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DAFTAR ISI: 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa 

daerah memiliki kearifan lokal dalam melakukan 

praktek konservasi sumberdaya alamnya. Penduduk 

lokal telah menetapkan aturan dan pantangan dalam 

upaya melindungi sumberdaya alam dari generasi ke 

generasi dan masih bertahan hingga saat ini. 

Misalnya praktek sasi di Raja Ampat dan Haruku. 

Di samping itu, berbagai upaya konservasi telah 

dipraktekkan atas peraturan pemerintah dan 

peraturan perundangan lainnya dalam melindungi 

dan melestarikan sumberdaya hayati milik suatu 

daerah atau lingkup nasional sebagai hukum positif 

yang harus ditaati. 

Kedua model konservasi perlu saling 

mendukung. Prinsip konservasi merupakan usaha-

usaha yang secara sadar dilakukan untuk memelihara 

sumber-sumber daya untuk jangka waktu yang tidak 

terbatas, sehingga keberlanjutan sumberdaya akan 

dapat bertahan terhadap perubahan konteks sosial, 

ekonomi, politik, agama dan teknologi modern. 

Upaya konservasi yang dilakukan oleh 

masyarakat lokal secara tradisional memang masih 

menjadi perdebatan kalau dilakukan secara sadar 

seperti prinsip konservasi. Meskipun demikian, 

seperti yang telah dihasilkan, maka strategi 

konservasi modern, perlu mengikutsertakan program 

pemberdayaan kapasitas pengetahuan lokal dan 

praktek-praktek tradisional sebagai kapasitas 

potensial untuk konservasi.  

Untuk itu, sangat relevan mengangkat upaya 

konservasi  yang memberdayakan dan 

mengakomodasi kapasitas pengetahuan lokal, 

sehingga hasil upaya konservasi bisa lebih optimal.  

Ketidakefektifan usaha konservasi yang selama ini 

bertumpu pada pemerintah, sebaiknya diperkaya 

dengan praktek konservasi tradisional agar usaha 

konservasi tersebut efektif dan tidak mengabaikan 

keberadaan penduduk lokal. Konservasi dapat 

mendukung ekonomi subsistem masyarakat lokal, 

melindungi sumberdaya hayati, keahlian, 

pengetahuan lokal dan sikap-sikap yang berguna 

dalam pengelolaan sumberdaya alam secara 

berkelanjutan.  

Program pendampingan pemerintah dapat 

menjadi arahan bagi masyarakat untuk bertanggung 

jawab atas praktek-praktek yang mengakomodasi 

pengetahuan lokal. Partisipasi aktif penduduk lokal 

dalam pelaksanaan konservasi memungkinkan 

penduduk lokal mendukung dan mengontrol 

keberlanjutan sumberdaya sekitarnya secara 

langsung karena memiliki dan merasa 

berkepentingan terhadap sumberdayanya. 
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DUTA BESAR AS BERTEMU PEJABAT UNIPA 

Duta Besar Amerika Serikat, Robert Blake, mengunjungi Universitas Negeri Papua pada 9 Juni 2014. 

Dalam kunjungan ini, duta besar mengadakan pertemuan dengan pimpinan UNIPA dan mengadakan diskusi 

tentang kegiatan UNIPA yang berkaitan dengan pemerintah Amerika Serikat. Dalam pertemuan ini, duta besar 

juga mengikuti pemaparan rektor UNIPA serta presentasi bersama MPAG/CI dan UNIPA. Hadir dalam 

diskusi ini para dekan di lingkungan UNIPA (dekan FPPK, dekan FMIPA, dekan Fapertek, Fahutan, dekan 

Fsastra, dekan Fekon), kepala lembaga penelitian dan pusat penelitian di lingkungan UNIPA, serta rombongan 

duta besar seperti staf USAID, dan lain-lain. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Abdul Hamid Toha staf 

dosen FPPK UNIPA yang menerima grant PEER program dan salah seorang pendiri IBRC serta Dr. Fitriyanti 

Pakiding, manager program kerjasama UNIPA dan sekretariat kerjasama BHS. 

Rektor mengharapkan kerjasama antara UNIPA dan universitas-universitas dari Amerika Serikat dapat 

dilakukan secara langsung dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara penuh di UNIPA. Duta Besar Amerika 

Serikat menyampaikan kegembiraan atas kerjasama yang telah dibina antara UNIPA dan perguruan tinggi AS 

diantaranya dengan UCLA yang telah mendirikan Indonesian Biodiversity Research Center.  

