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PENJUALAN BERSIH
PT PYRIDAM FARMA TBK
(MILIAR RP)

 PT PYRIDAM FARMA TBK 
  TERBAIK KAPITALISASI PASAR DI BAWAH RP 1 TRILIUN

p

akTi  alin ker a sama sTraTe is 
Langkah-langkah bisnis strategis mulai dilaksanakan PYFA sejak 

awal 2021. Ekspansi perseroan mulai dari mendirikan empat anak 
usaha baru, peluncuran produk baru, hingga menjalin kerja sama 

bisnis dengan perusahaan Korea Selatan. 
OLEH: PARINA THEODORA

ANDEMI DAN MASALAH 
KESEHATAN MASIH menjadi 
perhatian penuh pemerintah 
dan masyarakat. Dampaknya, 

kebutuhan akan alat kesehatan serta su-
plemen penunjang kesehatan meningkat 
sepanjang pandemi. Oleh karena itu, PT 
Pyridam Farma Tbk menyatakan kesiap-
annya menghadapi tantangan bisnis di 
tengah pandemi Covid-19. Emiten berkode 
dagang PYFA inipun mengambil langkah-
langkah strategis untuk beradaptasi dengan 
menambah pasokan alat kesehatan serta vi-
tamin dan suplemen.

Langkah yang diambil PYFA membawa 
emiten farmasi ini, mencatatkan pertum-
buhan yang signifikan sepanjang 2020. 
Selama periode tersebut, emiten yang mulai 
menawarkan sahamnya ke bursa pada 2001 
ini, berhasil mencatatkan pertumbuhan 
laba bersih sebesar 136,58%. Dari Rp 9,34 
miliar pada 2019, naik  menjadi Rp 22,1 
miliar di 2020. 

Sementara pencapaian selama triwu-
lan I/2021 juga sangat impresif. Perolehan 
laba bersih PYFA selama triwulan I/2021 
mencapai Rp 10,9 miliar atau naik 149% 
jika dibandingkan dengan laba bersih tri-
wulan I/2020 yang sebesar Rp 4,4 miliar. 
Sedangkan angka penjualan pada tiga 

bulan pertama 2021 mencapai Rp 117,41 
miliar atau tumbuh 48,52% dibanding peri-
ode sama tahun lalu yang sebesar Rp 79,03 
mi liar. 

Perseroan menyatakan kenaikan pen-
jualan didorong pertumbuhan penjualan 
produk alat kesehatan yang meningkat 
lebih dari enam kali lipat. Divisi alat kese-
hatan berkontribusi 23% terhadap total 

penjual an bersih perseroan. Sedangkan, 
penjualan produk farmasi dan jasa maklon 
menyumbang 77% terhadap total penjualan 
bersih PYFA.

Di tahun ini, perseroan berkomitmen 
untuk terus menghadirkan produk dan 
layanan yang sesuai dengan kebutuhan 
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masyarakat Indonesia. PYFA juga akan 
terus mengeksplorasi dan menjalin kerja 
sama strategis dengan perusahaan yang 
terpercaya untuk menghadirkan alat kese-
hatan yang terdepan guna memajukan 
industri healthcare di Indonesia. 

Salah satu strategi bisnis yang dilakukan 
adalah dengan meluncurkan produk baru. 
Di  awal tahun ini, PYFA meluncurkan 
produk vitamin D3-1000. Jenis vitamin 
ini dipilih untuk memenuhi kebutuhan 
vitamin D3 di tengah meningkatnya per-
mintaan vitamin D3 pada masa pandemi 
Covid-19. 

Sementara kerja sama strategis telah 
dimulai dengan mengandeng perusahaan 
asal Korea Selatan, LG International Corp 
(LGI) pada April 2021. Di Korea Selatan 
sendiri, LGI merupakan salah satu kong-
lomerat terbesar dengan berbagai inovasi 
produk dan layanan yang baik. Kontrak 
ini dtandatangani untuk pemasaran dan 
penjualan produk kesehatan LGI atau 
afiliasinya di Indonesia. Secara garis be-
sar, kedua belah pihak sepakat menjajaki 
sejumlah peluang bisnis dalam bidang 
kesehatan. Terutama yang terkait dengan 
produk-produk farmasi, vitamin dan suple-
men kesehatan, peralatan 
kesehatan, dan produk 
konsumsi. 

Bersama dengan LGI, 
PYFA akan menghadir-
kan produk farmasi dan 
produk kesehatan lain dari 
Korea yang sesuai de ngan 
pasar di Indonesia, serta 
memberikan manfaat bagi 
masyarakat Indonesia. 
Kerja sama dengan LGI 
ini juga demi memperluas 
kegiatan usaha perseroan. 
Selain mendiri kan kantor perwakilan PYFA 
di Korea Selatan, di tahun ini perseroan 
juga mendiri kan empat anak usaha baru. 
Keempat anak usaha baru tersebut adalah 
PT Pyfa Medika Indonesia, PT Mega Inter 
Distrindo, PT Pyfa Investama Media, dan 
PT Pyfa Sehat Indonesia. 

PT Pyfa Medika 
Indonesia merupakan pe-
rusahaan yang bergerak 
di bidang per dagangan 
eceran barang farmasi 
di apotek, alat labora-
torium, farmasi dan 
kesehatan, jasa pengujian 
laboratorium serta aktivi-
tas penunjang pelayanan 
kesehatan. PT Mega Inter 
Distrindo akan bergerak 

di bidang perdagangan besar farmasi, obat 
tradisional, kosmetik serta alat laborato-
rium, farmasi, dan kedokteran.

Sedangkan PT Pyfa Investama Medika 
bergerak di bidang perdagangan besar atas 
balas jasa (fee) atau kontrak, terutama di 
bidang pembukuan dan akuntansi serta 

PEROLEHAN LABA 
BERSIH PYFA TUMBUH 
149% SELAMA 
TRIWULAN I/2021 
RP 10,9 MILIAR 
DARI PERIODE 
SEBELUMNYA PADA 
TRIWULAN I/2020 
YANG SEBESAR 
RP 4,4 MILIAR.

konsultasi bisnis dan jasa administrasi 
kantor dan PT Pyfa Sehat Indonesia yang 
bergerak di bidang perdagangan eceran 
barang farmasi, obat tradisional, kosme-
tik, alat laboratorium, farmasi, kesehatan, 
pengepakan dan penjualan dengan meng-
gunakan platform digital.

Dalam menghadapi persaingan serta 
tantangan bisnis di tengah pandemi 
Covid-19, perseroan akan mengambil 
lang kah strategis untuk beradaptasi dengan 
menambah pasokan alat kesehatan serta 
vitamin dan suplemen, sehingga bisa me-
ngantarkan PYFA mencatat pertumbuhan 
signifikan. Sejalan dengan itu, perseroan 
juga akan terus berinovasi dengan men-
jalin kerja sama strategis dengan berbagai 
industri untuk memajukan industri far-
masi di Indonesia. n
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