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Jejaring MPA, Optimalisasi Konservasi Ekosistem Laut
Jejaring kawasan perlindungan laut atau Marine Protected Area Network (MPA network)
merupakan jaringan atau hubungan antara berbagai kawasan perlindungan laut dalam satu sistem
pengelolaan terpadu. Jaringan ini dibentuk untuk mewujudkan kelestarian kehidupan laut yang
berkesinambungan di Kawasan Perlindungan Laut-KPL yang telah ditetapkan sebelumnya di seluruh wilayah bentang laut.
Pembentukan jejaring MPA atau jaringan KPL membutuhkan data ilmiah seperti hubungan
ekologi, sistem hidup, hubungan genetik, biodiversitas, interaksi keragaman hayati yang ada di
kawasan bentang laut dengan kawasan-kawasan yang lain. Jejaring MPA di Raja Ampat dibentuk
tahun 2007 melalui deklarasi enam MPA oleh pemerintah Raja Ampat. Jaringan MPA ini diinisiasi
oleh permintaan masyarakat lokal untuk melindungi fitur konservasi unik daerah Raja Ampat dan
mengatur pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya alami untuk keuntungan masyarakat lokal. Jaringan MPA di Raja Ampat mencapai lebih dari 1 juta ha dan termasuk terumbu karang paling beragam di dunia, pantai-pantai tempat sarang kura-kura penting serta merupakan habitat laut dan
pantai untuk berbagai spesies paus dan dolpin serta lainnya.
Keuntungan pembentukan jejaring MPA adalah memelihara sumberdaya ikan dan biota laut
lain di jaringan kawasan terus berproduksi secara ekonomi dan ekologi serta berkesinambungan,
menunjang produktifitas perikanan seperti tempat pemijahan biota laut. Karena alasan pentingnya
jaringan MPA, maka perlu pemikiran dan usaha keras untuk menjaga dan mengelolanya secara
terpadu dan berkesinambungan. Usaha ini perlu dilakukan bersama-sama, baik lembaga swadaya
masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, departemen kelautan dan perikanan, serta
masyarakat di kawasan tersebut.

Pola Arus dan Kedalaman Perairan Raja Ampat
Kepulauan Raja Ampat memiliki
karekteristik kedalaman perairan yang
beragam. Hal ini mempengaruhi keragaman spesies yang ada. Misalnya, perairan
di pesisir kawasan teluk sekitar Waigeo
memiliki kedalaman perairan antara 3 - 5
m, sedangkan di daerah tanjung bertebing
memiliki kedalaman hingga 118 m. Kedalaman laut lepas Waigeo, Kofiau dan
Misol > 200 m, sedangkan antara pulau
Misol dan Salawati serta pulau-pulau
sekitar memiliki kedalamannya <200 m
(Dishidros, 1992).

Pola arus di Perairan Raja Ampat di pengaruhi oleh Arus katulistiwa
utara dan Arus katulistiwa selatan.
Arus utara merupakan arus panas yang
mengalir menuju ke arah barat sejajar
dengan garis katulistiwa dan didorong
oleh angin pasat timur laut, sedangkan
arus selatan, merupakan arus panas
yang mengalir menuju ke barat sejajar
dengan garis katulistiwa dan didorong
oleh angin pasat tenggara.
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Arus ini lebih banyak dipengaruhi oleh massa air dari samudra pasifik barat (western pacific ocean) yang bergerak dari arah timur
menuju barat laut (North West) dan sejajar dengan daratan Papua bagian utara. Ketika arus ini tiba di laut Halmahera atau bagian utara
kepulauan Raja Ampat arus tersebut sebagian bergerak ke selatan dan sebagian berbalik menuju Samudra Pasifik. Arus ini dikenal sebagai
Halmahera Eddie. Diduga sebagian arus ini memasuki perairan Kepulauan Raja Ampat. Perairan Raja Ampat juga memiliki tipe pasang
surut campuran dengan dominasi pasut ganda (nilai F = 0.25-1.50). Dalam satu hari terjadi dua kali surut dengan tinggi pasang pertama
tidak sama dengan tinggi pasang kedua. Pasang maksimum pada saat surut minimum di perariran Raja Ampat berkisar antara 1.15-1.80
meter (Pemda Raja Ampat 2006). (AK)

Survei Populasi Biota Laut:
Transek Habitat
Metode survei suatu biota laut dapat berbeda karena perbedaan
habitat dan paparan gelombang. Berikut adalah metode survei
berdasarkan habitat dan paparan gelombang menggunakan transek
selebar 2 m (Purcell et al, 2009).

