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0604 12GROUNDBREAKING
ALAT KESEHATAN

LABA PHAPROS 
TUMBUH 24%

PHAPROS DUKUNG 
KEMAJUAN UMKM

Perusahaan farmasi nasional ini 
mencatatkan laba bersih Rp 53.3 
miliar.

Menjalin kerjasama sinergi untuk 
alat kesehatan guna mendukung 
kemandirian alkes nasional.

Penyalurkan dana kemitraan 
tahap II/2017 kepada usaha kecil  
dan menengah.

Memperluas Ekspansi Untuk 
Phapros Yang Lebih Baik
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Mengenal Balita Pendek 
(Stunting)

Groundbreaking Alat 
Kesehatan

Waspada Hoax Seputar 
Kesehatan

Memperluas Ekspansi Untuk 
Phapros Yang Lebih Baik
Melewati paruh pertama tahun 2017, 
Phaprosers mendapatkan kabar bahagia 
yang tentu saja patut kita syukuri. Kinerja 
perseroan di semester I/2017 mengalami 
peningkatan baik dari sisi penjualan 
maupun laba. adapun jika dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun 2016 
lalu, Phapros mengalami kenaikan laba 
sebesar 24 persen. Sebuah kinerja positif 
yang pasti berkat kerja keras dan kerja 
cerdas semua Phaprosers di seluruh 
Indonesia.

Selain kinerja keuangan, Phapros 
juga melakukan terobosan dari sisi 
pengembangan bisnis. Agustus lalu, 
Phapros bersama PT. Mitra Rajawali 
Banjaran yang juga masih merupakan 
anak usaha PT. RNI (Persero) melakukan 

seremoni peletakan batu pertama (ground 
breaking) fasilitas produksi scaffold 
hydroxyapatite. Scaffold hydroxyapatite 
merupakan produk alat kesehatan yang 
berfungsi sebagai bone filler dan juga 
implant gigi. Pengembangan bisnis alkes 
ini merupakan bentuk komitmen Phapros 
dalam hilirisasi riset, karena scaffold 
hydroxyapatite tersebut merupakan 
hasil riset anak bangsa yang berpotensi 
memiliki prospek bisnis yang cukup baik.

Jelang akhir tahun yang hanya 
menghitung bulan lagi, tentu kita semua 
masih harus bekerja keras agar apa yang 
sudah ditargetkan tahun ini bisa tercapai. 
Jika mengutip kata pepatah, no hard 
works will go unrewarded. Keep SPIRIT, 
Phaprosers!

Dafrar Isi
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Banyak cara dilakukan Phapros 
untuk bisa lebih dekat dengan 
stakeholders nya. Salah satu 

cara yang dilakukan adalah dengan 
menggelar turnamen golf yang juga 
masih merupakan rangkaian acara 
HUT ke-63 Phapros.Turnamen golf 
digelar pada hari Minggu (16/7) di 
kawasan Sentul, Jawa Barat.

Sebanyak lebih dari 100 peserta 
berlomba untuk menjadi pemenang 
dalam turnamen ini mulai dari 
pemegang saham, para mitra, dan 
dokter sebagai pelanggan setia produk 
Phapros.

Shotgun dilakukan oleh Direktur Utama 
PT RNI (persero), Bpk. Didik Prasetyo 
yang sekaligus menandai dimulainya 
turnamen tersebut.

Didik Prasetyo mengapresiasi 
turnamen golf yang dilakukan dalam 
rangka HUT Phapros ini, karena 
menurutnya kegiatan semacam ini 
bisa mempererat hubungan Phapros 
dengan para mitra yang selama ini 
telah bekerjasama dengan baik.

Azrudyl Azrul Azwar, Ketua Panitia 
Turnamen Golf juga mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak 
yang telah berpartisipasi dalam acara 
tersebut mulai dari peserta turnamen 
hingga para mitra sponsor.
Selain trofi untuk para pemenang, 
panitia juga menyediakan doorprize 
dengan grand prize berupa 1 unit 
sepeda motor matic.

SWARA Anda

Dear Redaksi SWARA,
Sebelumnya saya ucapkan terima 
kasih karena hadiah Asah Otaknya 
sudah diterima dengan baik. Saya 
senang Tim Redaksi menyediakan 
kuis semacam itu, karena tentunya 
akan membuat semua Phaprosers 
berlomba-lomba mengirimkan 
jawaban mereka dan sekaligus 
menunjukkan antusiasme mereka 
untuk terus membaca bulletin Swara. 
Semoga Swara semakin sukses dan 
beritanya semakin beragam.

Dear Redaksi SWARA,
Saya suka sekali membaca bulletin 
Swara yang terbit setiap tiga bulan 
sekali. Namun, saya pikir akan leebih 
baik kalau terbitnya bisa selalu tepat 
waktu agar beritanya nggak basi. 
Terima kasih.

Halo, Sdri. Ika!
Terima kasih sudah menjadi pembaca 
setia Swara. Ketepatan waktu terbit 
memang masih menjadi pekerjaan 
rumah kami yang hingga saat ini masih 
belum bisa kami selesaikan. Banyak 
faktor yang menyebabkan Swara sring 
terbit terlambat, salah satunya karena 
semua kontributornya merupakan staf 
di berbagai departemen, jadi harus 
menyesuaikan juga dengan pekerjaan 
utama mereka.

Halo Sdri. Reni!
Wah, selamat ya sudah beruntung 
menjadi pemenang Asah Otak 
edisi April - Juni! Kami memang 
sengaja menyediakan Asah Otak 
untuk membuat Phaprosers yang 
sudah membaca Swara lebih aktif 
berpartisipasi lagi. Dengan adanya 
Asah Otak, pastinya membuat 
Phaprosers lebih antusias terutama 
dalam mendapatkan hadiahnya. 

