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Konservasi Biodiversitas  Raja4           

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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DAFTAR ISI: 

Selamat ketemu lagi Pembaca. Edisi kali ini memberikan 

informasi tentang konservasi khas Indonesia, pelatihan 

analisis genetik dan lain-lain. Selamat membaca!!! 

 Konservasi berasal dari kata conservation 
yang terdiri atas kata con (together) dan servare 
(keep/save) yang memiliki pengertian mengenai 
upaya memelihara apa yang kita punya (keep/save 
what you have), namun secara bijaksana (wise 
use). Ide konservasi ini dikemukakan oleh Theodore 
Roosevelt yang merupakan orang Amerika Serikat 
pertama yang mengemukakan konsep konservasi. 
Konservasi dalam pengertian sekarang sering 
diterjemahkan sebagai the wise use of nature 
resource (pemanfaatan sumberdaya alam secara 
bijaksana). 

  

 Bagaimana konsep konservasi khas 
Indonesia? Menurut Santosa (2008) Indonesia 
memiliki konsep konservasi dengan ciri-ciri sebagai 
berikut: 

1) tidak memisahkan kawasan konservasi dengan 
masyarakat yang tinggal di sekitarnya. 

2) wujud    dari    pengetahuan    lokal   yang 
mementingkan keragaman dalam pengelolaan 
(genetik, jenis dan ekosistem). 

3) menggunakan   pertimbangan   rasional   dalam 
memberikan argumentasi pelestarian. 

4) termasuk  bagian  dari  sistem  yang  jelas  dari 
wewenang lokal dan adat yang mengatur panen, 
mengawasi warga keluar masuk lahan, dan 
menyelesaikan perselisihan.  

 

 Konservasi ini harus dapat dikembangkan 
untuk mengikuti dan mengantisipasi perkembangan 
zaman, perubahan demografi, dan lainnya dengan  
prasyarat:  

1) mengubah paradigma konservasi dari prinsip 
hanya konservasi untuk konservasi menjadi 
konservasi untuk perlindungan dan kepentingan 
bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia 
secara luas serta memberi manfaat secara 
bijaksana dan berkelanjutan,  

2) reformasi kebijakan dan peraturan perundangan 
dengan cara mealkukan revisi terhadap 
kebijakan dan peraturan perundang-undangan 
formal serta mendorong pluralisme hukum,  

3) membangun dialog dan proses kolaborasi untuk 
membangun rasa saling percaya, saling 
memahami dan membangun kerjasama,  

4) membangun mekanisme resolusi konflik yaitu 
suatu proses yang mengusahakan tercapainya 
suatu kesepakatan dan jalan keluar yang dapat 
diterima secara bulat oleh para pihak yang 
berkonflik dengan minimum kompromi (identik 
dengan consensus),  

5) mengembangkan metodologi konservasi yang 
inovatif dan partisipatif diantaranya dengan 
menggali dan memanfaatkan pengetahun lokal 
itu sendiri, dan  

6) membangun kapasitas para pihak yang terlibat 
dalam pengelolaan konservasi, terutama 
pengelola kawasan konservasi (Santosa 2008). 
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Pelatihan Analisis Genetik di UB 

Tim MB-RAI memberikan pelatihan analisis 

genetik kepada mahasiswa program doktor di 

Universitas Brawijaya pada 10 dan 28 Oktober 2014. 

Pelatihan dilakukan secara privat kepada beberapa 

peserta di berbagai lokasi. Seluruh pelatihan tidak 

dipungut biaya. Pelatihan ini akan berlanjut hingga 

beberapa kali pertemuan dengan tujuan setiap peserta 

akan menguasai pengolahan data genetik berbagai 

program software sekaligus dapat menyusun draft 

naskah artikel untuk publikasi hasil analisis tersebut.  

Penyampaian materi pelatihan melalui  diskusi. 

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 

berbagai software dengan pendampingan tim MB-

RAI.  

