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“Berburu” Sampai Ke 
Puncak Gunung

Phapros Turut Serta 
dalam 5th ASEAN 
Medical Devices Meeting 
& Related Meetings 2017

Hati-hati, Penyakit 
Wasir Mengintai 
Pekerja Kantoran

Catatan  Manajemen

Tahun 2017 sebagai tahun ayam 
sebentar lagi usai dan Phaproser 
semua wajib bersyukur karena 

ditengah pertumbuhan pasar farmasi 
Indonesia yang cenderung melambat 
dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2017 
Phapros agaknya akan menancapkan 
sejarah baru dalam 6 dekade perjalanan 
bisnisnya berkiprah di industri farmasi 
Indonesia. Target Rp 1 T pada tahun 2017 
sudah di depan mata, dan ini berarti 
Phapros telah naik kelas. Jika penjualan 
Phapros di akhir tahuntembus Rp 1 T, 
hal tersebut membuat Phapros masuk 
ke kelompok industri farmasi dengan 
penjualan di atas Rp 1 T, di mana itu 
merupakan suatu pencapaian yang harus 
diapresiasi bersama.

Disamping pencapaian keuangan yang 
luar biasa, sepanjang 2017 Phapros juga 
mendapatkan beberapa penghargaan 
dan pengakuan yang membanggakan 
dari eksternal. Beberapa penghargaan itu 
di antaranya:

Dafrar Isi

1. Anugerah Perempuann Indonesia 
2017 untuk Dirut Phapros dari 
Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Penghargaan Subroto 2017 dari 
Kementerian ESDM, penghargaan 
ini diberikan kepada instansi atau 
individu penggiat konservasi energy.

3. Pada event TKMPN &IQPC 2017 di 
Padang Tim QCC Phapros berhasil 
mendapatkan mendapatkan medali 
Platinum, medali Gold dan Best 
Performance

4. Phapros untuk keenam kalinya 
meraih PROPER Hijau dari 
Kementerian Lingkungan Hidup   
dan Kehutanan

5. Phapros mendapatkan Gold Winner 
untuk katagori Corporate Branding 
Product Development pada ajang 
BUMN Branding & Marketing Award 
2017 yang diadakan oleh Majalah 
BUMN Track.

6. Penghargaan dari Walikota 
Semarang atas upaya Phapros dalam 
mendukung UMKM serta Kepedulian 
dalam Pencegahan Kekerasan 
terhadap Perempuan dan Anak.

Pencapaian di atas tentu tak lepas dari 
kerja keras dari seluruh Phaproser semua. 
Meskipun begitu Phaproser semua tidak 
boleh euphoria dan lengah. Tahun 2018 
tantangan dan kompetisi di industry 
farmasi tidak semakin mudah.

Apa yang Phapros capai tahun 2017 
memberikan pembelajaran kepada 
Phaproser semua bahwa jika kita 
mempunyai keyakinan disertai dengan 
strategi yang tepat, kerjasama yang solid 
satu sama lain, dibarengin kerja keras, 
kerja cerdas dan kerja ikhlas maka kita 
akan bisa mencapai apa yang kita cita-
citakan… PHAPROS JAYA
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SWARA Anda

Hai, Sdr. Jalu!
Wah, baru kali ini kami dapat kiriman 
surat dari kontributor, lho! Terima 
kasih sudah berpartisipasi dalam 
memberikan informasi menarik 
untuk Phaprosers ya! Tim Redaksi 
juga senang jika dengan menjadi 
kontributor bisa menambah wawasan. 
Salam SPIRIT!

Dear Swara,
Alhamdulillah tahun 2017 bisa kita 
lewati dengan baik. Terima kasih atas 
segala informasi yang sudah diberikan 
selama ini. Saya sangat suka dengan 
tampilan fresh yang dimiliki Swara di 
tahun 2017. Semoga di tahun 2018, 
Swara bisa lebih informative lagi, tak 
hanya dari sisi pengetahuan tentang 
perusahaan tapi juga pengetahuan 
umum. Sukses selalu untuk Swara!

Helmy – SDM Semarang

Dear Swara,
Terima kasih telah mempercayakan 
saya menjadi salah satu kontributor 
sejak medio 2016. Dari pengalaman 
baru tersebut saya belajar banyak 
tentang jurnalistik, mulai dari rapat 
redaksi untuk menentukan konten 
dan tema, hingga penulisan. Saya 
berharap  ke depannya Swara tetap 
menjadi salah satu sarana Phaprosers 
dalam mengasah kreativitas dalam 
menulis. Teruntuk Phaprosers yang 
ingin bergabung menjadi kontributor, 
mulailah menulis hal – hal yang 
sederhana terlebih dahulu. Keep 
SPIRIT!

Jalu – Pharmacovigilance KP Jakarta

Hai Sdr. Helmy!
Terima kasih atas apresiasinya 
terhadap tampilan baru Swara edisi 
tahun 2017. Kami lakukan inovasi 
terhadap desain tahun lalu agar lebih 
menarik minat Phaprosers untuk 
membaca Swara yang menjadi salah 
satu media komunikasi internal. 
Semoga di tahun 2018, Phaprosers 
tetap semangat dalam bekerja dan 
mraih prestasi, ya! Salam SPIRIT!

Redaksi

Redaksi

SEMARANG - Dalam rangka 
meningkatkan kecerdasan 
membaca melalui gerakan 

cinta baca yang disebut “Indonesia 
Membaca”, PT Phapros, Tbk., 
yang merupakan anak usaha dari 
PT Rajawali Nusantara Indonesia 
(Persero) meresmikan dua unit 
taman bacaan di Balai Desa Klepu, 
Kecamatan Pringapus, Kabupaten 
Semarang, Jawa Tengah, Rabu 
(11/10).

Program taman bacaan ini 
juga sejalan dengan nawacita 
pemerintah melalui pembangunan 
Indonesia di pedalaman atau 
perbatasan. Gerakan ini diutamakan 
dengan membangun “Seribu 
Taman Bacaan Masyarakat di 
seluruh Indonesia”. Direktur Utama 
PT. Phapros, Tbk, Barokah Sri 
Utami (Emmy) mengatakan bahwa 
rendahnya peringkat literasi di 
Indonesia perlu ditingkatkan melalui 
berbagai cara, seperti membangun 
taman bacaan di daerah – daerah 
agar generasi muda bisa memiliki 
pengetahuan yang luas.

“Bangsa kita juga lebih suka 
menonton daripada membaca. 
Hal itu yang memperparah tingkat 
literasi kita di dunia. Padahal, 
semakin baik tingkat literasi suatu 
bangsa, hal itu bisa mendorong 
kemajuan perekonomian bangasa 

Peresmian Taman Bacaan 
Masyarakat

Warta

oleh Annisa Dewi Yustita

tersebut. Saat ini juga banyak berita 
bohong (hoax) yang tersebar di banyak 
media, terutama media sosial. Salah 
satunya penyebabnya adalah rendahnya 
literasi masyarakat, dan kami ingin 
generasi muda lebih banyak membaca 
bukan bermain gawai (gadget),” tambah 
Emmy.

Adapun warga yang menerima 
manfaat dari program taman bacaan ini 
adalah warga Desa Klepu, Kecamatan 
Pringapus, Kabupaten Semarang dan 
warga Kelurahan Pringapus, Kecamatan 
Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa 
Tengah. Taman bacaan yang berlokasi 
di Balai Desa Klepu dan Lembaga 
Pendidikan Ma’Arif – MI AL – Mustajab 
Kelurahan Pringapus ini akan dikelola oleh 
para guru dan masyarakat sekitar. Dalam 
mendirikan dua unit taman bacaan 
tersebut, Phapros juga bekerjasama 
dengan PT. Balai Pustaka (Persero).
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Phapros Turut Serta dalam 
5th ASEAN Medical Devices 
Meeting (AMDC) and 
Related Meetings 2017

Pembukaan 5th ASEAN Medical Device Committee (AMDC) Meeting and 
Related Meetings oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, 
Sp.M (K). dilaksanakan pada 4 Oktober 2017 of Royal Ballroom Hotel JW 

Marriott Surabaya. ASEAN Medical Device Committee adalah kelanjutan dari forum 
ASEAN Consultative Committee on Standard and Conformance – Medical Device 
Product Working Group (ACCSQ-MDPWG) yang telah mengakhiri tugasnya melalui 
pertemuan 20th ACCSQ-MDPWG di Yangon – Myanmar pada tahun 2015, setelah 
ditandatanganinya perjanjian ASEAN Medical Device Directives (wound protection and 
fixing) on 21 November 2014 oleh 10 Menteri Perdagangan ASEAN.