Reni Hapsari – Operator KP Jakarta

Ika – PKBL CSR Phapros Semarang

Redaksi

Redaksi

Turnamen Golf HUT
ke - 63 Phapros

Warta

oleh Annisa Dewi Yustita
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Laba Phapros Tumbuh 24 Persen
di Semester I/2017

Berdasarkan laporan 
keuangan audited yang 
telah dipublikasi kan di 
media massa beberapa 
waktu lalu, perusahaan 

farmasi nasional ini 
mencatatkan laba 

bersih sebesar Rp 35,3 
miliar atau tumbuh

24 perssen dari periode 
yang sama tahun lalu

oleh Annisa Dewi Yustita

Tidak terasa kita sudah melewati 
paruh pertama tahun 2017, di 
enam bulan pertama lalu PT 

Phapros, Tbk yang juga merupakan 
anak usaha dari PT Rajawali Nusantara 
Indonesia (Persero) menunjukkan 
pertumbuhan kinerja pada semester 
I/2017 di tengah lambatnya 
pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama PT Phapros, Tbk, 
Barokah Sri Utami (Emmy) mengatakan, 
pertumbuhan laba bersih yang 
dicatatkan PT Phapros, Tbk sangat 
sejalan dengan peningkatan penjualan. 

“Selama periode Januari sampai Juni 
penjualan kami meningkat sebesar 8 
persen ujarnya.

Pertumbuhan penjualan tersebut 
terjadi di semua portofolio produk obat 
Phapros, baik obat jual bebas (OTC), 
obat generik, maupun etikal.

 “Pertumbuhan penjualan terbesar ada 
pada produk etikal sebesar 12,4 persen 
dibandingkan tahun lalu,” kata Emmy.

Kendati demikian, secara keseluruhan, 
obat generik masih menjadi penopang 

penjualan produk Phapros. Selama 
semester I/2017, obat generik 
menyumbang 50 persen dari total 
penjualan.

Di tahun 2017, Phapros menargetkan 
pendapatan Rp 1 triliun dan laba bersih 
hingga Rp 100 miliar hingga akhir 
tahun. 

Emmy optimis target ini pasti tercapai 
meski realisasi pada semester I/2017 
masih sebesar 37 persen dari target. 
Adapun aksi perusahaan yang akan 
dilakukan untuk mengejar target 
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Tahun ini Phapros kembali 
memenangkan tender 

e-catalogue

tahun ini adalah dengan  menggenjot 
penjualan obat generik yang sudah 
dimenangkan Phapros lewat e-catalog 
dimana realisasinya pada semester 
I/2017 masih rendah.

Berdasarkan pengumuman yang 
disampaikan LKPP pada pada awal 
Maret lalu, tahun ini Phapros kembali 
berhasil memenangkan tender 
e-catalogue. Ada 41 obat generik yang 
dimenangkan Phapros dengan total 
nilai mencapai Rp498 miliar atau 
sekitar 16 persen dari keseluruhan nilai 
omzet yang ditawarkan e-catalogue 
yang mencapai lebih dari Rp 3 triliun.
 
“Jumlah ini naik sebesar 83 persen dari 
total nilai yang kami dapatkan pada saat 
lelang e-catalogue tahun 2016 lalu,” 
ujar Direktur Utama PT Phapros, Tbk, 
Barokah Sri Utami (Emmy).
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Groundbreaking Fasilitas Alat Kesehatan 
Pertama PT Phapros Tbk: 
Sinergi dengan 
PT Mitra Rajawali 
Banjaran

Liputan Khusus

oleh Zahmilia Akbar
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Bersama dengan PT Mitra Rajawali 
Banjaran (MRB) anak usaha PT 
Rajawali Nusantara Indonesia 

(Persero) yang bergerak di bidang alat 
kesehatan yang berlokasi di Banjaran, 
Kabupaten Bandung, PT Phapros, 
Tbk menjalin kerjasama sinergi untuk 
alat kesehatan melalui pembangunan 
fasilitas produksi alat kesehatan 
Scaffold Hydroxyapetite.

Kerjasama ini sejalan dengan Inpres 
No 6/2016 tentang Percepatan 
Pengembangan Industri Farmasi 
dan Alat Kesehatan. Produk Scaffold 
Hydroxyapatite merupakan hasil 
hilirisasi riset produk alat kesehatan 
dalam negeri oleh periset Dr. dr. 
Ferdiansyah, Sp.OT dari RSUD Dr 
Soetomo. Produk scaffold ini bisa 
dimanfaatkan sebagai bone filler atau 
bone grafting, bisa juga digunakan untuk 
dental filler.

Kolaborasi antara Phapros dan MRB 
merupakan sinergi yang mutual, 
dimana Phapros mempunyai modal 
dan teknologi di sisi lain MRB memiliki 
lahan dan aset bangunan idle. MRB 
juga memiliki sederet izin, seperti izin 
industri, edar, impor, dan sertifikasi 
pengembangan alat kesehatan 
yang lengkap sesuai persyaratan 
Kementerian Kesehatan.

Pembangunan fasilitas alkes Phapros 
ini ditandai dengan peletakan batu 
pertama (ground breaking) di lahan milik 
PT Mitra Rajawali Banjaran dengan 
dihadiri oleh Komisaris Utama PT 
Phapros Tbk, Bapak M. Yana Aditya, 
Seluruh Direksi PT Phapros Tbk serta 
Direktur Utama PT MRB, M.Ahmad Sufi.

Kerja sama yang dimulai sejak awal 
2017 melalui penandatangan Perjanjian 
Kerjasama antara Phapros dan MRB 
akan meliputi seluruh proses transfer 
knowledge dari sisi teknis hingga 
pelatihan terhadap SDM/ tenaga kerja 
yang nantinya akan terlibat dalam 
produksi alkes scaffold ini.

Direktur Utama PT Phapros Tbk 
Barokah Sri Utami menjelaskan fasilitas 
produksi yang tengah dibangun 
tersebut ditargetkan bisa beroperasi 
secara komersial di semester II tahun 
2018. Fasilitas produksi yang saat 
ini dibangun memang kapasitasnya 

masih medium, tetapi ke depannya 
dengan bertumbuhnya pasar alkes yang 
mencapai 13 persen, maka fasilitas ini 
akan terus berkembang baik dari sisi 
kapasitas maupun pertambahan varian 
produk Hydroxyapetite yang lain.

Kompetitor produk Scaffold 
Hydroxyapetite yang kini beredar di 
Indonesia seluruhnya masih impor dari 
beberapa negara seperti Italia, Jerman 
dan Korea. Sehingga apabila produk ini 

Kerja sama antara Phapros dan PT Mitra Rajawali Banjaran 
merupakan sinergi antar anak perusahaan RNI dalam 

mendukung upaya kemandirian alkes nasional.

Bapak M. Yana Aditya (Komisaris Utama Phapros)

launching di 2018, akan menjadi produk 
scaffold hydroxy apetite pertama yang 
100 persen buatan dalam negeri dan 
telah ter-registrasi di Kemenkes RI.

