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 Bioinformatik dan Konservasi 

Pembaca, edisi sekarang menampilkan tiga kegiatan utama bulan Maret 2014 yaitu presentasi dalam acara ekspose hasil 

kerjasama di Manokwari, presentasi dalam lokakarya di Jakarta, dan mengikuti Kuliah Umum di IPB. Edisi kali ini juga 

menampilkan rubrik Belajar DNA. Selamat membaca!!! 
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 Bioinformatika adalah teknologi pengumpulan, 

penyimpanan, analisis, interpretasi, penyebaran dan 

aplikasi dari data-data biologi molekul. Bioinformatika 

dapat menyimpan data-data yang dihasilkan dari proyek 

genom dengan teratur dalam waktu yang singkat 

dengan tingkat akurasi yang tinggi serta sekaligus 

dianalisa dengan program-program yang dibuat untuk 

tujuan tertentu. Bioinformatika dapat juga mempercepat 

penyelesaian proyek genom karena memberikan 

program-program yang diperlukan untuk proses 

pembacaan genom ini.Perangkat utama Bioinformatika 

adalah software dan didukung oleh kesediaan internet 

dan server World Wide Web (WWW). 

 Apakah bioinformatika dapat memberikan 

kontribusi pada konservasi? Ternyata, bioinformatika 

dapat digunakan untuk konservasi lingkungan hidup. 

Penyimpanan informasi genetik dari biodiversitas akan 

memungkinkan keragaman hayati tetap dapat 

dipreservasi. Bioinformatika membantu proses 

penyimpanan informasi genetik mahluk hidup 

(mikroba, hewan, tumbuhan, manusia, dan mahluk 

hidup lain) berdasarkan hak milik dan lebih sempurna.  

 Penyimpanan data atau informasi genetik 

mahluk hidup dalam data dasar terpusat, akan 

menghindarkan dari kemungkinan pencurian 

sumberdaya hayati. Tanpa informasi genetik, sangat 

mungkin dalam waktu singkat sumberdaya dapat 

ditumbuhkan di negara bukan sumber genetik. 

Penggunaan bioinformatika dalam konservasi termasuk 

dalam konservasi eks situ. Apabila konservasi eks situ 

konvensional memiliki keterbatasan untuk melestarikan 

secara konferensif keragaman yang luas tersedia pada 

sumberdaya, maka selain konservasi in situ penting, 

bioinformatika memainkan peran penting melalui  

dokumentasi yang tepat keragaman serta pengaturan 

terkait, sehingga mengatasi kekurangan konservasi in 

situ. Penerapan bioinformatika dapat memainkan peran 

penting dalam memastikan perlindungan kekayan 

intelektual dan menetapkan manfaat komersial kepada 

pemilik sumberdaya hayati.   

 Saat ini terdapat pusat penyimpanan data 

genetik dari peneliti seluruh dunia seperti International 

Nucleotide Sequence Database GenBank (USA), DNA 

Data Bank of Japan, European Molecular Biology Lab 

(Germany), Barcode of Life Database, BOLD (Kanada). 

Pusat penyimpanan local juga terdapat pada beberapa 

negara termasuk Negara kita seperti National Institute 

of Agrobiological Sciences, Pusat Penelitian Biologi-

LIPI, DNA Bank for Endangered Animal Species, 

Endangered Chinese Fauna dan lainnya. 

 Bioinformatika merupakan ilmu antar disiplin 

sehingga aplikasinya juga luas, tidak hanya konservasi 

(juga klinis, identifikasi agen penyakit, penemuan obat 

dan lainnya). Karenanya wajar apabila ilmu ini terus 

berkembang dan digunakan termasuk di Indonesia. 

