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Pembaca, edisi sekarang menampilkan informasi utama tentang penyelesaian tugas belajar mahasiswa dan mengaktifkan
working group yang digagas oleh MB-RAI. Edisi kali ini juga menampilkan rubrik invertebrata Raja Ampat dan Belajar
DNA. Selamat membaca!!!

Konservasi Ekosistem
Secara umum, kelestarian mahluk hidup
sangat bergantung pada ketersediaan habitat
atau ekosistem dengan mutu yang memadai.
Ekosistem adalah suatu unit ekologis yang
mempunyai komponen biotik dan abiotik yang
saling berinteraksi dan terjadi pengambilan dan
perpindahan energi, daur materi dan
produktivitas diantara komponen-komponen
tersebut. Konservasi berbasis ekosistem
merupakan salah satu pendekatan dalam
konservasi.
Konservasi berbagai ekosistem yang
berada di dalam maupun di luar kawasan
konservasi merupakan upaya yang sangat
diperlukan sebagai suatu tindakan kehati-hatian
ketika pengetahuan tentang spesies-spesies di
sebuah ekosistem masih terbatas. Tujuan
konservasi ekosistem diantaranya adalah
meningkatkan konservasi spesies. Adapun
arahan strategis konservasi ekosistem menurut
Mardiastuti dkk. (2008) adalah:
a. Semua kegiatan dan program-program
konservasi ekosistem, baik di dalam maupun
di luar kawasan konservasi perlu didukung
dan dipadukan dengan program konservasi
spesies yang relevan.
b. Perlu identifikasi ekosistem-ekosistem yang
terdegradasi yang merupakan habitat bagi

spesies-spesies prioritas atau spesies yang
terancam punah.
Konservasi in-situ (di habitat alaminya)
selama ini merupakan preferensi dalam
melakukan kegiatan konservasi. Namun
demikian, konservasi in-situ ini diharapkan tidak
hanya dilaksanakan di dalam kawasan
konservasi, mengingat bahwa sebaran spesies
juga melingkupi wilayah di luar kawasan
konservasi. Konservasi ex-situ (di luar habitat
aslinya) merupakan pendamping kegiatan insitu. Hal ini karena banyak terjadi berbagai
permasalahan di lapangan, sekaligus memberi
peluang untuk memanfaatkan spesies secara
lebih optimal.

Ekosistem Raja Ampat
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Buletin KBR4 adalah bagian proyek Marine Biodiversity of Raja Ampat Islands yang didanai oleh program USAID PEER dan
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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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Population Activities Resources and Environments

Muhammad Dailami mengikuti program
PARE summer school dan Long-term student
exchange yang digagas oleh 3 universitas di
Indonesia (salah satunya IPB), 3 universitas
Thailand dengan Hokkaido University, Japan.
Program ini berlangsung dari bulan Agustus
2014 sampai bulan Februari 2015 yang
bertempat di Hokkaido University, Japan. Tujuan
utama dari program PARE adalah bagaimana
menciptakan lulusan Pasca Sarjana yang
memiliki empat karakter unggul berupa “field
research capability, cross cultural capability,
Frontier spirit dan problem solving competency”
yang sangat dibutuhkan untuk dapat mengatasi
masalah dampak negative dari PARE-chain.

PARE-chain merupakan permasalahan global
yang sedang dihadapi dunia international lebih
khususnya Negara-negara Asean pada masa
sekarang ini. PARE yang terdiri dari empat
pokok
permasalahan
yaitu
Populations,
Activities, Resources, Environment, merupakan
masalah kompleks yang harus bisa diseleraskan
guna menciptakan sustainabilitas disegala
bidang.
Peningkatan
jumlah
penduduk
(POPULASI) yang tidak terkontrol merupakan
awal dari permasalahannya. Semakin banyak
populasi manusia, tentu akan membutuhkan
tempat tinggal yang semakin luas, membutuhkan
persediaan makanan yang semakin banyak, dan
juga membutuhkan sumber daya energy yang
semakin bayak. Hal ini tentu juga akan
meningkatkan AKTIVITAS manusia di bumi,
meningkatkan penggunaan Sumberdaya alam
(RESOURCES) yang ada. Sebagai dampak akhir
yaitu
menurunnya
kualitas
lingkungan
(ENVIRONMENTS) akibat aktivitas manusia.
Penurunan kualitas lingkungan yang terjadi
berupa banyaknya pencemaran udara oleh emisi
gas CO2, pencemaran air oleh logam berat dan
rusaknya hutan akibat eksplorasi sumber daya
mineral maupun energi.
→→
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PARE

