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 Pada awalnya, istilah konservasi diartikan sebagai upaya memelihara secara bijaksana. Ide ini 
merupakan konsep konservasi yang dikemukakan pertama kali oleh Theodore Roosevelt. Sekarang, 
konservasi diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana. Konservasi terkait dengan 
sumber daya alam memiliki makna pelestarian pengelolaan, dan perawatan sumber-sumber daya alam dan 
kultural. Makna lain konservasi adalah preservasi (preservation) atau pelestarian sumber daya alam, 
pemanfaatan sumber daya alam dengan penggunaan secara nalar (intellect utilization), dan  penggunaan 
sumberdaya alam secara bijak (wise use). 

 Dalam kamus, konservasi adalah upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan 
berpedoman kepada azas pelestarian. Konservasi juga diartikan pelestarian, yaitu pengelolaan terencana 
sumber daya alam berkelanjutan serta berkeseimbangan alami antara keanekaragaman dan proses 
perubahan evolusi dalam suatu lingkungan. Para ahli memberikan definisi berbeda-beda tentang konservasi, 
sesuai ruang lingkup, aspek konservasi, dan lainnya.  

Peraturan perundangan untuk konservasi sumberdaya hayati di Indonesia cukup banyak. Meskipun 
demikian khusus konservasi genetik masih terbatas. Pemerintah Indonesia menetapkan berbagai peraturan 
perundangan untuk melindungi sumberdaya genetik yang dimilikinya, diantaranya Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan tanggal 16 Nopember 
2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 37/Kpts./Ot.140/7/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan 
Sumber Daya Genetik Tanaman tanggal 8 Juli 2011. Indonesia juga memiliki lembaga yang secara khusus 
berhubungan langsung dengan sumberdaya genetik. Lembaga ini adalah Komisi Nasional Sumber Daya 
Genetik (KNSDG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/Kpts/
OT.140/12/2006. 

 Konservasi sumber daya genetik dapat dilakukan melalui: 1.Pemeliharaan, dengan mengambil bibit 
atau benih dari alam dipelihara dalam lingkungan terkendali atau hasil pengembangbiakan; 2. 
Pengembangbiakan, dengan pembenihan dalam lingkungan yang terkontrol, penetasan telur , pembesaran 
anakan diambil dari alam atau transplantasi; 3. Pengembangbiakan biota baik dilindungi dan tidak dilindungi 
dengan menjaga kemurnian genetik biota; dan 4. Penelitian dan pelestarian gamet.  

 Kawasan Konservasi secara individu maupun jaringan merupakan alat utama dalam melindungi 
keanekaragaman hayati kawasan. Namun kesepakatan tentang seberapa besar yang harus dilindungi belum 
ditetapkan,diharapkan sedikitnya 10% dari luasan dapat dijadikan zona inti untuk perlindungan mutlak habitat 
sumber daya biota. Data dari Direktorat Konservasi Kawasan dan jenis Ikan KKP sampai 8 tahun 2010 
tercatat seluas 13,9 juta ha yang terdiri dari kawasan yang diinisiasi oleh Kemenhut 4.694.974.55 ha dan 
yang diinisiasi oleh KKP seluas 9.256.413.11 ha. Termasuk di dalamnya Kawasan Konservasi Laut Daerah 
(KKLD) seluas 5.011.299.10 ha. Kawasan konservasi laut yang telah ada diharapkan mampu mendukung 
perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, disamping itu perlu terus dikembangkan dengan 
mengupayakan kawasan konservasi yang baru dengan target dari KKP s/d tahun 2014 perluasan bisa 
mencapai 2 juta ha. 

DAFTAR ISI 



ISSN: 2338-5421   

e-ISSN: 2338-5561  

2 

KB Raja4                 Informasi Status, Kondisi dan Berita Biodiversitas Indonesia                        www.ibcraja4.org     

Pelatihan Pengolahan Data Genetika Organisme Laut di IPB 

 A H A T  m e m b e r i k a n  p e l a t i h an 
pengolahan data genetik organisme laut di 
Institut Pertanian Bogor pada 31 Maret-2 April 
2014. Pemateri lain adalah Dr. Hawis 
Madduppa (Kepala Laboratorium Biodiversitas 
Kelautan IPB). Peserta pelatihan adalah staf 
WWF-Indonesia, mahasiswa IPB dan 
mahasiswa Universitas Negeri Papua. Pelatihan 
ini merupakan kelanjutan pelatihan pengolahan 
data genetika yang sebelumnya dilakukan di 
UNIPA pada 20-24 Agustus 2013. 

