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DAFTAR ISI: 

Pembaca, pada edisi Agustus ini, buletin hanya menyajikan aktivitas kerjasama antara pengelola dengan para peneliti 

dalam penyusunan buku semi-popular yang akan diterbitkan pada September nanti. Rubrik terkait biota invertebrata dan 

potensi Raja Ampat tetap disajikan seperti biasa. Selamat membaca!!! 

 KKL adalah perairan pasang surut termasuk 
kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk 
tumbuhan dan hewan di dalamnya, serta termasuk 
bukti peninggalan sejarah dan sosial- budaya di 
bawahnya, yang dilindungi secara hukum atau cara 
lain yang efektif, baik dengan melindungi seluruh atau 
sebagian wilayah tersebut. Istilah KKL diusulkan oleh 
Komisi Nasional Konservasi Laut (Komnaskolaut) 
sebagai terjemahan resmi dari Marine Protected Area 
(MPA).   

 Pada prinsipnya, KKL harus memperhitungkan 
ketangguhan dan ketahanan mengemban fungsinya 
sebagai perlindungan keanekaragaman hayati laut 
dan menjamin perikanan berkelanjutan. Dua cara 
pendekatan pengelolaan KKL adalah 1) mengenali 
dan melindungi komunitas spesifik yang cocok 
dengan kondisi untuk menjamin dampak kematian 
terumbu karang yang sangat kecil karena bleaching 
dan badai (komunitas resisten) dan 2) meningkatkan 
daya pulih dengan menjamin kondisi yang optimal 
untuk penyebaran larva biota dan rekruitmen. 
Konsep perancangan dan pengelolaan KKL ini mirip 
dengan konsep resistensi dan konsep resilience 
(tangguh) dalam pemilihan KKL.   

 Tiga prinsip memilih KKL adalah: 1) P r o s p e k 
k e t a h a n a n d a r i k o m u n i t a s t e r u m b u k a r a n g 
d a l a m m e n g h a d a p i  kejadian perubahan cuaca 
dan iklim, seperti resistensi terhadap bleaching, 
haruslah dipertimbangkan secara serius dalam 
pemilikan lokasi dan merancang KKL. Oleh 
karenanya perlu dilakukan identifikasi komunitas 
terumbu karang yang mempunyai probabilitas tinggi  
untuk tahan terhadap perubahan iklim. Dengan 
demikian diperlukan suatu kawasan yang cukup luas 

yang meliputi berbagai tipe terumbu karang dan 
habitat.  

 2)  adanya r eplikasi K K L s es u a i d e n g a n 
a r u s ya n g m em b awa l a rva b i o t a  (koridor 
konektivitas) akan meningkatkan secara nyata 
peluang ketahanan untuk berbagai komunitas 
terumbu karang. Ancaman terhadap terumbu 
karang sulit untuk diprediksi besarannya, bahkan 
waktu akan datangnya bencana global tidak dapat 
diprediksi. Replikasi dan konektivitas KKL di antara 
mereka akan menolong komunitas terumbu karang 
untuk mereduksi dampak, membantu dalam 
pemulihan, serta meningkatkan prospek ketahanan 
biodiversitas pada kondisi saat ini. Dengan 
demikian, replikasi dan konektivitas antara terumbu 
karang perlu diaplikasikan dalam pemilihan lokasi 
KKL.  

 3) K K L d i p i l i h u n t u k m ewakil k awasan 
t e r u m b u k a r a n g y a ng p e n t i n g d e n g a n  
mengikutsertakan habitat-habitat yang secara fungsi 
lainnya, ketahanan komunitas terhadap fenomena 
pemutihan karang karena perubahan iklim 
(bleaching) akan meningkat. Hal ini sekaligus juga 
akan meningkatkan daya pemulihan karang di suatu 
kawasan yang terancam. Tujuan prinsip ini adalah 
untuk mengidentifikasi dan melindungi berbagai 
morfologi dan komposisi spesies serta kondisi 
lingkungan yang berhubungan langsung melalui 
proses-proses fisik dan ekologi. 

