
GM Marketing OTC:

PT Phapros Tbk yang merupakan salah satu perusahaan 
farmasi nasional terus berupaya menjaga ketersediaan 
produk multivitmaninnya sepanjang Ramadan 2022. 

Berpuasa di kondisi pandemi seperti saat ini menjadi 
tantangan tersendiri bagi umat muslim di manapun 
berada, di sisi lain kondisi pancaroba di mana siklus 
hujan dan kemarau masih sangat �uktiatif, menjadikan 
tubuh butuh ekstra asupan untuk pemenuhan 
kebutuhan nutrisi. Khususnya, untuk menjaga daya 
tahan tubuh dan stamina agar berpuasa dapat terus 
bugar dan sehat, terutama bagi masyarakat yang 
memiliki aktivitas tinggi dan harus tetap aktif selama 
bulan Ramadan. 

Sejalan dengan kondisi tersebut, PT Phapros Tbk yang 
merupakan salah satu perusahaan farmasi nasional 
terus berupaya menjaga ketersediaan produk multivita-
minnya sepanjang Ramadan 2022. 

“Menjaga daya tahan tubuh dan semaksimal mungkin 
menekan penularan Covid-19 adalah hal yang penting 
dilakukan selama bulan Ramadan 2022 ini, salah satu 
cara yang bisa dilakukan selain dengan menerapkan 

(Hal. 04)

Sosok Phaprosers yang satu ini belum lama ditugaskan 
menjadi General Manager Marketing OTC. Memiliki 
kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, 
ramah tapi juga relijius membuatnya mudah dekat 
dengan siapapun. Bapak Pujiono, atau yang akrab 
disapa Pak Puji memiliki pandangan menarik tentang 
kepemimpinan di era saat ini. Yuk, simak hasil 
wawancara penulis dengannya!

T: Ceritakan awal karir Pak Puji hingga ada di posisi 
saat ini?

J: Saya masuk Phapros pada bulan Juli tahun 1997, satu 
tahun sebelum reformasi. Saat itu, saya mengawali karir 
di Cabang Bandung, dulu Phapros dan Nusindo itu 
masih jadi satu. Baru pada eranya Pak Bina, Phapros dan 
Rajawali Nusindo dipisah dan Phapros punya Direksi 
sendiri. Dulu, saya masuk pertama kali di Phapros 
sebagai MR Etikal, kemudian di tahun 2004 saya 
dipromosikan menjadi Supervisor di Cirebon. Waktu 
saya menjadi Supervisor ini terbilang singkat, hanya 
sekitar 1 tahun 4 bulan, sebelum akhirnya diminta oleh 

(Hal. 02)
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GM Marketing OTC:

Sosok Phaprosers yang satu ini 
belum lama ditugaskan menjadi 
General Manager Marketing OTC. 
Memiliki kemampuan komunikasi 
interpersonal yang baik, ramah tapi 
juga relijius membuatnya mudah 
dekat dengan siapapun. Bapak 
Pujiono, atau yang akrab disapa Pak 
Puji memiliki pandangan menarik 
tentang kepemimpinan di era saat 
ini. Yuk, simak hasil wawancara 
penulis dengannya!

T: Ceritakan awal karir Pak Puji hingga ada di posisi saat ini?

J: Saya masuk Phapros pada bulan Juli tahun 1997, satu tahun sebelum 
reformasi. Saat itu, saya mengawali karir di Cabang Bandung, dulu Phapros dan 
Nusindo itu masih jadi satu. Baru pada eranya Pak Bina, Phapros dan Rajawali 
Nusindo dipisah dan Phapros punya Direksi sendiri. Dulu, saya masuk pertama 
kali di Phapros sebagai MR Etikal, kemudian di tahun 2004 saya dipromosikan 
menjadi Supervisor di Cirebon. Waktu saya menjadi Supervisor ini terbilang 
singkat, hanya sekitar 1 tahun 4 bulan, sebelum akhirnya diminta oleh 
perusahaan untuk menjadi Area Manager di Medan atau Sumut – Aceh, ya 
tahun 2006 – 2010. Dari 2010 rotasi ke Jakarta 1, tahun 2012 saya mendapat 
tugas untuk jadi SM Etikal untuk wilayah Indonesia tengah. Lalu, pada tahun 
2016 saya ditugaskan ke OTC. Dua tahun pertama saya pegang OTC regular, 
setelah itu sampai dengan tahun 2019 saya pegang Modern Outlet (MO). Nah, di 
MO itulah saya merasa ada kebanggaan tersendiri, karena saya benar-benar 
belajar tentang sistemnya, skemanya bagaimana. Sampai akhirnya di tahun 
2019 itu, omzet produk OTC di MO saja mencapai Rp 39 miliar dari tahun-tahun 
sebelumnya yang hanya sekitar Rp 12 miliar. Dari hasil peningkatan omzet yang 
signi�kan itulah, kita bisa punya gedung sendiri untuk Koperasi Menjangan 
enam (KME), karena distributor untuk MO melalui KME. Terobosan usulan 
distribusi untuk Modern Outlet dipusatkan ke KME itu saya lakukan di tahun 
2018, waktu itu memang banyak tantangannya, tapi alhamdulillah pada 
akhirnya semua pihak bisa menerima.

