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LIPUTAN KHUSUS

Inovasi Industri Farmasi 4.0

Memasuki kuartal akhir tahun 
2018, banyak kejadian 
yang telah kita lalui. Mulai 

dari berita duka yang menimpa 
saudara-saudara kita di Palu hingga 
kabar gembira mengenai suksesnya 
akuisisi PT Lucas Djaja beserta anak 
perusahaannya oleh PT Phapros Tbk.

Pada edisi kali ini, Swara mengajak 
Phaprosers untuk mengenal lebih 
dalam mengenai profil perusahaan 
PT Lucas Djaja dan PT Marin Liza 
Farmasi. Sejarah singkat serta alasan 
yang membuat Phapros mengakusisi 
mereka akan dikupas di sini. 

Di tengah kabar gembira tersebut, 
tentunya kita juga harus bersiap-siap 
menghadapi era industri 4.0. Pada 
era ini, tantangan yang dihadapi oleh 
industri farmasi akan semakin berat. 

Berbagai perkembangan teknologi 
dan digital menuntut industri farmasi 
untuk terus melakukan inovasi.

Salah satu inovasi yang tengah 
dilakukan oleh Phapros adalah 
mengembangkan biomaterial 
scaffold untuk operasi ortopedi 
bersama dengan peneliti dari RSUD 
Dr Soetomo Surabaya. Produk 
scaffold yang banyak beredar di 
Indonesia saat ini masih didominasi 
oleh produk asal Amerika Serikat, 
padahal potensi kita untuk 
mengembangkan produk alat 
kesehatan tersebut secara mandiri 
sangatlah besar. Dengan adanya 
produk tersebut, diharapkan Phapros 
menjadi salah satu perusahaan yang 
memperkuat Indonesia dalam hal 
kemandirian bahan baku obat serta 
alat kesehatan. 

BERANDA



3 Edisi Oktober-Desember 2018

WARTA

Dear Redaksi Swara,

Saya tertarik sekali untuk menulis artikel 
di Swara karena saya punya banyak topik 
tulisan yang ingin saya bagikan bersama 
teman-teman Phaprosers. Kebetulan saya 
pernah mendengar kalau semua 
Phaprosers bisa menjadi kontributor di 
Swara. Jadi, saya coba saja untuk 
mengirim tulisan saya kepada redaksi 
Swara. Mudah-mudahan tulisan saya bisa 
dimuat di edisi selanjutnya. Oh iya, satu 
lagi, kira-kira saya bisa enggak ya jadi 
kontributor tetap di redaksi Swara?

Ajeng – Legal Officer 

Dear Sdri. Ajeng,

Wah, terima kasih atas kontribusi 
tulisannya. Kami sudah menerima 
tulisanmu dan dengan senang hati akan 
memuat tulisanmu di edisi kali ini. Dan 
kalau melihat gaya penulisanmu, kamu 
bisa kok bergabung jadi kontributor tetap 
di redaksi Swara. Tunggu kabar dari kami 
selanjutnya, ya.

Dear Redaksi Swara,

Saya sangat senang dengan adanya 
majalah Swara. Berkat Swara, banyak 
informasi dan pengetahuan baru yang 
saya dapatkan. Akan tetapi, saya punya 
masukan, nih. Saya merasa kalau teman-
teman di pabrik belum terlalu aware 
dengan adanya majalah Swara ini. 
Padahal menurut saya kontennya bagus. 
Jadi, saran saya ada baiknya jika tim 
redaksi Swara mengirim blast info ke 
e-mail teman-teman Phaprosers setiap 
edisi Swara yang terbaru telah terbit. 
Sekadar masukan saja, sih. Terima kasih.

Municka – Apoteker Dokumentasi & 
Registrasi

Dear Sdri. Municka,

Terima kasih atas masukannya. Kami akan 
mempertimbangkan masukan dari kamu. 
Jika masih ada kritik dan saran terhadap 
majalah Swara, jangan sungkan-sungkan 
menginfokan kepada kami, ya. Sebab, kritik 
dan masukan dari pembaca adalah hal 
yang berharga bagi kami untuk terus 
melakukan perbaikan. Terima kasih sudah 
menjadi pembaca setia Swara!

SWARA ANDA

Terhitung sejak Januari 2019, 
Phapros memiliki empat 
manajer baru antara lain 

Manajer PPP, Manajer Produksi, 
Manajer PPIC, serta Sekretaris 
Perusahaan. Sebelumnya terdapat 
kekosongan di beberapa posisi 
manajerial. Ninung Murtini yang 
sebelumnya menjabat sebagai 
manajer PPIC ditunjuk menjadi 
Direktur Utama anak perusahaan 
Phapros, PT Lucas Djaja, sementara 
Ronawa Yulianto yang sebelumnya 
bertanggung jawab sebagai manajer 
produksi ditugaskan menjadi Direktur 
Utama PT Marin Liza Farmasi. Posisi 
Sekretaris Perusahaan juga kosong 
setelah Tumpal Sihombing resmi 
mengundurkan diri dari jabatan 
tersebut per 31 Desember 2018. 

Sepeninggalan Ninung, Direksi 
memutuskan Giri Hardiyatmo yang 
sebelumnya menjabat sebagai 
manajer PPP menggantikan posisi 
beliau sebagai manajer PPIC. Siti 
Anfaliyah kemudian ditugaskan 
untuk menjabat posisi manajer PPP 
yang baru. Sebelumnya Siti Anfaliyah 
menjabat sebagai asisten manajer 
departemen produksi unit beta-
laktam. 

Idiana Novita yang akrab dipanggil 
Evi, juga diamanahkan untuk 
menggantikan Ronawa sebagai 

manajer produksi. Evi sebelumnya 
menjabat sebagai asisten manajer QA. 

Dalam waktu yang bersamaan, 
Direksi juga menerbitkan surat 
keputusan tentang  pengangkatan 
Zahmilia Akbar sebagai Sekretaris 
Perusahaan. Zahmilia Akbar yang 
akrab disapa Mila ini sebelumnya 
adalah asisten manajer unit 
perencanaan strategi Phapros. 

Penugasan Siti Anfaliyah, Evi, 
dan Mila sebagai manajer baru 
di lingkungan Phapros, menjadi 
inspirasi bahwa usia muda bukanlah 
halangan untuk dapat meraih posisi 
yang tinggi di sebuah perusahaan. 
Phapros membuka peluang jenjang 
karier yang berkesinambungan 
bagi siapa saja yang berprestasi 
dan memiliki integritas tinggi untuk 
perusahaan.

Semoga dengan adanya pergantian 
posisi manajer ini, PT Phapros Tbk 
bisa melangkah lebih jauh lagi ke 
depan sebagai salah satu perusahaan 
farmasi BUMN terkemuka di 
Indonesia. 

ROTASI POSISI DAN 
PENGANGKATAN MANAJER

Oleh : 
Jalu Satwiko
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Dalam dunia bisnis, akuisisi bisa 
terjadi kapan saja. Alasannya, 
ketika perusahaan bergabung 

dengan perusahaan lain, perusahaan 
tersebut pun mampu mencapai 
pertumbuhan yang lebih cepat demi 
memenuhi kebutuhan konsumen 
yang terus meningkat. Selain itu 
dari segi ekonomi, akuisisi lebih 
efisien untuk dilakukan ketimbang 
membangun unit usaha sendiri.

Pengertian akuisisi adalah sebuah 
perjanjian dimana sebuah perusahaan 
membeli aset atau saham perusahaan 
lain, dan para pemegang saham dari 
perusahaan lain menjadi sasaran 
akuisisi akan berhenti menjadi pemilik 
perusahaan (P.S Sudarsanam). Dengan 
kata lain, akuisisi dapat disimpulkan 

sebagai pengambilalihan kepemilikan 
suatu perusahaan oleh perusahaan lain 
dengan cara  membeli sebagian, atau 
bahkan seluruh saham perusahaan 
tersebut. Alasan mengapa perusahaan 
melakukan akuisisi diantaranya 
meningkatkan dana untuk melakukan 
ekspansi bisnis, memperkecil 
persaingan usaha, penggabungan 
sumber daya, penggabungan data 
base pelanggan, perolehan hak 
paten dan teknologi, peningkatan 
manajemen perusahaan, dan berbagai 
alasan lainnya.

Dilihat dari revenue dan laba dari tahun 
ke tahun yang terus meningkat  
PT Phapros Tbk saat ini berada di fase 
growing (bertumbuh). Oleh karena itu, 
tahun 2018 menjadi tahun yang sangat 

tepat bagi Phapros berkembang secara 
anorganik melalui akuisisi. Ditambah lagi 
PT Phapros juga merupakan pemenang 
lelang e-catalogue terbesar periode 
2018 – 2019, sehingga perusahaan 
membutuhkan fasilitas yang mampu 
memenuhi kapasitas produksi yang 
lebih besar dari sebelumnya. Dari 
sisi makro ekonomi, saat ini potensi 
pasar produk - produk farmasi sangat 
besar terutama dari sisi volume seiring 
bertambah besarnya jumlah penduduk 
Indonesia yakni 260 juta jiwa (per Juli 
2017 ). Selain itu Anggaran Belanja 
Pemerintah untuk kesehatan terus 
meningkat setiap tahunnya. Dengan 
adanya Program Jaminan Kesehatan 
Nasional Pemerintah RI, akses terhadap 
produk - produk farmasi semakin mudah 
bagi masyarakat. 

