup Indonesia yang bertujuan 
melakukan inventarisasi dan monitoring 
invertebrata dan mikroba menggunakan metode 
sama. Papua yang menjadi salah satu lokasi 
penelitian mewakili lokasi yang tingkat tekanan 
penduduknya relatif kurang.  Hal ini terutama  
berhubungan dengan rendahnya jumlah penduduk 
lokasi ini. Penelitian di Papua didukung oleh 
program PEER USAID-NSF sedangkan lokasi lain 
didukung oleh NSF dengan pelaksana tiga 
perguruan tinggi Indonesia (UNIPA, UNDIP dan 
UDAYANA) yang dikoordinir oleh UCLA dan SI.  

 

Melanjutkan pekerjaan sebelumnya, tim 
kembali memasang  ARMS di Perairan Teluk 
Cenderawasih. Pemasangan dilakukan oleh Tim CI 
pada Tridacna Atol yang belum ter-cover pada 
periode pemasangan sebelumnya.  Ada enam ARMS 
yang dipasang pada lokasi ini sekaligus merupakan 
tahap akhir dari seluruh rangkaian pemasangan 
ARMS di Papua. 

Dengan demikian, secara keseluruhan tim MB-
RAI yang bekerja sama dengan berbagai lembaga 
dalam dan luar negeri telah memasang 48 ARMS di 
Papua. Rinciannya, 27 ARMS dipasang di Kepulauan 
Raja Ampat dan 21 ARMS di Teluk Cenderawasih. 
Sesuai rencana seluruh ARMS akan diambil atau 
direcovery oleh tim setelah satu tahun atau lebih 
untuk melakukan analisis morfologi dan genetik 
seluruh invertebrata dan mikroba yang menempel 
pada setiap lempengan ARMS. 

Pekerjaan ini membutuhkan kerjasama dan 
koordinasi tim yang solid sehingga hasilnya bisa 
maksimal. Peluang menemukan spesies baru sangat 
besar meskipun tujuan utama penelitian adalah 
inventarisasi dan monitoring invertebrata dan 
mikroba perairan. Penelitian juga bertujuan 
membandingkan tingkat keragaman dan kondisi 
spesies invertebrata dan mikroba wilayah perairan 
padat penduduk dan jarang penduduknya.  

ARMS yang dipasang di Teluk Cenderawasih 
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Invertebrata Laut Raja Ampat 

Chromodoris geometrica 
C. geometrica ditemukan di Perairan Raja 

Ampat pada kedalaman 20-80 kaki dengan salinitas 

33ppt dan tingkat kecerahan 13.3m . Spesies dapat 

mencapai panjang 35mm. Warna bervariasi dengan 

coklat susu hingga ungu. Mantel berwarna putih 

gading dan memiliki batas putih. Spesies juga 

tersebar di Ambon, Bali dan Lembeh. 
 

 

 

 

 

 

Kingdom: Animalia, Filum: Moluska, Kelas: 

Gastropoda, Ordo: Nudibranchia, Famili: 

Chromodorididae, Genus: Chromodoris, Spesies: C. 

geometrica (Risbec 1928) 
 

 

Chromodoris leopardus 
C. leopardus ditemukan di Perairan Raja 

Ampat pada kedalaman 20-80 kaki. Selain di Raja 

Ampat, spesies tersebar di Bali, Komodo, Lembeh 

dan Manado. Spesies juga ditemukan di Malaysia , 

Philipina dan Kaledonia Baru. 

 
  

 

 

 

 

 

Kingdom: Animalia, Filum: Moluska, Kelas: 

Gastropoda, Ordo: Nudibranchia, Famili: 

Chromodorididae, Genus: Chromodoris, Spesies: C. 

leopardus (Rudman 1987) 
 

C. leopardus memiliki warna bervariasi 

dengan tubuh maksimum mencapai 6cm. Tubuh 

memanjang dengan kaki yang berbeda dari tubuh 

bagian atas dengan skirt besar seperti mantel 

menyembunyikan kaki. Bagian atas mantel 

kecoklatan dengan bintik-bintik gelap dilingkari 

dengan warna putih. Batas mantel berwarna putih 

dengan batas luar ungu dengan garis biru. 

 

Melanjutkan edisi sebelumnya, edisi Desember 

menginformasikan deskripsi invertebrata empat 

spesies dari genus Chromodoris yang dikoleksi oleh 

tim MB-RAI di Kepulauan Raja Ampat. 

 

Chromodoris coi 
C. coi ditemukan di kedalaman 30-60 kaki 

dengan salinitas 32 ppt. Spesies yang memiliki 

warna biru, merah muda, kuning, dan lain umumnya 

ditemukan pada habitat yang relatif terlindung 

seperti di lagun. Selain di Raja Ampat spesies 

ditemukan di Perairan Indonesia lain seperti di 

Wakatobi, Lembeh, Bali dan Ambon. Di luar negeri, 

spesies ditemukan di Australia, PNG, Philipina, 

Guam, Jepang, Vietnam, Kepulauan Marshall dan 

Fiji. 
 

