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Abstrak. Lahan basah adalah salah satu kekayaan alam Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan, sebab 
mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Kerusakan lahan basah akan mendatangkan kerugian bagi 
penghuninya, baik manusia maupun sumberdaya hayati lainnya. Adanya indikasi eksplotasi sumber daya alam (hayati 
dan non hayati) untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan manusia, maka perhatian ekosistem ini perlu menjadi 
perhatian. Dengan semakin tinggi keinginan untuk memenuhi kebutuhan, maka semakin banyak mengambil bahan-
bahan dari alam termasuk dari ekosistem lahan basah. Dalam perkembangan ilmu pengetahun, bioengineering menjadi 
tumpuan bidang sains, bahwa bioengineering merupakan hal yang menjadi sesuatu yang biasa dalam kehidupan 
sehari-hari di masyarakat termasuk pengembangan dan pelestarian lahan basah. Bioeenginering bertumpu pada teknik 
molelukar, sehingga aspek-aspek yang diakukan dapat dilaksanakan dengan efisien. Mengacu tentang biodiversitas di 
lahan basah, maka untuk menjaga kelestarian dan memanfaatkan dengan arif, maka diperlukan kemampuan dalam 
pemanfaatannya melalui teknik baik secara in vitro, in vivo, maupun in silico sehingga untuk pemanfaatan sumber data 
menjadi lebih aplikatif (hilirasi hasil penelitian). 
 
Kata kunci: in silico, konservasi, lahan basah, sumberdaya hayati 

 
 

1. LATAR BELAKANG 
 

Pertambahan jumlah penduduk dunia yang 
begitu  cepat mengakibatkan berbagai masalah 
diantaranya adalah masalah permukiman, 
penyediaan pangan industrialisasi, pencemaran, 
dan pemakaian sumber alam.  Sejak tahun 1650 
para ahli telah membuat dugaan tentang 
pertumbuhan penduduk dunia yang tumbuh 
menurut deret ukur, sedangkan pertumbuhan 
pangan seperti deret hitung sebagaimana 
dikemukan oleh Thomas Robert Malthus. Akibatnya, 
terjadi ketidakseimbangan antara kedua faktor 
tersebut. Terjadinya kelaparan, kekurangan gizi, 
sulitnya pemukiman merupakan contoh yang dapat 
dilihat di berbagai belahan dunia ini. Laju 
perumbuhan penduduk dunia pada tahun 1650 – 
saat itu berjumlah 0,5 milyar - kira-kira 0,3 persen. 
Waktu yang diperlukan untuk lipat duanya 
mendekati 250 tahun. Tahun 1970 penduduk dunia 
berjumlah 3,6 milyar dengan laju pertumbuhannya 
2,1 persen pertahun, maka waktu lipat dua 
berdasarkan pertumbuhan tersebut kurang lebih 33 
tahun. Berdasarkan data tersebut dapat ditunjukkan 
bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat 
dibandingkan dengan produksi pangan yang telah 
diusahakan manusia (Meadows et al., 1983). 

Setelah kita melihat dan mempelajari keadaan 

penduduk dunia, sekarang kita tinjau keadaan 
penduduk Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk 
Indonesia berdasarkan informasi dari Biro Pusat 
Statistik (1990) adalah 1,97 persen dengan jumlah 
penduduk 179,32 juta (Munandar, dkk., 1997). Data 
terkini menunjukkan jumlah penduduk mencapai 
lebih dari 250 juta jiwa (241 juta jiwa pada tahun 
2011 (Suryana, 2011). Pertumbuhan penduduk 
yang sangat tinggi ini berpengaruh terhadap 
penyediaan pangan, sandang, papan, sarana 
kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Untuk 
penyediaan pangan dan papan dalam rangka 
memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia ini 
memerlukan lahan atau tanah yang untuk keperluan 
perluasan lahan pertanian maupun sarana 
pemukiman.  Selain jumlah penduduk, terjadi 
permasalahan pangan dipicu oleh sejumlah hal 
berikut.  
1) laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi 

(periode 2000-2010 = 1,49% per tahun),  
2) jumlah penduduk miskin dan rawan pangan 

masih relatif tinggi (±12% dari total penduduk),  
3) frekuensi kejadian rawan pangan transien 

semakin sering karena kejadian bencana alam,  
4) kualitas konsumsi pangan masih rendah (PPH 

2010=80,8) dan dominasi beras dalam pola 
konsumsi pangan masih tinggi (>110 
kg/kapita/th) dan  
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5) konversi lahan pertanian cukup tinggi dan tidak 
terkendali (Suryana, 2011). 

Ketahanan pangan memerlukan perluasan lahan 
mengiringi peningkatan kebutuhan pangan.  