 Pengolahan data genetika menjadi 
penting untuk melihat status, keadaan, 
konektivitas dan struktur genetik organisme. 
Data genetika juga penting dalam memberikan 
rekomendasi pengelolaan dan pemanfaatan 
berkelanjutan organsime target suatu lokasi. 
Pelatihan pengolahan data genetik memberikan 
pengalaman dan persiapan kepada peserta 
dalam mengaplikasikan berbagai software dan 
menganalisa data. Selain itu peserta dapat lebih 
memahami dan menyajikan data sendiri dalam 
bentuk jurnal.  

 Dalam pelatihan dijelaskan berbagai 
software yang bisa menampilkan data yang 
dimiliki lebih bervariasi. Materi pelatihan 
terdiri atas teori dan praktikum menggunakan 
software untuk analisis data-data genetik 

seperti MEGA, DNAsp, Arlequin, Network dan 
Genmarker.  

 AHAT memberikan materi pengolahan 
data genetik menggunakan software MEGA 
yang berguna dalam pembuatan pohon 
filogenetik, DNAsp untuk analisa populasi 
genetik, Arlequin untuk analisa struktur genetik 
populasi dan Network untuk analisa jaringan 
haplotipe. Sedangkan Dr. Hawis memberikan 
software Genmarker untuk mencocokkan hasil 
fraksinasi alel DNA. Para peserta melakukan 
praktek langsung menggunakan berbagai 
software menggunakan contoh-contoh kasus 
analisa genetika.  

Pelatihan terselenggara atas kerjasama MB-RAI 
UNIPA, IPB, dan World Wild Fund (WWF)-
Indonesia.   

 

Software yang diajarkan pada pelatihan 
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PKL dan Penelitian Mahasiswa 
Mahasiswa program studi Biologi FMIPA 

Universitas Brawijaya dan PS. Managemen 

Sumberdaya Perairan dan Ilmu Kelautan FPPK 

serta mahasiswa PS. Kimia dan Biologi FMIPA 

UNIPA melakukan kegiatan yang terkait dengan 

pendekatan genetika molekuler. Kegiatan tersebut 

terdiri atas Praktek Kerja Lapang dan penelitian di 

lapangan, Laboratorium Genetika UNIPA dan Lab 

Molekuler UB.  

Total ada 12 mahasiswa yang mengikuti 

kegiatan pada semester genap 2013/2014 ini. 3 

mahasiswa berasal dari UB dan 9 mahasiswa dari 

UNIPA. Mereka terdiri atas 4 mahasiswa PKL dan 

8 mahasiswa penelitian untuk tugas akhir studi. 

Pelaksanaan PKL dan penelitian ini didukung oleh 

Marine Biodiversity of Raja Ampat Project (MB-

RAI). MB-RAI mendukung kegiatan lapangan dan 

penelitian laboratorium.  

No      Nama Mahasiswa                   Prodi, PT                                    Judul                                              Keterangan 