LIPUTAN UTAMA

MENGENAL ANAK PERUSAHAAN BARU  
PT PHAPROS TBK DI BANDUNG: 
PT LUCAS DJAJA DAN PT MARIN LIZA FARMASI



5 Edisi Oktober-Desember 2018

Dengan alasan-alasan tersebut 
PT Phapros Tbk mengakuisisi dua 
perusahaan yaitu PT Lucas Djaja dan  
PT Marin Liza Farmasi. Setelah diakuisisi 
kedua perusahaan ini menjadi anak 
perusahaan PT Phapros Tbk.

Sekilas PT Lucas Djaja dan 
Entitas Anak 
PT Lucas Djaja dan PT Marin 
Liza Farmasi berada di wilayah 
Margacinta, Buah Batu, Bandung. 
Berdiri sejak tahun 1968 dengan 
tujuan pendirian sebagai berikut: 

1. Membuka dan menjalankan 
perusahaan industri farmasi dan 
kimia, termasuk membuat, 
menjual dan/atau membeli 
bahan-bahan kimia dan obat-
obatan. 

2. Membuka perusahaan apotek

3. Melakukan perdagangan umum 
dan perdagangan farmasi baik 
lokal, antar pulau, ekspor maupun 
impor. 

Pada tahun 1981, PT Lucas Djaja 
mengembangkan roduk anyar yaitu 
syrup, suspension, sterile dan capsule. 
Pengembangan bisnis dilaksanakan 
dengan mengakuisisi PT Marin Liza 
Farmasi pada tahun 1991. PT Lucas 
Djaja dengan anak perusahaannya 
PT Marin Liza Farmasi membentuk 
satu manajemen yang terintegrasi. 
Empat tahun kemudian perusaan ini 
membangun fasilitas beta-lactam. 

Ekspor produk ke Myanmar telah 
dilakukan sejak tahun 1999. Pada 
tahun 2003, PT Lucas Djaja menjadi 
satu-satunya perusahaan swasta yang 
ditunjuk sebagai pemasok kebutuhan 
obat nasional, selain tiga BUMN. Ekspor 
ke Afghanistan telah dimulai sejak 
tahun 2007. Peningkatan kualitas juga 
dilaksanakan pada tahun 2008 dengan 
memperbaharui semua fasilitas untuk 
memenuhi CGMP. GMP Certificate 
untuk effervescent tablet dan non sterile 
beta-lactam masing-masing diperoleh 
pada tahun 2010 dan 2011. Sejak 2013, 
sterile facility mulai dikembangkan dan 
diproyeksikan untuk beroperasi pada 
tahun 2018. GMP Certificate untuk 
obat-obatan herbal dan tradisional 
diperoleh pada tahun 2015. 

Dengan memiliki 48 produk etikal 
generik, 36 produk etikal branded, 
dan 7 produk khusus ekspor, PT Lucas 

Djaja menguasai 0,1% pangsa pasar 
Indonesia di 34 provinsi di Indonesia 
serta telah melakukan ekspor ke 
Afghanistan dan Myanmar. Pada tahun 
2018 telah menjangkau Nigeria. 

Mengapa PT Lucas Djaja dan 
Entitas Anak diakuisisi?
PT Lucas Djaja dan PT Marin Liza 
Farmasi memiliki kapasitas produksi 
yang masih dapat diutilisasi untuk 
mendukung peningkatan produksi  
PT Phapros. PT Lucas Djaja telah 
banyak berinvestasi pada peralatan 
dan mesin di antaranya softgel, sterile 
facility dan powder filling machine. 
Produk - produk tersebut dapat 
meningkatkan portfolio e-catalogue 
Phapros baik dari jenis maupun 
jumlah. Dari segi pemasaran, akuisisi 
ini diharapkan dapat memperluas 
jaringan pemasaran dan distribusi 
dengan menggunakan berbagai 
channel pemasaran agar dapat lebih 
menjangkau segmen pasar yang lebih 
luas dan bervariasi. PT Lucas Djaja 
juga memiliki pengalaman ekspor 
seperti ke Myanmar dan Afganistan. 
Hal ini selaras dengan rencana 
PT Phapros untuk ekspansi bisnis ke 
negara tersebut. Dengan akuisisi ini 
diharapkan dapat memanfaatkan 
sumber daya perusahaan secara 
maksimal serta memperoleh fasilitas 
pembiayaan investasi atau modal kerja 
pada masa yang akan datang.

Pada tanggal 29 Agustus 2018, 
PT Phapros Tbk secara resmi 
menandatangani Perjanjian Jual Beli 
(PPJB) Saham dengan pemilik  
PT Lucas Djaja dan entitas anak yang 
lama. Di tahapan awal ini kepemilikan 
Phapros atas Lucas Djaja adalah 55 
persen. Setelah itu disusul dengan 
Perjanjian Para Pemegang Saham,  
PT Phapros Tbk secara resmi 
meletakkan perwakilannya di posisi 
Direktur Utama dan Direktur Keuangan 
PT Lucas Djaja serta satu Direktur lain 
di entitas anak PT Marin Liza Farma. 
Pada masa transisi selama dua bulan, 
jajaran Direksi dan Tim Transisi mulai 
melakukan penyesuaian di bidang 
operasional, finansial, legal serta 
marketing agar sesuai dengan sistem 
yang berlaku di PT Phapros Tbk.

Tepat di tanggal 30 November 2018, 
porsi kepemilikan PT Phapros  
di PT Lucas Djaja meningkat dari 55 
persen menjadi 90,22 persen.  

Dengan kata lain, sepenuhnya 
wewenang manajerial dan operasional 
dari PT Lucas Djaja dan entitas anak 
nya (PT Marin Liza) menjadi milik  
PT Phapros Tbk. Kemudian pada 
tanggal yang sama, dilakukan RUPSLB 
penunjukan Direksi PT Lucas Djaja yang 
akan menjadi nahkoda baru di anak 
perusahaan Phapros tersebut. Ninung 
Murtini yang semula merupakan 
Manajer PPIC PT Phapros Tbk didaulat 
menjadi Direktur PT Lucas Djaja, 
sedangkan Ronawa Yulianto, yang 
sebelumnya merupakan Manajer 
Produksi PT Phapros, ditugaskan 
menjadi Direktur PT Marin Liza Farma. 
Di jajaran komisaris, Direktur Utama  
PT Phapros Tbk Barokah Sri Utami 
menjadi Komisaris Utama PT Lucas Djaja, 
dan Direktur Keuangan PT Phapros Tbk 
Heru Marsono  menjadi Komisaris  
PT Marin Liza Farma.

Jajaran Direksi dan Komisaris yang baru 
di anak perusahaan PT Phapros Tbk ini 
merupakan panglima baru yang akan 
membawa PT Lucas Djaja dan PT Marin 
Liza menjadi lebih besar, tumbuh 
double digit sebagaimana Phapros 
saat ini. Dukungan dari segenap insan 
Phapros demi kemajuan Phapros serta 
anak-anak perusahaannya sangat 
dibutuhkan. Di masa depan Phapros 
tidak hanya menjadi perusahaan 
manufaktur produk farmasi dan alkes 
saja, tetapi dapat menguasai hulu 
hingga hilir bisnis di dunia kesehatan, 
serta bukan hanya di dalam negeri, 
tetapi juga di luar negeri.

Keep SPIRIT Phapros!

Oleh : 
Zahmilia Akbar
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INOVASI INDUSTRI FARMASI 4.0: 
SIAPKAH KITA MENGHADAPINYA?

LIPUTAN KHUSUS

Perubahan yang tidak pernah 
dibayangkan sebelumnya kini 
benar terjadi pada abad ke-21. 

Hal ini tak lepas dari berbagai macam 
kejadian di masa lalu, salah satunya 
adalah Revolusi Industri. Revolusi 
Industri menyebabkan perubahan 
cepat yang memengaruhi berbagai 
sektor, incumbent yang tidak siap 
akan kerepotan menghadapi disrupsi 
kreatif ini. Ditilik dari sejarahnya, 
Revolusi Industri telah terjadi empat 
kali. Revolusi Industri pertama 
dimulai dengan ditemukannya 
mesin uap, kereta api, dan proses 
produksi yang dimekanisasi. Revolusi 
Industri yang kedua terjadi pada 
tahun 1890 dengan ditemukannya 
listrik dan pendekatan baru dalam 
manufaktur tentang produksi massal. 
Revolusi Industri ketiga terjadi ketika 
ditemukannya semikonduktor dan 
penyebaran computer serta internet 
pada tahun 1960-an.