Terkait dengan lahan basah, konvensi 
Rarnsar (Noord-van Haug, 1996, dalam Tim PLBT, 
1999), mengajukan sistern klasifikasi lahan basah 
yang kernudian diadopsi oleh negara-negara 
peserta pada bulan Juli 1990. Sistem tersebut 
mernbagi lahan basah rnenjadi tiga kelompok 
besar, yaitu: lahan basah pedalarnan, lahan basah 
pantai dan rnarin, serta lahan basah buatan 
rnanusia (Rubec, 1996, dalam Tim PLBT, 1999). 
Definisi lahan basah yang diberikan oleh Konvensi 
Rarnsar adalah daerah rawa, lahan gambul, atau 
air, baik yang alami maupun yang buatan, bersifat 
tetap atau sementara dengan air ladung atau 
rnengalir, bersifat tawar, payau, atau asin, terrnasuk 
daerah air marin yang dalamnya pada waktu surut 
tidak lebih dari 6 (enam) meter (Dugan 1990). Luas 
lahan basah di dunia diperkirakan lebih dari 8,5 juta 
km2 atau lebih dari 6% dari total luas permukaan 
bumi. Indonesia memiliki setidaknya 30,3 juta ha 
lahan basah yang tersebar di berbagai penjuru. 
Lahan basah meliputi berbagai macam habitat 
seperti rawa-rawa, lahan gambut, dataran basah, 
sungai dan danau, dan daerah pesisir seperti rawa 
payau, hutan bakau, dan rumput laut, tetapi juga 
terumbu karang dan daerah dataran laut lainnya 
tidak lebih dari enam meter gelombang surutnya, 
serta lahan basah buatan manusia seperti kolam 
pengolahan air limbah dan waduk. 
 

2. SUMBERDAYA HAYATI LAHAN BASAH 
INDONESIA 

  
 Indonesia adalah negara tropis yang terletak 
di antara benua Asia dan Australia, memiliki tidak 
kurang dari 17.000 pulau besar dan kecil yang diapit 
dua samudra besar, Pasifik dan India. Hal ini 
menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan 
terbesar di dunia. Kombinasi antara pulau dan laut 
menjadikan Indonesia memiliki sekurang-kurangnya 
42 ekosistem yang berbeda satu dengan lainnya 
(Moeljopawiro, 1999 dalam Hilman dan Romadoni, 
2001). 
 Data survei menunjukkan juga bahwa 
Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang 
sangat besar baik di darat maupun laut. Fakta 
geografis tersebut menjadikan Indonesia dikenal 
sebagai negara dengan mega-sumber 
keanekaragaman hayati. Tabel 1 dan 2 
menggambarkan perkiraan jumlah koleksi biotik 
utama dan spesies yang ada di Indonesia. 

 Sumber lain memperkirakan terdapat 28.000 
jenis tumbuhan, 35.000 jenis binatang (12% 
mamalia, 16% reptilia dan amfibia, 17% burung dan 
25% ikan) serta 10% mikroba. Kesemua spesies ini 
menghuni wilayah Indonesia yang luas daratannya 
hanya 1,32% wilayah dunia (Komnas Plasma 
Nutfah, 2003). 
  

Tabel 1. Perkiraan jumlah biotik utama di Indonesia 

 

Kelompok 
Indonesia 

Dunia 
(spesies) Spesies 

Persen 
(%) 

Bakteri, Alga Hijau-Biru 300 6,4 4.700 
Jamur 12.000 25,5 47.000 
Alga 1.800 8,6 21.000 
Lumut  1.500 9,4 16.000 
Paku-pakuan 1.250 9,6 13.000 
Tanaman berbunga 25.000 10,0 250.000 
Serangga 250.000 33,3 750.000 
Mollusca 20.000 40,0 50.000 
Ikan 8.500 44,7 19.000 
Amfibi 1.000 23,8 4.200 
Reptil 2.000 31,8 6.300 
Burung 1.500 16,3 9.200 
Mamalia 500 12,0 4.170 
Total 325.350 27,2 1.194.570 
Sumber: Soedradjad, 1999; Hilman dan Romadoni, 2001 

 
Tabel 2. Daftar jumlah spesies dan pemanfaatannya 

 
Jumlah spesies Pemanfaatan 

100 spesies biji-bijian, ubi-ubian, 
sagu, penghasil tepung dan gula 

Karbohidrat 

100 spesies tanaman kacang-
kacangan 

Protein dan Lemak 

450 spesies tanaman buah-buahan Vitamin dan mineral 
250 spesies tanaman sayur Vitamin dan mineral 
70 species tanaman Bumbu dan rempah-

rempah 
40 spesies tanaman Bahan minuman 
56 spesies bambu dan spesies 
tanaman berkayu 

Bahan bangunan 

150 spesies rotan Perabot rumah 
1.000 spesies tanaman Tanaman Hias 
940 spesies tanaman Keperluan lain 

