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Edisi kali ini menyajikan informasi terkait dengan konservasi, biodiversitas Raja Ampat dan pembelajaran genetika
populasi. Rubrik terkait Raja Ampat juga disajikan dalam beberapa bagian. Selamat membaca!!!

Papua, Prioritas Konservasi Indonesia
Indonesia sudah sejak lama diketahui sebagai
episenter global keanekaragaman hayati laut.
Meskipun demikian, luasnya daerah dan terbatasnya
dana, membutuhkan pilihan prioritas untuk
melakukan
konservasi.
Penetapan
prioritas
konservasi (PPK) merupakan suatu bentuk
perencanaan
spasial
(tata
ruang)
untuk
memaksimalkan pelestarian lingkungan alam dan
biotanya dengan kriteria biologi, ekonomi dan sosial
budaya. PPK juga memberikan rekomendasi tata
guna lahan secara praktis dan berbasis ilmiah kepada
pemangku keputusan dan pemiliki sumberdaya alam.
Beberapa alasan penting PPK yaitu prioritas
membantu mengalokasikan sumber daya yang
biasanya tersedia terbatas dengan lebih bijaksana.
Prioritas juga dapat membantu memberikan fokus
yang lebih jelas dari upaya konservasi, yang pada
gilirannya, dapat mengarahkan program lebih
efisien. Selain itu metode prioritas akan dapat
mengambil berbagai informasi mengenai populasi ke
dalam daftar, dan pengumpulan fakta yang relevan
dapat membantu mengidentifikasi data yang perlu
dikumpulkan untuk populasi yang diteliti. Sistem
yang menggunakan prioritas juga bisa menyediakan
alat yang berguna untuk pemantauan yang efektif
pada keanekaragaman hayati.
Beberapa pendekatan yang berbeda untuk
menetapkan prioritas konservasi telah diajukan.
Namun hampir semua pendekatan menggunakan
kombinasi untuk merangking daerah atau lokasi
yaitu 1) derajat endemis, keunikan taksonomi,
kehadiran spesies atau habitat langka; 2) kerentanan
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Habitat Invertebrata RAJA AMPAT
Raja Ampat menjadi rumah bagi berbagai
keindahan dan keragaman biota laut termasuk
invertebrata, hewan tanpa tulang belakang.
Berbagai jenis invertebrata laut menghuni
berbagai habitat di Raja Ampat. Berdasarkan
catatan ada 540 jenis kerang, 700 jenis moluska
dan berbagai invertebrata laut lain di
kabupaten kepulauan ini.
Terumbu karang menjadi jenis habitat
avertebrata yang dominan di wilayah ini. Para
peneliti menggolongkan terumbu karang Raja
Ampat mendominasi hingga 75 persen terumbu
karang dunia. Terumbu ini menjadi habitat bagi
berbagai invertebrata dan biota laut lain. Jenis
karang habitat invertebrata terdiri atas karang
hidup dan karang mati. Karang hidup dapat
menjadi habiat invertebrata di dalam, di atas,
di bawah atau tepat di atas karang hidup
tersebut. Sementara terumbu karang mati dan
reruntuhan terumbu karang dapat juga menjadi
relung hidup invertebrata.
Terumbu karang lepas pantai Raja Ampat
berada di lingkungan yang mengalami sedikit
limpasan air dari daratan atau tidak sama
sekali. Air di terumbu karang dekat pantai
sering lebih keruh akibat limpasan air dari
daratan di dekatnya. Penelitian di Raja Ampat
menemukan sembilan jenis terumbu karang
yang mungkin merupakan jenis baru (Veron
2002) yang memungkinkan menjadi habitat bagi
berbagai biota invertebrata laut Raja Ampat.
Habitat
invertebrata
lain
adalah
mangrove. Mangrove Papua yang tergolong
terbesar di dunia ini merupakan salah satu
habitat penting di wilayah pesisir tropis yang
menyediakan produksi primer dan sekunder.