Kunjungan duta besar dan tim diliput oleh berbagai media massa lokal dan nasional. Setelah kegiatan ini, 

duta besar bersama tim mengadakan kunjungan lanjutan ke Laboratorium Genetika UNIPA. 

Setelah mengadakan pertemuan dengan pejabat 

UNIPA, duta besar AS mengunjungi Laboratorium 

Genetika UNIPA yang bertempat di Gedung 

Laboratoium Bioteknologi FAPERTEK. Lab Genetika 

UNIPA adalah laboratorium yang didirikan sejak 2010 

atas bantuan Packard Foundation melalui kerjasama CI-

Indonesia (Dr. Mark Erdmann), Boston University (Dr. 

Paul H. Barber) dan Universitas Negeri Papua (Abdul 

Hamid Toha). Setelah UNIPA mendapat grant USAID, 

peralatan dan aktivitas tridharma dilaksanakan atas dana 

proyek MB-RAI. 

Duta besar dan tim langsung disambut oleh 

pengelola laboratorium (Abdul Hamid Toha) bersama 

staf dosen dan beberapa mahasiswa yang sedang 

penelitian dan praktikum di laboratorium. Dalam 

kunjungan ini, duta besar didampingi oleh rektor 

UNIPA dan beberapa staf kedutaan dan USAID. Duta 

besar antusias melihat aktivitas mahasiwa yang sedang 

penelitian di lab. Duta besar sempat menanyakan 

tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di 

laboratorium.  

Beberapa output kegiatan lab ditampilkan dalam 

poster, cetakan publikasi dan database software. Hasil 

lain berupa website dan buletin MB-RAI disampaikan 

dan ditunjukkan secara langsung oleh pengelola ke duta 

besar dan rektor UNIPA serta tim USAID.   

KUNJUNGAN DUTA BESAR KE LAB GENETIKA UNIPA 

Duta Besar saat di Laboratorium Genetika UNIPA. Duta 

besar, Robert Blake, ditemani staf kedutaan dan staf USAID 

(Celly Catarina) dan Rektor UNIPA, Dr. Suriel S. Mofu, 

M.Ed, M.Phil menerima penjelasan penanggungjawab 

laboratorium, Hamid Toha. 
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MENGUNJUNGI PULAU LEMON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam rangkaian kunjungan tim duta besar ke 

UNIPA, beberapa staf USAID menyempatkan diri 
melihat hasil pekerjaan mahasiswa yang didukung 
oleh proyek MB-RAI UNIPA di Pulau Lemon pada 8 
Juni 2014. Tim USAID terdiri atas Celly Catharina dan 

Jhon Hansen (Environment), sedangkan dari MB-
RAI diwakili oleh Kuncoro Andre (mahasiswa 
kelautan FPPK UNIPA). 

Tim melihat pekerjaan transplantasi karang 
yang dikerjakan oleh mahasiswa UNIPA melalui 
penyelaman dan snorkeling. Tim USAID puas 
setelah melihat hasil pekerjaan yang dilakukan. 
Kunjungan lapangan ini merupakan pengganti 
lokasi Kwatisore, Teluk Cenderawasih, yang 
direncanakan sebelumnya. 

MB-RAI telah meletakkan puluhan ARMS di 
beberapa titik perairan di Raja Ampat dan Teluk 
Cenderawasih. ARMS ini rencananya akan 
diangkat dan dibawa ke daratan setelah satu 
tahun. September adalah waktu satu tahun 
peletakan ARMS di Raja Ampat, sedangkan 
Oktober adalah waktu satu tahun peletakkan 
ARMS di Teluk Cenderawasih. 

 

Penyelaman di Pulau Lemon. 

BAHASA INGGRIS: KEBUTUHAN MASYARAKAT KAMPUNG SAWINGGRAI 

Lebih dari satu dekade lalu, seseorang pernah 

berkata bahwa di era globalisasi, yang akan menguasai 

dunia adalah mereka yang menguasai teknologi dan 

bahasa asing (Bahasa Inggris). Hal ini kembali  

terngiang di benak saat kami berkunjung ke 

Sawinggrai, berinteraksi dengan anak-anak di sana, dan 

berdiskusi dengan salah satu tokoh konservasi dan 

pelaku ekowisata di kampung tersebut. 

Sang tokoh, Bapak Mayor - yang namanya sudah 

dikenal di dunia internasional karena geliatnya dalam 

upaya konservasi pesisir di daerahnya - menyebutkan 

bahwa kebutuhan utama yang harus segera dipenuhi 

dalam menghadapi perkembangan wisata adalah 

kemampuan berbahasa Inggris. Untuk meyakinkan 

pandangan tersebut, kami menyempatkan diri untuk 

bermain dan belajar bersama anak-anak  dengan 

bertempat di Taman Anggrek. Saat kami mengenalkan 

Bahasa Inggris dalam bentuk yang sangat sederhana, 

mereka sangat antusias. Puluhan anak, beramai-ramai 

mengikuti kegiatan tersebut tanpa adanya paksaan. 