AMDC dibentuk untuk mengawal dan memastikan implementasi AMDD dalam upaya 
mengharmonisasikan regulasi, standar dan persyaratan alat kesehatan di seluruh 
negara ASEAN. 5th AMDC Meeting dilaksanakan kali back to back dengan training 
industri dan AMDC Meeting dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. 2nd ASEAN Medical Device 
Technical (AMDTC) Meeting 
membahas mengenai isu dan 
permasalahan teknis terkait 
implementasi AMDD.

2. Training (back to back) untuk Industri 
Alat Kesehatan (diselenggarakan 
oleh Gabungan Perusahaan Alat-
alat Kesehatan dan Laboratorium 
(GAKESLAB) and Asia Pacific 
Medical Technology Association 
(APACMED)).

3. 5th ASEAN Medical Device 
Committee Meeting membahas 
perkembangan regulasi, standar 
dan mutu alat kesehatan di regional 
dan dunia, laporan resmi dari hasil 
meeting 2nd AMDTC dan upaya 
kerjasama dengan organisasi 
internasional.

4. Stakeholders forum, merupakan 
forum dialog komunikasi antara 
regulator dan industri terkait 
regulatory updates dalam upaya 
implementasi AMDD.

Phapros turut serta berperan aktif 
dalam penyelenggaraan training 
industri yang dilaksanakan back to back 
dengan 5th AMDC Meeting, dimana 
dalam kesempatan yang baru pertama 
kali ini diikuti, perwakilan Phapros 
bergabung menjadi panitia yang memiliki 
tanggungjawab untuk mempersiapkan 
materi dan bahan yang akan di 
bawakan oleh pemateri selama training 
berlangsung. Acara ini sendiri dihadiri 
oleh regulator dari 10 negara anggota 
ASEAN dan peserta training berjumlah 
125 industri dari berbagai wilayah ASEAN. 

Menteri Kesehatan RI menyampaikan 
tujuan akhir dari harmonisasi melalui 
AMDD adalah untuk menjamin 
keamanan, mutu dan kemanfaatan 
alat kesehatan yang beredar di wilayah 
ASEAN khususnya Indonesia dan 
untuk menghilangkan hambatan teknis 
dalam perdagangan dan memfasilitasi 
perdagangan untuk mewujudkan ASEAN 
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Economic Community (AEC). Indonesia 
sudah membuat alat-alat kesehatan yang 
telah diakui dunia sebesar 46 percent. 
Seperti tempat tidur, ortopedi, tempat 
pemanas bayi, infus, dan berbagai 
macam lainnya.

Alat kesehatan itu merupakan barang 
strategis karena merupakan kebutuhan 
dasar dan sangat dibutuhkan. Oleh sebab 
itu, perlu upaya untuk menghasilkan 
alat kesehatan produk dalam negeri dan 
menggunakannya dalam semua praktek 
layanan kesehatan.Guna memastikan 
produksi alat-alat kesehatan buatan 
Indonesia bisa bersaing dengan negara 
lain, pihaknya berusaha mengoptimalisasi 
kerja sama lintas negara di ASEAN. 
Jalinan kerja sama itu, kata dia, terkait 
perdagangan bebas produk kesehatan 
diharapkan dapat meningkatkan 
keterjangkauan masyarakat terhadap 
harga obat dan alat kesehatan.

Kerja sama ini juga untuk menyinergikan 
kualitas pembangunan kesehatan pada 
beberapa prioritas. Salah satunya yakni 
penguatan sistem kesehatan dan akses 
pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu 
pembangunan kesehatan masyarakat 

ASEAN yang nyata perlu terus didorong. 
Apalagi, ASEAN telah menyepakati tujuan 
bersama menuju “ASEAN Community 
Vision” in 2025.

oleh Zahmilia Akbar
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Dukung Pemerintah 
Turunkan Angka Balita 
Pendek (Stunting), Phapros 
Optimalisasi Produksi Tablet 
Tambah Darah

Dalam rangka mendukung upaya 
pemerintah menurunkan angka 
balita pendek (stunting), PT 

Phapros, Tbk tengah meningkatkan 
kapasitas produksi tablet tambah darah 
di pabriknya yang terletak di kawasan 
Simongan, Semarang, Jawa Tengah.

“Pemerintah tentunya tidak bisa 
sendirian dalam mengatasi masalah 
balita pendek yang prevalensinya masih 
tinggi, sehingga kami dukung dengan 
menyediakan tablet tambah darah 
bagi para ibu hamil serta remaja putri 
agar kebutuhan zat besi dan asam folat 
mereka tercukupi,” ujar Direktur Utama 
PT Phapros, Tbk, Barokah Sri Utami.

“Tahun ini, kami tengah meningkatkan 
mengoptimalkan produksi tablet 
tambah darah menjadi sebanyak 700 

juta dus di tahun 2017 dengan nilai 
invesatsi mencapai Rp 76 Miliar.  Melalui 
optimalisasi produksi tablet tambah 
darah (TTD) ini kami kami optimistis bisa 
memberi kontribusi positif terhadap 
penurunan angka stunting, apalagi 
pemerintah tengah gencar melakukan 
upaya preventif dengan kampanye 
minum tablet tambah darah,” tambah 
wanita yang akrab disapa Emmy ini. 

Balita pendek (stunting) masih menjadi 
persoalan kesehatan anak yang serius di 
Tanah Air. Riset Kesehatan Dasar tahun 
2013 menunjukkan, prevalensi stunting 
di Indonesia mencapai 37,2%, sementara 
Pemantauan Status Gizi (PSG) Kemenkes 
pada tahun 2015 menunjukkan 
prevalensi stunting mencapai 29%.
Pemerintah melalui Kementerian 
Kesehatan RI bahkan telah memasukkan 
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oleh Annisa Dewi Yustita

upaya penurunan angka balita pendek 
(stunting) menjadi salah satu program 
prioritas pembangunan nasional 
yang tercantum di dalam sasaran 
pokok Rencana Pembangunan jangka 
Menengah Tahun 2015 – 2019.

Penyebab angka balita pendek (stunting) 
yang merupakan akibat dari gizi buruk 
di Indonesia sangat beragam, menurut 
ahli gizi masyarakat Institut Pertanian 
Bogor (IPB) Dodik Briyawan yang dikutip 
dari Harian Bisnis Indonesia, salah satu 
penyebabnya adalah anak Indonesia 
yang lebih suka mengonsumsi junk 
food dan jajanan kaki lima yang tidak 
mengindahkan aspek kesehatan. 

Menurutnya, konsumsi anak terhadap 
makanan tersebut menyentuh angka 40 
persen, konsumsi makanan dari pangan 
industri mencapai 20 persen, dan 
sisanya mengonsumsi makanan yang 
dimasak di rumah. Tak heran, kebiasaan 
tersebut membuat anak jauh dari gizi 
yang cukup. Tak hanya itu, menurut 
dokter spesialis anak RSCM Jakarta, 
Damayanti Rusli, anak yang menderita 
stunting atau kurang gizi pada dua tahun 
pertama kehidupan dapat mengalami 
kerusakan otak yang tidak bisa diperbaiki. 
Bahkan, menurutnya IQ anak cenderung 
tidak lebih dari 90.