Kemudian pada tahun ketiga diharapkan 
produk ini bisa memperoleh omzet 
sebesar Rp10 miliar.

Semoga Phapros makin sukses di bisnis 
baru alkes!!!
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PIT IAI 2017 : “Improving an Accessible and 
Trusted Pharmacist”

Galeri Peristiwa

Belajar itu tidak mengenal usia. Semangat itulah yang melatar belakangi 
Phapros untuk tetap semangat dalam memberikan kontribusi di bidang 
pendidikan. PT Phapros Tbk bekerja sama dgn Akademi Sekretaris 
Marsudirini Santa Maria Semarang mengadakan Pelatihan Kompetensi 
Komputer bagi para Guru RA/MI Al Amin Bongsari-Semarang Barat 
binaan PT Phapros Tbk pada hari Minggu tgl 10 September 2017. Meski 
beberapa peserta usianya sdh tidak muda lagi, namun mereka mengikuti 
pelatihan dgn penuh semangat. [Diah Istantri]

Phapros Beri Pelatihan Kompetensi Komputer

Phapros Terima Penghargaan
dari Walikota Semarang

Phapros Peduli Komunitas Sekitar

Dalam rangka merayakan HUT ke – 63, Phapros mengadakan 
donor darah di pabriknya, di kawasan Simongan, Semarang. 
Donor darah ini diikuti oleh 120 karyawan Phapros dan 
bekerjasama dengan PMI Propinsi Jawa Tengah. Acara ini 
bertujuan untuk membangkitkan kesadaran untuk berbagi 
dengan sesama dengan cara mendonorkan darah dan mengisi 
kekosongan stok darah PMI pasca Idul Fitri. Dari kegiatan donor 
darah kali ini, terkumpul 105 kantong darah. [Diah Istantri]

Sedikitnya 1.500 apoteker dari seluruh Indonesia hadir dalam 
event reguler Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) sekaligus 
Rakernas Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) 2017 di Banten. 
Kumpul akbar para apoteker itu digelar di ICE BSD, Tangerang ( 
5 – 8 September 2017). Acara ini merupakan salah satu sarana 
untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi Apoteker dengan 
menghadirkan praktisi profesional dari dalam negeri dan luar 

Phapros Gelar Donor Darah di Semarang

Pada tgl 13 September lalu, 
teman - teman Phaprosers 
di Kota Lama menyapa para 
supir angkot dan becak yang 
lewat dan “ngetem” di depan 
kantor Phapros Kota Lama 
sambil memberi bingkisan 
berupa snack. Sebuah tindakan 
sederhana yang kita semua 
harapkan bisa membantu 
Phapros dan komunitas 
sekitar untuk memepererat 
silaturahmi. Semoga apa yang 
dilakukan teman - teman 
Phaprosers Kota Lama bisa 
menginspirasi ya. [Diah Istantri]

Jumat, 15 September 2017 
telah diresmikan Rumah 
Duta Revolusi Mental (RDRM) 
untuk Warga Kota Semarang, 
pertama di Indonesia dan 
diresmikan oleh Walikota 
Semarang Hendrar Prihadi 
S.E., M.M. Pada kesempatan 
ini Phapros menerima 

penghargaan atas Kepedulian dalam Upaya Pencegahan 
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Semarang 
melalui RDRM. RDRM yg berlokasi di Jl. Pamularsih 49 ini di 
wujudkan dengan tujuan memberikan fasilitas percepatan 
respon terhadap tindakan penanganan atas kasus kekerasan yg 
terjadi pada anak & perempuan [Diah Istantri]

negeri serta regulator. hasil Rakernas juga bisa menyempumakan peraturan organisasi yang sederhana berbasis teknologi yang 
memudahkan bagi para anggotanya. Ke depannya apoteker indonesia ditargetkan bisa sejajar bahkan lebih unggul dari apoteker lain 
di negara ASEAN. selama acara berlangsung juga digelar simposium yang membahas 44 topik besar dengan 82 nara sumber dalam 
dan luar negeri. Panitia juga menggelar workshop dengan 9 topik yang mengacu pada Himpunan Seminat yaitu Hisfarma, Hisfarsi, 
Hisfarin, Hisfardi, Himastra, Hiaskos. Selain itu masih ada oral dan poster presentation sebanyak 121 presentasi. Pada kesempatan ini 
Phapros juga berperan aktif dengan membuka booth pameran untuk memberikan edukasi, konseling dan promosi produk-produk 
Phapros. [Zahmilia]
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Phapros Semarang Gelar Halal bi 
Halal 1 Syawal 1438 Hijriah

Warta Phaproser

oleh Annisa Dewi Yustita

Semoga momen Lebaran 
seperti ini bisa lebih 

mempererat tali silaturahim 
seluruh insan Phaprosers.

SEMARANG - Hari yang paling 
dinantikan seluruh umat Islam 
di dunia akhirnya tiba. Setelah 

berpuasa sebulan lamanya, pada Minggu 
(25/6) tibalah saatnya kaum Muslim 
merayakan Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 
1438 H. Suka cita datangnya lebaran 
terasa hingga seluruh pelosok Nusantara. 
Masyarakat urban yang selama ini 
merantau ke kota besar kembali ke 
kampung halaman mereka untuk 
berlebaran bersama keluarga besar.

Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, 1 
Syawal 1438 Hijriah, manajemen dan 
karyawan PT Phapros, Tbk menggelar 
acara Halal Bi Halal pada Senin (3/7) di 
kantor Phapros, Semarang. Acara Halal 
Bi Halal tersebut juga bertujuan sebagai 
sarana untuk saling memaafkan dan 
mempererat tali silaturahim. Turut hadir 
dalam acara tersebut jajaran Direksi PT 
Phapros, Tbk.

Direktur Utama PT Phapros, Tbk, Barokah 
Sri Utami mengucapkan selamat Idul 
Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah kepada seluruh 
manajemen dan karyawan Phapros 
dalam sambutannya.

Diharapkan pula agar Phapros bisa lebih 
sukses lagi dalam menghadapi tantangan 
pasar saat ini.Dalam sambutannya, Ibu 
Barokah Sri Utami juga mengapresiasi 
kinerja Phaprosers. Emmy, sapaan 
akrabnya, juga berpesan agar Phaprosers 
bisa lebih semangat dan inovatif lagi 
dalam usaha mencapai target 117 yang 
sudah ditetapkan untuk tahun ini.