Program ini terdiri dari Summer School dan
Longterm exchange. Pada Summer school kami
melakukan study tour untuk mempelajari dan
melihat kondisi langsung di lapangan, bagaimana
kondisi sumberdaya energy, management dan
konservasinya di Jepang, bagaimana penggunaan
dan
pengembangan
renewable
energy,
bagaimana kondisi pertanian, perikanan dan
peternakan di Jepang, bagaimana penanganan
masalah
lingkungan
dan
upaya
untuk
mengatasinya. Dengan adanya pengamatan
lapangan secara langsung, kami diharapkan bisa
memberikan gagasan, solusi dan ide kreatif untuk
mengubah masa depan Asia dan Dunia untuk
menjadi lebih baik, harapannya bisa memutuskan
dan mengubah rantai negative dari PARE
menjadi kearah yang positif.
Pada program longterm exchange, mahasiswa
Indonesia dan Thailand di beri kesempatan untuk
mengambil matakuliah d Hokkaido university
yang berhubungan dengan bidang keahliaanya
dan berkaitan dengan misi besar dari PARE
Program. Selain itu, mahasiswa juga diberi
kesempatan untuk melakukan penelitian tugas
akhir mereka di Jepang. Dalam penelitian ini,
saya melakukan penelitian mengenai Alga hijau
(Ulva pertusa), yaitu menguji sitotoksitas dari
alga hijau terhadap sel kanker MCF-7. Saya
berkesempatan mempelajari dan menggunakan
peralatan peralatan yang notabene akan sangat

sulit saya lakukan di Indonesia. Beberapa
perlatan yang saya gunakan berkaitan dengan
penelitian saya yaitu HPLC, LC-MS dll. Selain itu,
saya juga mengambil matakuliah experiment
yang memberikan pengalaman baru bagi saya,
diantaranya yaitu melakukan sintesis senyawa
turunan
dari
karbohidrat
kemudian
mengelusidasi strukturnya menggunakan NMR.
Mensintesis PVP-Gold nanopartikel dan Silver
nanopartikel
dan
kemudian
mengkarakterisasinya
menggunakan
light
scattering instrument untuk mengetahui
ukurannya dan juga berat molekulnya. Dalam
bidang lingkungan, saya juga mempelajari
bagaimana mendeteksi toxin atau racun yang
dihasilkan oleh microalga air tawar dengan
menggunakan alat LC-MS. Dan masih banyak
experiment lain yang saya lakukan, namun tidak
bisa saya sebutkan satu persatu.
Alumni dari PARE program yang telah
menyelesaikan semua kegiatan atau tahapan
dari PARE program, diharapkan memiliki
kemampuan yang lebih di dalam empat hal
“field research capability, cross cultural
capability, Frontier spirit dan problem solving
competency”, sehingga diharapkan bisa menjadi
bekal para lulusan pascasarjana dalam
pengabdiaannya di dunia kerja (MD).
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Working Group MB-RAI
MB-RAI ingin mengaktifkan working
group (Kelompok Kerja) yang dirancang
sejak awal proyek ini ada. Meskipun bukan
tujuan dan bagian inti dari proyek MB-RAI,
penting untuk memberikan wadah dalam
mengfasilitasi, menghimpun dan berbagi
informasi
dalam
melakukan
kegiatan
pendidikan dan pelatihan, penelitian dan
publikasi sesuai lingkup program MB-RAI.
Wadah ini memiliki misi membangun
kemitraan dengan universitas, lembaga
penelitian dan organisasi konservasi untuk
memberikan sumberdaya intelektual dan fisik
dalam kerjasama penelitian, pendidikan dan
publikasi dalam keberlanjutan biodiversitas
Indonesia. Secara rinci kegiatan dalam setiap
program adalah:
A. Pendidikan dan Pelatihan
1. penyusunan
bahan
ajar
(hingga
diterbitkan
dan
diedarkan
secara
nasional)
2. Mengadakan pelatihan analisis genetik
hingga
publikasi
hasil
pelatihan
(memanfaatkan data genetik primer
peneliti dan atau data sekunder genbank
untuk membuat draf artikel publikasi)
B. Penelitian
1. Penyusunan proposal penelitian bersama
(diajukan ke DIKTI/RISTEK, PEER, dan
sumber dana lain)
2. Penelitian bersama (penelitian lapangan
dan laboratorium). Penelitian laboratorium
diantaranya mencakup ekstraksi/isolasi
DNA, PCR, Elektroforesis, membantu
sekuensing DNA)
3. Ana lis is
da ta
gene t ik
bers ama
(menggunakan berbagai software dan
perangkat bioinformatika untuk analisis
keragaman genetik; struktur genetik dan
lain-lain menggunakan perangkat lunak
MEGA6, DnaSP, Arlequin, Network dan
lain-lain)
4. Membentuk Jaringan Peneliti Indonesia
untuk Papua