Untuk menurunkan angka balita pendek, 
pencegahan bisa dilakukan saat bayi 
masih dalam kandungan, yakni dengan 
mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil. 
Beberapa zat yang dibutuhkan oleh ibu 
hamil diantaranya adalah zat besi dan 
asam folat untuk mencegah anemia.
 
Pemenuhan kebutuhan zat besi dan 
asam folat pada ibu hamil biasanya 
dibantu dengan suplemen tambahan 
yakni tablet tambah darah yang harus 
dikonsumsi selama masa kehamilan.

Selain upaya peningkatan status gizi, 
balita pendek (stunting) juga bisa dicegah 
dengan berbagai upaya lain, seperti 
edukasi pola asuh anak, penyediaan  air 
bersih untuk sanitasi yang lebih baik, 
serta membiasakan anak untuk selalu 
meneraplkan pola hidup sehat.

Phapros, selaku perusahaan farmasi 
yang berkomitmen untuk membantu 
pemerintah menurunkan angka stunting 
di Indonesia juga memiliki program 
CSR yang bertujuan untuk memnuhi 
kebutuhan gizi yang cukup terutama 
pada remaja putri sebagai calon ibu 

generasi penerus bangsa, yakni dengan 
program minum tablet tambah darah 
yang diinisiasi sejak medio 2016 di 
Semarang bersama Ibu Wakil Walikota, 
Hevearita G. Rahayu serta menyediakan 
posyandu bagi masyarakat yang 
terutama berdomisili di sekitar wilayah 
pabrik Phapros di Semarang.
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Penghargaan 
BUMN Branding & 
Marketing

Phapros Serahkan 
Bibit Pohon 
Rambutan kepada 
Dinsos JatenBUMN Branding And 

Marketing Award 2017 
merupakan penghargaan 
untuk memberikan apresiasi 
terhadap BUMN dan anak 
perusahaannya yang terbaik 
dari sisi branding dan 
marketing sehingga memiliki 
daya saing global dan menjadi 
regional champion. Phapros 
meraih dua penghargaan 
dalam ajang BUMN Branding 

Phapros menyerahkan bibit 
pohon rambutan kepada 
Kepala Dinas Sosial Propinsi 
Jawa Tengah, Nurhadi. Bibit 
ini rencananya akan ditanam 
di panti sosial pengemis, 
gelandangan, dan orangtua 
terlantar (PGOT) Mardi Utomo 
guna diberdayakan oleh 
para penghuni panti mulai 
dari menanam, merawat 

PT Phapros, Tbk yang juga 
merupakan anak perusahaan 
PT RNI (Persero) menjalin 
kerjasama dengan Jiangsu 

Penandatanganan 
MOU Phapros & 
Jiang Shu Farmasy 
Glass

Phapros Raih PROPER HIJAU
Enam Kali Berturut-turut

Phapros Berpartisipasi dalam Pameran Hari 
Kesehatan Nasional (HKN 2017)

Dukungan Phapros terhadap 
kemajuan industri kecil dan 
menengah mendapatkan 
apresiasi dari Walikota 
Semarang dengan 
diserahkannya piagam 

Lagi, Phapros Raih 
Penghargaan
Wali Kota Semarang

Kementerian Kesehatan 
RI menggelar pameran 
Hari Kesehatan Nasional 
(HKN) 2017 bertempat di 
JIEXPO, Kemayoran, Jakarta  
(9 - 11 November), diikuti 
oleh lebih dari 150. Acara 
yang mengusung tema 

Pada hari Senin (18/12), 
bertempat di Istana Wakil 
Presiden RI, Phaprosyang 
diwakili oleh Direktur 
Pemasaran, Chairani Harahap 
menjadi salah satu dari 150 
lebih badan usaha yang 
berhasil meraih PROPER 
HIJAU dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan .
Penghargaan ini merupakan 
PROPER HIJAU keenam 
yang diraih Phapros dan 
membuktikan bahwa 

kemudian menjual buahnya 
yang hasilnya bisa bermanfaat 
untuk membantu mencukupi 
kebutuhan hidup selama 
mereka tinggal di panti karya 
tersebut. -Diah Istantri-

Famacy Glass, sebuah 
perusahaan penghasil 
kemasan sediaan farmasi 
berbahan dasar gelas / kaca 
terbesar di China.
Kedua belah pihak sepakat 
untuk membangun kerjasama 
ekspor dan impor bahan 
kemas sediaan farmasi injeksi
Penandatanganan 

kesepakatan bersama antara 
Phapros dengan Jiangsu 
berlangsung di kantor pusat 
Phapros, Jakarta (1/11), dihadiri 
oleh Direksi PT. Phapros, Tbk, 
Direktur SDM dan Manajemen 
Aset RNI. -Annisa-

penghargaan keberpihakan PT 
Phapros Tbk kepada Koperasi 
dan UMKM Kota Semarang, 
Rabu (15/11). Dalam 
mendukung kemajuan UMKM, 
Phapros rutin menyalurkan 
pinjaman lunak kepada mitra 
barunya dan memberikan 
berbagai bentuk pelatihan 
serta mengikutsertakan 

mereka ke berbagai ajang 
pameran guna memudahkan 
para mitra untuk mengakses 
pasar. Semoga apresiasi ini 
lebih memperkuat sinergi 
antara Pemerintah dengan 
Phapros untuk bersama 
mendukung UMKM Kota 
Semarang menjadi tangguh 
dan mandiri. -Ika Natalia-

”Keluarga Sehat Indonesia 
Kuat” ini dibuka oleh 
Menteri Kesehatan RI, Nila 
Moeloek dan juga Menko 
Perekonomian, Darmin 
Nasution. Dalam pameran 
ini, Phapros tak hanya 
mempromosikan produk – 
produk terbaiknya, tapi juga 
menyediakan beragam hadiah 
menarik bagi pengunjung 
booth Phapros yang berhasil 
memenangkan games yang 
dibuat oleh tim marketing 
Phapros. -Annisa-

Phapros merupakan salah 
satu perusahaan yang 
menerapkan prinsip ekonomi 
hijau (efisiensi energi, 
konservasi air, perlindungan 
keanekaragaman hayati dan 
penurunan emisi). -Annisa-

& Marketing Award 2017, yakni 
Gold winner untuk kategori 
Corporate Branding – Product 
Development & The Best 
CMO Branding and Marketing 
Leadership. -Zahmilia-

Galeri Peristiwa
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Mempersiapkan Diri 
Menghadapi Babak Baru 

Masa purna tugas bagi sebagian 
orang menjadi babak baru 
yang telah ditunggu-tunggu. 

Utamanya bagi mereka yang telah 
mempersiapkan diri secara financial, 
mental, dan emosional. Menikmati masa 
tua bersama keluarga tercinta dan tidak 
lagi disibukkan dengan rutinitas kerja 
setiap harinya.

Namun, ada juga yang menganggapnya 
sebagai babak baru untuk bisa 
mengaktualisasikan diri dengan 
melakukan aktivitas-aktivitas hobi yang 
juga bisa mendatangkan penghasilan. 
Tak sedikit hobi seseorang pada akhirnya 
menjadibidang usaha yang menghasilkan 
uang.

Pada tahun  ini, tepatnya tanggal 23-25 
November 2017, PT PHAPROS TBK 
kembali memberikan pembekalan bagi 
karyawan yang akan memasuki masa 
purna tugas. Masih bertempat di desa 
Kepurun kabupaten Klaten, Jawa Tengah 

seluruh peserta diberikan pembekalan 
persiapan menghadapi masa purna 
tugas, baik dari aspek mental, spiritual, 
dan financial. Peserta juga diberikan 
pembekalan beberapa alternatif bidang 
usaha yang dapat dijadikan inspirasi bagi 
seluruh peserta untuk memulai usaha 
sebelum masa purna tugas tiba. 