Acara Halal Bi Halal PT Phapros, Tbk juga 
diisi dengan hiburan grup music acapella 
dan ceramah yang disampaikan oleh 
budayawan Semarang, Prie GS. Tak hanya 
diisi denga gelak tawa, ia juga berpesan 
agar kita bisa menjadi manusia yang 
lebih baik lagi setelah melalui Ramadhan 
dan Idul Fitri 2017dengan meningkatkan 
kualitas ibadah dan hubungan dengan 
antar sesama manusia.
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oleh Annisa Dewi Yustita

Perluasan tambak dan pembangunan dalam rangka peningkatan ekonomi hanyalah dua dari 
sekian banyak penyebab abrasi, utamanya di sepanjang pantai utara Semarang, Jawa Tengah.

Konservasi Mangrove Butuh 
Dukungan Semua Pihak

Kota Semarang yang memiliki 
panjang garis pantai 36,60 
kilometer sudah mengalami 

peningkatan dari sebelumnya yang 
hanya sekitar 22,71 kilometer. Garis 
pantai yang terus mengalami perubahan 
itu mengancam rusaknya kawasan 
mangrove yang sebagian besar terdapat 
di sepanjang garis pantai.

Berbagai upaya dilakukan untuk 
memperbaiki ekosistem pantai yang 
telah rusak akibat abrasi. Salah satu 
yang dilakukan oleh PT Phapros, Tbk 
bekerjasama dengan Lanumad Ahmad 
Yani dan Yayasan Inspirasi Keluarga 
KeSEMaT (IKAMaT), Semarang dengan 
mengembangkan kawasan Maroon 
Mangrove Edu Park, di Pantai Maron 
yang hanya berjarak 3 km dari Bandara 
Internasional Ahmad Yani di Kecamatan 
Tugu, Semarang, Jawa Tengah.

“Berdasarkan penelitian 
Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan, Universitas 
Diponegoro, 1.200 ha 

daratan di Kecamatan Tugu 
tenggelam akibat abrasi. 

Jika dibandingkan dengan 
tahun 1991, garis pantai di 
Kecamatan Tugu bergeser 

sejauh 1,7 km ke arah 
daratan,”
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“Oleh karena itu, perbaikan ekosistem 
Pantai Maron harus segera diperbaiki 
mengingat letaknya yang sangat dekat 
dengan objek vital negara, Bandara 
Ahmad Yani,” ujar Komandan Pangkalan 
Udara Utama Ahmad Yani, Kolonel CPN 
A.A. Ngr Romy Satryadi dalam acara 
Phapros Mengajar Konservasi Sumber 
Daya Alam di Maroon Mangrove Edu 
Park, Pantai Maron, Semarang.

Konservasi mangrove yang dilakukan 
PT Phapros, Tbk, Lanumad Ahmad Yani 
dan Yayasan IKAMaT membutuhkan 
dukungan semua pihak, salah satunya 
adalah pelajar. Sebagai generasi 
penerus bangsa, pelajar khususnya di 
Kota Semarang diharapkan mampu 
meneruskan perjuangan konservasi 
mangrove yang sudah diinisiasi 
sebelumnya.

Dalam program Phapros Mengajar 
yang digelar pada 20 Juli lalu, sebanyak 
30 pelajar di Kota Semarang dibekali 
ilmu tentang konservasi mangrove, 
pemanfaatan mangrove, dan 
pengelolaan kawasan mangrove.

“Kami berharap Agar para peserta 
memiliki tambahan wawasan tentang 
mangrove dan mampu membagi 
wawasan yang sudah mereka dapatkan 
ke generasi di bawahnya sehingga 
bisa menggugah semangat konservasi 

mangrove di dalam diri mereka,” ujar 
Direktur Utama PT Phapros, Tbk, Barokah 
Sri Utami (Emmy) yang juga menjadi 
salah satu pengajar dalam acara tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa 
kegiatan Phapros mengajar merupakan 
kegiatan rutin yang diadakan sebulan 
sekali bersama Yayasan IKAMaT dengan 
nama “Mangrove Time”.

Mangrove Time merupakan 
kegiatan diskusi lingkungan 
berbasis komunitas di mana 

Phapros melalui PKBL – 
CSR bekerjasama dengan 

Yayasan IKAMAT mengundang 
berbagai komunitas yang 

berasal dari Kota Semarang

Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan mangrove sejak dini kepada generasi 
milenial, kampanye penyelamatan mangrove, diskusi komunitas dan mengenalkan 
Maroon Mangrove Edu Park sebagai salah satu wisara mangrove di Semarang yang 
berbasis eko dan eduwisata mangrove,” jelasnya.

Sejak diresmikan pada 12 Maret 2016 lalu oleh Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, 
ada sebanyak 600.000 pohon mangrove yang ditanam di lahan seluas 1,5 hektar ini, 
di mana 100.000 diantaranya ditanam sendiri oleh pengunjung yang terlebih dahulu 
diedukasi oleh kelompok tani Mekar Tani Lindung (METAL) binaan Phapros.
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oleh Annisa Dewi Yustita

Dukung Kemajuan UMKM, 
Phapros Salurkan Rp 749 Juta Dana 
Kemitraan Tahap II/2017

Warta Phaproser
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Dalam rangka mendukung 
kemandirian UMKM, PT Phapros, 
Tbk, yang merupakan anak usaha 

dari PT Rajawali Nusantara Indonesia 
(Persero) menyalurkan dana kemitraan 
tahap II/2017 kepada usaha kecil 
pada hari Senin 25 September 2017 
bertempat di Hotel Grasia, Semarang. 

Program penyaluran dana kemitraan 
tersebut merupakan bentuk komitmen 
Phapros untuk mengembangkan 
kemampuan usaha kecil agar 
mandiri sehingga dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi serta tercipta 
pemerataan pembangunan dan 
perluasan lapangan kerja di daerah.

Direktur Utama PT Phapros, Tbk, 
Barokah Sri Utami (Emmy) mengatakan, 
dengan program ini Phapros berharap 
mitra binaan akan memperoleh 
peningkatan kemampuan dalam 
mengembangkan pasar dan mengakses 
perolehan modal.

