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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 US Partners Paul H. Barber (University of California Los Angeles) and Kent Carpenter (Old Dominion University)

Konservasi Wilayah Pesisir dan Laut
Para Pembaca, salam jumpa lagi.
Biodiversitas Kepulauan
Raja Ampat memang tak
ada habisnya untuk diketahui. Sebelumnya telah
disampaikan spesies ikan
endemik. Edisi kali ini menyampaikan informasi ikan
hiu endemik di Perairan
Raja Ampat. Informasi lain
juga disampaikan seperti
biasa.
Selamat membaca.
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Lingkungan pesisir dan laut merupakan lingkungan yang kaya akan sumber daya hayati yang
penting bagi kehidupan manusia. Di daerah ini
terdapat habitat atau ekosistem seperti terumbu
karang, lamun, rumput laut atau alga, mangrove
dan ekosistem estuary. Berikut ini adalah pemanfaatan dan strategi konservasi setiap wilayah pesisir dan laut tersebut.
Ekosistem Terumbu Karang
Habitat pesisir dan laut ini diantaranya dapat
digunakan untuk kegiatan diving, monitor terumbu karang, budidaya ikan karang, teripang, dan
ikan hias.
Perlindungan ekosistem terumbu karang dapat
dilakukan melalui monitor perkembangan terumbu karang dan predator Acanthester planci
yang merusak dan menghambat pertumbuhan
karang. Monitor dan penegakan hukum juga perlu
dilakukan sehingga memberikan efek jera kepada
pemburu ikan hias yang mengggunakan bom dan
potasium.
Usaha pelestarian yang dilakukan diantaranya
adalah transplantasi terumbu karang, pembibitan
ikan karang dan teripang.
Ekosistem Lamun
Lamun dapat berguna untuk kegiatan pendidikan dan penelitian. Budidaya ikan dapat juga dilakukan di ekosistem lamun.
Perlindungan ekosistem lamun diantaranya
dilakukan melalui monitor pencermaran limbah
organik dan anorganik yang berasal dari daratan.
Pelestarian ekosistem lamun diantaranya dapat

dilakukan melalui penanaman lamun di daerah
yang terganggu, terutama pada habitat ikan dan
udang.
Ekosistem Mangrove
Pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan dan
penelitian, budidaya ikan serta udang dan kepiting
merupakan hal umum di ekosistem mangrove.
Usaha perlindungan diantaranya dilakukan melalui monitoring pencemaran sampah organik dan
anorganik, limbah logam berat yang menganggu
ekosistem mangrove. Sedangkan upaya pelestarian
dapat dilakukan melalui pembibitan mangrove.
Ekosistem Estuari
Ekosistem estuari dimnfaatkan melalui budidaya
biota estuaria dan nipah (bahan baku gula dan energi bioetanol).
Upaya perlindungan sederhana yang bisa dilakukan adalah monitor pengambilan hewan di ekosistem ini. Pembibitan ikan adalah salah satu upaya
pelestarian di ekosistem estuari.
Ekosistem Rumput Laut (Alga)
Budidaya rumput laut sebagai bahan makanan
dan kosmetik adalah salah satu contoh pemanfaatan ekosistem rumput laut atau alga. Lokasi perlindungan ekosistem ini adalah daerah pemijahan
dan asuhan ikan. Pembibitan rumput laut adalah
upaya pelestarian ekosistem rumput laut.
Cara yang paling baik untuk melindungi keanekaragaman hayati laut adalah melakukan konservasi secara sederhana.