T: Menurut Pak Puji, tantangan seorang pemimpin itu seperti apa?

J: Kehadiran saya di sini itu bukan semata hanya terkait pekerjaan terkait sales, 
ya. Tapi, bagaimana saya nantinya bisa mengembangkan tim yang saya 
pegang. Kalau jenjang karir teman-teman di tim saya bisa meningkat, kan lebih 
bagus. Artinya, ada motivasi dalam diri mereka untuk berkembang. Itulah yang 
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Pemimpin Harus Bisa Melibatkan Tim 
dan Memiliki Kedekatan dengan Timnya

menjadi tantangan saya sebagai pemimpin, bagaimana menumbuhkan 
motivasi dan semangat agar semua personel tim bisa berkembang. Untuk itu, 
saya dorong mereka untuk memberikan performa terbaik, indikatornya tentu 
saja kalau di Marketing itu sales, ya. Kalau sales-nya bagus dan di cabang 
tersebut belum ada supervisor misalnya, kesempatan untuk menjadi supervisor 
terbuka lebar, dan saya akan usulkan ke perusahaan untuk posisi itu. 

T: Lalu, peluang seperti apa yang bisa kita ambil di tengah kondisi saat ini?

J: Saat ini semuanya harus disikapi dengan insting bisnis, ya. Misalnya, sudah 
dua tahun ini kita dihadapi dengan situasi pandemi Covid-19 yang menantang, 
tapi kita tahu ini ada hikmahnya. Di OTC sendiri, kita punya peluang untuk 
mengembangkan produk baru di luar segmen Antimo. Selain itu, kita juga 
punya peluang di sisi digital market. Saat ini tren belanja masyarakat sudah 
berubah, terutama di masa pandemi. Masyarakat lebih suka berbelanja via 
e-commerce. Untuk itu, beberapa waktu lalu kami di OTC bekerjasama dengan 
Divisi HC mengadakan pelatihan tentang digital marketing untuk teman-teman 
Phaprosers OTC. Pertumbuhan di sektor e-commerce pada tahun 2021 lalu juga 
signi�kan. Yang biasanya kita meraih omzet ratusan juta, tahun 2021 lalu 
omzetnya mencapai Rp 2 miliar. Jadi, sektor e-commerce ini akan kami dorong 
lagi performanya agar bisa memberikan kontribusi lebih bagi perusahaan.

T: Pemimpin yang baik menurut Pak Puji itu seperti apa?

J: Pemimpin yang baik itu menurut saya yang bisa seperti �lsafah Jawa, yakni 
Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Para 
pemimpin yang berada di depan harus bisa memberikan contoh atau teladan 
yang baik. Tutur kata dan perbuatan harus sama. Pemimpin yang baik juga 
harus bisa melibatkan timnya dan memiliki kedetakan dengan mereka, agar 
apapun kendala yang dihadapi bisa dikomunikasikan dengan baik. Maka dari 
itu, saya senang mengadakan meeting informal dengan teman-teman karena 
suasananya bisa lebih cair. Pemimpin yang baik juga harus bisa memberikan 
dorongan atau motivasi bagi timnya agar mereka bisa berkembang.

T: Adakah pesan khusus untuk Phaprosers ?

J: Bekerjalah sebaik mungkin. Kalau pimpinan nggak melihat kerja kita, yakinlah 
Tuhan melihat apapun yang kita lakukan. Bekerjalah dengan amanah dan 
tanggung jawab. Apalagi kami di marketing, ada pencapaian dan 
pertumbuhan. Jika sekali – dua kali mungkin target tidak tercapai, saya 
tekankan ke teman-teman bahwa minimal mereka tumbuh, artinya ada 
perubahan atau pertumbuhan kinerja yang mereka hasilkan dibandingkan 
tahun-tahun sebelumnya. 
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(Oleh : Annisa Dewi Yustita)

dan inovasi untuk menjawab kebutuhan nasional 
akan produk terkait Covid-19 baik promotif, 
preventif, dan kuratif. 

Strategi ini dibuktikan dengan peluncuran beberapa 
produk baru terkait Covid-19 di tahun 2020 dan 
tahun 2021, seperti Vitamin C Injeksi (Ascorin 
Injeksi), Vitamin C E�ervescent (Merzavit C) melalui 
anak usahanya, PT Lucas Djaja Group, Vitamin C 500 
mg non-acid yang aman bagi penderita gangguan 
asam lambung, serta Pehavit D3 1000 IU.

