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Semester I tahun 2018 sudah kita 
lalui dengan baik dan berbagai 
aksi korporasi pun sudah mulai 

terealisasi satu demi satu. Pada edisi 
kali ini, Swara mengajak Phaprosers 
untuk mengetahui lebih dalam 
mengenai aksi korporasi apa saja yang 
tengah dilakukan oleh Phapros. Mulai 
dari implementasi K3LL yang kini 
sudah tertuang dalam visi dan misi 
serta kebijakan perusahaan hingga 
akuisisi.

Implementasi K3LL yang tertuang 
dalam visi dan misi lebih dari sekedar 
mematuhi regulasi pemerintah, 
melainkan juga bentuk komitmen 
Phapros untuk tetap menjaga 
kesehatan dan keselamatan para 
pekerjanya serta menjaga kelestarian 

lingkungan. Implementasi K3LL ini 
juga membuktikan bahwa Phapros 
berkomitmen penuh menjadi 
perusahaan yang berwawasan 
lingkungan.

Di sisi lain, untuk memperluas 
bisnis anorganiknya, Phapros resmi 
mengakuisisi PT Lucas Djaja. Ada 
beberapa pertimbangan mengapa 
Phapros akhirnya memilih PT Lucas 
Djaja dan tentunya Phaprosers 
bisa mendapatkan informasinya 
pada Swara edisi kali ini. Dengan 
melakukan akuisisi, Phapros 
berharap bisa melengkapi fasilitas 
produksi yang dimiliki  dan dapat 
meningkatkan kapasitas produksi 
dalam rangka memenuhi kebutuhan 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
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WARTA

Dear Redaksi Swara,

Tampilan Swara dari edisi ke edisi semakin 
baik, saya sebagai pembaca jadi nggak 
merasa bosan. Mohon untuk edisi 
selanjutnya bisa membahas mengenai tips 
atau informasi seputar mengatur 
keuangan terutama bagi generasi milenial. 
Saya rasa tips semacam itu perlu dibahas, 
karena sekarang Phapros memiliki generasi 
milenial yang jumlahnya cukup banyak. 
Terima kasih.

Fenty – Admin Registration Officer KP 
Jakarta

Dear Sdri. Fenty,

Terima kasih atas apresiasinya. Terkait konten 
tentang tips mengatur keuangan bagi 
milenial, tentu saja akan menjadi masukan 
bagi Tim Redaksi. Semoga di edisi selanjutnya 
kami bisa membahas secara detail tips 
keuangan bagi para generasi milenial, ya.

Dear Redaksi Swara,

Apakah kontributor Swara hanya mereka 
saja yang aktif menulis di Swara? 
Bagaimana jika saya ingin mengirim tulisan 
ke Redaksi Swara?

Aisyah – Admin Business Development

Dear Sdri. Aisyah,

Tentu saja setiap karyawan Phapros berhak 
menjadi kontributor. Kami bahkan seringkali 
mengajak teman – teman non-redaksi untuk 
ikut berpartisipasi menjadi kontributor Swara. 
Caranya juga gampang, kok. Cukup dengan 
mengirim minimal satu artikel popular atau 
berita terkait Phapros yang disertai foto ke Tim 
Redaksi Swara. Jangan lupa untuk 
memasukkan unsur 5W + 1H dalam tulisan 
kamu, ya! Tulisan yang dimuat akan 
mendapat honorarium sebagai bentuk 
apresiasi terhadap kontributor. Keep SPIRIT!

SWARA ANDA

PT Phapros Tbk  yang 
merupakan anak perusahaan 
PT Rajawali Nusantara 
Indonesia (Persero) menggelar 

penandatanganan perjanjian 
pengikatan jual beli saham dengan  
PT Lucas Djaja Group,  Rabu (29/8).

Perjanjian pengikatan jual beli saham 
ini  merupakan salah satu corporate 
action terkait implementasi strategi 
bisnis anorganik. PT Lucas Djaja dinilai 
memiliki beberapa advantage yang 
dapat melengkapi kontribusi Phapros 
bagi industri farmasi domestik.

“Ada beberapa pertimbangan 
mengapa kami memilih PT Lucas 
Djaja. Salah satunya adalah 
perusahaan tersebut memiliki 
beberapa fasilitas produksi yang 
belum dimiliki Phapros, di antaranya 
fasilitas produksi soft-gel dan oralit, 
serta portofolio obat generiknya yang 
cukup banyak. Kami berharap kerja 
sama ini bisa melengkapi fasilitas 
produksi yang sudah dimiliki Phapros 
dan dapat meningkatkan kapasitas 
produksi dalam rangka memenuhi 
kebutuhan JKN,” jelas Direktur Utama 
PT Phapros, Tbk, Barokah Sri Utami.

Saat ini proses akuisisi saham PT Lucas 
Djaja sedang berjalan dan diharapkan 
terus  meningkat dalam porsi yang 
lebih besar dalam waktu dekat.  

Sumber pendanaan akuisisi diperoleh 
dari pinjaman bank dan dana internal 
perusahaan. Tahap berikutnya 
pendanaan akan di-cover melalui 
right issue. Menurut Sri Utami, tahun 
ini Phapros juga akan melakukan 
corporate action berupa right issue 
(Hak Memesaan Efek Terlebih 
Dahulu – HMETD) senilai Rp 500 
miliar. Dana tersebut akan digunakan 
untuk keperluan ekspansi bisnis, 
di antaranya akuisisi perusahaan 
farmasi, peningkatan kapasitas mesin, 
pemenuhan persyaratan Current 
Good Manufacturing Practices (GMP)  
atau Cara Pembuatan Obat yang Baik 
(CPOB) terkini, serta untuk modal kerja.

Phapros Resmi Akuisisi 
PT  Lucas Djaja

Oleh : 
Annisa Dewi Yustita



Di era digital, disrupsi dan 
tantangan VUCA (volatility, 
uncertainty, complexity and 

ambiguity) seperti saat ini, peran 
sumber daya manusia (SDM) menjadi 
faktor yang sangat penting dalam 
mengembangkan perusahaan. 
Secanggih apapun teknologi 
disediakan, dan sebagus apapun sistem 
diterapkan, hasilnya sangat ditentukan 
oleh SDM yang ada di belakangnya.

Maka tidak aneh, jika banyak 
perusahaan saling bersaing 
mengembangkan karyawannya dan 
membuat segala program untuk 
mempertahankan karyawan yang 
berpredikat outstanding. Pasalnya, 
sukses perusahaan dipengaruhi 
oleh peran manajemen SDM dalam 
mencapai efektifitas dan kinerja unggul. 
Hal ini tidak akan lepas dari strategi 
pengembangan SDM yang ada.

Penerapan strategi pengembangan 
SDM harus in line dengan strategi 
bisnis perusahaan.  

Apa yang telah digariskan pada 
sasaran bisnis perusahaan, selalu 
membutuhkan dukungan dan kerja 
sama dari seluruh unsur manusia 
yang ada di dalamnya. Itulah 
sebabnya dalam istilah Human Capital 
Management, karyawan disebut 
sebagai engine proses transformasi. 

“Apa yang kita kerjakan adalah apa 
yang perusahaan capai”. Karyawan 
bukan lagi dipandang sebagai cost 
namun sebagai  human capital yang 
akan memberikan nilai tambah 
pada perusahaan.  Karyawan adalah 
asset perusahaan yang indikator 
keberhasilannya ditunjukkan dengan 
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inovasi, kompetensi,  komitmen, 
motivasi/energi, serta aktivitas kerja 
tim.

Hal inilah yang menjadikan dasar 
Phapros

selalu berupaya meningkatkan 
kompetensi karyawannya. Baik dalam 
aspek pengetahuan, ketrampilan, 
semangat inovasi, serta nilai diri. 
Pada tanggal 6-10 Agustus 2018 di 
Kota Bogor, sebanyak 50 karyawan 
marketing dari seluruh pilar telah 
menjalani program pengembangan 
karyawan yang bertajuk “Basic 
Training for Marketing”. Dalam 
kegiatan training tersebut, selain 
diberikan paparan pengetahuan 
terkait medical knowledge dan product 
knowledge, peserta juga dilatih untuk 
mengasah kemampuan detailing. 
Selain itu juga untuk meningkatkan 
kekompakan dan keakraban antar 
perserta, di sesi akhir diadakan 
outbond dan malam keramahan 
sebagai penutup. 