Beberapa perguruan tingggi domestik telah memasukan 

Bioinformatika dalam kurikulum pendidikannya seperti 

IPB, UGM, UI, UB, dan digunakan oleh lembaga 

seperti Lembaga Eijkman, LIPI dan lainnya. 
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Ekspose Hasil Kerjasama UNIPA dan WWF 

 Dalam rangka ekspose hasil 
kerjasama UNIPA dan WWF tahun 2011-
2013, maka diadakan seminar dan 
peluncuran buku di Aula Pascasarjana 
Universitas Negeri Papua pada 13 Maret 
2014.  Seminar berlangsung dari pagi 
hingga sore hari yang dibuka dan ditutup 
secara resmi oleh rektor Universitas Negeri 
Papua. Hadir dalam seminar ini berbagai 
lembaga, termasuk dari Balai Taman 
Nasional Teluk Cenderawasih, Pemerintah 
daerah, WWF pusat dan WWF sector Teluk 
Cenderawasih dan berbagai instansi lain. 
Pihak UNIPA yang hadir diantaranya 
adalah PR-IV, dosen dan mahasiswa yang 
mengkoordinir dan terlibat dalam kegiatan 
kerjasama.  

 MB-RAI diundang untuk menyajikan 
hasil penelitian hiu paus asal Teluk 
Cenderawasih yang dilakukan berdasarkan 
pendekatan genetik. Hiu paus adalah obyek 

penelitian awal kerjasama Laboratorium 
Genetika-UNIPA dan WWF-Indonesia 
berdasarkan pendekatan genetik. 
Kerjasama lain adalah pemasangan 
Autonomous Reef Monitoring Structure 
(ARMS) yang telah diadakan di beberapa 
titik perairan Teluk Cenderawasih. 

 Khusus untuk Gurano Bintang, 
sampel dikoleksi oleh staf WWF, Dr. Brend 
Steward dan mahasiswa Institut Pertanian 
Bogor lalu analisis genetik dikerjakan oleh 
MB-RAI melalui laboratorium Genetika 
UNIPA. Pekerjaan laboratorium dan 
sekuensing seluruhnya didukung oleh 
proyek MB-RAI. Hasil analisis genetik hiu 
paus ini akan dipublikasi pada jurnal 
internasional. Para penulis artikel berasal 
dari UNIPA, UB, IPB, WWF-Indonesia dan 
Brend sebagai salah satu co-author. 

 

Hamid Toha menyampaikan hasil penelitian hiu paus asal Teluk Cenderawasih 



ISSN: 2338-5421   

e-ISSN: 2338-5561  

3 

Maret 2014                   Informasi Status, Kondisi dan Berita Biodiversitas Indonesia                 Vol.3 No. 3 Tahun 2014 

MB-RAI Presentasi Hiu Paus di Jakarta 

 Dalam rangka sosialisasi dan berbagi 
informasi tentang hiu paus, maka WWF 
bersama Kementerian Kelautan dan 
Perikanan mengadakan lokakarya hasil studi, 

pemantauan dan upaya konservasi hiu paus 
Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan 
Indonesia. Lokakarya dilaksanakan di Kantor 
Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 27 
Maret 2014.  
 Tujuan lokakarya adalah ekspose hasil 
studi, pemantauan dan rencana tindak lanjut 
hiu paus di TNTC, berbagi pengetahuan/
pengalaman/pembelajaran tentang upaya 
konservasi dan prospek wisata berbasis hiu 
paus, sosialisasi Permen KP no 18 tahun 
2013 tentang status perlindungan penuh hiu 

paus, sosialisasi pedoman teknis pemantauan 
dan petunjuk berinteraksi dengan hiu paus 
serta peluncuran film dokumenter Taman 
Nasional Teluk Cenderawasih.  
 MB-RAI diundang untuk 
mempresentasikan hasil studi genetika hiu 
paus dari perairan Teluk Cenderawasih 
sebagai bagian kerjasama antara UNIPA-IPB 
dan WWF-Indonesia.  Peserta lain yang 
mengikuti lokakarya berasal dari 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Kementerian Kehutanan Ditjen PHKA, 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Ditjen Pengembangan Destinasi Wisata, 
Stakeholder yang bekerja di bidang 

