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LIPUTAN UTAMA
Kita baru saja menutup tahun 
2017dengan kesuksesan besar. Patut 
kita syukuri bersama, PT Phapros Tbk 
sukses mengukir sejarah pencapaian 
pendapatan yang tidak lagi berbunyi 
“MILIAR” tetapi “TRILIUN”. 
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CATATAN MANAJEMEN

LIPUTAN KHUSUS

Isu stunting atau gizi buruk kronis 
yang mengganggu tumbuh 
kembang anak masih menjadi 
isu “seksi” karena angkanya masih 
cukup tinggi di Indonesia. Isu ini 
bahkan sudah menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
Kementerian Kesehatan.

Selamat Tahun Baru 2018! Selamat 
untuk Phaprosers yang telah 
bekerja keras, cerdas dan ikhlas 
sepanjang tahun 2017 sehingga kita 
bias menutup tahun dengan 
gemilang. Pencapaian yang telah 
kita ukir di tahun lalu hendaklah 
menjadi cambuk agar kita bias jauh 
lebih baik di tahun ini dan tahun-
tahun yang akan datang. Terlebih, 
saat ini PT  Phapros Tbk akan 
melakukan banyak ekspansi bisnis 
dengan menggandeng beberapa 
mitra strategis, baik dari dalam 
maupun luar negeri.

Masih segar dalam ingatan kita, di 
akhir tahun 2017 lalu Phapros 
menggandeng Myanmar untuk 
melakukan ekspansi dalam bentuk 

joint venture. Usaha Phapros untuk 
ekspansi tak hanya berhenti sampai 
di situ. Beberapa duta besar negara 
lain telah berkunjung ke kantor 
Phapros untuk menjajaki kerjasama 
bilateral. 

Patut dibanggakan, diawal tahun 
2018 ini, program strategis Phapros 
yang sangat memperhatikan 
lingkungan dan mendukung 
pembangunan berkelanjutan 
mendapat apresiasi dari National 
Center for Sustainability Reporting.  
Phapros menjadi 2nd Runner Up 
untuk kategori Manufaktur dalam 
Sustainability Report Awards 2017. 

Semoga prestasi tersebut bias kita 
tingkatkan di tahun depan, salam 
SPIRIT!
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WARTA

Dear Redaksi Swara,

Nggak terasa kita sudah memasuki tahun 
2018 dan berhasil menutup tahun 
dengan pencapaian terbesar dalam 
sejarah Phapros. Melalui SWARA, saya 
berharap agar kita semua bisa lebih 
semangat lagi dalam memberikan yang 
terbaik untuk Phapros agar kita juga 
semakin sejahtera. Ngomong-ngomong 
soal tahun baru, saya menunggu 
tampilan baru Swara yang lebih segar di 
tahun ini, ya.

Ajeng – Corporate Legal

Dear Sdri. Ajeng,

Syukur alhamdulillah, tahun 2017 bisa kita 
lalui dengan sangat baik. Tim Redaksi pun 
berharap agar kita semua lebih semangat 
lagi dalam memberikan kontribusi terbaik 
untuk Phapros. Mengenai tampilan Swara di 
tahun 2018, tim Redaksi sudah 
mempersiapkan desain dan konten-konten 
yang lebih menarik dari tahun lalu. Tetap 
menjadi pembaca setia Swara, ya!

SWARA ANDA

P
enandatanganan dilakukan oleh 
Direktur Utama PT Phapros Tbk 
Barokah Sri Utami dan Owner 
Medi Myanmar Group, Dr Win Shi 

Tu.  Penandatanganan MoU dihadiri juga 
oleh Duta Besar RI untuk Myanmar  Dr 
Ito Sumardi, Direktur Keuangan PT RNI 
yang juga Komisaris Utama PT Phapros 
Tbk M Yana Aditya, serta Komisaris PT 
RNI Aditya Dhanwantara.

Di masa mendatang kerjasama akan 
fokus pada ekspor produk farmasi dan 
juga alkes dari Indonesia ke Myanmar, 
kemudian dilanjutkan dengan 
penjajakan Joint Venture yang fokus 
pada pembanguan pabrik di Myanmar. 
Pada tahap awal, pabrik tersebut 
disiapkan untuk memproduksi tablet 
dan kapsul non-antibiotik, sebelum 
kemudian masuk ke arah 
pengembangan parenteral.

Menurut Dr  Win Shi Tu kedatangan 
Phapros sangat tepat dengan situasi 
industri farmasi di Myanmar. Saat ini 
90% produk farmasi Myanmar 
merupakan impor dari beberapa negara 
di antaranya India, Bangladesh, China, 
Thailand, Korea Selatan, Jepang dan 
lainnya. Dr  Win Shi Tu sebagai partner 
Phapros juga meyakini MoU yang telah 
ditandatangani bersama akan menjadi 
salah satu fondasi yang kuat dalam kerja 
sama farmasi antara Indonesia dan 
Myanmar. Di masa depan bukan tidak 
mungkin kerjasama ini juga akan dibawa 

ke framework yang lebih luas lagi yaitu      
G to G yang tidak hanya 
mengedepankan kepentingan bisnis, 
tetapi juga kebutuhan pengembangan 
sumber daya manusia serta berbagai hal 
lain.

Pada kesempatan yang sama Dr Ito 
Sumardi mengatakan, kerjasama yang 
dilakukan Phapros adalah langkah yang 
positif. Sebagai negara dengan 
pertumbuhan ekonomi tertinggi di 
ASEAN pada tahun 2016 yakni sebesar 
6,5 persen, Myanmar memiliki potensi 
yang sangat besar untuk menjadi negara 
tujuan investasi. Selain itu perubahan 
kebijakan pemerintah Myanmar dan 
perubahan kabinet pemerintahan yang 
lebih futuristik, khusunya terkait 
investasi, menjadikan Myanmar sebagai 
negara yang saat ini membuka peluang 
investasi besar.

Menurut laporan Bank Dunia yang 
bertajuk East Asia and Pacific Economic 
Update, ekonomi Myanmar diprediksi 
akan naik ke angka 6,9% di tahun 2017 
dan 7,2% di tahun 2018, naik dari 6,5 
persen di tahun 2016. Hal ini sejalan 
dengan kenaikan belanja infrastruktur 
dan reformasi struktural yang mampu 
mendatangkan banyak investasi asing. 

Ekspansi Tutup Tahun 
ala Phapros

Pada tanggal 21 Desember 2017 di Yangon, Myanmar, 
diselenggarakan penandatanganan Memorandum of 
Understanding (MoU) antara PT Phapros Tbk, dengan 
distributor farmasi asal Myanmar, Medi Group terkait 

ekspor produk farmasi serta pembentukan usaha bersama 
(Join Venture) pengembangan bisnis farmasi 

dan alat kesehatan (alkes). 

Oleh : 
Zahmilia Akbar

Dear Redaksi Swara,

Terima kasih telah memberitakan 
perkembangan perusahaan kepada 
kami. Saya jadi tahu beberapa aksi 
perusahaan yang akan dilakukan oleh 
Phapros termasuk yang terkait dengan 
kerjasama luar negeri. Saya berharap 
agar Phapros bisa menjadi perusahaan 
go global di tahun-tahun mendatang.

Faiz – Departemen SPI

Dear Sdr. Faiz,

Terima kasih sudah rajin membaca Swara. 
Mari kita doakan agar aksi korporasi yang 
akan dilakukan oleh Phapros bisa berjalan 
lancar, sehingga Phapros bisa menjadi 
perusahaan go global di tahun-tahun yang 
akan datang!

2018
??
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P
enyusunan rencana program dan 
strategi kerja sejak dini harus 
disiapkan dan disosialisasikan 
kepada seluruh insan Phapros, 

baik dari tim sales dan marketing, tim 
produksi, serta tim supporting lain. 
Angka Rp1 trilliun merupakan angka 
psikologis yang akan membawa pola 
pikir kita menjadi lebih agresif dan 
kompetitif.

Menyadari hal tersebut dan didasari 
keinginan untuk menumbuhkan 
semangat “1 Triliun”, serta membumikan 
rencana kerja  dan menjadikan strategi 
konsep sebuah karya nyata, maka pada 
tanggal 29 Januari- 1 Februari 2018 
Phapros menggelar National Meeting 
2018. National Meeting kali ini diadakan 

Tough and Strong 
Through Double Digit SPIRIT

Kita baru saja menutup tahun 2017dengan 
kesuksesan besar. Patut kita syukuri bersama, PT 

Phapros Tbk sukses mengukir sejarah pencapaian 
pendapatan yang tidak lagi berbunyi “MILIAR” 

tetapi “TRILIUN”. Pencapaian luar biasa ini 
menjadi SPIRIT tersendiri bagi seluruh insan 

Phapros, termasuk memberikan dorongan 
semangat tinggi dalam menghadapi segala 

tantangan dan peluang, yang pastinya akan lebih 
besar di perjalanan ke depan. 

LIPUTAN UTAMA



5 Edisi Januari-Maret 2018

sebagian Insan Phapros masih bertanya, 
apa makna dari 2D SPIRIT tersebut?

2D Spirit bermakna seluruh insan 
Phapros berkomitmen untuk meraih dan 
mempertahankan pertumbuhannya 
sebesar double digit, dan lebih tinggi 
dibandingkan pasar farmasi nasional 
yang hanya tumbuh 7% di tahun lalu.