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 berbagai 

perguruan tinggi seperti Universitas Diponegoro, 

Universitas Sam Ratulangi, Litbang Pertanian 

Manokwari, Universitas Jember, Universitas 

Mataram, Universitas Tadulako, Universitas 

Khairun Ternate, Universitas Nusa Cendana, 

Universitas Negeri Papua, Universitas Widya 

Mandala Surabaya dan lain-lain. Keikutsertaan 

peserta berkaitan dengan rencana penelitian disertasi 

masing-masing yang akan menggunakan pendekatan 

genetika molekular.  

 

 

Publikasi Hasil Penelitian  

Ninda Sahriyani mahasiswa Jurusan 
Biologi Universitas Brawijaya mempublikasi 
hasil penelitiannya pada Jurnal  Biotropika Vol 
2 No 4 (2014). Ninda adalah salah seorang 
mahasiswa yang tergabung dalam proyek MB-
RAI tahun 2014. Judul artikel yang dipublikasi 

pada edisi Oktober 2014 ini adalah 
AMPLIFIKASI GEN COI (Cytochrome C 
Oxidase Subunit I) PADA HOLOTHUROIDEA 
YANG DIKOLEKSI DARI KEPULAUAN RAJA 
AMPAT.  
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Kondisi Perairan Raja Ampat 
 Perairan Raja Ampat mempunyai suhu permukaan 
yang relatif hangat dengan variasi tahunan  yang  
cukup  kecil. Suhu permukaan berkisar antara 28,5°C 
- 31,8°C dengan rata-rata 29,8°C pada Maret. 
Sedangkan pada perairan tertutup (Teluk Mayalibit) 
suhu permukaan bahkan mencapai 31,8°C. Hasil 
penelitian BPPT menunjukkan suhu berkisar  antara 
28,5-29°C pada bulan Januari, Februari dan Maret. 
Pada bulan April, Mei dan Juni  suhu berkisar 29-
29,5°C. Pada Juli, suhu turun menjadi 28,5°C dan 
kembali naik menjadi 29°C pada Agustus 
(Mambrisaw dkk.  2006). Penyebaran suhu permukaan 
ini dipengaruhi oleh Samudera Pasifik di bagian utara 

dan dipengaruhi oleh Laut Banda bagian selatan.  
 Mambrisaw (2006) mengungkapkan bahwa salinitas 
di lapisan permukaan perairan Raja Ampat berkisar 
antara 30 – 35 psu, sedangkan pada kedalaman 10 
meter berkisar antara 32 – 35 psu.   Berbeda 
dengan perairan terbuka, perairan  tertutup  (Teluk  
Mayalibit)  berkisar  antara  27,5  -  33  psu. 
Rendahnya kadar salinitas di Teluk Mayalibit ini 
disebabkan oleh pengaruh massa air tawar dari darat 
yang mengalir melalui beberapa sungai yang masih  
aktif  di  teluk  tersebut.  Dibandingkan  bagian  
selatan,  sebaran salinitas  bagian  utara  lebih  
tinggi.    Sebaran  salinitas  di  bagian  utara 

Perairan Waigeo Utara berkisar antara 33 – 35 psu. 
 Permukaan (0 m) Perairan Raja Ampat memiliki pH 
antara 7,2 - 8,4 dan pada kedalam 10 m pH-nya 7,6 - 
8,4 (rata-rata 8,08 dan 8,06). pH permukaan 
terendah di perairan sekitar Saonek. Keadaan ini pun 
diperkuat oleh perbedaan nilai pH pada kedalaman 0 
m dan 10 m yang cukup besar di lokasi yang sama 
yaitu 7,2 dan 8,0. pH terendah pada kedalaman 10 m 
di perairan Teluk Mayalibit (Mambrisaw dkk. 2006). 
Keadaan ini mungkin terjadi karena tingginya 
kekeruhan yang disebabkan oleh banyaknya bahan-

bahan organik tersuspensi yang berasal dari daratan 
maupun dari proses sedimentasi. Keadaan ini 
diperkuat oleh nilai pH di lokasi tersebut pada 
kedalaman o m (permukaan) yang hamper sama 
dengan nilai pH pada kedalaman 10 m, yang berarti 
pengaruh kekeruhan ini diduga terjadi secara 

