Bio Farma Gelar School of Vaccine for Journalist
PT Bio Farma (Persero) bekerjasama dengn Serikat Perusahaan Pers (SPS) menggelar acara
‘School Of Vaccine For Journalist’ yang akan diadakan pada tanggal 11 – 12 Agustus 2014 di
Gedung Administrasi I Bio Farma Bandung, dan tanggal 18 – 19 Agustus 2014 di Gedung Dewan
Pers Jakarta. Program peningkatan kompetensi di bidang vaksin khusus untuk para jurnalis,
program ini juga merupakan pembekalan awal bagi rekan – rekan media, yang nantinya akan
mengikuti lomba menulis dengan tema ‘Vaksin Indonesia untuk Dunia’. Menurut Head of Corporate
Secretary M. Rahman Rustan, acara ini diselenggarakan untuk meningkatkan “engagement” antara
Bio Farma dengan kalangan jurnalis, disamping untuk memberikan pembekalan kepada jurnalis
tentang seluk beluk dunia vaksin dan Bioteknologi. “Bioteknologi yang merupakan dasar pembuatan
vaksin bukanlah hal yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, oleh karenanya Bio Farma
memilih program pelatihan ini, dengan harapan para jurnalis nantinya akan menyampaikan
informasi tentang perkembangan bioteknologi kepada masyarakat awam, sehingga masyarakat
mengerti mengenai teknologi vaksin dan perkembangannya”. ujar Rahman. Sementara itu Direktur
Eksekutif SPS Asmono Wikan mengharapkan dengan adanya acara ini, dapat memberikan
kesempatan kepada jurnalis untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para jurnalis, terkait
dengan Vaksin, Antisera, serta Riset Bioteknologi yang dimiliki Bio Farma, dan memberikan ruang
eksplorasi mendalam kepada jurnalis untuk ikut mengawal isu vaksin, antisera, dan riset
bioteknologi baik dalam pemberitaan (news) maupun ulasan (feautures), “Banyak masyarakat yang
belum memahami manfaat dari vaksin, apalagi mengenai perkembangan teknologinya, untuk itulah
kami sebagai wartawan merasa mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi yang
akurat dan terpercaya mengenai vaksin, kepada masyarakat umum sehingga tidak ada lagi kesalah
pahaman mengenai manfaat vaksin”, ujar Asmono. Head of Corporate Communications Department
Bio Farma N. Nurlaela, mengatakan dalam dua hari ini akan dibahas beberapa tema antara lain,
sejarah imunisasi, proses pengembangan riset vaksin, pendaftaran produk vaksin sebelum masuk ke
pasar, serta metode penulisan news features tentang Bioteknologi yang menarik bagi pembaca,
“Dalam dua hari kedepan, kami akan menghadirkan nara sumber yang kompeten dalam bidangnya
seperti dalam bidang perkembangan vaksin, penulisan berita dan kami juga akan menghadirkan
nara sumber internal Bio Farma yang akan membahas mengenai Regulasi & Pendaftaran Vaksin
baru”, Ujar Lala. Pelatihan yang akan dihadiri oleh beberapa nara sumber ahli dalam bidang vaksin
antara lain DR.Julitasari Sundoro,dr.,M.Sc dari Indonesian Technical Advisory Group on
Immunization (ITAGI), yang akan membawakan materi seminar mengenai Sejarah Vaksinasi di
Indonesia, dan Prof.DR.Kusnandi Rusmil,dr.,SpA (K).,MM Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas
Kedokteran Univesitas Padjadjaran Bandung akan memberikan beberapa materi yang berkatan
dengan perkembangan vaksin baru, dan beberapa tokoh Pers Nasional seperrti Arief Zulkifli yang
akan memberikan pelatihan Kiat Menulis News Features Bioteknologi dan Ninok Leksono sebagai
Anggota Dewan Pers Nasional.
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