Salah satu alasan yang mendorong mereka untuk aktif 

terlibat adalah agar dapat menyapa dan berbincang 

dengan wisatawan asing yang berkunjung di kampung 

mereka. 

Jika di Kampung Arborek telah ada relawan 

asing yang mengabdikan dirinya untuk 

mengajarkan Bahasa Inggris pada anak-anak, 

Kampung Sawinggrai juga sedang menunggu 

kepedulian dari berbagai pihak untuk 

memperkenalkan mereka pada Bahasa Inggris 

(NW). 

Semangat belajar anak-anak Kampung Sawinggrai 
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Inisiasi Kerjasama dengan UQ 
 Proyek MB-RAI dan UNIPA akan 
melakukan pengembangan kerjasama 
penelitian dengan peneliti dari University of 
Queensland, Australia, atau tepatnya Proyek 
Catlin Seaview Survey, Global Change Institute 
(http://catlinseaviewsurvey.com/). Kerjasama 
akan fokus pada penelitian ekosistem terumbu 
karang lintas kedalaman dan spasial 
menggunakan teknologi baru. Penelitian ini 
akan dilaksanakan di beberapa titik peletakan 
ARMS (Autonomous Reef Monitoring Structure)
di Kepualuan Raja Ampat. 

 Dalam rangka mewujudkan rencana 
tersebut, pengelola (Hamid Toha) telah 
melakukan komunikasi intensif dengan 
manager proyek Catlin dan bertemu langsung 
dengan salah seorang penelitinya, Dr. 
Benjamin  Neal, di Surabaya beberapa waktu 
lalu. Hamid Toha juga telah berkoordinasi 
dengan pimpinan UNIPA dan pengelola MB-
RAI Universitas Brawijaya mengenai rencana 
kerjasama ini. 

Komunikasi dengan LIPI juga telah dilakukan 
oleh Hamid Toha untuk memperluas dan 
mengembangkan kerjasama ini. Peneliti 
Universitas Sam Ratulangi juga terlibat dalam  
kerjasama ini untuk eksplorasi perairan 
Sulawesi Utara. Diharapkan melalui kerjasama 
ini akan diperoleh manfaat yang besar bagi 
penelitian di Indonesia umumnya dan Papua 
secara khusus.  

 Saat ini, izin penelitian sudah diajukan 
ke RISTEK oleh UQ yang didukung oleh LoA 
dari Universitas Sam Ratulangi dan UNIPA.   

 

Dalam memperingati Hari Pendidikan 
dan Hari Bumi, UKM KOMPES melaksanakan 
kegiatan yang bekerja sama dengan MB-RAI 
PROJECT. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu 
penanaman bioreef di Kampung Sawinggrai. 
Media yang digunakan sebagai bioreef berupa 
tempurung kelapa yang dicor kemudian 
dirangkaikan dengan pipa paralon dan 
ditancapkan pada kotak beton ukuran 50x50 
cm sebagai pemberat agar tidak terbawa arus. 
Media Bioreef diturunkan dengan alat bantu 
scuba serta perahu milik masyarakat kampung 
yang ikut dalam pemasangan bioreef. Media 
diletakkan dekat daerah terumbu karang guna 
merangsang karang tumbuh di media. Kesan 
kepala kampung dalam menanggapi kegiatan 
ini sangat merespon baik, guna membantu 
kampung sebagai desa wisata di Kabupaten 
Raja Ampat (Philipus Musyeri). 

PELETAKAN MEDIA BIOREEF DI RAJA AMPAT  

Media bioreef dari  tempurung kelapa 
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Salah satu kegiatan yang dilakukan atas kerjasama UKM KOMPES dan MB-RAI dalam 

memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2014 adalah inventarisasi jenis lamun Raja Ampat. 

Melalui kegiatan ini, para mahasiswa dapat mengembangkan wawasan dan menambah pengalaman 

selain perkuliahan di kampus. Mahasiswa mengambil data mengenai jenis lamun di Kampung 

Kapisawar dan Kampung Sawingrai. Jenis lamun yang ada di dua kampung Kepulauan Raja Ampat 

tersebut diantaranya adalah Cymodocea cerrulata, Cymodocea rotundata, Thalassia hemprichii, 
Halophila ovalis, Halodule pinifolia, Enhalus acoroides. Mahasiswa juga melihat beberapa biota 

perairan yang berasosiasi dengan lamun(Fredy CE Dan). 