“Sejumlah produk baru telah kami luncurkan di 2020 
dan 2021 khususnya yang terkait Covid-19. Di tahun 
2022 pun, masih ada sekitar 10 produk baru yang 
akan kami luncurkan, baik yang terkait Covid-19 
ataupun tidak. Bagi kami, penguatan inovasi produk 
baru adalah kunci untuk terus bertahan dan 
tumbuh,” tutup Hadi.“

PT Phapros Tbk yang merupakan salah satu 
perusahaan farmasi nasional terus berupaya 
menjaga ketersediaan produk multivitmaninnya 
sepanjang Ramadan 2022. 

Berpuasa di kondisi pandemi seperti saat ini menjadi 
tantangan tersendiri bagi umat muslim di manapun 
berada, di sisi lain kondisi pancaroba di mana siklus 
hujan dan kemarau masih sangat �uktiatif, menjad-
ikan tubuh butuh ekstra asupan untuk pemenuhan 
kebutuhan nutrisi. Khususnya, untuk menjaga daya 
tahan tubuh dan stamina agar berpuasa dapat terus 
bugar dan sehat, terutama bagi masyarakat yang 
memiliki aktivitas tinggi dan harus tetap aktif selama 
bulan Ramadan. 

Sejalan dengan kondisi tersebut, PT Phapros Tbk 
yang merupakan salah satu perusahaan farmasi 
nasional terus berupaya menjaga ketersediaan 
produk multivitaminnya sepanjang Ramadan 2022. 

“Menjaga daya tahan tubuh dan semaksimal 
mungkin menekan penularan Covid-19 adalah hal 
yang penting dilakukan selama bulan Ramadan 2022 
ini, salah satu cara yang bisa dilakukan selain dengan 
menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan 
mengonsumsi makanan bergizi, adalah masyarakat 
juga sebaiknya mengonsumsi suplemen makanan 
tambahan seperti multivitamin agar ibadah puasa 
berjalan lancar dan tubuh tetap �t”, ujar Direktur 
Utama Phapros, Hadi Kardoko.

Terkait dengan hal tersebut, Emiten berkode saham 
PEHA  yang memiliki banyak lini multivitamin untuk 
semua kalangan masyarakat, baik usia dewasa, 
anak-anak, remaja ataupun lansia ini memastikan 
bahwa stok produk-produk multivitaminnya terjaga 

dan aman selama bulan Ramadan. Hadi menegaskan 
bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dan berkolab-
orasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang 
mendukung jalannya proses bisnis Phapros terkait 
hal tersebut.

“Produk-produk multivitamin kami, seperti Becefort 
baik untuk dewasa ataupun anak, Geriavita dan 
Pehavral dapat dengan mudah ditemui oleh 
masyarakat, mulai dari apotek, toko retail, hingga 
e-commerce,” jelasnya.

Sebagai informasi, salah satu produk multivitamin 
andalan Phapros, yaitu Becefort yang banyak 
dikonsumsi selama masa pandemi ini, membukukan 
kinerja cemerlang di tahun 2021 untuk penjualan via 
platform e-commerce. Kinerja multivitamin tersebut 
naik sebesar lebih dari 100% dibandingkan tahun 
2020. 

Hadi menuturkan, hal tersebut membuktikan bahwa 
permintaan akan produk multivitamin masih tinggi 
dan didukung juga oleh pergeseran perilaku 
konsumen di mana pada saat ini masyarakat lebih 
cenderung berbelanja via platform e-commerce.

Sebelumnya, sejak awal pandemi Covid-19 melanda, 
Phapros telah menerapkan strategi kebijakan yang 
agile, adaptif, dan inovatif agar tetap bisa tumbuh di 
tengah situasi sulit seperti ini. Kebijakan tersebut 
meliputi pergeseran portofolio produk dari yang 
semula mengandalkan sektor perjalanan melalui 
salah satu produk andalannya, Antimo,  menjadi 
lebih fokus ke produk multivitamin dan produk lain 
yang terkait pencegahan dan pengobatan Covid-19, 
optimalisasi semua channel yang bisa digunakan 
untuk peningkatan kinerja, serta penguatan riset 
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- Menerapkan pola makan sehat dan teratur

- Menghindari merokok

- Beristirahat dengan cukup

Selain langkah-langkah di atas, produk Fitogen® 
dari Phapros juga dapat menjadi solusi untuk 
meringankan gejala menopause yang 
mengganggu. 

Fitogen, suplemen �toestrogen andalan 
bagi wanita menopause

Hormon estradiol, yang merupakan pemberi 
sinyal bagi hipotalamus untuk meregulasi 
berbagai fungsi homeostasis tubuh seperti 
kesuburan reproduksi, suhu tubuh, emosi, dan 
keseimbangan energi, akan menurun 
kadarnya saat memasuki masa menopause. 
Pada saat itulah, kinerja hipotalamus akan 
terganggu sehingga timbul gejala-gejala 
menopause yang mengganggu. 

