SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
PADA PENINJAUAN PEMBANGUNAN PABRIK
BAHAN BAKU OBAT PT. KALBE FARMA Tbk
CIKARANG, JAWA BARAT
RABU, 27 JANUARI 2016

Yang terhormat:
 Presiden Direktur PT. Kalbe Farma;
 CEO Genexine, Inc;
 Dirjen IKTA, Kementerian Perindustrian;
 dan hadirin sekalian yang saya hormati

Assalamu’alaikum Wr.Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini
dalam rangka peninjauan pembangunan pabrik bahan
baku obat berbasis bioteknologi PT. Kalbe Farma Tbk di
Cikarang, Provinsi Jawa Barat.

Dan apresiasi saya sampaikan kepada PT. Kalbe Farma
Tbk atas komitmen dalam realisasi investasi pada sektor
bahan baku obat berbasis bioteknologi yang bekerjasama
dengan Genexine Inc. dari Korea Selatan. Perlu saya
sampaikan disini bahwa investasi ini merupakan salah
satu langkah penting dalam pengembangan industri
farmasi Indonesia menuju kemandirian produksi obat dan
bahan baku obat.

Hadirin yang saya hormati,
Liberalisasi perdagangan dunia semakin meningkat dari
tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan ragam kerjasama
ekonomi dan perdagangan dunia, baik bilateral, regional,
maupun multilateral. Salah satunya adalah pasar bebas
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang secara efektif
berlaku Januari 2016 ini.
Dengan total jumlah penduduk pada kawasan ini sekitar
650 juta jiwa, tentunya menjadi pasar yang sangat
potensial bagi produk industri yang diiringi dengan
peningkatan investasi.
Tantangannya adalah akan tercipta

peningkatan arus

barang, jasa, dan tenaga kerja intra-ASEAN.
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Dan sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan
Industri

Nasional

(RIPIN),

Pemerintah

berkewajiban

memfasilitasi pengembangan industri prioritas dalam
menghadapi peningkatan level kompetisi dalam kerangka

Free Trade Agreement (FTA) tersebut, salah satunya
adalah industri farmasi nasional.

Hadirin yang saya hormati,
Pada level ASEAN, pasar farmasi Indonesia adalah 27%
dari total pasar ASEAN. Dari jumlah tersebut, sekitar 70
% didominasi oleh pemain nasional yang menjadikan
Indonesia satu-satunya negara di ASEAN yang didominasi
oleh industri lokal.
Pasar produk farmasi Indonesia sendiri pada tahun 2016
ini

diproyeksikan

sebesar

Rp.

69,07

Triliun

yang

diharapkan meningkat menjadi Rp. 102,05 Triliun pada
tahun 2020.
Sementara itu nilai perdagangan produk farmasi intraASEAN adalah sebesar USD 1,11 Billion.
Peluang yang besar akan kebutuhan produk farmasi
tersebut tentunya harus diiringi dengan peningkatan
kualitas yang mumpuni melalui Research & Development
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(R&D) yang komprehensif, mengingat bahan baku obat
sekitar 95% masih diimpor.
Dan sejalan dengan hal tersebut, saya berpendapat perlu
juga

dilakukan

penelitian

independen

pada

produk

biotech & natural sebagai substitusi bahan baku obat
berbasis kekayaan alam yang terintegrasi dari hulu hingga
hilir.

Hadirin yang saya hormati,
Investasi yang dilakukan oleh PT. Kalbe Farma Tbk yang
bekerjasama dengan Genexine Inc. merupakan salah satu
upaya integrasi hulu-hilir industri farmasi dalam rangka
mengurangi ketergantungan impor bahan baku. Investasi
sebesar USD 50 juta tersebut akan menghasilkan produkproduk biofarmasi untuk pasar domestik dan regional,
yang diharapkan dapat berproduksi pada tahun 2018.
Pemerintah menyadari bahwa pembinaan industri farmasi
merupakan

kerjasama

lintas

sektoral

yang

saling

terintegrasi dan merupakan salah satu sektor yang high

regulated. Dalam pembinaan industri farmasi, selain
pemenuhan terhadap regulasi dari sisi kesehatan juga
diperlukan fasilitasi atau pembinaan untuk menjamin
standar dan kualitas produk serta pengembangan usaha.
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Dan PT. Kalbe Farma menurut hemat saya merupakan
salah satu pelopor akan baiknya pembinaan standar dan
kualitas produk farmasi.

Hadirin yang saya hormati,
Semoga dengan hadirnya pabrik bahan baku obat berbasis
bioteknologi

ini,

dapat

memberikan

manfaat

bagi

pengembangan industri farmasi nasional, memacu industri
sejenis

untuk

mengembangkan

selalu

melakukan

teknologi

inovasi

produksi

dan

sehingga

menghasilkan produk-produk berkualitas, baik di Indonesia
maupun dunia.
”Selamat dan Apresiasi” kepada PT. Kalbe Farma Tbk dan
Genexine Inc.

Terima Kasih,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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