Pelaksanaan training seperti ini, 
rutin diselenggarakan Perusahaan, 
dalam rangka meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan 
karyawan. Selain training yang 
diselenggarakan internal perusahaan 
seperti itu, Phapros juga seringkali 
mengikutsertakan karyawannya 

dalam kegiatan public training. Selain 
ditujukan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan karyawan 
sesuai bidang pekerjaannya, keikutsertaan 
dalam kegiatan public training juga dapat 
menambah pengetahuan pengalaman dari 
perusahaan lain serta menambah relasi. 
Yang pada akhirnya, pengetahuan dan 
pengalaman yang baik dapat ditularkan/
diimplementasikan di perusahaan.

Pelaksanaan berbagai macam training 
yang diselenggarakan oleh Phapros (baik 
secara internal maupun public training), 
merupakan salah satu upaya perusahaan 

dalam mempersiapkan karyawannya 
menghadapi tantangan bisnis di era 
digitalisasi dan disrupsi seperti saat 
ini. Diharapkan, dengan kesiapan 
Sumber Daya Manusia, Phapros 
akan tetap mampu berdiri tegak dan 
mampu memenangkan persaiangan 
di tengah dasyatnya gelombang 
VUCA yang marak menyerang dunia 
bisnis seperti saat ini. 
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Investasi besar pemerintah Kuba 
di awal riset produk biotek saat ini 
sudah balik modal. Bahkan, saat 
ini pendapatan dari industri biotek 
merupakan penghasilan negara yang 
cukup diandalkan. CIM yang saat ini 
menjadi salah satu lembaga penghasil 
produk biotek di Kuba, semula 
hanyalah unit riset dan penelitian RS 
Kanker di Havana. Namun visinya tak 
hanya menghasilkan penelitian yang 
dapat dipublikasi tapi juga produk 
yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dari paten dan penjualan produk 
inilah CIM kemudian berkembang 
sehingga mampu mengekspor 
produk biotek ke 40 negara, bahkan 
lebih. Masalah modal merupakan 
tantangan yang dihadapi oleh industri 
biotek Kuba, karena penelitian untuk 
menghasilkan produk biotek tidaklah 
mudah. Tantangan ini dihadapi 
dengan dukungan kuat pemerintah 
Kuba serta kerja sama pengembangan 
(co development) dengan pelaku 
industri di Kuba dan berbagai 
perusahaan di luar Kuba. Pemerintah 
Kuba memberikan prioritas, setiap 
produk yang dihasilkan dan telah 
mendapat registrasi Badan POM 

BELAJAR PENGEMBANGAN 
BIOTEKNOLOGI 
Hingga ke Negeri Cerutu

6.000 dokter, dan separuhnya lari ke AS. 
Saat ini  mereka punya sekitar 60.000 
dokter dan ribuan pharmacist serta 
ahli bioteknologi. Sistem kesehatan 
nasional yang dibangun di Kuba sangat 
luar biasa, klinik-klinik keluarga, RS tipe 
C hingga RS tipe A tersebar merata 
di setiap kelurahan. Ini bisa menjadi 
contoh luar biasa untuk penerapan BPJS 
di Indonesia.

Pengembangan biotek Kuba dimulai 
sejak tahun 1971 , bermula dari upaya 
mengisolasi interferon dari darah. 
Sekarang Kuba telah mengekspor 
produk bioteknya di antaranya 
Nimotuzimab (antibodi monoklonal 
terhadap reseptor EGF) dan Cimavac 
(vaksin kanker terapi). Industri biotek 
Kuba didukung oleh berbagai 
institut yakni CIGB (rekayasa genetik), 
Center of Molecular Immunology/CIM 
(mengutamakan antibodi monoklonal), 
Finlay Institute (penghasil vaksin), 
Institut Pedro Kurie (untuk penyakit 
infeksi ) dan lain-lain. Kawasan Havana 
Barat digunakan sebagai kluster industri 
biotek ini. Secara keseluruan terdapat 
34 pusat riset dan institut yang terlibat. 
Sejak tahun 2012 pusat riset dan institut 
ini disinergikan menjadi satu holding 
company. 

Jika negara-negara maju dalam 
beberapa dekade terakhir ini 
berpacu dalam riset dan industri 

bioteknologi, tentu bukan hal aneh. 
Tetapi Kuba ? Negara miskin yang 
diisolasi dan diembargo oleh Amerika 
Serikat (AS) selama hampir setengah 
abad ini ternyata mampu bersaing 
dalam menciptakan produk-produk 
biotek mutakhir. Bagaimana bisa?

Jawabnya tentu bukan hanya sekadar 
retorika “Bersama Kita Bisa” atau “Kita 
Pasti Bisa” – tetapi adalah perpaduan 
antara visi, kepemimpinan, banyaknya 
pakar yang dedikatif di bidang 
iptek/biotek, tersedianya dana, dan 
atmosfer yang kondusif bagi riset 
dasar dan terapannya. Itulah yang bisa 
kita temukan di Kuba saat ini.

Awal tahun ini, revolusi Kuba yang 
dipimpin oleh Fidel Castro dan Ernesto 
“Che” Guevara genap berusia 60 tahun. 
Saat tim Phapros menghadiri Cuba 
Salud 24-27 Mei 2018 bersama dengan 
Dirjen dan staf Kementerian Kesehatan 
RI serta perwakilan BUMN farmasi 
lainnya, sangat terasa kesungguhan 
Kuba untuk menjadi pemain global 
di bidang bioteknologi. Sebelum 
revolusi di Kuba hanya ada sekitar 
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Kuba, harus digunakan secara luas 
di seluruh rumah sakit Kuba. Meski 
pasar dalam negeri tidak seberapa 
besar, namun amat mendukung bagi 
industri biotek untuk meneruskan 
pengembangan dan meningkatkan 
mutu produk. 

Kuba mempunyai pipeline 
pengembangan produk yang cukup 
banyak dan mereka optimistis mampu 
bersaing dengan negara maju. Meski 
pemerintah Kuba mendorong industri 
biotek namun tidak melupakan 
tingkat kesehatan masyarakat. 
Angka kematian bayi (AKB) mereka 
hanya 4,2/1.000, jauh lebih rendah 
dibandingkan AKB negara negara 
yang sedang berkembang lain, 
bahkan lebih baik dibandingkan 
negara maju (AS) 

Lalu bagaimana dengan kerja sama 
Indonesia-Kuba dalam bidang 
kesehatan?
Sejak era Presiden Soekarno, 
Indonesia telah menjalin hubungan 
baik dengan Kuba yang dipimpin 
presiden “sepanjang masa” Fidel 
Castro. Indonesia dan Kuba memulai 
hubungan bilateralnya secara resmi 
pada tanggal 22 Januari 1960 yang 

dilanjutkan dengan kunjungan 
Soekarno ke Kuba pada Mei 1960. 
Hubungan bilateral antara Indonesia 
dengan Kuba terus mengalami 
peningkatan. Terdapat beberapa 
poin yang menjadi rencana strategis 
hubungan bilateral antara Indonesia 
dengan Kuba pada periode kerja 
2015-2019. 
Kerja sama ini diperkuat dalam bidang 
kesehatan setelah pertemuan Menteri 
Kesehatan RI Prof Dr Nila F Moeloek 
dengan Menteri Kesehatan Kuba di 
Jenewa pada tanggal 24 Mei 2017. 
Menkes RI dan Menkes Kuba sepakat 
kerja sama kesehatan antara kedua 
negara dilakukan dalam bidang:

• Pengembangan kerja sama medis 
dan produksi obat obatan 
termasuk vaksin

• Kesehatan dan gizi ibu dan anak

• Penyakit menular dan penyakit 
tidak menular termasuk malaria, 
demam berdarah, kanker, dan 
diabetes

• Penelitian dan pengembangan 
bersama di bidang kesehatan 
termasuk laboratorium penelitian 
biofarmasi, bioteknologi, dan 
nanoteknologi

• Pengembangan sumber daya 
manusia dan alih pengetahuan 
termasuk manajemen pelayanan 
kesehatan, pembiayaan, dan 
kebijakan kesehatan.

