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

Konservasi Biodiversitas Raja4

Lindungi Ragam, Lestari Indonesia

Mei 2014

Informasi Status, Kondisi dan Berita Biodiversitas Indonesia

Vol.5 No. 3 Tahun 2014

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).

Pelajaran Konservasi Bentang Laut Kepala Burung
Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) terletak di
pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia yang
terbentang dari sebelah Timur Teluk Cendrawasih,
Kepulauan Raja Ampat di sebelah Barat, hingga pesisir
FakFak-Kaimana di sebelah Selatan. Luas total wilayah
adalah lebih dari 22,5 juta hektar. Saat ini sekitar lebih
dari 3,5 juta hektar wilayah yang mencakup 12 Kawasan
Konservasi Perairan (KKP) di seluruh BLKB ini telah
dilindungi.
Tujuan konservasi di wilayah ini adalah
pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut BLKB secara
efektif dan berkelanjutan dan menyediakan manfaat nyata
yang abadi untuk masyarakat. Ada enam strategi
konservasi sebagai panduan dalam pelaksanaan jejaring
KKP di BLKB, yaitu: Mengembangkan pengelolaan
lokal yang efektif untuk memantau, menegakkan aturan
dan menyediakan program penjangkauan masyarakat
untuk jejaring ini. Membangun kapasitas para manajer
KKP lokal dalam mengelola daerah Bentang Laut ini
dengan cara merekrut, memberdayakan dan melatih
penduduk lokal dalam hal pengelolaan sumberdaya.
Mendirikan kantor Sekretariat BLKB untuk memastikan
Jejaring KKP terintegrasi dengan upaya-upaya di tingkat
Propinsi. Menyediakan Rencana Tata Ruang Laut guna
mendukung pengembangan lebih lanjut dan peningkatan
jejaring KKP. Meningkatkan praktek-praktek pariwisata
untuk meminimalkan dampak lingkungan dan
memaksimalkan manfaat ekonomi untuk masyarakat
lokal. Dan menyediakan pendidikan lingkungan bagi para
murid sekolah di daerah-daerah terpencil.
Pusat dari inisiatif yang ambisius ini adalah
pembentukan dan implementasi dari jejaring multipemanfaatan yang secara ekologis terhubung dan KKP
yang tangguh yang didukung oleh dan terintegrasi dalam

peraturan lokal dan nasional, serta dikelola bersama oleh
instansi pemerintah dan masyarakat lokal. KKP yang
dideklarasikan secara lokal berfokus pada
memberdayakan masyarakat lokal untuk mengelola KKP
-nya sendiri, dan memperkuat hak kepemilikan darat dan
laut. Pengelolaan dan rencana zonasi memasukkan teori
pengelolaan perikanan yang maju sekaligus juga
menghidupkan kembali sistem pengelolaan sumberdaya
alam tradisional, seperti tradisi “Sasi” dan mendorong
mereka untuk menjaga kebudayaan lokalnya.
Upaya-upaya tim BLKB dan mitra kami
diarahkan menuju penguatan implementasi secara
langsung di KKP Kepala Burung dan mendukung
kebijakan lintas-sektoral, tata pemerintahan, pendidikan,
pemantauan dan inisiatif pembiayaan untuk memastikan
masa depan yang berkelanjutan dari BLKB.