Dalam kesempatan pleno Nasional 
Meeting 2018 ini, direksi juga 
menyampaikan berbagai program kerja 

di Grand Mercure selama 4 hari dengan 
tema “Tough and Strong Through the New 
Horizon”. Acara diawali dengan Breakout 
Marketing Pilar selama dua hari. Pada 
hari ketiga dilanjutkan dengan National 
Meeting yang diikuti oleh insan Phapros 
seluruh Indonesia dari Sabang sampai 
Merauke untuk marketing ataupun non-
marketing mulai dari level Medical 
Representatif/ Merchandizer, Supervisor, 
Area Manager, Product Manager, Staff/ 
Assistant Manager, dan para Manager.

Pleno opening National Meeting 2018 
diawali dengan pemutaran video 
milestone Phapros dari masa ke masa, 
dimulai dari pembangunan bata demi 
bata fasilitas produksi Phapros di  
Simongan 131, Semarang, perolehan 
sertifikat CPOB pertama Phapros, hingga 
penayangan  jajaran direksi dari 
tahun1954 hingga sekarang. Video ini 
memiliki nilai historis tinggi dan mampu 
membawa Phaprosers seolah terbang ke 
masa lampau, membayangkan betapa 
Phapros dibangun diatas semangat dan 
kerja keras setiap insannya dari masa ke 
masa.

Acara kemudian dilanjutkan dengan 
opening speech dan penabuhan gong, 
tanda dibukanya hajatan nasional ini 
oleh Komisaris Utama Bapak M Yana 
Aditya didampingi jajaran Direksi 
Phapros. Ada yang berbeda dengan 

tahun 2018, baik dari sisi strategik di 
direktorat utama, produksi, pemasaran, 
ataupun keuangan demi tercapainya 
target omzet sebesar Rp 1,15 Triliun 
(sesuai RKAP 2018).

Selepas pleno National Meeting 2018, di 
tengah malam seluruh peserta “digiring” 
untuk merasakan sensasi dingin dan 
menegangkan perjalanan menuju 
Gunung Bromo menggunakan jeep 
bersama-sama dengan direksi. Rintik 
hujan dan dinginnya Bromo tidak 

menyurutkan semangat para insan 
Phapros malam itu. Kelelahan insan 
Phapros langsung terbayarkan ketika 
acara malam Gala Dinner yang digelar 
menghadirkan artis-artis papan atas  
yaitu D’Masiv dan Via Vallen serta DJ 
sekaligus MC kondang yang juga Stand 
Up Comedian, Budi.

Double Digit SPIRIT atau semangat 
dalam mengejar target penjualan Rp 
1,15 triliun dengan mempertahankan 

national meeting kali ini. Bersama 
dengan jajaran komisaris dan jajaran 
direksi, seluruh insan Phapros 
meneriakkan yel yel dengan penuh 
semangat yaitu

Phapros Jaya

Phapros SPIRIT

Double Digit Yes Yes Yes

Ya, tahun ini kita memang mengusung 
tagline “DOUBLE DIGIT SPIRIT”. Mungkin 

pertumbuhan perusahaan double digit 
diatas rata-rata pertumbuhan pasar 
farmasi Indonesia sejatinya bukanlah 
target yang muluk. Jika kita lihat kinerja 
Phapros pada akhir tahun 2017 lalu, 
Phapros berhasil meningkatkan kinerja 
dengan cukup memuaskan 
dibandingkan tahun 2016.

Pertumbuhan yang dialami Phapros 
terjadi di sisi penjualan dan laba bersih. 
Penjualan Phapros pada tahun 2017 
mencapai Rp 1 triliun atau naik 22,8% 
dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 
Rp 816 miliar. Sedangkan dari sisi laba 
bersih, Phapros berhasil tumbuh 44,2% 
dari Rp 87 miliar pada 2015, menjadi Rp 
125,4 miliar. Dengan bercermin dari hasil 
kinerja tersebut, Phapros optimistis 
tahun 2018 ini bisa meningkatkan 
penjualan hingga Rp 1,15 triliun.

 Acara ini diharapkan dapat 
meningkatkan rasa percaya diri segenap 
insan Phapros untuk menutup target 
tahun 2018 dengan senyuman manis. 
Sampai jumpa di National Meeting 2019, 
Keep Double Digit SPIRIT Phapros !!!

Oleh : 
Zahmilia Akbar
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LIPUTAN KHUSUS

U
ntuk mengupas faktor 
penyebab mengapa seorang 
balita mengalami stunting, 
pada Selasa (13/2) lalu, Phapros 

bekerja sama dengan Harian Bisnis 
Indonesia mengadakan seminar 
kesehatan bertajuk “Mencegah Stunting, 
Meningkatkan Daya Saing Bangsa” di 
auditorium Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas 
Diponegoro, Semarang.

Sejumlah pembicara ternama hadir pada 
seminar itu, di antaranya Kepala Dinas 
Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Dr. 
Yulianto Prabowo, pakar gizi sekaligus 
Komisaris PT Phapros Tbk Fasli Jalal, 
Ketua Rembuk Nasional Firdaus Ali, 
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Diponegoro Hanifa Maher 
Denny, dan Direktur Pemberitaan Harian 
Bisnis Indonesia Arif Budisusilo. Seminar 
tersebut dibuka langsung oleh Direktur 
Utama PT Phapros Tbk Barokah Sri 
Utami.

Di Indonesia, tercatat hampir sembilan 
juta anak di bawah usia lima tahun (balita) 
mengalami pertumbuhan yang tidak 
maksimal (stunted) akibat kekurangan gizi 
kronis. Angka itu menempatkan Indonesia 
di peringkat kelima dunia sebagai negara 
yang banyak mengalami kasus  
kekurangan gizi.

Fasli Jalal, pakar gizi yang juga duduk 
dalam Dewan Pembina Perhimpunan 
Dokter Gizi Medik Indonesia (PDGMI), 
mengatakan stunting berpotensi 
mengancam generasi mendatang, 
bahkan menjadi generasi yang hilang.

Kekurangan gizi pada usia dini dapat 
meningkatkan angka kematian bayi dan 
anak, mudah terserang penyakit, dan 
kerja otak yang tidak optimal dan 

Mencegah 
Stunting, 
Meningkatkan 
Daya Saing Bangsa

Phaprosers mungkin masih ingat, 
beberapa waktu lalu Tim Redaksi pernah membahas 
tentang apa itu stunting. Isu stunting atau gizi buruk 

kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak 
masih menjadi isu “seksi” karena angkanya masih 

cukup tinggi di Indonesia. Isu ini bahkan sudah 
menjadi perhatian khusus pemerintah melalui 

Kementerian Kesehatan.

6
Edisi Maret-April 2018
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berakibat pada penurunan kemampuan 
kognitif.

Fasli Jalal menjelaskan, stunting 
sebenarnya bisa dicegah sejak 1.000 hari 
pertama kehidupan atau sejak masa 
kehamilan. Untuk mencegah bayi 
terlahir dengan berat kurang dari 2,5 
kilogram dan panjang kurang dari 45 
sentimeter, ibu hamil perlu 
memperhatikan asupan makanannya. 
Ibu hamil sangat dianjurkan memakan 
makanan yang kaya akan zat besi dan 
asam folat, untuk mendukung 
kecerdasan anak. Kandungan zat besi 
dan asam folat terdapat pada bahan 
makanan seperti bayam, brokoli, daging 
merah, ikan salmon, buah bit, alpukat, 
dan beberapa jenis makanan lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Firdaus Ali 
menuturkan pemerintah punta tiga 
tahapan dalam upaya menekan angka 
stunting. Pertama penentuan target, 
yaitu menurunkan angka prevalensi 
stunting pada anak usia kurang dari dua 
tahun dari 37 persen pada 2013 menjadi 
28 persen pada tahun 2019. 

Kedua, program pencegahan berupa 
pelaksanaan pencegahan stunting dalam 
1.000 hari pertama (dari janin hingga 
umur dua tahun).

“Dan yang ketiga meningkatkan 
partisipasi publik. Target dan program 
pemerintah ini membutuhkan 
dukungan dari berbagai pihak,” kata 
Firdaus Ali.

Sementara itu, Barokah Sri Utami 
mengatakan saat ini pemerintah sedang 
aktif menurunkan angka penderita 
anemia pada remaja dan ibu hamil. Pada 
ujungnya pemerintah ingin menurunkan 
angka kondisi gagal tumbuh pada anak 
balita akibat kekurangan gizi kronis 
(stunting) akibat kekurangan gizi.

Phapros sebagai anak usaha PT Rajawali 
Nusantara Indonesia (Persero) selalu 
ingin berkontribusi mendukung 
program pemerintah tersebut dengan 
menyuplai Tablet Tambah Darah (TTD), 

terlebih setelah memenangi lelang  
lewat e-katalog.

“Selain TTD, kami juga punya produk 
multivitamin lain yang bisa mencegah 
stunting. Multivitamin ini memiliki 
kandungan asam folat dan zat besi yang 
tinggi,” ujar Emmy, sapaan akrab 
Barokah Sri Utami.

Oleh : 
Annisa Dewi Yustita

Di Indonesia, tercatat 
hampir sembilan juta anak 
di bawah usia lima tahun 

(balita) mengalami 
pertumbuhan yang tidak 
maksimal (stunted) akibat 

kekurangan gizi kronis.