Mangrove juga merupakan tempat pemijahan
yang penting bagi berbagai jenis invertebrata
(kerang-kerangan, krustasea dan lain-lain)
termasuk berbagai jenis ikan, yang memiliki
nilai ekonomis penting.
Mangrove
dapat
menjadi
habitat
invertebrata
secara
permanen
atau
sementara. Penghuni tetap mempunyai larva
plankton yang masuk ke lingkungan mangrove
selama metamorphosis, tetapi ketika tahap
bentos telah dicapai, binatang muda dan
dewasa hidup di habitat mangrove (misalnya
kerang-kerangan).
Penghuni
sementara
dipengaruhi oleh pasang surut laut. Saat
pasang, berbagai invertebrata memasuki hutan
bakau
untuk
makan,
reproduksi
dan
menjalankan
fungsi
biologis
lainnya.
Invertebrata meninggalkan mangrove saat
surut dan digantikan oleh pendatang dari
darat, termasuk biota non-invertebrata.
Fauna invertebrata yang mendiami
mangrove sebagai habitatnya juga bervariasi
berdasarkan asal, seperti dari darat, perairan
tawar, atau laut.
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Geografi Raja Ampat
Kepulauan Raja Ampat terletak di bagian paling
Barat pulau utama Papua yang membentang di
area seluas kurang lebih 46,108 Km 2. Secara
geografis, Raja Ampat berada pada posisi
koordinat 00° 30,33" Lintang Utara—01° Lintang
Selatan dan 124° 30,00 - 131° 30 Bujur Timur.
Raja Ampat berbatasan sebagai berikut: Sebelah
selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten
Seram Utara, Provinsi Maluku. Sebelah barat
berbatasan dengan Kabupaten Halmahera
Tengah, Provinsi Maluku Utara. Sebelah timur
berbatasan dengan Kota Sorong dan Kabupaten
Sorong, Provinsi Papua Barat. Dan sebelah Utara
berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik.
Kepulauan Raja Ampat meliputi lebih dari
4 juta hektar (Erdmann & Pet, 2002) atau 43.000
km ² (McKenna dkk. 2002) tanah dan wilayah laut
dari ujung barat laut Provinsi Papua Barat,
Indonesia. Daerah ini meliputi empat pulau besar
Waigeo, Batanta, Salawati dan Misool dan
ratusan pulau-pulau kecil yang tersebar di antara
ini (Erdmann & Pet, 2002). McKenna dkk. (2002)
mendefinisikan wilayah Raja Ampat berada pada
posisi antara 0 ° 20 'N dan 2 ° 15' S lintang dan
129 ° 35 'BT dan 131 ° 20' Bujur Timur.
Erdmann & Pet (2002) memberikan
batasan wilayah kepulauan Raja Ampat termasuk
pulau-pulau perifer Sayang di utara dan Gag,
Kofiau dan Kepulauan Bambu ke barat, namun
secara khusus tidak termasuk Ayu dan Asia
Islands di utara dan Kepulauan Boo ke barat.
Termasuk dalam kabupaten ini merupakan lima
kabupaten (kecamatan) dari Salawati, Samate,
Misool, Waigeo Selatan dan Utara Waigeo
(McKenna dkk. 2002).
Gerakan lempeng selama 25 juta tahun
telah membentuk Kepulauan Raja Ampat menjadi
subunit geografi seperti sekarang. Geografi