merata.  
 Kecerahan pe ra i r an  berkisar 4 - 23 m dengan 

rata-rata kecerahan 12,91 m. Kecerahan minimum 
berada di Teluk Mayalibit yang hanya mencapai 4 - 5 
m. Perairan Teluk Mayalibit memiliki kekeruhan yang 
cukup tinggi yang disebabkan oleh banyaknya bahan 
tersuspensi. Hal ini terlihat dari warna air yang 
cenderung hijau kecoklatan. Kecerahan maksimum di 
Perairan Kofiau mencapai 23 m. Hal ini mungkin 
terjadi karena lokasi ini berada di kawasan perairan 
bebas (cukup jauh dari daratan) sehingga pengaruh 
bahan-bahan tersuspensi yang berasal dari aktifitas 
daratan sangat kecil. Selain itu, pengaruh  arus,  
gelombang,  dan  angin  di  lokasi  ini  sangat kecil, 
sehingga secara visual terhadap Secchi Disk sangat 

jelas.  

Tinggi gelombang perairan Raja Ampat berkisar 0-
1,7 meter. Gelombang tertinggi terjadi di bagian 
utara Pulau Waigeo. Sedangkan di perairan  
terlindung seperti Perairan Waigeo  Barat,  Waigeo  
Selatan  dan Kepulauan Misool umumnya tinggi 
gelombang berkisar 0-1 meter (Mambrisaw dkk. 

2006). 

 Pasang surut  (pasut)  di  Perairan  Raja  Ampat  
adalah  tipe  campuran  dengan dominasi pasut ganda 
(nilai F berkisar antara 0,25-1,50)(Dinas Hidro 
Oseanografi TNI AL 2005). Ini berarti dalam satu 
hari terdapat dua kali pasang dan surut serta tinggi 
pasang pertama tidak sama dengan tinggi pasang 

kedua. 

 No  Parameter (Permukaan) Kisaran  Rata-Rata 

Minimum Maksimun 

1 Suhu (0C) 28,5 31,18 29,80 

2 Salinitas (0/00) 30 3,5 33,91 

3 Derajat Keasaman (pH) 7,2 8,4 8,08 

4 Oksigen terlarut (mg/l) 4 10,5 6,41 

5 Kecerahan (m) 4 23 12,91 

6 Kecepatan Arus (m/det) 0 0,88 0,11 

7 Tinggi Gelombang (m) 0 1,7 0,14 – 0,52 

Sebaran Parameter Oseoanografi Raja Ampat (Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Kab Raja Ampat) 
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Padang Lamun Raja Ampat 
Padang  lamun  hampir  tersebar  di  seluruh  

Kepulauan  Raja  Ampat.  Padang lamun tersebar di 

sekitar Waigeo, Kofiau, Batanta, Ayau, dan Gam. 

Padang lamun  yang  terdapat  di  Kabupaten  Raja  

Ampat  umumnya  homogen  dan berdasarkan  ciri-

ciri  umum  lokasi,  tutupan,  dan  tipe  substrat,  

dapat digolongkan  sebagai  padang  lamun  yang  

berasosiasi  dengan  terumbu karang. Tipe ini  

umumnya  ditemukan  di  lokasi-lokasi  di  daerah  

pasang surut dan rataan terumbu karang yang 

dangkal.  

Secara  umum  vegetasi  dari  padang  lamun  

yang  terdapat  di  Raja Ampat merupakan  tipe  

campuran  dengan  kombinasi  dari  beberapa  jenis  

lamun yang  tumbuh  di  daerah  pasang  surut  

mulai  dari  pinggir  pantai  sampai  ke tubir.  Jenis  

lamun  yang  tumbuh  antara  lain  jenis  Enhalus  

acoroides, Thalassia hemprichii, Halophila ovalis,  

Cymodocea  rotundata,  dan  Syringodium 

isoetifolium.  