pariwisata, UNIPA, IPB, Pemerintah 
Kabupaten Nabire yang diwakili oleh Dinas 
Pariwisata dan perwakilan organisasi 
lainnya. 
 Hiu paus muncul sepanjang tahun di 
Teluk Cenderawasih. Karena itu Teluk 
Cenderawasih menjadi kawasan pertama di 
Indonesia tempat studi, pemantauan dan 
upaya konservasi hiu paus dalam kurun 
waktu 2011 hingga sekarang. Hal ini 
menjadi  pembelajaran untuk lokasi lain di 
Indonesia. Perairan Indonesia lain tempat 

hiu paus muncul adalah Kepulauan Seribu, 
Sabang, Pantai Utara Jawa Timur 
(Probolinggo), Bali, Nusa Tenggara, Alor, 
Flores, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.  
 Hasil genetika hiu paus yang 
dipresentasikan pada lokakarya ini 
diantaranya diwartakan oleh Koran harian 
Kompas hari Jumat, 28 Maret 2014. 

  

 

Lokakarya Hasil Studi, Pemantauan dan Upaya Konservasi Hiu Paus, 27 Maret 2014 
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Kuliah Umum Dr. Brend 

 Menindaklanjuti inisiasi kerjasama 

eksplorasi hiu paus Teluk Cenderawasih antara IPB, 

WWF-Indonesia dan UNIPA (diwakili oleh MB-

RAI), maka diadakan kuliah umum tentang Whale 

shark biology, ecology and conservation di Fakultas 

Kelautan dan Perikanan IPB, Bogor. Narasumber 

utama kuliah ini adalah Brend Stewart, Ph.D., J.D.  

dari Hubbs-Sea World Research Institute, San Diego

-California, Amerika Serikat. 

 Kuliah umum berlangsung pada 28 Maret 

2014 di ruang rapat senat FPIK IPB. UNIPA 

menghadiri kegiatan setelah mengikuti lokakarya 

hasil studi, pemantauan dan upaya konservasi hiu 

paus Taman Nasional Teluk Cenderawasih di 

Jakarta dan persiapan pelatihan tentang 

bioinformatika dan filogenetik di IPB. Dalam 

kerjasama ini, IPB diwakili oleh laboratorium 

Biodiversitas dan Biosistematika Kelautan ITK-

FPIK dan UNIPA diwakili oleh Laboratorium 

Genetika-UNIPA. 

 Brend adalah peneliti senior Hubb-Sea 

World Research Institute. Beliau intensif  

melakukan penelitian hiu paus pada beberapa lokasi 

di belahan dunia seperti Kenya, Maldives, Australia, 

Philipina, dan Indonesia. Di Indonesia, Brend 

intensif melakukan penelitian di Teluk 

Cenderawasih sejak 2011. Beliau telah melakukan 

identifikasi whale shark dengan photo ID, 

pemasangan tagging satelit dan pemindaian RFID. 

Brend juga pernah memberikan kuliah umum 

seperti ini di UNIPA tahun lalu.  

 Secara umum Dr. Brend menyampaikan 

beberapa hasil penelitian hiu paus yang dilakukan 

secara global dan di Teluk Cenderawasih secara 

khusus.  Hiu paus atau Gurano Bintang (nama lokal 

Papua) merupakan hewan penjelajah yang selalu 

bergerak secara geografis dan vertikal. Secara 

geografis ditunjukkan wilayah jelajah yang luas ke 

berbagai perairan. Khusus hiu paus Teluk 

Cenderawasih melakukan migrasi hingga Philipina 

dan PNG serta selalu kembali ke kawasan teluk. 

Sementara migrasi vertikal dilakukan hiu paus 

dalam berbagai kedalaman hingga ratusan meter.  