Selain itu, lanjut Emmy, PT Phapros Tbk 
juga memiliki program tanggung jawab 
social perusahaan (corporate social 
responsibility/CSR) yang mendukung 
program pemerintah, di antaranya 
mendirikan Pos Pelayanan Terpadu 
(Posyandu), sosialisasi dan edukasi 
tentang pencegahan stunting kepada 
Forum Posyandu Kota Semarang, serta 
program minum TTD bagi remaja putri 
di Semarang.
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LIPUTAN KHUSUS

Phapros Menangi Tender 

e-Katalog Senilai Rp 2 Triliun

Setelah menutup tahun 2017 dengan gemilang, 
di mana untuk kali pertama  Phapros memecahkan 

rekor pendapatan sebesar Rp 1 triliun, memasuki awal 
tahun 2018 ini Phapros kembali mencatatkan rekor 

baru. Phapros memenangi tender obat e-katalog 
untuk dua tahun kwe depan, berdasarkan Rencana 

Kebutuhan Obat (RKO) fasilitas kesehatan di seluruh 
Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah.

B
erdasarkan pengumuman yang 
disampaikan Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (LKPP) pada akhir 

tahun 2017 lalu, Phapros memenangi 
tender e-katalog  untuk dua periode 
yakni tahun 2018 dan tahun 2019 senilai 
Rp 2 triliun. Ada 27 jenis obat paket 
lelang yang dimenangi Phapros, dan 
jumlah tersebut masih di luar sembilan 
jenis obat paket tambahan senilai lebih 
dari Rp 40 miliar. Total obat yang 
dimenangi Phapros sebanyak 36 jenis.
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“Untuk tahun 2018 ini, nilai e-katalog 
yang dimenangi Phapros naik sangat 
signifikan dari total nilai yang didapat 
saat lelang e-katalog tahun 2017 lalu. 
Tahun lalu nilai e-katalog yang kami 
menangi sebesar Rp 498 miliar” ujar 
Direktur Utama PT Phapros, Tbk, Barokah 
Sri Utami .

“Kami pastikan supply produk tetap baik 
dan terjaga sehingga bisa memberikan 
yang terbaik untuk menyukseskan 
program JKN/BPJS Kesehatan,” imbuh 
Emmy, sapaan akrab Sri Utami. 

Menurut Emmy, peluang Phapros untuk 
masuk ke pasar e-katalog dari tahun ke 
tahun semakin besar. Pada tahun 2013, 
nilai anggaran belanja negara terhadap 
produk e-katalog di sektor kesehatan 
mencapai lebih dari Rp 4 triliun, dan 
angka tersebut semakin meningkat pada 
tahun 2017 – 2018 yang mencapai Rp 9 
triliun. Hal itu  mendorong Phapros 
untuk lebih memberi kontribusi positif 
di era JKN seperti saat ini.

Ada pun 36 jenis obat yang dimenangi 
Phapros dalam lelang e-katalog di 
antaranya adalah Tablet Tambah Darah 
(TTD) dan Fixed-Dose Combination (FDC) 
sebagai obat tuberculosis (TB). Dua jenis 
obat ini  menjadi kontributor terbesar, 
yakni sebesar lebih dari Rp 300 miliar.

“Pengadaan TTD dan FDC merupakan 
bagian dari program pemerintah yang 
sedang aktif menurunkan angka 
penderita anemia pada remaja dan ibu 

hamil. Program pemerintah ini berujung 
pada upaya penurunan angka kondisi 
gagal tumbuh pada anak balita akibat 
kekurangan gizi kronis (stunting) yang 
disebabkan  kekurangan gizi dan kasus 
TB, dua masalah kesehatan yang 
angkanya masih besar di Indonesia. 
Dengan memenangi tender e-katalog 
terutama jenis obat TTD dan FDC, hal itu 
semakin menguatkan komitmen 
Phapros untuk lebih berkontribusi dalam 
mengatasi kedua masalah utama di 

bidang kesehatan tersebut,” jelas Emmy.

Phapros, lanjut Emmy, memang memiliki 
kekuatan di produk obat TB dan TTD. 
Optimalisasi kapasitas produksi yang 
didanai oleh penerbitan Medium Term 
Notes (MTN) itu juga diarahkan untuk 
memproduksi kedua jenis obat tersebut. 

“Kami pastikan supply produk tetap baik dan terjaga 
sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk 
menyukseskan program JKN/BPJS Kesehatan,” imbuh 
Emmy, sapaan akrab Sri Utami.

Oleh : 
Annisa Dewi Yustita
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GALERI PERISTIWA

Direktur Utama Phapros Raih 

Women’s 
Obsession 
2018 Award

D
irektur Utama PT PhaprosTbk, 
Barokah SriUtami, Kamis (22/3), 
menerima penghargaan untuk 
kategori Best Achievers in 

Women CEO’s dalam Obsession Awards 
2018. Dirut Phapros ini dinilai berhasil 
membawa Phapros menjadi salah satu 
perusahaan farmasi terbesar di 
Indonesia.

Penetapan peraih Obsession Awards 2018 
dan Women’s Obsession Awards 2018 
untuk masing-masing kategori dilakukan 
Obsession Media Group (OMG) yang 
bekerjasama dengan Indonesia Research 
and Survey (IReS).

“Penganugerahan ini diharapkan dapat 
mendorong para tokoh dan korporasi, 
lembaga atau instansi, organisasi, 

Satu lagi prestasi yang dicapai PT 
Phapros Tbk. Untuk kali pertama 
Phapros mengikuti Sustainability 
Report Awards dan langsung 

berhasil menjadi 2nd runner up untuk 
kategori manufaktur.

Malam anugerah Sustainability Report 
Awards (SRA) digelar oleh National Center 
for Sustainability Reporting (NCSR) di 
Hotel Lorin, Solo pada 24 Februari 2018. 
Acara yang diselenggarakan untuk 
tahun ke-13 ini, merupakan pengakuan 
dan penghargaan kepada perusahaan-
perusahaan yang telah membuat 
laporan keberlanjutan (sustainability 
reporting).

Ajang penghargaan ini diikuti oleh 40 
entitas, termasuk Phapros. Turut hadir 
dalam acara ini, Menteri Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi, Muhammad 
Nasir PhDAk.

Direktur Eksekutif NCSR, Ali Darwin 
mengatakan melalui laporan 
berkelanjutan dapat diketahui kontribusi 
perusahaan atau organisasi dalam 
pencapaian tujuan pembangunan 
berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals/SDGs) dan dampak operasi entitas 
terhadap lingkungan dan masyarakat. 
(Annisa Dewi Yustita)

Phapros Raih 
Sustainability Report Awards 2017 

maupun khalayak luas untuk terus 
berkarya dan berprestasi di bidang 
masing-masing. Ini semua demi 
kemajuan masyarakat, bangsa, dan 
negara tercinta Indonesia,” kata Direktur 
Media OMG Sahrudi.

Pemberian penghargaan tersebut 
berkaitan  dengan HUT ke-14 Obsession 
Media Group, perusahaan media yang 
memayungi Majalah Women’s Obsession, 
Men’s Obsession,  situs berita Obsession 
News, dan situs berita Muslim Obsession. 
Agenda tahunan Obsession Awards 2018 
dan Women’s Obsession Awards 2018 
diselenggarakan  di Hotel Indonesia 
Kempinski, Jakarta. 

(Annisa Dewi Yustita)

Salah satu rangkaian acara Nasional 
Meeting 2018 adalah tur ke Gunung 
Bromo untuk menyaksikan 
indahnya sunrise.  Perjalanan 

menuju Bromo dimulai pukul 22.00 WIB 
selepas acara pleno. Seluruh peserta 
berangkat dengan menggunakan bis 
beriringan bersama dengan Direksi. 

Untuk mencapai hotel dibutuhkan waktu 
sekitar empat jam. Setelah rehat sejenak, 
peserta berganti kendaraan 
menggunakan mobil jip untuk menuju 
kaki Gunung Bromo. Perjalanan lumayan 
menegangkan karena harus menembus 
dinginnya udara malam, sekitar10 derajat 
celcius disertai, hujan ringan. Cuaca 
lumayan ekstrim ini membuat perjalanan 
semakin seru dan cukup memacu 
adrenalin para Phaprosers. 

Sesampainya di kaki gunung Bromo, 
Phaprosers masih harus melanjutkan 
perjalanan dengan rute menanjak di 
tengah kegelapan malam. Melelahkan? 
Pasti!. Tapi tidak perlu kawatir, karena di 
sepanjang perjalanan tersebut berjejer 
kios-kios makanan dan minuman yang 

Malam Menegangkan 
Menuju Sunrise Bromo

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

mampu memanjakan lidah kita, sekaligus 
mengembalikan stamina yang hilang 
selama pendakian. 

Keseruan tidak berhenti sampai disitu. 
Lebih dari 100 anak tangga sudah 
terhampar untuk didaki sebelum 
mencapai  Bromo Pass. Sangat penting 
mencapai Bromo Pass untuk mencari spot  
terbaik melihat proses terbitnya matahari. 
Sangat disayangkan, cuaca tidak terlalu 
bersahabat. Mendung dan tebalnya kabut 
membuat kami gagal menyaksikan 
matahari terbit dengan sempurna.

Apakah semuanya menjadisia-sia? Tentu 
saja tidak. Pengalaman yang diperoleh 
selama perjalanan tetaplah menjadi 
kenangan yang indah, termasuk saat 
momen kebersamaan di Pasir Berbisik dan 
pendakian ke kawah dengan berkuda. 
Kenangan indah di Nasional Meeting 2018.  
(Zahmilia Akbar)
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Manisnya
Kebersamaan 
Gala Dinner
Nasional 
Meeting 2018

S
eluruh rangkaian acara Nasional 
Meeting 2018 ditutup dengan 
manis, dengan puncak acara gala 
dinner bertemakan “Army look”. 

