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Uji Klinis Vaksin Covid-19
Ditarget Rampung Januari 2021
ISTIMEWA

Tim Uji Klinis Vaksin
COVID-19 menyatakan uji klinis tahap
III untuk vaksin
kerja sama antara
Bio Farma dan Sinovac Biotech, China,
ditargetkan selesai
pada Januari 2021.
Jakarta, HanTer - “Tadi
kita sudah ketemu Pak Presiden, beliau sangat mendukung uji klinis vaksin
ini dan sangat membantu
apapun kebutuhannya sehingga kami sangat optimis.
Kami rencanakan uji klinis
ini selesai bulan Januari,”
kata Koordinator Uji Klinis
Vaksin COVID-19 Kusnandi
Rusmil di lingkungan Istana
Kepresidenan Jakarta, Selasa
(21/7/2020).
Kusnandi yang juga dosen Ilmu Kesehatan Anak,
Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran mengatakan akan ada 1.620 orang
relawan yang akan ikut uji
klinis tahap ketiga tersebut.
“Selanjutnya akan dilakukan
tindakan-tindakan penyuntikan yang akan dilakukan oleh
departemen kesehatan. Saya
harus melakukan pengujian
vaksin betul-betul efektif dan
aman dan dalam perhitungan

ILUSTRASI
statistik saya akan mengumpulkan kurang lebih 1.620
orang,” tambah Kusnandi.
Menurut dia, 1.620 orang
itu berusia 18-59 tahun dan
harus sehat. “Orang itu pasti
diperiksa dulu dengan teliti,
diperiksa darahnya, diperiksa
jantungnya, diperiksa paruparunya, kalau sudah sehat
baru bisa ikut penelitian ini.
Harapan saya semuanya baik
dan penelitian ini akan selesai
pada bulan Januari,” ungkap
Kusnandi
Mereka yang berminat
untuk ikut akan direkrut secara sukarela. “Siapa saja
yang mau bisa, kami punya
kantong-kantong penelitian,
akan kami beri brosur siapa

Jokowi Instruksikan
Penanganan TBC
Lintas Sektor
Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo
(Jokowi) mengingatkan bahaya penyakit
menular Tuberkulosis (TBC) yang rentan
menyerang kelompok masyarakat
produktif berusia 15 hingga 55 tahun.
“Sekitar 75 persen pasien TBC
adalah kelompok produktif artinya di
usia produktif 15-55 (tahun), ini yang
juga harus kita waspadai,” kata Presiden
Jokowi dalam rapat terbatas Percepatan
Eliminasi TBC di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Dilansir Antara, berdasarkan laporan yang diterima Presiden, jumlah pasien
TBC yang meninggal dunia di Indonesia
cukup banyak. Indonesia juga menjadi
negara ketiga tertinggi di dunia untuk
jumlah pasien penderita TBC, setelah
India dan China.
Pada tahun 2017, kata Presiden,
di Indonesia terdapat 165 ribu orang
meninggal karena TBC dan di tahun
2018 tercatat 98 ribu orang meninggal
karena TBC. “Dan TBC merupakan salah
satu dari 10 penyakit menular yang
menyebabkan kematian terbanyak di
dunia, lebih besar dibanding HIV, AIDS
tiap tahunnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, Kepala Negara
meminta upaya pencegahan dan penanganan TBC harus dilakukan lintas sektor. Selain dari sisi pengobatan, jajaran
kementerian dan lembaga negara juga
harus mendorong pencegahan penularan TBC. Misalnya, dengan menata ulang
lingkungan masyarakat karena kondisi