“Total dana yang dikucurkan pada 
tahap II/2017 ini sejumlah Rp 749 juta 
dengan menjaring 6 calon mitra binaan 
dari Semarang, 1 calon mitra dari 
Salatiga, 2 calon mitra dari Magelang, 
4 calon mitra dari Kudus, 1 calon 
mitra dari Temanggung, 1 calon mitra 
dari Pekalongan, 1 calon mitra dari 
Yogyakarta. Jadi, total mitra yang akan 
mendapatkan pinjaman lunak hari ini 
ada 16 dan berasal dari berbagai macam 
usaha seperti industri makanan, batik 
dan lainnya,” ujar Emmy.

“Kami berharap program kemitraan ini bisa terus 
membantu pengusaha kecil dan menengah untuk 
bisa lebih mandiri secara finansial dan membantu 

peningkatan ekonomi daerah masing-masing,”

Emmy menambahkan, sejak tahun 1997 
hingga semester II/2017 total dana 
kemitraan yang disalurkan mencapai 
lebih dari Rp 25 miliar dengan 168 mitra 
binaan aktif. 

Selain dihadiri oleh manajemen 
Phapros, acara ini juga dihadiri oleh 
beberapa pejabat dinas terkait dan 
Kadin Jateng. 

Acara penyaluran dana kemitraan ini 
dilanjutkan dengan pelatihan tentang 
dasar-dasar pemasaran untuk usaha 
kecil, mikro & menengah, manajemen 
resiko, dan pembukuan sederhana 
serta cara menggunakan sms banking 
dari Bank Mandiri. Pelatihan tersebut 
merupakan bentuk perhatian Phapros 
kepada para mitra binaan. 

Tujuannya adalah agar bisa membantu 
pengusaha dalam mengendalikan 
keuangan usaha yang ditekuninya, 
dengan meningkatkan kesadaran 
pentingnya manajemen keuangan dan 
resiko dalam menjalankan bisnis. 
Phapros juga senantiasa memfasilitasi 
eksistensi para mitra dengan ikut serta 
dalam berbagai ajang pameran UKM 
baik di taraf lokal maupun nasional 
seperti Inacraft yang rutin diadakan 
setiap satu tahun sekali.



July - September 2017

14

Phaprosers mungkin banyak yang 
belum familiar dengan istilah 
stunting. Padahal, stunting atau balita 

kerdil masih merupakan masalah yang 
harus kita hadapi di tanah air, lho! Karena 
ternayata persentase kasus balita pendek 
(stunting) di Indonesia masih tinggi. Oleh 
karena itu, pada edisi kali ini Redaksi akan  
membahas stunting lebih jauh agar kita 
semua bisa mengetahui betul apa itu 
balita pendek (stunting).

Dikutip dari website Kemenkes, stunting 
atau yang lebih dikenal dengan balita 
pendek / kerdil adalah masalah gizi kronis 
yang disebabkan oleh asupan gizi yang 
kurang dalam waktu lama, umumnya 
karena asupan makan yang tidak sesuai 
kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari 
dalam kandungan dan baru terlihat saat 
anak berusia dua tahun.

Mengenal Balita Pendek (Stunting), 
Masalah Kesehatan Pada Anak

Info Kesehatan

Nggak hanya pertumbuhan fisik saja 
yang di bawah rata – rata lho, Phaprosers.
Stunting juga dikaitkan dengan 
perkembangan otak yang tidak maksimal, 
yang menyebabkan kemampuan mental 
dan belajar yang kurang, serta prestasi 
sekolah yang buruk.

Lalu, seberapa besar persentase 
kasusnya di Indonesia?

Menurut hasil Pemantauan Status Gizi 
(PSG) yang dilakukan Kemenkes pada 
tahun 2015, sebesar 29 persen balita 
Indonesia termasuk kategori pendek, 
dengan persentase tertinggi juga di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 
Sulawesi Barat. Menurut WHO, balita 
pendek menjadi masalah kesehatan 
masyarakat jika prevalensinya 20 persen 
atau lebih. Karenanya persentase balita 
pendek di Indonesia masih tinggi dan 
merupakan masalah kesehatan yang 
harus ditanggulangi.

Persentase kasus stunting yang masih 
besar ini menjadi perhatian serius 
Kementerian Kesehatan. Bahkan, 
Kemenkes telah memasukkan kasus 
stunting ke dalam program prioritasnya. 
Berbagai upaya sebetulnya bisa dilakukan 
untuk mencegah kasus stunting. Upaya 
– upaya tersebut diantaranya adalah 
Pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu 
hamil. Ibu hamil harus mendapatkan 
makanan yang cukup gizi, suplementasi 
zat gizi (tablet zat besi atau Fe), dan 
terpantau kesehatannya. 

Namun, sayangnya kepatuhan ibu hamil 
untuk meminum tablet tambah darah 
hanya 33 persen. Padahal mereka harus 
minimal mengkonsumsi 90 tablet 
selama kehamilan, lho!

Selain pemenuhan gizi pada ibu hamil, 
ada juga program ASI eksklusif dan 
pemberian Makanan Pendamping ASI 
yang berkualitas yang bisa mencegah 
tumbuhnya angka stunting di Indonesia.

Program lainnya adalah dengan 
memantau pertumbuhan balita di 
posyandu. Ini merupakan upaya yang 
sangat strategis untuk mendeteksi dini 
terjadinya gangguan pertumbuhan, serta 
Meningkatkan akses terhadap air bersih 
dan fasilitas sanitasi, serta menjaga 
kebersihan lingkungan.

Sedangkan, menurut 
UNICEF stunting 

didefinisikan sebagai 
persentase anak-anak usia 
0 sampai 59 bulan dengan 

tinggi di bawah minus 
(stunting sedang dan berat) 

dan minus tiga (stunting 
kronis), diukur dari standar 

pertumbuhan anak keluaran 
WHO.
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Tak hanya itu, kita juga bisa lebih 
memperhatikan kebersihan sanitasi. 
Sanitasi yang bersih dan sehat akan 
memberi dampak yang baik pula kepada 
masyarakat, utamanya anak – anak yang 
sedang dalam masa pertumbuhan.

Bagi Phaprosers yang sudah berkeluarga 
dan punya anak pasti paham dong ya 
kalau ibu hamil rentan terkena anemia.