 Meskipun demikian, kriteria-kriteria sosial 
ekonomi, seperti kepentingan publik, peluang 
ekonomi dan politik perlu juga menjadi pertimbangan 
dalam memilih KKL.  
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Sail Raja Ampat 2014 

Mengikuti kesuksesan Sail Bunaken 
pada 2009, Sail Banda 2010, Sail 

Wakatobi-Belitung 2011, Sail Morotai 
2012, dan Sail Komodo 2013, perairan 

Indonesia akan kembali mengadakan 
kegiatan maritim kolosal yang dipusatkan 

di Raja Ampat tahun 2014. Kegiatan ini 
dinamakan Sail Raja Ampat 2014.  

Tema kegiatan internasional Sail Raja 

Ampat adalah “membangun bahari 
menuju Raja Ampat ke Pentas Wisata 

Dunia”. Tema ini didukung oleh beberapa 
agenda seperti Archipelago Youth Sailing, 

Yacht Ralli, Seminar Nasional dan 
Internasional, Lingkar Nusantara, Olah 

raga maritime, pameran potensi daerah, 
pelayanan social kesehatan, dan potensi 

pengembangan pariwisata. 
Serangkaian kegiatan berlangsung 

dalam kurun waktu 17-23 Agustus 2014.  
Diawali dengan upacara HUT 

Kemerdekaan RI ke-69 pada 17 Agustus 
2014 di Waisai, ibukota Kabupaten Raja 

Ampat. Gubernur Papua Barat, Abraham 

Atururi, memimpin upacara bendera ini. 
Kemudian pentas budaya festival Raja 

Ampat 18-25 Agustus 2014, kegiatan 
pameran potensi daerah pada 20-23 

Agustus 2014 (dibuka oleh Menkokesra). 
Lalu Tur Diplomatik (Diplomatic Tour) 

pada 20-22 Agustus 2014, dilanjutkan 
dengan Tur VIP (very importan person, 

khusus undangan pejabat, menteri dan 
kepala lembaga Negara) pada 21 Agustus 

2014 dan Tur VVIP (very very important 
person) pada 22 Agustus 2014. 

Puncak acara diadakan di Pantai 

Waisai (Pantai Waisai Torang Cinta) pada 
23 Agustus 2014. Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono menghadiri acara 
puncak sekaligus memberikan sambutan 

dan meresmikan acara Sail Raja Ampat 
2014. Hadir dalam kegiatan ini para 

pengunjung dari berbagai wilayah 
nusantara dan negara-negara sahabat 

seperti Singapura, Malaysia, Australia, 
Filipina dan Amerika Serikat.   

 

 

 

 

 



ISSN: 2338-5421   

e-ISSN: 2338-5561  

3 

Agustus 2014                      Informasi Status, Kondisi dan Berita Biodiversitas Indonesia                Vol.8 No. 3 Tahun 2014 

Kerja sama Penulisan Buku  
 Para peneliti dari berbagai instansi 

dihimpun oleh WWF-Indonesia untuk 
menyusun buku yang diberi judul Hiu 

Paus di Taman Nasional Teluk 
Cenderawasih. Ide penulisan buku semi-

popular ini lahir saat “Lokakarya Hasil 
Studi dan Pemantauan, serta Upaya 

Konservasi Hiu Paus di Taman Nasional 
Teluk Cenderawasih (TNTC) dan 

Indonesia” di Jakarta, pada 27 Maret 
2014. Saat itu muncul pemikiran untuk 

menyampaikan hasil pemaparan 
presentasi lokakarya dalam bentuk buku. 

Seluruh aktivitas penulisan buku 

disponsori dan dibiayai oleh WWF-
Indonesia.  

 Beberapa topik lokakarya yang 

disarikan dalam buku tersebut adalah 
adalah: 1) Program Konservasi Hiu Paus 

(Rhincodon typus), 2) Upaya Konservasi 
Hiu Paus dan Tantangannya di TNTC, 3) 

Strategi Konservasi dan Upaya 
Perlindungan serta Ekowisata Hiu Paus/ 

Whale Shark (Rhincodon typus) di 

Kawasan TNTC, 4) Komposisi Hiu Paus 
berdasarkan Jenis Kelamin Dan Ukuran 

serta Perilaku Kemunculannya di 
Kawasan TNTC, 5) Whale Sharks Kinship 

Assessment from Cenderawasih Bay 

Using DNA Microsatellite Loci, 6) Whale 
Sharks of Cenderawasih Bay Result of 

Research for Conservation and 
Management, 7) Pemantauan Hiu Paus di 

TNTC dan Peluang Pengembangan 
Pemantauan di Indonesia, 8) Hasil Studi 

Genetik Hiu Paus di TNTC, 9) Wisata Hiu 
Paus Berbasis Masyarakat di Kwatisore 

oleh Kali Lemon Dive Resort.  