Untuk menjawab masalah tersebut, Fitogen® 
hadir memberikan solusi. Dengan kombinasi 
ekstrak red clover dan vitamin B1, B6 serta 
vitamin E, Fitogen diformulasikan khusus 
untuk membantu memperbaiki fungsi 
homeostasis tubuh.

Kandungan iso�avon dalam ekstrak red clover 
(Trifolium pretense) – yakni formononetin, 
biochanin A, daidzein, serta genistein – 
memiliki struktur kimia yang mirip dengan 
estradiol. Kemiripan struktur tersebut 
membuat iso�avon dapat menggantikan 
fungsi hormon estradiol dalam mengatur 
fungsi homeostasis tubuh sehingga 
masalah-masalah yang timbul seperti hot 
�ushes, emosi labil, dan masalah lainnya pada 
wanita menopause dapat teratasi.

Selain membantu mengatasi masalah-masalah 
menopause yang merepotkan, iso�avon dalam ekstrak 
red clover juga terbukti dapat membantu 
menurunkan kadar kolesterol tubuh dan 
menjaga kepadatan tulang sehingga dapat 
mencegah penyakit jantung dan osteoporosis.

Adapun kandungan vitamin B1, B6 dan 
vitamin E dalam Fitogen berfungsi mencukupi 
kebutuhan vitamin pada wanita menopause 
agar tetap bugar. Sebab, kombinasi dari 
vitamin-vitamin tersebut dapat membantu 
memperbaiki metabolisme tubuh sekaligus 
mencegah radikal bebas.

Konsumsi Fitogen® satu tablet sehari setiap 
hari untuk membantu meringankan gejala 
menopause sehingga Phaprosers dapat tetap 
aktif menjalani rutinitas.
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perubahan siklus dan volume menstruasi 
yang menjadi lebih banyak atau lebih sedikit 
dari biasanya.  Masa transisi ini mulai dapat 
dirasakan kira-kira sekitar 4 tahun sebelum 
masuk masa menopause. 

Setelah masa transisi, berikutnya akan masuk 
ke dalam masa perimenopause, yakni masa 
menjelang terjadinya menopause hingga satu 
tahun setelah menopause. Pada masa inilah 
keseimbangan hormon dalam tubuh berubah 
secara signi�kan sehingga seringkali 
menimbulkan berbagai masalah yang 
merepotkan, seperti sensasi rasa panas, 

berkeringat, dan 

jantung berdebar (hot �ushes), gangguan 
tidur, emosi tidak stabil, gairah seks menurun, 
gangguan konsentrasi dan ingatan, 
kekeringan pada vagina, nyeri pada 
persendian, serta kenaikan berat badan.

Langkah penanganan untuk gejala 
menopause

Umumnya menopause tak membutuhkan 
penanganan khusus karena gejala yang 
dirasakan sifatnya sementara dan akan 
berkurang dengan sendirinya seiring dengan 
berjalannya waktu. 

Adapun sebagian dari masalah-masalah 
tersebut dapat dikendalikan dengan 
beberapa langkah sederhana seperti di bawah 
ini: 

- Mengatasi penyebab sensasi panas dan 
berkeringat 

- Berolahraga secara teratur

(Oleh : Jalu Satwiko)

Peringatan Hari Kartini pada 21 April menjadi 
momentum bagi perempuan Indonesia untuk 
memperoleh kesempatan, hak, dan otonomi 
yang setara dengan pria dalam hal 
mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, 
serta berbagai bidang lainnya.

Berkat perjuangan RA Kartini, kini, semakin 
banyak perempuan Indonesia yang memiliki 
keleluasaan untuk mengembangkan potensi, 
bekerja dan meniti karir sehingga memiliki peran 
dalam perekonomian keluarga, yang 
berdampak pada kemajuan perekonomian 
negara.

Akan tetapi, jalan terjal dan berliku masih 
jamak ditemui oleh perempuan Indonesia 
yang memilih untuk berkarir dan produktif 
mencari nafkah untuk keluarga.

Banyak dari penghalang tersebut berasal 
dari faktor eksternal, seperti kebijakan 
perusahaan yang tidak ramah terhadap 
perempuan hingga stigma masyarakat yang 
masih menganggap buruk para perempuan 
pekerja.

Selain faktor eksternal, ada pula faktor 
internal yang sedikit banyak berpengaruh 
terhadap produktivitas kaum hawa. Salah 
satunya ialah siklus biologis yang 
dimiliki oleh perempuan itu sendiri.

Hal ini disebabkan karena 
adanya perubahan siklus 
hormon reproduksi pada 
perempuan seringkali menimbulkan gejala 
�sik maupun emosional, seperti pada saat 
menopause.

Bagi sebagian wanita, menopause dapat 
menurunkan kualitas hidup yang berpengaruh 
terhadap kinerjanya dalam melakukan 
pekerjaan sehari-hari. Ini terjadi karena 
menopause dapat menimbulkan berbagai 
masalah. Namun, mau tidak mau, setiap 
wanita pada saatnya pasti akan mengalami 
menopause. 