Pada  rataan  terumbu  pulau-pulau  Raja  

Ampat  khususnya  di  tepi  terumbu tidak  

ditemukan  lamun,  kecuali  E. acoroides di  Pulau  

Meoswar  dengan prosentase  penutupan rata-rata 

2%. Kecenderungan ketidakadaan  lamun  adalah  

pada  kedalaman  4  -  7  meter,  dimana  substrat 

dasar  pada  kedalaman  tersebut  didominasi  oleh  

terumbu  karang.  Pada umumnya lamun ditemukan 

pada daerah reef top kedalaman 1 - 3 meter.  

Kepadatan  lamun  relatif  tinggi  di  Pulau  

Waigeo  khususnya  sekitar  Pulau Boni  dengan  

tutupan  rata-rata  65%.  Jenis-jenis  lamun  yang  

ditemukan  di Distrik  Waigeo  Barat  dan  Selatan  

adalah  E. acoroides,  Halodule pinifolia, H. ovalis, 

T. hemprichii dan C. rotundata. Secara  umum  

kondisi  ekosistem  padang  lamun  di  Distrik  

Waigeo  Barat  dan Selatan prosentase 

penutupannya tergolong baik (50 - 75% ) dan 

sangat baik (lebih  dari  75%).  Potensi  sumberdaya  

lamun  cukup  tinggi,  khususnya  dari segi  

perikanan  dan  sumbangan  nutrisi  pada  ekosistem  

terumbu  karang  di sekitarnya.  

Kondisi  padang  lamun  yang  masih  baik  

akan  sangat  mendukung  bagi kehidupan  berbagai  

biota  dengan  membentuk  rantai  makanan  yang 

kompleks.  Sejumlah  biota  yang  dijumpai  pada  

ekosistem  ini  antara  lain adalah  invertebrata:  

moluska,  Echinodermata dan bintang laut serta  

Crustacea.  Bahkan  beberapa  jenis penyu sering 

kali mencari makanan pada ekosistem padang 

lamun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamun Raja Ampat 
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Proposal Pengembangan Website MB-RAI  
 Proposal ini diajukan sebagai respon pengelola MB-

RAI atas email  Senior Program Officer the National 

Academies Policy and Global Affairs yang 

menyampaikan kesempatan baru bagi penerima hibah 

PEER untuk memperebutkan hibah dana tambahan 

untuk sosialisasi hasil setiap proyek PEER yang 

dikerjakan selama ini. Jumlah total dana untuk 

kompetisi ini adalah $30,000 dan setiap proposal 

maksimal hanya bisa mengajukan dana hingga 

$10,000. Proposal disampaikan ke Senior Program 

Officer dan pengelola PEER sebelum batas akhir 

penerimaan proposal, 27 Oktober 2014.  

  

 MB-RAI mengajukan proposal “Supplemental 

Content for www.ibcraja4.org in sharing the 

program and outcome of the Raja Ampat Project” 

ke pengelola PEER. Secara umum tujuan proposal 

adalah mengembangkan, menambah isi, dan 

merancang ulang website MB-RAI agar lebih 

interaktif. Secara khusus tujuan pengembangan  

website adalah 1) menampilkan lebih banyak hasil 

yang telah dicapai oleh proyek ke kampus kami, 

masyarakat umum, USAID, masyarakat ilmu dan 

teknologi dan pembuat kebijakan, serta 2) untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang praktik, teori 

dan pendekatan -pendekatan konservasi 

keanekaragaman hayati, belajar DNA, potensi 

invertebrata Raja Ampat, dan lain-lain.  

 Pengembangan website diantaranya  akan 

memasukkan berita bulanan dan link dengan 

beberapa sosial media; isi website menambah buku-

buku karya dan hasil proyek; dan lain-lain. Buku 

yang akan di-on line-kan dalam website termasuk 

buku “ Keanekaragaman dan Konservasi Bulu Babi” 

yang ditulis bersama oleh akademisi UNIPA dan 

UB. Buku lain yang direncanakan akan menghiasi 

website MB-RAI adalah “Invertebrata Raja Ampat” 

dan “Genetika Molekular”. 

Bagian proposal yang disampaikan 

Website Proyek Raja Ampat 
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Invertebrata Laut Raja Ampat 
Synaptidae dan Genus Synapta. 

