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Pembaca, edisi sekarang menampilkan informasi utama tentang pelatihan analisis genetik dan publikasi hasil penelitian
kerjasama dengan MB-RAI. Edisi kali ini juga menampilkan rubrik invertebrata Raja Ampat dan Belajar DNA tentang
Penanda Genetik COI. Selamat membaca!!!

Konservasi untuk Kesejahteraan
Konservasi merupakan rangkaian upaya
perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan
sumberdaya secara berkelanjutan. Berdasarkan
UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan
beserta perubahannya (UU No 45 tahun 2009)
dan PP No 60 tahun 2007 tentang Konservasi
Sumberdaya Ikan, termuat paradigma baru
pengelolaan sumberdaya ikan.
Konservasi tidak hanya terbatas pada upaya
perlindungan dan pelestarian belaka, melainkan
juga untuk kesejahteraan masyarakat. Kawasan
konservasi perairan misalnya memiliki tujuan
memadukan kepentingan ekologis, sosial dan
ekonomi. Dengan pencadangan suatu kawasan,
secara sosial dan ekonomi mampu menciptakan
sistem dan mekanisme pengelolaan yang
berbasis masyarakat dengan memperhatikan
dan mempertimbangkan aspek hukum dalam
pemanfaatan potensinya sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pesisir. Lantaran kawasan konservasi perairan
merupakan kawasan khas di wilayah perairan
pesisir dan pulau-pulau kecil yang notabenenya
memiliki akses terbuka (open access) bagi siapa
saja,
maka
potensi
kawasan
konservasi diutamakan bagi kepentingan
masyarakat lokal.
Me la lu i
ko n se r va si,
ke se ja h t e ra a n
masyarakat pesisir seharusnya dapat terjamin.
Masyarakat sekitar memperoleh manfaat
ekonomis yang besar secara berkelanjutan dari
kekayaan sumber daya alam di kawasan

tersebut. Konservasi dapat menciptakan
pendapatan dan mata pencaharian baru yang
lebih memadai, serta menyediakan sumber
bahan pangan berbasis perairan bagi
m a s ya r a k a t ,
sekaligus
melestarikan
keanekaragaman sumberdaya hayatinya.
Pemberdayaan masyarakat perairan dan
pesisir dalam konteks konservasi bertujuan
untuk memberikan jaminan kepastian wilayah
usaha perairan yang kaya sumber daya alam
bagi masyarakat pesisir, untuk dikelola dan
dijadikan sumber mata pencaharian yang
mensejahterakan kehidupan mereka.
Konservasi akan memberikan manfaat lebih
besar kepada masyarakat baik sosial maupun
ekonomi melalui peningkatan kapasitas
pendidikan, sumber mata pencaharian alternatif,
budaya dan kualitas hidup yang lebih baik, serta
peran serta aktif masyarakat dalam mengelola
dan melestarikan sumber daya alam perairan.
Pemerintah terutama Kementerian Kelautan
dan Perikanan perlu terus menerus melakukan
sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam
pengelolaan konservasi kawasan dan jenis biota
laut dan perairan umum. Kerjasama dengan
para pihak termasuk lembaga swadaya
masyarakat (LSM) perlu terus diperkuat
termasuk kerjasama dengan konsorsium Marine
Protected Are Governance (MPAG).

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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Lagi, Pelatihan Analisis Genetik
Melanjutkan pelatihan kepada mahasiswa
program doktor di Universitas Negeri Malang (UM),
MB-RAI kembali mengadakan pelatihan analisis
genetik bulan ini. Sepanjang Pebruari, pelatihan
diadakan sebanyak enam kali yang berlangsung di
UM dan kediaman mahasiswa program doktor.
Materi pelatihan bertambah. Tidak hanya
metode mengakses dan menyimpan data genetik
asal genbank (ncbi), identifikasi sekuens dengan
metode Blast (basic local aligment search tool) dan
analisis genetik menggunakan MEGA6 tetapi juga
format publikasi yang dapat dijadikan pedoman
dasar penulisan artikel hasil pelatihan.

