ISSN: 2338-5421
e-ISSN: 2338-5561

Konservasi Biodiversitas Raja4

Lindungi Ragam, Lestari Indonesia

Maret 2015

Informasi Status, Kondisi dan Berita Biodiversitas Indonesia

Vol.4 No. 3 Tahun 2015

Pembaca, edisi Maret menampilkan informasi tentang lanjutan pelatihan analisis genetik di UM. Informasi tentang
invertebrata juga tetap ditampilkan. Demikian juga lanjutan belajar DNA. Pada edisi disampaikan Penanda Genetik SNP.
Selamat membaca!!!

Konservasi Sumber Daya Ikan
Sumber daya ikan adalah potensi semua
jenis ikan yaitu segala jenis organisme yang
seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya
berada di dalam lingkungan perairan. Sumber
daya ini penting baik untuk keseimbangan
ekosistem, sumber pangan, sumber obat,
sumber mata pencaharian dan lainnya.
Sayangnya, penangkapan lebih dan tidak
terkontrol, kerusakan habitat, dan gangguan
lain dapat mengancam kelestarian biota
perairan ini. Pemerintah kita menetapkan
Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang
Perikanan yang diantaranya bertujuan untuk
pemanfaatan berkelanjutan sumber daya ikan di
wilayah perairan kita.
Dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 13 Undang-Undang No. 31 tahun 2004
tersebut, maka pemerintah telah menetapkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber
daya ikan pada 16 November 2007. Konservasi
sumber
daya
ikan
adalah
upaya
perlindungan,pelestarian dan pemanfaatan
sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis,
dan genetik untuk menjamin keberadaan,
ketersediaan, dan kesinambungannya dengan
tetap memelihara dan meningkatkan kualitas
nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
Dalam PP ini diantaranya tercantum upaya
konservasi sumber daya ikan dalam tiga
tingkatan, yaitu konservasi ekosistem,
konservasi jenis ikan, dan konservasi genetik.

Konservasi ekosistem adalah upaya
melindungi,melestarikan, dan memanfaatkan
fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga
kehidupan biota perairan pada waktu sekarang
dan yang akan datang. Konservasi jenis ikan
adalah upaya melindungi, melestarikan, dan
memanfaatkan sumber daya ikan, untuk
menjamin keberadaan, ketersediaan, dan
kesinambungan jenis ikan bagi generasi
sekarang maupun yang akan datang.
Sedangkan konservasi genetik ikan adalah
upaya melindungi, melestarikan, dan
memanfaatkan sumber daya ikan, untuk
menjamin keberadaan, ketersediaan, dan
kesinambungan sumber daya genetik ikan bagi
generasi sekarang maupun yang akan datang.
Terkait dengan konservasi jenis ikan,
menteri kelautan dan perikanan RI diantaranya
telah mengeluarkan peraturan menteri No. 59
tanggal 10 Desember 2014 tentang larangan
pengeluaran ikan hiu koboi dan hiu martil dari
wilayah Indonesia ke luar Indonesia. Jenis ikan
tersebut (Carcharhinus longimanus, Sphyrna
spp.: S. lewini, S. mokarran, dan S. sygaena)
termasuk dalam Appendik II CITES pada
Conference of the Parties CITES ke-13 di
Bangkok.