 Hiu paus menjadi obyek penelitian yang 

menarik seiring dengan potensi wisata dan status 

hewan ini. Beberapa pertanyaan tentang hiu paus 

yang dikemukakan oleh Dr. Brend dalam kuliah 

umum yang perlu dijawab melalui penelitian 

terutama berkaitan dengan lokasi seperti dimana 

populasi hiu paus betina, dimana daerah hiu paus 

yang masih muda dan dimana hiu paus yang sudah 

dewasa berkumpul serta dimana daerah perkawinan 

ikan terbesar di dunia ini? Hal lain yang menarik 

adalah temuan hiu paus di daerah lain yang belum 

dikelola secara profesional, misalnya di 

Probolinggo dan lokasi-lokasi lain. Tertarik 

meneliti hiu paus?  

  

Kuliah Umum di IPB 
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 Filogenetika adalah bidang ilmu yang berkaitan 
dengan biologi yang menyediakan fasilitas dalam bidang 
genetika, ekologi, dan evolusi biologi. Filogenetik 
merupakan cara melihat sejarah evolusi populasi, alat 
untuk memahami proses biologis, menggambarkan 
hipotesis hubungan antar taksa (genus, spesies, individu) 
yang diilustrasikan sebagai pohon.  
 Pohon filogenetik adalah diagram berbentuk 
pohon berakar atau tanpa akar yang terdiri atas cabang 
luar atau daun (berarti taksa (jamak, takson untuk 
tunggal), titik-titik dan cabang mewakili hubungan di 
antara taksa. Pohon filogenetik merupakan grafik dua 
dimensi yang menunjukkan hubungan antar organisme 
berdasarkan data genetik dan lainnya yang dihasilkan 
melalui analisis filogenetika.  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 Analisis filogenetika tidak terlepas dari evolusi. 
Evolusi merupakan proses perubahan gradual suatu 
organisme yang memungkinkan variasi spesies akibat 
akumulasi perubahan yang berlangsung dari satu 
generasi ke gerasi berikutnya. Dalam mempelajari variasi 
dan diferensiasi genetik antar populasi, jarak genetik 
dapat dihitung dari jumlah perbedaan nukleotida polimorfik 
suatu lokus gen masing-masing populasi berdasarkan 
urutan DNA. 
 Apa manfaat filogenetik? Filogenetik dapat 
mengungkap forensik idenstitas spesies, menduga 
keragaman, menentukan hubungan kekerabatan 
organisme, menentukan struktur populasi dan 
menentukan pola evolusi spesies. Untuk menggambarkan 
filogenetik dapat dilakukan melalui beberapa metode 
dengan menggunakan berbagai software. 
  Dasar pembuatan filogenetik dikelompokkan 
berdasarkan dua metode yaitu berdasarkan karakter 
(menggunakan urutan nukleotida atau asam amino secara 
langsung dalam rekonstruksi pohon), misalnya Distance 
method (DM), MP (Maximum parsimony),  Maximum 
Likelihood (ML), Bayessian Inference (BI). Berdasarkan 
matriks (berbekal indeks jarak pasangan organisme), p-
distance tinggi=kekerabatan jauh, misalnya UPGMA 