Menopause ialah fase berhentinya siklus 
menstruasi oleh karena terjadinya penurunan 
kadar hormon reproduksi dalam tubuh 
seorang wanita. Menopause umumnya terjadi 
secara alami karena penuaan, tetapi dapat 
juga disebabkan karena hal lain seperti operasi 
(misal pada operasi histerektomi) atau 
pengaruh pengobatan (misal pada 
kemoterapi).

Gejala Menopause

Terjadinya menopause biasanya diawali 
dengan masa transisi yang ditandai dengan 

Menghidupkan Semangat Juang Kartini 
Bersama dengan Fitogen®
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PT Phapros Tbk. yang merupakan anak usaha dari PT Kimia Farma Tbk 
menyalurkan dana kemitraan tahap I/2022 kepada pelaku usaha kecil 
dan menengah pada hari Selasa (29/3)  di kantor Imam Bonjol, 
Semarang, Jawa Tengah.

Program penyaluran dana kemitraan tersebut merupakan bentuk 
komitmen Phapros untuk mengembangkan kemampuan usaha kecil 
agar lebih mandiri, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sehing-
ga tercipta nuansa pemerataan pembangunan dan peningkatan/perlua-
san lapangan pekerjaan di daerah.

Direktur Utama Phapros, Hadi Kardoko yang hadir secara virtual dalam 
acara tersebut mengatakan bahwa dana kemitraan tetap digunakan 
sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pada saat mengajukan 
pinjaman dan dapat bermanfaat bagi masayarat sekitar. Dan berharap 
Phapros bisa terus berkembang sehingga dapat memberikan dana 
kemitraan kepada para pelaku UMKM dan masyarakat sekitar.

“Total dana yang dikucurkan pada tahap I/2022 ini sejumlah Rp 
595.000.000 dengan menjaring 10 mitra yang tersebar di wilayah Jawa 
Tengah dan Jawa Barat. Adapun para mitra binaan tersebut memiliki 
jenis perdagangan dan jasa” ujar Hadi Kardoko.

“Kami berharap program kemitraan ini dapat terus berkembang agar 
ekonomi bisa tumbuh secara nasional.” lanjutnya. 

GM Corporate Secretary, Zahmilia Akbar menambahkan bahwa selama 
masa pandemi Covid-19, sektor UMKM menjadi penopang bagi pertum-
buhan ekonomi Indonesia. Kontribusi produk UMKM terus tumbuh 
signi�kan di atas 50 persen untuk PDB (Produk Domestik Bruto).

Phapros juga senantiasa memfasilitasi para mitra dengan turut berparti-
sipasi dan berkontribusi nyata dalam ragam ajang pameran UMKM baik 
di taraf lokal maupun nasional, seperti misalnya kegiatan dalam ajang 
pameran Inacraft tiap satu tahun sekali, termasuk memberikan beragam 
pelatihan dan studi banding untuk pengembangan bisnis UMKM 
dengan tujuan agar mitra binaannya semakin maju.

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, PT Phapros Tbk 
mengadakan acara munggahan atau Tausiyah dan Doa Bersama 
Menyambut Bulan Suci Ramdan 1443 Hijriah. Acara ini bertema ‘Jadikan 
Ramadanmu sebagai momentum untuk meningkatkan AKHLAK’ dan 
digelar secara hybrid via aplikasi Zoom dan Youtube yang dihadiri oleh  
Dewan Komisaris, Direksi PT Phapros Tbk, Direksi PT Lucas Djaja dan 
Direksi Marin Liza Farmasi serta seluruh karyawan Phapros dan entitas 
anak perusahaan dari seluruh Indonesia pada Jumat(1/4).

Munggahan adalah tradisi masyarakat Islam Indonesia untuk 
menyambut datangnya bulan Ramadan. Acara ini biasanya dilakukan 
pada akhir bulan Sya’ban, satu atau dua hari menjelang Ramadan. 
Acara ini sudah menjadi tradisi di Phapros serta menjadi bentuk rasa 
syukur dalam menyambut bulan suci Ramadan. 

Acara dimulai dengan pembacaan Al Quran dan sari tilawah yang 
dibawakan dengan merdu, kemudian dilanjutkan dengan sambutan 
Komisaris Utama PT Phapros Tbk, Maxi Rein Rondonuwu. Dalam 
sambutannya, ia berharap agar Ramadan tahun ini bisa menjadi re�eksi 
bagi seluruh Phaprosers untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik di 
kemudian hari. Acara ini turut mengundang Ustad KH Dr Fahrurrozi, 
M.Ag untuk mengisi tausiyah sekaligus memimpin doa bersama. 