 Buku terdiri atas berbagai topik 

dengan kebanyakan ilustrasi foto dan 
gambar dari hiu paus untuk memberi 

nuansa semi-populer. Semua topik buku 
dikemas dalam sepuluh bab dengan 

rujukan masing-masing. Adapun para 
penulis buku ini adalah Hamid Toha dari 

UNIPA, Casandra  Tania dan Beny A. 
Noor dari WWF-Indonesia, Hawis 

Madduppa dan Beginer Subhan dari IPB 

dan Nashi Widodo dari UB.  

 Buku ini merupakan wujud kerjasama 

antara MB-RAI (UNIPA dan UB), IPB, dan 

WWF Indonesia yang dirintis sejak 
Agustus 2013 (lihat Buletin Agustus 

2013). Pengerjaan buku sudah 
berlangsung sejak Maret 2014 dan saat 

ini mendekati penyelesaian akhir. Buku 
ini rencananya diterbitkan pada bulan 

September 2014.  

 Hiu paus asal Teluk Cenderawasih 
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Jaringan KKL Raja Ampat 

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat membuat jaringan KKL (Kawasan Konservasi Laut) Raja 
Ampat melalui deklarasi enam KKL pada tahun 2007, meliputi 835.210 ha. Sebelum tahun 2007, 
hanya ada satu KKL di Raja Ampat (60.000 ha), yang terletak di Barat Daya Waigeo dan dikelola 
oleh Departemen Kehutanan dan Konservasi (PHKA). Jaringan KKL Raja Ampat diberi status 
tingkat nasional oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahun 2009, batas-batas tiga KKL 
(Mayalibit Bay, Selat Dampier dan Misool Tenggara) diperluas melalui Peraturan Bupati No.5 / 
2009. Saat ini tujuh jaringan KKL Raja Ampat mencakup total 1.185.940 ha. Jaringan KKL Raja 
Ampat merupakan bagian dari jaringan yang lebih besar di Bentang Laut Kepala Burung yang 
mencakup 12 KKL dengan luas lebih dari 3 juta ha. 

No Nama 

KKL 

Jenis 

KKL 

Ukuran 

(Ha) 

Legislasi Wewenang Konservasi 

1 Misool 

Tenggara 

KKLD 343,200 Perbup No. 

66/2007, Perda No. 

27/2008, Perbup 

No. 5/2009 

DKP Keragaman tinggi jenis karang. Beragam komunitas kipas laut 

dan karang lunak. Danau-danau laut utuh. Populasi buaya. 

Tempat bersarang penu sisik. Agregasi manta.  Fitur ekologi 

karst kapur unik. Lukisan batu, gua suci dan tempat-tempat 

budaya lain. 

2 Pulau 

Kofiau 

dan Boo  

KKLD 170,000 Perbup No. 

66/2007, Perda No. 

27/2008, Perbup 

No. 5/2009 

DKP Keragaman tinggi jenis karang. Wilayah penting hiu dan dolpin 

bermigrasi. Populasi Birgus latro. Beragam spesies ikan kecil. 

Variasi habitat lagun. Spesies burung endemik.  

3 Selat 

Dampier   

KKLD 303,200 Perbup No. 

66/2007, Perda No. 

27/2008, Perbup 

No. 5/2009 

DKP Jenis terumbu, arus kuat dan upwelling. Tempat agregasi manta. 

Agregasi pemijahan kerapu. Populasi dugong dan Birgus latro. 

Lintasan cetacea utama untuk paus sperma, berbagai spesies 

dolpin. Populasi buaya.  

4 Teluk 

Mayalibit  

KKLD 53,100 Perbup No. 

66/2007, Perda No. 