(Unweighted pair group), Minimum Evolution (ME), 
Neighbor Joining (NJ). 
 Kelebihan DM adalah lebih baik jika jarak 
proporsional dengan sejarah evolusi, mudah secara 
komputasi dan dapat digunakan secara tidak langsung 
dengan mengukur jarak (hibridisasi DNA). Kekurangan 
DM adalah buruk jika jarak tidak proporsional, tidak ada 
pohon alternative, meringkas data dalam jarak dapat 
membuang informasi berguna, panjang cabang tidak 
merefleksikan realitas evolusi dan tidak dapat digunakan 
untuk analsisi karakter. 
 Kelebihan MP adalah sederhana, tidak 
bergantung pada model eksplisit evolusi, memberikan 
pohon dan hipotesis terkait perubahan evolusi, dan baik 
bila homoplasy jarang atau terdistribusi secara acak pada 
seluruh pohon. Kelemahan metode ini adalah hasil 
menyesatkan bila homoplasy terkonsentrasi pada bagian 
khusus pohon, mengabaikan panjang cabang, model 
evolusi implicit (evolusi diproses dalam tahap minimal) 
dan evolusi tidak dapat diproses dalam gaya parsimoni. 
 Metode ML memiliki beberapa kelebihan yaitu 
model berdasarkan statistic dan evolusi, paling konsisten 
dari model yang ada, dapat digunakan untuk analisis 
karakter dan tingkat analisis, dapat digunakan untuk 
kesimpulan sekuens nenek moyang yang telah punah, 
dapat membantu menghitung pengaruh panjang cabang 
pohon tidak seimbang dan dapat diterapkan pada urutan 
nukleotida dan asam amino serta jenis data lain. 
Kelemahan metode ML adalah tidak sederhana atau 
intuitif, sangat intens dengan komputasi (membatasi 
jumlah taksa dan panjang sekuens), dapat tertipu oleh 
tingginya homoplassy (tapi tidak semudah parsimony) 
dan kesimpulan tergantung pada model. 
 Beberapa kelebihan metode BI adalah cepat 
dalam analisis, berdasar liklelihood, mengijinkan model 
kompleks untuk digunakan dalam analsisi set data besar 
dan kerangka kerja alami untuk karakterisasi 
ketidakpastian. Kelemahan metode ini dapat dilihat 
sebagai gabungan pengetahuan sebelum atau kurang 
informatif dan sensitif pada meilihan model. 
 Kelebihan UPGMA adalah menghasilkan pohon 
ultrametrik (jarak atau panjang cabang sejajar) dan 
kelemahannya laju evolusi antar organisme harus sama 
(faktanya berbeda). Kelebihan ME adalah menggunakan 
metode aditifitas-statistik konsisten (kekerabatan pohon 
adalah total panjang cabang yang menghubungkan antar 
sekuens sedangkan kelemahan metode ini adalah 
pembentukan pohon harus menghitung nilai panjang 
pohon satu per satu. Kelebihan NJ adalah menggunakan 
metode aditifitas dan dapat digunakan untuk rekonstruksi 
pohon dengan jumlah organisme yang banyak dan 
dataset yang besar dalam waktu relatif cepat. Kelemahan 
NJ adalah fitur panjang negatif dengan beberapa cabang. 
  
 

Filogenetika 

Pohon Filogenetik, berakar (kiri) dan tidak berakar (kanan). Berakar menunjukkan asal moyang 

taksa sedangkan tidak berakar tidak menunjukkan asal usul taksa. Panjang cabang 

menunjukkan jumlah mutasi 
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Praktek Konservasi di  

Raja Ampat 

dengan tinggal utama terutama di satu desa, yaitu: 

1.Distrik Misool Selatan: Biga, Fafanlap, Harapan 

Jaya, Lilinta, Usaha Jaya. KKLD Misool Timur 

Selatan. 2. Distrik Meos Mansar: Arborek, Kabuy, 

Kapisawar, Kurkapa, Sawinggrai, Yembekwan, 

Yenbuba, Yenwaupnoor. KKLD Selat Dampier. 3. 

Distrik Teluk Mayalibit: Arway, Beo, Go, Kabilol, 

Kalitoko, Lopintol, Waifoi, Warsambin. KKLD 

Teluk Mayalibit. 

 Salah seorang pembimbing Ian adalah  

Profesor Greg Rouse dari Scripps Institution of 

Oceanography, UC San Diego yang memiliki MoU 

dengan UNIPA. MB-RAI bertindak sebagai 

counterpart dalam penelitian ini dan akan mendukung 

penelitian mahasiswa maupun dosen UNIPA yang 

berminat melakukan penelitian dengan topik yang 

sama. Selain UNIPA, Universitas Indonesia juga 

memberikan rekomendasi kepada Ian melalui 

Fulbright Commission  2013.  