Pembahasan teknis kerja sama 
bilateral ini kemudian dilanjutkan 
dengan kunjungan kerja perwakilan 
dari Kemenkes dan perwakilan BUMN 
farmasi setelah event Cuba Salud 
2018 ini. Phapros, Biofarma, dan 
Kimia Farma sepakat bekerja sama 
dengan Kuba untuk mempercepat 
proses pengembangan bioteknologi 
di Indonesia, baik dengan model 
lisensi, penelitian bersama, ataupun 
transfer teknologi. Diharapkan, 
penduduk Indonesia yang mencapai 
lebih dari 250 juta jiwa, bisa 
memperoleh akses obat dan produk 
bioteknologi yang lebih mudah dan 
merata serta harga yang bersahabat, 
untuk  meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat. Maju terus Indonesia, 
Sukses untuk Phapros!

Oleh : 
Zahmilia Akbar
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LEBIH TERJAGA DENGAN SISTEM MANAJEMEN 
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Saat ini sudah mulai banyak 
perusahaan yang sadar akan 
manfaat keselamatan dan 

kesehatan kerja. Mereka sudah 
menerapkan budaya keselamatan 
kerja di area, agar pekerja sadar 
pentingnya budaya K3 (Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja). 

Pengertian Sistem Manajemen K3 (SMK3) 
secara umum merujuk pada dua sumber, 
yaitu Permenaker No 5 Tahun 1996 
tentang Sistem Manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan. Menurut Permenaker 
ini, SMK3 merupakan bagian dari sistem 
secara keseluruhan yang meliputi 
struktur organisasi, perencanaan, 
tanggung-jawab, pelaksanaan, 
prosedur, proses dan sumber daya 
yang dibutuhkan bagi pengembangan, 
penerapan, pencapaian, pengajian dan 
pemeliharaan kebijakan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja dalam rangka 
pengendalian resiko yang berkaitan 
dengan kegiatan kerja guna terciptanya 
tempat kerja yang aman, efisien dan 
produktif.

Untuk menekankan pentingnya 
Sistem Manajemen MK3, pemerintah 
mengeluarkan PP No 50 Tahun 2012. 
Menurut Pasal 5 PP No 50 Tahun 2012, 
perusahaan yang memiliki pekerja/buruh 
lebih dari 100 orang atau mempunyai 
tingkat potensi bahaya tinggi  wajib 
menerapkan SMK3. Tujuan penerapan 
SMK3 di antaranya untuk meningkatkan 
efektifitas perlindungan keselamatan 
dan kesehatan kerja yang terencana, 
terukur, terstruktur, dan reintegrasi, 
mencegah dan mengurangi kecelakaan 
kerja dan penyakit akibat kerja dengan 
melibatkan unsur manajemen, pekerja/
buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat 
buruh; serta menciptakan tempat kerja 
yang aman, nyaman, dan efisien untuk 
mendorong produktivitas. 

Terkait dengan hal tersebut, sebagai 
perusahaan yang peduli terhadap 
keselamatan dan kesehatan karyawan,  
PT Phapros Tbk berkomitmen penuh 
untuk melaksanakan SMK3.  
Target pelaksanaan SMK3 adalah 
pada akhir November 2018 setelah 

dilakukanya audit oleh pihak eksternal 
untuk area pabrik dan kantor Kota 
Lama. Untuk menunjang hal tersebut, 
Phapros menggandeng PT Liets sebagai 
konsultan agar pelaksanaan sertifikasi 
SMK3 dapat berjalan sesuai dengan 
jadwal yang ditetapkan. Tahap awal 
yang dilakukan adalah melakukan 
Analisa Gap. Salah satu gap yang muncul 
adalah terkait kompetensi dan sertifikasi 
personel pendukung seperti ahli K3 yang 
dilakukan pada bulan juni 2018, auditor 
SMK3, dan petugas pemadam kebakaran 
kelas D pada bulan Juli tahun 2018.

Selain pemenuhan kompetensi dan 
sertifikasi, Phapros juga membentuk 
panitia P2K3 (Panitia Pembina 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 
yang secara resmi telah dikukuhkan 
pada tanggal 17 agustus 2018 oleh 
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 
Jawa Tengah. 

Sesuai dengan SK 018/SK-DIR/CS/
VII/2018 tentang penetapan P2K3 
(Panitia Pembina Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja dan Lingkungan ) 
ditetapkan struktur organisasi sebagai 
berikut : 
Ketua Tim P2K3L: Barokah Sri Utami MM 
Apt 
Sekertaris  P2K3L:  Satriya Fandy 
Kuriawan

Ketua Sub P2K3L: Santosa Adi Wibawa
Sekertaris Sub P2K3L:  Ardy Herandra 
dan Raditya Prima Istiaji. 

Sesuai dengan SK tersebut, fungsi 
P2K3L antara lain :

1. Menghimpun dan mengolah data 
mengenai K3 di tempat kerja.

2. Membantu menunjukkan dan 
menjelaskan kepada setiap 
tenaga kerja mengenai : 

º Berbagai faktor bahaya di tempat 
kerja yang dapat menimbulkan 
gangguan K3 termasuk bahaya 
kebakaran dan peledakan serta 
cara menanggulanginya.

º Faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi efisiensi dan 
produktivitas kerja.

º Alat Pelindung Diri (APD) bagi 
tenaga kerja yang bersangkutan.

º Cara dan sikap yang benar dan 
aman dalam melaksanakan 
pekerjaannya.

3. Membantu Pengusaha/Pengurus 
dalam : 

º Menentukan tindakan koreksi 
dengan alternatif terbaik.

º Mengembangkan sistem 
pengendalian bahaya terhadap 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
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Apresiasi Mitra Bisnis,
PHAPROS GELAR  
VENDOR GATHERING

º Mengevaluasi penyebab timbulnya 
kecelakaan, penyakit akibat kerja 
(PAK) serta mengambil langkah-
langkah yang diperlukan.

º Mengembangkan penyuluhan dan 
penelitian di bidang keselamatan 
kerja, higiene perusahaan, 
kesehatan kerja, dan ergonomi.

º Melaksanakan pemantauan 
terhadap gizi kerja dan 
menyelenggarakan makanan di 
perusahaan.

º Memeriksa kelengkapan peralatan 
keselamatan kerja.

º Mengembangkan pelayanan 
kesehatan tenaga kerja.

º Mengembangkan laboratorium 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 
melakukan pemeriksaan 
laboratorium dan melaksanakan 
interpretasi hasil pemeriksaan.

º Menyelenggarakan administrasi 
keselamatan kerja, higiene 
perusahaan, dan kesehatan kerja.

º Membantu pimpinan perusahaan 
menyusun kebijaksanaan 
manajemen dan pedoman kerja 
dalam rangka upaya meningkatkan 
keselamatan kerja, higiene 
perusahaan, kesehatan kerja, 
ergonomi ,dan gizi kerja. 
(berdasarkan pasal 4 Permenaker RI 
Nomor PER.04/MEN/1987).

Setelah terbentuknya tim P2K3L, 
dilakukan Audit internal pada bulan 
September 2018 untuk menilai sejauh 
mana penerapan SMK3 pada masing-
masing unit. Dari hasil audit tersebut 
muncul pemenuhan gap melalui 
corrective dan preventive action, sehingga 
pada saat dilakukan audit oleh pihak 
eksternal pada bulan November, temuan 
atau gap yang muncul bisa segera 
diselesaikan dan target sertifikasi SMK3 
dapat terlaksana pada Tahun 2018.

Pada akhirnya, upaya penerapan (SMK3) 
di perusahaan diharapkan mampu 
menciptakan iklim kerja yang aman 
dan nyaman bagi seluruh pekerja dan 
menghindarkan organisasi perusahaan 
secara keseluruhan maupun bagian-
bagian dari organisasi perusahaan 
dari sanksi hukum yang merugikan 
perusahaan. Maju terus dan selalu 
berkarya untuk bangsa, PT Phapros!

Dalam rangka mempererat 
silaturahmi sekaligus sebagai 
bentuk apresiasi kepada mitra 

bisnis, Phapros menggelar vendor 
gathering di Hotel Ritz – Carlton, 
Kuningan Jakarta, Jumat (7/9). Acara 
tersebut dihadiri oleh 16 vendor dari 
berbagai jenis industri di antaranya 
bahan baku dan bahan kemas. 
Gathering dibuka oleh Direktur Utama 
Phapros Barokah Sri Utami dan 
Direktur Keuangan Heru Marsono.

Dalam sambutannya, Emmy dan Heru 
mengucapkan terima kasih atas kerja 
sama yang telah terjalin dengan baik 
selama ini. Keduanya berharap ke 
depannya Phapros beserta vendor yang 
menjadi mitra bisnisnya bisa tumbuh 
bersama.