27/2008, Perbup 

No. 5/2009 

DKP Teluk dengan berbagai mangrove dan padang lamun.  Terumbu 

dengan pemakan penyaring dan sponge. Agregasi pemijahan 

tuna dan tenggiri. Dugong Indo-Pasifik. Dan lain-lain. 

5 Kawe KKLD 155,000 Perbup No. 

66/2007, Perda No. 

27/2008, Perbup 

No. 5/2009 

DKP/KKPD Terumbu karang unik pada laut terbuka dengan gua bawah laut. 

Tempat sarang penyu sisik. Daerah pupping hiu dan pari di 

lagun Wayag. Agregasi manta. Populasi Birgus latro. 

Pembentukan karst.   

6 Ayau-

Asia 

KKLD 101,440 Perbup No. 

66/2007, Perda No. 

27/2008, Perbup 

No. 5/2009 

DKP Keunikan sistem atol laut terbuka dengan habitat lagun atol. 

Pantai sarang penyu hijau. Agregasi dolpin dan pari manta. 

Tempat agregasi ikan karang termasuk kerapu dan Napoleon. 

7 Pulau 

Panjang 

KKL  60,000 SK Menteri 

Kelautan dan 

Perikanan No. 

64/2009 

DKP Hutan bakau dan berbagai karang pantai. Agregasi baitfish besar. 

Agregasi kerapu. Populasi dugong dan kerapu. 

Jaringan KKL diatur oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Departemen Kelautan dan 
Perikanan (DKP) dengan dukungan The Nature Conservancy (TNC), Conservation International (CI) 
dan program COREMAP. Tata Kelola dan kerangka peraturan untuk mendukung pelaksanaan lima 
KKL dikelola oleh Kabupaten Raja Ampat berdasarkan Undang-undang 27/2007. Berdasarkan 
undang-undang ini, KKL dikelola menggunakan beberapa rencana pengelolaan yang meliputi 
rencana zonasi untuk setiap KKL. Di Raja Ampat, ini akan diterapkan pada skala jaringan yang 
berarti KKL akan dikelola sebagai jaringan bukan sistem KKL terpisah dan dikelola oleh unit 
manajemen tunggal di bawah DKP (Rumetna et al. 2010). Pemerintah Raja Ampat juga 
mengembangkan manajemen dan rencana zonasi untuk lima dari tujuh KKL dalam jaringan KKL 
dengan dukungan dari TNC dan CI. Draft rencana pengelolaan telah menghasilkan KKL dalam 
jaringan yang memiliki pengakuan nasional, dan zonasi KKL yang dikelola oleh kabupaten. 
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Oseanografi Raja Ampat 
Ada dua pengaruh musiman yang berbeda pada Raja 

Ampat – musim tenggara dari Mei-Oktober dan 

musim barat laut dari November-Maret. Suhu 

permukaan laut di Raja Ampat umumnya mengikuti 

pola musiman suhu laut hangat (sekitar 30 ° C) di 

musim panas Australia (Desember-Februari), dengan 

perairan mendingin pada musim dingin (Juni-

Agustus) menjadi 26,5 ° C pada awal musim selatan.  

Data logger suhu seluruh Raja Ampat yang 

diletakkan pada 2005-2010, menunjukkan bahwa rata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-rata suhu permukaan laut di Raja Ampat adalah 29.0 

° C, dengan kisaran suhu 19,3-36,0 ° C. Variabilitas 

suhu jangka pendek tinggi pada beberapa lokasi 

karena upwelling air dingin atau super panas dan 

dingin di laguna dangkal dan suhu bisa bervariasi 

hingga 13 ° C selama 24 jam. Dataran karang juga 

bisa mengalami fluktuasi diurnal dan pasang surut 

serupa dalam rezim suhu. 