 Spesies ini tersebar luas dan ditemukan di 

Saudi Arabia tenggara, Ceylon, Teluk Benggala, 

Hindia, Australia, Filipina, Cina, Jepang dan Pasifik 

Selatan.   

  

 S. variegatus berwarna abu-abu-hijau, 

memiliki tonjolan kecil melintang di atas permukaan 

tubuh. Spesies ini mendiami habitat pasir, lumpur, 

batu atau karang. Spesies bersimbiosis menjadi inang 

dengan berbagai ektoparasit (Nanaspis boholensis, 

Scambicornus retrospiculus) dan endoparasit (N. 

tonsa, S. modestus).   

 

 

 

 

 

 

 

 

S. variegatus Raja Ampat 

 

Spesies S. variegatus (Semper 1868) diklasifikasikan 

dalam Filum Ekinodermata, subfilum Echinozoa, 

Kelas Holothuroidea, Ordo Aspidochirotida, Famili 

Stichopodidae, dan Genus Stichopus. 

 

 S. variegatus tersebar luas di seluruh perairan 

Indo-Pasifik seperti Saudi Arabia, Teluk Persia, 

Ceylon, Hawaii, Kenya, Mozambik, Madagaskar, 

Laut Merah, Afrika Selatan, Afrika Timur, Tanzania, 

Teluk Benggala, Pakistan, Australia, Filipina, Cina, 

Jepang dan Pasifik Selatan.  Di Indonesia, selain di 

Raja Ampat, spesies dapat ditemukan di hampir 

seluruh perairan.  

   

 Melanjutkan deskripsi beberapa temuan 

invertebrata Raja Ampat, edisi kali ini menampilkan 

tiga jenis teripang yaitu Holothuria sucosa, Synapta 

maculate dan Stichopus variegates. 

  

 H. sucosa (Erwe 1919) diklasifikasikan 

dalam kingdom animalia, Filum Ekinodermata, 

Subfilum Echinozoa, Kelas Holothuroidea, Ordo 

Aspidochirotida, Famili Holothuriidae dan Genus 

Holothuria. 

 

 

 

 

 

H. sucosa Raja Ampat 

 

Penyebaran spesies ini luas termasuk di Laut Merah, 

dan perairan Indo-Pasifik. Di Indonesia, selain di 

Raja Ampat, spesies juga tersebar di Bunaken, 

Lembeh, dan perairan lain. 

   

 S. maculata memiliki tubuh berwarna coklat 

dengan pita hitam membujur secara luas.  Spesies ini 

mendiami dasar perairan pantai dengan kedalaman 

hingga 20m. Spesies ini menjadi inang berbagai 

jenis parasit seperti Scambicarnus nicobaricus, S. 

poculiferus, Synapticola teres, Preherrmannella 

poculifera. 

 

 

 

 

 

S. maculata Raja Ampat 

 

 Spesies S. maculata (Chamisso & 

Eysenhardt, 1821) diklasifikasikan dalam kingdom 

animalia, Filum Ekinodermata, Subfilum Echinozoa, 

Kelas Holothuroidea, Ordo Apodida, Famili 
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Belajar DNA kali ini tentang Bioinformatika Genetik. Ilmu ini berkaitan erat dengan perkembangan Bioteknologi pada 

tahun 1970-an. Semoga menambah pengetahuan, pemahaman, dan ilmu terkait Genetika Molekuler.   

Center for Biotechnology Information (NCBI) berpusat 

di Amerika Serikat: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/.  

Database urutan nukleotida EMBL (juga dikenal 

sebagai EMBL-Bank) di European Molecular Biology 

Laboratory (EMBL) berpusat di Eropa: http://

www.embl.org/. dan bank data DNA Jepang (DDBJ): 

www.ddbj.nig.ac.jp 

Dengan Bioinformatika genetik, data-data yang 

dihasilkan dari proyek genom dapat disimpan dengan 

teratur dalam waktu yang singkat dengan tingkat 

akurasi yang tinggi serta sekaligus dianalisa dengan 

program-program yang dibuat untuk tujuan tertentu. 