HIU ENDEMIK RAJA AMPAT
Selain memiliki berbagai jenis terumbu karang yang masih alami, Raja Ampat juga
memiliki beberapa spesies hiu yang endemik. Hiu yang umumnya di temui di beberapa
daerah sebagai ikan yang agresif dan juga merupakan perenang yang hebat. berbeda dengan hiu yang ditemukan di kepulauan ini. Raja Ampat memiliki dua jenis hiu berjalan atau
walking shark dari 11 spesies ikan yang di temukan, hiu ini tidak menggunakan siripnya
untuk berenang tapi untuk berjalan, dua jenis hiu itu di antaranya (Hemiscyllium galei dan
Hemiscyllium henryi).
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Raja Ampat memiliki shark point yang diminati oleh banyak diver. Jenis hiu seperti hiu sirip perak (Carcharhinus albimarginatus), hiu karang abu-abu (Carcharinhus amblyrhynchos), hiu karang sirip hitam (Carcharhinus melanopterus) dan hiu
karang sirip putih (Triaenodon obesus) ditemukan di kepulauan ini. Kepulauan Raja Ampat juga memiliki sepesies baru yang
endemik yakni Hemiscyllium galei atau hiu berjalan. Hiu jantan spesies ini memiliki panjang maksimum 56.8 cm, berasosiasi
dengan terumbu karang pada kedalaman 2-4 meter. Selain itu terdapat Hemiscyllium henryi. Spesies jantannya memiliki panjang maksimum 78.3 cm dan hidup berasosiasi dengan terumbu karang di kedalaman 3-30 meter. Sejauh ini kedua hiu ditemukan di Perairan Raja Ampat dan juga Teluk Cendrawasih, Papua Barat (AK).

Etidium Bromida
Etidium bromida atau biasa disingkat dengan EtBr (Inggris=Ethidium
Bromide) merupakan suatu agen interkalasi yang digunakan sebagai pewarna.
Pewarna ini mengandung fluoresen sehingga dapat digunakan untuk
mewarnai asam nukleat (DNA maupun RNA). EtBr disebut sebagai agen
interkalasi karena sistem kerjanya menyisip diantara basa nukleotida dan
setelah itu mengikat basa-basa nukleotida tersebut, sehingga nantinya saat
diiluminasi dengan UV, maka fluoresen yang terkandung dalam EtBr akan Gambar 1. Struktur Molekul EtBr
berpendar. Warna fluoresen yang muncul adalah merah/orange. EtBr memiliki
nilai absorbansi UV maksimal pada 300 – 360nm dan nilai emisi maksimal pada 590nm. Batas deteksi EtBr ke ikatan DNA sebesar 0,5 5,0ng/ untai.
Nama IUPAC EtBr adalah 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide. Seperti kebanyakan senyawa fluorisens, EtBr adalah
senyawa aromatik. EtBr cukup toksik sehingga dalam penangannya diperlukan kehati-hatian. EtBr yang masih dalam bentuk bubuk dapat
mengakibatkan iritasi pada sistem pernapasan, mata, dan kulit. EtBr juga dapat menjadi mutagen, karsinogen atau teratogen. Meskipun
demikian hal ini tergantung pada organisme dan kondisi yang digunakan. EtBr bertindak sebagai mutagen (dapat menyebabkan mutasi)
karena dapat mengikat DNA untai ganda, sehingga dengan demikian dapat mengubah bentuk suatu molekul yang dipercaya dapat
mengganggu proses biologi yang terjadi pada DNA.
Saat bekerja dengan EtBr, kita harus menggunakan jas laboratorium, sarung tangan, masker, dan pelindung mata, serta saat preparasi
dimulai, usahakan jangan sampai larutan EtBr tertumpah. EtBr dapat didegradasi secara kimia, dikumpulkan dalam suatu wadah, maupun
dibakar. Degaradasi kimia dapat dilakukan dengan menggunakan pemutih (Sodium hypochlorite). Sedangkan larutan bufer yang
terkontaminasi EtBr harus disaring, didekontaminasi atau dihilangkan dengan charcoal maupun amberlite XAD 16 (FC).