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 UB dan UM.
Mereka adalah tenaga dosen dari berbagai
perguruan tinggi dan lembaga penelitian di
Indonesia yang sedang mengikuti program
pendidikan doktor di Malang.

Setelah mengikuti pelatihan setiap peserta
diharapkan dapat menguasai dan melakukan
analisis data secara mandiri dan mampu menyusun
Penyampaian materi pelatihan melalui naskah artikel sesuai bahan yang dipelajari dalam
diskusi. Pelatihan dikemas dalam format konsultasi pelatihan.
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
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Publikasi Christmas tree worms of Indo-Pacific Reefs
Tim MB-RAI yang tergabung dengan
peneliti U.S., Australia, dan Philipina kembali
mempublikasi artikel penelitian ke jurnal
internasional, di Coral Reef edisi April 2015.
Penulis utama artikel ini adalah Demian A.
Willete dari UCLA. Artikel “Christmas Tree
worms of Indo-Pacific Coral Reefs: untangling
the Spirobranchus corniculatus (Grube, 1862)
complex” dikirimkan pertama kali ke Coral Reef
pada 23 Juni 2014 dan diterima 24 Maret 2015.
Artikel ini merupakan pengembangan
naskah berjudul Phylogeography of the
Christmas Tree worm Spirobranchus
corniculatus (Annelida, Serpulidae) from the
Coral Triangle, Australia, and Fiji yang
disampaikan pada 11th International
Polychaete Conference di Sydney-Australia,
pada 4-9 Agustus 2013. Naskah disampaikan
oleh Abril Iñiguez dengan co-author: C.J.
Starger, E.K. Kupriyanova, D. Willette, T.
Varman, J.A. Drew, A. Hamid Toha, B. Maralit,
K.E. Carpenter dan P.H. Barber.
Publikasi ini merupakan lanjutan publikasi
hasil penelitian bersama dengan peneliti asing
d a la m
be rb a ga i
p ro ye k
ke rja sa m a
internasional. Sebelum ini tim MB-RAI juga

termasuk penulis dari empat artikel yang telah
dipublikasi di Bulletin of Marine Science edisi
khusus tahun 2014: 1) Advancing biodiversity
research in developing countries: the need for
changing paradigms; 2) Phylogeography of
commercial tuna and mackerel in the
Indonesian Archipelago; 3) Concordant
phylogenetic patterns inferred from
mitochondrial and microsatellite DNA in the
giant clam, Tridacna crocea; dan 4)
Concordance between phylogeographic and
biogeographic boundaries in the Coral Triangle:
conservation implications based on
comparative analyses of multiple giant clam
species.
Selain itu, beberapa naskah juga telah
dipublikasi pada jurnal dalam dan luar negeri
lain. Seluruh naskah artikel dapat dilihat dan
didownload di website resmi proyek MB-RAI:
www.ibcraja4.org.
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Suku Bangsa di Raja Ampat
Di Kabupaten Raja Ampat terdapat tiga suku
besar yaitu pertama Suku Ma’ya yang terdiri dari
suku Moi, Modik, Klaba, Matbat dan Karon yang
mendiami Pulau Salawati, Pulau Batanta, Pulau
Misool dan Pulau Waigeo; kedua, Suku Biak yang
terdiri dari suku Biak, Numfor, Wardo, Usba dan
Beser yang mendiami daerah Pulau Waigeo,
Pulau Misool dan sebagian Salawati; dan ketiga,
Suku Ambel terdiri dari suku Ambel, Fiawat,
Laganyan, Wawiyai, Kawe dan Kafdarun yang
mendiami Salawati, Misool, Waigeo Selatan dan
Waigeo Utara. Tiap suku bangsa mempunyai
lembaga adat istiadat dan budaya sendiri yang
berbeda satu dengan lainnya.
Penduduk asli kabupaten Raja Ampat berasal
dari 10 suku adat. Suku adat ini ada yang telah
mendiami wilayah kepulauan Raja Ampat
maupun yang bermigrasi dari wilayah kepulauan
lain di sekitar Raja Ampat. Berdasarkan buku
Profil Ragam Wisata Kabupaten Raja Ampat,
Papua Barat, diketahui bahwa ada paling tidak
ada 12 suku adat yang mendiami kepulauan Raja
Ampat, yaitu:1. Suku Wawiyai (Wauyai), 2. Suku
Kawe, 3. Suku Laganyan, 4. Suku Ambel (Waren), 5. Suku Batanta, 6. Suku Tepin, 7. Suku
Fiat, Domu, Waili dan Butlih; 8. Suku Moi (MoiMaya), 9. Suku Matbat, 10. Suku Misool, 11.
Suku Biga, dan 12.Suku Biak.