Metode survei transek dan manta tow

Metode Survei

Panjang Tran-

Crest (puncak laut)

Tandem Belt, jarak 4 -

100

Front Slope (lereng
depan)

Single Belt, metode
manta tow

200

Reef flat (dataran
terumbu karang)

Single Belt, metode
manta tow

100

Lagoon (laguna)

Single Belt, metode

100

Passes/deep substrate
(terusan/substrat

Tandem Belt, jarak 4 5 m.

50

Habitat

Foto udara salah satu situs studi terumbu karang
perbatasan, menunjukkan posisi transek yang
sebenarnya di masing-masing habitat.






Merah muda – Front slope (lereng depan).
Hijau – Crest (puncak laut).
Oranye – Reef flat (dataran terumbu karang).
Merah – Lagoon (laguna).
Kuning – deep water in the barrier reef pass (laut
dalam pada terusan perbatasan terumbu karang).
Metode manta tow: transek searah jarum jam (lihat
gambar samping.

(Johns, 2010)

OPEN LAB dan FDG di Raja Ampat

Lab Genetika UNIPA mengadakan
open lab pada 29 Mei 2013. Siswa yang
berpartisipasi pada kegiatan ini sebanyak
39 orang yang berasal dari SMA Negeri 1
Manokwari, SMA Negeri 2 Manokwari,
SMA Katolik Manokwari, SMA Advent

Manokwari, SMA Yapis, dan MAN Prafi.
Setiap sekolah diwakili 6-7 siswa.
Pada bulan ini, Lab Genetika UNIPA
juga mengirim mahasiswa ke Indonesian
Biodiversity Research Center di Bali untuk mengikuti berbagai kegiatan dan pelatihan selama kurun waktu setahun.
Mahasiswa yang beruntung ini adalahMasriana dari Jurusan Kelautan FPPK
UNIPA. Pada bulan ini MB-RAI juga mengadakan Focus Discussion Group di Ar-

borek, Raja Ampat. Kegiatan dihadiri oleh
berbagai masyarakat Raja Ampat dan
wisatawan Amerika Serikat yang berasal
dari Warren Wilson College. Kegiatan
berlangsung dari 28-29 Mei 2013. Hadir
dari UNIPA adalah Nurhani Widiastuti,
Ida Lapadi, Yuliana Lewkabessy, dan beberapa mahasiswa dari UNIPA dan mahasiswa program Doktor dari Universitas
Brawijaya (instansi asal UNIPA).
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Pemetaaan habitat menggunakan Geographic Information System (GIS)
1. Eksport data koordinat ke dalam MS-Excel
2. Import data koordinat ke dalam MapInfo
3. Interfasi waypoint data koordinat, peta
dataran dan terumbu karang dalam
MapInfo

Tampilan grafik hasil menggunakan GIS
Contoh: Grafik kelimpahan timun laut yang bernilai komersil pada area studi.
Panjang bar (batang) proporsional terhadap kelimpahan setiap spesies dalam masing
-masing area terumbu karang. Selain mean (rerata), standar eror juga dapat
ditambahkan dalam peta. Bentuk grafik yang ingin ditampilkan juga dapat dalam
bentuk grafik lain seperti grafik pie (pai).

4. Input data kode habitat dan
geomorfologisnya ke dalam MapInfo

Proses langkah MapInfo dalam mendapatkan perimeter
area untuk menghitung area permukaan masing-masing
habitat. (A) transek & data geomorfologi; (B) buffer
100m pada setiap transek; (C) perimeter tergambarkan;
(D) layer habitat pada studi area.