Sekarang, kita sedang mengadapi 
Revolusi Industri yang keempat, 
pengembangan dari teknologi digital 
pada Revolusi Industri 3. Muncul 
berbagai terobosan baru yang tak 
hanya dalam bidang digital (artificial 
intelligence), tetapi juga pada bidang 
fisika (penemuan material baru), 
biologi (bio-engineering), Internet 
of Things dan teknologi-teknologi 
lainnya. Teknologi baru tersebut 
dan berbagai interaksi di dalamnya 
menawarkan beragam penemuan 
baru. Hampir semua aspek dalam 
kehidupan kita akan terpengaruh: 
pekerjaan, model bisnis, struktur 
industri, interaksi sosial dan sistem 
pemerintahan.

Revolusi Industri 4.0 yang sedang 
terjadi telah mengubah cara hidup, 
bekerja, berhubungan satu sama lain 
pada berbagai bidang seperti pada 
bidang transportasi dan bukan tidak 
mungkin mempengaruhi bidang 
yang lain. Kita tidak tahu persis apa 
yang akan terjadi di masa depan pada 
sektor yang belum terpengaruhi.  

Satu hal yang jelas: dunia harus 
merespon terhadap perubahan 
tersebut secara terintegrasi dan 
komprehensif dengan melibatkan 
seluruh pemangku kepentingan, 
mulai dari sektor publik, swasta, 
pemerintah, sampai akademisi.

Inovasi di Era Industri Farmasi 4.0
Industri Farmasi 4.0 adalah cara 
baru mengelola industri farmasi 
dengan menggabungkan lingkungan 
online dan offline. Konsep ini dapat 

diterapkan pada manufaktur farmasi 
agar secara signifikan meningkatkan 
produktivitas dan kualitas, 
mengurangi risiko, dan limbah. Selain 
meningkatkan pemantauan real-time 
dan ketertelusuran rantai pasokan 
ke konsumen akhir, juga untuk 
mengotomatisasi proses manajemen 
dan dokumentasi yang kompleks, 
serta membuat adaptasi dengan 
persyaratan peraturan di sektor bisnis 
farmasi lebih lebih efisien.

“Produsen produk farmasi harus tetap kompetitif dalam 
pasar pertumbuhan yang kompleks, dengan lebih sedikit 
risiko akan kesalahan yang terjadi dan lebih efisien. 
Itulah yang ditawarkan oleh teknologi Pharma 4.0, 
kontrol proses yang terus menerus dan real-time.”
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Oleh : 
Zahmilia Akbar

Alasdair Gilchrist seorang penulis 
teknologi menggambarkan Industri 
4.0 sebagai “konvergensi sistem 
fisik, orang, dan data dalam suatu 
proses industri untuk meningkatkan 
kualitas, produktivitas, dan, tentu saja, 
profitabilitas”. Tanpa diragukan lagi, 
transformasi digital memengaruhi 
semua sektor, termasuk industri 
farmasi. Sayangnya tidak semua orang 
memulai petualangan baru ini, tidak 
semua orang mengambil keuntungan 
dari potensi yang ada, tidak 
mengintegrasikan sistem manufaktur 
mereka ke era digital. Produsen 
produk farmasi harus tetap kompetitif 

dalam pasar pertumbuhan yang 
kompleks, dengan lebih sedikit risiko 
akan kesalahan yang terjadi dan lebih 
efisien. Itulah yang ditawarkan oleh 
teknologi Pharma 4.0, kontrol proses 
yang terus menerus dan real-time. 

Teknologi yang tersedia 
memungkinkan mengotomatisasi 
semua jenis proses fisik di industri. 
Oleh karena itu, kita memiliki 
kemampuan besar untuk memantau 
dan mengukur manajemen di setiap 
lini proses. Tenaga kerja lebih sedikit 
mencurahkan waktunya untuk tugas-
tugas manual di lini-lini produksi dan 

keperluan administratif lain. Di satu 
sisi, SDM yang ada dapat dialokasikan 
untuk lebih banyak berinteraksi dan 
menggali kebutuhan pelanggan atau 
pelaksanaan CSR (menjalankan fungsi 
bisnis yang bersifat sosial). Are you 
ready for being a part of the creative 
disruption?

Industri Farmasi 4.0 adalah cara baru mengelola industri farmasi dengan 
menggabungkan lingkungan online dan offline. Konsep ini dapat diterapkan 
pada manufaktur farmasi agar secara signifikan meningkatkan produktivitas 

dan kualitas, mengurangi risiko, dan limbah.
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LIPUTAN KHUSUS

Cedera akibat kecelakaan lalu lintas 
ini beragam, mulai dari yang ringan 
hingga yang berat, patah tulang 
misalnya. Fenomena ini tentu secara 
tidak langsung berdampak pada 
tingginya jumlah operasi ortopedi 
di Indonesia, yakni sebesar 27.159/
tahun.

Selain faktor kecelakaan lalu lintas, 
kasus patah tulang (fraktur) juga 
disebabkan oleh faktor lain di 
antaranya osteoporosis, dan cedera 
akibat olahraga. Prinsipnya, patah 
tulang terjadi ketika ada gaya yang 
terlalu besar menekan tulang.

“Keunggulan Bonefill (berasal dari BHA) dibandingkan 
dengan hydroxiapatite sintetis adalah Bonefill memiliki 
struktur material yang berpori. Struktur yang berpori ini 
sangat diperlukan untuk media infiltrasi sel osteoblast 
sehingga dapat mempercepat mineralisasi tulang.”

MELAWAN HEGEMONI 
BIOMATERIAL TULANG 
Asal Amerika Serikat dengan Bonefill

Statistik juga menunjukkan, medio 
Januari-November 2018 tercatat 5.400 
kasus kecelakaan lalu lintas terjadi 
di wilayah hukum Polda Metro Jaya. 
Jumlah korban mencapai 6.564 orang, 
524 di antaranya meninggal. Korban 
luka berat sebanyak 804 orang dan 
sisanya menderita luka ringan.

Data Badan Pusat Statistik 
menunjukkan jumlah 
kecelakaan lalu lintas sepanjang 

tahun 2017 mencapai angka 98.000. 
Tingginya angka tersebut membuat 
Indonesia masuk dalam salah satu 
negara dengan tingkat kecelakaan 
lalu lintas tertinggi di ASEAN.

LIPUTAN KHUSUS
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Penanganan Patah Tulang
Tindakan untuk menangani tulang 
patah begitu beragam, tergantung 
dari jenis patahnya  serta lokasi 
frakturnya. Penanganan untuk 
tulang yang patah akibat tekanan, 
biasanya hanya perlu diistirahatkan 
dan membatasi gerakan hingga 
pulih dengan sendirinya. Namun 
jika fraktur yang terjadi cukup parah, 
maka perlu penanganan medis yang 
lebih intensif, seperti pembedahan 
dan implantasi tulang menggunakan 
biomaterial scaffold. 

Dengan tingginya angka operasi 
ortopedi tentu menyebabkan 
tingginya permintaan akan 
biomaterial untuk implan tulang. 
Secara global, penggunaan 
biomaterial untuk operasi ortopedi 
saat ini masih didominasi oleh 
Amerika Serikat (AS) dengan share 
value tertinggi, sekitar 50 persen.

Sementara itu posisi Indonesia 
sebagai produsen biomaterial untuk 
ortopedi masuk ke dalam kategori 
Rest of World (RoW), yang share 
value-nya hanya 22 persen. Melihat 
besarnya peluang tersebut, sudah 
seharusnya Indonesia ikut masuk 
menjadi pemain biomaterial untuk 
ortopedi. 

Pemanfaatan Hydroxiapatite 
sebagai Scaffold Biomaterial untuk 
Tulang
Salah satu biomaterial yang dapat 
digunakan sebagai bahan substitusi 
gap tulang pada kasus fraktur adalah 
hydroxyapatite, sebuah mineral inert 
yang berfungsi sebagai scaffold bagi 
stem cells mesensimal untuk proses 
rekonstruksi tulang yang rusak. 
Mineral hydroxiapatite ini dapat 
terbuat dari bahan sintetis maupun 
dari tulang hewan.

Salah satu tulang hewan yang banyak 
dipakai untuk proses pembuatan 
hydroxiapatite ini adalah tulang 
sapi atau biasa disebut Bovine 
Hydroxiapatite (BHA).

Indonesia sebagai negara dengan 
sumber daya alam yang melimpah, 
memiliki potensi yang besar dalam 
pengembangan Hydroxiapatite dalam 
negeri. Namun potensi tersebut 
belum dimanfaatkan secara optimal 
karena selama ini tulang sapi hanya  
diperlakukan sebagai limbah.