Di Raja Ampat juga terdapat warga pendatang
yang berasal dari berbagai suku diantaranya
adalah suku Jawa, Aceh, Buton, Bugis,
Makassar, dan Ambon. Warga pendatang di
Raja Ampat menetap karena terkait dengan
pekerjaan seperti PNS, pegawai swasta,
pedagang atau pengusaha, pekerja bangunan,
dan lain-lain.
Hasil penelitian lain, memerinci suku yang
mendiami setiap pulau besar di Kepulauan Raja
Ampat. Di Kofiau umumnya dihuni oleh
penduduk suku Biak, sub suku Biak Beteu
(Beser). Suku ini mendiami desa Rusa, Dibalal
dan Tolobi. Di Misool terdapat suku-suku seperti:
Matbat, Misool, Biga, Biak dan suku-suku
pendatang dari Seram, Tobelo, Ternate dan
Tidore. Selain itu, terdapat pendatang dari suku
Buton, Bugis, Ambon, Jawa, dan lain-lain.
Di Pulau Salawati terdapat suku-suku: Tepin;
Domu, Waili dan Butlih; Moi (Moi-Maya), suku
lain (Biak, Jawa, Ternate, Tidore, Tobelo, Seram,
Bugis dan Buton). Sedangkan di Waigeo
terdapat penduduk asal suku: 1. Suku Wawiyai
(Wauyai), 2. Suku Kawe, 3. Suku Laganyan, 4.
Suku Ambel (-Waren), 5. Suku Biak. Di wilayah
Barat Waigeo, terdapat penduduk suku Biak,
suku Batanta, suku lain (Tidore, Ternate, Seram
dan suku-suku lain di Kep. Maluku).
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Genom
Istilah genom pertama kali diperkenalkan oleh
Hans Winkler dari Universitas Hamburg,
Jerman, pada tahun 1920. Genom didefinisikan
sebagai totalitas sifat-sifat genetik suatu
organisme yang dinyatakan dalam berat molekul
DNA atau jumlah pasang basa nukleotida per
haploid atau diploid kromosom. Genom juga
berarti satu kesatuan gen yang secara alami
dimiliki oleh satu sel atau virus.
Dalam genetika dan biologi molekular modern,
genom didefinisikan sebagai keseluruhan
informasi genetik yang dimiliki suatu sel atau
organisme. Secara fisik, genom dapat terbagi
menjadi molekul-molekul asam nukleat yang
berbeda (sebagai kromosom atau plasmid),
sementara secara fungsi, genom dapat terbagi
menjadi gen-gen.
Kajian yang mempelajari genom dikenal
sebagai genomika (genomics). Saat ini, urutan
nukleotida pada genom sejumlah organisme
telah dipetakan seluruhnya dengan teknik
sekuensing DNA dalam berbagai proyek genom,
misalnya Proyek Genom Bulu Babi dan Proyek
Genom Manusia. Perbandingan genom
organisme dapat memberikan informasi
mengenai karakteristik organisme tersebut,
evolusinya, dan berbagai proses biologi.
Genom mengandung informasi biologis yang
diperlukan untuk membangun tubuh dan
mempertahankan hidup serta diwariskan dari
generasi ke generasi. Genom menjadi cetak biru
protein mahluk hidup. Protein adalah komponen
penting semua mahluk hidup termasuk sebagai
katalis, molekul structural, fungsional dan lainlain.
Genom ditemukan di organel-organel sel seperti
inti, mitokondria, dan kloroplas. Berdasarkan hal
tersebut, dikenal ada tiga jenis genom, yaitu
genom inti (terdapat pada sel prokariot dan
eukariot), genom mitokondria (hanya ditemukan
di sel eukariot, meskipun dianggap berasal dari
sel prokariot), dan genom kloroplas (hanya
ditemukan pada kebanyakan sel eukariot
tanaman, meskipun dianggap berasal dari sel
prokariot). Kebanyakan genom, termasuk milik