Waigeo-Batanta serta kepulauan di sekitarnya,
merupakan wilayah bergunung-gunung yang
terjal dan tertutup oleh batuan kapur yang masih
muda, masing-masing terpisah oleh selat-selat
yang agak dangkal. Kofiau dapat digabungkan
dengan unit geografi ini untuk memudahkan,
walaupun secara tektonik bukan bagian dari
fragmen kerak bumi ini.
Geografi Misool-Salawati terletak di dasar
dangkal yang tampaknya menempel penuh ke
tepi bagian barat Lempeng Australia. Misool
termasuk rendah, tetapi terjal dan tertutup batuan
kapur karst. Jalinan pulau kecil dengan batuan
karst tinggi yang sempit parallel membentang ke
arah timur dari pesisi timur Misool. Selat Sagewin
yang memisahkan Salawati dari pegunungan
Batanta merupakan pemutusan geografi lokal
yang penting yang terkait dengan sejarah
tektoniknya. Selat ini merupakan pembatas
geografis utama untuk biota kedua wilayah.
Akibat sejarah tektonik berbeda,
kepulauan Raja Ampat memiliki biogeografi yang
bervariasi. Misalnya Waigeo dan Batanta memiliki
dua spesies endemik Cenderawasih merah
(Paradisaea rubra) dan Cenderawasih botak
(Cicinnurus respublica). Maleo waigeo
(Aepypodius bruijnii) hanya ada di perbukitan
Waigeo, namun beberapa petunjuk menyatakan
bahwa spesies ini juga mendiami dataran tinggi
Batanta.
Selat Sagewin merupakan pembatas
geografis utama untuk jenis Paradisaea (rubra vs
minor) dan Cicinnurus (republica vs magnificus).
Ada kemungkinan seluruh selat menghasilkan
daftar tumbuhan dan binatang yang telah
berevolusi di batas pola persebaran kawasan ini.
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Danau Laut Raja Ampat
Danau laut adalah perairan yang terkurung di
daratan namun berbeda menurut tingkat koneksi dan
pertukaran dengan air laut sekitarnya, baik melalui
saluran atau celah dan rembesan air laut. Diduga,
danau laut berasal
dari Holosen,
yang
mempertahankan karakter laut melalui jaringan
koneksi bawah laut ke laut yang berdekatan.
Sampai saat ini diketahui ada 200 danau laut di
seluruh dunia. Sementara, jumlah danau laut di
wilayah Indonesia belum diketahui secara pasti. Hal
ini terutama disebabkan oleh kurangnya minat
penelitian tentang hal ini. Meskipun demikian,
peneliti asing telah menginventarisasi dan
menemukan sekitar 45 danau laut di Raja Ampat,
diantaranya tersebar di Pulau Mansuar, Gam, Fam
dan pulau Misool. Jumlah danau terbanyak berada di
Kawe dan Misool.
Semua danau bervariasi dalam parameter
biofisik seperti batimetri, ukuran, garis pantai,
salinitas, suhu air, pH dan derajat koneksi ke laut,
yang menghasilkan berbagai kumpulan biotik. Lebar
danau berkisar antara ca. 50-450 meter dengan
kedalaman antara 1,5 m sampai 18 m. Danau laut
Raja Ampat umumnya tersembunyi. Beberapa danau
mudah ditemui, dekat dengan pantai dan memiliki
jalan setapak yang dapat dilalui. Danau lain hanya
dapat dicapai melalui jalur perahu, mendaki
pegunungan karst tajam dengan ketinggian lereng
sampai 45 m dengan kemiringan hingga10-derajat
dan tertutup bawah tegakan kusut. Semua danau laut
Raja Ampat berisi dasar berpasir atau berlumpur
dan, setidaknya sebagian, dikelilingi oleh hutan
bakau.
Fauna yang teramati di danau laut Raja Ampat
termasuk karang, nudibranch, udang, ikan, kerang,
spons (termasuk sejumlah spesies endemik),
ascidian, ctenophore, dan ubur-ubur termasuk

