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 Mengapa Keragaman Genetik Penting? 

Pembaca, edisi sekarang menampilkan tiga kegiatan utama bulan Pebruari 2014 yaitu mengikuti Pelatihan Genetika Sea 

Grass, Kuliah Umum dan Temu Koordinasi MB-RAI. Edisi sekarang juga tetap menampilkan informasi Belajar DNA. 

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  

 Keragaman genetik adalah keragaman hayati pada tingkat pertama dan paling mendasar. Keragaman 
genetik merupakan ukuran kemungkinan pilihan informasi yang diberikan oleh sebuah gen. Keragaman 
genetik dapat diwariskan dalam suatu populasi sebagai hasil dari perbedaan alel yang ada dalam gen. 
Keragaman genetik merupakan bahan baku untuk adaptasi di masa depan dan merupakan dasar untuk 
fleksibilitas dan responsif evolusi. Tingkat perubahan evolusioner dalam suatu populasi sebanding dengan 
jumlah keragaman genetik yang tersedia. 
 Mengapa kita harus peduli pada keragaman genetik? Keragaman genetik sangat penting bagi seluruh 
keragaman biologi. Keragaman genetik menentukan kapasitas populasi untuk beradaptasi dengan kondisi 
lingkungan baru dan merupakan hal mendasar untuk kelangsungan hidup. Secara umum keragaman genetik 
penting karena dapat meningkatkan pilihan evolusi masa depan, memelihara cetak biru kehidupan, 
kehilangan keragaman genetik dalam sebuah populasi menunjukkan masalah. Pada akhirnya, gen (cetak 
biru kehidupan) mengatur semua proses biologis di planet ini. Hilangnya keragaman genetik analog dengan 
hilangnya buku-buku dari perpustakaan (adaptasi dan kelangsungan hidup). Kehilangan keragaman genetik 
sama artinya dengan kehilangan spesies. 

Populasi dengan keragaman genetik tinggi memiliki peluang lebih besar atau sekurangnya lebih 
unggul apabila terjadi tekanan baru. Biota dengan variasi genetik kecil lebih rentan terhadap hama atau 
penyakit baru, polusi, perubahan iklim dan perusakan habitat akibat aktivitas manusia atau bencana lainnya. 
Ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan kondisi dapat meningkatkan resiko kepunahan. Biota 
memiliki pilihan informasi terbatas pada semua atau hampir semua gennya apabila keragaman genetik 
sangat rendah. Dalam populasi hanya sedikit individu yang dapat memiliki karakteristik yang dibutuhkan 
untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan baru tersebut. Populasi tersebut bisa tiba-tiba hilang. Sekali 
varian gen hilang, mereka tidak dapat kembali.  

Konservasi keragaman genetik adalah aspek penting dari managemen spesies terancam dan langka. 
Konservasi genetik dilakukan melalui pemeliharaan, pengembangbiakan, penelitian, dan pelestarian gamet. 
Konservasi ini boleh dikatakan belum berkembang optimal di Indonesia. Padahal konservasi genetik sangat 
erat berhubungan dengan pelaksanaan CITES. Dalam PP No. 60/2007 pasal 21 disebutkan bahwa tujuan 
perlindungan jenis dan genetik biota (ikan) adalah melindungi jenis biota yang terancam punah, 
mempertahankan keanekaragaman jenis, memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosisten, dan 
memanfaatkan sumberdaya biota secara berkelanjutan. Keuntungan konservasi dari penelitian dan teori 
genetik dapat menginformasikan kepada kita penataan genetik populasi, menyebabkan kehilangan 
keragaman genetik, hubungan filogenetik, dan membimbing proses pengambilan keputusan penting. 
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Kuliah Umum Prof. Jim di UNIPA 

 Prof. James G. Morin berkunjung ke 
UNIPA untuk memberikan kuliah umum 
kepada mahasiswa dan dosen di lingkungan 
UNIPA. Kuliah umum berlangsung pada 17 
Pebruari 2014 di Aula Perikanan dan Ilmu 
Kelautan FPPK UNIPA. Topik kuliah umum 
yang disampaikan adalah Coral Reef 
B io l umin es cen ce :  s tor ies  abo ut 
crustaceans, polycaete annelids, 
echinoderms dan fishes. Topik ini terkait 
dengan pengalaman selam Prof. James 
(Jim) saat bekerja dengan terumbu karang 
di dunia selama lebih dari 40 tahun untuk 
mempelajari tingkah laku dan ekologi 
organisme luminescent pada malam hari.  