Potensi inilah yang sedang 
dikembangkan oleh PT Phapros Tbk 
bekerja sama dengan peneliti dari 
RSUD Dr Soetomo, Surabaya untuk 
memproduksi Bonefill, yakni scaffold 
yang berbahan Bovine Hydroxiapatite 
(BHA).

Bonefill yang nantinya masuk ke 
dalam kategori alat kesehatan, berasal 
dari tulang sapi yang telah melalui 
berbagai proses, termasuk proses 
penghilangan seluruh komponen 
organiknya  (deproteinizing) dengan 
proses furnacing (dimasukkan ke 
dalam oven pembakaran bersuhu 
1.000⁰C).

Keunggulan Bonefill (berasal 
dari BHA) dibandingkan dengan 
hydroxiapatite sintetis adalah Bonefill 
memiliki struktur material yang 
berpori. Struktur yang berpori ini 
sangat diperlukan untuk media 
infiltrasi sel osteoblast sehingga dapat 
mempercepat mineralisasi tulang.

Selain itu, Bonefill juga memiliki sifat 
osteoinduktif yang memacu sel-sel 
osteoblas di sekitar tulang yang rusak 
untuk memproduksi sel-sel tulang 
baru. Sel osteoblas merupakan sel 
utama pembentuk tulang yang 
merupakan turunan mesenchymal 
stem cells.

Bonefill  diindikasikan untuk mengisi 
ruang kosong atau celah pada tulang 

di daerah metafisis maupun diafisis 
baik pada tulang ekstremitas, tulang 
belakang, dan maksilofasial pada 
kasus nonunion. Pemberian Bonefill 
dilakukan melalui prosedur operasi 
dan langsung diletakkan pada tulang 
yang mengalami fraktur.

Saat ini produk Bonefill hasil kerjasama 
antara PT Phapros Tbk dengan 
RSUD Dr Soetomo Surabaya sedang 
dalam proses review hasil uji klinis 
di Kementerian Kesehatan untuk 
mendapatkan surat persetujuan izin 
edar. Tentu kita berharap dengan 
adanya produk Bonefill ini, Phapros 
dapat menjadi pemain biomaterial  
dalam negeri menghadang hegemoni 
produk-produk biomaterial produksi 
Amerika Serikat yang banyak beredar 
di Indonesia.

“Keunggulan Bonefill (berasal 
dari BHA) dibandingkan dengan 
hydroxiapatite sintetis adalah 
Bonefill memiliki struktur material 
yang berpori. Struktur yang berpori 
ini sangat diperlukan untuk media 
infiltrasi sel osteoblast sehingga 
dapat mempercepat mineralisasi 
tulang.”

Oleh : 
Jalu Satwiko
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Kepedulian Phapros kepada Korban Bencana 
GEMPA & TSUNAMI PALU

Indonesia kembali diuji dengan 
bencana alam. Setelah Pulau 
Lombok yang diterpa gempa bumi 

6,4 SR pada Agustus 2018, Giliran 
Sulawesi Tengah – Kota Palu, Kab. 
Donggala, Kab. Sigi dan Kabupaten 
Parigi Mountong diterpa Gempa 
berkekuatan 7,4 SR dan diikuti dengan 
gelombang Tsunami setinggi 3 meter 
pada tanggal 28 September 2018. 
Tercatat sudah lebih dari 1.000 orang 
meninggal dunia, sebagian hilang, luka 
berat, serta puluhan ribu lainnya harus 
mengungsi karena banyak rumah-
rumah penduduk yang rusak berat. 

Melihat kondisi tersebut, pada awal 
Oktober 2018, relawan dari Phapros 
bersama dengan relawan-relawan 
lainnya berinisiatif untuk memberikan 
bantuan berupa makanan, selimut, 
serta handuk kepada pengungsi korban 
bencana. Sesampainya di TKP, tim 
PKBL – CSR yang dibantu oleh Polri, 
TNI, Tagana, PMI serta relawan lainnya 
mendapati bahwa keadan di lapangan 
sungguh memprihatinkan.  
Tim PKBL – CSR Phapros dan relawan 
menjumpai bayi dengan pakaian basah 
kuyup, ibu hamil dan anak – anak yang 
tengah sakit. 

Perhatian tim PKBL- CSR Phapros pun 
tak hanya ditujukan bagi pengungsi, 
tapi juga para relawan yang berjibaku 
membantu pengungsi untuk bisa 
bertahan hidup. Phapros memberi 
dukungan dengan produk yang 
dimilikinya, yakni dengan membagikan 
sejumlah vitamin andalannya, seperti 
Bioron sebagai vitamin neorotropik 
dan Antimo Herbal untuk anti masuk 
angin disumbangkan baik untuk 
pengungsi maupun aparat dan 
relawan guna menjaga stamina karena 
harus tetap siaga dengan datangnya 
gelombang pengungsi. (Diah Istantri)

SAHAM PHAPROS RESMI MELANTAI  
DI BURSA EFEK INDONESIA

GALERI PERISTIWA

PT Phapros Tbk kini telah resmi 
melantai di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Aksi korporasi tersebut 

ditandai dengan penyerahan Sertifikat 
Pencatatan Saham oleh Direktur 
Penilaian Perusahaan PT BEI I Gede 
Nyoman Yetna Kepada Direktur Utama 
Phapros Barokah Sri Utami, Rabu, 26 
Desember 2018, di Indonesia Stock 
Exchange Building, Jakarta.

Menurut Direktur Utama PT Phapros Tbk, 
Barokah Sri Utami yang akrab disapa 
Emmy, sebelumnya Phapros adalah 
perusahaan Tbk non-listed di mana 
saham Phapros belum tercatatkan 
di Bursa Efek Indonesia, sehingga 

mekanisme jual beli saham selama ini 
melalui pasar konvensional. “Hal tersebut 
mengakibatkan harga saham tidak 
memiliki standar dan patokan yang jelas.  
Dengan pencatatan saham di BEI harga 
saham Phapros kini terstandarisasi,” 
ujarnya. Keputusan ini diambil setelah 
melalui berbagai pertimbangan. 
Manajemen perseroan memutuskan 
untuk melantai di bursa pada akhir tahun 
ini seiring dengan kinerja perusahaan 
yang sedang tumbuh.

Berdasarkan laporan keuangan audit 
per September 2018, kinerja perseroan 
mengalami pertumbuhan yang 
signifikan ditandai dengan capaian 

pendapatan sebesar Rp697 miliar atau 
meningkat 8,8% dibanding pendapatan 
periode yang sama pada tahun lalu. 
Sedangkan di sisi laba bersih mengalami 
pertumbuhan yang jauh lebih tinggi, 
yaitu mencapai 33,1% dibandingkan 
periode yang sama tahun sebelumnya. 

Sementara itu, Direktur Utama RNI 
B. Didik Prasetyo mengatakan, aksi 
korporasi ini merupakan bagian dari 
langkah strategis yang ditempuh 
perseroan untuk mengetahui nilai wajar 
saham perusahaan yang dapat dilihat 
setiap saat (real time). “Selain itu, hal ini 
juga menjadi peluang agar kedepannya 
Phapros dapat membuka akses kepada 
sumber pendanaan pasar modal yang 
lebih menguntungkan,” ujarnya.

Komisaris Utama Phapros Y. Nanang 
Marjianto pada kesempatan yang sama 
mengatakan, pencatatan di BEI dapat 
meningkatkan penerapan GCG terutama 
dalam sisi transparansi dan akuntabilitas 
publik, selain itu, juga diharapkan 
dapat meningkatkan citra perusahaan 
kedepan. 

“Dengan penerapan GCG yang lebih 
baik serta didukung citra perusahaan 
yang meningkat diharapkan perseroan 
mendapat manfaat dari sisi pendanaan 
pasar modal yang signifikan sehingga 
mampu menunjang pengembangan 
bisnis yang telah dipersiapkan,” 
ungkapnya.

Phapros melantai di bursa saat ini 
dengan kode emiten PEHA. Sukses terus 
Phapros!. (Zahmilia Akbar)
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Dalam acara Lokakarya Efektivitas 
Pengawasan Obat dan Makanan 
Melalui Sinergisme dengan 

Pelaku Usaha di Hotel Aryaduta 
Bandung, 30 Oktober 2018,
PT Phapros Tbk memperoleh 
penghargaan farmakovigilans dari 
Badan POM. Piagam penghargaan 
diserahkan oleh kepala Badan 
POM Penny Lukito kepada Direktur 
Utama PT Phapros Barokah 
Sri Utami.

Phapros Menerima Penghargaan 
FARMAKOVIGILANS BADAN POM

Piagam penghargaan farmakovigilans 
diberikan kepada pelaku industri 
farmasi yang berkomitmen secara serius 
melakukan pengawasan keamanan 
obat-obatan yang diproduksinya, 
sebagaimana yang tertuang dalam  
Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan RI. Nomor 
HK.03.1.23.12.11.10690 Tahun 2011.