 Penelitian akan mulai dilaksanakan pada  

bulan April hingga dua belas bulan ke depan. Izin 

penelitian telah disampaikan ke Kementerian Riset 

dan Teknologi Republik Indonesia (RISTEK) sejak 

beberapa waktu lalu. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raja Ampat adalah rumah bagi beragam 

spesies laut dan beberapa komunitas masyarakat 

yang kehidupannya sedikit terdokumentasi. 

Beberapa tahun terakhir, organisasi lingkungan 

internasional dan pemerintah Indonesia telah 

mengembangkan Marine Protected Areas (MPA) 

atau kawasan perlindungan laut untuk melindungi 

seluruh ekosistem dan spesies terancam dan untuk 

promosi wisata dan keuntungan ekonomi terkait 

(lihat edisi buletin tahun pertama).  

 Masyarkat Raja Ampat selama berabad-abad 

juga telah melakukan praktek pengelolaan dan 

konservasi spesies laut bernilai ekonomis dengan 

cara sendiri yang dikenal dengan sasi (pernah 

disajikan pada edisi buletin sebelumnya). Sasi masih 

dipraktekan diantaranya di Kampung Tomolol dan 

Fafanlap. Kedua kampung memberlakukan sasi 

selama enam bulan (April-September) untuk 

melarang penangkapan teripang dan kerang-

kerangan.   

 Untuk mengetahui bagaimana masyarakat 

lokal Raja Ampat memahami inisiatif konservasi 

baru dengan latar belakang pemahaman pengelolaan 

sumberdaya alam yang sudah ada, bagaimana 

ilmuwan dan staf NGO secara tepat mempraktekan 

pemahaman lingkungan dan eksploitasi sumberdaya 

serta bagaimana harmonisasi praktek konservasi 

berbasis MPA dan sasi, maka akan dilakukan 

penelitian di beberapa lokasi di Kepulauan Raja 

Ampat. Penelitian disertasi ini dilakukan oleh Ian 

Parker, dari Departemen Antropologi-University of 

California, San Diego, dengan judul penelitian 

“Social and environmental relations in the seascapes 

of Raja Ampat, West Papua”. 

 Penelitian akan fokus pada desa-desa di atau 

dekat daerah perlindungan laut (KKLD, Kawasan 

Konservasi Laut Daerah), atau wilayah manajemen 

lokal (sasi Gereja dan sasi mon). Secara khusus, 

penelitian akan dilakukan dalam tiga bidang utama, 
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Melanjutkan Belajar DNA tentang Transmisi Informasi Genetik, kali ini disampaikan topik tentang Transkripsi Genetik. 

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

yang kaya pirimidin. Pengikatan ini menyebabkan 

terbukannya heliks ganda DNA dengan panjang tertentu. 

RNA polimerase tunggal pada bakteri (sel prokariot) 

mengkatalis semua jenis RNA dalam prokariot. Sementara 

pada sel mamalia memerlukan RNA polimerase berbeda-

beda untuk mensintesis ketiga jenis RNA. RNA 

polimerase I mengkatalis transkripsi gen-gen rDNA dan 

menghasilkan rRNA, sintesis mRNA dikatalis oleh RNA 

polimerase II, serta sintesis tRNA dan berbagai RNA inti 

dan sel yang kecil-kecil menggunakan katalis RNA 

polimerase III. 

Enzim RNA polimerase tersebut pada tahap kedua 

mengkatalis pemanjangan ikatan fosfodiester antara 

ribonukleosida trifosfat dan ujung 3’-fosfat melalui cara 

seperti DNA polimerase I. Proses pemanjangan ini disertai 

dengan hidrolisis pirofosfat untuk membantu menyediakan 

gaya pendorong untuk reaksi tersebut. Substrat reaksi 

RNA polimerase adalah ATP, GTP, UTP, dan CTP sesuai 

dengan komplemennya pada urutan DNA.  