Sumber: Hilman dan Romadhoni, 2001 

 
 Data ini menggambarkan keadaaan total 
keanekaragaman hayati Indonesia pada tahun 
2000-an yang tentunya pada saat ini sudah 
mengalami perubahan yang cenderung menurun 
akibat menurunnya daya dukung lingkungan dan 
faktor lain yang mendukung untuk terjadinya 
perununan jumlah dan variasinya. Indonesia 
sebagai negara di wilayah tropis yang curah hujan 
sangat tinggi, maka jumlah total dan variasi 
keanekaragaman hayati menggambarkan 
keanekaragaman hayati lahan basah. Dengan 
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demikian, pembahasan biodiversitas lahan basah 
dapat direpresentasi oleh biodiversitas Indonesia. 
 Keanekaragaman hayati yang sangat 
melimpah, namun kesemuanya belum dikelola 
dengan baik sehingga belum mampu memberikan 
peran positif  yang penting bagi pembangunan 
sosial dan ekonomi. Pada dasarnya 
keanekaragaman hayati merupakan keuntungan 
komparatif bagi negara yang memilikinya. Akan 
tetapi selain bentuk alamiahnya, keanekaragaman 
hayati berpotensi untuk menghasilkan pendapatan 
yang sangat besar bagi negara pemiliknya. Sumber 
hayati ini bisa dikomersialisasikan dalam bentuk 
alamiahnya maupun sebagai bahan baku untuk 
mengembangkan produk baru. Sumber ini telah 
dimanfaatkan secara luas untuk menunjang 
pengembangan produk oleh industri seperti: industri 
farmasi, kosmetika dan perawatan tubuh, 
pembibitan dan pertanian, industri makanan dan 
lain-lain masih banyak lagi. Bila tidak arif 
memanfaatkannya, maka kepunahan suatu 
sumberdaya hayati akan terjadi dan generasi 
penerus kita tidak akan dapat menjumpai dan 
memanfaatkannya.  

 
3. PERAN LAHAN BASAH DAN 

SUMBERDAYA HAYATINYA 
 

Lahan basah menyediakan makanan, 
menyimpan karbon, mengatur aliran air, menyimpan 
energi, dan sangat penting bagi keanekaragaman 
hayati. Manfaatnya bagi orang yang penting adalah 
untuk keamanan masa depan umat manusia. 
Konservasi dan pemanfaatan yang bijaksana pada 
lahan basah sangat penting bagi masyarakat, 
terutama bagi mereka yang miskin. Kesejahteraan 
manusia bergantung pada manfaat yang banyak 
diberikan kepada mereka oleh ekosistem, beberapa 
di antaranya berasal dari lahan basah yang sehat. 
Kebijakan, perencanaan, pengambilan keputusan 
dan tindakan manajemen di berbagai sektor, di 
semua tingkatan dari lokal sampai internasional, 
mampu mendapatkan keuntungan dari konsensus 
masukan global. Hal ini termasuk identifikasi 
relevansi lahan basah, pentingnya konservasi dan 
pemanfaatan yang bijaksana, dan menjamin 
keamanan dari manfaat dimana lahan basah 
menyediakan dalam hal ini adalah air, penyimpanan 
karbon, pangan, energi, keanekaragaman hayati 
dan mata pencaharian. Ini juga mencakup 
pengetahuan teknis, panduan, model dan jaringan 
pendukung untuk membantu dalam menempatkan 
pengetahuan ini untuk penggunaan secara praktis. 

Degradasi dan hilangnya lahan basah lebih 
cepat daripada ekosistem lainnya, dan tren ini 

semakin cepat, karena perubahan besar dalam 
penggunaan lahan, pengalihan air, dan 
pembangunan infrastruktur. Akses untuk air segar 
menurun bagi 1-2 miliar orang di seluruh dunia, dan 
ini menjadi dampak yang negatif mempengaruhi 
produksi pangan, kesehatan manusia, dan 
pembangunan ekonomi, serta dapat meningkatkan 
konflik sosial. 

Sumber daya hayati merupakan salah satu 
komponen sumber daya alam. Sumber daya alam 
sendiri memiliki arti yang cukup luas. Salah satunya 
adalah suatu keadaan lingkungan alam (natural 
environment) yang memiliki nilai untuk memenuhi 
kebutuhan manusia. Definisi lain adalah keadaan 
lingkungan dan bahan-bahan mentah yang 
digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan 
dan memperbaiki kesejahteraannya (Syamsuri, 
1995). 

Idealnya, untuk meyakinkan bahwa 
keanekaragaman hayati dapat menjadi tulang 
punggung pembangunan ekonomi Indonesia, harus 
dilaksanakan dengan dengan tujuan: 
1) Memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan  

cara yang mampu mendukung pelestariannya. 
2) Pembangunan yang mendorong keadilan 

sosial-ekonomi. 
Seperti kita ketahui bersama, selama 

bertahun-tahun pemanfaatan keanekaragaman 
hayati di Indonesia sebagian besar berdasarkan 
pengetahuan tradisional dan di sisi lain kebutuhan 
untuk mengembangkan sumber-sumber 
pendapatan baru terus digalakkan. Akibatnya, tidak 
ada pilihan lain kecuali dengan memanfaatkan 
keanekaragaman hayati secara besar-besaran 
dengan cara mengekploitasi tanpa imbangan 
konservasi yang semestinya.  

Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa 
kehidupan masyarakat lokal dan berbagai sektor 
dalam perekonomian nasional mengandalkan 
kelangsungan hidupnya pada keragaman sumber-
sumber hayati dan berbagai fungsi pendukung 
kehidupan serta layanan yang disediakannya. 
Namun demikian kecepatan hilangnya 
keanekaragaman hayati saat ini jauh lebih besar 
dibandingkan dengan jaman dulu. Kepunahan jenis-
jenis yang tidak mungkin dipulihkan dan kepunahan 
sifat-sifat genetis serta hilangnya berbagai habitat 
alami dan ekosistem sebagai akibat dari degradasi 
dan eksploitasi yang berlebihan mengancam 
berbagai peluang atau kesempatan bagi generasi 
sekarang dan yang akan datang untuk 
mendapatkan sumber daya hayati yang ada 
(Anonymous, 2002). 
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4. EKSPLOITASI KEANEKARAGAMAN 
HAYATI DAN NON HAYATI 
 
Data mutakhir mengenai kondisi lingkungan di 

Indonesia menunjukkan tingginya tingkat 
pemanfaatan sumber daya (hayati dan non hayati) 
yang menimbulkan peningkatan kerusakan serta 
pencemaran lingkungan sebagai berikut 
(Anonymous, 2001). 
 

4.1 Tekanan Penduduk 
 
Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia dari 

2,4 persen pada tahun 1980 akan mengalami 
penurunan pada tahun 2000an. Namun demikian 
diperkirankan akan tetap tumbuh sampai dengan 
tahun 2047. Dengan pertumbuhan penduduk yang 
masih terus berlanjut memerlukan tambahan lahan 
untuk produksi pangan dan tempat bermukim 
dengan segala kegiatannya. Diperkirakan antara 
tahun 2000 dan 2026, dengan jumlah pertambahan 
penduduk rerata 3,5 juta per tahun, akan diperlukan 
tambahan lahan seluas 450 hektar, sehingga dalam 
kurun waktu tersebut kebutuhan akan lahan 
diperkirakan 11,7 juta hektar. Sedangkan untuk 
tahun 2026 dan 2035 dengan pertumbuhan jumlah 
penduduk yang diperkirakan 2 juta per tahun, akan 
dibutuhkan lahan seluas 300 hektar. Sehingga 
untuk kurun waktu tersebut kebutuhan akan lahan 
mencapai 2,7 juta hektar. Untuk kurun waktu 2035 
dan 2046 pertumbuhan penduduk diperkirakan l juta 
jiwa per tahun. Diperkirakan kebutuhan lahan 
seluas 150 hektar, sehingga dalam kurun waktu 
tersebut diperlukan tambahan lahan seluas 1,65 
juta hektar. Apabila dijumlahkan seluruh kebutuhan 
akan lahan sampai dengan tahun 2046 diperlukan 
tambahan lahan bagi penduduk seluas 16,05 juta 
hektar yang harus dipenuhi dari lahan alami seperti 
hutan dan kawasan alami lainnya. 
 

4.2 Kerusakan Hutan  
 

Hutan alami di Indonesia sudah berkurang 
sampai dengan 72 persen. dan sedang dalam 
proses perusakan seluas 4000 hektar per hari atau 
1,46 juta hektar per tahun. Salah satu akibat 
penghancuran hutan adalah bahwa mamalia dan 
spesies burung menurun secara drastis. Populasi 
orang utan misalnya yang ada di Kalimantan dan 
Sumatera sudah berkurang sampai dengan 90 
persen. Penebangan ilegal selama kurang dari 22 
tahun telah merugikan Indonesia sekitar US$ 2,8 
milyar per tahun. Pada tahun 1997, kebakaran 
hutan di Kalimantan seluas 263.991 hektar telah 

mengakibatkan pengeluaran Rp. 20,812 triliun 
hanya untuk biaya kesehatan, sedangkan dari sisi 
penghasilan, penduduk Sumatera dan Kalimantan 
kehilangan sekitar Rp. 9,43 triliun per tahun. 
 

4.3  Pencemaran Udara, Air dan Tanah   
 

Perkembangan di bidang industri 
menyebabkan peningkatan penceraman pada 
hampir semua zat pencemar. Misalnya biological 
oxygen demand (BOD) akan meningkat 10 kali 
menjelang tahun 2020, sulfur dioxyde dan debu 
masing-masing 13 kali dan 15 kali, logam-logam 
bio-akumulatif seperti mercury dan timbal meningkat 
19 kali. Akibatnya, kualitas udara di kota-kota besar 
pada umumnya dan khususnya Jakarta sudah 
sangat buruk dan berbahaya. Dana yang diperlukan 
untuk menanggulangi gangguan kesehatan akibat  
pencemaran air misalnya selama tahun 1990 
sebesar USS 302 juta. 
 

4.4  Terumbu Karang 
 

Areal terumbu karang seluas 65,000 km2 
memiliki potensi keuntungan US$ 4,2 milyar per 
tahun. Dalam kenyataannya Indonesia merugi 
sebanyak US$ 12 juta per tahun akibat kerusakan 
terumbu karang. Pada saat ini terumbu diperkirakan 
tinggal 5,56 persen saja yang masih dalam kondisi 
baik. 
 