Pengetahuan dan pengalaman dalam 
pengelolaan bidang-bidang usaha, 
dibagikan secara menyeluruh kepada 
peserta. Tidak hanya disampaikan melalui 
pemaparan materi, namun juga dilakukan 
proses diskusi dan praktek langsung. 
Peserta juga diajak ke pelaku usaha 
secara langsung, untuk memperoleh 
pengalaman real seorang pengusaha 
ketika menghadapi suka duka-nya 
berwirausaha. Dukungan keluarga 
disebut menjadi faktor penguat untuk 
menghadapi kendala, selain semangat 

bangkit dari diri sendiri.
Beberapa inspirasi bidang usaha 
yang diberikan dalam pembekalan 
persiapan masa purna tugas kali ini, 
antara lain usaha Ayam/Bebek Kremes, 
Bakery, Laundry, Bakso, Bisnis Online, 
Retail, Peternakan, dll. Pada tahun 
ini perusahaan juga tidak hanya 
memberangkatkan karyawan/
ti saja, namun juga 
mengikutsertakan 
suami/istri dari 
karyawan/ti. Hal 
ini bertujuan untuk 
memberikan 
pemahaman dan 
semangat yang sama 
dalam menghadapi 
masa purna tugas yang 
akan datang.
Salam SPIRIT.

oleh Dwi Susanti

SDM
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Menemukan Bibit Potensial 
dalam Sebuah Perusahaan

D iera “jaman now” seperti sekarang 
ini, pembahasan tentang 
pengelolaan Talent perusahaan 

bukan hal yang asing lagi. Setiap 
perusahaan yang berupaya keras untuk 
dapat mempertahankan talent-talent 
terbaiknya. Baik dengan memberikan 
sistem remunerasi yang kompetitif, 
sistem karir yang menarik, bahkan tak 
jarang yang berhabis-habisan merombak 
suasana kantornya menjadi lebih nyaman 
dengan konsep kekinian.

Sebenarnya seberapa penting para Talent 
akan membawa dampak kemajuan bagi 
perusahaan? Kenapa banyak perusahaan 
berupaya begitu keras membangun 
sistem yang dapat mempertahankan 
para Talent-nya?

Pertama, kata Talent diartikan sebagai 
seseorang yang memeiliki “High 
Potential”. Sebagai seseorang yang 
potensial atau handal. Kedua, kata 
Talent diartikan sebagai Bakat yang 
melekat dalam diri seseorang. Bakat 
merupakan sekumpulan karakteristik 
alamiah seseorang yang mempercepat 
penguasaan skill atau kompetensi, dan 
mendorong munculnya performance luar 

biasa. Sumber lain menyebutkan bahwa 
Talent merupakan pola pikir, perasaan, 
dan perilaku seseorang yang produktif. 
Jadi setiap orang sebenernya memiliki 
modal untuk memberikan kinerja dan 
produktivitas excellent dalam profesi atau 
pekerjaannya.

Adapun karakteristik alamiah yang dapat 
digunakan untuk melihat karakteristik 
Talent, digolongkan dalam 3 jenis:

1. Kecerdasan, yakni sense kecerdasan 
seseorang pada aspek-aspek seperti 
linguistic, numerical logic, kinestetic, 
visual-spatial, music, interpersonal, 
intrapersonal dan naturalis.

2. Dispotision, yakni proses mental 
atau karakter  yang memperlihatkan 
kebiasaan atau tendensi seseorang 
untuk berperilaku.

3. Physical,  yakni karakteristik fisik atau 
tubuh yang meliputi postur, struktur 
otot, struktur tulang.
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Dalam dunia pekerjaan, keseluruhan 
arti kata dan ciri karakteristik Talent 
tersebut akan diwujudkan dalam bentuk 
totalitas kerja. Seorang Talent, biasanya 
akan sepenuh hati dengan totalitas 
yang tinggi, berkontribusi maksimal 
sesuai dengan keahliannya untuk 
kemajuan perusahaan. Beberapa fakta 
tersebut menunjukkan bahwa Talent 
sangat erat hubungannya dengan aspek 
Engegement. Dimana engegement 
(keterikatan) merupakan kombinasi antara 
komitmen karyawan dalam menjalankan 
pekerjaan secara tepat. Karyawan yang 
memiliki engegement (keterikatan) akan 
membantu, memperjuangkan, dan 
menolong perusahaan dalam mencapai 
kesuksesan perusahaan serta memahami 
bagaimana langkah yang diperlukan 
untuk mencapainya. Berdasarkan hasil 
survey Towers Perrin Global Workforce 

Study, disebutkan bahwa hanya 21% 
karyawan yang memiliki keterikatan 
dalam pekerjaan (atau hanya sebesar 
itulah karyawan bersedia berjuang lebih 
jauh untuk mewujudkan kesuksesan 
perusahaan. 

Disini dapat dipahami dengan jelas 
bahwa engegement bukan soal “berapa 
lama karyawan dapat bertahan di 
suatu perusahaan?”, namun lebih pada 
“seberapa besar kontribusi seorang 
karyawan terhadap perusahaan (apapun 
jenis pekerjaannya)”. Dan orang-orang 
Talent-lah yang akan selalu dapat 
melakukannya. Karena mereka akan 
habis-habisan melakukan hal terbaik 
yang dapat mereka lakukan demi 
kemajuan perusahaan dimana mereka 
berada. Jika sudah demikian, maka 
menjadi layak jika perusahaan berusaha 
keras memberikan pengelolaan terbaik 
agar dapat mempertahankannya.

Jadi, sudahkah kita layak masuk dalam 
daftar karyawan dengan sebutan Talent 
Perusahaan?
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“Berburu” Sampai Ke Puncak Gunung

Ungaran merupakan sebuah 
wilayah di Kabupaten Semarang 
dengan dataran tingginya yang 

indah. Dibalik keindahan pemandangan 
yang disajikan, banyak dusun di wilayah 
tersebut yang masih membutuhkan 
bantuan dari berbagai pihak untuk 
mendapatkan akses kesehatan yang 
mudah. Salah satunya adalah Dusun 
Promasan Kelurahan Medini Kecamatan 
Boja Kabupaten Kendal. Dusun yang 
tinggal beberapa langkah lagi sudah 
mencapai Puncak Gunung Ungaran ini 
adalah Dusun yang terpencil dan hanya 
berpenduduk 20 KK atau 60 jiwa. Untuk 
mencapai lokasi ini kita harus melalui 
jalan berbatu sejauh 11 (sebelas) kilometer 
dengan lebar jalan tak lebih dari 2,5 
meter dan tikungan-tikungan yang 
ekstrim. 

Area Kebun teh terhampar sangat luas 
di lereng Gunung Ungaran. Mayoritas 
penduduk dewasa di sana bekerja sebagai 
pemetik daun teh dengan status pegawai 
tetap maupun kontrak. Lokasi ini juga 
sering digunakan oleh Penerbad untuk 
pelatihan siswa didiknya. Sehingga tidak 
heran jika hubungan TNI dan masyarakat 
disini sangat dekat.

Kali ini Phapros bekerjasama dengan 
Penerbad untuk mewujudkan program 
CSR-PKBL Phapros di wilayah yang 
masih tergolong terpencil ini. Program 
sinergi ini juga dilaksanakan dalam 
rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun 
Penerbad yang ke 58. Kerjasama antara 
Phapros dengan Penerbad, yang selama 
ini telah terjalin dengan sangat baik 
memungkinkan terwujudnya program 
Bakti Sosial di wilayah yang sulit 
dijangkau dengan kendaraan darat ini.
 