1 Fitriani Basuki MSP, UNIPA Genetik dan Kelimpahan Lamun Enhalus PKL 

2 Dodi J. Sawaki MSP, UNIPA Analisis Jaringan Kepiting Kenari (Birgus latro) 

Berdasarkan Elektroforesis di Laboratorium 

Genetika Molekuler UNIPA 

PKL 

3 Muhammad N.M. Syah IKL, UNIPA Inventarisasi Nudibranch Family Phyliidiidae di 

Kampung Waiwo Distrik Waigeo Selatan Raja 

Ampat 

PKL 

4 Syafril IKL, UNIPA Inventarisasi Teripang Family Holuthuredea di 

Kampung Waiwo Distrik Waigeo Selatan Raja 

Ampat 

PKL 

5 Ninda Sahriyani Biologi, UB Identifikasi Holothuria berdasarkan Gen COI dan  

16sRNA serta analisis senyawa aktif 

Penelitian 

6 Robitoh D. Kurniasari Biologi, UB Identifikasi Synaptula berdasarkan gen COI dan 

analisis senyawa aktif 

Penelitian 

7 Fitria E. Aprilia Biologi, UB Identifikasi Ascidian berdasarkan gen COI dan 

analisis senyawa aktif 

Penelitian 

8 Iman Naja Amrulloh Kimia, UNIPA Penentuan urutan nukleotida fragmen gen COI 

Tridacna maxima Kepulauan Raja Ampat 

Penelitian 

9 Imam Aziz Mashuri Kimia, UNIPA Penentuan urutan nukleotida fragmen gen COI 

butir tanka siput (Nerita undata) Perairan Raja 

Ampat 

Penenlitian 

10 Ratnaningrum 

Kusumastuti  

IKL, UNIPA Hubungan kekerabatan teripang Bohadschia 

marmorata berdasarkan penanda molekuler gen 

COI Perairan Raja Ampat dan Numfor 

Penelitian 

11 Nur Aisyah Hasniar Biologi, 

UNIPA 

Keragaman genetik teripang pasir (Holothuria 

scabra) di Perairan anokwari dengan DNA 

mitokondria 

Penelitian 

12 Putrie Pratiwi Ngilawane MSP, UNIPA Keanekaragaman Genetik Polychaeta yang 

berasosiasi dengan Makroalga (Halimeda spp) 

Perairan Raja Ampat dan Manokwari  

Penelitian 

Tabel.  Daftar mahasiswa PKL dan Penelitian yang didukung oleh MB-RAI pada semester genap 2013/2014 
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Perairan Raja Ampat dan Biodiversitas Plankton 

 R a j a  A m p a t  m e r u p a k a n  s a l a h  

satu kabupaten di provinsi Papua Barat, dengan ibu 

kota kabupatennya Waisai. Raja Ampat terdiri dari 

610 pulau, dengan empat pulau besar, yaitu Pulau 

Waigeo, Misool, Salawati dan Batanta. Luas 

Wilayahnya sekitar 46.000 km2, terdiri dari  6.000 

km2 (13%) berupa daratan dan 40.000 km2 

(77%)  lautan. Penduduk di Raja Ampat sekitar 

31.000 jiwa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, 

seperti suku papua, Jawa, Sunda, Bone dan 

makasar  yang tinggal di 35 pulau. Karena sebagaian 

besar wilayah Raja Ampat adalah lautan maka 

kabupaten Raja Ampat disebut sebagai Kabupaten 

Bahari. 

 Perairan dan Pulau-pulau sebagaian besar 

belum terjamah sehingga banyak yang masih asri. 

Kawasan ini merupakan kawasan ekowisata bawah 

laut yang sudah terkenal ke berbagai belahan dunia. 

Selain itu kawasan ini juga memiliki keanekaragam 

hayati yang besar.  Dengan pH air sekitar 7,885-

8,205, konduktivitas 9,23 mS-30 mS, Do sekitar 5 

dan salinitas sekitar 3,5 menjadikan kawasan ini 

menjadi habitat ideal bagi organisme perairan 

termasuk plankton. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

pada bulan Juni 2013 dengan mengabil 12 titik di 

kawasan perairan Raja Ampat, diketahui kawasan 

ini memiliki keanekaragamam besar dalam hal 

kekayaan plankton, dimana terdapat lebih dari 40 

spesies plankton. Plankton tersebut diantaraanya 

adalah Bactriastrum sp, Amphora sp., Striatella 

unipunctata, Rhizolenia sp, Coscinodiscus sp. dan 

lain-lain. 

 Plankton baik itu Fitoplankton maupun 

Zooplankton memiliki peran ekologis penting 

dalam lingkungan. Fitoplankton adalah organisme 

yang mampu menyediakan makanan sendiri berupa 

bahan organik dari bahan anorganik dengan 

bantuan energi seperti matahari. Sehingga dalam 

ekosistem perairan berfungsi sebagai produsen 

primer dalam mata rantai makanan sekaligus 

sebagai penyumbang oksigen terbesar. Sedangkan 

Zooplankton merupakan organisme yang sebagaian 

besar adalah invertebrate maupun larva vertebrata 

(Ikan) sehingga berperan sebagai konsumen 

pertama mata rantai makanan yang memakan 

fitoplankton dan sekaaligus menjadi makanan bagi 

organisme lain. Selain itu keberadaan plankton juga 

dapat menjadi bioindikator suatu lingkungan 

apakah masih baik atau sudah menurun (SS). 
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 Sentrifugasi adalah cara pemusingan, 

digunakan untuk memisahkan sel-sel besar dari sel-

sel kecil serta untuk memisahkan sel-sel padat dari 

sel-sel yang ringan. Sentrifugasi merupakan teknik 

sedimentasi yang digunakan untuk memisahkan 

endapan dari suatu suspensi. Sentrifugasi adalah 

langkah pertama dalam hampir semua prosedur 

fraksionasi atau penguraian sel, tetapi hanya 

memisahkan komponen-komponen dengan ukuran 

yang berbeda sekali.  