4.5  Pengalihan Pemanfaatan Lahan untuk 
Pembangunan 

 
Pengalihan lahan terus berlanjut yang 

mengakibatkan berkurang atau hilangnya lahan-
lahan yang berfungsi menjadi penopang 
keseimbangan lingkungan. Areal air tawar dari 11,5 
juta hektar telah berkurang tinggal 5,1 juta hektar. 
Danau telah berkurang sekitar 774.000 hektar 
menjadi 308.000 hektar. Sedangkan hutan bakau, 
pada tahun 1960 masih ada sekitar 1334 hektar 
pada tahun 1997 tinggal 172 hektar saja. Kawasan 
alam telah berkurang secara drastis di wilayah 
Jabotabek dengan tingkat pengurangan sampai 
dengan 13.931 hektar per tahun. Pengalihan lahan 
tersebut telah menyebabkan gangguan terhadap 
keseimbangan hydro-orologis, berkurangnya air 
tanah, erosi dan banjir. 

Data-data di atas menunjukkan adanya 
indikasi eksplotasi sumber daya alam (hayati dan 
non hayati) untuk pemenuhan kebutuhan dan 
kesejahteraan manusia. Dengan semakin tinggi 
keinginan untuk memenuhi kebutuhan, maka 
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semakin banyak mengambil bahan-bahan dari 
alam, akibatnya adalah semakin banyak pula residu 
dan dikembalikan ke alam dalam bentuk limbah 
(dalam bahasa umum sering kita sebut sebagai 
sampah) yang akan berperan sebagai bahan 
pencemar. Mengacu pada definisi lahan basah 
maka di bawah ini ditampilkan dua contoh lahan 
basah di Indonesia, yaitu gambut dan mangrove. 

Gambut. Luas lahan rawa gambut di 
Indonesia diperkirakan 20,6 juta hektar atau sekitar 
10,8 persen dari luas daratan Indonesia. Dari 
luasan tersebut sekitar 7,2 juta hektar (35%-nya) 
terdapat di Pulau Sumatera. Lahan rawa gambut 
merupakan bagian dari sumberdaya alam yang 
berfungsi dalam pelestarian sumberdaya air, 
peredam banjir, pencegah intrusi air laut, 
pendukung berbagai kehidupan/keanekaragaman 
hayati, pengendali iklim (melalui kemampuannya 
menyerap dan menyimpan karbon) dan sebagainya.  

Berdasarkan pada data 
http://indonesia.wetlands.org/Infolahanbasah, 
diketahui bahwa lahan rawa gambut di Pulau 
Sumatera mempunyai tingkat kematangan ’Fibrists’ 
(belum melapuk/ masih mentah), ’Hemists’ 
(setengah melapuk), ’Saprists’ (sudah melapuk/ 
hancur) dan/atau campuran dengan salah satu dari 
ketiganya. Ketebalan gambut di Sumatera 
bervariasi mulai dari sangat dangkal(< 50 cm) 
sampai sangat dalam (lebih dari 4 meter) dan dari 
hasil analisis citra-citra satelit dan data 
pendukung lainnya, terlihat adanya peningkatan 
luas lahan rawa gambut sangat dangkal (< 50 cm) 
dari 327.932 ha (tahun 1990) menjadi 682.913 ha 
(tahun2002). Jika lahan rawa gambut 
sangat dangkal ini (meskipun masih mengandung 
sejumlah karbon) dianggap sebagai bukan lahan 
gambut, maka dalam kurun waktu 12 tahun, lahan 
gambut di Pulau Sumatera telah menyusut 354.981 
ha. Selanjutnya, kandungan karbon di dalam tanah 
gambut (below ground carbon) Sumatera pada 
tahun 1990 terhitung 22.283 juta ton sedangkan 
pada tahun 2002 sekitar 18.813 juta ton. Ini berarti 
dalam kurun waktu 12 tahun (1990 - 2002) telah 
terjadi penyusutan cadangan karbon di Pulau 
Sumatera sekitar 3.470 juta ton atau rerata 289,16 
juta ton per tahun.  Belum lagi di wilayah 
Kalimantan dan pulau lain di Indonesia. 

Mangrove. Indonesia memiliki kawasan 
pesisir sangat luas yang ditumbuhi berbagai jenis 
tanaman pantai seperti hutan bakau (Indonesia 
merupakan negara tropis dengan hutan bakau 
terluas di dunia, sekitar 3,2 juta ha) (data dari 
http://indonesia.wetlands.org/Infolahanbasah). 
Mangrove adalah hutan yang tumbuh di muara 
sungai, daerah pasang surut atau tepi laut (pesisir). 