Acara kemudian dilanjutkan dengan 
penyampaian pesan dan kesan 
perwakilan vendor. Salah satunya 
disampaikan oleh perwakilan  

PT Anres Joint Technology supplier 
mesin yang telah 40 tahun bekerjasama 
dengan Phapros. Dalam penyampaian 
pesan dan kesannya, PT Anres Joint 
Technology mengapresiasi Phapros yang 
telah menjalin hubungan baik dengan 
para mitra sehingga kerja sama tersebut 
bisa berjalan hingga puluhan tahun.

Tak hanya penyampaian pesan dan 
kesan saja, acara juga diisi dengan ramah 
tamah yang diiringi oleh hiburan dari 
Prince Entertainment. Para vendor yang 
hadir pada malam itu bernyanyi dan 
menari bersama seluruh direksi dan 
panitia dari Phapros.

Pada akhir acara, panitia membagikan 
sejumlah doorprize kepada vendor 
yang beruntung. Doorprize yang 
dibagikan berupa dua unit external 
hard disk 1 Tb, satu unit smartphone 
dan grand prize berupa satu unit 
smartwatch yang dimenangi oleh PT 
Menjangan Sakti. (Annisa Dewi Yustita)

Oleh : 
Arie Wicaksono

GALERI PERISTIWA

Pada Senin (3/9) PT Phapros 
Tbk menggelar serah terima 
jabatan Sekretaris Perusahaan 

di kantor pusat Jakarta. Acara sertijab 
tersebut dihadiri oleh Direksi, mantan 
Sekretaris Perusahaan Phapros Imam 
Ariff Juliadi dan Sekretaris Perusahaan 
Phapros yang baru Tumpal Sihombing 
serta Phaprosers KP Jakarta.

Imam Ariff Juliadi mendapat tugas 
baru sebagai Sekretaris Perusahaan 
PG Rajawali I Surabaya. Dalam 
sambutannya, Imam mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh 
manajemen dan staf Phapros karena 
sudah memberinya kesempatan 
berkarier di salah satu perusahaan 
farmasi nasional ini selama lebih dari 
13 tahun. Imam pernah menduduki 
posisi  Asisten Manajer Pengembangan 

Sertijab Sekretaris  
PERUSAHAAN PHAPROS

Bisnis, dan pada tahun 2008 menjabat 
sebagai Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan 
kemampuan dan kompetensinya, per 
tanggal 1 Agustus 2018, PT RNI (Persero) 
selaku holding company merotasi 
Imam Ariff Juliadi ke PG Rajawali I 
Surabaya. Posisi Imam Ariff digantikan 
oleh Tumpal Sihombing yang telah 
berpengalaman di perusahaan pasar 
modal sejak tahun 1993. Sebelumnya 
Tumpal Sihombing menjabat sebagai 
sekretaris perusahaan di perusahaan 
bursa efek berjangka. 

Tumpal Sihombing mengaku senang 
dan merasa antusias menjadi bagian 
dari keluarga besar PT Phapros Tbk. 
Dia berharap ke depannya Phapros 
bisa menjadi lebih baik dan lebih 
sukses lagi.(Annisa Dewi Yustita)
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Jumlah BUMN dan Anak Perusahaan 
BUMN yang mengikuti seleksi tahap 
awal sebanyak 120 perusahaan. 
Namun hanya 86 BUMN yang lolos 
penjurian tahap dua yang berupa 
wawancara korporasi. Selain kategori 
korporasi, terdapat kategori CEO 
terbaik untuk BUMN dan Anak 
Perusahaan BUMN.

Phapros Raih 
ANUGERAH 
BUMN 2018

Dalam melakukan proses 
bisnisnya, Phapros selalu 
bertransformasi mengikuti 

perkembangan zaman dan teknologi. 
Pada Kamis (9/8) di JW Marriott Hotel, 
Jakarta, Phapros meraih Juara 2 
Anugerah BUMN 2018 kategori BUMN 
Tbk Transformasi Organisasi Terbaik.

Anugerah BUMN 2018 merupakan 
ajang untuk mengapresiasi kontribusi 
BUMN yang menunjukkan kinerja 
unggul dan berdaya saing di 
tingkat nasional dan global. Pada 
penyelenggaraan ketujuh ini, 
Anugerah BUMN 2018 mengusung 
tema 'Memperkokoh BUMN Hadir di 
Dalam Negeri dan Kancah Global'.

Penghargaan diterima langsung oleh 
Direktur Utama Phapros, Barokah Sri 
Utami. Sebelum meraih penghargaan 
tersebut, Phapros harus melewati 
serangkaian seleksi yang diadakan 
oleh panitia.

Mencetak Field Force Andal 
MELALUI BASIC TRAINING MARKETING

Dalam berbagai industri, tim 
marketing merupakan ujung 
tombak sebuah perusahaan, 

tak terkecuali Phapros. Agar bisa 
mendulang hasil penjualan yang 
gemilang, tim marketing harus 
dibekali dengan berbagai keahlian 
(skill). Keahlian yang dibutuhkan 
kadang tidak serta merta ada dalam 
diri tim marketing tersebut. Untuk itu, 
dibutuhkan dukungan dari Departemen 
SDM yang bisa memfasilitasi pelatihan 
berbagai keahlian yang dibutuhkan 
oleh tim marketing melalui Basic 
Training Marketing (BTM).

Pada tanggal 6–11 Agustus lalu, 
Phapros menggelar BTM di Bogor yang 
diikuti oleh 50 peserta atau field force 
OTC, OGB, dan Etikal. Basic training 

tersebut digelar untuk memberikan 
pengetahuan dasar marketing kepada 
tim field force agar lebih percaya diri 
dan lebih andal dalam melakukan 
tugasnya. 

Helmy Hadi Hidayat dari Departemen 
SDM & Umum yang menjadi fasilitator 
dalam pelatihan tersebut menjelaskan, 

Kriteria penilaian Anugerah BUMN 2018 
berfokus pada kinerja usaha, kinerja 
keuangan, kinerja kepemimpinan, 
dan tata kelola perusahaan sepanjang 
2017. Proses penjurian berlangsung 
tiga tahap, berupa seleksi kuesioner, 
presentasi pendalaman materi 
kuesioner, serta wawancara CEO di 
depan Dewan Juri yang diketuai oleh Dr 
Tanri Abeng MBA. (Annisa Dewi Yustita)

Basic Training Marketing tahun ini 
merupakan angkatan ke-6. BTM akan 
diselenggarakan lagi jika Phapros 
menerima 25 tim field force baru. 
Pembicara dalam pelatihan tersebut 
berasal dari kalangan internal di 
antaranya Manajer Marketing dan 
Product Manager serta dari pihak 
eksternal. (Annisa Dewi Yustita)



Wanita usia subur di Indonesia 
merupakan salah satu 
kelompok yang rentan 

mengalami anemia. Hasil riset 
kesehatan dasar (Riskesdas) yang 
diadakan oleh Kementerian Kesehatan 
pada tahun 2013 menunjukkan 
sebanyak 35,3 persen wanita usia 
subur berusia 15-44 tahun mengalami 
anemia. Data Riskesdas 2013 juga 
menyebutkan prevalensi anemia pada 
ibu hamil sekitar 37,1 persen. Hal itu 
merupakan dampak lebih lanjut dari 
tingginya prevalensi anemia pada 
wanita usia subur tersebut. 

Anemia dapat meningkatkan risiko 
kematian ibu pada saat melahirkan, 
bayi lahir dengan berat badan  
rendah, janin dan ibu mudah terkena 
infeksi, keguguran, dan meningkatkan 
risiko bayi lahir prematur. 

Sebagai upaya meningkatkan 
kesehatan ibu dan anak, Kementerian 
Kesehatan telah menyusun Rencana 
Strategis tahun 2015-2019 yang di 
dalamnya terdapat sasaran Program 
Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. 

Mengenal anemia dan stunting
Anemia merupakan suatu kondisi 
penurunan jumlah sel darah merah 
yang umumnya disebabkan karena 
kekurangan nutrisi zat besi dan asam 
folat. Zat besi diperlukan tubuh 
untuk menghasilkan komponen sel 
darah merah yang dikenal sebagai 
hemoglobin. Hemoglobin di dalam sel 

darah merah dibutuhkan oleh tubuh 
untuk mengikat dan mengangkut 
oksigen dari paru-paru ke seluruh 
organ.