Buletin KBR4 adalah bagian proyek Marine Biodiversity of Raja Ampat Islands yang didanai oleh program USAID PEER dan
dikerjakan oleh Universitas Negeri Papua, Universitas Brawijaya, Conservation International, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Indonesian Biodiversity Research Center dengan partner US Paul H. Barber (University of California, Los Angeles) dan Kent
Carpenter (Old Dominion University).
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Pelatihan Analisis Genetik
Kembali pelatihan Analisis Genetik
diadakan oleh Tim MB-RAI. Pada bulan ini
pelatihan diadakan setiap Sabtu plus hari lain
sesuai kesepakatan bersama. Tujuan pelatihan
ini mempelajari teknik dan metode pengolahan
data genetik berbagai program software
sekaligus dapat menyusun draft naskah artikel
untuk publikasi hasil analisis tersebut.
Pelatihan
dikemas
dalam
format
konsultasi dan berbagi pengetahuan dan
pengalaman analisis genetik antara tim MB-RAI
dengan peserta. Materi pelatihan berasal dari
data genetik hasil penelitian mandiri dan atau
gabungan data genetik GeneBank yang terkait
dengan rencana disertasi peserta. Setiap
peserta akan mengolah data genetik yang
dimiliki menggunakan software MEGA5 atau
MEGA6.
Beberapa contoh artikel yang telah
dipublikasi dijadikan acuan untuk target hasil
analisis pelatihan ini. Artikel acuan beragam
dari penyampaian hasil analisis dengan
software tunggal dan sederhana sampai artikel
acuan berisi hasil analisis dengan berbagai

software dan kompleks. Target minimal
menghasilkan hasil analisis genetik seperti
artikel acuan tersebut.
Peserta pelatihan berasal dari Universitas
Sam Ratulangi, Litbang Pertanian Manokwari,
Universitas Khairun Ternate, Universitas Negeri
Malang, Universitas Negeri Jakarta dan
Universitas Muhammadiyah Malang.
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Bahasa Daerah di Raja Ampat
Masyarakat Raja Ampat memiliki berbagai
bahasa lokal dalam melakukan komunikasi. Hal ini
terkait dengan suku yang mendiami Kepulauan Raja
Ampat. Berikut adalah sepuluh kelompok jenis bahasa
yang digunakan penduduk yang mendiami kabupaten
bahari tersebut:
Bahasa Ma’ya yaitu bahasa yang digunakan
oleh masyarakat suku Wawiyai (Teluk Kabui), suku
Laganyan (Kampung Araway, Beo dan Lopintol) dan
suku Kawe (Kampung Selpele, Salio, Bianci dan
Waisilip). Mereka menggunakan satu bahasa yang
terdiri dari beberapa dialek, yaitu dialek Wawiyai,
Laganyan, dan Kawe.
Bahasa Ambel (Waren) yaitu bahasa yang
digunakan oleh penduduk yang mendiami beberapa
kampung di timur Teluk Mayalibit, seperti Warsamdin,
Kalitoko, Wairemak, Waifoi, Go, dan Kabilol, serta
Kabare dan Kapadiri di Waigeo Utara.
Bahasa Batanta digunakan oleh masyarakat
yang mendiami sebelah selatan Pulau Batanta, yaitu
penduduk Kampung Wailebet dan Kampung Yenanas.
Bahasa Tepin digunakan oleh penduduk di
sebelah utara ke arah timur Pulau Salawati, yaitu
penduduk di Kampung Kalyam, Solol, Kapatlap, dan
Samate, dengan beberapa dialek yaitu, dialek Kalyam
Solol, Kapatlap dan Samate.
Bahasa Moi adalah bahasa yang digunakan
oleh penduduk di Kampung Kalobo, Sakabu, dan
sebagian Kampung Samate. Bahasa Moi yang dipakai
di Salawati merupakan satu dialek bahasa Moi yang
berasal dari daratan besar sebelah barat wilayah
Kepala Burung, yang berbatasan langsung dengan
Selat Sele.
Bahasa Matbat. Istilah Matbat merupakan
nama yang diberikan untuk mengidentifikasikan
penduduk dan bahasa asli Pulau Misool. Orang asli
Misool disebut orang Matbat dan bahasa mereka
disebut bahasa Matbat. Penduduk yang merupakan
penutur asli bahasa Matbat ini tersebar di Kampung
Salafen, Lenmalas, Atkari, Folley, Tomolol, Kapatcool,
Aduwei, dan Magey.
Bahasa Misool. Sebutan ini diberikan oleh
penduduk Misool yang berbahasa Misool sendiri.
Bahasa Misool ini berbeda sekali dengan bahasa
Matbat. Orang yang menggunakan bahasa Misool ini
dipanggil dengan sebutan Matlou oleh orang Matbat,
yang berarti orang pantai. Orang Misool yang
menggunakan bahasa Misool pada umumnya
beragama Islam, yang tersebar di Kampung Waigama,
Fafanlap, Gamta,Lilinta, Yelu, Usaha Jaya, dan
Harapan Jaya. Bahasa ini juga digunakan oleh
beberapa kampung Islam di Salawati seperti Sailolof