Tumbuhan bakau bersifat unik karena merupakan 
gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat 
dan di laut. Umumnya bakau mempunyai sistem 
perakaran menonjol (akar napas/pneumatofor), 
sebagai suatu cara adaptasi terhadap keadaan 
tanah yang miskin oksigen atau anaerob. Sejak 
pertengahan tahun 1980-an, hampir sebagian besar 
kawasan pesisir di Indonesia telah mengalami 
kerusakan cukup parah terutama diakibatkan oleh 
pengalihfungsian hutan pantai menjadi lahan 
pertambakan dan peruntukan lainnya. Untuk 
mengembalikan fungsi, manfaat serta jasa-jasa 
lingkungan ekosistem hutan bakau dan hutan pantai 
lainnya, diperlukan upaya-upaya rehabilitasi dan 
pengelolaan pesisir yang tepat dan benar.  
 

5. PERAN BIOLOGI MOLEKULAR DALAM 
KONSERVASI LAHAN BASAH 

 
Galbreath (1999) memberikan gambaran 

tentang sumberdaya kunci terkait dengan era 
ekonomi (Gambar 1). Berdasarkan ilustrasi gambar 
di bawah ini bahwa pada saat masyarakat kita 
masih di era agrarian/bertani tradisional (< 1880), 
maka sumber daya alam menjadi tumpuan untuk 
pengembangan keperluan hidupnya. Keperluan 
masyarakat yang makin meningkat menuntut 
pemenuhan hidup meningkat, sehingga didirikan 
pabrik untuk skala industri di abad industri (1880-
1955). Era informasi (1995-2000) ditandai dengan 
perkembangan teknologi semua bidang terutama 
teknologi informasi dan komputer. Dunia makin 
sempit karena informai semakin mengglobal. 
Informasi di belahan dunia lain dapat diakses dalam 
waktu bersamaan di setiap rumah. Begitu 
mudahnya memperoleh pengetahuan, maka 
diperlukan kecerdasan berupa “intelectual capital” 
agar manusia bisa menghadapi kompetisi global 
yang telah dimulai setelah era informasi tercapai (> 
±1995-2000). 

Ditinjau dari ciri-ciri pertumbuhan ekonomi dari 
setiap era, dapat digambarkan seperti Tabel 3. 
 

Tabel 3. Ciri pertumbuhan ekonomi setiap era 
 

 Agriculture Manufacturing Info/Knowledge 

Science Civil 
Engineering 

Mechanical 
Eng. 

Bio-engineering 

Output Food Goods Information 
Strategic 
resource 

Land Capital Knowledge 

Organizational 
form 

Family Corporation Network 

Energy source Animal Fossil Fuel Minds 
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Melihat prediksi Galbreath (1999) di atas, 
bioengineering akan menjadi tumpuan bidang sains, 
artinya bioengineering merupakan hal yang menjadi 
sesuatu yang biasa dalam kehidupan sehari-hari di 
masyarakat. Penelitian-penelitian untuk 
menghasilkan ilmu yang berkembang tentunya juga 
mau tidak mau bertumpu dalam kajian ini.  

Dalam empat dekade sejak penemuan DNA, 
genetika molekular dan bioteknologi telah 
mengalami revolusi di dalam kegiatan 
riset/penelitian dan aplikasi dalam teknik-teknik 
yang digunakan. Salah satunya, para peneliti dapat 
menggunakan DNA penanda untuk mengikuti ciri 
individu yang menghuni pada lingkungan yang 
berbeda, peningkatan pemahaman kita terhadap 
konstitusi genetik dalam populasi, 
keanekaragaman, dan evolusi dari materi genetik itu 
sendiri (Caetano-Anollés& Gresshoff, 1997, Amin, 
2003).  

Bahasan bio-enginering bertumpu pada teknik 
molelukar, sehingga aspek-aspek yang diakukan 
dapat dilaksanakan dengan efisien di semua bidang 
ilmu biologi. Menjadi suatu keharusan bila ilmuwan 
baik di physical, chemistry maupun life science 
mengembangkan pendekatan molekular ini karena 
suatu tuntutan. Selain pusat-pusat informasi yang 
ada di dunia maya hampir semuanya dengan 
pendekatan molekular, pendekatan ini menjadi 
salah satu solusi hampir di semua bidang yang 
menyangkut kehidupan masyarakat. Bidang 
peternakan, pertanian, kedokteran, farmasi, forensik 
(Thieman and Palladino, 2004). Bagaimana GMO 
(genetically modified organisms) dihasilkan untuk 
peningkatkan kualitas organisme (kapas transgenik, 
golden rice, tomat tidak mudah busuk) adalah 
contoh-contoh penerapan kajian molekular di 
bidang bioteknologi pertanian. Stem cell (sel punca) 
adalah harapan baru di dunia kedokteran dan 
kesehatan juga sudah berkembang. Banyak 
penyakit genetik bisa diungkap dan dicarikan solusi 
dengan perkembangan bioteknologi molekular 

bidang ini. Di bidang forensik, 
banyak sumbangsih untuk 
pengungkapan kasus 
terorisme, kejahatan dan 
sejenisnya. Kajian dan analisis 
terutama untuk biodiversity 
dalam aspek pengembangan 
data base, pemanfaatan dan 
pelestariannya di lahan basah 
dapat memanfaatkan 
perkembangan dan kemajuan 
teknologi ini. Teknik molekular 
menjadi penting bukan untuk 
gagah-gagahan atau 

mendewa-dewakan teknik ini, tidak lain untuk 
kepentingan kajian keilmuan ketika dengan 
pendekatan morfologi menemui kebuntuan, juga 
efisiensi waktu dan efektifitas pelaksanaan karena 
observasi dan analisis bisa dilakukan pada saat 
organisme belum mencapai usia dewasa. Hal ini 
sangat tepat ketika organisme tidak dapat diamati 
dengan mata telanjang sehingga tidak bisa dilihat 
morfologinya secara kasat mata (monera dan 
sebagian protista) (Amin, 2015).  

