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Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman hayati. Bahan hayati yang memiliki sebagai
obat, makanan, kesehatan, nutrasetika, baik untuk manusia, hewan, maupun tanaman dikenal sebagai
“Biofarmaka”. Masyarakat Indonesia memiliki kearifan lokal dan telah memanfaatkan biofarmaka secara turun
temurun dalam sistem kesehatnnya yaitu melalui obat tradisional atau dikenal dengan “ Jamu”.
Kita patut mensyukuri atas “warisan” yang telah kita miliki tersebut dengan cara yang bijak sehingga aset
dan nilai tambahnya dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat dengan adil dan berkelanjutan. Untuk
itu perlu dikembangkan berbagai upaya secara terpadu dari hulu ke hilir, dari riset sampai implementasi,
dengan melibatkan berbagai sumberdaya lainnya termasuk teknologi, media publikasi serta mencakup
berbagai kalangan pemangku kepentingan(stake holder). Dalam hal pemanfaatan biofarmaka atau bahan
hayati untuk keperluan kesehatan diperlukan produk yang unggul. Suatu produk yang unggul harus didukung
dengan keunggulan kualitas, promosi yang optimum, dan ketepatan aplikasinya dalam arti tepat momentum,
tepat lokasi, dan tepat khasiat. Adapun faktor penentu keunggulan kualitas adalah adanya jaminan bahan
baku terstandar, tersedianya teknologi pengolahan, dan pengembangan produk. Faktor penentu untuk
promosi yang optimum adalah penetapan target pasar, pengembangan produk, dan pengetahuan tentang
regulasi dan perundangan. Sementara ketepatan aplikasi akan sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia
(SDM) yang tangguh, teknologi pengolahan, serta regulasi dan perundangan. Kompetensinya sebagai pusat
pengembangan biofarmaka terus meningkatkan citra dan peran produk obat herbal



Oleh karena itu PSB sesuai dengan Indonesia melalui kegiatan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kegiatan
tersebut diantaranya adalah diseminasi hasil penelitian dan pemikiran dari PSB yang dituangkan salah
satunya dalam bentuk kegiatan seminar. Dalam kegiatan seminar ini PSB mencoba akan mendiseminasikan
informasi terkait konsep eksplorasi, konservasi. Sumber daya Biofarmaka, budidaya bahan baku biofarmaka
terstandar, aspek sosial ekonomi dalam pemanfaatan biofarmaka, standardisasi kimia bahan baku dan produk
biofarmaka serta konsep hewan model sebagai alat uji aktivitas produk biofarmaka. Melalui kegiatan seminar
ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan dan peningkatan jamu demi mendukung sistem
pelayanan kesehatan nasional.

Diseminasi konsep pengembangkan dan peningkatkan kualitas obat herbal atau jamu terstandar dari hulu ke
hilir yang dapat meningkatkan kapasitas kesehatan pada hewan, manusia, dan tanaman.
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Didahului dengan Abstrak.
Makalah dalam Bahasa Indonesia sesuai EYD,
maksimum 5 halaman, dua kolom berjarak 1 cm.
Terdiri dari Latar Belakang, Metode penelitian,
Hasil Pembahasan & Kesimpulan,
Diketik dalam format MS-Word, Verdana font 8,
spasi 1,5, margin 2 cm untuk semua sisi, kertas
A4.