lingkungan yang padat, kumuh, dan minim asupan cahaya matahari merupakan
tempat yang rawan penularan TBC.
“Untuk tempat tinggal rumah lembab, tanpa cahaya matahari, kurang
ventilasi terutama tempat-tempat yang
padat. Kepadatan lingkungan ini betulbetul sangat berpengaruh terhadap
penularan antar individu sehingga ini
bukan hanya di Kementerian Kesehatan,
di Kementerian Sosial tapi juga Kementerian PUPR juga harus dilibatkan, dalam
pengurangan TBC ini,” ujarnya.
Dari sisi pengobatan, Presiden
meminta seluruh alat medis dan farmasi
untuk menangani TBC harus tersedia.
“Stok obat-obatan harus dipastikan
tersedia, kalau perlu butuh Perpres
atau Permen segera terbitkan. Prinsip
kita sejak awal segera temukan, obati
itu yang dilakukan, seperti yang kita
kerjakan pada COVID-19. TBC yang
jelas juga menjadi concern kita untuk
menyelesaikan,” ujarnya.
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yang ingin ikut penelitian
kami silakan mendaftar, itu
sukarela,” tambah Kusnandi
yang sudah meneliti vaksin
sejak lebih dari 20 tahun dan
telah mengerjakan 32 kali uji
klinis vaksin di Indonesia itu.
Menurut Kusnandi, uji
klinis tahap III vaksin COVID-19 dari Sinovac itu juga
dikerjakan bersama-sama dengan negara lain seperti India,
Bangladesh, negara-negara
Afrika dan Amerika Latin.
“Uji klinis I dan II dilakukan
di China dengan hasil yang
baik, sekarang uji klinis ketiga
dilakukan di beberapa negara
dengan harapan hasilnya baik
sehingga vaksin ini bisa dipergunakan,” ungkap Kusnandi.

Kusnandi mengakui Presiden Jokowi meminta uji
klinis dapat dipercepat menjadi hanya 3 bulan saja tapi
ia menolaknya. “Presiden
mengatakan diusahakan vaksin ini cepat ada kalau bisa 3
bulan. Saya sampaikan tidak
bisa 3 bulan karena kita harus
melakukan dengan hati-hati
dan dengan benar karena
untuk uji klinis medis ada
tata cara yang sudah diatur
WHO, tidak boleh dipercepat
karena nanti akhirnya tidak
baik, malah vaksin ini tidak
terpantau efek sampingnya
dan manfaatnya,” tambah
Kusnandi.
Vaksin COVID-19 buatan
Sinovac tersebut tiba di Indo-

nesia pada Minggu (19/7). Di
Indonesia, BUMN farmasi
Bio Farma rencananya akan
memproduksi dan mendistribusikan vaksin tersebut bila
uji klinis berhasil.
“Kami dari Bio Farma
mendapat tugas untuk memastikan kapasitas produksi
vaksin ini bisa dikelola dengan baik, sampai saat ini
kami sudah menyiapkan 100
juta dosis per tahun,” kata
Direktur Utama Bio Farma,
Honesti Basyir.
Bio Farma rencananya
akan memproduksi dan mendistribusikan vaksin tersebut
bila uji klinis berhasil.
“Kita akan expand menuju 250 juta dosis per tahun
tapi untuk tahap pertama
sesuai target penyelesaian
uji klinis Januari 2021, pada
saat selesai uji klinis dan izin
edarnya keluar, kami sudah
menargetkan untuk bisa selesai sekitar 40 juta dosis per
tahun,” tambah Honesti.
Saat ini, vaksin dari Sinovac tersebut menurut Honesti berada di Biofarma
dan masih disimpan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan
penyimpanan vaksin internasional.
“Saatnya nanti uji klinis
sudah dimulai saya akan berikan ke tim uji klinis untuk
segera diberikan vaksinasi
ke sampel sejumlah 1.620
orang,” ungkap Honesti.
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Pemerintah Prioritaskan Penanganan
Covid-19 di Delapan Provinsi
Jakarta, HanTer - Juru Bicara
Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah
memprioritaskan penanganan
COVID-19 di delapan provinsi
yang berkontribusi sebanyak
74 persen dari total kasus di
seluruh Indonesia.
“Delapan provinsi itu
adalah Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi
Selatan, Papua, DKI Jakarta,
Jawa Barat, Jawa Tengah,
dan Jawa Timur,” kata Wiku
dalam jumpa pers Satuan
Tugas Penanganan COVID-19
yang diikuti melalui akun Youtube Sekretariat Presiden di
Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Wiku berharap pemerintah daerah di delapan provinsi
prioritas tersebut, beserta
dengan daerah-daerah yang
masih berstatus zona risiko
tinggi dan sedang, betul-betul
berupaya mempromosikan
kesehatan dengan protokol