Tim yang berjumlah 31 orang, terbagi 
menjadi 4 kloter keberangkatan. Kloter 
I sebanyak  17 orang berangkat pada 
tanggal 10 November 2017 pagi dengan 
membawa berbagai perlengkapan seperti 
tenda, peralatan,  bantuan dan obat-
obatan. Kloter ke II, siang hari 3 orang 
Perawat gigi dengan ambulan. Tanggal 
11 Nopember 2017 pukul 05.00 wib 
Kloter 3 berjumlah 5 orang terdiri dari 
tim medis CSR & dokter dari Penerbad. 
Banyak cerita yang terungkap selama 
perjalanan tim menuju puncak. Dari 
penumpang yang saling menjerit di 
medan yang benar-benar menguji nyali 
karena jurang yang curam, tebing, jalan 
berbatu, berkelok dan menanjak. Namun 
juga diselingi tawa karena ekspresi tim 
yang beraneka rupa. Tak lepas dari hal itu, 

takjub yang luar biasa juga muncul atas 
keindahan alam ciptaan yang Kuasa yang 
begitu menentramkan hati. 

Kloter IV (terakhir) berangkat 
menggunakan pesawat Helly Bell 412 
milik Penerbad dengan Penumpang 
Direktur Utama PT Phapros Tbk, 
Pimpinan Pusdikpenerbad yang diwakili 
oleh Letkol Slamet Riyadi dan Perwakilan 
Persit serta dokter gigi, 15 menit 
kemudian, rombongan kloter IV tiba di 
lokasi sasaran dan disambut oleh seluruh 
Panitia, masyarakat dan para pendaki 
serta langsung diadakan olah raga dengan 

oleh Diah Istantri
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menari Poco-poco plus Maumere. 
Bangga, bahagia dan haru jadi satu.

Acara Baksos dibuka pada pukul 09.30 
dengan Sambutan dari Ketua RT 
Setempat, Direktur Utama PT Phapros 
Tbk serta Letkol. Slamet Riyadi mewakili 
Danpusdik Penerbad.

Beberapa bantuan digelontorkan untuk 
masyarakat sesuai dengan Pilar CSR 
Phapros diantaranya Menyehatkan 
Indonesia, Go Green & Mencerdaskan 
Bangsa, dalam bentuk Pengobatan 
Gratis dan Pemeriksaan serta Perawatan 
Gigi oleh Tim Dokter Penerbad yang 
dimanfaatkan oleh 42 pasien, Pembagian 
Minyak Kayu Putih Antimo, Pemberian 
Bantuan 20 unit tong sampah untuk 
menjaga kebersihan lingkungan, serta 20 
paket sembako. Disela acara baksos ini, 
Ibu Direktur Utama juga membagikan 
alat gambar  dan mengajari anak2 
mengenali lingkungan sekitarnya dengan 
menggambar serta mewarnai dan satu 
persatu anak menjelaskan gambar yang 
selesai mereka buat. 

Acara ditutup dengan menikmati 
hidangan khas ala Promasan yaitu 
sayur daun jipan yang nikmatnya tak 
tertandingi.

Ucapan terima kasih yang tak putus-
putusnya dari masyarakat Promasan 
dengan harapan “sentuhan” Phapros 
- Penerbad dapat terus mereka rasakan 
diwaktu-waktu mendatang. Demi 
kemajuan Dusun Promasan yang sangat 
jauh dari jangkauan.

CSR

Pencairan Dana Kemitraan 
Tahap III/2017

SEMARANG, 18 Desember 
2017 – PT Phapros, Tbk, yang 
merupakan anak usaha dari 

PT Rajawali Nusantara Indonesia 
(Persero) menyalurkan dana 
kemitraan tahap III/2017 kepada 
usaha kecil pada hari Senin (18/12) di 
Hotel Neo, Semarang.

Pertumbuhan ekonomi yang kiat 
pesat mendorong PT. Phapros, 
Tbk untuk semakin berkomitmen 
membantu pengembangan usaha 
kecil dan menengah (UKM) yang 
berada di sekitar Jawa Tengah.

Pada kesempatan ini Barokah Sri 
Utami selaku Direktur Utama PT 
Phapros, Tbk menghimbau agar para 
pelaku usaha bisa lebih berinovasi 
dan memanfaatkan kemajuan 
teknologi dalam hal pengembangan 
usaha.

“Total dana yang dikucurkan pada 
tahap III/2017 ini sejumlah lebih 
dari Rp 2 miliar dengan menjaring 12 
calon mitra binaan dari Semarang, 
6 calon mitra dari Magelang, 1 
calon mitra dari Yogyakarta, 1 calon 
mitra dari Jepara, 1 calon mitra dari 
Solo, 2 calon mitra dari Rembang, 
2 calon mitra dari Kudus. Sehingga 
total mitra yang akan mendapatkan 

penyaluran dana hari ini ada 25 orang 
dan berasal dari berbagai macam usaha 
seperti industri makanan, batik, jasa, 
perdagangan” ujar Emmy.

Dimulai dari tahun 1997 hingga akhir 
2017, total dana kemitraan yang 
disalurkan mencapai lebih dari Rp 27 
miliar dengan 193 mitra binaan aktif.

Phapros juga memberikan pelatihan 
bagi para mitra dengan tujuan agar para 
mitra bisa mengatur keuangan usahanya, 
mengerti akan resiko usaha dan daya 
saing diantara para pengusaha lainnya.

“Harapan kami kedepannya, 
program kemitraan ini dapat 
terus berjalan dengan baik 

sehingga bisa menjaring 
lebih banyak lagi usaha kecil 

dan menengah, dengan 
terbantunya usaha-usaha 

tersebut maka secara otomatis 
kita juga turut memajukan 

roda pertumbuhan ekonomi 
daerah.”

oleh Ika Natalia
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Hati-hati, Penyakit Wasir 
Mengintai Pekerja Kantoran

Info Produk

oleh Jalu Satwiko

Bagi para pekerja kantoran, duduk 
selama berjam-jam di depan 
komputer tentu sudah menjadi 

rutinitas sehari-hari. Padahal, entah 
disadari atau tidak, gaya hidup sedentari 
seperti itu sesungguhnya berefek tidak 
baik bagi tubuh. 

Kurang gerak, ditambah dengan pola 
makan yang tidak sehat, merupakan 
faktor resiko timbulnya berbagai 
penyakit, salah satu yang umum terjadi 
adalah wasir. 

Wasir atau hemoroid merupakan suatu 
kondisi di mana pembuluh darah vena 
di sekitar anus atau rektum melebar dan 
meradang. Adanya tekanan yang terjadi 
secara terus menerus karena aktivitas 
mengejan yang terlalu sering ketika BAB 
atau duduk terlalu lama, menyebabkan 
pasokan darah pada pembuluh vena di 
daerah rektum meningkat dan akhirnya 
terjadi pelebaran.

Adapun faktor resiko penyebab wasir 
antara lain: konstipasi, kurang asupan 
serat, terlalu sering mengangkat benda 
berat, batuk terus menerus, obesitas, usia 
semakin tua, ada riwayat keluarga yang 
mengalami wasir, serta sedang hamil. 

Gejala dan Klasifikasi Wasir
Sebagaimana dilansir dari Alodokter.com, 
gejala yang muncul akibat wasir atau 
hemoroid dapat bervariasi tergantung 
letak dan tingkat keparahannya. Namun 
secara umum, gejala wasir antara lain:
 
• Terjadi pendarahan ketika BAB 

(warna darah merah terang) – 
dengan atau tanpa nyeri; 

• Gatal, iritasi, nyeri, merah, dan 
bengkak pada daerah sekitar anus; 

• Muncul benjolan di daerah luar anus 
yang terasa nyeri; serta

• Keluar mukosa atau lendir setelah 
BAB.

• Berdasarkan letaknya, wasir atau 
hemoroid terbagi menjadi dua 
macam yakni hemoroid internal dan 
hemoroid eksternal. 

Hemoroid internal adalah 
pembengkakan kecil pada pembuluh 
darah yang ada di bagian atas kanal 
anus, atau di dinding dalam rektum. Di 
bagian ini, jumlah saraf sedikit sehingga 
penderita hemoroid internal  seringkali 
tidak merasakan gejala apapun. Akan 
tetapi, pada beberapa kasus, pembuluh 
yang membengkak dapat membesar 
hingga menonjol keluar dari anus. Jika ini 
terjadi, maka kondisi tersebut bisa sangat 
menyakitkan. Terlebih lagi, jika aliran 
darah menuju hemoroid terhenti. 