Sentrifugasi yang dilakukan berulang-ulang 

dengan laju yang semakin tinggi akan menghasilkan 

ekstrak-ekstrak sel yang terpilah menurut komponen-

komponennya. Secara umum, makin kecil komponen 

subseluler yang harus diendapkan makin besar gaya 

sentrifugal yang dibutuhkan. Contoh harga untuk 

tahapan sentrifugasi, laju rendah : 1000 kali gravitasi 

untuk 10 menit, laju sedang : 20.000 kali gravitasi 

untuk 20 menit, laju tinggi: 80.000 kali gravitasi 

untuk 1 jam, laju sangat tinggi : 150.000 kali gravitasi 

untuk 3 jam. 

Proses sentrifugasi menggunakan piranti 

sentrifus (centrifuge).  Sentrifus adalah piranti untuk 

memisahkan partikel padatan atau cairan yang 

rapatannya berbeda dengan memutarnya secara 

mendatar (sentrifugasi) di dalam tabung. Partikel 

yang lebih rapat cenderung bergerak di sepanjang 

tabung mencapai jari-jari putaran yang lebih besar, 

sedangkan partikel yang lebih ringan bergerak ke 

arah sebaliknya. Sentrifus yang berukuran kecil 

disebut mikrosentrifus (microcentrifuge), sering 

dimanfaatkan dalam penelitian genetika molekuler. 

Beberapa sentrifus lain adalah sentrifus klinik, 

sentrifus preparatif dan ultrasentrifus. 

 

 

 

 

 

 

 

Piranti Sentrifus  

Sentrifus klinik memiliki ukuran kecil dan 

hanya dapat memutar sekitar 6 tabung masing-

masing berisi sekitar 10 ml suspensi. Alat ini tidak 

mempunyai pendingin dan biasanya digunakan 

untuk analisis enzim yang tidak memerlukan kerja 

pada suhu rendah. Sentrifus preparatif dengan 

pendinginan memiliki kapasitas cukup besar sampai 

4 liter suspensi. Putarannya bisa mencapai sekitar 

5.000 rpm (rotation per minute = putaran per menit). 

Bahkan jika dilengkapi dengan alat percepat bisa 

mencapai 20.000 rpm, walaupun yang bisa diputar 

hanya sekitar 40 ml saja. 

Ultrasentrifus terdiri atas ultrasentrifus analitik 

dan ultrasentrifus preparatif. Ultrasentrifus pertama 

digunakan untuk penentuan bobot molekul suatu 

makromolekul seperti protein dan enzim, sedangkan 

ultrasentrifus kedua untuk kepentingan pemisahan 

suatu partikel dari larutan. Alat ini dapat 

mengendapkan organel sel seperti mitokondria, 

mikrosom, dan sebagainya. Dengan demikian dapat 

diperoleh gaya sentrifus sampai  200.000 g. 

Beberapa istilah penting dalam entri ini adalah : 

Fraksionasi diferensial. Fraksionasi untuk 

mendapatkan fraksi partikel sub-sel dari homogenat 

berdasarkan perbedaan dalam laju sedimentasi 

partikel. Fraksinasi diferensial dilakukan sebagai 

berikut : mula-mula homogenat disentrifugasi dalam 

ultrasentrifus dengan kecepatan selama waktu yang 

demikian sehingga partikel yang mempunyai tetapan 

sedimentasi yang terbesar (inti sel misalnya) akan 

mengendap di alas tabung sentrifus. Jadi sedimen 

terdiri dari inti sel tercampur dengan sedikit partikel 

yang lebih kecil. Kemudian supernatan dipindah ke 

tabung kedua, lalu disentrifugasi sehingga sekarang 

mitokondria yang mengendap. Seterusnya pada 

prinsipnya akan dilakukan seperti di atas. 

Sentrifugasi 
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Striatella unipunctata  dan Bactriastrum sp. Raja Ampat 
 Identifikasi sampel air laut yang 

dikoleksi dari Perairan Raja Ampat juga 

mengidentif ikas i  Bactr iastrum sp. 