kampung Islam, dan Samate.
Bahasa Biga adalah salah satu bahasa
migrasi yang berada di sebelah tenggara Pulau
Misool, yang digunakan oleh penduduk yang
mendiami Kampung Biga di tepi Sungai Biga (Distrik
Misool Timur Selatan). Penduduk dan bahasa ini
diperkirakan bermigrasi dari Pulau Waigeo, yaitu dari
Kampung Kabilol, yang berbahasa Ambel. Peneliti
perlu mengadakan penelitian lanjutan untuk
mengetahui apakah bahasa Biga memiliki kemiripan
dengan bahasa Ambel.
Bahasa Biak di Raja Ampat merupakan
bahasa yang bermigrasi dari Pulau Biak dan Numfor
bersamaan dengan penyebaran orang Biak ke Raja
Ampat. Bahasa Biak ini dibagi menjadi beberapa
dialek, yaitu Biak Beteu (Beser), Biak Wardo, Biak
Usba, Biak Kafdaron, dan Biak Numfor.
Bahasa-bahasa lain. Dengan arus migrasi
penduduk dari Kepulauan Maluku dan wilayah bagian
barat lainnya, maka terdapat juga beberapa bahasa
yang dipakai oleh penduduk pendatang di Raja
Ampat seperti bahasa Ternate, Seram, Tobelo,
Bugis, Buton, dan Jawa. Bahasa-bahasa ini
merupakan
bahasa-bahasa
minoritas
karena
penuturnya tidak terlalu banyak.
Sejarah Raja Ampat menunjukan bahwa
bahasa Biak dan Melayu telah lama digunakan
sebagai bahasa komunikasi sehari-hari antar sukusuku di Raja Ampat, terutama di bagian utara.
Penggunaan
bahasa
Biak
sebagai
bahasa
komunikasi sehari-hari (lingua franca) di kawasan ini
ditunjang dengan penyebaran suku dan bahasa Biak
yang dominan di wilayah pesisir dan pulau-pulau dari
Pulau Waigeo di utara sampai ke Pulau Salawati dan
Kofiau di selatan. Sedangkan bahasa Melayu Papua
merupakan bahasa komunikasi yang paling umum
dipakai dalam aktifitas setiap hari di wilayah Raja
Ampat.
Dalam sejarah peradaban di Raja Ampat,
bahasa Melayu Papua telah memainkan peran bukan
saja sebagai bahasa pengantar yang digunakan
setiap saat, tetapi juga untuk mempererat hubungan
antar semua kelompok suku dan juga sebagai
bahasa komunikasi dengan kelompok suku di wilayah
lain di luar Raja Ampat. Sampai sekarang kedua
bahasa ini masih digunakan sebagai lingua franca,
meskipun bahasa Melayu Papua sangat dominan
dibandingkan dengan bahasa Biak.
Sumber:
http://regional.coremap.or.id/raja_ampat/profil_kabupaten/
sosial_budaya/kebudayaan_daerah/
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Tentang Gen
Gen adalah unit dasar hereditas. Gen juga
bisa didefinisikan sebagai unit molekul DNA atau
RNA dengan panjang minimum tertentu yang
membawa informasi mengenai urutan asam
amino yang lengkap suatu protein, atau yang
menentukan struktur lengkap suatu molekul
rRNA atau tRNA. Gen menduduki tempat
khusus atau lokus pada kromosom, mampu
bereproduksi mandiri secara tepat pada masingmasing
pembelahan
sel,
dan
mampu
mengarahkan pembentukan enzim, protein atau
polipeptida.
Percobaan satu gen satu protein mulanya
ditunjukkan untuk mengekpresikan fungsi gen
dalam mengarahkan protein. Definisi ini
dikemukakan pada tahun 1940 oleh George
Beadle dan Edward Tatum (pemenang hadiah
Nobel bersama tahun 1958). Keduanya
menghubungkan antara kebakaan dan sintesis
protein pada waktu memperhatikan perbedaan
kebakaan akibat perbedaan kemampuan
mensintesis protein. Mereka menyarankan untuk
memperbaiki definisi gen sebagai unit kebakaan
yang mengarahkan sintesis protein. Definisi
kedua ahli ini dikenal sebagai hipotesis satu gen
-satu enzim, yang menyatakan bahwa fungsi
dari suatu gen adalah untuk menetapkan
struktur enzim. Satu gen-satu enzim menunjuk
pada kesimpulan mereka, bahwa setiap gen
bertanggung jawab terhadap struktur dari satu,
dan hanya enzim.
Hipotesis satu gen-satu enzim kemudian
ditolak seiring dengan dua temuan penting.
Ilmuwan menemukan bahwa sintesis semua
protein diatur oleh gen dan informasi untuk
mensintesis semua protein (tidak hanya enzim)
tersebut berasal dari jumlah dan runtunan basa
dalam molekul DNA. Karena sebagian enzim
dan molekul protein lainnya tersusun dari dua
atau lebih subunit nonidentik, maka gagasan
satu gen-satu enzim kini sudah tidak valid lagi
dan secara lebih akurat dapat dianggap sebagai
konsep satu sistron (lihat sistron)-satu subunit.
Percobaan Morgan dengan D. melanogaster
menyimpulkan ada 3 ciri-ciri gen, yaitu: gen
terletak pada kromosom dan mengendalikan