Menurut peraturan hukum yang 
berlaku, pelaporan terhadap 

kegiatan farmakovigilans terdiri 
atas pelaporan spontan, berkala 
pasca pemasaran, studi keamanan 
pasca pemasaran, publikasi/literatur 
ilmiah, tindak lanjut regulatori Badan 
Otoritas negara lain, tindak lanjut 
pemegang izin edar di negara lain, 
dan atau pelaporan dari perencanaan 
manajemen risiko.

Phapros terpilih sebagai salah satu 
dari enam industri farmasi (tiga 
PMA & tiga PMDN) yang menerima 
penghargaan tersebut berkat 
komitmennya dalam melakukan 
pengawasan keamanan obat 
pasca-pemasaran melalui unit 
Farmakovigilans. (Jalu Satwiko)

Dalam acara Forum Milenial yang 
diadakan di Auditorium dan 
Vertical Garden Telkom Landmark 

Tower, Jakarta, Kamis (1/11/2018), sekitar 
3.500 milenial BUMN berkesempatan 
bertatap muka dengan Presiden Joko 
Widodo.
 
Dalam acara yang juga bersamaan 
dengan peresmian Telkom Hub di 
kawasan perkantoran Telkom Group 

tersebut, Presiden Joko Widodo hadir 
di tengah-tengah milenial BUMN untuk 
memberikan wejangan. Presiden 
berharap kaum milenial memiliki 
kecepatan untuk merespon perubahan 
yang terus terjadi.

“Saya pesankan di sini adalah tentang 
kecepatan perubahan, agar saudara-
saudara betul-betul merespon secepat-
cepatnya. Kalau tidak, negara ini, negara 
kita, bangsa ini akan tertinggal oleh 
negara-negara lain,” pesan Presiden 
Jokowi kepada peserta Forum Milenial. 

Selain itu Presiden Jokowi juga 
menekankan pentingnya menggunakan 
media sosial (medsos) secara bijak.

 “Jangan sampai muncul di medsos 
ujaran kebencian, hoax, dan saudara-
saudaranya. Ini penting,” ujar Presiden 
Jokowi. (Jalu Satwiko)

Milenial BUMN 
Bertemu dengan 
Presiden Jokowi

Keikutsertaan PT Phapros Tbk di The First Meeting 
Of Islamic Cooperation Member Countries (OKI)

Indonesia sebagai negera dengan 
penduduk muslim terbesar di dunia, 
memiliki peran yang sangat penting 

bagi kemajuan  dan perkembangan 
dalam Organisasi Kerjasama Negara-
negara Islam (OKI), termasuk di bidang 
kesehatan.  Indonesia didaulat sebagai 
tuan rumah pada kegiatan “The First 
Meeting of Islamic Coorperation Member 
Countries” dengan tema “Strengthening 
collaboration  amongst OIC NMRAs 
towards self-reliance of  Medicines and 
Vacciness” yang dikuti oleh 56 negara, 
yang diselenggarakan pada tanggal 20-
22 November 2018 di Hotel Fairmount, 
Jakarta.  Acara ini diinisiasi oleh  Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan 
Republik Indonesia (BPOM RI) bekerja 
sama dengan Kemenerian Luar Negeri 
dan Sekretariat Jenderal OKI di Jeddah. 
Kegiatan ini merupakan upaya nyata 
untuk memperkuat komitmen Indonesia 
bersama OKI  dalam meningkatkan akses 
dan kemandirian obat dan vaksin serta 
mendukung peningkatan kesehatan 
kesehatan masyarakat negara-negara 
anggota OKI. 

“Pertemuan ini dimaksudkan sebagai 
forum berbagi pengalaman dan 
pengetahuan  di antara para otoritas 
regulator obat dari  negara-negara 

OKI dalam konsep memperkuat dan 
mencapai kemandirian obat dan vaksin 
yang berkualitas, aman, dan berkhasiat,” 
ujar Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila 
Djuwita F. Moeloek, Sp. M (K).

PT Phapros, Tbk sebagai perusahaan 
farmasi BUMN ikut serta memeriahkan 
acara tersebut dengan membuka stan 
pameran obat dan alkes. Dalam acara 
itu, Direktur Utama PT Phapros Tbk 
Barokah Sri Utami, juga berkesempatan 
melakukan presentasi mengenai 
“Phytopharmaca for Future Medication:  
Opportunities and Challenges on Future 
Medication”. (Hapzon Effendi)
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ULASAN PRODUK

Bersiap 
Menghadapi 
Osteoartritis dengan 

Osteotin®

Seiring dengan bertambahnya 
usia, penyakit yang 
berhubungan dengan penuaan 

kian bermunculan. Salah satunya 
ialah osteoartritis. Osteoartritis 
terjadi ketika tulang rawan yang 
melapisi ujung tulang di persendian 
berangsur-angsur mengalami 
kerusakan. 

Tulang rawan adalah jaringan yang 
keras dan licin yang memungkinkan 
gerakan sendi yang hampir tanpa 
gesekan. Pada kondisi osteoartritis, 
permukaan kartilago yang licin 
menjadi kasar sehingga terjadi 
gesekan antar tulang persendian yang 
dapat menimbulkan rasa nyeri.

Gejala osteoartritis
Gejala utama dari osteoartritis yang 
paling mudah dikenali adalah nyeri 
dan kaku pada sendi. Rasa nyeri 
timbul akibat adanya gangguan pada 
tulang, lapisan sendi atau membran 
sinovial, dan spasme otot-otot di 
sekeliling sendi.

Nyeri awalnya cukup ringan yang 
kemudian akan semakin berat. Keluhan 
ini berlangsung hilang-timbul dan 

diperberat oleh aktivitas gerak sendi. 
Nyeri biasanya akan menghilang 
setelah istirahat. Kekakuan pada sendi 
dapat menyebabkan tertariknya sendi 
serta terbatasnya gerakan. Makin lama 
penderita akan merasakan gerakan sendi 
yang kasar dan disertai bunyi gemeretak.

Siapa saja yang berisiko terkena 
osteoartritis?
Meski osteoarthritis  kerap menyerang 
orang-orang di usia 40-50 tahun ke 
atas, orang-orang di kelompok usia 
yang lebih muda juga dapat terkena 
penyakit ini.

Adapun  faktor risiko osteoarthritis 
antara lain usia lanjut, jenis kelamin 
perempuan, obesitas, aktivitas beban 
berat, cedera sendi, gaya hidup sehari-
hari, genetik, dan deformitas tulang.

Penanganan osteoartritis
Gejala biasanya dapat dikelola 
secara efektif dengan perubahan 
gaya hidup, terapi fisik, obat-obatan, 
dan pembedahan. Berolahraga dan 
mencapai berat badan yang sehat 
umumnya merupakan cara paling 
bagus untuk mengobati osteoartritis. 
Untuk gejala nyeri dapat dibantu 
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oleh obat-obatan tertentu, termasuk 
acetaminophen (paracetamol) dan 
obat anti inflamasi nonsteroid (NSAID), 
seperti Meloxicam. 

Hal lain yang dapat dilakukan adalah 
dengan fisioterapi rutin, untuk 
memperkuat otot-otot di sekitar 
sendi, meningkatkan jangkauan 
gerak, dan mengurangi rasa sakit. 
Pada kasus yang lebih berat, tindakan 
bedah dapat menjadi salah satu 
pertimbangan. 

Selain menggunakan obat-obatan 
pereda nyeri dan menerapkan gaya 
hidup sehat, mengonsumsi suplemen 
kesehatan untuk terus menjaga 
kesehatan sendi juga tidak kalah 
penting. Salah satu suplemen kesehatan 
untuk kondisi osteoarthritis adalah 
Osteotin® produksi PT Phapros Tbk.

Osteotin®, suplemen kesehatan 
untuk menjaga kesehatan sendi 
pada kondisi osteoartritis 
Dalam setiap kapsul Osteotin® 
mengandung Glucosamine HCl 250 mg, 
Chondroitin sulfat 200 mg, vitamin C 
30 mg, dan mineral mangan 2,5 mg.

Glucosamine merupakan senyawa 
kimia alami yang ditemukan dalam 
cairan yang mengelilingi sendi dalam 
tubuh kita. Fungsi glucosamine 
membantu memperlambat kerusakan 
sendi dengan cara merangsang 
sekresi glikosaminoglikan dan 
glikoprotein. Dua senyawa tersebut 
penting untuk membangun sendi, 
termasuk ligamen, tendon, tulang 
rawan, dan cairan sinovial.

Chondroitin berfungsi mencegah 
degradasi enzim yang dapat 

menyebabkan kerusakan tulang 
rawan. Adapun fungsi dari vitamin 
C dan mineral mangan adalah 
sebagai kofaktor yang diperlukan 
untuk biosintesis kolagen dan 
glikosaminoglikan di dalam tubuh.