manusia dan makhluk hidup bersel lainnya,
terbuat dari DNA (asam deoksiribonukleat),
namun sejumlah virus memiliki genom RNA
(asam ribonukleat).
Kebanyakan prokariot memiliki satu kromosom
saja. Karena itu, prokariot umumnya
mengandung satu salinan setiap gen dan
dengan demikian bersifat haploid. Sementara
itu, eukariot umumnya memiliki dua salinan
setiap gen dan secara genetik bersifat diploid.
Ada pula organisme (misalnya, tumbuhan) yang
memiliki lebih dari dua set kromosom dalam inti
setiap sel tubuhnya, atau disebut bersifat
poliploid.
Secara umum, terdapat perbedaan ukuran
genom, jumlah gen, dan densitas gen antara
prokariot dan eukariot. Prokariot memiliki
genom yang lebih kecil dengan jumlah gen
lebih sedikit dan densitas gen lebih besar bila
dibandingkan dengan eukariota. Bakteri dan
arkea umumnya memiliki genom berukuran
sekitar 1–6 juta pasang basa yang
mengandung 1.500–7.500 gen. Misalnya,
genom bakteri Escherichia coli berukuran 4,6
Mb dan mengandung sekitar 4.300 gen.
Genom sel eukariot sebaliknya, berukuran
lebih besar dengan jumlah gen lebih banyak.
Genom khamir bersel tunggal Saccharomyces
cerevisiae (tergolong fungi), misalnya,
berukuran sekitar 12 Mb, sedangkan
kebanyakan tumbuhan dan hewan multisel
memiliki genom lebih dari 100 Mb. Sementara
itu, jumlah gen dalam genom eukariot dapat
mencapai 5.000 pada fungi bersel tunggal
sampai dengan 40.000 pada makhluk
multiselular.
Sel eukariot secara umum juga memiliki jumlah
gen yang lebih sedikit per pasangan basa
dibandingkan dengan prokariot, yaitu densitas
gennya lebih rendah. Misalnya, manusia
memiliki genom dengan ukuran ratusan sampai
ribuan kali lebih besar daripada bakteri, tetapi
jumlah gennya hanya 5 sampai 15 kali lebih
banyak.
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Invertebrata Raja Ampat
Invertebrata Raja Ampat kali ini menyampaikan
dua spesies dalam kelompok bintang laut, yaitu
Enchinaster luzonicus dan Fromia indica.

E. luzonicus tersebar luas di Indo-Pasifik
termasuk diantaranya di Teluk Bengal, Indonesia,
Philipina, Kaledonia Baru, Australia, Fiji, Palau.

E. luzonicus
E. luzonicus adalah bintang laut berwarna
merah cerah, coklat atau kunig. Spesies dapat
mengubah warna sesuai dengan lingkungannya.
Ukuran maksimum E. luzonicus adalah 10cm.
Biasanya spesies memiliki 6 lengan namun dapat
bervariasi tergantung kerusakan atau regenerasi.

F. indica
F. indica adalah jenis bintang laut yang mendiami
lagun dan terumbu semua jenis substrat pada suhu
antara 24-28°C. Hewan ini ditemukan pada
kedalaman mulai dari 1,5 meter atau kurang dari 10
meter atau ditemukan juga pada kedalaman 25 meter.
Spesies bisa mencapai diameter sekitar 7,5 cm
hingga10 cm.