Tahap ketiga, komplemen DNA-RNA (hibrid DNA-

RNA) yang dihasilkan membuka dengan melepaskan 

RNA yang terbentuk, diikuti hibridisasi ulang rantai DNA 

membentuk untai DNA ganda. Pada ujung gen, terdapat 

urutan penghenti yang menyebabkan proses transkripsi 

berhenti. Keadaan ini diikuti dengan pelepasan RNA 

polimerase dari DNA.  

Tahap keempat atau tahap terakhir transkripsi, terjadi 

pengubahan secara kimia RNA yang terbentuk. Biasanya 

setelah proses pembentukan RNA, terjadi proses lanjutan 

untuk membuat RNA tersebut menjadi aktif. rRNA dan 

tRNA dibuat dalam bentuk prekursor yang lebih panjang, 

kemudian dimodifikasi dan dipecah untuk menghasilkan 

berbagai produk akhir. Demikian juga mRNA eukariot 

(pada prokariot tidak diolah lagi). Pengolahan prekursor 

mRNA dalam eukariot sangat kompleks.  

Transkripsi pada sel eukariot dan prokariot terjadi 

dalam empat tahap, namun berbeda terutama dalam: RNA 

polimerase, promoter, gen pengkode protein dan faktor 

transkripsi yang terlibat dalam pengikatan RNA 

polimerase eukariot ke DNA, interaksi protein-protein  

dan terminasi transkripsi. 

Transkripsi  merupakan suatu satuan spesifik dari 

informasi genetik dalam DNA yang menyebabkan 

pembentukan sebuah molekul RNA berantai tunggal 

dengan suatu urutan basa komplementer terhadap bagian 

rantai DNA yang ditranskripsikan. Transkripsi, seperti 

translasi,  merupakan salah satu istilah yang paling 

istimewa di dalam biologi karena memperjelas analogi 

tersebut dengan bahasa sastra yang tertulis, yaitu kata 

dan kalimat. Instruksi DNA pertama kali ditranskripsi, 

yaitu dituliskan kembali dalam bentuk molekul mRNA. 

Secara kimiawi mRNA sangat mirip dengan DNA; 

molekul ini juga padat mengenali basa pada rangkaian 

DNA dan melalui proses pengenalan mRNA bekerja 

menyalin gen dibentuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses transkripsi menyerupai reaksi replikasi 

namun ada perbedaan prinsip antara keduanya. Pada 

proses replikasi seluruh urutan nukleotida DNA 

digandakan seperti DNA induk. Sedangkan pada proses 

transkripsi tidak semua DNA ditranskripsi menjadi 

RNA, hanya gen atau kelompok gen yang ditranskripsi. 

Reaksi polimerisasi RNA berlangsung mengikuti arah 

ribonukleosida 5’- trifosfat  ke ribonukleosida 3’-fosfat. 

Produk yang terbentuk dari proses ini adalah RNA yang 

komplemen dengan salah satu rantai DNA dupleks yang 

menjadi cetakan. Semua produk RNA-nya -dalam 

berbagai jenis-, berantai tunggal.  

Proses transkripsi membutuhkan rantai DNA 

tunggal sebagai cetakan, RNA polimerase untuk 

pemanjangan rantai RNA, keempat ribonukleosida 5’-

trifosfat (ATP, GTP, UTP, dan CTP), serta berbagai 

enzim kompleks. Secara umum proses transkripsi 

terbagi dalam empat tahap. Tahap pertama, enzim RNA 

polimerase mengikat urutan basa spesifik atau urutan 

tanda permulaan DNA yaitu rangkaian 10 nukleotida 

Belajar DNA Transkripsi Genetik 
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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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