Bukan tanpa alasan jika malam gala 
dinner kali ini mengusung tema Army. 
Ya, kami ingin memompa semangat 
para Phaprosers untuk menjadi pasukan 
perusahaan demi memenangi 
pertempuran dengan para kompetitor 
dan meraih target omzet Rp 1,15 T 
sesuai target. Para Phaprosers tampil 
dengan berbagai gaya army dengan 
modifikasi yang sangat unik. Dalam 
acara gala dinner ini juga dilakukan 
pemilihan the best costume laki-laki 
maupun perempuan yang didahului 
dengan beberapa permainan. Tak pelak 
tawa kita semua pecah di Ballroom Hotel 
Mercure Surabaya.

Acara gala dinner diawali dengan 
pemutaran video singkat film Dunkirk 
yang sarat dengan makna perjuangan 
didalam sebuah peperangan termasuk 
bagaimana melawan rasa takut di dalam 
diri sendiri. Acara kemudian kemudian 
dilanjutkan dengan elekton musik oleh 
DJ dan catwalk session. 

Setelah penutupan acara oleh Direktur 
Utama PT Phapros Tbk, acara dilanjutkan 
dengan penampilan mysterious guests gala 
dinner yaitu D’Massive. Tampilnya 
D’Massive merupakan kejutan dari panitia 
untuk Phaprosers, karena panitia tidak 
mencantumkannya dalam rundown acara. 
D’Massive tampil sekitar satu jam penuh 

dan mampu menguras adrenalin para 
peserta Nasional Meeting 2018. Acara 
ditutup dengan penampilan Via Vallen 
dan semakin terasa lengkap ketika seluruh 
jajaran Direksi RNI holding dan Direksi 
Phapros ke panggung.

Gala dinner ini menandai berakhirnya 
rangkaian Nasional Meeting 2018, dan 
rekan-rekan Phaprosers kembali ke 
daerah masing-masing untuk kembali 
berjuang dalam mencapai target. 
Semoga tahun depan kita akan 
berjumpa lagi dengan rangkaian acara 
yang lebih histeria. Semangat !!! 
(Zahmilia)

PT Phapros Tbk mendapat 
kunjungan istimewa dari Duta 
Besar RI untuk Tanzania Bapak 
Profesor Ratlan Pardede dan 

Diplomat Bapak Raksa beserta 
perwakilan distributor besar dari 
Tanzania, Pyramide, Rabu (21/2). Dalam 
kesempatan tersebut Ratlan Pardede 
mengungkapkan, seluruh  Duta Besar RI 
dan semua staf kedutaan dimanapun 
berada diminta menjadi “marketer” bagi 

seluruh perusahaan dan pelaku usaha 
dalam negeri. Terjalinnya hubungan 
bisnis antara Indonesia dengan negara 
lain diharapkan dapat meningkatkan 
nilai ekspor. 

Saat ini Tanzania bergabung dengan 
negara Benua Hitam lain yang 
tergabung dalam East African 
Community yang terdiri dari Burundi, 
Kenya, Rwanda, Sudan Selatan, Tanzania, 
dan Uganda. Kantor pusat perwakilan 

komunitas ini berada di Arusha, Tanzania. 
Total penduduk negara-negara yang 
tergabung dalam East African Community 
ini sekitar 350 juta jiwa, dengan isu utama 
masalah kesehatan dan pendidikan. 

Dengan adanya hubungan kerjasama 
antara Indonesia dengan salah satu 
perwakilan dari negara East African ini, 
diharapkan seluruh negara anggota 
lainnya menjadi captive market PT 
Phapros. 

Tanzania merupakan negara yang unik, 
karena memiliki sebuah kota 
independen yang memiliki presiden 
sendiri, yaitu Kota Zanzibar. Ibu Kota 
Tanzania adalah Dodoma, tetapi pusat 
bisnis ada di kota Dar Es Salam. Kepala 
negara di Tanzania adalah Presiden, 
dengan Perdana Menteri sebagai kepala 
Pemerintahan. 

Saat ini sebagian besar produk farmasi di 
Tanzania impor dari India dan China. 
Untuk penanaman investasi asing di 
Tanzania diperbolehkan maksimal 
hingga 50%. Pada tanggal 10 – 11 April 
2018, digelar kegiatan forum bisnis 
antara Indonesia - Afrika di Bali. Pada 
kesempatan ini Pemerintah Indonesia 
akan memberikan pinjaman kepada 
pelaku usaha yang akan berinvestasi 
bisnis di Afrika. Kita berharap ke 
depannya Phapros juga dapat menjadi 
salah satu pemain bisnis di Tanzania. 
(Zahmilia)

Kunjungan Duta Besar Indonesia 
untuk Tanzania ke PT Phapros Tbk
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Hati atau liver 
merupakan organ yang 
sangat vital bagi tubuh. 

F  ungsinya bermacam-macam, 
mulai dari detoksifikasi racun, 
menyimpan cadangan kalori, 
membantu penyerapan dan 

metabolisme zat makanan, hingga 
memproduksi protein-protein yang 
penting untuk pembekuan darah. 

Apapun yang masuk ke dalam tubuh, 
baik itu makanan, minuman, obat-
obatan, ataupun zat lainnya, akan 
langsung berhadapan dengan organ 
hati setelah diserap di usus. Di organ ini, 
zat-zat yang tadi diserap usus akan 
disaring dan “dimodifikasi” sedemikian 
rupa agar mudah untuk dikeluarkan dari 
tubuh. Karena fungsi inilah, hati 
mendapatkan julukan organ untuk 
detoksifikasi racun.

Meski memiliki fungsi untuk detoksifikasi, 
hati juga memiliki kapasitasnya sendiri. 
Terlalu sering terpapar zat-zat yang 
berbahaya, tentu akan membuat hati 
bekerja lebih keras. Akibatnya hati dapat 
mengalami kerusakan dan peradangan, 
seperti hepatitis.

Tahukah Phaprosers, ternyata banyak di 
antara obat-obat atau bahkan vitamin 
yang kita konsumsi dapat menyebabkan 
kerusakan hati? Sebagaimana dilansir 
dari situs LiverTox (livertox.nlm. nih.gov), 
obat yang berpotensi menyebabkan 
kerusakan hati, antara lain: 
• Ibuprofen (NSAID)
• Diclofenac (NSAID)
• Simvastatin (Antikolesterol)
• Amoxicillin-klavulanat (antibiotik)
• Allopurinol (anti asam urat)
• Eritromisin (antibiotik)
• Kotrimoksazol (antibiotik)

• Rifampicin, Isoniazid, Pyrazinamid 
(Antibiotik TB)

• Paracetamol (analgesik dan 
antipiretik)

• Dll.

Selain obat-obat tersebut, beberapa 
vitamin dan suplemen juga patut 
diwaspadai karena dapat menyebabkan 
kerusakan hati, contohnya adalah 
suplemen vitamin A dosis tinggi dan 
beberapa suplemen herbal pelangsing. 
Untuk daftar selengkapnya, Phaprosers 
dapat mengecek melalui situs LiverTox 
yang telah disebutkan di atas.

Selain substansi kimiawi seperti obat 
dan suplemen, hati juga dapat dirusak 
oleh agen virus, seperti virus hepatitis A, 
B, atau C. Virus-virus ini menginfeksi sel 
hepatosit dan menyebabkan 
peradangan pada hati, baik akut 
maupun kronis.

Gejala Umum Hepatitis

Beberapa gejala yang umumnya muncul 
pada penderita hepatitis, antara lain:
• Mengalami gejala seperti flu, 

misalnya mual, muntah, demam, 
dan lemas.

• Feses berwarna pucat
• Mata dan kulit berubah menjadi 

kekuningan (jaundice)
• Nyeri perut
• Berat badan turun
• Urine menjadi gelap seperti teh
• Kehilangan nafsu makan

Hepagard®, Jamu Modern untuk 
Menjaga Kesehatan Hati

Tiap kapsul Hepagard® mengandung 
kombinasi ekstrak Sylibum marianum, 
Cynara scolymus, dan Curcuma longa 
yang bermanfaat untuk memelihara 
kesehatan fungsi hati.

Ekstrak Sylibum marianum atau Milk 
thistle telah sejak lama digunakan 
sebagai obat tradisional untuk 
mengobati penyakit liver. Setelah diteliti 
secara fitokimia, Milk thistle ternyata 
mengandung banyak kandungan 
Sylimarin. Sylimarin dengan komponen 
aktifnya, sylibin, memiliki fungsi sebagai 
antioksidan kuat yang dapat 
menghambat radikal bebas dan 
peroksidasi lipid. Selain itu, sylibin juga 
aktif meningkatkan aktivitas sintesis 
protein hepatosit serta menurunkan 
aktivitas perangsang tumor.

Ekstrak Cynara scolymus atau artichoke 
juga memiliki aktivitas sebagai 
hepatokuratif yang cukup poten. 
Dengan berbagai kandungan senyawa 
fenolik dan flavonoid, ekstrak artichoke 
menghambat aktivitas peroksidasi lipid  
dan dapat memperbaiki kerusakan DNA 
pada liver akibat bahan kimia.