Enchinaster luzonicus. Klasifikasi ilmiah kingdom
Animalia, Filum Echinodermata, Subfilum Asterozoa,
Kelas Asteroidea, superordo Spinulosacea, Ordo
Spinulosida, Famili Echinasteridae, Genus Echinaster,
Spesies Echinaster luzonicus (Gray, 1840)

E. luzonicus adalah omnivora dan
merupakan inang bagi ektoparasit Doridicola
echinasteris (Humes 1975) dan Metaxymolaus
echinasteris (Humes 1975).
Habitat spesies di daerah intertidal dan
puncak-puncak karang dan dapat bersembunyi di
celah-celah dan di bawah batu.
Spesies ini
umumnya berlimpah dan mendiami perairan dangkal
dengan kedalaman antara 1-30 m. Kadangkala
spesies juga ditemukan pada perairan dengan
kedalaman lebih dari 30m (sumber lain menyebut
hingga 70m). Kondisi habitat spesies adalah suhu
antara 23.011-28.954, oksigen 4.338-4.932 (ml/l),
salinitas 33.691-35.464 pps.

F. indica adalah jenis bintang laut dalam famili
Goniasteridae. Klasifikasi ilmiah F. indica secara lengkap
adalah Kingdom animalia, Filum Echinodermata,
Subfilum Asterozoa, Kelas Asteroidea, Superordo
Valvatacea, Ordo Valvatida, Famili Goniasteridae, Genus
Fromia, Spesies Fromia indica (Perrier 1869).

Ketika muda, spesies berwarna merah dengan ujung
hitam dan menjadi merah kusam saat dewasa. F.
indica umumnya memiliki lima lengan, namun telah
ditemukan spesies dengan enam lengan.
Kemungkinan terjadi pada saat regenerasi. Makanan
F. indica adalah detritus, mikroalga, invertebrata
bentik kecil, dan bahan organik lainnya.
Distribusi spesies luas di Indo-Pasifik, dari perairan
Andaman hingga Kepulauan Fiji. Spesies juga
ditemukan di bagian utara di Jepang dan bagian
selatan di Australia termasuk di Indonesia.
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Melanjutkan Belajar DNA tentang Penanda Genetik, kali ini disampaikan Penanda Genetik COI. Selamat
membaca, semoga menambah pengetahuan, pemahaman, dan ilmu terkait DNA.

Pendanda Genetik COI
DNA mitokondria (mtDNA) adalah pilihan
terbaik untuk barcode DNA pada hewan. Hal
ini karena mtDNA diwariskan secara maternal
yang terhindar dari rekombinasi antara individu
dari spesies sama. MtDNA juga memiliki
frekuensi delesi dan insersi rendah sehingga
penjajaran sekuens spesies berbeda lebih
mudah karena kesenjangan tiba-tiba jarang.
Jumlah MtDNA dalam sel juga tergolong
banyak sehingga mudah diperoleh.
Gen COI adalah gen sitokrom oksidase
I sub unit C mitokondria (mt COI). Gen COI
adalah salah satu penanda asal mtDNA yang
paling popular untuk mempelajari genetika
populasi dan filogeografi antar berbagai
hewan. Gen ini diantaranya telah digunakan
sebagai DNA barcode untuk menentukan atau
identifikasi spesies echinodermata, hewan laut
lain, dan digunakan untuk memberikan
informasi
batas-batas
penyebaran
dan
spesiasi bulu babi dan hewan lain.
Para ilmuwan mengaitkan hal ini terkait
tingkat evolusi cepat COI dan insiden tinggi
substitusi basa dalam nukleotida posisi ketiga.
Keberadaan primer kuat memungkinkan PCR
rutin dari lokus COI dalam kebanyakan spesies
juga berkontribusi untuk membuat COI menjadi
pilihan nomor satu untuk barcod DNA.
Para peneliti telah menggunakan sistem
COI untuk identifikasi berbagai biota juga
beberapa spesimen baru. Selanjutnya,
beberapa kelompok peneliti telah mampu
mengidentifikasi ribuan spesies atau lebih
dengan menggunakan sistem ini. Temuan
spesies baru juga merupakan karya dengan
menggunakan sistem ini. Beberapa proyek lain
sedang berlangsung termasuk proyek barcode
tanaman dan berbagai biota lain.
Meskipun demikian, sistem identifikasi
berdasar COI tidak bekerja pada semua
spesies. Dalam beberapa kelompok yang telah