Efek sinergis dari glucosamine, 
chondroitin, vitamin C, dan mineral 
mangan sangat penting untuk 
membantu memelihara kesehatan 
persendian, terutama pada 
penderita osteoartritis. Bagi Anda 
penderita osteoartritis, dianjurkan 
untuk mengonsumsi Osteotin® 
dengan dosis 1 x sehari 2 kapsul 
atau sesuai petunjuk dokter.

Oleh : 
Jalu Satwiko

Osteotin®, suplemen kesehatan untuk menjaga 
kesehatan sendi pada kondisi osteoartritis 
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Pada bulan November lalu, 
saya berkesempatan untuk 
menginjakkan kaki di benua 

Eropa untuk kali pertama. Berbekal 
visa Schengen, saya bersama dengan 
beberapa kawan mengunjungi 
sejumlah kota di Benua Biru tersebut. 

Kota tujuan pertama adalah Paris, 
yang kemudian dilanjutkan dengan 
Turin, Roma, Brussels, Brugge, dan 
Amsterdam. Meski Paris merupakan 
salah satu jantung peradaban 
Eropa, namun karena kami hanya 
singgah sebentar, petualangan yang 
sebenarnya baru kami rasakan ketika 
kami pindah dari kota Paris menuju 
destinasi selanjutnya. 

Pagi itu waktu menunjukkan pukul 
05.30 waktu setempat. Meski begitu, 
belum ada tanda-tanda matahari 
akan menampakkan diri. Maklum, 
di negara-negara yang terletak di 
belahan bumi utara, saat itu sedang 
memasuki akhir musim gugur 
sehingga waktu malam lebih panjang.

Di pagi yang dingin nan gelap itu, 
kami harus bergegas menuju stasiun 

Paris Gare du Nord untuk mengejar 
kereta pertama menuju Italia, 
tepatnya menuju Turin, sebuah kota 
industri di wilayah utara Italia.

Meski perjalanan dari Paris menuju 
Turin memakan waktu tak kurang dari 
7 jam, namun kami nyaris tak merasa 
bosan. Pasalnya, sepanjang perjalanan 
begitu banyak pemandangan yang 
spektakuler; pedesaan dengan 
hamparan padang rumput hijau, 
langit yang berwarna biru cerah, 
serta pegunungan yang diselimuti 
oleh perpaduan kabut seputih kapas 
dengan pepohonan berwarna zamrud 
dan cokelat keemasan.

Tips berkunjung ke negara empat 
musim saat akhir musim gugur

Menjelajahi kota-kota di Eropa, tentu 
merupakan sebuah pengalaman 
pribadi yang berkesan. Pasalnya 
masing-masing kota memiliki 
keunikannya tersendiri. Paris dengan 
warganya yang modis, Turin dengan 
gereja Basilica Superga yang masyhur, 
Roma dengan arsitektur klasik 
peninggalan kekaisaran Romawi, 

CAKRAWALA

WARNA-WARNI EROPA  
DI MUSIM GUGUR
WARNA-WARNI EROPA  
DI MUSIM GUGUR

Brussels yang super-dingin, Brugge 
yang permai, serta Amsterdam 
dengan kanal-kanalnya yang cantik.
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Di zaman sekarang, 
siapa sih, yang belum 

pernah belanja via 
online? Mulai dari 

belanja kebutuhan 
sekunder seperti 

fashion items dan 
skincare sampai 

membeli kebutuhan 
sehari-hari seperti 

buah dan sayur-
sayuran. 

Ada beberapa alasan dan 
pertimbangan mengapa 
seseorang belanja via online di 

antaranya harga yang yang ditawarkan 
lebih murah dari harga di official offline 
store, banyak diskon, dan promo 
menarik. Bagi kaum urban di kota-
kota besar, online shopping sangat 
membantu dalam menghemat waktu, 
biaya, dan tenaga. 

Banyak yang bilang belanja online 
itu seperti “gambling”. Pasalnya kita 
tidak dapat melihat, meraba, dan 
mengecek produk yang akan dibeli. 
Unsur terpenting dalam jual-beli 
online adalah trust, terutama dari 
sisi pembeli. Namun, tak sedikit pula 
terjadi kasus penipuan belanja online.

Berikut beberapa kiat untuk 
menghindari penipuan belanja 
online:

1. Beli produk melalui pihak 
ketiga seperti marketplace atau 
e-commerce

 Penipuan belanja via online sering 
terjadi di online shop yang 
membuka lapak di media sosial 

seperti Instagram dan Facebook. 
Belanja di online shop media sosial 
cukup aman, jika online shop 
tersebut mempunyai official 
website dan/atau lapak di 
marketplace.

 Apa sih perbedaan marketplace 
dengan e-commerce?

 Secara singkat, marketplace adalah 
sebuah website yang menghimpun 
beberapa online shop dan menjadi 
perantara antara penjual dengan 
pembeli. Contohnya adalah 
Tokopedia, Bukalapak, OLX, Lazada 
maupun Shopee.

 Berbeda dengan marketplace yang 
menaungi banyak toko online, 
e-commerce hanya menjual produk 
yang berasal dari website itu sendiri. 
Contoh e-commerce adalah Zalora, 
Berrybenka, dan Ruparupa.

 Pihak marketplace atau 
e-commerce biasanya memberikan 
jaminan refund serta 
pengembalian barang apabila 
produk tidak sesuai dengan 
pesanan, atau produk yang 
diterima dalam kondisi  cacat.

2. Perhatikan reputasi dan 
kredibilitas toko

 Lihat review dan testimonial dari 
konsumen yang telah membeli 
produk dari toko online tersebut. 
Jangan lupa juga untuk 
memperhatikan rating tokonya.

3. Jangan Tergesa-gesa
 Membeli barang ibarat 

menemukan jodoh, jangan 
tergesa-gesa click buy dan 
melakukan transfer ke rekening 
penjual. Bandingkan produk yang 
akan dibeli dengan produk sejenis 
dari online shop lainnya. Apakah 
produk dibanderol dengan harga 
jual yang wajar? Anda patut 
curiga jika menemukan online 

Namun, di balik keindahan Eropa 
pada musim gugur, bepergian ke 
belahan bumi utara pada musim 
tersebut merupakan hal yang cukup 
menantang, khususnya bagi kami 
masyarakat tropis yang terbiasa hidup 
di daerah khatulistiwa. 
Tantangan yang kami hadapi 
terutama adalah udara dingin. Pada 
hari-hari normal, suhu udara berkisar 
antara 5-10⁰C. Namun, pada hari 
lainnya, seperti yang kami alami di 
Brussels, suhu udara turun hingga 
mencapai -1⁰C. Seandainya pada saat 
itu kami pergi tanpa persiapan yang 
memadai, sudah barang tentu kami 
akan menggigil kedinginan.  

Menyiasati situasi tersebut, ada 
hal-hal penting yang telah kami 
persiapkan jauh-jauh hari sebelum 
keberangkatan. Apa saja itu?

• Pakaian hangat. Pakaian ini 
termasuk thermal underwear 
(atasan dan bawahan), baju dan 
celana yang nyaman dipakai, 
sweater, syal, mantel penahan 
angin, penutup kepala, sarung 
tangan, serta kaos kaki hangat.

• Pelembab kulit dan tabir surya. 
Meski matahari tak bersinar 
sepanas di negara tropis, namun 
efek sinar ultraviolet dari matahari 
harus tetap diwaspadai. Saya 
membawa pelembab kulit yang 
dilengkapi dengan SPF, untuk 
menjaga kulit tetap lembab dan 
terlindung dari sinar ultraviolet.

• Obat tradisional yang dapat 
menghangatkan tubuh sekaligus 
membantu meredakan gejala 
masuk angin. Saya selalu 
menyiapkan Antimo Herbal® 
secukupnya yang dapat diminum 
langsung ketika badan terasa 
kurang fit atau diseduh dengan 
secangkir teh hangat untuk 
menghangatkan tubuh di tengah 
cuaca dingin.

Dengan semua persiapan tersebut, 
kami pun tetap dapat menikmati hasil 
karya Tuhan Semesta Alam tanpa 
kesulitan yang berarti.  

Oleh : 
Jalu Satwiko

Belanja Online  
Tak Pernah Padam
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Oleh : 
Ajeng Vania

shop yang menjual produk 
dengan harga jauh dari harga 
pasar.