Cassiopeia, Mastigias dan Aurelia spp. Umumnya
danau di Raja Ampat berada dalam keadaan murni
dengan ancaman kecil dari spesies invasif atau
kegiatan pariwisata. Mayoritas danau tidak memiliki
ubur-ubur beracun dan sulit diakses.
Sebagian besar danau laut di Raja Ampat
terletak di antara bukit-bukit karst terendam dan
tidak terlihat dari laut. Umumnya terhubung ke
laguna oleh terowongan besar dan relatif dangkal.
Meskipun demikian, kimia air danau laut yang
memiliki hubungan berbeda dari laut sekitarnya.
Salinitas dan pH danau laut Raja Ampat lebih
rendah berturut-turut sekitar ~0.5-1.0 ppt dan ~0.30,5 unit. Danau laut di Mansuar misalnya, memiliki
salinitas ~28.5 ppt dan pH ~7.0.
Danau laut di Pulau Mansuar terletak di sisi
utara-barat pulau. Danau ini terhubung baik dengan
laut bagian luar dan merupakan habitat beragam
spons terutama berasal dari spesies Suberites sp dan
Darwinella sp. Spesies pertama juga ditemukan di
danau laut Berau, Palau, dan danau laut Papua lain.
Danau laut juga ditemukan di sisi timur Pulau
Gam. Danau ini memiliki kumpulan spesies yang
lebih bervariasi. Sebelah selatan danau terdapat desa
kecil, Yen Besir, yang menurut catatan pernah
ditinggali oleh Alfred Russel Wallace. Dua Danau
lain di Pulau Gam adalah "Danau Ctenophore" dan
"Danau 9". Kedua danau terhubung dengan laut
melalui gua atau saluran sempit. Komposisi dan
kelimpahan spesies di danau ini membuat habitat ini
berbeda dari laguna terbuka.
Misool merupakan pelabuhan tiga danau laut
yang dipadati oleh populasi jelifish Mastigias
papua.
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Invertebrata Laut Raja Ampat
Jorunna funebris adalah invertebrata
seperti siput laut dalam Filum Moluska. Spesies ini
termasuk dalam hewan hermafrodit sehingga tidak
menampilkan dimorfisme seksual.Ukuran tubuh
hewan dewasa bervariasi dari 15 mm sampai lebih
dari 70 mm, dengan panjang rata-rata 35mm.
Sedangkan ukuran larva: planktotrofik = 166μm
dan lesitotrofik = 290 μm. J. funebris tergolong
karnivora dan hanya memakan spons (Rudman dan
Willan 1998).
J. funebris, seperti semua nudibranch, telah
mengalami penyimpangan dari kebanyakan moluska
dengan kehilangan cangkang keras pelindung.
Spesies ini mempertahankan diri dengan cara
penyamaran dan pewarnaan kimia untuk
menghindari predator dari atas. J. funebris
mendiami habitat laguna terumbu. J. funebris adalah
salah satu spesies nudibranch dengan distribusi
terbesar di seluruh dunia. Selain di Raja Ampat, J.
funebris ditemukan di perairan Indonesia lain. J.
funebris juga ditemukan perairan Australia, Selandia
Baru, Indo-Pasifik pada umumnya.

sekunder alkaloid isokuinolin dimer dengan sifat
sitotoksik melawan sel tumor (Fontana et al. 2000,
Fontana et al. 2001, Charupant di al. 2007 ). Obat
baru untuk melawan kanker sangat menguntungkan
bagi manusia, dan jika proses ekstraksi terus
disempurnakan, jorumisin dapat menjadi obat murah
dan efektif untuk membunuh sel kanker pada
manusia. Jika jorumisin menjadi pilihan, ada
kemungkinan populasi J. funebris akan mendapat
tekanan antropogenik. Oleh karena itu, populasi J.
funebris perlu terus dipantau dan dipastikan bahwa
spesies ini tidak terancam.

Pseudobiceros bedfordi termasuk kelompok cacing
pipih yang hidup bebas, dicirikan oleh tubuh lembut,
rata pada bagian ventral-dorsal. P. bedfordi tergolong
hewan hermaprodit namun dapat melakukan perilaku
kawin yang disebut “penis fencing”. Spesies ini
menghabiskan waktu di bawah batu dan celah batu
dan sesekali keluar menuju substrat berpasir di rataan
terumbu dan lagun. P. bedfordi aktif pada malam hari
atau merupakan hewan fototaksis negatif. Biasanya
malam hari keluar dari persembunyiannya di bawah
atau celah batu untuk mencari makan.