(Purcell et al., 2009)

Plamid sebagai Vektor Kloning
Plasmid merupakan struktur internal sel, yang umumnya dijumpai

digunakan sebagai vektor kloning. Beberapa plasmid dimanipulasi

EcoRI, HindIII, dan BamHI. Hal ini menguntungkan jika hanya

pada bakteri dan beberapa eukariotik. Plasmid berupa DNA ekstra kromo-

secara invitro untuk digunakan sebagai vektor kloning seperti pada

terdapat satu situs pemotongan enzim pada suatu vektor,

somal yang mampu melakukan replikasi secara independent. Selain mem-

plasmid pBR322 yang banyak digunakan untuk keperluan rekayasa

sehingga situs pemotongan dan daerah inserted tepat dan tidak

bawa gen yang diperlukan untuk replikasi, plasmid juga berperan sebagai

genetik dan telah dikomersialkan. Plasmid pBR322 dikonstruksi oleh

menjadikan vektor menjadi potongan-potongan DNA. 8) Memiliki

vector karena kemampuannya membawa gen lain yang memberikan sifat

Bolivar and Rodriguez yang berasal dari Escherichia coli, dengan

gen AmpR dan TetR , situs ini dapat dijadikan penanda pada saat

penting pada hostnya. Plasmid banyak digunakan pada bidang molekuler

struktur gen yang didesain untuk memudahkan proses rekayasa.

pengklonan yang memungkinkan untuk dilakukan konfirmasi

karena memiliki struktur dan komponen yang cocok sebagai vektor kloning.

Plasmid pBR322 memiliki sejumlah karakteristik yang menguntungkan

apakah plasmid telah tertransformasi ke dalam sel host atau

Kemudahan menggunakan plasmid sebagai vector cloning antara lain (1).

untuk dijadikan sebagai pilihan sebagai vektor kloning pada proses

belum. 9) Dapat dimasukkan ke dalam sel host secara mudah

Ukuran yang relatif kecil memungkinkan DNA plasmid mudah diisolasi dan

rekayasa genetik, yaitu: 1) Ukurannya yang relatif kecil, yaitu sekitar

dengan tranformasi atau transformasi buatan. (HA)

direkayasa, (2). Memiliki Origin of Replication yang bekerja secara independ-

4361 bp. 2) Dapat bertahan dengan kondisi yang stabil pada sel

ent, sehingga mampu melakukan replikasi sendiri tanpa kontrol dari DNA

klonnya (E. coli), serta memiliki kopi yang banyak yaitu sekitar 20 –

kromosomal, (3). Pada beberapa strain bakteri plasmid terdiri dari beberapa

30 kopi/sel. 3) Dapat diamplifikasi dalam jumlah yang banyak (1000 –

kopi, sehingga memperbesar peluang pada proses amplifikasi, dan (4).

3000 kopi/sel, sekitar 40% dari genom). 4) Mudah diisolasi dalam

Mengandung gen-gen tertentu seperti gen resisten antibiotik yang dapat

bentuk superkoiling dengan menggunakan berbagai teknik isolasi. 5)

digunakan sebagai sebagai selectable markers, sehingga mempermudah

Dapat disisipi dengan DNA inserted dalam ukuran yang wajar, me-

dalam seleksi dan pendeteksian plasmid yang telah disispi gen tertentu.

kipun ukuran DNA inserted yang lebih dari 10kbp dapat membuat

Secara in vivo terdapat beberapa plasmid yang berperan sebagai
vector pada proses konjugasi seperti pada plasmid F (Fertilisasi), yang
mampu disisipi oleh gen kromosomal, sehingga menjadi plasmid F’. Namun,
ukuran plasmid F yang cukup panjang (sekitar 100 kbp) kurang efisien untuk