 Kuliah berlangsung selama satu jam 
dan dibuka secara resmi oleh dekan 
Fakultas Peternakan Perikanan dan Ilmu 
Kelautan UNIPA, Dr. Irba U. Warsono. 
Peserta yang menghadiri kuliah kurang 
lebih 90 orang yang terdiri atas mahasiswa 

dan dosen dari berbagai unit di lingkungan 
Universitas Negeri Papua. 

 Prof. Jim adalah profesor emeritus di 
Cornell University dengan spesialisasi 
ekologi dan biologi evolusi. Kunjungan 
Prof. Jim ditemani sang istri Dr. Myra Joy 
Shulman (Cornell University). Mereka 
telah mengunjungi beberapa wilayah di 
Indonesia termasuk Sulawesi Utara dan 
Papua. Dalam kunjungan di UNIPA, Prof. 
Jim dan Dr. Myra menyempatkan diri 
mengunjungi Laboratorium Genetika 
UNIPA yang fokus pada pendekatan 
molekuler.  

Kuliah umum Prof. Jim di UNIPA 
difasilitasi oleh MB-RAI project untuk 
berbagi dan menyebarkan informasi 
t en t an g  bi o di v e rs i t as  t er u t a ma 
biodiversitas organisme laut. 

Suasana Kuliah Umum di Aula Perikanan dan Kelautan FPPK UNIPA 
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Dosen UNIPA mengikuti Pelatihan Genetik Sea Grass di Bali 

 MB-RAI melalui Laboratorium 
Genetika UNIPA mengirim dua orang staf 

dosen FPPK mengikuti pelatihan 
“Keanekaragaman Genetik Sea Grass” di 

Bali pada 3 hingga 15 Pebruari 2014. 
Kedua dosen adalah Selfanie Talakua, 

S.Pi, M.Si, dari Jurusan Perikanan,  dan 
Lucky Sembel, S.Ik, M.Si dari Jurusan 

Kelautan. Tujuan pelatihan adalah 

eksplorasi aplikasi teknik genetika 
molekuler modern dalam mempelajari 

evolusi dan konservasi keragaman sea 
grass di Indonesia. Tujuan lain adalah 

mengfasilitasi pertumbuhan penelitian 
laut di Indonesia.   

 Dalam kegiatan ini, peserta 
mendapatkan materi  teori dan praktek 

terkait ekologi sea grass. Beberapa 
materi teori adalah pengenalan ekologi 

dan evolusi, pengenalan dan membangun 
pohon filogenetik. Praktek lapangan di 

Nusa Penida mengumpulkan sampel sea 
grass selama tiga hari. Pekerjaan 

laboratorium dilakukan di Laboratorium 
Biomedik UNUD terkait ekstraksi DNA, 

amplifikasi dengan PCR, sekuensing DNA 
dan analisis data genetik.  

 Kegiatan diselenggarakan dan 
dibiayai oleh Indonesian Biodiversity 

Research Center (IBRC) dan PEER UNUD
-Sea grass. IBRC adalah sebuah pusat 

penelitian kerjasama yang melibatkan 
UNIPA, UNUD, UNDIP dan UCLA 

(University California, Los Angeles) yang 
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 

peneliti Indonesia untuk melakukan 

penelitian bidang ekologi molekuler. 
PEER UNUD-Sea grass adalah proyek 

terbaru yang diperoleh UNUD dengan 
dukungan IBRC, UNIPA dan instansi lain. 

 Selain dari UNIPA, peserta yang 

hadir mengikuti pelatihan adalah 

perguruan tinggi lain seperti UNUD serta 
LIPI. Instruktur pelatihan diantaranya 

adalah adalah Aji Anggroro (IBRC), Dr. 
Hawis Maduppa (IPB), Prof. IGN 

Mahardika (UNUD), Ni Kadek Dita 
Cahyani (IBRC), Dr. Made Pharmawati

(UNUD).  
 