J. funebris
Spesies ini termasuk dalam filum Moluska, kelas
Gastropoda, subkelas Opisthobranchia, Ordo
Nudibranchia, subordo Dorididae, Superfamili
Eudoridoidea, Famili Dorididae, Genus Jorunna dan
Spesies funebris.
Ancaman utama pada spesies ini adalah
pemanfaatannya dalam bioprospecting. Spesies ini
memiliki potensi terancam karena dapat
menghasilkan jorumisin (Jorumycin), metabolit

P bedfordi
P bedfordi termasuk dalam filum Platihelmintes,
kelas Turbelaria, Ordo Policladida, subordo Cotilea,
Superfamili Pseudocerotoidea, Famili
Pseudocerotidae, Genus Pseudobiceros dan Spesies
P. bedfordi.
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Invertebrata Laut Raja Ampat

Ukuran P. bedfordi berkisar dari 8-10 cm
dengan panjang rata-rata 2-6 cm. Cacing pipih ini
adalah biota yang sangat halus, memiliki tubuh tipis
memanjang atau berbentuk oval seperti pita dengan
ketebalan sekitar satu mm dengan garis tengah lebih
tebal. P. bedfordi memiliki permukaan dorsal sangat
datar dan halus serta memiliki ketebalan hanya
beberapa millimeter. Tubuh memiliki pola garisgaris hitam penuh, coklat dan titik-titik putih kecil.
Garis-garis kurva dari pusat tubuh ke samping dan
tepi tubuh hitam dengan titik-titik putih sangat acak.
Predator utama P. bedfordi adalah ikan dan
siput laut. Sampai saat ini, belum diketahui peran P.
bedfordi terhadap ekosistem, manfaat bagi manusia,
dan masalah bagi manusia.Spesies ini tergolong
karnivora dan memangsa terutama ascidian dan
krustasea kecil. Selain itu, spesies memangsa hewan
kecil seperti protozoa dan cacing, hewan sesil,
moluska dan beberapa memakan udang dan
kepiting.
Distribusi P. bedfordi luas. Selain di Raja
Ampat, spesies ini dijumpai di banyak kawasan di
Indo-Pasifik termasuk di PNG, Guam, Australia,
Malaysia, Kenya, Mikronesia, Philipina, Mianmar
dan perairan Indonesia lain.
Status konservasi P. bedfordi belum
ditentukan dalam IUCN Red List hingga saat ini.
Padahal spesies ini memiliki waktu hidup hanya 14
hari. Ancaman bagi spesies ini adalah rekayasa
pantai dan polusi yang disebabkan oleh aktivitas
manusia. Rekayasa pantai dan polusi dapat
mengganggu habitat spesies sehingga mengancam
kelestarian dan kelangsungan hidup spesies.

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.oum.ox.ac.uk/
thezone/fossils/inverts/images/wheel1.gif&imgrefurl=http://
www.oum.ox.ac.uk/thezone/fossils/inverts/
&h=225&w=225&tbnid=LlumW3pz5D4XTM:&zoom=1&tbnh=18
6&tbnw=186&usg=__B_q2cuv83qVZ7CyUlekRO3z9L8=&docid=vok8_WTGjTVqhM&itg=1
&ved=0CJ0BEMo3&ei=JX5CVIDAJIScugTrsYHYAg
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Belajar DNA kali ini menyajikan Pengantar Genetika Populasi dengan judul Mengenal Genetika Populasi. Semoga
menambah pengetahuan, pemahaman, dan ilmu terkait Genetika Molekuler.