Anemia merupakan kondisi di mana 
seseorang kekurangan zat besi dan asam 
folat. Gejalanya beragam, mulai dari 
mudah lelah, lemas, pucat, sesak napas 
hingga kadar Hb yang rendah. Anemia 
pada ibu hamil yang tidak ditangani 
dengan benar dapat meningkatkan 
risiko komplikasi yang berbahaya, seperti 
persalinan prematur. Selain itu, anemia 
juga dapat meningkatkan risiko bayi 
terlahir dengan berat dan tinggi badan 
di bawah rata-rata.  Pada sisi ibu, anemia 
dapat memicu depresi pasca persalinan.

Untuk mencegah anemia, biasanya ibu 
hamil diberi vitamin dan tablet tambah 
darah oleh dokter agar kebutuhan zat 
besi dan asam folat tetap terjaga dengan 
baik. Namun, seperti yang mimin bahas 
sebelumnya, kepatuhan untuk meminum 
tablet tambah darah hanya 33 persen.

Nah, dari uraian di atas, kita bisa 
simpulkan nih bahwa langkah awal 
mencegah stunting adalah dengan 
mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil 
terlebih dahulu agar bisa melahirkan bayi 
yang sehat dan sempurna.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat 
Kementerian Kesehatan RI, Anung 
Sugihantono mengatakan bahwa 
pencegahan stunting butuh keterlibatan 
semua pihak. Contoh kecilnya bisa 
dimulai dari keluarga, pasangan suami-
istri perlu merencanakan keluarganya 
dengan baik, edukasi pola asuh anak, dan 
penyediaan air bersih.

Kita juga bisa turut membantu yaitu 
dengan lebih mangaktifkan lagi kegiatan 
Posyandu. Bahkan Posyandu bisa 
menjadi ujung tombak masalah stunting 
karena bersentuhan langsung dengan 
masyarakat.

oleh Annisa Dewi Yustita

Masalah balita pendek 
(stunting) bisa diatasi sejak 

dini. Caranya adalah dengan 
memenui asupan  gizi ibu 
hamil, supaya kelak bisa 
melahirkan anak – anak 
yang sehat dan cerdas. 

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan 
RI bekerjasama dengan berbagai pihak 
tengah gencar mengedukasi masyarakat 
tentang pentingnya tablet tambah darah 
agar ibu hamil terhindar dari anemia dan 
bisa melahirkan bayi yang sehat. Edukasi 
tentang pentingnya tablet tambah darah 
tak hanya diberikan kepada para ibu 
hamil, tapi juga remaja perempuan. 

Usaha yang dilakukan Kementerian 
Kesehatan tentunya butuh dukungan dan 
kesadaran semua pihak, agar program 
prioritas Pemerintah untuk mengatasi 
masalah balita pendek (stunting) bisa 
terlaksana dengan baik. 
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Kenali Anemia dan
Cara Pencegahannya

Anemia merupakan suatu kondisi 
penurunan jumlah sel darah 
merah yang salah satunya 

penyebabnya adalah karena kekurangan 
nutrisi zat besi dan asam folat. Zat besi 
diperlukan tubuh untuk menghasilkan 
komponen sel darah merah yang 
dikenal sebagai hemoglobin. 

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

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

Adapun anemia dapat disebabkan oleh 
beberapa kondisi berikut ini:

• Malnutrisi atau gizi buruk karena 
menu makanan yang kurang 
beragam. Faktanya, makro dan 
mikronutrien yang diperlukan 
tubuh untuk memproduksi sel 
darah merah banyak ditemukan 
pada makanan yang berasal dari 
hewan, seperti daging merah dan 
makanan laut, serta sayuran hijau.

• Kebiasaan minum teh dan kopi. 
Teh dan kopi mengandung 
senyawa polifenol, yang meski 
baik untuk kesehatan, namun 
dapat menghambat penyerapan 
zat besi. Oleh sebab itu, usahakan 
untuk tidak minum kopi atau teh 
bersamaan dengan makan.

• Sering mengonsumsi antasida 
untuk mengatasi sakit maag atau 

masalah dengan asam lambung. 
Antasida yang dikonsumsi sebelum 
makan akan mengurangi produksi 
asam lambung, tapi hal ini justru 
berdampak pada turunnya 
penyerapan zat besi.

• Kebutuhan akan zat besi dan asam 
folat meningkat. Pada kondisi 
seperti masa pertumbuhan, 
menstruasi, kehamilan, 
peradangan kronis, dialisis jangka 
panjang, atau adanya luka bakar 
akan meningkatkan kebutuhan zat 
besi dan asam folat. 

Maka agar terhindar dari anemia, 
penting bagi kita untuk menghindari 
faktor resiko terjadinya anemia dan 
mengatur keragaman menu makanan 
secara seimbang. Sebab, keragaman 
menu makanan memiliki peran penting 
dalam asupan nutrisi yang cukup. 

oleh Jalu Satwiko

Gejala anemia yang umum terjadi 
adalah mudah lelah, kulit menjadi lebih 
pucat, sulit berkonsentrasi, sesak napas, 
sakit kepala, serta kaki dan tangan 
terasa dingin.
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Anemia pada ibu hamil dan 
menyusui

Kelompok ibu hamil merupakan 
salah satu kelompok yang berisiko 
tinggi mengalami anemia, meskipun 
anemia yang dialami umumnya akibat 
perubahan fisiologis tubuh selama 
kehamilan. Apabila tidak segera 
diatasi, anemia pada ibu hamil dapat 
menyebabkan kelahiran prematur serta 
dapat mempengaruhi pertumbuhan 
dan perkembangan janin saat 
kehamilan.

Pada fase kehamilan ini, ibu hamil 
sangat direkomendasikan untuk banyak 
mengonsumsi makanan-makanan yang 
kaya zat besi dan asam folat, seperti 
daging sapi, brokoli, daun bayam, hati 
ayam, dan asparagus. 

Sementara itu, pada ibu menyusui 
kebutuhan energi, protein, vitamin, 
dan mineral juga ikut meningkat 
karena digunakan untuk pemeliharaan 
kesehatan ibu dan produksi ASI. Oleh 
karena itu, penting bagi ibu menyusui 
untuk mengonsumsi aneka ragam 
pangan yang kaya akan vitamin, zat 
besi, dan asam folat. 

WHO merekomendasikan 
asupan zat besi untuk ibu 

hamil sebesar 
60 mg per hari selama 

6 bulan, kemudian 3 
bulan berikutnya 120 mg 
per hari. Sementara itu, 

rekomendasi dosis harian 
asam folat untuk ibu hamil 
adalah 600 mcg per hari.