 

 

 

 Praktek Lapang di Nusa Penida, Bali   Praktek di Laboratorium Biomedik UNUD-Bali 
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Temu Koordinasi MB-RAI 

 Dalam rangka evaluasi seluruh kegiatan 
yang didukung oleh proyek Marine Biodiversity of 
Raja Ampat Islands, maka pengelola mengadakan 
temu koordinasi pada 18 Pebruari 2014 di Ruang 
Rapat Perikanan dan Ilmu Kelautan FPPK UNIPA. 
Temu koordinasi dipimpin oleh M. Takdir, M.Si dan 
Nurhani W., M.Si. Dalam kegiatan ini, setiap 
mahasiswa dan dosen yang terlibat menyajikan 
perkembangan dan kemajuan pekerjaan masing-
masing. 

 Peserta yang menyampaikan perkembangan 
pekerjaannya adalah Putrie Pratiwi Ngilawane, 
Aisyah, Aziz, Ratnaningrum, Imam, Syahril,  M. Nur 
Mandiriansyah,  Fitriani Basuki,  dan Dodi Julius 
Sawaki (mahsiswa) serta Susilowati, M.Si, Juliana 
Leiwakabsessy, M.Si, Ida Lapadi, M.Si dan Tresia 
Tururaja (dosen).  Pekerjaan berkaitan dengan 
Praktek Kerja Lapang, Tugas Akhir untuk skripsi 
dan penelitian mandiri dosen. 

 Beberapa topik penelitian yang dievaluasi 
adalah 1) Keanekaragaman Polychaeta yang 
berasosiasi dengan makroalgae (Halimeda spp.) 
berbasis DNA Barcoding di Perairan Kampung 
Waiwo Raja Ampat dan Perairan Manokwari, 2) 
Keragaman Genetik teripang pasir (Holothuria 
scrabra) di Perairan Misool Barat Kampung Lilintah 
Kabupaten Raja Ampat dengan DNA mitikondria, 3) 
Penentuan urutan nukleotida fragmen gen 
sitokrom oksidase sub unit I spesies kima besar 
(Tridacna maxima) Kepulauan Raja Ampat, 4) 
Penentuan urutan nukleotida fragmen gen 

sitokrom oksidasi 1 Nerita undata, 5) Hubungan 
kekerabatan teripang di perairan Raja Ampat, 
Manokwari, dan Numfor, 6) Ekologi Molekuler 
Ketam Kenari (Birgus latro) yang diambil di Pulau 
Napsih Raja Ampat dan Pulau Mansinam 
Manokwari.  

Topik PKL yang dievaluasi adalah 1) Inventarisasi 
jenis teripang (Holothuroidea) di Perairan Waiwo; 
2) Inventarisasi jenis Nudibranch di perairan 
Waiwo, 3) Genetika Lamun (Enhalus acoroides) di 
Perairan Waiwo Raja Ampat dan Rendani 
Manokwari, 4) Analisis genetik jaringan ketam 
kenari di Laboratorium Genetika UNIPA.  

Beberapa kegiatan telah memberikan hasil yang 
signifikan dan penting serta bisa ditindaklanjuti 
untuk publikasi dan pengembangan kerjasama 
dengan peneliti lain. Mahasiwa juga mendapat 
hibah Program Kreativitas Mahasiswa-Penelitian 
dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 
Kegiatan lain perlu perbaikan, penyempurnaan 
dan penulisan proposal rinci sebelum 
diseminarkan dan mendapat persetujuan 
pembimbing masing-masing.  

 Peserta dosen dan mahasiswa berasal dari 
dua fakultas yaitu Fakultas Peternakan Perikanan 
dan Ilmu Kelautan dan Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam.  Selain terlibat secara 
langsung sebagai peneliti atau pelaksana PKL, 
peserta yang hadir juga merupakan dosen 
pembimbing. 

Temu Koordinasi untuk Evaluasi Kegiatan MB-RAI di UNIPA 
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Kepualauan Raja Ampat adalah 
salah satu daerah di Indonesia dan 

kawasan Segi Tiga Karang dunia yang 
menarik perhatian penjelajah dan 

naturalis sejak dulu kala. Tahun 1819-
1820 merupakan  awal peneliti (ahli bedah 

dan naturalis) asal Perancis (Quoy dan 
Gaimard) melakukan eksplorasi di Raja 

Ampat. Mereka mengikuti kapal perang 

Perancis (L’Uranine) yang dikomandoi oleh 
Freycinet. Dalam ekspedisi ini mereka 

berhasil mempublikasi sekitar 20 spesies 
ikan setelah kembali ke Perancis 1824.  