kesehatan, yaitu mencuci tangan
menggunakan sabun dan air
mengalir, memakai masker, dan
menjaga jarak.
Selain itu, masyarakat di delapan provinsi prioritas serta zona risiko tinggi dan sedang diharapkan
menjaga kekebalan tubuh dan disiplin dalam menjalankan protokol
kesehatan. “Sehingga penanganan
COVID-19 dan evaluasi zonasi masing-masing daerah setiap minggu
bisa semakin membaik,” tuturnya.
Menurut data dari Satuan
Tugas Penanganan COVID-19,
hingga Selasa pukul 12.00 WIB
terdapat 1.655 kasus positif baru
sehingga akumulasi infeksi COVID-19 di Indonesia menjadi
89.869 orang.
Dilansir Antara, provinsi dengan penambahan kasus positif
tertinggi adalah DKI Jakarta (433
orang), Jawa Timur (283 orang),

Jawa Tengah (121 orang), Sulawesi Selatan (93 orang), dan
Kalimantan Selatan (92 orang).
Sedangkan jumlah kasus positif
yang sembuh bertambah 1.489
orang menjadi 48.466 orang dan
meninggal dunia bertambah 81
orang menjadi 4.320 orang.
Provinsi dengan penambahan
kasus sembuh tertinggi adalah
Jawa Timur (348 orang), Sulawesi
Selatan (288 orang), DKI Jakarta
(266 orang), dan Kalimantan
Selatan (191 orang). Jumlah spesimen yang diperiksa mencapai
22.262 spesimen sehingga total
spesimen yang diperiksa menjadi
1.257.807 spesimen.
Kasus suspek yang masih
diawasi sebanyak 44.003 orang,
sedangkan kasus konfirmasi COVID-19 yang masih dipantau
sebanyak 89.869 orang.
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Jangan Sepelekan,
Cedera Tulang dan Otot
Perlu Penanganan Tepat
Jakarta, HanTer - Bergerak dengan bebas merupakan keinginan semua
orang dari segala usia.
Sayangnya, fakta menunjukkan bahwa setelah melewati usia 45 tahun tulang
berisiko mengalami gangguan yang akan membatasi
aktivitas.
“Sebagian besar dari
kondisi tersebut seharusnya dapat diatasi jika
pasien mendapatkan penanganan ortopedi yang
tepat,” jelas Ketua Sports,
Shoulder, Spine, & Foot &
Ankle Clinic, Siloam Hospital Kebon Jeruk, dr. Henry
Suhendra, Sp.OT dalam
webinar di Jakarta, Senin
(20/7/2020).
Secara medis, ortopedi
adalah cabang ilmu kedokteran yang khusus mempelajari studi, diagnosis,
dan pengobatan terhadap
berbagai gangguan muskuloskeletal (otot dan tulang). Keilmuan ortopedi
juga mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan
alat gerak manusia dari
leher sampai ujung jari kaki.
Untuk menjawab kebutuhan akan penanganan ortopedi, khususnya
gangguan dan perawatan
sistem otot dan tulang,
Siloam Hospitals Kebon
Jeruk mengembangkan klinik komprehensif dengan
fokus khusus yaitu Sports,
Shoulder, Spine, & Foot &
Ankle Clinic.
“Kami sungguh berharap dengan hadirnya klinik
khusus yang didukung oleh
dokter- dokter spesialis dan
sub spesialis yang berpengalaman di bidang ortopedi,
dapat membantu pasien
kembali melakukan aktivitas yang biasa mereka