C. Publikasi
1. Penulisan buku teks bersama (hasil
penelitian dan atau hasil review-hingga
diterbitkan
dan
diedarkan
secara
nasional)
2. Publikasi hasil penelitian bersama
Dengan
demikian
ada
beberapa
Kelompok Kerja berdasarkan jenis kegiatan
sesuai tiga program yang ada. Setiap
Kelompok Kerja kegiatan akan dipimpin oleh
koordinator yang dipilih oleh anggota atas
kesepakatan bersama. Lingkup dan kegiatan
kelompok
kerja
fleksibel
dan
terus
berkembang dengan fokus pada konservasi,
biodiversitas
dan
pendekatan
genetik.
Kelompok Kerja juga fleksibel dan terbuka
bagi semua pihak yang ingin bergabung
melalui keanggotaan organisasi dan atau
keanggotaan individu.
Hingga
saat
ini,
keanggotaan
organisasi berasal dari pengusul proposal
yaitu UB, UNIPA dan IBRC. Sementara
keanggotaan individu terdiri atas tujuh
anggota yang berasal dari lima universitas.
Hal ini seiring dengan masuknya empat
anggota baru, masing-masing Sundari,
M.Pd, Abdu Mas Ud, M.Pd, dan A.R.
Tolangara, M.Pd, dari Universitas Khairun,
Ternate serta Dr. Hasim dari Universitas
Negeri Gorontalo. Sebelum ini, R. Binur,
M.Si (UNIPA), Veince S. M.Si (alumni UB),
dan Umi Marwati, M.Si dari Universitas
Pancasila telah bergabung terlebih dahulu.
Kewajiban
bagi
anggota
yang
tergabung dalam kelompok kerja adalah
berkontribusi hingga berbagi serta bertukar
informasi,
keahlian,
pengetahuan
dan
sumberdaya
untuk
mendukung
misi
kemitraan. Untuk mengfasilitasi kewajiban
ini, MB-RAI diantaranya menyediakan media
dan wadah berupa website, buletin dan
program-program MB-RAI dalam lingkup
pendidikan dan pelatihan, penelitian dan
publikasi.
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Menyelesaikan Tugas Akhir
Mahasiswa yang terlibat dalam proyek MBRAI baik dari Universitas Negeri Papua maupun
Universitas Brawijaya telah menyelesaikan tugas
akhirnya pada semester ganjil dan genap tahun
2013-2014. Total ada sepuluh mahasiswa yang
menyelesaikan
tugas
akhirnya,
yaitu
tiga
mahasiswa berasal dari UB dan tujuh mahasiswa

dari UNIPA. Tugas akhir terkait dengan PKL
(empat mahasiswa) dan skripsi (enam mahasiswa).
Jurusan asal lulusan adalah Kelautan, Perikanan,
Kimia (UNIPA) dan Biologi (UB). Selamat dan
sukses selalu.