 

 

 

 

LAMUN KAMPUNG KAPISAWAR dan SAWINGGRAI 

SOSIOLOGI MASYARAKAT KAMPUNG KAPISAWAR 

Kapisawar adalah salah satu kampung yang terletak di Selat Dampir, Kabupaten Raja Ampat. Kampung 

yang bersebelahan dengan Kampung Sawingray ini memiiliki jumlah penduduk sekitar 80 jiwa. Masyarakat di 

kampung ini sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. 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 atau olahan, 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 I Thovyan). 

Inventarisasi jenis lamun Raja Ampat 
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KERAGAMAN JENIS TERIPANG (Holothuroidea) RAJA AMPAT 

Ronald  Hambuak,  salah  satu  mahasiswa 

perikanan program studi Manajemen Sumberdaya 

Perairan UNIPA, di bawah bimbingan Dr.Ir.Vera 

Sabariah, M.Sc. dan Tutik Handayani, S.Pi.M.Si. 

melakukan  penelitian  teripang  dengan  judul 

“Struktur Komunitas Teripang (Holothuroidea) di 

Kampung  Kapisawar  Distrik  Meos  Mansar 

Kabupaten  Raja  Ampat”.  Salah  satu  tujuan 

penelitian  tersebut  adalah  mengkaji  jenis-jenis 

teripang yang ada di perairan Kampung Kapisawar. 

Penelitian dilakukan selama ± 1 bulan, yaitu pada 

bulan  April  2014  dengan  menentukan  3  stasiun 

pengambilan  sampel.  Metode  penelitian  yang 

digunakan adalah metode belt transek dan koleksi 

bebas.  

Hasil pengamatan secara morfologi di lapangan 

dan analisis spikula teripang, ditemukan 10 jenis 

teripang  di  perairan  Kampung  Kapisawar,  yaitu 

Holothuria  leucospilota,  Holothuria  rigida, 

Holothuria sucosa, Holothuria scabra, Bohadchia 

marmorata, Bohadchia vitiensis, Synapta maculata, 

Opheodesoma  gricea,   dan  Sticopus  varigatus. 

Kesepuluh jenis teripang yang ditemukan tersebut 

dapat  diklasifikasikan  dalam  3  famili  yaitu 

Holothuridae, Stichopodidae, dan Synaptidae.  

Jenis  teripang  Synapta  maculata  dan 

Opheodesoma  gricea  merupakan  teripang  yang 

kurang memiliki nilai ekonomis, namun kedua jenis 

tersebut  memiliki  peranan secara  ekologis.  Jenis 

Sticopus  varigatus,  Holothuria  scabra,  dan 

Bohadchia  marmorata  memiliki  nilai  ekonomis 

tinggi  dan  banyak  diburu  serta  diperdagangkan 

diberbagai negara termasuk Indonesia. Penangkapan 

teripang dari tahun ke tahun  di Indonesia semakin 

meningkat dan sangat mengkhawatirkan, terutama 

untuk  jenis  jenis  yang  memiliki  nilai  ekonomis 

tinggi. Sehingga diperlukan suatu pengelolaan untuk 

menjaga  kelestarian  sunberdaya  teripang  di 

Indonesai  khususnya  di  perairan  Kampung 

Kapisawar.  Salah  satu  bentuk  pengelolaan 

sumberdaya  teripang  yang  dapat  diupayakan  di 

Indonesia misalnya pembuatan regulasi yang tegas 

tentang penangkapan teripang, pembatasan ukuran 

teripang yang boleh ditangkap, restorasi teripang di 

daerah  yang  telah  mengalami  penurunan  stok 

teripang dan sebagainya (TH).  

 
Holothuria scabra 

  

 
Holothuria rigida 

 
Holothuria Leucospilota 

 
Holothuria sucosa 

 
Synapta maculata 

 
Opheodesoma gricea 

 
Bohadchia Vitiensis 

 
Bohadchia similis 

  

Bohadchia marmorata 
 

Sticopus varigatus 

Jenis-jenis teripang di perairan Kampung Kapisawar, Raja Ampat 

( Hambuako R., 2014)  
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Melanjutkan Belajar DNA, kali ini kami menyajikan topik Genetika Molekular. Selamat membaca, semoga menambah 

pengetahuan, pemahaman, dan ilmu terkait DNA.   

laboratorium atau jurusan dengan nama Genetika 

Molekuler (Molecular Genetics) seperti Jurusan 

Genetika Molekuler di University of Toronto, 

Kanada, Jurusan Genetika Molekuler dan Biologi Sel 

di University of Chicago, USA, Jurusan Genetika 

Molekuler di University of Antwerp, Belgia, Grup 

Genetika Molekuler di Universiteit Leiden, dan 

Jurusan Genetika Molekuler di Ohio State University, 

USA. 