Dalam tausiyahnya, ia mengajak kepada seluruh karyawan untuk 
bersama mengekspresikan kegembiraan dan kecintaan beribadah 
dengan menjalankan puasa Ramadan, meningkatkan produktivitas, 
memohon ampunan, agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi yang 
berpedoman dengan core value AKHLAK. Semoga dengan acara ini 
dapat membuat seluruh karyawan semakin kompak dalam sinergi untuk 
mencapai target perusahaan.
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1. Kebijakan Fiskal

Menurut OJK, kebijakan �skal adalah kebijakan tentang 
perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah 
dengan tujuan ekonomi tertentu. Kebijakan �skal yang diambil 
dalam hal mengatasi in�asi dapat berupa pengurangan 
pengeluaran pemerintah dan peningkatan tarif pajak. 

Peningkatan tarif pajak dimaksudkan agar ada dana 
lebih dari masyarakat yang masuk ke 

pemerintah dengan tujuan mengurangi 
peredaran uang.

2. Kebijakan Moneter

Menurut Bank Indonesia, 
kebijakan moneter adalah 

peraturan dan ketentuan yang 
dikeluarkan oleh otoritas 
moneter untuk mengontrol 
uang beredar, in�asi, dan 
untuk memelihara 
stabilitas ekonomi suatu 
negara. Kebijakan yang 
sering kita jumpai dalam 
hal ini adalah peningkatan 
suku bunga, jual beli surat 

berharga, dan politik 
pembatasan kredit.  Suku 

bunga yang tinggi 
mendorong masyarakat untuk 

menabung dengan tujuan uang 
yang beredar menjadi berkurang. 

Begitu juga dengan jual beli surat 
berharga dan pembatasan kredit yang 

bertujuan mengontrol peredaran uang di 
masyarakat.

3. Kebijakan Non Fiskal dan Non Moneter

Dalam hal ini pemerintah dapat membuat regulasi untuk 
mendorong tingkat produksi perusahaan agar terjadi 
keseimbangan terhadap supply and demand di masyarakat. 
Pemerintah juga bisa membuat regulasi untuk mengatur tingkat 
upah pekerja, menetapkan harga eceran tertinggi (HET), dan 
melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi barang di 
masayarakat.

Nah, uraian di atas kurang lebihnya cukup menjelaskan kenapa 
harga sebuah barang saat ini berbeda jauh dengan harga barang 
yang sama saat kita masih kecil. Semoga tingkat in�asi di 
Indonesia selalu terkendali dan kita lebih bijaksana dalam melihat 
fenomena ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Tentunya tidak 
lupa kita selalu berharap makanan ringan dan wafer yang beredar 
bisa kembali kepada ukuran dan cita rasa yang sama seperti masa 
kejayaan.

Generasi milenial yang pada tahun 2000-an masih berusia 
anak-anak, seringkali diminta membantu orang tua untuk 
membeli minyak tanah dengan membawa sebuah jerigen di 
warung dekat rumah. Tidak sedikit pula tetangga di sekitar kita 
berdagang BBM eceran. Apakah kita masih ingat harga BBM pada 
saat itu? Ya, kurang lebih Rp 1.500,- per liter. Makanan ringan dan 
jajanan kaki lima terasa banyak saat kita beli 
menggunakan uang sebesar itu. Namun pada 
tahun 2022 ini, untuk mendapatkan barang 
serupa kita harus merogoh kocek sekitar 
Rp 12.500,-. Hal tersebut diakibatkan 
oleh in�asi.

Menurut Bank Indonesia, in�asi 
adalah kenaikan harga barang 
dan jasa secara umum dan 
terus menerus dalam jangka 
waktu tertentu. Penyebab 
dari in�asi yang paling 
umum di antaranya adalah 
ketidak seimbangan 
antara supply and demand, 
jumlah uang yang beredar 
semakin banyak, dan 
peningkatan biaya 
produksi.

Tingkat permintaan barang 
yang tinggi namun tidak 
diimbangi oleh persediaan 
yang cukup akan membuat 
harga barang tersebut menjadi naik. 
Jika hal ini dibiarkan terjadi, harga barang 
akan terus menerus mengalami kenaikan. 
Jumlah uang yang beredar terlalu banyak juga 
berpengaruh terhadap kenaikan harga barang. Uang yang 
banyak beredar mengakibatkan penjual atau produsen 
menaikkan harga barang agar barang tersebut tetap memiliki 
nilai di masayarakat. Seperti sebuah lingkaran yang 
menyeramkan, berbagai macam dinamika yang terjadi di luar 
memaksa perusahaan mengalami peningkatan biaya produksi 
yang berdampak pada semakin naiknya harga barang yang 
dihasilkan. Perusahaan harus mengalami peningkatan upah 
pekerja, membeli bahan baku dengan harga tinggi, dan 
peningkatan kewajiban perpajakan. Hal unik yang kita temukan 
adalah tidak sedikit produk makanan yang beredar di pasaran 
tetap memiliki harga yang sama dari sebelumnya, namun 
kuantitas dan kualitas dari produk tersebut berkurang signi�kan.