Tahun 1823, kapal Perancis lain (La 
Coquille)mengunjungi Waigeo. 1826 Quoy 

dan Gaimard melakukan kunjungan kedua 
ke Raja Ampat. Hasil kunjungan mereka 

berhasil menambah koleksi sekitar 40 
spesies ikan asal perairan ini. Eksplorasi 

berlanjut setelah ilmuwan Alfred Russell 
Walllace berkunjung ke Waigeo selama 

hampir tiga bulan mulai 4 Juli 1860, 
meskipun bukan mencatat hewan 

perairan. Russell meneliti serangga dan 

burung. 
Selanjutnya mendekati tahun 1900, 

ilmuwan Belanda Pieter Bleeker secara 
periodik menerima kiriman specimen dari 

Waigeo dan 1868  mempublikasi 88 
spesies ikan yang didapat. Beliau 

kemudian menambah 12 spesies lagi 
dalam tulisannya.  

Tahun 1865, Alberth Gunther, 
kurator museum Inggris mencatat 28 

spesies dari Pulau Misool. Selanjutnya ahli 
ikan Belanda, Weber dan de Beaufort 

memberikan kontribusi pada pengetahuan 
ikan-ikan Raja Ampat selama setengah 

awal abad lalu. Pekerjaan de Beaufort 

kurun waktu 1909-1910 khususnya adalah 
usaha paling fenomenal pada ikan-ikan 

Raja Ampat hingga saat ini. Beliau 
mendaftar 117 spesies ikan asal Waigeo 

berdasarkan 748 specimen.  
Periode antara 1921-1962, Weber, 

De Beaufort dan peneliti lain 
memasukkan 67 spesies ikan tambahan 

dari Waigeo dan Misool. Dalam laporan 
Fowler (1939) ditambahkan 29 spesies 

asal Batanta dan Salawati. Kemudian 
Collette (1977)melaporkan 37 spesies 

dari habitat mangrove asal Misool dan 

Batanta.  
Periode 1998-1999, berhasil 

mengamati lebih dari 500 ikan terumbu 
karang dan mencatat sekitar 236 spesies 

fauna terumbu karang dan 47 spesies 
lainnya. Belakangan  seiring dengan 

meningkatnya penelitian di wilayah ini, 
keragaman hayati laut Kepulauan Raja 

Ampat juga terus meningkat. Saat ini 
tercatat 553 spesies karang, 1387 

spesies ikan, lebih dari 600 spesies 
moluska, berbagai spesies penyu hijau, 

15 spesies mamalia laut. 
Catatan keragaman hayati Raja 

Ampat akan terus meningkat seiring 

dengan meningkatnya perhatian studi di 
kawasan ini. Apalagi, para peneliti 

menggunakan berbagai metode dan alat 
yang sebelumnya tidak digunakan untuk 

studi biodiversitas.  
Tingginya keragaman hayati di 

Kepulauan Raja Ampat, terutama 
disebabkan oleh keragaman habitat yang 

tinggi dan tumpangtindih fauna pelat 
Pasifik bagian barat dengan fauna laut 

Indonesia. 
 

  

 

 

 

 

Raja Ampat terdiri atas empat pulau besar yaitu Waigeo, Misool, 
Salawati dan Batanta serta sekitar 650-an pulau-pulau kecil.  

Perkembangan Penelitian Biodiversitas di Raja Ampat 
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Mikroba Potensial Raja Ampat 

 Mikroba yang memiliki potensi senyawa 
farmasi juga ditemukan pada tanah atau rerasah 
daratan Raja Ampat. Mikroba temuan ini 
memiliki aktivitas antimikroba terhadap bakteri 
dan khamir tertentu. Mikroba tersebut telah 
diidentifikasi secara genetik untuk menentukan 
spesiesnya menggunakan penanda gen 16S 
rRNA. Sebanyak 43 dari 200 ekstrak memiliki 
aktivitias antimikroba adalah spesies-spesies 
Streptomyces kanamyceticus, S. verne, S. 
narbonensis, S. malachitofuscus, dan S. 
hygriscopicus. 