Mahasiswa mengikuti PKL
Pada bulan ini penulisan naskah
buku “Keanekaragaman dan Konservasi Bulu Babi” telah rampung.
Naskah ini telah diserahkan ke penerbit pada akhir Januari. Buku ini rencananya akan diterbitkan secara on
line melalui web proyek
(www.ibcraja4.org) supaya dapat
diakses dan dibaca secara gratis.
Beberapa spesies target juga berhasil dikoleksi dan disimpan sementara di laboratorium. Selain itu penelitian yang didanai oleh Kementerian
Riset dan Teknologi untuk tahun anggaran 2013 mulai dilakukan. Beberapa persiapan termasuk rencana
koleksi sampel dari beberapa lokasi
telah dilakukan.
Mahasiswa MSP yang mengikuti
PKL juga masih berada di Kepulauan
Raja Ampat hingga bulan Pebruari.

Beberapa tugas mahasiswa adalah
inventarisasi, koleksi, dokumentasi
dan publikasi berMahasiswa
bagai invertebrata No
dan mikroba air.
1
Jefri Arizona
Sebanyak
10
mahasiswa mengikuti program ini
dengan supervisor
dari
MSP
dan
BDP.
Mereka
tersebar di Sawinggrai
dan
Kapisawar, Distrik
Meosmansawar
serta Amdui, Distrik Teluk Sagawin.
Berikut namanama mahasiswa

yang mengikuti PKL yang didanai oleh
MB-RAI.
Sasaran PKL
Ikan (tambahan)

2

David Lomban

Gastropoda

3

Rico Ricardo Mailisa

Sipuncula

4

Hugo Rumbewas

Lerang mutiara (Pinctada sp)

5

Putri P. Ngilawane

Makrozoobenthos

6

Deasy Yamco

Gastropoda

7

Absalom Wakum

Kima (Tridacnidae)

8

Ronald Hambuako

Teripang

9

Steven Ayomi

Bia Kodok (Polimesoda spp)

10

Yulius Tata

Gastropoda dan Bivalvia (Moluska)
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Penanda Molekuler
Penanda molekular
atau molecular markers
adalah
suatu penanda
molekular (DNA atau
protein) yang digunakan
untuk observasi dan eksploitasi variasi genetik
di dalam genom. Penanda
molekular diklasifikasikan
dalam dua kategori, yaitu:
tipe I penanda yang berasosiasi dengan fungsi gen,
dan tipe II penanda yang
tidak berasosiasi dengan
fungsi gen. Penanda tipe I
meliputi allozymes, RFLP,
SNP, mitokondria, dan
EST. Sedangkan penanda
tipe II meliputi RAPD,
AFLP, dan mikrosatelit.
Penanda molekular
juga dikatagorikan menjadi
penanda ko-dominan dan

dapat mendeteksi alel yang dominan (homozigot). Data kodominan secara umum lebih baik
dari data kodomin, meskipun
demikian penanda dominan membutuhkan waktu lebih singkat.
Penanda ko-dominan meliputi
allozymes, RFLP, SNP, dan mikrosatelit. Sedangkan penanda dominan yaitu RAPD dan AFLP.
Aplikasi penanda tipe I sangat
penting untuk studi hubungan genetik dan pemetaan QTL. Selain itu,
berfungsi penting untuk studi perbandingan genomik, evolusi, dan
identifikasi gen. Sedangkan penanda
tipe II digunakan untuk identifikasi

dominan. Penanda kodominan dapat mengidentifikasi semua alel dalam
lokus (homozigot dan
heterozigot). Sedangkan
penanda dominan hanya

spesies, strain, hybrid, dan keragaman gen.
Penanda AFLP dan mikrosatelit
sangat powerfull untuk studi diversitas genetik karena sejumlah besar
lokus dapat diskrining secara bersamaan. Selain itu, memiliki tingkat
polimorfisme yang tinggi berdasarkan nilai PIC-nya. Untuk studi
filogenetik (hubungan kekerabatan)
dalam populasi umumnya menggunakan penanda mitokondria (hewan)
dan DNA kloroplas (tumbuhan).
Dalam bidang pertanian dan akuakultur penanda molekular berperan
penting dalam pemuliaan (breeding)
untuk seleksi indukan maupun monitoring keragaman gen.