Sementara itu, ekstrak Curcuma longa 
atau biasa kita kenal dengan kunyit, 
telah lama dipercaya oleh masyarakat 
Indonesia untuk mengobati berbagai 
penyakit, termasuk di antaranya 
penyakit kuning. Kandungan kurkumin 
dalam kunyit memiliki efek merangsang 
regenerasi sel hati yang telah rusak dan 
menghambat peradangan pada sel hati 
sehingga mencegah terjadinya fibrosis 
(pembentukan jaringan parut) pada hati 
yang mengalami hepatitis.  

Konsumsi dua kapsul Hepagard® 
sebanyak tiga kali dalam sehari atau 
sesuai petunjuk dokter, dapat 

Hati-Hati, Obat-Obatan Ini Ternyata Bisa 

Merusak Hatimu!

Oleh : 
Jalu Satwiko

Jika ada Phaprosers atau kerabat 
Phaprosers yang mengalami gejala-
gejala tersebut, sebaiknya segera 
diperiksakan ke dokter untuk menjalani 
pemeriksaan fungsi hati. Diagnosis yang 
tepat dapat membantu Phaprosers 
untuk sembuh lebih cepat karena 
mendapatkan terapi yang tepat.

Untuk membantu proses penyembuhan 
lebih cepat, Phaprosers dapat 
mengonsumsi Hepagard® secara rutin 
dengan dosis sesuai aturan pakai.

membantu melindungi hati dan 
mempercepat proses penyembuhan 
kondisi hepatitis.

Selain itu, perlu diperhatikan selama 
masa penyembuhan, hindari faktor 
resiko penyebab kerusakan hati seperti 
yang telah dibahas di atas, agar proses 
penyembuhan lebih cepat.

ULASAN PRODUK
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Mungkin Phaprosers 
pernah mendengar daun 

kelor bisa digunakan 
sebagai penangkal ilmu 
hitam sekaligus sebagai 

pengusir makhluk halus. 
Kisah ini telah meresap 

masuk melalui akar budaya 
masyarakat Indonesia 

yang majemuk.

Di zaman yang serba canggih 
seperti saat ini, tentu sebagian 
dari kita menganggap kisah 
seperti itu tak lebih dari mitos  

belaka. Meski begitu, kita tidak boleh 
menyepelekan kearifan lokal seperti 
kisah daun kelor tersebut. Kisah yang 
erat dengan kearifan lokal biasanya 
memiliki nilai filosofis, yang bila dikupas 
mungkin mengandung manfaat yang 
dapat kita ambil. 

Konon, kesaktian daun kelor 
disebarluaskan oleh tabib-tabib India 
yang datang ke nusantara pada abad-
abad awal terdahulu untuk berdagang. 
Dalam kitab Ayurveda, sebuah kitab 
pengobatan tradisional bangsa India, 
daun kelor memang dikatakan memilki 
banyak manfaat dan digunakan untuk 
mengatasi berbagai penyakit. Mungkin 
dari sinilah awal mula daun kelor mulai 
digunakan masyarakat Indonesia untuk 
pengobatan berbagai penyakit, 

termasuk penyakit mistis seperti karena 
teluh atau santet.

Kandungan daun kelor

Tanaman kelor atau Moringa oleifera 
mengandung banyak zat gizi penting di 
semua bagian tanamannya. Namun 
yang paling sering dimanfaatkan adalah 
bagian daunnya, sebab di bagian daun 
inilah semua zat gizi penting terkandung 
di dalamnya. 

Tanaman dengan daun berukuran kecil-
kecil dan berbentuk bulat telur ini 
memiliki kandungan vitamin C tujuh kali 
lebih kuat dari jeruk, vitamin A sepuluh 
kali lebih kuat dari wortel, kalsium 17 kali 
lebih banyak dari susu, kalium 15 kali 
lebih banyak dari pisang, serta zat besi 
25 kali lebih banyak dari bayam.

Karena kandungannya inilah, tak aneh 
jika daun kelor banyak dimanfaatkan di 
India dan negara-negara Afrika sebagai 
makanan penting dalam program  
melawan epidemi gizi buruk.

Manfaat daun kelor

Jurnal yang diterbitkan oleh Food 
Science and Human Wellness 
menyebutkan selain memiliki 
kandungan nutrisi yang baik untuk 
kesehatan, daun kelor juga memiliki 
manfaat untuk mengatasi beberapa 
penyakit, di antaranya:

Mencegah kanker

Hasil penelitian menunjukkan, daun 
kelor mengandung niaziminin yang 
memiliki aktivitas sebagai anti-
neoproliferatif, yang dapat menghambat 
pertumbuhan sel kanker. Kandungan 

dalam daun kelor ini memiliki toksisitas 
yang rendah namun efektif dalam 
membunuh sel kanker.

Antidiabetes

Daun kelor diketahui dapat mengatasi 
diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 
1 merupakan jenis diabetes di mana 
pasien mengalami gangguan produksi 
insulin, suatu hormon yang berfungsi 
menjaga kadar gula darah tetap normal. 
Diabetes tipe 2 merupakan jenis 
diabetes di mana pasien mengalami 
resistensi insulin atau sel dalam tubuh 
pasien tidak lagi sensitif terhadap 
insulin, sehingga gula darah tidak dapat 
masuk ke dalam sel tubuh.

Hasil penelitian dengan menggunakan 
tikus sebagai hewan percobaan, 
menunjukkan daun kelor efektif 
menurunkan kadar gula darah. Aktivitas 
ini terjadi diduga karena daun kelor 
memiliki kandungan antioksidan yang 
kuat yaitu quercetin yang berguna dalam 
memulihkan sel beta pankreas yang 
rusak.

Penyakit saraf

Daun kelor juga berguna untuk 
meningkatkan aliran darah dan oksigen 
ke dalam sirkulasi otak. Aktivitas ini 
terutama bermanfaat bagi pasien 
dengan kondisi stroke iskemia. 

Di samping melancarkan sirkulasi darah 
ke otak, ekstrak daun kelor diketahui 
berguna bagi pasien demensia. Ekstrak 
ini dapat menurunkan aktivitas 
asetilkolin esterase sehingga 
meningkatkan fungsi kolinergik dan 
memori.  

Trend konsumsi daun kelor di 
Indonesia

Salah satu daerah yang terkenal dengan 
budidaya tanaman kelor adalah di Desa 
Ngawenombo, Kecamatan Kunduran, 
Kabupaten Blora. Siapa sangka, desa 
kecil yang jauh dari hiruk pikuk kota ini 
telah memproduksi banyak daun kelor 
dan mengekspornya ke berbagai negara 
di antaranya Malaysia, Singapura, 
Myanmar, Korea Selatan, negara-negara 
Afrika, Eropa hingga Amerika.

Meski telah dimanfaatkan oleh banyak 
negara dan bahkan telah diakui oleh 
Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai 
makanan “super”, sayangnya manfaat 
daun kelor sebagai sumber nutrisi justru 
kurang terdengar oleh masyarakat 
perkotaan.  Padahal, dari segi rasa pun 
daun kelor sangat cocok untuk diolah 
menjadi berbagai masakan yang sedap, 
salah satunya adalah dijadikan sayur 
bening.

Yuk, mulai sekarang kita konsumsi daun 
kelor!

Daun Kelor, 
Tanaman “Mistis” Lokal 
Kaya Manfaat

Oleh : 
Jalu Satwiko
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D
i era informasi dan teknologi 
yang telah berkembang pesat 
seperti saat ini, Indonesia 
ternyata masih tergolong 

sebagai negara dengan budaya literasi 
minim. Hasil riset Central Connecticut 
State University tahun 2016 
menyebutkan Indonesia menempati 
peringkat ke-60 dari 61 negara yang 
suka membaca buku. Indonesia hanya 
lebih baik dari Bostwana, sebuah negara 
miskin di benua Afrika. 

Lemahnya budaya literasi orang 
Indonesia ini, disinyalir sebagai 
penyebab maraknya persebaran 
informasi hoax di tengah masyarakat. 
Memang, derasnya arus teknologi 
informasi saat ini bagaikan pedang 
bermata dua: satu sisi bermanfaat dan 
sisi lainnya justru menyesatkan terutama 
bagi yang kemampuan literasinya 
rendah. Ini menjadi pekerjaan rumah 
bagi kita bersama, karena faktanya 
status lulusan perguruan tinggi tidak 
menjamin seseorang terbebas dari 
pengaruh informasi hoax.

Banyak cara untuk meningkatkan 
kemampuan literasi kita, apalagi dengan 
kemudahan mengakses internet seperti 
saat ini. Jendela ilmu pengetahuan 
terbuka luas bagi kita yang memiliki niat 

dan usaha. Salah satu platform yang saat 
ini sedang popular untuk mengakses 
ilmu pengetahuan adalah MOOC.

Apa itu MOOC?

MOOC merupakan kependekan dari 
Massive Open Online Course, yang artinya 
kursus online terbuka masif. Dinamakan 
terbuka dan masif, karena MOOC ini 
merupakan sejenis kuliah online yang 
terbuka untuk umum dan gratis!

Ada dua MOOC yang yang cukup 
terkenal yaitu Coursera dan EdX. Di 
kedua situs tersebut, Phaprosers bisa 
mengikuti berbagai kelas dengan subjek 
yang beragam, mulai dari kelas belajar 
bahasa asing, sains dasar dan lanjutan, 
hingga manajemen perusahaan. Tak 
tanggung-tanggung, yang memberi 
kuliah online di kelas-kelas itu adalah 
dosen dari berbagai perguruan tinggi 
ternama di dunia, di antaranya Harvard 
University, UC San Diego, MIT, dll.