 Umumnya mikroba laut yang memiliki 
potensi menghasilkan senyawa berguna 
bersimbiosis dengan invertebrata sebagai 
inangnya. Ada fenomena mikroba yang 
berasosiasi berperan juga dalam biosintesis 
senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh 
invertebrata inang. Sponge misalnya 
menhasilkan senyawa theopalaumida yang 
dapat dihasilkan oleh bakteri yang berasal dari 
jaringan spons tersebut. 

 Proyek MB-RAI ingin mengembangkan 
program penelitian sejenis untuk eksplorasi 
senyawa potensial farmasi dan obat-obatan dari 
sampel koleksi invertebrata dan mikroba ARMS 
Raja Ampat dan Teluk Cenderawasih. Untuk itu, 
rintisan kerjasama dengan peneliti Indonesia 
yang kompeten terkait hal ini perlu dilakukan.   
Proyek MB-RAI juga membuka kesempatan bagi 
peneliti Indonesia yang ingin memanfaatkan 
koleksi sampel asal Raja Ampat dan lokasi lain 
untuk tujuan lain.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Mikroba yang bersimbiosis dengan 
invertebrata laut Raja Ampat memiliki potensi 
menghasilkan senyawa antibiotik. Penelitian 
menunjukkan bahwa beberapa bakteri terbukti 
mampu melawan bakteri lain yang resisten 
pada antibiotik serta mampu melawan bakteri 
patogen. Potensi senyawa antibiotik dapat 
diperoleh dengan memanfaatkan salah satu 
atau keduanya, mikroba dan atau invertebrata 
inang.  

 Mahdiyah dkk. telah berhasil 
mengisolasi 136 isolate bakteri yang 
berasosiasi dengan sponge Jaspis sp asal Raja 
Ampat. 30 isolat tersebut diantaranya memiliki 
kemampuan proteolitik. Protease merupakan 
sasaran senyawa obat bagi penyakit asal 
bakteri, virus, malaria, kanker bahkan penyakit 
degenaratif. Meskipun perlu uji lanjut, hasil ini 
memberi harapan untuk menemukan senyawa 
penting dalam bidang farmasi, kesehatan atau 
obat-obatan dan bidang lainnya. 

 Kelompok peneliti yang sama juga telah 
berhasil mengisolasi 12 isolat mikroba yang 
menghasilkan senyawa bioaktif antimikroba 
berspektrum luas yang mampu menghambat 
pertumbuhan hamper semua bakteri dan ragi 
uji/indikator. Isolat-isolat tersebut sangat 
potensial untuk dianalisis dan dikembangkan 
lebih lanjut mengenai potensi senyawa bioaktif 
yang dihasilkannya. Tiga isolat diantaranya 
menunjukkan aktivitas menghambat protease 
anti serin protease, metaloprotease dan ekstrak 
mentah bakteri patogen. Isolat ini bersimbiosis 
dengan sponge dan Haliclona sp.  

 Peneliti Lembaga Biologi Molekuler 
Eijkman juga menemukan 10 mikroba asal Raja 
Ampat yang berpotensi menghasilkan senyawa 
antibiotik. Mikroba tersebut bersimbiosis 
dengan invertebrata seperti karang lunak, 
karang batu, sponge dan siput laut Raja Ampat 
(berbagai sumber). Hasil penelitian ini juga 
menginformasikan temuan mikroba yang 
potensial dari perairan Indonesia lain atau 
tepatnya dari Karimunjawa. 
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Melanjutkan Belajar DNA tentang Transmisi Informasi Genetik pada edisi sebelumnya, kali ini dan edisi berikut akan 

menyampaikan rincian setiap tahap Transmisi Informasi Genetik. Selamat membaca, semoga menambah pengetahuan, 

pemahaman, dan ilmu terkait DNA.   

unwinding enzyme) mengkatalis pembukaan bagian DNA 

yang kedua untainya terpisah (garpu replikasi), enzim 

heliks-destabilizing protein atau single-stranded DNA-

binding (SSB) berfungsi menjaga basa-basa pada untai 

tunggal agar tidak berpasangan dengan yang lain dan 

enzim DNA girase mengkatalis pembukaan heliks ganda 

sebelum proses replikasi dimulai. Ketiga enzim ini bekerja 

sama untuk membentuk DNA untai tunggal. 