Pemerintah sebenarnya sudah memiliki beberapa kebijakan 
untuk mengendalikan in�asi. Kebijakan-kebijakan tersebut 
adalah:
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Jika jual beli motor bekas atau mobil bekas hanya 
menggunakan STNK, patut dicurigai ini merupakan 
modus penipuan atau kendaraan bermotor hasil 
curian, sebab terdapat risiko hukum yaitu kepemilikan 
sepeda motor atau mobil bekas menjadi tidak 
terlegitimasi karena tidak adanya BPKB. Untuk itu, 
guna mengantisipasi persoalan hukum di kemudian 
hari, lebih baik minta BPKB sebagai bukti kepemilikan 
dalam jual beli motor bekas, bukan hanya STNK.

Selain itu, hal ini juga untuk menghindari risiko hukum 
yang mungkin terjadi, yaitu menghindari kejahatan 
dalam jual beli motor bekas atau mobil bekas, salah 
satunya penipuan. Jika terjadi penipuan berarti telah 
terjadi suatu sebab yang terlarang, sehingga tidak 
memenuhi unsur persetujuan dalam Pasal 1320 KUH 
Perdata. Ketika penipuan terjadi, maka penipuan 
tersebut dapat dijadikan dasar bagi pembatalan suatu 
jual beli kendaraan bekas. Tetapi, pada praktiknya 
tidak semudah itu membatalkan suatu jual beli. 
Biasanya pelaku penipuan sudah membawa kabur 
uang korban (pembeli) dan tentu tidak 
mengembalikannya.

Selain penjabaran di atas, guna meminimalisir risiko 
hukum penipuan dari jual beli motor bekas atau mobil 
bekas, berikut tips aman membeli kendaraan second:

1. Perhatikan dokumen kendaraan dan periksa 
keasliannya

Dokumen kendaraan yang bisa diperiksa yakni STNK 
dan BPKB. Jika masih ragu, boleh minta informasi ke 
kepolisian. Cocokkan keterangan yang ada pada 
STNK, seperti warna kendaraan, nomor mesin, nomor 
rangka dan tahun pembuatan dengan kondisi �sik 
motor bekas atau mobil bekas.

2. Perhatikan tahun pembuatan dan angka di 
speedometer

Perhatikan tahun pembuatan kendaraan dan angka 
yang ada di speedometer, apakah wajar atau terdapat 
hal yang tidak wajar.

3. Cek mesin kendaraan

Jangan hanya memperhatikan kemulusan �sik 
kendaraan saja, namun lakukan juga pengecekan 
mesin motor bekas atau mobil bekas. Jika awam, 
minta bantuan teman yang tahu tentang mesin 
kendaraan atau mekanik profesional. Biayanya cukup 
terjangkau, kok.

4. Utamakan membeli kendaraan dari pemilik 
pertama

Hal ini untuk mengetahui track record kondisi 
kendaraannya. Jika informasi kendaraan berasal dari 
iklan, tanyakan kepada pemasang iklan apakah dia 
mempunyai motor bekas lain yang dijual. Jika 
jawabnya ada motor yang lain, maka orang tersebut 
biasanya makelar, bukan pemilik pertama.

5. Jangan mudah tergiur dengan harga yang murah

Carilah tahu dulu harga pasaran dari motor bekas atau 
mobil bekas tersebut sebelum melakukan penawaran. 
Lakukan pembayaran dengan cara cash and carry. Jika 
pembayaran dengan transfer maka lakukan secara 
bersama-sama dan segera minta kendaraannya. Selain 
itu juga mintalah fotokopi tanda pengenal si pemilik 
yang masih berlaku untuk keperluan balik nama 
kendaraan.

6. Hindari kendaraan yang masih menjadi jaminan 
kredit 

dan dibawa oleh pengemudi kendaraan bermotor. 
Hal ini menjadi penting karena membawa kendaraan 
bermotor tanpa STNK dan TNKB merupakan tindak 
pidana lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 
288 ayat (1) dan Pasal 280 UU LLAJ, yang berbunyi:

Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan 
Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat 
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda 
Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau 
denda paling banyak Rp500 ribu.

Pasal 280 UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan 
Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling 
banyak Rp500 ribu.

Dikarenakan BPKB berfungsi sebagai dokumen 
legitimasi kepemilikan suatu kendaraan bermotor, 
maka status keberlakuannya tergantung pada ada 
atau tidaknya pemindahan kepemilikan kendaraan 
bermotor, yang salah satunya dapat terjadi akibat jual 
beli, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU 
LLAJ sebagai berikut:

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama 
kepemilikannya tidak dipindahtangankan.

Apabila kepemilikan kendaraan bermotor beralih, 
misalnya dijual atau dihibahkan, atau bila buku 
registrasi hilang atau rusak, maka pemilik kendaraan 
bermotor wajib melaporkan hal tersebut kepada 
kepolisian. Pelaporan ini disampaikan kepada 
kepolisian di tempat kendaraan bermotor tersebut 
terakhir diregistrasi.