plasmid tidak stabil. 6) Urutan basa lengkap plasmid diketahui,
sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi semua enzim restriksi yang memiliki situs pemotongan. 7) Ada beberapa enzim
restriksi yang memiliki situs pemotongan tunggal yaitu, PstI, SalI,
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Invertebrata Raja Ampat
Fissilabia decollata
F. decollata (Quoyi dan Gaimard, 1833)
adalah salah satu
jenis macrozoobentos yang hidup di
perairan Raja Ampat. Spesies ini merupakan sinonim
dari F. fasciata (Macgillifray,W) Bentuk
cangkang spesies ini adalah memanjang,
dengan panjang sekitar 15-30 cm. F. decollata juga ditemukan di Perairan Australia, Papua New Guinea, Filipina, Solomon, Fiji dan Vanuatu.
Hippopus-hippopus
H-hippopus (Linneaus, 1758) adalah jenis
teripang lain
yang ditemukan
di Perairan Raja
Ampat. Spesies
ini berbeda dari
genus tridacna pada byssal orifis yang
lebih sempit dan tertutup dengan gigi
yang ketat. Selain itu, mantelnya tidak
dapat menyelimuti seluruh bagian cangkangnya. Spesies ini memiliki cangkang
yang bisa mencapai ukuran 40 cm. Selain
Tridacna squamosa
T. squamosa (Lamark,
1819) adalah jenis kima
yang ditemukan di
Perairan Raja Ampat dan
perairan Indonesia lain.
Ukurannya bisa mencapai 45 cm, dengan warna mantel yang
bervariasi hijau, biru, coklat dan kuning.
Cangkangnya seperti memiliki sisik
(scutes) yang besar dengan jarak yang
cukup jauh dari satu sisik dengan sisik

Herpetopoma atrata

Holothuria fuscopuntata

H. atrata (Gmelin, 1791)
adalah salah satu spesies
dari 36 spesies dalam genus Herpetopoma yang
ditemukan di Perairan Raja
Ampat. Ciri khas spesies ini
adalah terdapat gerigi-gerigi pada bagian
cangkangnya. Ukuran cangkang spesies
bisa mencapai 18,4 cm. H. atrata
memiliki overkulum yang terkadang agak
susah dilihat. Habitat dari spesies ini
adalah daerah intertidal berbatu.

H. fuscopuntata
(Jaeger, 1833) adalah
salah satu spesies
teripang yang ditemukan di Perairan
Raja Ampat. Ukuran H. fuscopuntata dapat mencapai 70 cm dengan berat maksimal 4,5 kg. Spesies ini ditemukan pada
habitat sekitar karang dengan kedalaman
mencapai 0-25 m. Selain di Raja Ampat H.
fuscopuntata ditemukan di perairan Indonesia lain, Indo-Pasifik, Madagaskar,
Tropical pacific, Australia, Palau dan
New Caledonia.

di Indonesia, H. hippopus tersebar di
Filipina, New Caledonia, Palau, Papua
New Guinea, Somalia, Tonga, Vanuatu,
Komoros, Fiji, India, Jepang, Kiribati, Malaysia dan Australia.

disebut juga kima lubang, paling kecil
dapat mencapai 15 cm. Morfologinya
mirip T. squamosa, hanya ukurannya sangat kecil dan biasanya menyelip pada
lubang karang. Kima ini dapat mengebor
permukaan karang yang keras dengan
menggunakan senyawa-senyawa kimia
yang dihasilkannya. Warna mantelnya
sangat cerah biasanya berwarna hijau,
biru, ungu, coklat dan orange. Selain ditemukan di Raja Ampat, T. crocea ditemukan di sekitar daerah Indo-Pasific dan
Australia.

Tridacna crocea
T. crocea (Lamark,
1819) merupakan spesies kima yang ditemukan di Perairan Raja
Ampat. Spesies ini,
yang lain. Spesies ini memiliki distribusi
yang paling luas dari spesies kima lainnya.
Tridacna maxima
T. maxima (Roding,
1798) adalah spesies
kima yang ditemukan di
Perairan Raja Ampat.
Spesies ini tergolong
kima kecil, memiliki

Tridacna gigas

N. costata

T. gigas (Linneaus, 1758) adalah spesies
dalam genus Tridacna yang ditemukan di
Perairan Raja Ampat. Spesies ini termasuk dalam Red List Species. spesies
memiliki ukuran dapat mencapai 140 cm
dengan berat mencapai 200 kg. Selain di
Raja Ampat, T. gigas tersebar di IndoPasific seperti di Laut Cina Selatan sampai Australia, seputar barat Nicobar Islands hingga Fiji.