Tahap pembentukan oligonukleotida primer 

dilakukan pada daerah spesifik DNA sebagai tempat awal 

replikasi. Proses ini dikatalis oleh RNA polimerase 

spesifik atau dikenal juga dengan enzim primase atau 

dnaG dan protein dnaB. RNA polimerase spesifik ini 

berbeda dengan RNA polimerase untuk sintesis RNA 

karena enzim ini bersifat nukleofilik dalam pembentukan 

ikatan fosfodiester dari rantai DNA yang tidak 

berpasangan. dnaB berfungsi mengikat DNA untai tunggal 

pada sisi awal replikasi kemudian dnaG membentuk 

oligonukleotida primer. 

Proses penumbuhan rantai terjadi dengan 

penambahan deoksiribonukleotida pada gugus 3’-hidroksi 

ujung rantai primer (pertumbuhan rantai 5’→3’). Tahap 

ini menggunakan katalis DNA polimerase III, DNA 

polimerase I dan DNA ligase. Karena kedua  rantai  DNA  

bersifat antipararel  satu  terhadap yang lain (5’→3’ dan  

3’→5’) maka replikasi semikonservatif yang terjadi juga 

berbeda. Satu rantai replikasinya bersifat kontiyu dan 

menghasilkan untai penuntun (leading strand) sedangkan 

untai yang lain replikasinya bersifat diskontiyu dan 

menghasilkan untai potongan yang disebut juga fragmen 

Okazaki . Proses ini menghasilkan satu untai utuh DNA 

anak mengikuti DNA induk dan satu untai lagi fragmen 

berupa DNA anak. Fragmen DNA anak ini kemudian 

dirangkaikan menjadi satu untai utuh oleh enzim DNA 

ligase sehingga akhirnya satu DNA double heliks 

menghasilkan 2 DNA anak double heliks dan seterusnya. 

Penyambungan fragmen Okazaki merupakan 

pembentukan  ikatan fosfodiester antara gugus 3’-hidroksil 

residu nukleosida dan ester 5’-fosfat residu yang 

berdekatan. Proses dengan katalis DNA ligase ini pada E. 

coli membutuhkan kofaktor NAD dan pada eukariot 

menggunakan kofaktor ATP. 

 

Replikasi genetik merupakan salah tahap penting 

dalam pewarisan sifat dari induk ke turunannya.  

Replikasi genetik adalah proses perbanyakan materi 

genetik sel (terutama DNA) mahluk hidup untuk 

memasok DNA pada setiap sel organisma. Replikasi 

DNA selalu mulai pada sisi khusus DNA yang disebut 

asal replikasi (replication origins). DNA kromosom 

eukariot yang sangat panjang mempunyai asal  replikasi 

ganda, membolehkan DNA-nya direplikasi dalam waktu 

lama; DNA lebih kecil (mitokondria, kloroplas, DNA 

virus pada hewan dan tanaman) mempunyai asal 

replikasi tunggal. DNA yang membentuk satuan untuk 

replikasi lengkap sering disebut replikon (replicon). 

Replikasi genetik dalam kromosom eukariot 

berlangsung pada kecepatan sekitar 50 nukleotida per 

detik, dalam bakteri sekitar 500 nukleotida per detik.  

Proses sintesis DNA ini terjadi secara semi 

konservatif. Model semi konservatif ini dikukuhkan oleh 

M.S. Messelson dan F.W. Stahl pada tahun 1957. Dan 

beberapa rincian dari proses replikasi telah mulai timbul 

pada tahun 1955. Termasuk penemuan DNA polimerase 

dan gagasan Watson dan Crick tentang acuan untuk 

sintesis DNA. Proses replikasi semi konservatif pada 

dasarnya terdiri atas beberapa tahap reaksi, yaitu : tahap 

pembukaan DNA untai-ganda superkoil; tahap sintesis 

oligonukleotida primer; pemanjangan rantai DNA arah 

5'’→3'’, pelepasan primer, penyambungan fragmen 

DNA baru dan pembentukan ikatan fosfodiester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap pembukaan DNA untai-ganda dikatalis oleh 

oleh 3 macam enzim yaitu helikase (atau DNA-

Belajar DNA Replikasi Genetik 

Ilustrasi Replikasi DNA  
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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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