Mengenal Genetika Populasi
Populasi merupakan entitas sangat
kompleks, kumpulan individu dengan ciri-ciri sama
yang hidup di tempat yang sama dan memiliki
kemampuan bereproduksi di antara sesamanya.
Sementara genetika adalah cabang biologi yang
mempelajari tentang struktur, sifat, fungsi informasi
atau materi genetik mahluk hidup. Kombinasi
keduanya melahirkan ilmu spesifik berupa Genetika
Populasi.
Genetika Populasi didefinisikan dalam
banyak cara. Secara harafiah, Genetika Populasi
adalah cabang genetika yang mempelajari transmisi
informasi genetik pada tingkat populasi. Secara
khusus, Genetika Populasi mempelajari variasi
genetik di dalam populasi dan melibatkan pengujian
dan pemodelan perubahan dalam frekuensi gen dan
alel dalam populasi lintas waktu dan ruang.
Genetika populasi juga dinyatakan mempelajari
perubahan frekuensi gen dan berkaitan dengan
genetika evolusi karena evolusi bergantung pada
perubahan dalam frekuensi gen. Fokus Genetika
Populasi adalah populasi atau spesies dan bukan
individu.
Banyak gen ditemukan di dalam populasi
akan menjadi polimorfik, yaitu, banyak bentuk
yang berbeda (atau alel). Model matematik
digunakan untuk menyelidiki dan menduga
kejadian alel spesifik atau kombinasi alel dalam
populasi berdasarkan diantaranya pendekatan
pemahaman genetika molekuler, hukum HardyWeinberg, dan teori evolusi modern.
Genetika populasi merupakan dasar
pemahaman yang baik untuk mempelajari evolusi
dan sangat terkait erat dengan perubahan yang
terjadi dalam populasi (konsep gene pool). Dua
pendekatan mempelajari perubahan genetik
populasi adalah pendekatan deterministik dan

Belajar DNA

stokastik. Pendekatan deterministik mengasumsikan
bahwa perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi
dari gen untuk generasi terjadi dalam cara yang unik
dan dapat jelas diprediksi dari pengetahuan tentang
kondisi awal. Pendekatan stokastik mengasumsikan
bahwa perubahan pada frekuensi alel terjadi secara
probabilistik, artinya tidak dapat diprediksi secara
pasti frekuensi alel pada generasi berkut.
Genetika populasi didasarkan pada asas atau
hukum Hardy-Weinberg. Hukum ini menyatakan
bahwa frekuensi alel dan frekeunsi genotip dalam
suatu populasi akan tetap konstan atau dalam
kesetimbangan dari generasi ke generasi kecuali
terjadi perkawinan tak acak, mutasi, seleksi, ukuran
populasi terbatas, hanyutan genetik, dan aliran gen.
Kesetimbangan genetik ini menjadi keadaan ideal
yang dapat dijadikan sebagai garis dasar untuk
mengukur perubahan genetik. Dalam realitas,
kesetimbangan Hardy-Weinberg sulit terjadi di alam.
Pemahaman genetika molekuler diantaranya
terkait dengan keragaman genetika dalam populasi.
Genetika Populasi mempelajari variasi dalam alel dan
genotip di dalam kelompok gen (gene pool) dan
bagaimana perubahan variasi ini dari satu generasi ke
generasi berikutnya. Faktor -faktor yang
mempengaruhi keragaman genetik di dalam
kelompok gen termasuk ukuran populasi, mutasi,
hanyutan genetik, seleksi alami, keragaman
lingkungan, migrasi dan pola perkawinan non-acak.
Komposisi genetik kelompok gen dalam
populasi alami dapat berubah seiring dengan
perubahan waktu. Perubahan komposisi ini
menyebabkan atau mempengaruhi keragaman genetik
mahluk hidup. Mutasi, hanyutan genetik, migrasi,
rekombinasi, dan seleksi alam adalah faktor-faktor
yang dapat meningkatkan dan menurunkan
keragaman 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.
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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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