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Val~sin :Flu Babi---

JAKARTA, TRIBUN -PT
Bio Farma siap mengem-
bangkan vaksin flu babi
meski belum mendapat
penugasan dari pemerin-
tah. BUMN farmasi ini su-
dah mendatangkan virus
flu babi untuk diteliti dan
vaksinya siap beredar da-
lam 5-6 bulan.

"Kita sedang coba kem-
~angkan vaksin flu babi,
karena sebenarnya mirip
dengan vaksin flu burung
hanya tinggal ganti bibit

- --- -

. Beredar 5-6 Bulan I..agi
(virus yang sudah dinonak-
tifkan) nya," ujar Direktur
Utama Bio Fa.rma Isa Man-
syur, di kantor cabang Bio
Farma di Gedung Arthalo-
ka, Jalan Jenderal Sudir-
man, Jakarta, Senin (11/5).

Ia mengatakan, langkah
tersebut dilakukan untuk
berjaga-jaga jika suatu saat
pemerintah memberi tugas
untuk membuat vaksin flu

Laba Bersih Turun 11,7 Persen
PT Bio Farma memperkirakan
laba bersih perseroan bakal
turun 11,7 persen dari Rp
136 miliar di 2008 menjadi
Rp 120 miliardi 2009. Krisis
global membuat banyak
pembeli Siq Farma menegosi-
asi harga.

Direktur Utama Sio Farma
Isa Mansyur menyebutkan,
laba bersih pada 2008
tersebut juga lebih tinggi
dari laba bersih tahun 2007
sebesar Rp 117 miliar.
"Karena krisis ekonomi
global banyak buyer kita
yang melakukan nego
harga," ungkapnya, di kantor
cabang Sio Farma di Gedung
Arthaloka, Jalan Jenderal
Sudir,nan, Jakarta, Senin
(11/5).

Meski begitu, jumlah bahan
baku impor perseroan selama
ini tidak terlalu banyak
sehingga penurunannya tidak
terlalu tajam.

Selain itu, katanya,
pendapatan perseroan tahun
2009 diproyeksikan sebesar
Rp 950 miliar. Angka ini
diperkirakan naik Rp 100
miliar dari pendapatan
perseroan sepanjang tahun
2008 yang mencapai Rp 850
miliar, lebih tinggi dari tahun
2007 sebesar Rp 745 miliar.

"Kita. akan tetap fokus di
ekspor untuk mengejar
target pendapatan. Kontri-
busi ekspor ke pendapatan

~an 60 perse~, ~O 'p~~n

-_._._---
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LABA:
Rp 117 miliar (2007)
Rp 136 millar (2008)
Rp 120 miliar'
(proyeksi 2009)

PENDAPATAN:

Rp745 miliar
Rp 850 miliar
Rp 950 miliar (prediksi
2009)

SUMBER
PENDAPATAN:

60 persen ekspor
'* 40 persen domestik
VAKSINDIEKSPOR:

polio, campak,
hepatitis b, pertusis,
tetanus

sisanya domestik," ujarnya.
la menambahkan, vaksin

yang sela(T1aini diekspor
oleh perseroan antara lain
p'olio, campak, hepatitis b,
pertusis, dan tetanus.

Selain produk jadi,
perseroan juga mengekspor
bahan baku pembuatan
vaksin untuk berbagai macam
vaksin ke lebih dari 100
negara di dunia.

Tahun ini perseroan
menganggarkan dana
investasi sebesar Rp 250
miliar tahun 2009 untuk
meningkatkan kapasitas
produksi ditteri, pertusis,
dan tetanus. Seluruh dana
tersebut akan diambil dari
kas internalperseroan.(dtf)

-- --

babi, maka perseroan tidak
perlu mengembangkan lagi
dan bisalangsung mempro-
duksi.

Dalam mengembangkan
virus flu babi, langkah per-
tama yang akan dilakukan
perusahaan plat merah ter-
sebutadalah mengembang-
kan sebuah teknologi ber-
nama seasonalflu (flu mu-
siman).

"Dengan teknologi itu jadi
lebih mudahkan kita meng-
ganti bibit dalarn tiap virus
yang berbeda," ujarnya.

Ia menambahkan, pihak-
nya sudahmelakukankerja7
sarnadengan beberapauni-
versitas untuk pengemba-
ngan teknologi seasonalflu.
Universitas tersebut antara
lain Universitas Padjadjaran,
Universitas Airlangga, dan
Universitas Indonesia.

BUMN farmasi itu sudah
mendatangkan virus flu babi
dari National Institute Bio-
logical Standard and Control
(NIBSC) Inggris yang men-
dapat standar dari badan
kesehatan dunia (World He-
alth Organization-WHO).

Menurutnya, dalam ke-
adaan darurat perusahaan
plat merah itu bisa menge-
darkan vaksin flu babi da-
lam jangka waktu 5-6 bulan
lagi. "Produksi sekitar tiga
bulan dan distribusi ke
pasar dua bulan. Jadi sudah
bisa tersebar dalam 5-6
bulan. Itu kalau diminta
pemef.intah kami siap,"
ungkapnya.

Ia mengharapkan, deng-
an pengembangan vaksin
sedari dini tersebut bisa
mencegah terjadinya pan-
demi di dalam negeri. Se-
belumnya, pemerintah su-
dah menyiapkan danasebe-
sar Rp 700 miliar untuk
pengembangan vaksin flu
burung. (cltf)