Edisi kali ini menampilkan informasi hasil ekspedisi Raja Ampat yang dilakukan oleh mahasiswa UNIPA yang
tergabung dalam Komunitas Pesisir UNIPA. Rubrik lain juga ditampilkan seperti biasa. Selamat membaca!!!
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KEPERCAYAAN DIRI YANG MULAI TUMBUH DI ARBOREK
Pada perjalanan ke Arborek tahun ini, ada yang berbeda dibandingkan tahun kemarin. Jika pada tahun
kemarin kami harus meyakinkan anak-anak kecil di kampung tersebut bahwa mereka adalah pemilik
sumberdaya dan tidak semestinya mereka menghindar dari ruang publik ketika melihat turis asing, tahun ini
nampaknya hal tersebut mulai memudar.
Setahun kemarin, ketika ada wisatawan (terutama wisatawan mancanegara) yang mampir di kampung
mereka, dengan secepat kilat anak-anak tersebut menghilang dari pandangan. Kami mencoba menelusuri
penyebabnya, dan diperoleh informasi bahwa anak-anak memang dilarang bermain di lokasi dermaga jika ada
turis, karena mengganggu aktivitas wisata, juga karena turis tidak menyukai anak-anak. Berdasarkan sudut
pandang ekowisata, hal ini tentunya merupakan sebuah kesalahan di mana aktivitas wisata semestinya tidak
meminggirkan penduduk setempat. Beruntung pada saat itu, hadir rombongan mahasiswa asing dari Warren
Wilson College USA. Kami meminta mereka untuk meninggalkan kapal pesiar mereka dan bermain sejenak
dengan anak-anak Kampung Arborek. Tujuan kami sederhana, yaitu agar anak-anak tersebut menyadari bahwa
mereka dapat berinteraksi dengan turis tanpa perlu merasa takut, karena merekalah sang pemilik sumberdaya
alam di kampung tersebut.
Kali ini, saat kembali bertemu dengan anak-anak yang memancarkan sorot mata penuh kepolosan di
dermaga Arborek -ruang publik tempat mereka senantiasa bermain dan menikmati keindahan- wajah mereka
tampak ceria dan penuh percaya diri. Aksi menghilang saat wisatawan asing berkunjung ke kampung mereka
tidak lagi terjadi. Kami juga memperoleh informasi bahwa saat ini di kampung mereka telah hadir beberapa
relawan asing yang mengajar Bahasa Inggris bagi anak-anak, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan
wisatawan asing. Kondisi ini tentunya jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Saat meninggalkan
kampung kali ini, kami hanya berpesan kepada mereka, sang pewaris sumberdaya, untuk tetap semangat
belajar, termasuk mempelajari Bahasa Inggris agar kelak mereka tidak hanya menjadi penonton ketika arus
wisata ke kampung mereka semakin gencar terjadi (NW).

“ENTERING THE VILLAGE, PLEASE DRESS POLITELY”
Kalimat di atas yang disusul dengan kalimat “Don’t
touch or step on coral”, serta “Be a responsible
traveler” adalah hal baru yang kami temui saat
menginjakkan kaki
di jembatan/dermaga. Papan
informasi ini meskipun sangat sederhana, diharapkan
akan memberi manfaat jangka panjang bagi
perkembangan wisata di Raja Ampat. Sebagaimana
berlaku umum, aktivitas wisata bahari identik dengan
mode berpakaian yang ringkas dan seringkali tidak
sesuai dengan budaya timur. Jika sejak awal wisatawan
dihimbau untuk berpakaian sopan saat berada di areal
kampung, maka kekhawatiran akan dampak negatif
wisata terhadap adat dan kebiasaan setempat dapat
diminimalkan. Demikian juga dengan pesan lain yang
secara tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat
sumberdaya alam menginginkan agar
Sebagian anggota Tim Ekspedisi Raja Ampat 2014. Berfoto di pemilik
perkembangan
wisata hendaknya mengedepankan
jembatan/dermaga Raja Ampat dengan latar belakang tulisan
bagi traveler.
prinsip keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial,
sebagaimana konsep ekowisata diwacanakan (NW).
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EKSPEDISI RAJA AMPAT 2014
Marine Biodiversity of Raja Ampat Islands Project
mengfasilitasi Komunitas Pesisir UNIPA melakukan ekpedisi di
kepulauan Raja Ampat pada bulan Mei. Tujuan kegiatan adalah
memberi pengetahuan tentang pemanfaatan tempurung kelapa
sebagai media konservasi terumbu karang (bioreef) bagi anakanak, remaja, dan orang tua; melakukan pelatihan pembuatan
bioreef pada remaja dan orang tua; memberikan pengetahuan
dasar tentang ekosistem terumbu karang serta perubahan iklim
bagi anak-anak dan remaja; menumbuhkan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan
ekosistem terumbu karang; mendokumentasikan biodiversitas
laut; dan melakukan inventarisasi beberapa marine
invertebrates kepulauan Raja Ampat.
Tim ekspedisi yang berjumlah sepuluh orang bertolak dari
Waisai pada 5 Mei 2014 dan menetap di Kampung Sawinggrai
selama satu minggu. Selain berada di Sawinggrai, tim
melakukan dokumentasi biodiversitas laut di
pulau-pulau
sekitar Sawinggrai. Hari pertama, tim bersama masyarakat
melakukan persiapan pembuatan media bioreef menggunakan
tempurung kelapa. Hari kedua, tim melakukan peletakan media
bioreef di Pulau Bun. Hari ketiga, tim ekspedisi melakukan
wawancara kepada masyarakat untuk mengetahui gambaran
sosial perikanandan keterlibatan masyarakat dan pemuda
setempat dalam upaya konservasi di Sawinggrai dan
Kapisawar. Selain itu dilakukan pendataan ekosistem lamun
pada kedua kampung serta mengkoleksi berbagai sampel
untuk mendukung penelitian genetika molekuler seperti
Tripneustes gratila, Birgus latro, Tidacna maxima, Nerita
undata, Bohadsia marmorata, Nudibranchia, dan semua jenis
teripang untuk analisis senyawa aktif. Dalam bidang pendidikan
tim ekspedisi melakukan pembelajaran Bahasa Inggris pada
anak-anak untuk mempersiapkan anak-anak Raja Ampat
dalam perkembangan global yang menjadikan kepulauan Raja
Ampat dikenal secara internasional sebagai daerah wisata
bahari selain itu dilakukan sosialisasi sejak dini tentang
pentingnya menjaga lingkungan (Andi Kuncoro).