Bactriastrum adalah organisme sel tunggal 

dalam kelompok alga. Bactriastrum 
diklasifikasi sebagai berikut: Kingdom 

Chromalveolata, Filum Heterokontofita, Kelas 

Bacillarioficeae, Ordo Centrales, Famili 

Chaetoceratoceae dan genus Bactriastrum.  

 Bactriastrum adalah genus diatom yang 

terdiri atas lebih dari 30 spesies. Beberapa 

spesies dalam genus ini diantaranya adalah B. 
biconicum, B. comasum, B. elegan, B. 
elongatum, B. furcatum, B. hyalinum, B. 
mediterraneum, B. parallelum, B. solitarum, 

varians. 
 

  

  

 

 

 

 

 Spesies dalam genus ini sering dikaitkan 

dengan Chaetoceros tetapi berbeda dalam 

simetri radial. Koloni Bactriastrum cenderung 

membentuk korset, dipisahkan oleh lengkungan 

bagian basal dari setae, meninggalkan celah 

kecil antara sel-sel. Sel-sel silindris dan 

berhubungan membentuk filamen. Setiap sel 

memanjang, setae memancar atau membagi 

dalam berbagai cabang.  

 Bactriastrum tersebar luas di perairan 

dunia. Selain di Perairan Raja Ampat, 

ditemukan di Perairan Indonesia lain, Laut 

Adriatik, Teluk Naples, Australia, Teluk 

Maine. 

 Plankton Striatella unipunctata  
ditemukan oleh peneliti UB dan UNIPA dari 

Perairan Raja Ampat beberapa waktu lalu. S. 
unipunctata  berwarna coklat kekuningan dan 

tidak berwarna hijau. Spesies temperat ini 

berasal dari zona litoral dan mendiami 

habitat secara pelagik atau menempel pada 

berbagai mahluk hidup laut lain.   

 Klasifikasi S. unipunctata  berturut-

turut Kingdom Chromista, Subkingdom 

Harosa, Filum Ochrofita, Subfilum Khakista, 

Ke l as  Bac i l l a r i o f i ce ae ,  s ubke l a s 

Fragilarioficidae, ordo Striatellales, Famili 

Striatellaceae dan genus Striatella.  

  

 

 

 

 

 

 

  
  
 Makanan dan predator S. unipunctata  

berturut-turut adalah fitosintetik serta 

mikroorganisme laut dan larva hewan. S. 
unipunctata  melakukan reproduksi secara 

seksual dan aseksual. 
 S. unipunctata  tersebar luas di 

perairan laut dunia. Selain di Raja Ampat 

spesies ini ditemukan di Perairan Indonesia 

lain dan di perairan mancanegara seperti di 

Kenya, Laut Atlantik Utara, Teluk Meksiko, 

Laut Mediterania, Selandia Baru, Swedia, 

Tunisia, Laut Hitam, Amerika Utara, Amerika  

Selatan, Singapura, Australia, Guam, dan 

Skotlandia.  

Bactriastrum sp.  

S. unipunctata (Agardh 1832) 
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Melanjutkan Belajar DNA tentang Transmisi Informasi Genetik, kali ini menyajikan topik Translasi Genetik. Selamat 

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

diformulasikan, meskipun metionin merupakan asam 

amino ujung N. 

Tahap perpanjangan rantai polipeptida meliputi 

pengikatan aminoasil-tRNA yang datang, pembentukan 

ikatan peptida, dan translokasi. Pengikatan aminoasil-

tRNA pada sisi aminoasil kosong dilakukan dengan 

adanya pengenalan kodon, EF-1 (elongation faktor 1) 

dan GTP. Setelah proses pengikatan, EF-1, GDP 

(guanosindifosfat) dan fosfat akan dilepaskan dengan 

bantuan faktor protein lain dan GTP akan menghasilkan 

EF-1 GTP kembali.  

Proses pembentukan ikatan peptida terjadi pada sisi 

aminoasil. Proses ini terjadi dengan adanya protein 

peptidil transferase dari subunit ribosom 60S yang 

mengkatalis reaksi antar gugus a-amino aminoasil-

tRNA baru pada sisi aminoasil dengan gugus karboksil 

peptidil-tRNA pada sisi peptidil. Translokasi peptidil 

tRNA yang baru terbentuk pada sisi aminoasil ke sisi 

peptidil yang masih kosong. Proses ini terjadi dengan 

adanya EF-2 dan GTP. Selama reaksi, titik GTP yang 

dibutuhkan EF-2 dihidrolisa menjadi GDP dan fosfat. 

