Menteri Rini, Lepas Ekspor Produk Vaksin ke Pakistan,
Turki dan Honduras

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tunjukan komitmen dan dukungan
peningkatan ekspor dari BUMN berbagai sektor. Rini hadir langsung melepas ekspor produk vaksin
Bio Farma, setelahnya sebelumnya melepas produk dari Pindad dan LEN Industri di Bandung, Rabu
(31/10/2018).
Menurut Rini, “Di sektor industri Farmasi, BUMN didorong untuk memproduksi produk farmasi
yang memiliki nilai tambah, BUMN yang telah memiliki produksi melebihi kebutuhan dalam negeri
kami dorong untuk meningkatkan ekspor. Sesuai dengan INPRES No 6 tahun 2016 tentang
percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan”.
Rini menambahkan, “Bio Farma agar terus meningkatkan kemandirian bahan baku vaksin,
memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, serta kapasitas lebih dapat diekspor untuk membantu
pasokan kebutuhan vaksin global”.
Sementara itu, M. Rahman Roestan, Direktur Utama Bio Farma, turut hadir dan menyampaikan “Bio
Farma sudah lama mengekspor produk vaksin, kami memulai ekspor perdana pada tahun 1998, satu
tahun setelah produk vaksin kami mendapat pra-kualifikasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO)”.
“Hari ini, terdapat pengiriman ke empat (4) negara tujuan ekspor. Tiga (3) diantaranya adalah
finished product vaksin Polio (bOPV-20 dosis) ke Pakistan dan ke Turkey, serta vaksin Difteri
Tetanus Pertusis (DTP) 10 dosis ke Honduras, Amerika Tengah. Selain itu kami juga ada pengiriman
bulk (bahan setengah jadi atau intermediate product) Polio ke India”.tambahnya
“Jadi, total nilai ekspor vaksin yang dilepas hari ini, sebesar USD 5,18 juta atau sekitar 75 Miliar
rupiah” yang diekspor terdiri dari 50 juta dosis bulk polio ke India sedangkan ke Pakistan, Turkey
dan Honduras sekitar sebanyak 1 juta vial vaksin bOPV-20 dosis dan 10 dosis”. ungkap Rahman.
Menteri Rini menambahkan “Kami bangga dengan konsistensi dan pencapaian Bio Farma yang
sudah beberapa kali meraih penghargaan Primaniyarta dan yang terbaru yaitu kategori Pelopor
Pasar Baru dari Kementerian Perdagangan yang diserahkan langsung oleh Presiden RI”.
“Raihan penghargaan tersebut atas keberhasilan Bio Farma dalam memperluas pasar vaksin,

dengan menambah jumlah market di negara-negara benua Asia dan Afrika, sehingga sampai dengan
2018, produk vaksin Bio Farma sudah digunakan di lebih dari 140 negara”tutup Rini.
**-**

Tentang Bio Farma
Bio Farma merupakan BUMN produsen Vaksin dan Antisera, saat ini berkembang menjadi
perusahaan Life Science, didirikan 6 Agustus 1890. Selama 128 tahun pendiriannya Bio Farma telah
berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, baik di Indonesia maupun mancanegara.
Lebih dari 140 negara telah menggunakan produk Vaksin Bio Farma terutama negara – negara
berkembang, dan 49 diantaranya adalah negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam
(OKI). Dengan kapasitas produksi lebih dari 2 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).

Tentang Ekspor Vaksin Bio Farma
Bio Farma hampir setiap pekan mengirimkan produk ke mancanegara, mayoritas negara
berkembang dan negara Islam. Selain produk akhir vaksin yang didistribusikan melalui lembaga
Internasional UNICEF, PAHO, Bio Farma juga melakukan ekspor dalam bentuk bulk vaksin atau
intermediate produk yang nantinya akan di formulasi dan dikemas menjadi produk akhir vaksin.
Ekspor produk Vaskin Bio Farma dilakukan melalui bilateral dan melalui beberapa produsen vaksin
langsung. Beberapa produsen yang membeli bulk antara lain produsen vaksin di India, perusahaan
di Belgia, Turki, Mexico, Mesir, Thailand, Filipina, dan beberapa negara lain. Beberapa jenis vaksin
yang diekspor sepanjang bulan September sampai dengan Desember 2018 terdiri dari vaksin polio,
campak, TT, DTP, Td. Dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih tinggi sehingga
Bio Farma turut menciptakan kemandirian bahan baku vaksin.
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