E

D

C

A
Aktivitas Ekspedisi Raja Ampat 2014. A. Inventarisasi biota pesisir,
B. Pendidikan anak, C. Pembuatan Bioreef, D. Persiapan
pemasangan bioreef, E. Pemasangan bioreef di Perairan Raja Ampat

B
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Manta alfredi di Kepulauan Raja Ampat
Dua jantan
Manta alfredi
melakukan
gerakan
berputar
dalam
mencari
kesempatan
kawin
dengan
seekor betina

Seekor
Manta alfredi
berenang di
lokasi Manta
Sandy (Raja
Ampat) pada
kedalaman
sekitar 15

Manta alfredi termasuk dalam kelompok
ikan bertulang rawan bersama dengan hiu dan pari.
Manta ini dikenal juga sebagai reef manta ray
karena cenderung ditemukan hidup di perairan
dangkal. Beberapa sumber menyebutkan bahwa
lebar tubuh mereka umumnya dapat mencapai
ukuran 3,5 meter, diukur dari jarak antara dua sayap
yang terbentang. Hal tersebut menjadikan Manta
alfredi sebagai manta terbesar ke dua di dunia
setelah oceanic manta ray (Manta birostris).
Meskipun memiliki ukuran raksasa, hewan pelagis

ini merupakan pemakan plankton.
Di Kepulauan Raja Ampat, Manta alfredi dapat
ditemukan salah satunya di lokasi Manta Sandy
yang terletak di sekitar Pulau Arborek. Arus yang
kuat dan melimpahnya ikan pembersih (famili
Labridae) diduga menjadi alasan ikan ini sering
mengunjungi kawasan tersebut. Saat ini kegiatan
monitoring manta aktif dilakukan oleh beberapa
pihak, di antaranya melalui satellite tagging maupun
analisis genetik (Shelly N.E. Tutupoho).

Kampung Wisata Sawinggrai
Sawinggrai merupakan salah satu dari 14
kampung yang terdapat di Waigeo Selatan Distrik
Meos Mansuar Kabupaten Raja Ampat Propinsi
Papua Barat. Sawinggrai merupakan kampung
wisata sejak tahun 1955. Kampung Sawinggrai
terletak pada titik koordinat 00̊32’02.2”LS dan 130̊
34’51,3”LE. Batasan-batasan kampung Sawinggrai
yang telah disepakati oleh Tua Adat dan Pemerintah
bagian barat berbatasan dengan kampung
Kapisawar, bagian timur berbatasan dengan
kampung Yenwapnor dan bagian selatan berbatasan
dengan
kampung
Yenbekwuan.
Kampung
Sawinggrai terdiri dari 40 kepala keluarga dengan
mata pencarian menangkap ikan, budidaya ikan,
berburu, mengumpulkan siput, teripang,serta hasil
hutan ada juga masyarakat yang sudah mulai
membuat Home stay dan juga kelompok ibu-ibu
yang membuat kerajinan tangan untuk dijual sebagai
ole-ole tangan turis local maupun turis macan
Negara. Selain itu masyarakat di kampung
Sawinggrai mengola produksi kelapa berupa kopra