 

6. IN VITRO - IN VIVO - IN SILICO 
 

Mengacu pada paparan di atas tentang 
biodiversitas di lahan basah, maka untuk menjaga 
kelestarian dan memanfaatkan dengan arif, maka 
diperlukan kemampuan dalam pemanfaatan baik 
secara in vitro, in vivo dan in silico. Sebelum 
dijelaskan tentang manfaat ketiganya, dipaparkan 
dulu makna istilah tersebut. 

In vitro (dalam kaca) mengacu prosedur 
perlakuan yang diberikan dalam lingkungan 
terkendali di luar organisme hidup. Eksperimen 
biologi seluler melakukan treatmen di luar 
organisme atau sel untuk mengamati perilaku 
“alamiah” di luar tubuh. Teknik ini mudah dilakukan 
dengan mengkondisikan keadaan laboratoris, 
dengan pertimbangan bahwa peneliti memiliki 
keterbatasan dalam mengakses/pengamatan 
organisme hidup dan pendekatan vitro menjadi 
solusi dalam hal ini. Salah satu kelemahan in vitro 
adalah kegagalan meniru kondisi selular secara 
tepat terutama mikroba dan penelitian in vitro dapat 
menghasilkan kesimpulan yang dimungkinkan tidak 
sesuai dengan keadaan organisme hidup secara 
alamiah. Pengujian aktivitas senyawa alami atau 
sintesis pada tahap awal biasanya memanfaatkan 
teknik ini.  

In vivo (dalam hidup) mengacu pada 
eksperimen menggunakan keseluruhan organisme 
hidup. In vivo berusaha menghindari penggunaan 
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organisme secara parsial atau organisme mati. 
Biasanya setelah diketahui hasil pengujian secara in 
vitro, penelitian dilanjutkan secara in vivo melalui uji 
klinis. Pendekatan ini biasanya dilakukan untuk 
menguji hasil temuan in vitro karena lebih cocok 
untuk mengamati efek keseluruhan pada subjek 
hidup. In vivo menawarkan wawasan konklusif 
tentang sifat senyawa (obat dan sejenisnya dan 
penyakit). Tapi pendekatan ini tak luput dari sesat 
kesimpulan, misalnya, terapi hanya menawarkan 
manfaat jangka pendek dan bahaya dalam jangka 
panjang karena proses yang alamiah terjadi di 
dalam tubuh tidak dapat dideteksi secara akurat dan 
tidak dapat diikuti prosesnya. 

In silico (di dalam silikon) adalah penggunaan 
ekspresi yang berarti dilakukan pada komputer atau 
melalui simulasi. In silico merupakan pendekatan 
relatif baru dalam penelitian, tapi mulai digunakan 
secara luas dalam studi untuk memprediksi 
bagaimana suatu proses dapat diikuti secara 
alamiah dalam kecepatan seper sekian detik, 
sehingga tahapan proses dan akurasi kondisi di 
dalam tubuh dapat diprediksi lebih cermat dan 
akurat. walaupun tetap memiliki kekurangan, namun 
teknik ini lebih presisi dibandingkan dengan teknik 
yang ada sebelumnya.  

Seperti kita ketahui bersama, penelitian-
penelitian biodiversitas (termasuk di lahan basah) 
masih banyak yang mengacu pada pengembangan 
data base. Hal ini sangat perlu untuk kelengkapan 
informasi dan pendataan secara menyeluruh. 
Namun, perlu disadari bahwa data molekular di 
genebank atau protein data makin hari makin 
komplit, maka penelitian yang berbasis data base 
perlu diarahkan dengan memanfaatkan sumber 
data tersebut untuk mengarah pada kemanfaatan 
yang lebih aplikatif (hilirasi hasil penelitian). 
Pemanfaatan teknik in silico adalah sebuah tawaran 
yang memberikan terobosan cepat untuk 
kepentingan ini sekaligus pelestarian/ 
konservasinya. 