Tak hanya memberikan pengetahuan 
secara gratis, Cousera dan EdX juga 
menawarkan sertifikat bagi pelajar 
online yang terdaftar dan telah 
menyelesaikan semua program yang 
diberikan; termasuk kuliah, tugas, dan 
ujian. Hanya saja, untuk mendapatkan 
sertifikat kita harus bersedia merogoh 

Oleh : 
Jalu Satwiko

Tak Hanya Belanja, Kini 
Kuliah Juga Bisa Online!

kocek. Namun, tak perlu risau karena 
harganya cukup terjangkau untuk 
ukuran mendapatkan sertifikat dari 
perguruan tinggi sekelas Harvard atau 
MIT. Kerenkan?

Cara untuk mengikuti kelas MOOC 
adalah sebagai berikut:

1. Buka situs Coursera.org atau Edx.org

2. Lakukan proses pendaftaran bagi 
pelajar online baru, atau sign-in bagi 
yang sudah memiliki akun

3. Setelah berhasil sign in, cari kelas 
yang sesuai dengan minat 
Phaprosers dan daftar di kelas 
tersebut.

4. Phaprosers akan mendapatkan 
silabus dan akses untuk ikut kuliah 
online.

5. Ikuti programnya hingga selesai.

6. Jika ingin mendapatkan sertifikat 
dari kuliah online yang diikuti, 
Phaprosers harus melakukan 
pembayaran dengan alur dan 
ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan paparan informasi di atas, kini 
kita tahu internet tak hanya sekedar 
untuk belanja sepatu unyu di situs 
belanja online atau menonton video 
lucu di YouTube, tapi juga bisa untuk 
mengakses ilmu pengetahuan secara 
menyenangkan. Tertarik untuk jadi 
pintar? Ikuti kuliah online MOOC 
sekarang juga!
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Selain makan tepat waktu, Phaprosers 
harus perhatikan juga nih asupan 
makanan yang kalian konsumsi jangan 
sampai kelebihan lemak. Lemak yang 
tinggi bisa mengganggu kerja lambung 
karena tidak mudah dicerna sehingga 
lambung harus bekerja lebih keras. Jika 
sudah kelebihan lemak, jangan heran 
kalau asam lambung Phaprosers bakal 
naik.

Hindari Kafein 
Berlebih

Buat coffee addict, mungkin poin yang satu 
ini agak susah diterapkan. Tapi, membatasi 
konsumsi kafein akan berdampak positif 
untuk lambung Phaprosers, lho! Karena, 
jika Phaprosers mengonsumsi kafein 
berlebih hal itu akan memicu luka pada 
lambung sehingga bisa menyebabkan 
asam lambung naik. 

Tidur Cukup

Penyebab lain asam lambung bisa naik 
adalah stress akibat kurang tidur. Stress 
akibat kurang tidur nggak hanya 

K
alau sudah begitu rasanya sangat 
mengganggu sekali, ya! Pekerjaan 
yang harusnya bisa selesai tepat 
waktu malah jadi molor karena 

kita nggak bisa konsentrasi. Tapi, tenang 
aja Phaprosers karena di sini akan kita 
bahas bagaimana mencegah dan 
mengatasi asam lambung.

Makan Tepat  Waktu

Salah satu penyebab naiknya asam 
lambung adalah karena kita sering 
banget makan nggak teratur. Padahal 
dengan kita makan teratur, hal itu bisa 
mencegah naiknya asam lambung. 

Asam Lambung Naik? 

Jangan Panik!

berdampak pada naiknya asam lambung 
lho, Phaprosers, tapi juga menimbulkan 
komplikasi, penyakit kronis hingga 
akhirnya depresi. Yuk, perbaiki pola tidur 
kita. Jangan kebanyakan begadang ya!

Minum Jahe Hangat

Jika asam lambung sudah kadung 
menyerang, minum jahe hangat bisa jadi 
salah satu solusinya. Jahe dapat 
membantu pengosongan lambung 
sehingga gejala refluks asam lambung 
bisa dikurangi. Phaprosers bisa 
menggunakan jahe bubuk atau jahe 
mentah sekitar 1-2 gram untuk 
dikonsumsi satu jam sebelum makan.

Kunyah Permen

Karet Bebas Gula

Kalau ada orang yang pernah bilang 
bahwa permen karet bisa membantu 
mengurangi asam lambung, hal itu ada 
benarnya lho, Phaproser. Tapi, sebaiknya 
pilih permen karet yang bebas gula ya 
agar lebih sehat. Mengunyah permen 
karet akan membantu memproduksi air 
liur yang lebih banyak. Air liur yang 
sifatnya basa bisa menetralkan asam 
lambung. Sebaiknya hindari permen 
karet rasa mint ya Phaprosers, karena 
rasa mint justru akan meningkatkan 
asam lambung.

Untuk Phaprosers yang terbiasa bekerja Senin sampai 
Jumat, bahkan mungkin sampai Sabtu dan sering 

berkutat dengan pekerjaan yang cukup membuat stress 
dan pusing kepala, rasanya sudah akrab dengan 

penyakit asam lambung. Ya, masyarakat perkotaan 
seperti kita sangat rentan dengan penyakit asam 

lambung. Telat makan sedikit, asam lambung naik. 
Stress sedikit, asam lambung naik juga!

Oleh : 
Annisa Dewi Yustita

INFO KESEHATAN
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Phaprosers, pernah mendengar 
istilah VUCA? Mungkin banyak 
yang  pernah mendengar tapi 
belum tahu bagaimana harus 

mengantisipasinya. 

VUCA merupakan akronim dari Volatility 
(rapuh), Uncertanity (ketidak-pastian), 
Complexity (rumit), dan Ambiguity (rancu). 
Kata-kata itu cukup memberikan 
gambaran tentang kondisi dunia bisnis 
saat ini. Volatility adalah dinamika 
perubahan yang sangat cepat, 
Uncertanity adalah ketidak pastian akan 
sebuah isu atau peristiwa yang terjadi 
(un-predictable), Complexity yaitu 
gangguan dan kekacauan yang terjadi di 
sekeliling organisasi, dan Ambiguity 
diartikan sebagai beban berat realitas 
dan makna yang berbaur dari berbagai 
kondisi yang ada.

Tak sedikit perusahaan yang akhirnya 
gulung tikar karena tidak mampu 
bertahan menghadapi gelombang VUCA. 
Saat ini menyandang status sebagai 
perusahaan besar dan kuat saja tidak 
cukup untuk mengantisipasinya. 
Bukankah dinosaurus pun bisa punah?. 
Tidak ada satu perusahaan pun 
dipastikan aman dari gelombang VUCA. 
Runtuhnya perusahaan besar seperti 
Kodak dan Nokia menjadi gambaran 
nyata betapa dahsyatnya dampak VUCA 
bagi keberlangsungan sebuah 
perusahaan. Saat ini segala aspek bisa 
berubah dengan cepatnya, baik aspek 
ekonomi, politik, bisnis, kompetisi, 
bahkan perilaku konsumen. Oleh 
karenanya jika kita atau perusahaan tidak 
turut cepat berubah mengikuti 
perkembangan,  maka bersiap-siaplah 
akan hilang ditelan zaman. 

Dahsyatnya Gelombang VUCA

Lalu, apa yang harus kita lakukan agar 
tetap kuat menghadapi gelombang 
VUCA?

PERUSAHAAN

Perusahaan harus mulai menyesuaikan 
diri dengan karakteristik era milenial 
seperti saat ini. Hasil studi menunjukkan 
kultur perusahaan yang terlalu sentralistis 
dapat menyebabkan kegagalan dalam 
memasuki era VUCA dan disruptive 
teknologi. Perusahaan dituntut untuk 
cepat menyesuaikan diri, beradaptasi, 
bahkan jika perlu mengubah kompetensi 
agar tetap unggul.

Saat ini tidak ada lagi bisnis yang stabil. 
Kompetisi dirasakan semakin ketat, 
sedangkan ekonomi makin tidak pasti. 
Perputaran bisnis bak rollercoaster, bisa 
naik dan turun dalam  waktu yang tidak 
bisa diprediksi. Ditambah lagi, tuntutan 
pengelolaan perusahaan yang saat ini 
semakin kompleks. Jika dulu sebuah 
perusahaan hanya disibukkan dengan 
persoalan bagaimana cara untuk  

mencapai profit yang tinggi, sekarang ini 
hal tersebut bukan satu-satunya 
tuntutan. Perusahaan juga dituntut bisa 
menjalankan peran Corporate Social 
Responsibility (tanggung jawab sosial 
perusahaan), baik di internal perusahaan 
atau eksternal perusahaan. Salah satu 
bentuk CSR internal perusahaan adalah 
dengan memberikan jaminan kesehatan 
dan keselamatan kerja bagi seluruh 
karyawan, memberikan program 
motivasi, dan pengembangan bagi 
karyawan. Sedangkan untuk CSR 
eksternal misalnya terkait dengan 
kontribusi perusahaan terhadap 
pelestarian lingkungan, pengembangan 
masyarakat dengan membentuk 
komunitas-komunitas ekonomi mandiri, 
dan kegiatan bermanfaat lainnya.