Bagaimana jika sudah terlanjur 
menjadi korban penipuan belanja 
online? Berikut beberapa langkah 
yang dapat ditempuh:

1. Lapor secara online
 Pembeli dapat lapor secara online 

melalui situs-situs yang telah 
disediakan. Ada beberapa situs 
yang bisa dikunjungi di antaranya:

a. Kredibel.co.id

b. Lapor.go.id

c. CekRekening.id

2. Segera hubungi pihak bank
a. Datang ke kantor cabang 

bank terdekat yang Anda 
gunakan untuk transfer.

b. Bawa bukti transfer dan 
serahkan ke customer service.

c. Jelaskan kronologi kasus 
penipuan yang Anda alami 
secara runut dan jelas.

d. Pihak bank akan melacak 
nomor rekening penipu dan 
akan membekukan 
rekeningnya. Namun perlu 
diingat, pihak bank tidak serta 
merta langsung memblokir 
rekening pelaku. Ada syarat 
dan mekanisme serta 
prosedur yang harus dilakukan 
untuk dapat melakukan 
pemblokiran rekening.

e. Jika rekening penipu berbeda 
bank dengan rekening Anda, 
pihak bank Anda akan bekerja 
sama dengan bank tujuan 
transfer.

f. Apabila penipu sudah 
terlacak, maka ia wajib 
mengembalikan dana yang 
telah Anda transfer.

g. Selanjutnya dapat mengikuti 
proses hukum yang berlaku.

Meskipun semakin marak terjadi 
kasus penipuan berkedok online 
shop, bukan berarti belanja online 
tidak aman. Asalkan Anda teliti dan 
menerapkan kiat-kiat di atas, Anda 
akan memperoleh manfaat dari 
belanja online.
 
Selamat berbelanja!

Membeli barang ibarat menemukan jodoh, 
jangan tergesa-gesa click buy dan melakukan transfer ke rekening penjual. 

Bandingkan produk yang akan dibeli dengan produk sejenis dari online shop lainnya. 
Apakah produk dibanderol dengan harga jual yang wajar?
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INFO KESEHATAN

Namun, faktor risiko seseorang 
terkena kanker serviks antara lain 
infeksi Human Papillomavirus (HPV), 
perokok, sistem imun yang melemah, 
infeksi klamidia, diet rendah serat, 
penggunaan kontrasepsi oral (dengan 
asumsi wanita yang menggunakan 
kontrasepsi jenis ini kemungkinan 
tidak menggunakan kondom saat 
berhubungan seksual), obesitas, telah 
hamil lebih dari tiga kali, kehamilan 
pada usia dini, sering berganti 
pasangan seks, serta memiliki riwayat 
keluarga dengan kanker serviks. 

Selain itu, wanita yang terkena kanker 
serviks biasanya jarang atau tidak 
pernah melakukan pap smear.

Apa itu  pap smear?
Pap smear merupakan sebuah tes yang 
diperuntukkan untuk mendeteksi 
adanya kelainan pada mulut rahim. 
Tes ini dilakukan dengan cara 
membuka bagian vagina dengan 
alat yang bernama spekulum, untuk 
melihat kondisi bagian atas vagina 
dan leher rahim. Selain itu, alat 
semacam sikat kecil akan dimasukkan 
ke dalam bagian leher rahim untuk 
memperoleh sel-sel yang berada pada 
bagian tersebut. Kemudian sel-sel 
tersebut dikirim ke lab patologi dan 
diamati di bawah mikroskop untuk 
mengetahui apakah ada kelainan.

Apa saja tanda-tanda terjadinya 
kanker serviks? 
Pada stadium awal, kanker serviks 
umumnya tidak menimbulkan gejala 
apapun. Gejala baru muncul pada 
saat kanker memasuki stadium lanjut. 
Berikut adalah gejala yang umum 
terjadi pada kanker serviks:

Apakah kanker serviks bisa dicegah? 
Bagaimana mencegahnya?

Risiko terjadinya kanker serviks dapat 
dikurangi. Terapkan beberapa langkah 
pencegahan di bawah ini agar 
terhindar dari kanker serviks:

• Berhubungan seks secara aman. 
Gunakan kondom dan hindari 
berhubungan badan dengan 
banyak pasangan.

• Menerima vaksin HPV. Vaksin HPV 
dapat diberikan pada wanita 
berusia 9-26 tahun dan akan lebih 
efektif jika diberikan sebelum aktif 
secara seksual.

• Rutin menjalani pap smear guna 
mengetahui kondisi serviks.

• Hindari merokok

• Perbanyak asupan serat dengan 
mengonsumsi sayur dan buah.

Kanker Serviks 101: 
Yang perlu Anda Ketahui 
tentang Kanker Serviks

Kanker serviks merupakan salah 
satu jenis kanker yang paling 
mematikan pada wanita, selain 

kanker payudara. Berdasarkan riset 
WHO pada tahun 2014, lebih dari 92 
ribu kasus kematian pada wanita di 
Indonesia disebabkan oleh penyakit 
kanker. Dari jumlah tersebut, 10% 
terjadi karena kanker serviks. Menurut 
data Kementerian Kesehatan RI, 
setidaknya terjadi 15.000 kasus kanker 
serviks setiap tahunnya di Indonesia.

Apa sih kanker serviks itu?
Kanker serviks adalah kanker yang 
tumbuh pada sel-sel di leher rahim. 

Dimana letak serviks?
Serviks merupakan nama lain dari 
leher rahim. Jadi, sesuai dengan 
namanya, serviks terletak pada bagian 
bawah rahim yang terhubung dengan 
vagina.

Salah satu fungsi serviks adalah 
memproduksi lendir yang berguna 
untuk membantu menyalurkan 
sperma dari vagina ke rahim saat 
berhubungan seksual.

Siapa saja yang dapat terkena 
kanker serviks?
Pada dasarnya, semua wanita 
dapat terkena kanker serviks. 

Perdarahan vagina di luar 
masa haid

Oleh : 
Jalu Satwiko
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POJOK MARKETING

Oleh : 
Hapzon Effendi

oleh personal marketing  profesional 
untuk merebut hati konsumen.

1. Love your customers, respect 
your competitor

 Cintailah konsumen Anda, jika 
Anda tidak love your customers 
mereka akan meninggalkan Anda. 
Jual produk yang sebaik mungkin, 
dan bersainglah secara sehat, tidak 
saling menjatuhkan. Kompetitor 
juga ikut membangun negeri.

2. Be sensitive to change, be ready 
to transform 

 Di era modern seperti ini 
perubahan terjadi begitu cepat, 
informasi dari berbagai belahan 
dunia dapat diketahui dalam 
hitungan detik. Jika tidak sensitif 
terhadap perubahan tentu akan 
punah (change or die). 

3. Guard your name, be clear of 
who you are

 Seorang marketer namanya harus 
dikenal pelanggan, dan dia harus 
lebih mengenal pelanggan, dan 
tahu persis produk yang ditawarkan.

4. Customers are diverse, go first to 
who really need you

 Konsumen itu bermacam-macam. 
Perlakuan terhadap konsumen 
yang satu dengan yang lain 
tidaklah sama. Jalinlah  “personal 
approach”  yang berujung pada 
“emotional approach”.

5. Always offer a good  product at a 
fair price

 Produk yang bagus harus diberi 
harga yang seimbang. Jangan 
membujuk pelanggan secara 
berlebihan, apalagi menipu 
konsumen.

6. Be always available and spread 
the good news

 Hal ini harus menjadi prinsip 
seorang marketer dalam 
berpromosi. Harus hadir di hati 
konsumen, harus selalu ada saat 
konsumen membutuhkan.

7. Get your 
customers  & keep 
grow the business 
with them

 Haruslah mampu 
merebut hati konsumen & terus 
mengembangkan bisnis bersama 
mereka.

8. Whatever your business is a 
service business 

 Bekerja dan melayani  itu  adalah 
bagian dari ibadah.

9. Always refine your process in 
term of quality, cost, and 
delivery

 Selalu berusaha meningkatkan 
kualitas, menurunkan cost agar 
konsumen juga ikut menikmati 
dan delivery yang makin baik dan 
on time.

10. Gather relevant information but 
make decisions based on your 
wisdom

 Kumpulkan informasi sebanyak 
mungkin tetapi keputusan 
terakhir tetap di tangan Anda, 
sesuai dengan hati nurani. 

Mengakhiri tulisan singkat dan 
sederhana ini, penulis mengutip 
pernyataan yang pernah dilontarkan 
oleh Lowerence Bossidy (CEO Allied 
Signal): “Pada akhirnya kita tergantung 
pada orang, bukan pada strategi. 
Strategi itu sederhana saja, namun 
pelaksanaannya tidaklah demikian. 
Strategi tidak serta merta menjadikan 
perusahaan menjadi lebih baik.”  
Semoga  tulisan ini bisa sedikit  
menginspirasi Phaprosers untuk 
tetap optimis dan terus berkarya 
mewujudkan visi dan misi Phapros  di 
tahun baru 2019 dan tahun-tahun yang 
akan datang.