sifat karakteristik yang dapat diamati, gen dapat
mengalami mutasi dan berubah, dan gen dapat
mengalami rekombinasi dengan homolognya
pada kromosom lain. Ukuran gen sangat
bervariasi, tergantung jenis informasi yang
dibawa untuk mengkode suatu protein.
Gen sel eukariot dapat dikelompokkan
dalam gen-gen pengkode protein, gen
pengkode RNA dan gen repetitif. Ahli lain
mengelompokkan gen eukariot menjadi : gen
kelas I, (yaitu gen-gen yang mengkode
pembentukan rRNA 5,8S, rRNA 18S, dan
rRNA 28S. Ketiga molekul rRNA tersebut
digunakan dalam pembentukan ribosom; gen
kelas II, yaitu gen-gen yang mengkode sintesis
semua molekul protein. Gen-gen tersebut
terlebih dahulu akan ditranskripsi menjadi
mRNA sebelum ditranslasi menjadi protein; dan
gen kelas III, yaitu gen-gen yang mengkode
pembentukan tRNA dan rRNA 5S.
Gen
pengkode
protein
merupakan
kelompok gen yang mirip tetapi tidak identik.
Kelompok gen ini dapat bersifat soliter
(menyendiri), berada dalam jumlah sedikit, dan
bersifat duplikasi terdapat dalam jumlah
banyak. Gen pengkode RNA merupakan gen
yang dipertahankan sama dengan gen asalnya.
Kelompok gen ini disusun secara tandem.
Kelompok gen repetitif merupakan gen dengan
urutan nukleotida sederhana yang dapat
mengalami dispersi dengan tingkat duplikasi
sedang pendek : 150-300 pb nukleotida; 5-7 kb
nukleotida bersifat mobil. Selain ketiga
kelompok tersebut terdapat juga rentangan
DNA penghubung yang memiliki urutan
nukleotida yang tidak mengandung arti.
Rentangan ini mengapit setiap unit transkripsi.
Selain itu gen eukariot mempunyai urutan
pengontrol yang mirip dengan urutan gen
pengontrol sel prokariot. Urutan nukleotida
tersebut terletak kira-kira 25 pasang basa
upstream dari sisi awal transkripsi. Urutan ini
kaya dengan nukleotida adenin dan timin,
disebut
kotak
TATA
karena
urutan
konsensusnya dibaca “TATAAAA”.
Bersambung halaman sebelah…..
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Tentang Gen