Daftar mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir
No
1

2

Nama

Judul PKL/Skripsi

Ratnaningrum
Kusumastuti

Hubungan Kekerabatan teripang Bohadscia
marmorata berdasarkan Penanda Molekuler
Gen Chytocrome Oxidase Sub Unit 1 (CO1)
di Perairan Numfor

Masriana

Keragaman Genetik Kima Famili Tridacnidae
Berdasarkan Penanda Molekuler Gen
Cytochrome Oxidase Sub Unit 1 Di Perairan
Manokwari, Raja Ampat dan Wondama

Pembimbing
1. Jemmy Manan S.Ik.,
DEA
2. Tresia S. Tururaja
S.Ik., M.Si.
1. Tresia S. Tururaja
S.Ik., M.Si
2. Yuliana Leiwakabessy
S.Pi., M.Si
1. Susilowati, S.Si, M.Sc

Tgl Ujian,
Wisuda

Keterangan

16 Juli 2014,

Skripsi, Ilmu
Kelautan
UNIPA

27 Agustus
2014
23 Desember
2014,
27 Agustus
2014
12 Desember
2014

Skripsi, Ilmu
Kelautan
UNIPA

Iman Naja
Amrulloh

Penentuan urutan nukleotida fragmen gen
sitokrom oksidase sub unit I serta kajian
kekerabatan spesies kima lubang (Tridacna
crocea) dari kepulauan Raja Ampat

4

Ninda
Sahriyani

Identifikasi Holothuroidea yang dikoleksi dari
Kepulauan Raja Ampat Berdasakan Gen COI

Widodo, S.Si., M.Si.,
PhD.Med.Sc

8 Agustus
2014, 13
Desember
2014

Skripsi, Biologi
Universitas
Brawijaya

5

Fitria E.
Aprilia

Identifikasi secara Molekuler Plakobranchus
ocellatus (Gastropoda) dari Raja Ampat
Berdasarkan Gen COI

Drs. Aris Soewondo,
M.Si

8 Agustus
2014, 13
Desember
2014

Skripsi, Biologi
Universitas
Brawijaya

6

Robitoh Desi
Kurniasari

Identifikasi Synaptula (Echinodermata:
Holothuroidea) Raja Ampat Berdasarkan Gen
COI

Drs. Aris Soewondo,
M.Si

8 Agustus
2014

Skripsi, Biologi
Universitas
Brawijaya

7

Muhammad
Nur Mandirian
Syah

Inventarisasi Kelinci Laut (Nudibranchia)
Family Phyllidiidae di Kampung Waiwo
Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja
Ampat Provinsi Papua Barat.

Tresia S. Turutaraja
S.Ik., M.Si

24 April 2014

PKL, Ilmu
Kelautan
UNIPA

8

Syafril

Yuanike Kaber S.Ik.,
M.Si

24 April 2014

9

Fitriani Basuki

In vent aris as i Jen is -J eni s Teripang
(Holpthuridea) di Kampung Waiwo Distrik
Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat
Genetika Lamun Acoroides

Yuliana Leiwakabessy
S.Pi., M.Si

8 Oktober
2014

PKL, Ilmu
Kelautan
UNIPA
PKL, Perikanan
UNIPA

10

Dody sawaki

Analisis Jaringan Ketam Kenari (Birgus latro)
Beradasarkan Hasil Elektroforesis di
laboraturium Genetika Universitas Negeri
Papua

Ida Lapadi S.Pi., M.Si

3

2. A. Dyah Novitasari,
S.Si, M.Sc

Skripsi, Kimia
UNIPA

PKL, Perikanan
UNIPA

5

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

KB Raja4

Informasi Status, Kondisi dan Berita Biodiversitas Indonesia

www.ibcraja4.org

Invertebrata Raja Ampat
Invertebrata Raja Ampat kali ini
menyampaikan dua spesies dalam kelompok
teripang, yaitu Holothuria scabra dan Synaptula
lamperti.
S. lamperti adalah spesies teripang dalam
keluarga Synaptidae yang mendiami terumbu karang
wilayah perairan Indo-Pasifik. S. lamperti radial
simetris dan memiliki sistem vaskular air yang
bekerja dengan tekanan hidrostatik, yang
memungkinkannya untuk bergerak dengan
menggunakan banyak pengisap.