Tidak diragukan lagi, selling skill 
dan negotiation skill sangat 
diperlukan oleh seseorang atau 

perusahaan untuk terus berkembang 
dan berkompetisi di segala bidang 
dan segala situasi. Terlebih di dunia 
marketing, penguasaan akan selling 
dan negotiation skill adalah “wajib” 
hukumnya.  Saat ini atau yang dikenal 
dengan istilah era milenial atau zaman 
now, di berbagai belahan dunia 
sedang terjadi “tsunami” teknologi 
informasi dan komunikasi yang 
berbasis online atau digital. Tidak bisa 
dipungkiri, perusahaan yang ingin 
terus berkembang harus memiliki 
sumber daya yang berkualitas, 
yang mampu beradaptasi terhadap 
perubahan, bahkan berperan sebagai 
aktor perubahan itu sendiri.

Marketing vs Selling serta 
Berbagai Aspeknya 
Membahas tentang selling dan 
negotiation skill, tentu tidak bisa terlepas 
dari pembahasan tentang marketing dan 
selling.  Sebagian orang berpendapat 
bahwa marketing dan selling tidak ada 
bedanya, tetapi pendapat tersebut tidak 
sepenuhnya benar. Beberapa ahli bahkan 
mengatakan ada perbedaan signifikan 
antara keduanya. Marketing adalah 
wadah besarnya, sementara selling 
adalah bagian dari marketing; marketing 
bersifat jangka panjang, sedangkan 
selling bersifat jangka pendek. Robert 
M Donnelly dalam artikelnya yang 
berjudul Marketing vs Selling menyebut 
marketing adalah menciptakan demand 
pada pikiran konsumen, yang pada 
akhirnya membuat konsumen tersebut 
mencari Anda, sedangkan selling adalah 
mengejar dan meminta konsumen 
untuk melakukan order.

Pakar pemasaran Hermawan Kertajaya 
mengatakan bahwa marketing 
merupakan strategic business concept 
yang merekat dalam mindset. 
Menurutnya paling tidak ada 10 
konsep marketing  yang harus dikuasai 

Pentingnya Selling & 
Negotiation Skill dalam 
Personal Marketing
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MENINGKATKAN PERFORMA 
DENGAN KPKU

SDM

Sebagai perusahaan yang selalu 
komitmen untuk memberikan 
hasil kerja terbaiknya, Phapros 

kembali menerapkan Assessment 
KPKU pada tahun ini, tepatnya tanggal 
5-9 November 2018. Assessment KPKU 
tahun 2018 ini adalah kali kedua bagi 
Phapros. Pada tahun sebelumnya, 
Phapros telah berhasil mencapai poin 
417 dan masuk dalam kelas Early 
Improvement.

Untuk memahami lebih jauh tentang 
KPKU, berikut penjelasan singkatnya.

Apa itu KPKU?
KPKU merupakan kependekan dari 
Kriteria Penilaian Kinerja Unggul. 
Kriteria penilaian ini dimandatkan 
oleh kementerian BUMN sebagai 
upaya untuk mewujudkan BUMN yang 
berdaya saing, efektif, dan kapabel, 
baik di tingkat nasional, regional, 
maupun internasional.  

KPKU merupakan suatu sistem 
pengelolaan dan pengendalian kinerja 
BUMN yang berbasis Kriteria Kinerja 
Unggul hasil adopsi dari Malcolm 
Baldrige Criteria for Performance 
Exellence yang telah mulai diterapkan 
di BUMN sejak tahun 2012.

Kriteria Malcolm Baldrige ini setiap dua 
tahun sekali akan divalidasi ulang. Hal 
ini diperlukan untuk menyesuaikan 
tuntutan bisnis yang berkembang. 
Namun demikian, dalam pedoman 
Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) 
terdapat 11 tata nilai inti perusahaan 
berkinerja tinggi kelas dunia, yaitu:
1. Kepemimpinan yang visioner
2. Keunggulan yang didorong oleh 

pelanggan
3. Pembelajaran organisasi dan 

individu
4. Pengharkatan tenaga kerja dan 

mitra
5. Kecekatan

6. Fokus pada masa depan
7. Pengelolaan inovasi
8. Manajemen berdasarkan fakta
9. Tanggung jawab kemasyarakatan
10. Fokus pada hasil dan penciptaan 

nilai

11. Persfektif kesisteman

Mengapa Phapros harus dinilai 
dengan Kriteria KPKU?
Pada dasarnya, KPKU adalah parameter 
kinerja unggul yang diadopsi oleh 
BUMN dari kriteria Malcolm Baldrige, 
suatu kriteria kinerja unggul kelas 
dunia. Sebagai salah satu anak 
perusahaan BUMN PT RNI (Persero), 
maka secara konstitusi, Phapros 
memiliki keharusan untuk ikut dinilai 
dengan kriteria KPKU dan akan 
dilakukan secara  periodik setiap tahun.

Bagaimana KPKU digunakan untuk 
mengukur kinerja perusahaan?

Dalam penerapannya, KPKU dirancang 
untuk mendorong dan membantu 
perusahaan mencapai visi, misi, dan 
tujuan perusahaan, meningkatkan 
kinerja secara berkelanjutan dan 
dimilikinya keunggulan daya saing 
perusahaan melalui keselarasan atas 
rencana perusahaan, proses-proses 
yang dijal ankan, pengambilan 
keputusan, fokus tenaga kerja 
dan seluruh tindakan yang pada 
akhirnya dapat ditunjukkan dengan 
pencapaian hasil yang unggul.

Selain itu, KPKU juga dirancang untuk 
dapat digunakan sebagai alat penilaian 
yang holistic, mengukur posisi 
perusahaan dan menunjukkan apa 
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yang diperlukan perusahaan ke depan 
dalam proses perbaikan dan atau 
peningkatan kinerja jangka panjang.

Dalam proses pengukuran kinerja 
perusahaan, KPKU berisi tentang 
pertanyaan-pertanyaan yang 
meliputi tujuh kategori penting, yang 
berkaitan dengan pengelolaan proses 
dan hasil yang unggul. Adapun tujuh 
kategori yang dimaksud yaitu:
1. Kepemimpinan
2. Perencanaan Strategis
3. Pelanggan
4. Pengukuran, Analisis, dan 

Manajemen Pengetahuan
5. Tenaga Kerja
6. Operasi
7. Hasil

Seluruh parameter pengukuran 
kinerja dalam setiap kategori, 
disajikan dalam daftar pertanyaan-
pertanyaan. Pertanyaan satu 
dengan yang lain saling berkaitan 
(terintegrasi), membentuk suatu 

kerangka kerja pengelolaan 
perusahaan yang berkinerja unggul.

Apa yang menjadi fokus dalam 
penilaian KPKU?
Dalam KPKU, perusahaan dituntut 
fokus pada Hasil. Hasil yang dimaksud 
adalah hasil-hasil yang berkaitan 
dengan keunggulan perusahaan, 
antara lain kinerja utama produk 
(layanan) dan proses, kinerja 
pelanggan, kinerja tenaga kerja, 
kinerja kepemimpinan dan tata kelola, 
seta kinerja keuangan dan pasar.

Perusahaan yang berkinerja unggul 
tidak hanya sekedar memiliki proses, 
tetapi sehari-hari menjalankan 
proses yang unggul dengan ukuran 
dicapainya hasil kinerja yang unggul 
pula. Kriteria KPKU juga mendukung 
perspektif kesisteman, artinya bahwa 
setiap pertanyaan dalam setiap 
kategori KPKU saling melekat dan 
terintegrasi.
 

Apa manfaat yang diperoleh 
perusahaan ketika melakukan 
penilaian KPKU?
Dengan menerapkan penilaian kriteria 
KPKU dalam pengelolaan perusahaan, 
Phapros dapat mengukur efektifitas 
keselarasan antara strategi dan tujuan 
perusahaan. Hasil penilaian kriteria 
KPKU dapat digunakan perusahaan 
sebagai umpan balik proses perbaikan 
yang telah dilakukan. 

Hasil penilaian KPKU, akan 
menunjukkan hal apa saja yang 
menjadi kekuatan perusahaan 
(Strength) dan hal apa saja yang 
masih lemah yang harus perbaikan 
(Opportunities for Improvement). 
Perusahaan diharapkan dapat 
menindaklanjuti dengan tindakan 
yang mengarah pada perbaikan 
kinerja di seluruh area perusahaan.

ASAH OTAK

Angka-angka dalam kotak ini 
membentuk sebuah deret angka 
yang berpola. Dapatkah kamu 
menemukan angka yang hilang 
dalam gambar ke-3?

KUPON ASAH OTAK
Oktober - Desember 2018

Jawaban Asah Otak Edisi Jul – Sep 2018 :

Huruf apa saja yang hilang dalam kata berbahasa 
Inggris berikut?

Jawaban : “Champion”
Pemenang Asah Otak Edisi Jul – Sep 2018 :

1. Yadi Suyadi – Dept. Marketing Cabang Padang

2. Lilik Rodhiyah – Dept. Keuangan Cabang Jambi

Kirimkan jawaban Anda ke redaksi majalah SWARA melalui 
email : redaksiswara@phapros.co.id 

Selamat Mengikuti !

Oleh : 
Dwi Susanti