 Kondisi oseanografi Perairan Raja Ampat sangat 

kompleks, karena bentuk garis pantai dan lokasinya 

di pintu masuk timur laut dari “lintas Indonesia” 

yang mengangkut air dari Pasifik ke Samudera 

Hindia. Variasi antar tahunan dikaitkan dengan 

ENSO dan musim hujan Asia. Selama musim 

tenggara, arus ekuator selatan (South Equatorial 

Current, SEC) menuju barat melintasi pantai utara 

Raja Ampat, bergabung dengan Halmahera Eddy 

dan arus kontra katulistiwa utara (North  Equatorial 

Contra Current, NECC) yang mengalir ke timur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEC berbalik arah selama musim barat laut. Data 

suhu, salinitas dan tracer kimia menunjukkan 

beberapa SEC mengalir ke selatan melewati Raja 

Ampat ke Seram dan Laut Halmahera. Beberapa 

bergerak di antara pulau-pulau Raja Ampat yang 

garis pantainya kompleks, saluran dalam dan arus 

pasang surut yang kuat menciptakan pusaran lokal 

dan turbulensi dan kemungkinan mempromosikan 

konektivitas larva yang baik di antara terumbu.  

Peta Raja Ampat (kiri). Arus oseanografi utama selama musim angin barat laut dan tenggara di Raja Ampat. Panah putus

-putus menunjukkan arus balik selama musim tenggara. Sumber: Bakosurtanal, 2006 (kanan). 
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Lagi, Biota Kriptik Raja Ampat 
 Periclimenes venustus adalah udang 
Pontoniine jenis lain yang juga ditemukan di 
Perairan Raja Ampat. Spesies kriptik ini bersimbiosis 
dengan berbagai biota termasuk karang jamur, 
Heliofungia actiniformis. P. venustus adalah spesies 
udang dalam famili Palaemonidae. Spesies ini 
transparan dengan bintik-bintik putih bulat besar. 
Yang lebih besar, pada karapas, dapat memiliki pola 
retikulasi. Spesimen yang lebih besar, biasanya 
betina, memiliki spot lebih sepanjang perut, cakar 
dan kaki dengan sendi biru. Sirip ekor dibagi 
menjadi lima spot, setiap titik sirip memiliki warna 
hitam dengan pusat jingga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. venustus. Status spesies ini belum dievaluasi 

oleh IUCN hingga tahun 2012 (Fransen 2008) 
 

 Habitat spesies ini di terumbu karang dan 
bersimbiosis dengan anemon, karang jamur, Fungia, 
Goniopora, Catalaphyllia, dan ubur-ubur bakau 
Cassiopeia. Spesies ini tersebar luas di perairan Indo-
Pasifik tropis, dari Malaysia dan Indonesia ke Jepang 
selatan dan Australia. P. venustus ditemukan di 
perairan PNG, Kenya, Madagascar, Melanesia, 
Kaledonia Baru, Australia, Laut Merah, Seychelles, 
Tanzania, Singapura, Jepang, Filipina, Andaman, 
Nikobar dan Maladewa. Di Indonesia, selain di Raja 
Ampat, spesies ini ditemukan di Perairan Sulawesi 
Selatan (Makassar), Sulawesi Utara (Lembeh) dan 
perairan lainnya.  

 Klasifikasi P. venustus adalah Kingdom: 
Animalia, Filum: Arthropoda, Subfilum: Krustacea, 
Kelas: Malacostraca, Ordo: Decapoda, Famili: 
Palaemonidae, Genus: Periclimenes (Ancylomenes), 
Spesies: A. Venustus (Bruce, 1989) . 

 
 
 

Udang Pontoniine (Decapoda, caridea, 
Palaemonidae) juga termasuk biota kriptik. Udang 
ini tersebar luas di Indo-Pasifik termasuk di 
perairan Papua dan Raja Ampat secara khusus. 
Udang ini terdiri atas 450 spesies, sekitar 350 
spesies telah tercatat di Indo-Pasifik. Diantaranya  
tercatat 87 spesies di Cebu (1999), 57 spesies di 
Seychelles, 80 spesies di Sulawesi (1994), 90 spesies 
masing-masing di Ambon (1996) dan Bali, 29 
spesies di Kakaban, 20 spesies Maratua Selatan, 12 
spesies di Maratua Utara. Di Perairan Raja Ampat 
ditemukan 74 spesies udang Pontoniine (2008). 