Hemoroid eksternal adalah hemoroid 
yang muncul di bagian bawah kanal 
anus, dekat lubang anus. Di area ini, 
jumlah saraf cukup banyak sehingga 
penderita hemoroid eskternal biasanya 
akan mengalami gatal, perdarahan, serta 
menimbulkan benjolan yang keras dan 
menyakitkan di daerah sekitar anus.
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Hemorogard®
Obat herbal lainnya produksi Phapros 
yang juga telah disetujui Badan POM 
untuk membantu meringankan gejala 
wasir ialah Hemorogard®. 

Hemorogard® mengandung ekstrak 
daun ungu (Graptophyllum pictum) 
dan bioflavonoid dari ekstrak Citrus 
sinensis fructus.

Daun ungu telah lama digunakan 
secara empiris oleh masyarakat 
Indonesia untuk mengatasi 
wasir. Setelah melalui penelitian 
fitokimia, ternyata daun ungu 
mengandung senyawa alkaloid 
non-toksik, flavonoid, steroid, dan 

tanin yang memiliki kemampuan 
sebagai antiradang, antinyeri dan 
dapat melunakkan tinja sehingga 
bermanfaat untuk meringankan 
gejala wasir.

Di samping itu, kandungan 
bioflavonoid dari ekstrak Citrus 
sinensis fructus juga dapat 
membantu meringankan gejala 
wasir dengan cara melancarkan 
peredaran darah pada pembuluh 
vena serta menghambat mediator 
inflamasi sehingga dapat mengurangi 
gejala peradangan pada wasir.
Bagi penderita wasir stadium 
awal, dianjurkan mengonsumsi 
Hemorogard® 2 x sehari 1 kapsul. 

Selain dari letaknya, wasir atau hemoroid 
bisa digolongkan lebih jauh lagi 
tergantung kepada ukuran dan tingkat 
keparahannya:

• Stadium satu: biasanya 
mengeluarkan darah segar saat BAB; 
ukuran benjolan kecil dan letaknya 
masih di dalam rektum (tidak terlihat 
dari luar anus). 

• Stadium dua: ukuran benjolan lebih 
besar dan dapat keluar masuk dari 
anus tanpa bantuan jari. 

• Stadium tiga: satu atau lebih 
benjolan kecil yang menggantung 
dari anus dan membutuhkan jari 
untuk memasukkan benjolan 
tersebut kembali. 

• Stadium empat: benjolan besar 
yang menggantung dari anus dan 
tidak bisa didorong kembali. 

Pengobatan wasir atau hemoroid
Jenis pengobatan untuk wasir tergantung 
pada tingkat keparahan dan letak 
kemunculannya. Untuk wasir stadium 
satu hingga dua serta letaknya masih di 
dalam rektum, umumnya dapat sembuh 
dengan swamedikasi dan perubahan 
pola hidup.

Akan tetapi, untuk wasir stadium lanjut 
dan letaknya berada di area kaya saraf 
biasanya memerlukan tindakan medis 
seperti skleroterapi, hemoroidektomi 
(operasi penghilangan wasir), dll. 
Penanganan wasir stadium lanjut 
sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu 
kepada dokter.

Berikut ini adalah beberapa tips 
swamedikasi untuk mengatasi wasir:

• Konsumsi makanan tinggi serat dan 
minum banyak air

• Perbanyak olahraga
• Jaga agar anus tetap bersih
• Jangan gunakan kertas pembersih 

toilet kering
• Gunakan es untuk mengompres 

wasir
• Minum obat yang dapat membantu 

meredakan wasir. Beberapa obat 
yang dapat digunakan untuk 
meredakan wasir antara lain Dios® 
dan Hemorogard® produksi PT. 
Phapros, Tbk.

Dios® 
Dios® merupakan obat herbal 
yang telah disetujui Badan POM 
dengan indikasi untuk membantu 
meringankan wasir akut dan kronik.

Berdasarkan studi literatur yang telah 
dilakukan, kandungan dalam Dios®, 
yakni Micronized Purified Flavonoid 
Fraction (yang setara dengan 
Diosmin 450 mg dan Hesperidin 
50 mg), terbukti dapat meringankan 
hemoroid internal stadium 1-2 secara 
signifikan setelah 3 hari pemakaian, 
bila dibandingkan dengan placebo. 

Tak hanya itu, dalam artikel 
penelitian yang diterbitkan oleh 
British Journal of Surgery tahun 
2000 membuktikan bahwa 
kandungan Micronized Purified 
Flavonoid Fraction juga efektif dalam 
mencegah terjadinya kekambuhan 
kembali setelah fase akut wasir 
terlewati.

Dios® dianjurkan untuk diminum 2 
kali dalam sehari bersama dengan 
makan selama terjadinya wasir 
untuk membantu mempercepat 
penyembuhan wasir.
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1. Semua hal tentang pekerjaan Anda 
mulai terasa menyebalkan
Jika Anda mengalami stres 
berkepanjangan akibat kerja, Anda 
mungkin akan merasa kehilangan minat 
untuk mengikuti rapat, berinteraksi 
dengan rekan kerja, atau hal-hal lainnya 
terkait pekerjaan. Di titik ini, Anda 
mungkin merasa kontribusi Anda untuk 
perusahaan tidak dihargai dan merasa 
terjebak dalam pekerjaan yang monoton.
  

Stres karena 
Kerja? No 
Way!

Info Kesehatan

oleh Jalu Satwiko

2. Anda merasa tidak punya
energi untuk bekerja
Anda mulai tidak peduli dengan 
pekerjaan Anda sehingga performa kerja 
Anda menurun. Dalam pekerjaan, Anda 
mulai merasa enggan untuk memberi 
yang terbaik untuk perusahaan dan 
datang ke kantor hanya untuk melengkapi 
absensi.

Setiap pekerjaan memiliki tingkat 
kesulitannya masing-masing. 
Tentu wajar bagi seseorang untuk 

mengalami stres akibat menghadapi 
berbagai kesulitan dalam pekerjaannya.

Namun tahukah Phaprosers? Stres karena 
bekerja perlu diatasi jika tarafnya sudah 
mengganggu kehidupan Phaprosers 
sehari-hari. Berikut lima tanda Phaprosers 
mengalami stres berkepanjangan akibat 
pekerjaan:

3. Tidak ada work/life balance
Jika Anda tidak ingat kapan terakhir kali 
Anda makan malam bersama dengan 
keluarga Anda atau pulang tepat waktu, di 
sini Anda perlu waspada. Anda beresiko 
tinggi mengalami stres karena kerja, jika 
tidak ada keseimbangan waktu antara 
kerja dengan menjalani kehidupan di luar 
pekerjaan.
 

4. Selalu teringat dengan pekerjaan 
kapan pun, di mana pun
Apabila Anda mulai memikirkan masalah 
pekerjaan di setiap aktivitas yang Anda 
lakukan – tanpa henti, itu tanda-tanda 
Anda mulai mengalami stres akibat kerja.
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Jika Phaprosers mengalami gejala-gejala 
yang telah disebutkan di atas, Phaprosers 
mungkin akan bertanya, lalu bagaimana 
cara mengatasinya?

Kalau begitu, mari kita bahas hal-hal yang 
Phaprosers perlu lakukan jika Phaprosers 
mengalami stres akibat kerja:

Utamakan Kesehatan Anda
Jika Anda mulai mengalami stres akibat 
kerja, yang perlu Anda lakukan pertama 
kali adalah pikirkan bagaimana Anda bisa 
tetap sehat.

Selalu jaga kesehatan Anda
Apapun yang terjadi dalam hari-hari 
Anda, pastikan Anda menyisihkan 
waktu untuk beristirahat makan siang. 
Simpan kudapan-kudapan yang sehat 
di atas meja kerja Anda, untuk dimakan 
ketika Anda mulai mengalami kelelahan 
akibat kerja. Kurangi asupan kafein 
dan gula, sebab kedua bahan itu dapat 
meningkatkan kecemasan Anda.