Organisasi Gen Eukariot dan Prokariot

Meskipun lokasinya berbeda, kotak TATA
tampak sama dengan kotak Pribnow pada sel
prokariot. Selain itu pada gen eukariot juga
terletak beberapa pasang basa lestari pada
posisi 75 upstream dari titik awal transkripsi.
Daerah ini mempunyai urutan konsensus yang
dibaca “GG(G atau C)CAATCT” dan disebut
kotak CAAT atau kadang-kadang disebut kotak
CAT. Berbeda dengan kotak TATA yang tidak
nampak perannya dalam proses transkripsi,
mutasi di dalam kotak CAAT akan mengurangi
efisiensi
transkripsi
gen
pada
posisi
downstream.
Gen sel eukariot juga memiliki urutan
enhancer
yang
mampu
meningkatkan
kecepatan
transkripsi
gen-gen
tertentu.
Enhancer berbeda dengan promoter. Promoter
akan tetap berkaitan dengan gen-gen dimana
mereka diatur; promoter hampir selalu berisi
elemen basa tetap 25 dan 75 upstream dari
gen target. Promoter yang dipindahkan dari
lokasi awal dan diinsersikan pada posisi baru
umumnya tidak berfungsi dengan baik.
Sebaliknya enhancer dapat dipindahkan

ratusan pasang basa jauhnya dari gen target
dan tetap berfungsi dengan efisien. Enhancer,
juga berbeda dengan promoter dalam hal
fungsi orientasi dalam rantai DNA. Meskipun
enhancer dipindahkan dari rantai DNA dengan
rotasi 180o, dan disisipkan ulang dengan
orientasi terbalik ke dalam rantai tersebut, ia
akan tetap berfungsi meningkatkan kecepatan
transkripsi gen target.
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Invertebrata Raja Ampat
Pada edisi kali ini, kami menyampaikan
dua spesies Invertebrata Raja Ampat, yaitu
Phyllidia ocellata dan Phyllidia varicosa.

Batas notum biasanya ada, pendek dengan
tonjolan terbalik.Kaki satunya memiliki garis
hitam memanjang.

P. ocellata
P. ocellata memiliki pola punggung yang
paling khas terdiri dari 4-10 cincin hitam
berbatasan putih, masing-masing dengan emas
pusat atau tuberkulum putih. Ada variasi
ontogenetic kecil dalam pola eksternal, namun
variasi individu yang cukup besar dalam pola
dorsal terjadi pada spesies ini. Berdasarkan
pola dasar, tampaknya ada banyak pola terkait
dan tidak teratur di mana daerah hitam
memperluas dan/atau berliku-liku di dorsum.
P. ocellata tersebar luas di Perairan Indo
-Pasifik termasuk di Indonesia. Spesies ini
tersebar luas hampir seluruh perairan
Indonesia. Selain di Raja Ampat, spesies ini
ditemukan di Wakatobi, Bunaken dan perairan
lain.

Ordo Nudibranchia, Subordo Doridina, Famili
Phyllidiidae, Genus Phyllidia dan Spesies P. varicosa
(Lamarck, 1801)

Klasifikasi P. ocellata sebagai berikut: Ordo
Nudibranchia, Subordo Doridina, Famili Phyllidiidae.