S. lamperti tersebar luas di perairan Indo-Pasifik.
Selain di Raja Ampat spesies ini ditemukan di Pasifik
Barat termasuk Papua Nugini, Mikronesia, Filipina
dan Perairan Indonesia lain.
H. scabra disebut juga teripang pasir atau
teripang putih adalah spesies teripang dalam Famili
Holothuriidae. Jenis teripang ini biasa dipanen dan
diolah menjadi bahan makanan dan dimakan di
berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri terutama
masyarakat Cina dan masyarakat pesisir Pasifik
lainnya.
Semua teripang cenderung memiliki tubuh
simetri radial dan memiliki sistem vaskular air yang
beroperasi dengan tekanan hidrostatik, yang
memungkinkan untuk bergerak dengan menggunakan
banyak pengisap yang dikenal sebagai kaki tabung.

S. lamperti Raja Ampat

S. lamperti termasuk hewan dalam Filum
Echinodermata, Subfilum Echinozoa, Kelas
Holothuroidea, Ordo Apodida, Famili Synaptidae,
Genus Synaptula.
S. lamperti memiliki tubuh memanjang,
berwarna buram hingga gelap dengan garis-garis
memanjang sepanjang tubuhnya. Spesies ini
memiliki kaki tabung, beberapa telah dimodifikasi
menjadi sirip tentakel yang terus bergerak. Sistem
rangka terdiri atas pelat berkapur kecil yang
tertanam dalam kutikula. Ossicles-nya terdiri atas
kait kecil yang menonjol melalui kulit dan membuat
hewan tampak lengket. Bergerak cepat dan efisien
dengan menggunakan kait di salah satu ujung
tubuhnya untuk adhesi sementara kontraksi otot dan
perubahan tekanan hidrostatik mengubah posisi
ujung.
Makanan utama spesies ini adalah spons dan
umumnya makan pada malam hari. S. lamperti
adalah dioecious, jantan dan betina terpisah pada
individu berbeda. Meskipun demikian, kadang dapat
terjadi hermafrodit dan fertilisasi sendiri. S. lamperti
dapat beregenerasi menjadi individu baru bila
anterior dan posterior rusak.

H. scabra Raja Ampat

Klasifikasi H. scabra, Filum Echinodermata, Kelas
Holothuroidea, Ordo Aspidochirotida, Famili
Holothuriidae, Genus Holothuria, Spesies H. scabra
(Jaeger, 1833).
H. scabra memiliki tubuh abu-abu hitam di
sisi atas dengan kerutan berwarna gelap tapi lebih
pucat di bagian bawah. H. scabra dapat tumbuh
mencapai panjang empat sentimeter atau lebih. Tubuh
ditutupi oleh spikula berkapur dalam bentuk tablet
dan tombol.
Spesies ini tersebar luar di perairan dangkal
dengan dasar atau substrat lunak di Wilayah IndoPasifik termasuk Raja Ampat dan perairan Indonesia
lain.
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Melanjutkan Belajar DNA tentang Genetika Molekular, kali ini disampaikan topik tentang Ekologi Molekular. Selamat
membaca, semoga menambah pengetahuan, pemahaman, dan ilmu terkait DNA.