Dicontohkan hasil peneltian in silico yang 
terkait dengan biodiversitas di lahan basah yaitu 
tumbuhan Diplazium esculentum yang memiliki 
potensi anti-bakteri (Zannah et al., komunikasi 
pribadi) yang mampu menghambat pertumbuhan 
Sarcina lutea, Salmonella typhimurium, Bacillus 
subtilis, Klebsiella pneumoniae, Shigella boydii, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan Vibrio 
cholerae (Akter et al., 2014). Tumbuhan 
Stenochlaena palustris sebagai salah satu 
tumbuhan di lahan basah juga berperan dalam 
peningkatan produksi ASI (air susu ibu), 
peningkatan hemoglobin dan mencegah penuaan 
(Zannah et al., 2015).  

Di luar lahan basah dapat disampaikan 
sejumlah contoh hasil analisis in silico untuk 
anticancer dari senyawa kelor (Pangastuti et al., 
2016), Scopoletin sebagai anti aging dari Morinda 
citrifolia (Istiningrum et al., 2016), anti aging flavan-
3-ol dari Theobroma cacao L. (Puspitasari et al., 
2016), anti aging kandidat inhibitor komplek protein 
MMP1 (Juliana, 2016), peptida antimikroba dari 
Solanum tuberosum (Amin dan Pangastuti,  
2015).Semakin maju perkembangan teknologi, ilmu 
pengetahuan juga menjadi semakin fokus, 
mendalam dan tajam analisisnya, namun hal ini 
memunculkan dampak baru yaitu adanya 
“pengabaian”di luar hal yang difokuskan tadi. Perlu 
penyadaran bahwa disiplin ilmu yang mengabaikan 
hal di luar yang difokuskan akan menimbulkan 
arogansi keilmuan. Inilah yang harus dihindari, 
karena pengembang ilmu (ilmuwan) itu harus 
rendah hati dan open minded. Tidak merasa paling 
hebat dan ilmunya paling diakui dan sejenisnya. 
Satu analogi, payung atau parasut kalau tidak 
terbuka pada saat diperlukan, maka parasut 
tersebut tidak akan menjalankan fungsinya. Saat 
hujan payung tidak dibuka, pemakai akan 
kehujanan, parasut saat diperlukan untuk terjun 
payung kalau tidak terbuka akan menimbulkan 
kecelakaan. Begitu juga dengan ilmuwan yang 
close minded, mereka akan merasa besar namun 
sebenarnya adalah kerdil. Ilmuwan yang open 
minded akan membangun komunitas keilmuwan, 
sehingga mereka tahu kelemahan saat melakukan 
interaksi keilmuan. Ilmuwan tipe ini akan percaya 
diri dan tidak takut berbeda dengan kebanyakan, 
sehingga akan mampu memberikan sumbangsih 
bagi kehidupan untuk membangun peradaban dan 
sekaligus sebagai pengembang peradaban (Amin, 
2015). Capra (2004, 2007) menjelaskan tentang 
pemikiran sistem. Menurut pandangan sistem, sifat-
sifat dasar suatu organisme atau sistem hidup 
adalah sifat-sifat keseluruhan yang tidak dimiliki 
bagian-bagian. Sifat itu muncul dari interaksi dan 
hubungan antara bagian-bagian. Sifat itu akan 
rusak ketika sistem tersebut dibedah baik secara 
fisik maupun teoretis menjadi unsur yang terpisah-
pisah. Organisme dan sistem hidup dipelajari di 
dalam Biologi (life science). 

Abad ini dikenal sebagai abad globalisasi dan 
abad teknologi informasi. Pengembangan 
kemampuan dalam bidang sains merupakan salah 
satu kunci keberhasilan peningkatan kemampuan 
dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dan 
memasuki dunia teknologi, termasuk teknologi 
informasi. Untuk kepentingan pribadi, sosial, 
ekonomi dan lingkungan, perlu dibekali dengan 
kompetensi yang memadai agar menjadi peserta 
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aktif dalam masyarakat. Di dalam abad 21 peran 
ilmu pengetahuan (scientific knowledge) menjadi 
semakin dominan dalam bermasyarakat global. 
Masyarakat yang perikehidupannya bertumpu pada 
ilmu pengetahuan dikenal sebagai “masyarakat 
berbasis pengetahuan” (knowledge-based society) 
yang perekonomiannya semakin menuju ke 
ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based 
economy), yaitu melalui kegiatan industri jasa 
maupun produksi yang berbasis pengetahuan 
(knowledge-based industry) (Amin, 2010, 2015), 
namun tetap arif dalam memperhatikan 
keberlanjutan lingkungan yang mendukung 
kehidupan. 

 

7. PENUTUP 
 
Lahan basah adalah salah satu kekayaan alam 
Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan, sebab 
mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat 
penghuninya. Dan kerusakan lahan basah akan 
mendatangkan kerugian bagi penghuninya, baik 
manusia maupun sumberdaya hayati lainnya. 
Bioengineering adalah tawaran untuk identifikasi 
potensi, pelestarian dan pemanfaatan biodiversitas 
di lahan basah. Pemanfaatan teknik in silico adalah 
sebuah tawaran yang memberikan terobosan cepat 
untuk kepentingan ini yang didukung oleh teknik in 
vitro dan in vivo dengan tetap arif dalam 
memperhatikan keberlanjutan lingkungan yang 
mendukung kehidupan. 
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