P. varicosa
Karakter fisik spesies ini adalah memiliki
warna dasar hitam, biru-abu-abu dan kuning.
Para rinofor dan rinotuberkel berwarna kuning.
Ada 3-5 tonjolan longitudinal biru abu-abu
pucat hingga abu-abu (putus atau terusmenerus) bergabung dengan tutup tuberkel
kuning. Sebuah tonjolan tengah selalu ada.

Karakter morfologis lain spesies ini
adalah panjang spesimen hidup antara 8-115
mm dengan rata-rata ukuran 57 mm. Rinofor
berwarna kuning dan setiap clavus rhinophoral
memiliki 27 hingga 30 lamellae (spesimen lebih
besar dari 60mm). Notum spesies ini memiliki
banyak kerucut atau sudut, kadang-kadang
tuberkel menyatu dengan biru-abu-abu hingga
dasar abu-abu pucat dan apiks kuning. Mungkin
ada tiga sampai lima, longitudinal, biru-abu-abu
pada tonjolan abu-abu pucat (putus atau terusmenerus) bergabung dengan tuberkel median.
Distribusi spesies ini luas di Perairan Indo
-Pasifik Barat termasuk Pasifik tengah dan Laut
Merah. Di Indonesia, spesies ini umum
ditemukan di berbagai perairan termasuk Papua
dan Raja Ampat.
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Melanjutkan Belajar DNA tentang Genetika Molekular, kali ini disampaikan topik tentang Penanda Genetik SNP.
Selamat membaca, semoga menambah pengetahuan, pemahaman, dan ilmu terkait DNA.

Penanda Genetik SNP
SNP
atau
single
Nucleotide
Polimorphism (Polimorfis Nukleotida Tunggal)
adalah salah satu jenis marka genetik yang
didasarkan pada polimorfisme pasangan basa
tunggal. Sebuah SNP adalah posisi di mana
dua basa alternatif ada pada frekuensi yang
cukup. SNP dapat dideteksi dengan sejumlah
metode, namun teknologi yang relatif baru,
menggunakan chip DNA, dapat digunakan
untuk skrining skala besar pada banyak
sampel dalam jumlah waktu minimal.
SNP termasuk penanda kodominan
yang mengacu pada posisi pasangan basa
tunggal dalam urutan DNA yang bervariasi
antara individu. Penanda SNP dapat
menyampaikan variasi luas dari genom.
Distribusi luas berarti lebih memungkinkan
penanda dikaitkan dengan gen-gen di bawah
seleksi.
SNP digunakan sebagai satu alternatif
mikrosatelit dalam studi keragaman genetik.
Beberapa teknologi
tersedia
untuk
mendeteksi dan menentukan marka SNP.
Untuk menjadi marka bialelik, SNP memiliki
isi informasi rendah, dan jumlah besar perlu
dipergunakan untuk
memperoleh taraf
informasi yang diperoleh dari satu panel
standar
dari
lokus
30
mikrosatelit.
Bagaimanapun, perubahan menerus pada
teknologi molekular meningkatkan automasi
dan penurunan biaya dari pentipean SNP.
Dengan perspektif ini, sedang berjalan
projek-projek dalam skala besar untuk
mengidentifikasi jutaan dan validasi beberapa
ribu SNP, dan identifikasi blok haplotipe dalam
genom. Seperti halnya informasi sekuens,
SNP memungkinkan pembandingan langsung
dan penggabungan analisis dari eksperimeneksperimen berbeda.
SNP menjadi penanda yang muncul
untuk mengaplikasikan studi keragaman