Info Produk

Livron B-Plex, Produk 
Multivitamin Lintas Generasi 
untuk Mengatasi Anemia

“Kebutuhan jang tumbuh memuntjak 
adalah bukti kemandjuran jang njata”

Itulah tagline Livron B-Plex pada 
sebuah poster iklan kuno keluaran 
tahun 1960-an, yang kira-kira 
bermakna Livron B-Plex banyak 
dibutuhkan masyarakat ketika itu karena 
terbukti manjur. 

Dengan kandungan zat besi, asam folat 
serta kandungan lainnya seperti vitamin 
B1, B2, B3, B5, B6, vitamin C, dan 
tembaga, produk legendaris yang telah 
malang melintang selama tiga generasi 
tersebut memang menjadi andalan bagi 
banyak orang dari dulu hingga saat ini, 
terutama untuk penderita anemia serta 
ibu hamil dan menyusui.

Livron B-Plex sangat baik untuk 
dikonsumsi tidak hanya bagi penderita 
anemia serta ibu hamil dan menyusui 
saja tetapi juga untuk berbagai 
kalangan. Sebab, banyak dari kita 
yang kerap kali tidak memperhatikan 
keragaman menu makanan yang kita 
makan sehingga siapapun berpotensi 
terkena anemia.

Namun, yang perlu diperhatikan 
saat mengonsumsi Livron B-Plex 
secara rutin adalah jangan lupa untuk 
memperbanyak minum air mineral 
dan menambah konsumsi makanan 
kaya serat seperti sereal dan agar-agar 
supaya tidak sembelit.
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Waspada Hoax 
tentang Kesehatan 
di Sekitar Kita

Pernahkah Anda mendapatkan pesan berantai tentang 
info kesehatan di grup Whatsapp atau media sosial 
lainnya? Di era di mana internet sudah menjadi bagian 

dari kehidupan sehari-hari, informasi dapat dengan sangat 
cepat menyebar dan diakses oleh semua orang. 

Ada 3 hal yang biasanya dapat kita jadikan patokan apakah 
suatu informasi itu valid atau tidak: 

1. Siapa yang membuat/menyebarkan informasi   tersebut. 
Selidiki apakah orang tersebut memiliki kualifikasi dan 
latar belakang pendidikan kesehatan yang sesuai? 

2. Informasi kesehatan yang valid biasanya memiliki tata 
bahasa dan tanda baca yang baik.

3. Informasi yang mengandung klaim atau ancaman 
yang terlampau heboh, misal: ramuan X dapat 
menyembuhkan kanker atau vaksin dapat menyebabkan 
anak menjadi autis. Informasi yang yang demikian 
biasanya hoax.   

Dampak dari informasi kesehatan yang menyesatkan

Informasi kesehatan yang menyesatkan dapat berdampak 
pada banyak hal, mulai dari yang ringan hingga yang serius 
seperti merusak kekebalan kelompok (herd immunity) akibat 
tersebarnya hoax tentang vaksin.

Dampak dari rusaknya kekebalan kelompok tersebut dapat 
dilihat pada tahun 2015 yang lalu di daerah Padang dan 
Kalimantan Selatan. Di daerah-daerah tersebut, kejadian 
luar biasa (KLB) akibat difteri meningkat drastis dari tahun-
tahun sebelumnya. Contoh informasi menyesatkan lainnya 
dapat kita lihat pada maraknya penjualan alat kesehatan atau 
ramuan herbal di internet yang diklaim secara berlebihan.

Tips menangkal informasi kesehatan 
yang menyesatkan: 

1. Biasakan bersikap kritis. Bila kita mendapatkan suatu 
informasi baru, jangan langsung menekan tombol 
“share”. 

2. Telusuri kebenaran informasi tersebut di internet. 
Biasanya informasi kesehatan yang valid tak akan luput 
untuk dibahas di situs web terkait kesehatan yang 
kredibel (contoh: Alodokter dan WebMD).

3. Tanyakan pada ahlinya. Jangan ragu untuk 
menanyakannya pada yang ahli di bidangnya.

4. Selalu pilih sumber informasi yang kredibel. Cara 
memilihnya ialah dengan melihat siapa pengelola suatu 
situs web, apakah tenaga kesehatan atau bukan. Adapun 
untuk situs web berbahasa Inggris, lihatlah apakah situs 
web tersebut memiliki sertifikat HON Code di bagian 
bawah halaman situs tersebut. HON Code merupakan 
sertifikat yang diterbitkan oleh Health on the Net 
Foundation untuk memastikan segala konten yang 
ada di dalam sebuah situs web dapat terpercaya dan 
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Demi masa depan bangsa yang lebih sehat, mari kita 
bersama-sama hentikan peredaran informasi kesehatan yang 
menyesatkan di internet dan mengisinya dengan informasi 
yang tepat dan bermanfaat!

oleh Jalu Satwiko
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Dampak
Selama paruh pertama abad kedua puluh, 
ilmuwan pikir ‘kelebihan’ karbon dioksida 
yang dihasilkan oleh pembakaran bahan 
bakar fosil akan diambil oleh vegetasi dan 
diserap oleh laut tanpa terakumulasi di 
udara.   

Karbon dioksida atmosfer yang diserap 
oleh laut, akan bereaksi dengan air untuk 
membentuk asam karbonat (H2CO3). 
Kemudian, asam karbonat berdisosiasi 
untuk membentuk ion bikarbonat 
(HCO3-) dan ion hidrogen (H ). 

Dengan meningkatnya konsentrasi 
ion hidrogen, air menjadi lebih asam. 
Beberapa ion hidrogen tambahan 
bereaksi dengan ion karbonat (CO3 2-) 
untuk membentuk bikarbonat lain. Hal ini 
membuat karbonat ion kurang berlimpah.

Kurangkan karbonat dalam laut, 
organisme seperti terumbu karang dan 
cangkang kerang, menjadi kesulitan 
membangun dan memelihara cangkang 
kerangnya dan terumbu karang. 
Peningkatan keasaman bahkan dapat 
melarutkan kalsium karbonat (CaCO3) 
yang terkandung pada cangkang kerang 
dan terumbu karang menjadi rusak. 

Hari ini, lebih dari satu miliar orang di 
seluruh dunia bergantung pada makanan 
dari laut sebagai sumber utama protein. 
Belum lagi bidang pekerjaan dan 
ekonomi di Indonesia maupun di seluruh 
dunia yang bergantung pada hasil laut.