Genetika Molekular juga menjadi nama jurnal 

seperti Human Molecular Genetics- Journal Oxford, 

Journal of Molecular Genetics, dan International 

Journal of Molecular Genetics (IJMG). Beberapa 

menggabungkan Genetika Molekular misalnya 

dengan Biologi Sel seperti Molecular Genetics and 

Cell Biology. Genetika Molekular juga digunakan 

sebagai nama organisasi profesi seperti Masyarakat 

Genetika Molekular Klinik atau Clinical Molecular 

Genetics Society (CMGS). Tentu, sebagai suatu 

cabang ilmu, Genetika Molekular telah menjadi nama 

mata kuliah untuk beberapa program studi  jenjang 

pendidikan sarjana atau magister. Fakultas Biologi 

UGM, misalnya, memiliki mata kuliah Genetika 

Molekular untuk tingkat sarjana. 

Genetika molekuler menggunakan metode 

genetik dan biologi molekular untuk elusidasi fungsi 

dan interaksi molekular antara gen. Genetika 

molekular membantu dalam pemahaman mutasi 

genetik yang dapat menyebabkan jenis penyakit 

tertentu. Melalui penggunaan metode genetik dan 

biologi molekular, genetika molekular mencari alasan 

mengapa sifat diwariskan serta bagaimana dan 

mengapa terjadi mutasi. 

Berbagai informasi genetik memberikan data 

bernilai untuk analisis regulasi gen manusia, penyakit 

genetik dan proses evolusi. Misalnyanya, saat ini, 

peneliti telah mengungkap mekanisme penyakit yang 

disebabkan oleh berbagai gen atau gen tunggal yang 

berinteraksi dengan faktor-faktor lingkungan. 

Identifikasi gen dan proteinnya dapat menjadi terapi 

lebih efektif dan digunakan untuk pencegahan. 

Genetika Molekular sering disamakan dengan 

Biologi Molekular. Hal ini ada benarnya, karena 

Biologi Molekular lahir dari kajian genetika dan 

kedua bidang ilmu memakai teknik-teknik analisis 

yang sama. Bahkan Genetika Molekular masih 

merupakan kajian Biologi Molekular yang 

terpenting. Meskipun demikian, Genetika 

Molekular dan Biologi Molekular memiliki 

perbedaan lingkup kajian.  

Genetika molekular merupakan cabang biologi 

dan genetika yang mempelajari stuktur dan fungsi 

gen pada tingkat molekular. Genetika molekular 

dapat juga didefinisikan sebagai cabang genetika 

yang mempelajari struktur dan fungsi DNA pada 

tingkat paling dasar. Definisi lain Genetika 

Molekular adalah ilmu yang mempelajari berbagai 

teknik dalam bidang genetika yang digunakan 

dalam memahami lebih jauh berbagai mekanisme 

genetik dan ekspresi gen pada semua mahluk hidup.  

Topik dasar seperti konsep tentang struktur dan 

fungsi gen, transkripsi, translasi, pengaturan 

ekspresi gen, replikasi dan sintesis DNA, mutasi 

dan perbaikan DNA, teknik identifikasi DNA 

adalah sebagian topik yang dipelajari dalam 

Genetika Molekuler. Genetika Molekuler 

memahami dasar molekular proses biologi melalui 

studi gen. Genetika Molekuler juga mempelajari  

struktur, fungsi dan regulasi gen di bawah tingkat 

organisme. Selain itu Genetika Molekular 

mempelajari gen dan bagaimana mereka 

diekspresikan serta pengendaliannya. Genetika 

molekular juga mempelajari materi genetik (DNA 

dan RNA) dan alat-alat molekular. 

Meskipun berlebihan, karena istilah genetika 

(ada atau tidak disandingkan dengan molekular) 

tetap berkaitan langsung dengan molekular, istilah 

ini umum digunakan saat ini. Istilah Genetika 

Molekular diantaranya berada atau digunakan oleh 

Stanford Encylopedia of Phylosophy dan National 

Center for Biotechnology Information (US). 

Beberapa perguruan tinggi bahkan memiliki grup, 

Belajar DNA Sekilas Genetika Molekular 
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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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