Belajar DNA
genetik ke depan karena mudah digunakan
dalam mengkaji baik variasi fungsional atau
neutral. Bagaimanapun, tahap awal dari
penemuan SNP atau seleksi SNP dari data
dasar menjadi hal kritis. SNP dapat diturunkan
melalui berbagai protokol percobaan, seperti
sekuensing,
polimorfisme
konformasional
benang tunggal (single-stranded conformational
polymorphism/SSCP) atau denaturasi highperformance liquid chromatography (DHPLC),
atau in silico, penandaan dan pembandingan
sekuens ganda dari region yang sama dari
genom publik
dan data dasar sekuens
terekspresi (expressed sequence/EST).
Saat data tidak bisa didapatkan secara
acak, estimator standar dari parameter genetik
populasi tidak bisa diaplikasikan. Salah satu
contoh adalah ketika SNP awalnya diidentifikasi
dari satu sampel kecil (panel) dari individuindividu kemudian dityping dalam satu sampel
besar dari kromosom. Dengan pengambilan
sampling SNP, protokol seperti ini akan
membiaskan distribusi frekuensi alelik jika
dibandingkan dengan harapan pada satu
sampel
acak. SNP untuk analisis genetik
populasi dalam
masa mendatang memang
menjanjikan, sehingga metode-metode statistik
yang dapat secara eksplisit memperhitungkan
setiap
metode
penemuan
SNP
perlu
dikembangkan.
SNP memungkinkan sisi variabel spesifik
dalam urutan DNA untuk diselidiki. Berfokus
pada sisi SNP memungkinkan pengujian cepat,
lebih murah untuk dikembangkan yang tidak
memerlukan fragmen panjang DNA berkualitas
tinggi, namun kurang informasi diperoleh
dibandingkan dengan sekuensing DNA.
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Marine Biodiversity of Raja Ampat Islands (MB-RAI)
adalah proyek pendidikan, penelitian dan publikasi konservasi dan
biodiversitas laut Kepulauan Raja Ampat yang didanai oleh program
PEER-USAID tahun 2012-2014. Proyek dikerjakan bersama
perguruan tinggi dan lembaga penelitian Indonesia seperti Universitas
Negeri Papua (UNIPA, Manokwari), Universitas Brawijaya (UB,
Malang), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, Jakarta),
Indonesian Biodiversity Research Center (IBRC-Bali), Conservation
International-Indonesia (CI-I), dan didukung oleh Paul H. Barber,
University of California Los Angeles (UCLA) dan Kent Carpenter,
Old Dominion University sebagai partner proyek dari US. Proyek
MB-RAI dipimpin oleh Abdul Hamid A. Toha dari UNIPA.

Maret 2015

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.

Info PEER
The US Department of State Department has posted on http://www.grants.gov a Request for Proposals for design and
implementation of a project conforming to the below description (excerpted from the RFP). The RFP closes on May 12, 2015. The
project must be implemented in one of the three Indian states for which the sponsoring Department of State office in Hyderabad is
responsible. That office will identify an Indian educational partner institution for the successful American institutional grantee (as
determined by the independent TEP).
Non-Indian awardees will be required to partner with an Indian institution (see Section IV for qualifications) to conduct the training.
While the awardee is strongly encouraged to propose Indian partner institutions, US Consulate General Hyderabad will also propose
partners and will have the final decision on the partner selected. The project should use traditional media, Facebook and Twitter as
amplifiers, and will use such means as digital video conferences (DVCs), Livestream, Google, or other platforms to broadcast events.
All social media platforms must be approved by U.S. Consulate General Hyderabad before release. Any publications from the
program must be approved in advance by the US Consulate General Hyderabad and US Embassy New Delhi.

Redaksi menerima tulisan menurut kolom info dari penulis dan pemerhati biodiversitas dan atau konservasi serta bisa
disampaikan ke alamat Buletin KBR4 d/a Laboratorium Perikanan. Jurusan Perikanan. Fakultas Peternakan Perikanan dan Ilmu
Kelautan. Universitas Negeri Papua. Jl Gunung Salju Amban Manokwari. Papua Barat 98314. Atau Jurusan Biologi FMIPA
Universitas Brawijaya Jl. Veteran 16 Malang 65145. Telepon (0341) 554403, Fax (0431) 554403. Email:
buletinkbr4@gmail.com, Online: www.ibcraja4.org atau http://ibc.ub.ac.id
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