Jika hal-hal tersebut tidak diterapkan, 
maka tidak hanya produk yang tidak laku 
terjual. Lebih parah dari itu, perusahaan 
bisa dengan mudah di-black list dengan 
pemberitaan negatif melalui media sosial, 
dan pada ujungnya perusahaan tutup.

KEPEMIMPINAN

Di era VUCA ini, sangat  dibutuhkan sosok 
pemimpin yang banyak mendengar dan 
percaya kepada bawahan. Para 
pemimpin tidak lagi bisa bersikap 
dominan dan otoriter. Generasi milenial 
sudah mendominasi pelaku perusahaan. 
Secara karakter mereka adalah generasi 
yang mendambakan kebebasan, 
pengakuan, dan kepercayaan. Maka 
sangat  perlu bagi para pemimpin untuk 
menyesuaikan diri dan berkolaborasi 
dengan baik.

Pengelolaan bawahan dengan 
menerapkan prinsip coaching dinilai 
paling efektif. Prinsip coaching 
merupakan teknik membangun 
kesadaran diri dan membantu 
menemukan jalan keluar, tanpa merasa 
digurui.

INSPIRASI/SDM
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PKBL-CSR

Bagi kebanyakan orang 
yang memiliki halaman luas 

dan ditanami berbagai 
tumbuhan, sering kali 

mereka  bingung 
bagaimana harus mengelola 

sampah daun yang setiap 
hari terus menumpuk. 

Sebagian orang langsung 
membuangnya ke tempat 

sampah, sebagian lagi 
memilih membakarnya. 

N
ah, ketimbang membakar 
sampah daun yang hanya 
mengakibatkan polusi udara, 
lebih baik Sobat Phapros 

belajar membuat pupuk kompos seperti 
yang dilakukan oleh mitra Phapros dari 
Panti Sosial Mardi Utomo.

Panti yang terletak di Semarang tersebut 
memiliki lahan seluas 6,8 hektare yang 
sebagian besar ditanami tanaman buah, 
di antaranya rambutan, pepaya, 
kelengkeng, dan sirsak. Setiap harinya 
panti tersebut menghasilkan sampah 
daun kering sekitar 20 kilogram.

Agar sampah tidak terbuang percuma, 
Senin (22/1) lalu, Phapros bekerja sama 
dengan pengurus panti dan mahasiswa 
Universitas Negeri Semarang (Unnes) 
Jurusan Geografi, memberikan pelatihan 

Kelola Sampah dengan Komposting

Oleh : 
Diah Istantri

composting kepada 40 orang penghuni 
panti. 

Dengan pelatihan ini diharapkan mereka 
memiliki keterampilan mengolah 
sampah daun menjadi kompos. Selain 
bisa dimanfaatkan menyuburkan 
tanaman di lingkungan panti, kompos 
juga bisa dijual karena memiliki nilai 

Cerdas

ekonomis. Artinya penghuni panti yang 
mayoritas merupakan pengemis, 
gelandangan, dan orang telantar itu bisa 
mendapatkan penghasilan dengan 
menjual pupuk kompos tersebut.

Oleh : 
Dwi Susanti

KARYAWAN

Dalam sebuah perusahaan, upaya 
mempertahankan seorang talent menjadi 
topik yang selalu dibicarakan. Seorang 
talent akan selalu berkontribusi maksimal 
sesuai dengan profesi dan kemampuan 
yang mereka miliki. Hal inilah yang akan 
membawa dampak positif bagi kemajuan 
perusahaan. Tidak aneh jika para talent ini 
diperebutkan oleh perusahaan (talent war).

Bukan seseorang yang kuat dan besar 
yang bisa  bertahan hidup, namun mereka 
yang mampu menyesuaikan diri dan 
berinovasi, yang akan mampu bertahan 
sekaligus meraih sukses. Seorang talent 
akan senantiasa terbuka terhadap 
perubahan dan dengan sigap mampu 
menyesuaikan diri atas perubahan yang 
terjadi. 

Disrupsi teknologi menjadi satu bentuk 
perubahan yang nyata di era VUCA ini. 
Karyawan yang tidak mau merubah diri 
untuk mengikuti perkembangan teknologi 
dan berusaha bertahan dengan cara-cara 
lama, dipastikan tidak akan bisa bertahan. 
Mereka harus siap tergeser dan tersisih. 
Jadi, pilihan mana yang kita ambil? 
Menyesuaikan  diri atau punah seperti 
dinosaurus?

PRAKTISI SDM

Di era VUCA seperti saat ini, mau tidak mau 
juga mengubah paradigma praktisi 
Sumber Daya Manusia. Jika zaman old, 
orang berusaha mencari perusahaan, 
namun zaman now perusahaan yang 
kerepotan mencari orang-orang potensial 
(talent). Saat ini bukan lagi mesin atau  
modal yang menjadi keunggulan 
perusahaan, melainkan karyawan 
bertalenta.  

Sulitnya mendapatkan talent juga 
dibarengi dengan bergesernya tingkat 
loyalitas karyawan. Seorang talent 
biasanya loyal pada profesinya, bukan 
pada perusahaan. Oleh karenanya menjadi 
sebuah keharusan bagi para praktisi SDM 
untuk lebih berinisiatif menciptakan 
talent-talent baru bagi perusahaan. 
Termasuk mempersiapkan calon pimpinan 
perusahaan yang mampu membaca tren 
masa depan dan mampu menyesuaikan 
diri dalam berbagai situasi. Mengelola dan 
mempertahankan para talent, merupakan 
kunci sukses perusahaan menghadapi 
gelombang VUCA.

Dari seluruh ulasan di atas, diharapkan kita 
lebih siap dan sigap menghadapi 
gelombang VUCA. Beradaptasi, 
menyesuaikan diri, dan selalu berinovasi 
menjadi kunci sukses bagi diri kita dan 
perusahaan kita untuk tetap maju dan 
berjaya. Salam SPIRIT. (Dari berbagai 
sumber)



18Edisi Januari-Maret 2018

Catur adalah salah 
olahraga yang cukup 

digemari oleh hampir 
semua lapisan masyarakat 

berabad-abad lamanya. 
Olahraga yang sering 

disebut olahraga asah 
otak ini tergolong unik 

sekaligus mengasyikkan. 

B
etapa tidak, jika ada  waktu 
senggang di sore hari, di kantor 
atau di rumah,  bisa kita 
manfaatkan untuk bermain catur 

bersama teman atau tetangga. 

Pada kesempatan kali ini, penulis 
mencoba menghubungkan antara 
permainan catur dengan strategi 
marketing, semoga bisa sedikit 
bermanfaat  untuk memenangi  
persaingan di pasar yang semakin 
kompetitif. 

Arena catur tak ubahnya bagaikan 
miniatur dua kekuatan yang saling 
berhadap-hadapan, untuk saling 
mengalahkan satu sama lain.  Penentu 

kemenangan bukan ditentukan oleh 
jumlah personil karena jumlah personil 
mereka sama, kekuatan sama, dan 
senjata yang dimiliki juga sama. Jadi 
kemenangan akan ditentukan oleh 
kecepatan dan ketepatan strategi serta 
teknik penyerangan. Kondisi seperti ini  
juga terjadi di dunia marketing, inilah 
pertempuran bisnis “zaman now”, di 
mana perubahan terjadi dengan sangat 
cepat. Kuantitas personel bukan menjadi 
faktor utama untuk memenangi 
persaingan, melainkan kualitas. 

Dalam menghadapi perubahan yang 
sangat dinamis ini dibutuhkan strategi 
yang inovatif, kreatif, dan tepat sasaran 
untuk mencapai target yang sudah 
ditetapkan, karena calon konsumen 
pasti menginginkan sesuatu yang 
berbeda dari yang sudah ada di pasaran. 
Oleh karena itu, seorang marketer 
tidaklah cukup bermodal  “jago dagang” 
tapi juga harus memikirkan strategi 
pemasaran produknya.

Marketer bisa belajar dari posisi “bidak” 
atau “prajurit” dalam permainan catur 
untuk mencapai sukses. Sering kali kita 

Menggali Strategi Marketing dari

 Permainan 
Catur

MOTIVASI

berpikir mereka yang sukses adalah 
yang punya banyak harta, tapi lupa 
melihat proses yang telah mereka jalani 
hingga menjadi sukses. Jika Phaprosers 
sedang merintis menjadi seorang 
Marketer , ketahuilah bahwa usaha yang 
Phaprosers mulai dari level terbawah 
sekalipun pasti akan membuahkan hasil.

Sama dengan jenis olahraga lainnya, 
untuk menjadi seorang grandmaster 
sejati haruslah memiliki tingkat 
kestabilan emosi yang mumpuni. Adalah 
hal yang mustahil bisa mengalahkan 
lawan sebelum bisa mengalahkan diri 
sendiri. Fakta membuktikan, banyak 
orang pintar secara intelejensia (IQ) 
namun banyak yang gagal menjadi 
pemimpin besar.  Justru pemimpin besar 
banyak terlahir dari orang-orang pintar 
secara emosional (EQ).

Demikian juga yang terjadi di dunia 
bisnis. Dalam situasi sesulit apa pun kita 
harus tetap tenang, emosi harus tetap 
terkendali untuk menghindari risiko 
fatal.  Selain itu, jangan pernah 
meremehkan kekuatan lawan, sekali pun 
hanya sebuah langkah bidak. Tanpa kita 
sadari, bisa jadi karena karena kita 
kurang hati-hati di area pertahanan, si 
bidak terus menerobos hingga batas  
pertahanan. Lebih repot lagi jika si bidak 
kemudian berhasil berubah wujud 
menjadi menteri,  sungguh sangat 
berbahaya bagi sistem pertahanan. 