dijual ke kota sorong dan juga mengola kelapa
menjadi minyak goreng untuk dijual di kampung.
Untuk hasil laut masyarakat menjual kepada para
pengumpul dan pedagang dan mereka menjual lagi
ke kota sorong untuk mendapat keuntungan lebih.
Sarana prasarana yang ada di kampung yaitu gereja,
SD, PAUD, Pustu, WC, Sumur, Kios, Profil tank,
jembatan, jalan, motor tempel, pemancar
TELKOMSEL, dan mesin disel. Sumberdaya
Perairan dan Perikanan yang ada yaitu Manggrove,
Lamun, Terumbu Karang, Ikan dan Algae. Untuk
menjaga sumberdaya agar tetap lestari dibentuk
Kelompok Konservasi Kampung yaitu lembaga
yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi
sumberdaya laut dari pemanfaatan yang tidak
berkelanjutan. Selain itu kelembagaan kampung
yang mengorganisasikan masyarakat adalah
Pemerintah
Kampung,
Badan
Musyawarah
Kampung (BAMUSKAM), dan Lembaga Adat
(Putrie Pratiwi Ngilawane).
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PERIKANAN KAMPUNG KAPISAWAR
Kapisawar adalah salah satu kampung yang terletak di Selat Dampir, Kabupaten Raja Ampat.
Kampung yang bersebelahan dengan Kampung Sawingray ini memiliki jumlah penduduk sekitar 80
jiwa. Masyarakat di kampung ini sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Namun, meskipun
berprofesi sebagai nelayan, masyarakat di Kampung Kapisawar tidak menangkap ikan di perairan
kampung mereka karena dilindungi. Untuk menangkap ikan masyarakat biasanya pergi ke Pulau
Bun (sekitar 20 menit dari kampung) ataupun Pulau Yeben (sekitar 60 menit dari kampung). Jika
hasil tangkapan lebih, maka masyarakat biasanya akan menjual hasil tangkapan tersebut ke Waisay
dalam keadaan segar maupun setelah diolah menjadi ikan asin. Adanya konservasi di Kampung
Kapisawar akan menarik para turis untuk datang langsung menyaksikan pemandangan bawah laut
yang ada di kampung mereka. Dengan begitu masyarakat akan memiliki pendapatan tambahan,
misalnya dengan menjadi tour guide (Adi Ivandi Thoyyan).