  

 

 

Kingdom: Animalia, Filum: Moluska, Kelas: 

Gastropoda, Ordo: Nudibranchia, Famili: 

Chromodorididae, Genus: Chromodoris, Spesies: C. 

coi (Risbec 1956) 

Chromodoris dianae  
 Spesies ditemukan di Perairan Raja Ampat pada 

kedalaman 20-80 kaki. Memiliki sistem reproduksi 

dan radula serta memiliki garis hitam putus-putus. 

C. dianae juga memiliki indang berwarna biru pucat. 

Spesies juga banyak ditemukan di Philipina, 

Kalimantan dan wilayah perairan Indonesia lain 

terutama pada perairan relatif dangkal pada dinding 

karang.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kingdom: Animalia, Filum: Moluska, Kelas: 

Gastropoda, Ordo: Nudibranchia, Famili: 

Chromodorididae, Genus: Chromodoris, Spesies: C. 

diannae (Gosliner & Behrens 1998) 
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Melanjutkan Belajar DNA, edisi kali ini menyajikan pengetahuan tentang materi genetik virus. Selamat 

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

Penemuan “gen di dalam gen”, misalnya pada DNA 

bakteriofag (x174, yang berisi 5386 residu 

nukleotida, tidak cukup panjang untuk menyandi 9 

jenis protein yang berbeda. 

Beberapa virus yang menginfeksi sel eukariot 

mempunyai gen dengan urutan nukleotida enhancer 

seperti sel eukariot. Urutan ini juga dapat 

meningkatkan kecepatan transkripsi gen virus 

tertentu. Enhancer ini dapat dipindahkan dari posisi 

awalnya dan masih tetap berfungsi secara efisien. 

Ukuran DNA virus lebih besar dibandingkan 

dengan ukuran partikel virus itu sendiri, sehingga 

DNA virus tersebut harus terlipat-lipat secara 

kompak untuk memuat dirinya dalam partikel. DNA 

virus bervariasi dari BM 0.025 sampai BM 3600.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Penelitian virus menunjukkan bahwa materi 

genetik virus dapat berupa DNA dan RNA. RNA 

virus mempunyai potensi genomik dan DNA rantai 

tunggal virus tertentu dapat bertindak sebagai 

genom seperti DNA rantai ganda umumnya. DNA 

virus mempunyai bentuk struktur tersier yang 

bervariasi, ada yang berbentuk rantai tunggal 

sirkular, berbentuk rantai tunggal linier, rantai 

ganda sirkular dan ada juga yang berbentuk rantai 

ganda linier.  

Beberapa genom DNA virus tertentu 

memiliki rantai ganda, seperti dalam sel prokariot 

dan eukariot. Beberapa virus lain memiliki DNA 

rantai tunggal. Selain itu virus lain juga dapat 

memiliki materi genetik RNA dalam rantai tunggal 

atau RNA rantai ganda. Genom virus dapat 

berbentuk sirkular atau linier.  

Virus dengan materi genetik RNA dapat 

digolongkan dalam virus RNA kecil dan virus RNA 

besar. Yang termasuk kelompok virus pertama 

adalah R17 dan virus polio. Sedangkan yang 

termasuk dalam kelompok virus RNA besar, 

misalnya virus influensa, vesikular stom. Sindbis, 

leukimia tikus dan retrovirus. Semua jenis virus 

tersebut memiliki RNA rantai tunggal linier sebagai 

materi genetiknya, dengan jumlah gen bervariasi 

masing-masing jenis virus. 

DNA virus dapat membentuk keadaan nick 

akibat denaturasi pada tempat terjadinya fragmen 

DNA. Ada tiga tempat spesifik yang merupakan 

tempat terputusnya rangkaian DNA fag T5 rantai 

ganda yang menghasilkan 5 fragmen DNA rantai 

tunggal di samping 2 tempat spesifik lainnya. 

Diketahui bahwa urutan nukleotida suatu 

gen berhubungan kolinier dengan urutan RNA 

pembawa pesan dan polipeptida yang akan 

disintesis. Namun para ahli menemukan hal lain 

pada urutan DNA virus yaitu DNA dengan 

rangkaian nuklelotida seperti pada DNA eukariot 

dimana beberapa gen memiliki urutan nukleotida 

penghubung yang tidak diterjemahkan, intron. Pada 

sejumlah virus, suatu urutan nukleotida DNA yang 

sama menyandi bagi 2 protein yang berbeda. 

Belajar DNA 

Materi Genetik Virus 

Organisasi Genom Polivirus 

RNA Virus 
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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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