N. costata (Gmelin, 1791) ditemukan di
Perairan Raja Ampat.
Spesies dalam filum moluska ini memiliki cangkang berbentuk surban
dengan panjang antara 20-35 mm. Cangkang berbentuk spiral memiliki rusuk
antara 12-15. Bibir dalam memiliki benjolan-benjolan seperti gigi, dengan satu
besar di ujung posterior. Spesies ini

mantel berwarna biru, hijau, atau coklat.
Spesies ini bersimbiosis dengan alga
fotosintesis sehingga menyukai daerah
permukaan karang atau coral. Ukuran
cangkang spesies dapat mencapai 35 cm.
Selain di Raja Ampat, distribusi T.
maxima meliputi daerah laut sekitar Australia, Asia Tenggara, Afrika Timur, India,
China.

hidup pada daerah intertidal dan juga di
temukan pada daerah hutan bakau. Selain
Raja Ampat, N. costata tersebar di bagian
lain perairan Indo-pasifik Barat hingga
Queensland timur Australia.
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SDS-PAGE
Teknik elektroforesis DNA saat ini sudah
banyak berkembang. Sehingga analisis
molekul DNA tidak hanya dapat dilakukan
dengan prinsip elektroforesis linear atau
vertikal. Beberapa teknik baru sudah banyak
dikembangkan, misalnya teknik Pulse Field
Gel Electrophoresis (PFGE), Orthogonal
Field Alternation Gel Electrophoresis
(OFAGE), Transverse Alternating Field
Electrophoresis (TAFE). Sedangkan untuk
analisis protein, umumnya banyak dilakukan
dengan teknik Sodium Deodecyl SulphatePolyacrylamid Gel Electrophoresis (SDSPAGE).
Pada dasarnya prinsip analisis protein
sama dengan prinsip yang dilakukan pada
teknik elektrofotesis DNA. Prinsip dasar
elektroforesis ini, yaitu Detergen Anion
SDS (Sodium Deodecyl Sulfate) akan mengikat ke protein dan menyebabkan polipeptida terdisosiasi menjadi subunitnya.
Teknik elektroforesis ini menggunakan
gel yang dinamakan poliakrilamid yang
ditambahkan Sodium Deodecyl Sulfate
(SDS). Sehingga metodenya dinamakan
SDS-PAGE (Sodium Deodecyl Sulfate Polyacrylamid Gel Electrophoresis).
Berbeda dengan teknik elektroforesis
DNA menggunakan agorasa secara vertical.

Teknik elektroforesis SDS-PAGE dilakukan
secara horizontal. Gel diletakkan dalam dalam
tangki berisi larutan bufer secara horizontal.
Sehingga migrasi sampel akan bergerak dari
bagian atas tangki (kutub negatif) kearah
bagian bawah tangki (kutub positif) (Gambar
1). Sedangkan kecepatan gerak molekul tergantung pada berat molekul, konformasi, konsentrasi poliakrilamid, voltase yang digunakan
dan buffer elektroforesis.
Polimerisasi gel poliacrilamid dikatalisis
oleh Tetramethyl Ethylenediamine (TEMED)
dan ammonium persulfate dan penambahan
campuran N’ methylene bisacrylamide. Rasio

penggunaan campuran bis-acrylamide : acrylamide adalah 1:29. Dengan campuran rasio yang
tepat, akan diperoleh kepadatan pori gel dan
pemisahan molekul yang efektif. Sehingga
diperoleh ukuran molekul protein yang presisi.
polimerisasi poliakrilamid akan terjadi secara
spontan ketika sudah bereaksi dengan pengkatalisisnya dalam keadaan tidak ada oksigen.
Selanjutnya protein yang dielektroforesis
dapat dianalisis melalui pewarnaan menggunakan commasie blue (R250). Senyawa ini biasanya ditambahkan bersamaan dengan sampel.
Selain pewarnaan dengan commasie blue, dapat
juga dilakukan dengan pewarnaan perak nitrat
yang lebih sensitif dibanding commasie blue
(AP).