SEMANGAT ANAK-ANAK RAJA AMPAT
Semangat mereka sungguh luar biasa. Dari yang TK
hingga kelas 6 SD, dengan semangat dan tanpa merasa panas,
sambil bertelanjang kaki merekapun sangat antusias
mengikutiku. Tujuannya hanya satu, untuk dapat belajar Bahasa
Inggris. Apresiasi yang kupunya untuk mereka adalah, mereka
tidak kenal malu.
Hari itu, cuaca cukup panas dengan hamparan pasir dan
air laut yang jernih dari salah satu sudut kampung di Raja Ampat
yang bernama kampung sawinggrai. Kunjunganku ke kampung
ini, adalah untuk menemani para mahasiswa meletakkan media
bioreef. Dan, media tersebut berguna untuk membantu
meningkatkan pertumbuhan karang.
Disaat teman-teman yang lain mengambil bagian dalam membuat media, aku dan seorang dosen serta
salah satu mahasiswa mengambil kesempatan untuk mengajar Bahasa Inggris bagi anak-anak Kampung
Sawinggrai, karena kampung ini merupakan salah satu kampung wisata yang biasa juga dikunjungi para turis
lokal maupun internasional.
Dengan memilih lokasi di taman anggrek, yang merupakan salah satu taman buatan masyarakat
Kampung Sawinggrai, kamipun mengajak anak-anak itu untuk belajar. Walau sinar mentari mulai menyengat,
kaki yang tanpa sendalpun mulai memanas, semangat mereka tidak luntur. Aku rasa, panas siang itu, justru
membakar semangat kami.
Banyak hal yang cukup berkesan bagiku saat bertemu dan belajar serta bermain dengan anak-anak kampung
Sawkap (Sawinggrai dan Kapisawar). Daya tangkap dan daya ingat mereka sangat bagus, hanya saja guru
Bahasa Inggris mereka tidak ada di tempat, “kata salah seorang anak dari kampung ini”. Padahal mereka
sangat senang dan antusias untuk mempelajari salah satu bahasa yang dijadikan bahasa internasional tersebut.
Sayangnya waktuku tidak lama di kampung ini, namun aku berharap semoga jika ada kesempatan,
mahasiswa dari perguruan mana saja atau tergeraknya hati beberapa orang dari pemerintah maupun LSM
setempat untuk dapat menyumbangkan tenaga mereka dan membantu mengajar serta berbagi ilmu bagi anakanak ini (K’Maros).
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Warna-Warni Kelinci Laut Kelompok Aeolidina di Raja Ampat
Kelinci laut merupakan hewan tidak
bertulang belakang yang dimasukkan dalam Filum
Moluska, yaitu kelompok hewan bertubuh lunak.
Lebih spesifik lagi, mereka ada dalam Kelas
Gastropoda dan Ordo Nudibranchia karena mereka
berjalan dengan kaki-perut dan memiliki insang luar
(tidak terlindung). Ordo Nudibranchia sendiri dibagi
menjadi 4 subordo: Doridina, Arminina,
Dendronotina, dan Aeolidina.
Berdasarkan jumlah spesiesnya, kelompok
Aeolidina adalah kelompok ke dua terbesar setelah
Doridina. Terdapat 10 famili dalam kelompok
Aeolidina dan semuanya memiliki ciri khas berupa
tubuh yang memanjang dan meruncing di bagian
ujungnya. Organ cerata mereka mengandung
kelenjar pencernaan dengan bagian ujung yang
disebut cnidosac sebagai tempat penyimpanan selsel penyengat yang didapatkan dari sumber makanan
mereka. Pada umumnya kelompok ini memiliki
warna tubuh yang cerah. Berikut adalah 2 contoh
kelinci laut kelompok Aeolidina yang ditemukan di
sekitar Pulau Arborek dan Manta Sandy, Kepulauan
Raja Ampat.
Phidiana indica

Kelinci laut Phidiana indica memiliki
sinonim Caloria indica yang dikategorikan dalam
Famili Facelinidae. Hewan ini ditemukan tersebar di
wilayah perairan Indo-Pasifik Barat. Ciri morfologi
Phidiana indica adalah tubuhnya berwarna abu-abu
atau merah muda dengan sebuah garis putih di
bagian tengah. Dasar organ cerata berwarna merah
muda sampai biru, lalu di bagian ujungnya berwarna
kuning dan putih. Tentakel oral memiliki pewarnaan
yang mirip dengan pewarnaan cerata. Sebagian
besar memiliki organ rhinophore berwarna

kombinasi merah muda dan putih atau kuning.
Bagian belakang (posterior) tubuh panjang dan
meruncing seperti ekor. Organisme ini diketahui
memangsa kelompok hewan hydroid tertentu.
Individu pada gambar ditemukan di daerah pasang
surut Pulau Arborek dengan panjang tubuh sekitar 25
mm. Ukuran yang kecil serta latar berupa sponge
berwarna cerah membuat mata penyelam perlu jeli
untuk melihatnya.
Flabellina exoptata

Flabellinidae merupakan famili terbesar
dalam kelompok Aeolidina yang salah satu
spesiesnya adalah Flabellina exoptata. Sama seperti
Phidiana indica, organisme ini juga memiliki
distribusi habitat di wilayah perairan Indo-Pasifik
Barat. Ciri morfologinya yaitu tubuh yang transparan
dengan kombinasi warna abu-abu sampai merah
muda. Organ cerata berbentuk meruncing dengan
bagian dasar berwarna biru atau ungu dan bagian
ujung berwarna kuning pucat sampai jingga. Tentakel
oral memiliki pewarnaan serupa dengan cerata.
Organ rhinophore berwarna jingga. Oleh para
fotografer bawah laut, hewan ini dikenal juga sebagai
kelinci laut yang paling dicari atau digemari karena
kombinasi warnanya yang menarik (“exoptata”
artinya sangat digemari). Flabellina exoptata
diketahui mengkonsumsi jenis hewan hydroid
tertentu. Individu pada gambar ditemukan di lokasi
Manta Sandy dengan ukuran panjang tubuh sekitar 30
mm. Latar berupa substrat pasir putih memudahkan
penyelam untuk mengamatinya di bawah air (Shelly
N. E. Tutupoho).
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Melanjutkan Belajar DNA tentang Transmisi Informasi Genetik, kali ini menyajikan topik Transkripsi Balik. Selamat
membaca, semoga menambah pengetahuan, pemahaman, dan ilmu terkait DNA.