Sebaliknya Bioinformatika genetik juga mempercepat 

penyelesaian proyek genom karena Bioinformatika 

memberikan program-program yang diperlukan untuk 

proses pembacaan genom ini. 

Bioinformatika genetik sangat mempengaruhi 

kehidupan manusia, terutama untuk mencapai 

kehidupan yang lebih baik. Dalam dunia kedokteran, 

keberhasilan proyek genom telah membuka 

kemungkinan luas untuk menangani berbagai penyakit 

genetik serta memprediksi resiko terkena penyakit 

genetik. Juga dapat digunakan untuk mengetahui respon 

tubuh terhadap obat sehingga efektivitas pengobatan 

bisa ditingkatkan.  

Karena Bioinformatika merupakan suatu bidang 

interdisipliner, maka Bioinformatika Genetik tidak bisa 

berdiri sendiri dan harus didukung oleh disiplin ilmu 

lain yang mengakibatkan saling bantu dan saling 

menunjang sehingga bermanfaat untuk kepentingan 

manusia. Bidang yang terkait dengan Bioinformatika 

Genetik diantaranya adalah Biophysics, Computational 

Biology, Medical Informatics, Cheminformatics, 

Genomics, Mathematical Biology, Proteomics, 

Pharmacogenomics. 

Meskipun merupakan kajian yang masih baru, 

Indonesia telah berperan aktif dalam mengembangkan 

Bioinformatika genetik. Ada sejumlah pakar yang telah 

mengikuti perkembangan Bioinformatika, antara lain 

para peneliti dalam Lembaga Biologi Molekul Eijkman. 

  

  

 Secara harafiah, bioinformatika berasal dari dua suku 

kata yaitu bio=hidup, mahluk hidup dan 

informatika=informasi, rangkaian pesan yang 

bermakna, sehingga bioinformatika bisa diartikan 

sebagai pesan atau informasi yang berasal dari 

mahluk hidup atau infomasi biologi. Bioinformatika 

merupakan metode matematika, statistik dan 

komputasi yang bertujuan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah biologi dengan menggunakan 

sekuen DNA dan asam amino dan informasi-

informasi yang terkait dengannya. 

 Secara umum, Bioinformatika dapat didefinisikan 

sebagai bentuk penggunaan komputer dalam 

menangani informasi-informasi biologi. Definisi yang 

digunakan oleh orang banyak dalam praktek bersifat 

lebih terperinci. Misalnya, Bioinformatika sinonim 

dengan komputasi biologi molekul (penggunaan 

komputer dalam menandai karakterisasi dari 

komponen-komponen molekul makhluk hidup). 

 Sementara genetik adalah salah satu level atau 

tingkat keanerkaragaman hayati. Dua tingkat 

biodiversitas lain adalah ekosistem dan spesies. 

Genetik merupakan tingkat dasar yang mendasari 

keragaman dan kesamaan mahluk hidup. Genetika 

yang berasal dari kata ’genos’ (Bahasa Latin: asal 

mula kejadian) merupakan ilmu yang mempelajari 

seluk-beluk alih informasi genetik dari generasi ke 

generasi. Alih informasi ini mendasari perbedaan dan 

persamaan sifat individu organisme. Genetika 

didefinisikan sebagai ilmu tentang pewarisan sifat 

genetik. Genetika memiliki pengertian sebagai cabang 

ilmu biologi yang mempelajari pewarisan sifat 

genetik pada organisme atau ilmu yang mempelajari 

tentang gen dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan gen.   

Bioinformatika genetik adalah teknologi 

pengumpulan, penyimpanan, analisis, interpretasi, 

penyebaran dan aplikasi dari data-data genetik. 

Perangkat utama Bioinformatika genetik adalah 

software dan didukung oleh kesediaan internet dan 

server World Wide Web (WWW). Bank DNA yang 

dihasilkan oleh ribuan peneliti di seluruh dunia 

misalnya dapat diakses oleh publik seluruh dunia 

melalui: database publik urutan DNA di National 

Belajar DNA Bioinformatika Genetik 
 



ISSN: 2338-5421   

e-ISSN: 2338-5561  

8 

Konservasi Biodiversitas Raja4         Oktober 2014 

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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