Dalam dunia marketing, kita mengenal 
istilah marketing intelligent yang 
menyusup ke wilayah pertahanan, 
membongkar semua rahasia serangan, 
dan pada akhirnya musuh dengan 
mudah menghancurkan kita. 
Kesimpulannnya, emosi harus tetap 
stabil, tidak boleh terlalu yakin akan 
selalu menang. Orang bijak berkata 
“Kehancuran bisa jadi disebabkan oleh  
kerikil-kerikil kecil bukan karena 
sebongkah batu yang besar”.

Oleh : 
Hapzon Effendi
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INSAN PHAPROS

Phapros) dan dari internet bahwa kelor 
memiliki banyak kandungan vitamin. 
Awalnya saya mulai melakukan 
budidaya dengan cara stek. Tapi karena 
nggak bisa langsung banyak, akhirnya 
saya mencari bibit di kampung 
terdekat,” cerita Pak Mujazin.

Sejak saat itu, Pak Mujazin mengaku 
mulai kebanjiran permintaan daun kelor, 
mulai dari teman hingga tetangga. Ia 
mengaku belum punya rencana untuk 
menjual pohon kelor yang tengah 
dibudi dayakannya itu. “Sudah banyak 
juga sih ibu-ibu PKK yang minta, tapi 
belum terpikir untuk membangun bisnis 
dari sini. Hanya saja, kalau ada kelompok 
atau komunitas yang  minta, mereka 
biasanya mengganti biaya pot dan 
media tanam,” tuturnya. 

Pak Mujazin tak hanya menanam pohon 
kelor di pekarangan rumahnya, tapi juga 
di kampung halamannya, di Magelang. 

Yuk, Kenal Lebih Dekat dengan 

Master of  Kelor-nya 

Phapros

Oleh : 
Annisa Dewi Yustita

Awalnya, saya sempat takut mati 
gaya saat membuka 
percakapan dengan Pak 
Mujazin. Tapi, setelah beberapa 

saat ternyata Pak Mujazin ini sangat 
ramah dan asyik diajak ngobrol, lho! 
Banyak informasi yang bisa saya gali 
darinya, terutama tentang beragam hobi 
yang ditekuninya selama ini. 

Ya, di balik sosoknya yang tak banyak 
bicara, Pak Mujazin  memiliki banyak 
hobi yang sudah ia tekuni sejak lama, di 
antaranya adalah berkebun dan 
fotografi. Pak Mujazin pun menceritakan 
awal mula ia memulai hobi berkebun 
dan fotografi dengan antusias. 

“Saya orang yang nggak bisa diam, 
Mbak. Harus selalu ada yang saya 
kerjakan supaya nggak bosan. Nah, di 
luar pekerjaan, saya suka berkebun dan 
menggeluti fotografi, selain beberapa 
hobi lainnya,” ujarnya.

Khusus hobi berkebun, saat ini Pak 
Mujazin sedang gemar 
mengembangkan budidaya pohon 
kelor. Eits, jangan salah, bukan buat 
penangkal ilmu hitam ya, Phaprosers. 
Pak Mujazin membudi dayakan pohon 
kelor untuk keperluan kesehatan. 
Mungkin banyak di antara Phaprosers 
yang nggak tahu bahwa daun kelor 
memiliki manfaat penting untuk 
kesehatan tubuh karena banyak 
mengandung vitamin,  potasium, zat 
besi, dan protein. Menurut Menteri 
Kesehatan Nila Moeloek kandungan 
tanaman asli Indonesia ini bisa  
membantu mengatasi gizi buruk karena 
kelor sangat mudah dijumpai.

“Saya mulai mencoba budidaya kelor ini 
sejak dua tahun lalu. Awalnya saya dapat 
info dari Ibu Emmy (Direktur Utama 

Tegas dan tidak banyak bicara, itulah 
kesan pertama yang saya dapat dari sosok 

Bapak Mujazin, karyawan Departemen 
Teknik Phapros, yang sehari–hari berkutat 

dengan maintenance mesin. 

“Saya punya kebun yang lumayan luas di 
Magelang, dan di sana lebih banyak 
pohon kelornya. Bukan hanya pohon 
kelor tapi juga ada berbagai tanaman 
buah, di antaranya kelengkeng, durian, 
apel, dan kedondong. Masih banyak 
yang lain, pokoknya macam-macam 
buah Mbak,” tambahnya.

Bahkan, untuk mengembangkan 
budidaya pohon kelornya, Pak Mujazin 
sampai harus mendatangkan satu 
kilogram bibit kelor ke kebunnya di 
Magelang. Pria paruh baya ini 
menuturkan, daun kelor bisa dirasakan 
manfaatnya dengan cara dimasak. Daun 
kelor yang muda bisa untuk sayur 
bening, sedangkan yang tua bisa dioven 
dan dibuat minuman seduhan seperti 
teh. Waah..ternyata banyak juga ya 
added value yang bisa kita dapat dari 
kelor, Phaprosers.

Berkat kerja keras dan tangan dinginnya 
yang berhasil membudidayakan pohon 
kelor, kini mulai banyak yang datang 
dan meminta diajari cara budidaya 
pohon kelor. Pak Mujazin juga berharap 
generasi muda bisa lebih dekat dengan 
tanaman yang acap kali diabaikan 
keberadaannya ini. 

Di hari tuanya nanti, Pak Mujazin tak 
hanya ingin membudidayakan kelor saja, 
tapi juga ingin beternak burung 
perkutut. Ya, memelihara burung 
perkutut adalah salah satu hobinya.

“Saya punya banyak burung di rumah, 
dan saya ingin ternak burung perkutut 
kalau sudah pensiun,” tutupnya.
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WARTA PHAPROS

ASAH OTAK

Susunlah 9 huruf yang ada di gambar berikut 
menjadi sebuah kata dalam Bahasa Inggris.
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KUPON ASAH OTAK
Januari - Maret 2018

Jawaban Asah Otak Edisi Okt – Des 2017 :
Jalur mana yang bisa dilalui mobil tersebut ?

Jawaban : Jalur C

Pemenang Asah Otak Edisi Okt – Des 2017 :
1.  Christoporus Hekso – ERM 
2.  Faiq Haiddar–Dept. IT Semarang

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

Selamat Mengikuti !

EMPLOYEE GATHERING & MALAM PENGHARGAAN 

THE BEST EMPLOYEE PT PHAPROS TBK
Sebagai bentuk apresiasi 

perusahaan kepada seluruh 
karyawan, Phapros 

menggelar Employee 
Gathering & Malam 

Penghargaan “The Best 
Employee” di Crowne Hotel, 

Semarang, Jumat (9/3).

S
ebagai bentuk apresiasi 
perusahaan kepada seluruh 
karyawan, Phapros menggelar 
Employee Gathering & Malam 

Penghargaan “The Best Employee” di 
Crowne Hotel, Semarang, Jumat (9/3).

Mengusung tema “Double Digits 
SPIRIT”, acara tersebut berjalan sangat 
meriah. Dihadiri sekitar 1.000 peserta, 
dan dimeriahkan oleh dua artis papan 
atas, Armada Band dan pedangdut 
Dewi Persik, acara pada malam hari itu 
berlangsung “gayeng”. Tak tanggung-

mendukung program-program baru 
yang mulai diterapkan pada tahun 
2017. Program baru ini bernama 
SINAU, sebuah aplikasi pembelajaran 
yang khusus didesain dan dihadirkan 
untuk seluruh karyawan PT Phapros 
Tbk. Penghargaan diberikan kepada 
lima karyawan (tiga karyawan 
marketing dan dua karyawan non-
marketing), yang selama peluncuran 
aplikasi tersebut  berpartisipasi secara 
aktif.

Acara penganugrahan ini merupakan 
salah satu bukti implementasi 
Corporate Social Responsibilities (CSR) 
di lingkup internal perusahaan. Hal ini 
penting dilakukan, mengingat 
semakin tidak mudahnya perusahaan 
(organisasi) menghadapi persaingan 
di era VUCA seperti saat ini. Di era ini 
perusahaan tidak lagi hanya fokus 
pada pencapaian profit semata, 
namun harus pandai  menjalankan 
program-program CSR baik secara 
internal maupun eksternal.

Implementasi program CSR di lingkup 
internal diharapkan memberikan 
dampak positif, meningkatkan tingkat 
engagement karyawan kepada 
perusahaan. Engagement bukan 
sekedar “lamanya masa kerja”, namun 
lebih diwujudkan dalam sebuah 
kontribusi kinerja optimal.

Jika perusahaan maupun karyawan 
telah menjalankan tugas dan 
tanggung jawab secara benar, Insya 
Allah tantangan seberat apa pun di 
masa depan bisa dilewati dengan 
baik. Amin.

Oleh : 
Dwi Susanti

tanggung, peraih penghargaan The 
Best Employee mendapatkan hadiah 
“Trip to Singapore”. 

Selain pemberian penghargaan 
kepada karyawan dalam kategori The 
Best Employee, perusahaan juga 
memberikan Anugrah Umroh kepada  
empat karyawan yang dinilai layak, 
yaitu memiliki kinerja baik, berperilaku 
baik, dan memiliki loyalitas tinggi 
kepada perusahaan. Dalam acara yang 
sama, perusahaan juga memberikan 
apresiasi kepada karyawan yang telah 