Setelah translokasi peptidil tRNA tadi mengisi sisi 

peptidil maka ada sisi aminoasil kosong untuk proses 

selanjutnya. 

Tahap terminasi merupakan tahap penghentian 

pemanjangan rantai polipeptida yang dibentuk. Tahap 

ini terjadi setelah protein yang diinginkan terbentuk dan 

terjadi  pada saat tRNA menemukan sisi aminoasil 

kodon nonsense (UAA, UAG, UGA) dari mRNA. 

tRNA tidak mempunyai antikodon untuk ketiga jenis 

antikodon nonsense mRNA tersebut. Isyarat ini hanya 

dikenali oleh faktor-faktor pelepas (releasing 

factor=RF) yang menghidrolisa ikatan antara peptida 

dan tRNA yang menempati sisi peptidil, sehingga 

molekul protein dan tRNA terlepas. Ada 2 jenis RF, 

yaitu RF-1 yang berfungsi menghidrolisa ikatan peptida 

bila kodon UAA dan UAG menempati sisi aminoasil; 

dan RF-2 yang berfungsi ikatan peptida bila kodon 

UAA atau UGA menempati sisi aminoasil. Setelah 

tahap terminasi, dilanjutkan dengan tahap pelipatan dan 

pengolahan yang bertujuan untuk memperoleh sifat 

aktif dari polipeptida (protein) yang terbentuk. Proses 

ini dilakukan oleh berbagai enzim dan kofaktor lainnya. 

Translasi merupakan kelanjutan dari proses 

transkripsi untuk mengubah atau menerjemahkan 

mRNA menjadi bahasa protein. Urutan basa pada 

molekul mRNA menentukan urutan asam amino pada 

protein. Kata-kata pada bahasa mRNA terdiri atas 

kelompok-kelompok tiga basa berurutan (kodon) yang 

menyampaikan instruksi kepada mesin seluler untuk 

mensintesis protein.  

Proses translasi atau biosintesis protein 

merupakan proses penerjemahan polinukleotida 

mRNA menjadi protein. Proses ini sangat kompleks 

dan umumnya terjadi dalam lima tahap utama yaitu : 

1) aktivasi asam amino, 2) inisiasi rantai polipeptida, 

3) pemanjangan rantai polipeptida, 4) terminasi dan 

pembebasan rantai polipeptida serta tahap 5) pelipatan 

dan pengolahan.  

 Aktivasi asam amino bertujuan untuk 

memudahkan pembentukan ikatan peptida antar asam 

amino dan seleksi berbagai asam amino untuk 

dipasangkan dengan molekul tRNA spesifik. 

Penjelasan rinci tentang aktivasi  asam amino dapat 

dilihat pada entri aktivasi asam amino.  

Tahap inisiasi rantai polipeptida bermula dengan 

pengikatan bagian 18 S rRNA dan bagian mRNA. 

Proses ini memerlukan faktor inisiasi 3 (IF-3). 

Aminoasil tRNA untuk kodon pertama kemudian 

berinteraksi dengan GTP dan IF-2. Kompleks yang 

terbentuk akan mengikatkan antikodon tRNA-nya 

pada kodon yang bersangkuan sehingga membentuk 

kompleks inisiasi dengan subunit 40 S. Proses ini 

terjadi dengan adanya IF-1. 

Dengan melepaskan IF-1, IF-2 dan IF-3, subunit 

60 S ribosom terikat dan GTP terhidrolisa sehingga 

terbentuk 80 S ribosom sempurna yang mempunyai 2 

sisi untuk tRNA yaitu : sisi peptidil, mengandung 

peptidil tRNA yang terikat pada kodonnya pada 

mRNA; dan sisi aminoasil, mengandung aminoasil 

tRNA yang terikat pada kodonnya pada mRNA. Sisi 

peptidil merupakan tempat aminoasil tRNA 

sedangkan sisi aminoasil dibiarkan kosong sampai 

ada aminoasil tRNA lainnya. Sintesis protein pada sel 

prokariot biasanya didahului oleh N-formil metionil 

tRNA, sedangkan pada sel eukariot tidak 
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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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