Sumur sampel (dimasukkan menggunakan pipet)
Katoda

Bufer
Gel

Anoda

Gambar. tangki elektroforesis gel poliakrilamid

Bufer

Primer
Primer merupakan bahan yg
sangat penting dalam proses
PCR. Primer diartikan sebagai
urutan nukleotida pendek
(biasanya 18-28 pb) yang menginisiasi atau memulai terjadinya polimerasi DNA. Pada
proses replikasi alami DNA
dalam sel, primer sama halnya
dengan fragment Okazaki yang
berbentuk nukleotida pendek
yang menempel pada untai
DNA template 3’-5’. Pada
proses PCR primer terdiri dari
dua, yaitu (i) primer forward,
yang menempel pada untai
DNA template 5’-3’; dan (ii)
primer riverse, yang menempel
pada untai DNA template 3’-5’.
Selanjutnya primer akan memanjang dari arah 5’-3’ sesuai
dengan target PCR yang diinginkan.
Mendesai primer merupakan
langkah yang sangat penting

bagi keberhasilan PCR. Untuk
mendapatkan primer yang baik
ada beberapa hal yg harus
diperhatikan, yaitu (i) primer
harus bersifat spesifik sehingga
tidak mengamplifikasi gen lain;
(ii) tidak adanya struktur sekunder pada primer, yang dapat
menyebabkan terjadinya primer
dimer (berikatannya dua
primer); dan (iii) GC konten
primer harus harus berkisar
antara 40-60%. GC konten
berkaitan dengan suhu melting
primer dan annealing primer.
Secara umum suhu annealing
primer 5 oC lebih rendah dari
estimasi suhu melting.
Untuk menguji spesifisitas
primer, cara yang harus dilakukan adalah melakukan BLAST
primer di laman NCBI
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).
Jika diblast, primer yang kita
desain hanya menempel pada

gen target maka primer kita spesifik. Untuk mengetahui ada atau
tidaknya struktur primer dan jumlah GC konten kita dapat menggunakan aplikasi yg tersedia di
laman (http://www.sigma genosys.com/).
Cukup banyak software yang
dapat digunakan utuk mendesain

primer salah satu yang popular
adalah primer3. Software ini dapat
digunakan secara gratis. Selain itu,
software yang cukup mudah untuk
digunakan mendesai primer adalah
Software Geneious (Biomatter).
Kelemahannnya software ini berbayar, tetapi dapatmenggunakan
trial-nya selama 12 hari (RB).
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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) sebagai partner proyek
dari US. Proyek MB-RAI dipimpin oleh Abdul Hamid A. Toha dari
UNIPA.

Vol.2 No. 5 Tahun 2013

Buletin Konservasi Biodiversitas Raja 4 (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.

Istilah Penting
Crest: habitat yang terkena pecahan ombak atau zona pantai yang masih tersentuh gelombang.
Front Slope: substrat karang depan, turun 3-8 m di sisi gelombang terpajan dari reef crest.
Reef flat: Atau dataran terumbu , sebagian dangkal adalah substrat karang keras bawah zona crest tetapi tidak didominasi oleh pasir
Lagoon: Atau laguna, sebagian substrat berpasir di bawah reef flat.

Bahan Bacaan
Johns, K. 2010. Long Term Monitoring of the Great Barrier Reef, Status Report No. 8. (AIMS LTMP). Australian Institute of Marine

Science, http://e-atlas.org.au/content/long-term-monitoring-great-barrier-reef-status-report-no-8-aims-ltmp .
Purcell, SW, H. Gossuin, N. S. Agudo. 2009. Status and management of the sea cucumber fishery of La Grande Terre, New Caledonia.
The WorldFish Center, Penang, Malaysia.

SELAMAT
Penerima Hibah Penelitian yang akan bekerja di Lab Genetika UNIPA:
Tresia Tururaja. Identifikasi Kima (Tridacna) Dengan Menggunakan Pendekatan Metode DNA Barcoding dan Variasi Genetik di
Perairan Raja Ampat Papua Barat
Ida Lapadi dan Yuliana Leiwakabessy. Ekologi Molekuler Ketam Kenari (Birgus latro L.) di Raja Ampat dan Manokwari
Nur Aisyah H. Variasi Warna dan Keragaman Genetik Teripang (Holothuridea) di Perairan Raja Ampat
Masriana. Identifikasi Kima (Tridacna) Perairan Raja Ampat dan Teluk Wondama menggunakan metode DNA Barcoding.
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