Selain itu, sisihkan waktu sedikitnya 150 
menit per minggu untuk melakukan 
aktivitas fisik. Dan yang terpenting, 
jangan sampai pekerjaanmu merampas 
hakmu untuk tidur nyenyak selama 7-9 
jam per hari.

Lakukan hal-hal ini dan rasakan 
perubahannya dalam hidup Anda.

Usahakan untuk selalu realistis
Identifikasi masalah apa yang 
menyebabkan Anda mengalami stres 
karena kerja. Jika sudah menemukan 
masalahnya apa, bicarakan baik-baik 
dengan atasan Anda bahwa Anda tak 
sanggup menanggung masalah tersebut 
sendirian.

Sebagai contoh, jika masalah yang Anda 
alami adalah Anda merasa terlalu banyak 
mengerjakan hal-hal di luar jobdesc 
hingga Anda harus pulang larut malam 
setiap hari, maka diskusikan dengan 
atasan Anda bagaimana jalan keluar 
terbaik agar Anda tak perlu lagi pulang 
larut malam karena pekerjaan.

Pilih tetap tinggal atau resign?
Tentukan apakah Anda perlu resign atau 
tetap bertahan di pekerjaan Anda yang 
sekarang. Keluar dari pekerjaan Anda 

5. Mudah tersinggung
Ketika Anda terus-terusan merasa 
murung saat berada di kantor, perasaan 
tersebut dapat mempengaruhi sikap 
Anda. Anda menjadi lebih mudah 
tersinggung dan tidak ramah kepada 
orang lain. 

yang sekarang tentu menakutkan dan 
tak ada jaminan bahwa pekerjaan Anda 
berikutnya di perusahaan lainnya akan 
lebih baik. Apapun pilihannya, hanya 
Anda yang dapat memutuskan.

Ambil cuti untuk berlibur
Beberapa karyawan tidak pernah 
mengambil cuti untuk liburan. Mereka 
mungkin beralasan bahwa lebih baik 
bekerja daripada menghabiskan banyak 
uang untuk berlibur. Mungkin mereka 
lupa bahwa berlibur tidak harus selalu 
menghabiskan uang. Hanya dengan 
bersantai seharian di rumah bersama 
dengan keluarga, jika memang itu cukup, 
itu sudah terhitung sebagai liburan. Yang 
perlu diingat lagi adalah perusahaan 
tempat Anda bekerja tidak akan bangkrut 
hanya karena Anda mengambil cuti untuk 
berlibur selama beberapa hari.

Itulah tips-tips yang dapat Phaprosers 
lakukan jika merasakan stres 
berkepanjangan akibat kerja. Jika tips-
tips di atas telah dilakukan, namun 
Phaprosers masih juga mengalami 
stres yang mempengaruhi kehidupan 
Phaprosers, maka ada baiknya 
konsultasikan masalah Phaprosers 
kepada psikolog.
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Diplomasi 
Golf

Olahraga dan bisnis adalah dua 
dunia yang berbeda, namun 
terkadang keduanya saling 

bersinergi. Salah satu jenis olahraga yang 
sering disandingkan dengan dunia bisnis 
adalah olahraga “Golf”. Bermain golf 
sambil berbisnis, atau berbisnis sambil 
bermain golf? Jawabannya adalah bisa 
kedua-duanya, dan keduanya tentu 
sangatlah mengasyikkan. 

Jika Anda seorang marketer sekaligus 
Anda juga seorang golfer, tentu Anda 
akan sangat merasakan perbedaan rasa 
bernegosiasi  bisnis di tempat yang 
resmi (kantor) dengan negosisiasi bisnis 
di lapangan golf. Selain pemandangan 
padang rumput hijau yang luas 
membentang,  tiupan angin yang sepoi-
sepoi, kopi panas dan pisang goreng 
yang membangkitkan selera, lalu dihiasi 
senyuman “keddy” yang penuh dengan 
kelembutan dan keramahtamahan, 
tentunya suasana akan terasa berbeda.

Suasana yang indah dan mengasyikkan 
tersebut, merupakan salah satu daya 
tarik kelompok pebisnis atau kalangan 
pejabat untuk melakukan lobying sambil 
berolahraga, atau boleh disebut sebagai 
“Diplomasi Golf”. 

Berani Bermimpi
Seorang golfer yang handal harus berani 
bermimpi besar. Betapa tidak, bola yang 
ukuran terbilang kecil, harus bisa menuju 
sasaran yang jaraknya berkisar 200 - 
250 meter. Terlebih lagi pada pukulan 
“hole in one”  Mimpikah? Ternyata 
tidak, dengan latihan yang sungguh-
sungguh dan dilakukan secara rutin 
dan teratur, semuanya itu bisa menjadi 
nyata.  Demikian juga halnya di dunia 
dunia (marketing), kita tidak boleh takut 
mengadapi target yang tinggi, asalkan 
masih sesuai potensi yang ada, tidak ada 
yang tidak mungkin.  Dalam marketing 
dikenal istilah “Apa yang Anda pikirkan, 
itu yang akan menjadi kenyataan (the 
power of mine).  Kita harus tetap optimis 
dan selalu postive thinking.

Berorientasi pada  Proses
Tidak akan ada seorang golfer yang 
hebat jika tidak melalui proses yang 
benar, yang dimulai dari latihan yang 
serius dan continue. Dan untuk menjadi 
golfer sejati, tentunya membutuhkan 
waktu yang panjang untuk bisa menjadi 
profesional, alias tidak ada yang instan. 
Tentunya harus berlatih dengan disiplin 
dan konsisten. Selain itu harus ada 
“mentor” yang bisa membimbing dan 
mengarahkan sesuai pola permainan. 

Orientasinya bukan hasil, melainkan 
pada Proses. Dalam berbisnis, tentu 
kita semua sepakat jika proses adalah 
yang pertama dan utama.  Salah satu 
filosofi dari permainan golf adalah untuk 
mencapai sukses pada jenjang yang 
tinggi, prosesnya harus dimulai dari anak 
tangga yang pertama atau dari hole 
yang pertama, tidak bisa kita langsung 
meloncat ke hole sembilan atau hole 
delapan belas.

Dibutuhkan Sensitivitas  &
Konsentrasi Tinggi
Tidak dapat dipungkiri lagi permainan 
golf membutuhkan sensitivitas dan 
konsentrasi tinggi. Tingkat sensitivitas 
dan daya konsentrasi tinggi tidak akan 
dengan mudah didapat, tanpa adanya 
latihan. Berapa kali seorang golf berhasil 
mendapatkan “eagle” ataupun “double 
eagle” akan sangat ditentukan oleh 
akurasi pukulan hingga tepat pada 
sasaran.  Dalam persaingan bisnis yang 
semakin kompetitif, tingkat sensitivitas 
yang tinggi mutlak harus dimiliki mulai 
dari seorang salesman hingga level 
manager.  Jika kurang sensitive terhadap 
perubahan, maka dalam sekejap akan 
digilas oleh perubahan yang begitu cepat, 
dan pada akhirnya akan tinggal sejarah.

oleh Hapzon Effendi
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Mengenal Germas

oleh Annisa Dewi Yustita

Harus Bisa Mengalahkan Diri Sendiri
Dalam suatu ajang pertandingan 
(tournament), mengalahkan diri sendiri 
lebih penting  daripada mengalahkan 
musuh, artinya seorang golfer harus bisa 
mengendalikan emosi, lebih sabar dan 
tidak gampang terpancing emosi dalam 
keadaan yang kacau sekalipun. Seorang 
pebisnis profesional juga harus demikian, 
pengendalian emosi dan tidak terlalu 
terpancing suasana, dan tidak terburu-
buru dalam pengambilan keputusan yang 
bisa berakibat fatal.