Sementara asam folat diperlukan 
untuk sintesis DNA pada proses 
produksi sel darah merah. Apabila 
proses sintesis DNA ini terganggu, 
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Darah
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maka sel darah merah yang dihasilkan 
tidak sempurna dan akhirnya tidak 
berfungsi dengan baik.

Gejala umum anemia adalah mudah 
lelah, kulit menjadi lebih pucat, sulit 
berkonsentrasi, sesak napas, sakit 
kepala, serta kaki dan tangan terasa 
dingin.

Sementara itu, stunting adalah 
masalah gizi kronis yang disebabkan 
oleh asupan gizi yang kurang dalam 
waktu lama, biasanya karena asupan 
makan yang tidak sesuai kebutuhan 
gizi. Stunting sudah terjadi sejak dari 
dalam kandungan dan dampaknya 
baru terlihat pada saat anak berusia 
dua tahun. 

Anak dengan kondisi stunting 
mengalami gangguan pertumbuhan 
yang menyebabkan tinggi badan anak 

tersebut lebih pendek dibanding anak 
seusianya. Tak hanya itu, anak dengan 
kondisi stunting umumnya mudah 
sakit, kemampuan kognitifnya kurang, 
berisiko terkena penyakit yang 
berhubungan dengan pola makan 
saat dewasa, fungsi tubuh sering 
kali tidak seimbang, postur tubuh 
tak maksimal, yang pada akhirnya 
berdampak pada kesejahteraan 
keluarga. 

Pemberian Tablet Tambah Darah 
(TTD) kepada kelompok wanita 
berisiko anemia
Salah satu strategi utama dalam 
memutus mata rantai terjadinya 
stunting adalah dengan meningkatkan 
status gizi wanita usia subur. Salah 
satu caranya melakukan pencegahan 
anemia sekaligus  meningkatkan 
cadangan zat besi dalam tubuh. 

Melalui surat edaran tahun 2016, 
Kementerian Kesehatan bekerja sama 
dengan Dinas Kesehatan setempat 
membuat program pemberian Tablet 
Tambah Darah (TTD) pada remaja 
putri dan wanita usia subur. Program 
tersebut dilakukan di institusi 
pendidikan (SMP dan SMA atau 
sederajat) untuk remaja putri usia 
12-18 tahun, serta di institusi tempat 
kerja bagi wanita usia subur usia 15-
49 tahun.

TTD ini merupakan tablet yang 
berisi 60 mg zat besi elemental dan 
0,400 mg asam folat. Dosis TTD yang 
diberikan adalah 1 (satu) tablet per 
minggu sepanjang tahun, pada 
hari yang sama setiap minggunya. 
Untuk ibu hamil dosis TTD yang 
direkomendasikan minimal 90 tablet 
selama kehamilan.

Tablet Tambah Darah produksi 
Phapros siap mendukung program 
pemerintah
Phapros merupakan salah satu 
perusahaan farmasi yang digandeng 
pemerintah untuk mensukseskan 
program pemberian TTD pada remaja 
putri dan wanita usia subur. Pada 
tahun 2017, Phapros mendistribusikan 
sekitar 27 juta butir TTD ke seluruh 
Indonesia melalui tender yang 
diadakan oleh Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(LKPP) dalam rangka pemenuhan 
program pemberian TTD tersebut. 
Permintaan TTD diprediksi akan 
semakin besar mengingat pada 2019 
target pemerintah ini harus tercapai.

Sebagai informasi, TTD produksi 
Phapros mengandung besi fumarat, 
yakni jenis garam besi yang 
lebih aman untuk saluran cerna 
dibandingkan dengan jenis garam 
besi sulfat. Garam besi sulfat dipakai 
pada TTD terdahulu. Selain itu, garam 
besi fumarat juga dapat diabsorpsi 
sama baiknya dengan garam besi 
sulfat, sehingga efektif menambah 
kadar zat besi dalam darah.

Yang perlu diperhatikan, TTD 
sebaiknya diminum setelah makan 
untuk meminimalisir risiko efek 
samping terhadap saluran cerna, 
seperti sakit lambung, mual, dan 
muntah.

Oleh : 
Jalu Satwiko

Yang perlu diperhatikan,
TTD sebaiknya diminum setelah makan untuk 
meminimalisir risiko efek samping terhadap 
saluran cerna, seperti sakit lambung, mual, 

dan muntah
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Terus fokus satu titik, 
hanya itu titik itu 
Tetap fokus kita kejar 
lampaui batas 
Terus fokus satu titik, 
hanya itu titik itu 
Tetap fokus kita kejar dan 
raih bintang

Membaca penggalan lirik di 
atas, rasanya ingin sambil 
berdendang, bukan? Itulah 

bukti bahwa demam Asian Games 
belum benar-benar berakhir. 

Bagaimana tidak? Pesta olahraga 
terbesar di Asia yang diadakan setiap 
empat tahun sekali tersebut akhirnya 
kembali diadakan di Indonesia, setelah 
hampir enam dekade yang lalu, 
tepatnya tahun 1962 ketika untuk kali 
pertama Indonesia menjadi tuan rumah 
Asian Games.

Asian Games XVIII yang dilaksanakan 
di Jakarta dan Palembang beberapa 
waktu lalu ini pun menyisakan sebuah 
kenangan istimewa bagi segenap 
rakyat Indonesia. Tak hanya acara 
pembukaan dan penutupannya yang 
begitu megah dan meriah, Indonesia 
juga berhasil menorehkan sebuah 
prestasi baru yang mengagumkan.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, 
Indonesia mampu menembus posisi 
lima besar perolehan medali dengan 

total perolehan 31 medali emas, 24 
perak, dan 43 perunggu. Dengan 
perolehan ini, kontingen Indonesia 
jauh melampaui target pemerintah 
yang hanya menargetkan 16 medali 
emas. 

Atlet-atlet kontingen Indonesia dari 
berbagai cabang olahraga memang 
berlomba-lomba untuk menjadi 
yang terbaik di ajang ini. Alhasil, 
banyak atlet dari cabang olahraga 
yang tak diunggulkan pun secara 
mengejutkan ikut menyumbang 
medali untuk Indonesia. Sebut 
saja pasangan ganda campuran 
tuan rumah dari cabang olahraga 
tenis yang berhasil menyingkirkan 
pasangan unggulan dari Thailand 
untuk mempersembahkan medali 
emas ke-10 bagi Indonesia. 

Keberhasilan para atlet Indonesia 
di ajang Asian Games kali ini tentu 
tak lepas dari dukungan berbagai 
kalangan, terutama pemerintah. 
Apresiasi pemerintah terhadap 
atlet-atlet berprestasi Indonesia 
pada ajang kali ini meningkat drastis 
dibanding pada ajang-ajang olahraga 
sebelumnya. 

Sebagai contoh, para atlet peraih 
medali emas diberikan bonus sebesar 
Rp 1,5 milyar per orang untuk kategori 
atlet tunggal, Rp 1 milyar per orang 
untuk kategori atlet ganda, serta Rp 
800-900 juta per orang untuk kategori 
atlet beregu tanpa dipotong pajak. 
Selain itu, setiap atlet peraih medali 
juga diberikan bonus tambahan 
berupa satu unit rumah serta 
mendapat tawaran menjadi Pegawai 
Negeri Sipil.

Dengan pembinaan yang memadai 
serta dukungan penuh pemerintah 
terhadap kesejahteraan atlet dan 
pelatih, tentu bukan tidak mungkin 
Indonesia akan menjadi macan 
Asia berikutnya di bidang olahraga 
menandingi Cina, Jepang dan Korea 
Selatan. 

Mari kita doakan para atlet kita agar 
dapat terus berprestasi di ajang-
ajang olahraga berikutnya di masa 
mendatang. Selamat berjuang dan 
sukses selalu, pahlawan Indonesia!

Oleh : 
Jalu Satwiko

Kebangkitan
Olahraga Indonesia
di Asian Games XVIII

CAKRAWALA
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Perhatikan kalimat yang ditebalkan 
pada visi di atas. Jika dijabarkan, dua 
poin penting itulah yang menjadi 
impian dan target utama dari 
perusahaan kita, yakni:

	Menghasilkan produk kesehatan 
terbaik, serta

	Meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut 
dibutuhkan suatu misi yang jelas. 
Sehubungan dengan hal tersebut, PT 
Phapros Tbk memiliki tiga misi yang 
harus dijalankan, yaitu:

1. Menyediakan produk kesehatan 
yang terbaik guna memenuhi 
kebutuhan masyarakat

 Produk kesehatan yang diproduksi 
oleh Phapros diproduksi dengan 
standar manajemen mutu yang 
ketat, di antaranya CPOB, CPOTB, 

yang dimaksud dengan visi dan misi 
sebuah perusahaan.