Ekologi Molekular
Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi
antar organisme dan antara organisme dengan
lingkunganya. Sesuai dengan asal usul katanya
(oikos=habitat, lingkungan; logos=ilmu), ekologi
merupakan ilmu tentang
mahluk hidup dalam
habitatnya. Secara historis, interaksi ini dipelajari
melalui observasi lapangan dan manipulasi
eksperimental.
Pendekatan molekular telah merevolusi
penelitian ekologi. Ekologi Molekular adalah ekologi
berdasarkan pendekatan molekular. Ilmu ini dapat
didefinisikan diantaranya sebagai ilmu yang
mempelajari interaksi antar organisme dan antara
organisme dengan lingkungannya berdasarkan
pendekatan genetika molekular. Pendekatan
molekular yang dimaksud adalah menggunakan
materi dasar DNA sebagai bahan dalam menelaah,
m e n gk a j i , m e n j e l a sk a n , m e n d u ga , d a n
mereomendasikan hal-hal yang terkait ekologi serta
menggunakan metode dan analisis molekular dalam
menentukan interaksi tersebut.
Mempelajari Ekologi Molekular mampu
menentukan individu, populasi dan spesies, serta
menghasilkan banyak data dan wawasan baru yang
menarik ke dalam ekologi dan evolusi tumbuhan,
hewan, jamur, ganggang, bakteri dan mahluk hidup
lain. Penanda molekuler dalam ekologi juga mampu
mengukur keragaman genetik, melacak pergerakan
individu, mengukur perkawinan sedarah,
mengidentifikasi sisa-sisa individu, ciri spesies baru
dan menelusuri pola sejarah penyebaran.
Aplikasi Ekologi Molekular menarik para
akademisi dan sering digunakan untuk menjawab
pertanyaan ekologi praktis seperti populasi yang
terancam punah, populasi yang paling berisiko,
perkawinan sedarah, serta hibridisasi antara tanaman
rekayasa genetika dan kerabat liar. Setiap tahun
menjadi lebih mudah dan hemat untuk memperoleh
data genetika molekular dan sebagai hasilnya,
laboratorium di seluruh dunia sekarang dapat
menyelesaikan tugas-tugas rutin yang sebelumnya tak
terpikirkan seperti mengidentifikasi sumber spesies
invasif dari beberapa sampel, atau pemantauan
populasi spesies berdasarkan sampel atau jaringan
organisme yang terbatas.

Belajar DNA
Saat ini aplikasi praktis Ekologi Molekular tersebar
luas dan beragam. Beberapa contoh di antaranya
berkaitan dengan konservasi, filogeografi untuk
menentukan sumber organisme dan mungkin dengan
pengetahuan ini dapat membatasi kerusakan ekologis.
Filogeografi dan genetika populasi juga telah
menggunakannya untuk mengatasi masalah kesehatan
masyarakat, misalnya melacak sumber wabah HIV,
virus dengue dan virus rabies. Data molekular juga
digunakan untuk menyimpulkan pola penyebaran dan
aliran gen organisme dan vektor penyakit seperti
malaria, demam berdarah dan lain-lain.
Kajian Ekologi Molekular telah meningkatkan
pengetahuan tentang keragaman spesies, dan telah
membuat kontribusi tak ternilai bagi pemahaman kita
tentang proses yang menjaga ekosistem. Aplikasi
Ekologi Molekular juga terkait dengan bidang
penegakan hukum, pertanian dan perikanan. Sejumlah
metode yang berbeda yang digunakan secara rutin oleh
ahli Ekologi Molekular menjadi fokus penting dalam
menjawab berbagai tantangan. Namun adalah aman
untuk mengatakan bahwa tanpa Ekologi Molekular
kemampuan mengkarakterisasi genetik organisme dan
populasi alami akan jauh lebih sulit, dan karena
karakterisasi genetik ini merupakan dasar untuk aplikasi
Ekologi Molekular.
Saat ini, data molekular berbagai genom dari
berbagai sampel mudah dan rutin diperoleh, termasuk
diperoleh dari darah, jaringan, potongan sayap
serangga, sisik ikan, biji, daun, rambut, kuku, tulang,
kotoran dan urin. Beberapa sampel di antaranya dapat
dikumpulkan tanpa pernah melihat organisme tersebut.
Metode molekular dapat menggunakan sampel yang
sangat kecil dan hasilnya sangat akurat sehingga
pengambilan sampel dapat dilakukan secan nondestruktif.
Pentingnya Ekologi Molekular telah mendorong
para ilmuwan untuk mempelajarinya secara mendalam.
Di Indonesia, beberapa perguruan tinggi telah
memasukan ilmu ini dalam kurikulumnya. Misalnya,
Ekologi Molekular telah menjadi mata kuliah pilihan
bagi mahasiswa di Universitas Padjajaran. Sementara di
ITB, Ekologi Molekular menjadi mata kuliah pilihan
program magister.
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Konservasi Biodiversitas Raja4

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.

Desember 2014

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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