Perpaduan antara Ketrampilan & Seni
Dalam perrmainan golf kekuatan fisik saja 
tidak cukup, dibutuhkan juga ketrampilan 
(skill) dan teknik dan strategi yang jitu. 
Mengutip tulisan  Sun Tzu, seorang 
Jenderal, seorang filsuf dan ahlli strategi 
perang  dalam  bukunya yang berjudul  
“Art of War”, beliau katakan: “Strategy 
without tatctics is the slowest route to 
victory. Tactics without Strategy is the 
noise before defeat”. Satu lagi petuah 
Sun Tzu yang sangat melegenda hingga 
kini, “Kenalilah musuhmu dan kenali 
dirimu, niscaya Anda akan berjaya dalam 
ratusan pertempuran” Artinya, jika kita 
ingin memenangkan pertempuran, 
kita harus mengetahui kekuatan dan 
kelemahan lawan, serta mengetahui 
mengetahui kekuatan dan kelemahan 
diri sendiri.  Di dalam kancah bisnis yang 
istilah kerennya “Jaman Now”, apakah kita 
masih menerapkan hal demikian? Tentu 
jawabannya adalah “Yes”.

Team Work
Sudah tidak diragukan lagi, setiap 
olahraga yang sifat berkelompok, 
kerjasama team harus selalu terjaga, 
demikian pula pada olahraga golf, 
kerjasama team sangatlah diperlukan. Jika 
seandainya pertandingan (tournament) 
resmi, jika team tidak  didukung team 
yang solid, tentunya kekalahan dan 
kekecewaan yang akan didapat. Demikian 
juga dalam suatu organisasi bisnis, jika 
kerjasama team  tidak dapat berjalan 
dengan baik, hasilnya pasti tidak akan 
maksimal dan sangat mudah dikalahkan 
oleh lawan (kompetitor).     

Pernahkah Phaprosers 
mendengar istilah Germas atau 
mungkin melihat Iklan layanan 

masyarakatnya di televisi? Germas atau 
gerakan masyarakat hidup sehat adalah 
sebuah kampanye untuk mendorong 
masyarakat supaya hidup lebih 
sehat yang tengah gencar dilakukan 
Kementerian Kesehatan RI.

Kampanye ini dibuat bukan tanpa 
alasan, berdasarkan informasi yang 
dikutip dari situs Kementerian 
Kesehatan RI, Indonesia kini sedang 
menghadapi tantangan besar yakni 
masalah kesehatan triple burden, 
di mana penyakit infeksi masih 
menghantui masyarakat, meningkatnya 
penyakit tidak menular (PTM) dan 
penyakit-penyakit yang seharusnya 
sudah teratasi muncul kembali. 
Pada era 1990, penyakit menular 
seperti ISPA, Tuberkulosis dan Diare 
merupakan penyakit terbanyak 
dalam pelayanan kesehatan. Namun, 
perubahan gaya hidup masyarakat 
menjadi salah satu penyebab terjadinya 
pergeseran pola penyakit (transisi 
epidemiologi). Tahun 2015, PTM seperti 
Stroke, Penyakit Jantung Koroner (PJK), 
Kanker dan Diabetes justru menduduki 
peringkat tertinggi. 

Hal tersebut tentu saja menjadi beban 
berat bagi kondisi keuangan negara, 
karena negara jadi harus menanggung 
biaya pengobatan penyakit kronis 
seperti jantung dan ginjal, terutama di 
era JKN seperti saat ini.  Meningkatnya 
PTM dapat menurunkan produktivitas 
sumber daya manusia, bahkan kualitas 
generasi bangsa. Pada akhirnya, 
kesehatan akan sangat mempengaruhi 

pembangunan sosial dan ekonomi. 
Penduduk usia produktif dengan jumlah 
besar yang seharusnya memberikan 
kontribusi pada pembangunan, justru 
akan terancam apabila kesehatannya 
terganggu oleh PTM dan perilaku yang 
tidak sehat. Oleh karena itulah, perlu 
dilakukan suatu upaya promotive– 
preventif dalam rangka mengurangi 
potensi penyakit tidak menular (PTM) 
yang melibatkan semua pihak, yakni 
melalui kampanye GERMAS yang 
dimulai sejak Hari Kesehatan Nasional 
ke – 52 pada November 2016 lalu.

Salah satu dukungan nyata lintas 
sektor untuk suksesnya GERMAS, 
diantaranya Program Infrastruktur 
Berbasis Masyarakat (IBM) 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat yang berfokus 
pada pembangunan akses air minum, 
sanitasi, dan pemukiman layak huni, 
yang merupakan infrastruktur dasar 
yang mendukung Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) dan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan dalam 
hal keamanan pangan.Germas bisa 
dimulai dari lingkungan keluarga, 
lho Phaprosers, yakni dengan rutin 
melakukan minimal tiga kegiatan 
yang bisa menimbulkan pola hidup 
sehat. Tiga kegiatan tersebut adalah 
melakukan aktivitas fisik 30 menit 
sehari, mengonsumsi buah dan sayur, 
dan memeriksakan kesehatan secara 
rutin.
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Pada tanggal 28 Juli 2017, 
seluruh karyawan pimpinan 
pabrik beserta perwakilan 
tim marketing Phapros 
mendapat sosialisasi 
terkait Farmakovigilans 
oleh dr. Jarir Atthobari, 
PhD selaku akademisi 
dari Fakultas Kedokteran 
UGM sekaligus ketua ISoP 
(International Society of 
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regulator masing-masing 
Negara, mengingat pentingnya 
aktivitas tersebut.
“Industri farmasi perlu 
menerapkan farmakovigilans, 
sebab yang pertama hal itu 
sudah ada regulasinya di 
Indonesia dan yang kedua 
untuk mendeteksi secara dini 
kejadian tidak diinginkan (KTD) 
terkait dengan penggunaan 
obat,” terang dr. Jarir dalam 
acara sosialisasi tersebut.
Regulasi yang dimaksud dr. 
Jarir ialah Permenkes RI No. 
1799 tahun 2010 tentang 
industri farmasi (pasal 9) serta 
Peraturan Kepala Badan POM 
RI No. HK.03.1.23.12.11.10690 
tahun 2011 tentang Penerapan 
Farmakovigilans bagi Industri 
Farmasi.
Dalam regulasi tersebut 
jelas bahwa setiap industri 
farmasi wajib melaksanakan 
farmakovigilans sebagai 
bentuk tanggung jawab pelaku 
usaha dalam melindungi 
konsumennya. 
Berdasarkan definisi dari WHO, 
farmakovigilans merupakan 
suatu keilmuan dan aktivitas 
tentang deteksi, penilaian 

(assessment), pemahaman 
dan pencegahan efek 
samping atau masalah 
lainnya terkait dengan 
penggunaan obat. 
Dengan kata lain, 
farmakovigilans merupakan 
sebuah sistem yang 
dirancang khusus untuk 
melindungi masarakat dari 
resiko suatu obat. Sebab, 
sebagaimana yang kita 
ketahui, obat ialah suatu 
senyawa asing bagi tubuh 
yang selain memiliki 
manfaat terapi, obat juga 
selalu mengandung resiko 
bagi pemakainya.
Dalam sosialisasi tersebut, 
dr. Jarir juga mengingatkan 
bahwa setiap obat, 
meskipun telah beredar 
lama di seluruh dunia, 
belum tentu terbebas dari 
efek samping obat. “Hal 
ini dikarenakan setiap 
individu memiliki variasi 
genetik yang berbeda-beda 
terhadap kemampuan 
memetabolisme obat serta 
adanya keterbatasan dalam 
uji klinis,” ujarnya.

Pharmacovigilance) untuk 
Indonesia di ruang Avicenna.
Di Indonesia, farmakovigilans 
termasuk hal baru yang 
relatif masih asing terdengar 
di kalangan pelaku usaha 
industri farmasi lokal. Padahal 
di banyak Negara lain, 
farmakovigilans telah lama 
diterapkan dan diregulasi 
secara ketat oleh badan 

oleh Jalu Satwiko