Belajar DNA

berkembang secara terpisah seperti karang batu
dan ikan cichlid, untai 650 bp tidak cukup
variatif. Dalam kelompok lain seperti amfibi,
primer COI menunjukkan tingkat keberhasilan
rendah karena sisi pemula COI bervariasi
dengan tinggi ada diantara kelompok dan
spesies berkerabat dekat.
Pada masa yang akan datang, Konsorsium
untuk Barcode kehidupan atau The Consortium
for the Barcode of Life (CBOL), inisiatif
in te rna sio na l
yan g
b e rt u jua n
un tu k
mempercepat kompilasi barcode DNA dari
spesies yang telah diketahui atau spesies
temuan baru, berharap memiliki profil COI untuk
paling banyak sekitar 5–10 juta spesies hewan
pada planet ini. Penggunaan barcode DNA,
akan menjadi mungkin untuk mengidentifikasi
spesies menggunakan sekecil sel tunggal,
memungkinkan deteksi sejumlah spesies yang
tidak diinginkan atau diatur dalam makanan
olahan.
Aplikasi lain termasuk identifikasi spesies
yang belum diketahui dan berbagai biota penting
lain (sumber penyakit, sumber pangan, sumber
energi baru, dan sumber lain). Pemanfaatan COI
dapat juga memberikan rekomendasi untuk
konservasi dan melindungi populasi rawan dan
terancam serta mencegah kesalahan label dari
spesies komersial.
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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.

April 2015

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.

Info
Webinar: How to Get Published — A Conversation with Journal Editors
The Health Communication Capacity Collaborative (HC3) will hold a webinar May 11 to help university faculty and students in Africa
and Asia learn more about how to publish research manuscripts. The third webinar in HC3’s University Initiative series, How to Get
Published—A Conversation with Journal Editors will be a roundtable discussion among editors of communication journals.

May 11, 2015 11AM - 12 PM EDT
REGISTER NOW
http://www.eventbrite.com/e/how-to-get-published-a-conversation-with-journal-editors-tickets-16697527755?ref=ebtn
During a university needs assessment in 2013, HC3 identified some of the greatest <image003.jpg>challenges universities in subSaharan Africa and Asia face, including limited access to current literature and limited opportunities for scholarly publication. The
webinar will provide advice on how to improve the ability of faculty and students in Africa and Asia to generate publishable research
manuscripts. Participating editors will be asked to describe the mission of their journal and the types of manuscripts of interest to their
readers, the nature of the review process, and guidelines or suggestions for authors that might encourage or facilitate more quality
manuscript submissions. Doug Storey, PhD, director for Communication Science and Research at the Johns Hopkins Center for
Communication Programs, will moderate.
Presenters include:
· Scott Ratzan, MD, editor-in-chief of the peer-reviewed Journal of Health Communication: International Perspectives
· Natalie Culbertson, managing editor, Global Health: Science and Practice (GHSP) Journal
· S. Shyam Sundar, PhD, editor-in-chief of the Journal of Computer-Mediated Communication
· Winston Mano, PhD, director of the Africa Media Centre and course leader of the MA in Media and Development at the University of
Westminster
· Silvio Waisbord, PhD, professor and director of Graduate Studies in the School of Media and Public Affairs at George Washington
University and editor-in-chief of the Journal of Communication
We hope that you will be able to join us!
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