Visi merupakan serangkaian kata yang 
menunjukkan impian, cita-cita atau 
nilai inti sebuah organisasi, perusahaan, 
atau instansi. Sedangkan misi adalah 
tahapan-tahapan yang harus dilalui 
untuk mencapai visi tersebut.

Jadi jelas ya, visi dan misi bukan 
sekedar tulisan yang dipigura dan 
digantung pada dinding kantor 
untuk dijadikan hiasan. Namun 
harus diterapkan dalam pekerjaan 
kita masing-masing, demi kemajuan 
perusahaan.

Adapun visi dari PT Phapros Tbk 
adalah: “Menjadi perusahaan farmasi 
terkemuka yang menghasilkan 
produk kesehatan terbaik yang 
didukung oleh manajemen 
profesional serta kemitraan strategis 
guna meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat.”

Sudah Tahu Visi Misi Phapros? 
MISI NOMOR 2 AKAN MEMBUAT 
KAMU SEMANGAT BEKERJA LHO!

Tahukah Phaprosers, pada 
tanggal 21 Juni yang lalu 
Phapros genap berusia 64 

tahun lho! Itu artinya PT Phapros Tbk 
telah melewati berbagai peristiwa 
bersejarah di Indonesia dan tetap 
berdiri kokoh hingga hari ini.

Sebagai salah satu perusahaan farmasi 
ternama di Indonesia, untuk bertahan 
lebih dari enam dekade, tentu 
dibutuhkan sebuah budaya kerja yang 
berlandaskan pada profesionalisme 
dan berorientasi pada mutu.

Budaya kerja serta orientasi suatu 
perusahaan dapat tercermin pada visi 
dan misi perusahaan. Nah, Phaprosers 
sudah tahu belum visi dan misi 
perusahaan tempat kita berkarya ini?

Visi dan Misi PT Phapros Tbk

Sebelum membahas visi dan misi 
Phapros, mari kita bahas terlebih 
dahulu mengenai apa sebenarnya 



Meningkatkan Kualitas Diri dengan 

Menjadi Agent of Change 
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Banyak perusahaan di era 
milenium ini yang bangkrut 
akibat kurang mampu membaca 

sinyal perubahan pada tahapan 
dini, terutama yang disebabkan 
oleh kekuatan eksternal. Kekuatan 
eksternal tersebut antara lain adalah 
kebudayaan, sosial, politik, ekonomi 
dan teknologi. Perubahan merupakan 
hal yang mutlak bagi kesuksesan 
bisnis, dan profesional sumber daya 
manusia secara langsung atau tidak 
langsung ditunjuk sebagai agen 
perubahan (Agent of Change).

Agen perubahan merupakan aspirasi 
yang mulia, karena selain berorientasi 
positif, agen perubahan membantu 
perusahaan dalam melakukan 
transformasi budaya, yaitu sebuah upaya 
untuk menanamkan misi, visi dan nilai 
perusahaan sehingga terinternalisasi 
dalam diri seluruh unsur organisasi 
atau perusahaan. Hal itu dibutuhkan 
karena situasi yang selalu berubah dan 
tuntutan-tuntutan yang tidak lagi sama 
dengan masa sebelumnya.

Agen perubahan akan menjadi motor 
penggerak yang menawarkan suatu 
perubahan yang ingin dilakukan 
perusahaan, oleh karena itu seorang 
agen perubahan harus memiliki 
pemahaman yang lebih baik tentang 
diri sendiri, orang lain dan lingkungan 
kerja.  Hal yang paling penting 
untuk menjadi agen perubahan 
adalah memiliki kemampuan 
dalam mengimplementasikan nilai 
perusahaan, karena agen perubahan 
akan menjadi role model dalam suatu 
kelompok untuk memastikan kondisi 
yang ada telah sesuai dengan visi 
perusahaan, dimana tantangan yang 
lebih kompleks selalu ada.

SPIRIT, akronim dari kata Strive for 
excellence, Proffesional, Integrity, 
Respect to customers, Innovative 
dan Teamwork, merupakan nilai 
perusahaan PT Phapros Tbk yang 
selaras dengan misi dan visi 
perusahaan untuk menjadikan Phapros 
sebagai perusahaan farmasi terkemuka 
yang menghasilkan produk kesehatan 
terbaik untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat yang didukung oleh 
manajemen profesional dan kemitraan 
strategis. Untuk meningkatkan 
kemampuan, profesionalisme, 
integritas, pelayanan serta kerja sama, 
harus dilakukan dengan cara-cara 
yang lebih baik dari sebelumnya. Hal 
itu terkandung dalam salah satu nilai 
SPIRIT, yaitu Innovative, sebuah dasar 
yang sangat penting agar perusahaan 
selalu mendapat ruang di masa depan.

Untuk menjadi agen perubahan, 
seorang karyawan harus mampu 
menganalisis kendala proses budaya 
yang ada di dalam perusahaan, apa 
yang perlu ditingkatkan, dan apa 
harapan karyawan Phapros terhadap 
budaya perusahaan saat ini. Sebuah 
teamwork tidak akan sempurna tanpa 
adanya rasa saling percaya, saling 
memiliki serta feedback terhadap rekan 
kerja. Dengan kata lain, sebuah bentuk 
kerja sama tersebut hanya sebatas 
formalitas dalam dunia profesional 
belaka, dimana hal itu dapat menggerus 
motivasi yang ada pada jiwa-jiwa muda 
karyawan Phapros. Oleh karena itu, 
seorang agen perubahan harus dapat 
menjadi leader dalam suatu kelompok 
untuk menyatukan opini-opini individu 
agar kerja sama tetap berjalan solid dan 
tidak ada keretakan horisontal yang 
terjadi di dalam tubuh perusahaan.

Di luar perusahaan, semua karyawan 
Phapros harus menjadi agen perubahan 
yang representatif dan selalu peka 
terhadap perubahan budaya serta 
kemajuan teknologi. Dengan 
memegang teguh nilai SPIRIT, seorang 
agen perubahan harus dapat berinovasi 
untuk membentuk nama baik 
perusahaan terhadap konsumen atau 
calon konsumen di masyarakat. Dengan 
melakukan Ratio Propaganda, atau 
propaganda positif untuk membentuk 
nama baik dan sebuah ikatan, nama 
Phapros atau produk-produk Phapros 
dapat dengan mudah dikenali oleh 
masyarakat secara otomatis. Contohnya 
adalah menyebarkan pesan-pesan 
dan informasi positif di sosial media 
yang diselingi dengan simbol Phapros 
atau produk Antimo dalam momen-
momen tertentu sehingga dengan 

ISO 9001, serta sistem jaminan 
mutu terintegrasi lainnya. Hal itu 
untuk menjamin produk yang 
dihasilkan hanyalah produk yang 
aman, efektif, dan bermutu tinggi.

2. Memberikan imbal hasil kepada 
pemegang saham sebagai 
refleksi kinerja perusahaan, dan 
memberikan penghargaan 
terhadap karyawan yang 
memberikan kontribusi serta 
melakukan inovasi

 Sebagai perusahaan terbuka, 
Phapros memiliki kewajiban untuk 
membagikan profit yang 
diperoleh perusahaan secara 
proporsional kepada para 
pemegang saham. Selain itu 
perusahaan juga memberi 
berbagai apresiasi kepada 
karyawan untuk memacu 
kontribusi dan inovasi demi 
kemajuan perusahaan. 

3. Menjadi perusahaan yang 
mempunyai tanggung jawab 
sosial dan berwawasan K3LL 
(Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja Lindungan Lingkungan).

 Dapat kita baca pada visi 
perusahaan di atas bahwa 
Phapros memiliki satu tujuan 
utama yang harus dicapai, yakni 
meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat. Melalui berbagai 
program Corporate Social 
Responsibility (CSR), Phapros 
menggandeng masyarakat untuk 
dapat hidup secara mandiri dan 
sejahtera. 

 Di samping itu, Phapros juga 
bertanggung jawab menerapkan 
wawasan K3LL (Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Lindungan 
Lingkungan), sebagai bentuk 
kepedulian perusahaan terhadap 
karyawan yang bekerja di 
dalamnya serta kelestarian 
lingkungan sekitar.