Transkripsi Balik

Belajar DNA

Transkripsi
balik
adalah
proses
pembentukan molekul DNA dari RNA atau
polimerisasi DNA dari RNA. Transkripsi balik
menggunakan RNA sebagai cetakan.. Reaksi
ini merupakan reaksi kebalikan dari
transkripsi yang umum dilakukan oleh mahluk
hidup. Transkripsi balik adalah proses
pengaliran informasi genetik dari RNA ke DNA
dan bukan dari DNA ke RNA seperti reaksi
transkripsi umumnya.
dNTP

Hibrid
vRNA-DNA

DNA-RNA

vRNA
Enzim
Transkriptase balik

DNA rantai
ganda

Transkripsi balik pertama kali ditemukan
pada organisma virus tertentu. Mekanisme
transkripsi balik pertama kali dibuktikan oleh
David Baltimore dan Howard Temim pada
tahun 1970. Transkripsi balik dilakukan oleh
virus yang menginfeksi organisme lain dan
RNA, sebagai materi genetik virus, berfungsi
menentukan protein yang akan dibentuk.
Kemampuan virus ini terutama disebabkan
oleh adanya enzim transkriptase balik untuk
mengubah RNA menjadi DNA. Pada
organisme lain enzim ini tidak ditemukan.
Reverse transcriptase merupakan enzim
yang mengkatalisis reaksi transkripsi balik,
dari RNA ke DNA. Reverse transcriptase
merupakan enzim khas yang dimiliki oleh virus
yang menggunakan RNA sebagai cetakan
untuk sintesis DNA.
Retrovirus
adalah
virus
yang
menggunakan RNA rantai tunggal sebagai
cetakan untuk sintesis rantai DNA rantai
ganda. Retrovirus merupakan virus yang

membalikkan arah aliran informasi genetik, dari
RNA ke DNA, bukan dari DNA ke RNA.
Retrovirus memiliki enzim reverse transkriptase
yang mampu mengkatalisis RNA menjadi DNA.
Retro secara harariah berarti kebalikan,
berbalik arah. Nama retrovirus pertama kali
digunakan oleh Howard Temin dan David
Baltimore tahun 1970 setelah menemukan enzim
reverse transkriptase. Penemuan ini sekaligus
mengubah dogma sentral dan menyatakan
bahwa ada aliran informasi genetik yang
berbalik arah, dari RNA ke DNA.
Retrovirus dapat menyebabkan sejumlah
penyakit pada manusia, termasuk diantaranya
adalah AIDS dan beberapa jenis kanker. Jenis
virus yang melakukan reaksi transkripsi balik ini
memiliki laju mutasi yang sangat tinggi dan
dapat berevolusi sangat cepat.
Transkripsi balik dikenal berada dalam virus
penyebab penyakit tertentu seperti AIDS (HIV-1,
human immunodeficiency virus-1) dan kanker.
Pada sel hewan yang terinfeksi virus kanker,
dapat terjadi transkripsi balik. Produk akhirnya
adalah DNA yang komplemen dengan RNA virus
penyebab kanker tersebut. Dan dengan cara ini
gen kanker dapat masuk ke dalam genom sel
hewan.
DNA yang terbentuk dalam proses
transkripsi balik ini dapat terintegrasi sebagai
provirus ke dalam DNA kromosom sel inang.
Siklus
hidup
virus
selanjutnya
dapat
berlangsung melalui transkrisp DNA provirus ke
dalam suatu rantai RNA yang identik dengan
yang terdapat dalam virus yang menyebabkan
infeksi.
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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.

Mei 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.

Galeri Foto Kegiatan Bulan Mei 2014

Ekspedisi Raja Ampat 2014. Tim ekspedisi (kiri), anak membuat bioreef (tengah), anak-anak Raja Ampat menunjukkan
hasil lukisan lingkungan hidup (kanan).
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