Pemilihan penanda molekular
yang tepat tergantung dari tujuan
yang ingin dicapai. Misalnya untuk
studi keragaman genetik dalam
populasi penanda molekular yang
direkomendasikan yaitu AFLP dan
mikrosatelit.
Metode analisis umumnya berbasis PCR, baik memakai penanda
(probe) maupun tidak. Contoh yang
memakai penanda, yaitu mikrosatelit yang dilabel dengan zat kimia
tertentu (FAM, HEX, ROX, TET).
Metode PCR dapat menggunakan
PCR monoplex (satu primer) dan
multipleks (2-3 primer dengan
probe yang berbeda) dalam satu
reaksi PCR (RB).

Pemanfaatan penanda DNA
Fungsi

Penada yang direkomendasi

Jenis penanda lain

Identifikasi spesies

RAPD

AFLP, mikrosatelit, isozim

Identifikasi jenis

AFLP, mikrosatelit

RAPD

Identifikasi hibrid
Determinasi induk jantan
Analisis sumber genetik/keragaman

RAPD
Mikrosatelit
AFLP, mikrosatelit

AFLP, mikrosatelit, mitokondria*

Pemetaan genetik
Pemetaan komparatif

Penanda tipe I, mikrosatelit SNP
Penanda tipe I

AFLP, RFLP
EST, mikrosatelit lestari

RAPD

Keterangan *= penanda mitokondria dapat juga digunakan untuk determinasi maternal.

PCR Gradient
PCR gradient adalah PCR
yang digunakan untuk optimasi
suhu annealing dari primer
yang digunakan. Prinsip kerjanya sama dengan PCR biasa
dengan perbedaan memiliki
blok thermal cycler yang dapat
diatur suhu annealing-nya.
Banyaknya suhu yang bisa
diatur tergantung merek PCR
yang digunakan. Misalnya PCR
gradient ABI Veriti® Dx 96Well suhunya dapat diatur sampai 6 suhu optimasi. Setiap
suhu menempati dua blok (1
blok=12 well) dengan 24 sampel yang dapat diisi (Gambar
1). PCR gradient BioSystems
sampai 12 suhu optimasi. Untuk optimasi setiap suhu cukup
1-2 sampel, alasannya lebih
menghemat bahan yang digunakan.
Jarak suhu optimasi antar
primer tidak boleh lebih besar

dari 5 oC. Misalnya jika menggunakan 12 suhu optimasi,

Gambar 1. PCR gradient ABI
Veriti® Dx 96-Well.
maka suhu yang dapat diatur
yaitu 40; 40,2; 41,3; 43,1;45,4;
48; 50,7; 53,5; 56; 58,1; 59,8;
60,6 oC. Suhu optimasi yang
berhasil dengan baik menunjukkan pita DNA yang terang,
tebal, dan spesifik (Gambar 2a,
2b) dan suhu ini dapat digunakan lebih lanjut (50,7 oC) (RB).
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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) 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.
Buletin terbit secara berkala pada setiap akhir bulan.

Istilah Penting
Mikrosatelit, suatu urutan nukleotida pendek (1-6 pb) yang berulang yang terdapat dalam genom.
Homozigot, lokus yang memiliki sepasang alel yang sama (misalnya: AA, aa)
Heterozigot, lokus yang memiliki sepasang alel yang berbeda (misalnya: Aa, Bb)

Singkatan
 IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry
 EtBr = Ethidium Bromide, Etidium Bromida
 MSP = Managemen Sumberdaya Perairan
 BDP = Budidaya Perairan
 PIC = Polymorphic Information Content
 RAPD = Random Amplified Polymorphic DNA
 SNP = Single Nucleotide Polymorphism
 RFLP = Restriction Fragment Length Polymorphism

 ESTs = Expressed Sequence Tags
 AFLP = Amplified Fragment Length Polymorphism
 QTL = Quantitative Trait Loci
 FAM = 6-carboxy fluorescine
 HEX = Hexachloro 6-carboxy fluorescine
 ROX = 6-carboxy X rhodamine
 TET = Tetrachloro 6-carboxy fluorescine
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