Jadi setelah membaca artikel ini, ayo 
kita bersama-sama menjalankan misi 
Phapros, supaya visi kita tercapai!

Oleh : 
Jalu Satwiko



Phaprosers, pernahkah Anda 
merasa pegal–pegal atau lelah 
pada mata saat bekerja di kantor? 

Bisa jadi hal itu pertanda bahwa otot 
mulai tegang. Dikutip dari Alodokter, 
sebuah penelitian menemukan duduk 
terlalu lama seperti yang biasa kita 
lakukan di kantor bisa meningkatkan 
risiko penyakit kronis, di antaranya 
diabetes dan kardiovaskular. Oleh 
karena itu, jika Phaprosers merasa 

Bebas Tegang di Kantor 
DENGAN 
PEREGANGAN

Oleh : 
Ferry Andrea
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INFO KESEHATAN

mudah ditangkap oleh pembaca/
viewers.  Dengan hal itu, mau tidak 
mau masyarakat akan tahu Antimo 
dan kegunaannya, serta Phapros selalu 
mendapat ruang di dalam pikiran 
setiap generasi dengan berbagai 
latar belakang. Hal ini membuat 
Phapros selangkah lebih maju untuk 
menghadapi perubahan-perubahan di 
masa sekarang dan yang akan datang. 
Phaprosers pasti ingin PT Phapros Tbk 
selalu ada kan?

Nah, untuk mewujudkan itu semua, 
setiap karyawan harus memiliki 

kiat-kiat untuk menjadi agen 
perubahan yang memegang teguh 
nilai-nilai SPIRIT. Pertama, Phaprosers 
harus hidup di masa depan, tahu 
tujuan apa yang akan diraih. Kedua, 
Phaprosers harus memiliki gairah 
dan menginspirasi semangat orang 
lain. Ketiga, Phaprosers harus 
mampu memotivasi diri, karena akan 
menghadapi perpedaan pandangan 
yang tidak terhindarkan. Keempat, 
Phaprosers harus bisa memahami 
orang lain, karena suatu kesepahaman 
dapat terjadi apabila ide tersebut 
diterima oleh semua individu.

Dengan menjalankan kiat-kiat diatas, 
Phaprosers akan menjadi role model 
yang membuat semua karyawan 
semangat memegang teguh nilai 
SPIRIT dan siap menghadapi berbagai 
perubahan yang terjadi setiap saat, 
dan PT Phapros Tbk akan selalu ada 
dengan segala nama baiknya dalam 
mewujudkan misi dan visi perusahaan.



Oleh : 
Annisa Dewi Yustita

Tujuan Pemasaran & Kiat Membangun 
Customer Loyalty Zaman Now
Berbicara tentang kiat membangun  
loyalitas pelanggan di “zaman now”, 
sejenak kita flashback tentang hakikat 
dari pemasaran itu sendiri.  Di dunia 
pemasaran, penjual dan pembeli 
ibarat dua sisi mata uang yang tidak 
terpisahkan. Hal itu sudah bersifat 
universal, karena manusia adalah 
makluk sosial yang tidak bisa hidup 
sendiri, saling membutuhkan satu 
sama lain. Selain ada penjual dan 
pembeli tentu saja ada produk yang 
diperjualbelikan,  maka terjadilah proses 
jual beli. Sebenarnya dari dulu hingga 
sekarang, hakikat dari pemasaran 
sama. Perubahan yang terjadi hanya 
pada sistem jual beli karena tuntutan 
peradaban manusia dan teknologi.  

Lalu bagaimana perlakuan kita terhadap  
customer “zaman now”? Pada prinsipnya 
tidak berbeda dengan perlakuan kita 
terhadap customer “zaman old” yang 
dilakukan oleh pendahulu kita. Kata 
kuncinya adalah bagaimana  bisa 
memberikan kepuasan  secara maksimal 
kepada customer, baik sebelum maupun 
sesudah menggunakan produk yang 
kita pasarkan. Hal ini bertujuan untuk 
membangun hubungan emosional 
positif, hubungan sebab akibat atau 
yang kita kenal dengan  istilah “bisnis 
proses”.  Untuk membangun hubungan 
emosional positif dengan konsumen 
perusahaan bisa menerapkan cara 
berikut:

1. Berikan perhatian before dan 
after sales

 Hal ini menjadi penting untuk 
membangun loyalitas pelanggan. 
Kita ketahui sebagian besar  pelaku 
pasar hanya fokus terhadap 
penawaran, tanpa memperhatikan 
keinginan konsumen. Seringkali 
kesalahan ini membuat konsumen 
langsung melakukan penolakan  
karena mereka berpikir para sales 

Dalam dunia marketing, bukan 
hanya hasil penjualan yang 
harus diperhatikan oleh 

tim. Salah satu aspek yang wajib 
menjadi perhatian adalah bagaimana 
membangun kesetiaan pelanggan 
atau customer loyalty. 

Customer loyality menjadi bagian 
penting untuk menjaga kelangsungan 
suatu produk atau merek tertentu. 
Lantas bagaimana kita  membangun 
customer loyality pada era digitalisasi 
seperti saat ini?  Haruskah kita 
mengubah strategi untuk menghadapi 
“zaman now” atau biasa disebut 
generasi milenial ini? Inilah yang akan 
menjadi pokok bahasan kita pada edisi 
kali ini.

Berebut Loyalitas 
KONSUMEN MILENIAL

pegal–pegal saat bekerja, ada baiknya 
rehat sejenak untuk melakukan senam 
peregangan bersama teman.

Senam peregangan tidak melulu 
harus disertai musik. Aktivitas 
sederhana seperti naik turun 
tangga, atau berjalan–jalan 
sebentar mengunjungi teman di 
departemen lain juga termasuk upaya 
meregangkan tubuh. Tapi tentu akan 
lebih bersemangat jika Phaprosers 
melakukan senam peregangan 
bersama teman diiringi dengan musik 
selama tiga sampai lima menit. 

Lalu, apa saja ya sebenarnya manfaat 
dari peregangan yang bisa kita 
lakukan di kantor?

1. Mengurangi pegal – pegal
 Tentu saja. Dengan melakukan 

peregangan, otot jadi lebih lentur, 
mata bisa istirahat sejenak dari 
layar komputer sehingga pegal–
pegal akan berkurang dan kita 
bisa merasa lebih segar lagi.

2. Kerja jadi lebih efektif
 Setelah pegal–pegal berkurang 

dan badan menjadi lebih segar, 
pastinya pekerjaan yang kita 
lakukan akan lebih efektif karena 
bisa lebih fokus.

3. Mengoreksi keseimbangan tubuh
 Beberapa penelitian menemukan 

peregangan tubuh bisa 
mengoreksi keseimbangan tubuh 
lho, Phaprosers. Jadi, kalian bisa 
mengendalikan pergerakan, 
memperbaiki postur tubuh, dan 
mengurangi risiko cedera di kantor.

4. Melancarkan sirkulasi darah
 Cobalah sesekali Phaprosers 

memperhatikan kondisi tubuh 
sebelum dan sesudah melakukan 
peregangan. Apakah terasa 
perbedaannya?  
Peregangan tubuh yang dilakukan 
di sela-sela jam kerja bisa 
melancarkan dan meningkatkan 
aliran darah ke seluruh tubuh 

sehingga Phaprosers bisa bekerja 
lebih semangat lagi.

5. Menjaga otot tetap lentur dan 
panjang

 Hal ini mungkin baru akan terasa 
saat Phaprosers beranjak senja. Jika 
sejak muda terbiasa melakukan 
peregangan, Phaprosers akan 
terhindar dari kondisi otot dan 
ligament yang memendek. Untuk 
itu, rajin–rajinlah berolahraga 
ringan di kantor, ya!

6. Mengurangi stress
 Kelenturan otot yang terjaga 

karena peregangan tubuh 
ternyata tak hanya berdampak 
bagi kondisi fisik saja, lho, 
Phaprosers. Peregangan tubuh 
juga berdampak terhadap kondisi 
mental karena teryata bisa 
mengurangi stress.
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detik dari berbagai media online. 
Oleh karena itu, haruslah dibangun 
komunikasi yang baik dengan 
konsumen, dan sesekali harus 
terjadi “tatap muka” di suatu tempat 
yang bisa membuat konsumen 
merasa terkesan, nyaman, dan lebih 
“trust”. Konsumen saat ini tidak bisa 
diperlakukan sebagai “obyek” 
semata, mereka adalah “subjek” 
yang harus selalu diperhatikan 
tingkat kepuasaannya setelah 
menggunakan produk kita.