Periclimenes soror merupakan salah satu 
spesies biota kriptik dalam kelompok udang 
Pontoniine yang ditemukan di Perairan Raja Ampat. 
Spesies ini umumnya hidup sebagai simbion dengan 
berbagai golongan bintang laut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. soror Raja Ampat yang bersimbiosis dengan 

bintang laut Linkia laevigata (Fransen 2008) 
 
P. Soror adalah spesies udang kecil dengan 

rostris terpotong, dan menunjukkan berbagai 
mantel, tetapi sering dengan garis putih atau pola 
titik putih khas di bagian belakang. Sisa tubuh 
bervariasi dengan inang bintang laut: udang ini 
sering berwarna "ungu merah tua" ketika tinggal di 
Culcita, Protoreaster atau Pentaceraster, tapi merah 
dengan punggung garis putih ketika tinggal di 
Acanthaster, dan juga dapat transparan. Panjang  
udang dewasa mencapai 15 milimeter (0,6 inci).   

P. soror tersebar luas di perairan global. Selain 
di Raja Ampat, spesies ditemukan di seluruh 
kawasan Indo-Pasifik dan Teluk Panama. Klasifikasi 
ilmiah spesies ini adalah kingdom animalia, Filum 
Arthropoda, Subfilum krustasea, Kelas 
Malacostraca, Ordo, Decapoda, Famili 
Palaemonidae, Genus Periclimenes dan spesies P. 
soror (Nobili 1904).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Animal
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthropod
http://en.wikipedia.org/wiki/Crustacean
http://en.wikipedia.org/wiki/Malacostraca
http://en.wikipedia.org/wiki/Decapoda
http://en.wikipedia.org/wiki/Palaemonidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancylomenes
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Belajar DNA kali ini menyajikan topik Pengukuran Keragaman Genetik. Semoga menambah pengetahuan, pemahaman, 

dan ilmu terkait Genetika Molekuler.   

mitokondria jarang rekombinasi, memiliki 

tingkat mutasi relatif tinggi dan biasanya hanya 

diwariskan dari induk betina. Ini membuat 

mtDNA secara khusus berguna untuk melacak 

silsilah maternal populasi kembali melalui waktu 

dan membuat keragaman genetik dalam mtDNA 

khususnya dapat diduga mempengaruhi ukuran 

populasi kecil  (genetic bottlenecks).   

Dengan demikian pengukuran keragaman 

genetik adalah mengukur variasi fenotip yang 

disebabkan oleh faktor-faktor genetik. Macam 

penanda genetik yang sering digunakan antara 

lain penanda morfologi, penanda biokimia atau 

penanda isoenzim dan penanda molekuler. Oleh 

karena itu, mempelajari keragaman genetik 

dapat dilakukan melalui fenotip dan genotip 

individu.  

 

Pengukuran keragaman genetik mahluk 

hidup dapat dilakukan melalui beberapa 

metode. Salah satu yang paling tua dan luas 

digunakan adalah pengukuran sifat morfologis 

individu di dalam populasi. Pengukuran 

dilakukan secara langsung pada sifat fenotip 

mahluk hidup yang tampak secara visual 

seperti warna dan morfologi organisme. 

Keragaman dan distribusi genetik hasil 

pengukuran morfologis langsung diperoleh 

oleh peneliti. Meskipun demikian, ciri 

morfologi juga fisiologi, dan perilaku lain 

dipengaruhi oleh banyak gen, perbedaan 

lingkungan dan interaksi antara alel, lokus dan 

lingkungan yang berbeda. Dalam rangka 

mengukur variasi genetik berdasarkan metode 

morfologi, perlu kontrol variasi lingkungan, 

yang jelas sulit dikerjakan pada populasi alami. 

 Pengukuran mutakhir adalah 

menggunakan penanda molekuler yang 

dikembangkan untuk pengukuran keragaman 

dan distribusi genetik. Salah satu metode 

pengukuran berdasarkan analisis DNA. 

Metode pengukuran ini bebas pengaruh 

lingkungan dan satu atau umumnya gen 

menentukan pola masing-masing. Keuntungan 

metode ini mengukur keragaman dan 

distribusi genetik secara langsung pada tingkat 

DNA dan diukur secara langsung pada tingkat 

paling dasar sebelum modifikasi intrasel. 

Keuntungan lain adalah semua materi genetik 

bahan pengukuran tersedia di dalam 

organisme untuk analisis. Salah satu materi 

genetik adalah DNA mitokondria. DNA 

Belajar DNA Pengukuran 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. 

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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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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