Bio Farma Raih Juara II Annual Report Award 2016
[:id]PT Bio Farma (Persero) mendapatkan anugerah sebagai Juara ke 2 untuk ketegori BUMN Non
Keuangan Non Listed (BNKNL) dalam acara Annual Report Award 2016 (ARA 2016), yang
dilaksanakan pada tanggal 19 September 2017 di Gedung Dhanapala Jakarta. Penghargaan ARA
2016 diberikan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida,
didampingi oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Steategis Kementerian BUMN,
Aloysius K. Ro kepada Plt Direktur Utama Bio Farma, Juliman.
Annual Report Award (ARA) merupakan kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), bekerja sama dengan Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, Bank
Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dan Ikatan
Akuntan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik
(GCG) melalui keterbukaan informasi dari perusahaan-perusahaan yang setiap tahun menerbitkan
laporan tahunan dan mendorong perusahaan – perusahaan yang ada di Indonesia mampu bersaing
dengan perusahaan dari negara lain. Jumlah peserta ARA 2016 terdiri dari 314 perusahaan yang
terdiri dari 301 perusahaan umum dan 13 dana pensiun.
Menurut Juliman, penghargaan ini merupakan prestasi yang menggambarkan bahwa Bio Farma
memiliki Komitmen untuk terus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap
menjalankan proses bisnisnya, dan menyesuaikan dengan tuntutan global, khususnya dalam bisnis
bidang lifescience, "Kami berkomitmen untuk mengedepankan prinsip Accountability,
Responsibility, Independency dan Fairness, yang kemudian kami terjemahkan dalam laporan
tahunan dan dalam setiap proses bisnis di Bio Farma, sehingga kami siap untuk memenangkan
persaingan, lokal, regional dan global”, ujar Juliman.
Indonesia Living Legend
Sementara itu, pada saat yang bersamaan, Bio Farma dinobatkan sebagai Indonesia Living Legend
Companies dari majalah SWA, karena eksistensisnya, yang secara konsisten selama 127 tahun
berkontribusi meningkatkan kuliatas hidup bangsa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Penghargaan ini diberikan oleh pemimpin redaksi majalah SWA, Sujatmaka, didampingi oleh
Pemimpin Usaha SWA Zetta Sarasvati, kepada Direktur Keuangan Bio Farma, Pramusti di Jakarta.
Pramusti mengatakan penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Bio Farma untuk terus
berinovasi dalam bidang kesehatan agar kebermanfaatan bio farma dapat terus dirasakan oleh
generasi - generasi mendatang.
Tentang Bio Farma
Bio Farma adalah BUMN produsen Vaksin dan Antisera, saat ini berkembang menjadi perusahaan
Life Science, didirikan 6 Agustus 1890. Selama 127 tahun pendiriannya Bio Farma telah
berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, baik di Indonesia maupun mancanegara.
Lebih dari 130 negara telah menggunakan produk Vaksin Bio Farma terutama negara – negara
berkembang, dan 50 diantaranya adalah negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam
(OKI). Dengan kapasitas
produksi sekitar 3 miliar dosis pertahun, merupakan terbesar di Asia Tenggara. Bio Farma telah
memenuhi kebutuhan vaksin Nasional, termasuk kebutuhan vaksin untuk Jemaah Haji dan Umrah,
serta kebutuhan vaksin dunia melalui WHO dan UNICEF. Dengan filosofi Dedicated to Improve
Quality of Life, Bio Farma berperan aktif dalam meningkatkan ketersediaan dan kemandirian
produksi Vaksin di negara-negara berkembang dan negara-negara Islam untuk menjaga keamanan
kesehatan global (Global Health Security). Informasi lebih lanjut www.biofarma.co.id
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