jalani,” ungkap dr. Henry.
Sports, Shoulder, Spine, & Foot & Ankle Clinic
memiliki fokus pada otot
dan tulang yang berhubungan dengan cedera
olahraga, kaki, pergelangan kaki, bahu, dan tulang
belakang. Penanganan
cedera pada area tersebut diantaranya cedera
ligamen, cedera bantalan
sendi lutut, dislokasi sendi, maupun patah tulang
dapat dilakukan melalui
pemberian obat, ﬁsioterapi,
radiofrekuensi (prosedur
untuk mengurangi nyeri
dengan gelombang radio),
hingga tindakan operasi
yang kompleks.
Sementara itu, dokter
spesialis ortopedi Siloam
Hospitals Kebon Jeruk dr.
Langga Sintong, Sp.OT
mengatakan saat ini Siloam Hospitals Kebon Jeruk
menyediakan prosedur minimal invasif atau dikenal
dengan teknik bedah laparoskopi yang diterapkan untuk menangani kasus-kasus
yang berhubungan dengan
masalah foot & ankle.
Salah satunya adalah
artroskopi (prosedur untuk
mendiagnosis dan menangani sejumlah gangguan
sendi).
“Teknik bedah ini dilakukan oleh tim dokter spesialis dengan menggunakan peralatan laparoskopi
canggih yang dimasukkan
melalui 2-3 sayatan kecil
seukuran pena, sehingga
risiko infeksi lebih kecil dan
penyembuhan lebih baik.
Tidak hanya kasus operasi,
metode lain seperti custom
insole juga tersedia untuk
kasus nonoperatif,” papar
Langga.
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PT LIONMESH PRIMA Tbk
(“Perseroan”)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang akan
diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal
Jam
Tempat

: Kamis, 13 Agustus 2020
: 08.00 WIB
: Hotel JW Marriott Jakarta
Lt. 3, Ruang Sapphire
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E 1.2 No. 1 & 2
Mega Kuningan - Jakarta 12950

Acara :
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2020 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik
dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
Penjelasan mata acara Rapat:
Mata acara tersebut merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS
Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 (”UU PT”).
CATATAN :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang
Saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan dan Panggilan ini dapat
dilihat juga di situs web Perseroan, situs Bursa Efek Indonesia dan aplikasi
eASY.KSEI.
2. Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan, baik saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat maupun
yang berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI) pada tanggal 21 Juli 2020, pada penutupan jam perdagangan Bursa
Efek Indonesia (Bursa).
3. Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan tanpa bermaksud
mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham
untuk hadir dalam Rapat, maka Perseroan sangat menghimbau kepada
Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian
kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili
Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui :
a. Fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) dalam tautan
https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai bagian dari
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses
penyelenggaraan Rapat, yang dapat dilakukan sejak tanggal panggilan ini
sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.
b. Pemegang Saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme
eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs
Perseroan, www.lionmesh.com. Surat kuasa untuk hadir disampaikan
kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum Rapat
diselenggarakan yaitu tanggal 10 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB,
asli dokumen dikirimkan ke alamat PT. Raya Saham Registra,
Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48, Jakarta
12930, Telepon : 021-2525666, Fax : 021-2525028.
c. Penerima Kuasa dapat memberikan asli surat kuasa yang sah paling
lambat pada saat sebelum dimulainya Rapat dengan ketentuan para
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan
boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat,
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan
dalam pemungutan suara.
4. Materi Rapat, surat kuasa, tata tertib Rapat dan deklarasi kesehatan telah
kami sediakan di situs Perseroan www.lionmesh.com.
5. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman,
maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
6. Sesuai Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, Bahan mata acara Rapat tersedia
sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan
dapat diakses serta diunduh melalui www.lionmesh.com.
7. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud
untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/
Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
8. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta
dengan hormat membawa dan menyerahkan fotocopy Surat Kolektif
Saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal
lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ke ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa
fotocopy Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan
pengurus terakhir.
c. Penerima Kuasa dapat memberikan asli surat kuasa yang sah paling
lambat pada saat sebelum dimulainya Rapat dengan ketentuan para
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan
boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat,
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan
dalam pemungutan suara.
d. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta
untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum
memasuki ruang Rapat.
9. Bagi Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara langsung dalam Rapat,
wajib mengikuti Protokol Keselamatan COVID-19 yang ditentukan oleh
Perseroan.
10. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta telah
berada di tempat Rapat 15 menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 22 Juli 2020
PT Lionmesh Prima Tbk
Direksi

2 kol x 250 Mmkl