Laut Asam 
Buat Karbon 
Dioksida Jadi 
Berlebih

oleh Arie Wicaksono

Asam di darat (gunung) garam 
di laut bertemu dibelangga, 
yang diartikan kalau jodoh pasti 

bertemu. Namun apabila dilihat dengan 
kondisi saat ini (baca: era industrialisasi) 
peribahasa tersebut sudah tidak berlaku, 
sejak penurunan derajat keasaman dilaut 
saat ini....ya laut kita semaikin asam dalam 
beberapa dekade terakhir. 

Selama beberapa tahun terakhir, kegiatan 
manusia seperti pembakaran bahan bakar 
fosil (batubara, minyak, gas alam) telah 
meningkat jumlah gas karbon dioksida 
dilepaskan ke atmosfer dan jumlah yang 
larut ke laut. Sekarang, begitu banyak 
karbon dioksida telah terserap oleh laut 
dan mengubah komposisi  kimia air laut.

Siklus Karbon
Karbon dioksida (CO2) adalah bagian 
penting dari atmosfer bumi; Ia 
memerangkap panas dan mencegah 
bumi menjadi begitu dingin yang 
berpengaruh kepada keberlangsungan 
hidup makhluk. Dalam keadaan normal, 
siklus karbon menjaga keseimbangan 
alami karbon di atmosfer, tanah dan laut. 

Namun, sejak awal era industri, emisi 
karbon dioksida telah meningkat secara 
tajam. Kelebihan karbon dioksida menjadi 
perangkap panas di atmosfer, yang 
mengubah iklim bumi. 

Penyerapan karbon dioksida telah 
mengubah komposisi kimia laut dengan 
memicu reaksi yang membuat air laut 
lebih asam, sebuah fenomena yang 
disebut pengasaman laut (Acidifiying 
Ocean). Kini fakta menunjukan bahwa 
laut telah menjadi hampir 30 persen 
lebih asam daripada di awal era industri. 

Solusi
• Anda bisa mengurangi emisi karbon di rumah Anda dengan mengganti 

bola lampu dengan yang lebih hemat energi. 
• Buat rumah Anda kedap cuaca. Cara lain untuk menghemat energi adalah 

meminimalisir jumlah udara yang keluar dari rumah Anda. pastikan bahwa 
dinding rumah Anda tertutup rapat.

• Beli dan gunakan barang elektronik dengan bijak. Ini berarti membeli 
barang elektronik yang punya tingkat penggunaan energi yang bagus serta 
memastikan bahwa Anda mencabut listrik dari tiap peralatan elektronik 
yang tidak digunakan. 

• Pertimbangkan sumber energi alternatif. Tenaga solar atau matahari, air, 
atau angin adalah sumber energi alternatif yang sangat bagus. 

• Kurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja.
• Gunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan. 
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Motivasi

Dalam tulisan yang 
sederhana ini, penulis 
mencoba untuk menarik 
suatu “benang merah” 
antara olahraga Rafting/
arung jeram dengan 
realita kehidupan manusia 
terutama realita kehidupan 
di dunia marketing.

Apa yang  penulis tuangkan 
dalam tulisan diambil dari 
segelintir pengalaman 
pribadi penulis.                                                 
      
Selain peralatan khusus, 
rafting juga memerlukan 
kondisi fisik yang fit. 
Sementara ketrampilan 
khusus yang diperlukan, 
seyogya seorang rafter 
harus bisa berenang, dan 
harus memiliki ketreampilan 
membaca situasi (medan).

Untuk suksesnya kelompok 
rafting mencapai tujuan  
(garis finish), sangatlah 
ditentukan oleh berbagai 
faktor, terutama 
kekompakan team. Setiap 
anggota team harus 
memiliki kesamaan visi dan 
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misi yang dalam upaya untuk 
mencapai garis finish. 

Setiap anggota kelompok 
harus patuh pada perintah 
pemimipin kelompok, tapi 
bebas untuk mengemukan 
pendapat dan mengkritsi 
pemimpin yang sifatnya 
konstruktif (membangun).  
Tidak boleh egois, setiap 
anggota kelompok sewaktu-
waktu bisa berperan  
sebagai “motivator” 
maupun “insprirator”; tidak 
diperkenankan menjadi  
provokator atau hal-hal yang 
bersifat “destruktif”

Hal yang menarik pengalaman 
penulis mengikuti rafting, 
adalah saat dimana kondisi 

oleh Hapzon Effendi

Jangan tanyakan berapa kali Anda terjatuh, 
namun berapa kali Anda bisa bangkit dari 

kejatuhan itu dan kembali bisa berlari 
untuk mencapai garis finish

kelompok  keadaan kritis, 
seperti di tengah derasnya arus 
air, tiba-tiba perahu menjadi 
oleng tidak terkendali sehingga  
menabrak bebatuan yang ada 
di tengah atau di pinggir sungai.   
Situasi menjadi sangat tidak 
menentu, bahkan ada anggota 
kelompok yang sampai terjatuh 
ke sungai. Dalam situasi seperti 
ini, masing-masing anggota 
kelompok harus tetap tenang 
dan harus sigap menjaga 
keselamatan diri masing-
masing  serta harus  sigap 
membantu anggota team 
yang terjatuh atau terkena 
benturan.  Untuk mengahadapi 
situasi seperti ini, dibutuhkan 
ketenangan emosi, tidak 

boleh panik dan dan tidak 
boleh terburu-buru dalam 
mengambil keputusan.  

Pelajaran yang bisa dipetik 
dari setuasi tersebut adalah 
untuk bisa mencapai tujuan, 
harus melewati berbagai 
macam rintangan dan 
tantangan, bahkan bisa saja 
jatuh berkali-kali. Namun 
dalam dunia marketing yang 
penuh dengan tantangan 
dan persaingan yang semakin 
kompetitif seperti saat 
ini, pada hakikatnya jatuh  
bangun itu adalah hal biasa, 
bahkan itu bagian dari strategi  
untuk bisa menang dalam 
pertarungan.

Jawaban Asah Otak April - Juni :
Hewan yang tersembunyi dalam gambar adalah  Buaya, 
Ular, Kupu-kupu, Unta, Kelinci, Rusa / Kijang

Bayangan manakah yang tepat untuk gambar burung di 
samping ?