3. Lakukan Follow Up Pasca 
Penjualan

 Seperti pada point pertama, kata 
kuncinya adalah before & after sales.  
Raksasa bisnis online di antaranya 
bukalapak.com, blibli.com, dan 
sejenisnya bisa tetap bertahan 
bahkan  makin membesar, karena 
mereka selalu melakukan survei 
kepuasan pelanggan secara berkala 
setelah pelanggan menggunakan 
produk tertentu. Jadi jangan coba-
coba menipu konsumen.  

4. Tawarkan Program Menarik untuk 
Menjaga Loyalitas Konsumen 

 Sudah tidak asing lagi jika berbelanja 
di mal atau di outlet modern seperti 
Alfamart atau Indomaret, kita 

mendapat tawaran untuk menjadi 
“member” atau pelanggan. Selain 
mendapatkan data konsumen 
selengkap mungkin, mereka juga 
menggiring kita menjadi pelanggan 
setia dengan memberikan berbagai 
penawaran program  yang 
berkelanjutan dengan sistem online. 
Kita memang mendapat poin 
bahkan diskon khusus, tapi tujuan 
utamanya menjadikan kita sebagai 
pelanggan loyal. Itu bagian dari trik 
untuk memuaskan konsumen.

Pada akhirnya membangun customer 
loyalty di zaman “Generasi Y” atau 
“Generasi Milenial” atau “Generasi 
Anak Zaman Now” tidak jauh berbeda 
dengan membangun customer 
loyalty pada zaman “Generasi X”, dan 
keberhasilan ditentukan oleh “bisnis 
proses” yang menyesuaikan dengan 
zamannya.  Semoga tulisan sederhana 
ini bisa sedikit menginspirasi 
teman-teman Phaproser untuk tetap 
semangat dan optimis  dalam rangka 
meraih angka “double digit”  pada 
tahun 2018 ini. Salam SPIRIT!

hanya melakukan promosi, sedikit 
memaksa konsumen untuk 
membeli lalu selesai. Bagi pelaku 
pasar hal ini adalah kesalahan besar, 
karena seharusnya sebelum 
transaksi ada proses bisnis yang 
baik sebelum dan setelah transaksi, 
terlebih lagi jika konsumen generasi 
milenial yang terkenal sangat kritis 
terhadap barang yang sudah dibeli. 
Bisa kita saksikan bagaimana bisnis 
online bisa menjadi andalan utama 
mereka. Selain memberikan 
pelayanan cepat, ekonomis, ramah, 
dan safety, bisnis online juga 
memberi kesempatan kepada 
customer untuk memberikan 
feedback setelah pelayanan. 
Konsumen diberi pilihan bintang 
satu, dua, tiga, atau empat untuk 
menilai sebuah layanan. 

2. Ciptakan Hubungan yang Saling 
Menguntungkan 

 Menciptakan hubungan yang saling 
menguntungkan atau “win-win 
solution” sangatlah penting dalam 
membangun loyalitas pelanggan. 
Tidak bisa dipungkiri lagi, 
konsumen zaman milenial sangat 
cerdas dan selektif dalam memilih 
produk. Mereka bisa mendapat 
informasi hanya dalam hitungan 

Oleh : 
Hapzon Effendi
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Pentingnya PROPER 
BAGI PERUSAHAAN

Dalam lingkungan bisnis yang 
makin berubah, dimensi 
profit tidak lagi cukup untuk 

pengembangan perusahaan secara 
berkelanjutan. Perusahaan perlu 
menjalankan dimensi lain dari 
bisnisnya, yakni planet dan people yang 
merupakan dimensi dasar Corporate 
Social Responsibility atau CSR. Dalam 
sejarahnya, selain menghasilkan produk-
produk yang dibutuhkan masyarakat, 
industri juga membawa dampak negatif 
yaitu merusak lingkungan hidup, seperti 
mencemari udara, tanah, dan air serta 
merusak hutan.

Kegiatan industri juga berpengaruh 
dalam mengubah tatanan serta pola 
kehidupan masyarakat dan keluarga. 
Memberikan kontribusi terhadap 
masyarakat merupakan salah satu 
bentuk partisipasi perusahaan dalam 
merespon dampak sosial, ekonomi 
dan lingkungan yang terjadi. Respon 
tersebut diintegrasikan melalui strategi 
bisnis dalam bentuk CSR. 

Dalam bidang ekonomi, kegiatan CSR 
dimaksudkan untuk meningkatkan 
kinerja dan potensi ekonomi 
masyarakat sebagai bagian dari tujuan 
pembangunan berkelanjutan. Di 
bidang sosial bertujuan untuk untuk 
menyikapi masalah-masalah sosial 
yang terjadi sebelum maupun setelah 
perusahaan beroperasi  di lingkungan 
masyarakat secara lebih jauh. Di bidang 
lingkungan terdapat usaha-usaha 
meminimalisir dampak- negatif yang 
terjadi di lingkungan seperti tindakan 
pencegahan polusi, pola konsumsi yang 
berkelanjutan, pengurangan dampak 
perubahan iklim dan adaptasi, serta 
perlindungan dan restorasi lingkungan 
alam.

Dalam menjalankan aktivitas CSR, 
perusahaan pasti mematuhi   kaidah 
hukum, peraturan yang berlaku, 
serta peraturan pemerintah terkait. 
Sebagai perusahaan yang bergerak 
dalam bidang farmasi PT Phapros Tbk 
mengacu pada beberapa regulasi, 

salah satunya adalah Peraturan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup 
No 5 tahun 2011 tentang Program 
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 
dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PROPER ).

Proper adalah evaluasi ketaatan 
dan kinerja melebihi ketaatan 
penanggung jawab usaha dan atau 
kegiatan di bidang pengendalian 
pencemaran dan atau kerusakan 
lingkungan hidup, serta pengelolaan 
limbah bahan berbahaya dan beracun 
(Pasal 1 permen LH No 3 Tahun 2014). 

Proper sejatinya merupakan turunan 
dari Program Kali Bersih (PROKASIH) 
yang mulai dicanangkan sejak tahun 
1989. Pada mulanya bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas air 
sungai yang sudah terindikasi ada 
pencemaran. Konsep sederhana 
ini menjadi landasan bagi lahir dan 
berkembangnya Proper.

 

PKBL-CSR



Evaluasi Proper mencakup berbagai 
kriteria  yaitu pelaksanaan AMDAL 
atau UKL/UPL, pengendalian 
pencemaran air & udara, pengelolaan 
limbah B3 dan limbah non-B3, 

pengendalian kerusakan lingkungan 
(kriteria penilaian proper biru, merah, 
dan Hitam), serta kriteria sistem 
manajemen lingkungan, pemanfaatan 
sumber daya yaitu efisiensi energi, 

pengurangan dan pemanfaatan 
limbah B3, 3R, limbah padat 
Non-B3, pengurangan pencemaran 
udara, konservasi air, perlindungan 
keanekaragaman hayati, serta 
community development.  Dengan 
penerapan proper dan berbagai 
kriteria yang harus mendapatkan 
perhatian, kita akan mengetahui 
sejauh mana kinerja lingkungan di 
lingkup perusahaan kita. Evaluasi 
Proper juga memberikan masukan 
untuk perbaikan kebijakan 
pengelolaan lingkungan. Perolehan 
Proper akan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat kepada 
perusahaan, dan meningkatkan daya 
saing dan akan membawa manfaat 
jangka panjang.
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Oleh : 
Diah Istantri

ASAH OTAK

Huruf apa saja yang hilang 
dalam kata berbahasa Inggris 
berikut?

KUPON ASAH OTAK
Juli - September 2018

Jawaban Asah Otak Edisi Apr – Jun 2018 :

Susunlah sembilan  huruf yang ada di gambar 
berikut menjadi sebuah kata dalam Bahasa Inggris ?

Jawaban : Nomor 2
Pemenang Asah Otak Edisi Jan – Mar 2018 :

1.  Dwi Novinda – Dept. Pengembangan Bisnis & 
Pemasaran

2.  Dinul Khanif – Dept. Akuntansi Keuangan 

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

Selamat Mengikuti !