Sebagaimana diterangkan sebelumnya, kepemilikan 
kendaraan bermotor dapat beralih karena dijual. 
Secara hukum, perbuatan jual beli motor bekas ini 
mengacu pada Pasal 1457 KUH Perdata:

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak 
yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 
suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar 
harga yang dijanjikan.

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah 
pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai 
kesepakatan tentang barang tersebut beserta 
harganya, meskipun barang itu belum diserahkan 
dan harganya belum dibayar.

Namun, perlu dicermati bahwa jual beli pada 
dasarnya merupakan suatu persetujuan (perjanjian). 
Maka dari itu, supaya terjadi persetujuan/perjanjian 
yang sah, perlu dipenuhi empat (4) syarat berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu pokok persoalan tertentu;

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dengan demikian, jual beli motor bekas atau mobil 
bekas tidak dapat hanya menggunakan STNK, karena 
fungsi STNK bukanlah sebagai bukti kepemilikan, 
namun sebagai bukti legitimasi suatu kendaraan 
bermotor beroperasi saja.

Membeli kendaraan bekas masih cukup menjadi 
primadona hingga saat ini karena berbagai alasan. 
Apakah Phaproser sedang memikirkan untuk 
membeli kendaraan bekas? Agar tidak kena tipu 
kendaraan “bodong”, simak tips berikut, ya.

Pada prinsipnya, setiap kendaraan bermotor, 
termasuk sepeda motor dan mobil, wajib untuk 
diregistrasikan. Hal ini mempunyai beberapa tujuan 
yaitu untuk tertib administrasi; pengendalian dan 
pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan, 
mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau 
kejahatan; perencanaan, operasional manajemen dan 
rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan; serta 
perencanaan pembangunan nasional.

Adapun registrasi tersebut meliputi:

1. Registrasi kendaraan bermotor baru, yang 
mencakup:

a. Registrasi dan identi�kasi kendaraan 
bermotor dan pemiliknya

b. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 
(“BPKB”)

c. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor (“STNK”) dan Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor (“TNKB/Plat Nomor”).

2. Registrasi perubahan identitas kendaraan 
bermotor dan pemilik.

3. Registrasi perpanjangan kendaraan bermotor.

4. Registrasi pengesahan kendaraan bermotor.

Penerbitan dan pemberian BPKB, STNK, dan TNKB 
bagi pemilik kendaraan bermotor tersebut menjadi 
tanda jika kendaraan bermotor telah diregistrasi oleh 
kepolisian Republik Indonesia.

Jadi, STNK bukan menjadi tanda/bukti kepemilikan 
kendaraan bermotor, ya.

Mengingat STNK bukanlah bukti kepemilikan 
kendaraan bermotor, lalu apa yang menjadi bukti 
kepemilikan kendaraan bermotor? Untuk 
menjawabnya, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu 
apa yang dimaksud dengan BPKB, STNK, dan TNKB. 
Berdasarkan kutipan dari Peraturan Kapolri Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identi�kasi 
Kendaraan Bermotor:

1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah 
dokumen pemberi legitimasi kepemilikan 
kendaraan bermotor (“ranmor”) yang diterbitkan 
Polri dan berisi identitas ranmor dan pemilik, yang 
berlaku selama ranmor tidak dipindahtangankan.

2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 
adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti 
legitimasi pengoperasian ranmor yang berbentuk 
surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang 
berisi identitas pemilik, identitas ranmor dan 
masa berlaku termasuk pengesahannya.

3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah 
tanda regident ranmor yang berfungsi sebagai 
bukti legitimasi pengoperasian ranmor berupa 
pelat atau berbahan lain dengan spesi�kasi 
tertentu yang diterbitkan Polri.

Dari penjelasan di atas, jadi yang merupakan bukti 
kepemilikan sepeda motor atau mobil adalah BPKB. 
Sedangkan STNK dan TNKB mempunyai fungsi 
sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan 
bermotor. 

Meski demikian, STNK dan TNKB juga wajib dilengkapi 

(Oleh : Ajeng Vania)
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yaitu Materi K3LL-General (Awareness K3LL); Materi Kesiapan Tanggap 
Darurat; Materi Sistem Manajemen K3 PP50/12dan tools Pemenuhan Sistem 
Manajemen K3 (materi audit) dan Legal Compliance; serta Materi Safety Patrol. 

Pada materi terinfokan bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat 2 PP nomor 50 
tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 disebutkan bahwa de�nisi K3 itu 
adalah : Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan 
kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja. Dengan adanya sumber bahaya dari 
interaksi 3 komponen utama yaitu Tenaga 

Kerja–Bahan-Alat Kerja akan membutuhkan 
pengendalian terhadap risiko kerja berkaitan 
dengan kegiatan kerja sehingga dapat  terciptanya 
tempat kerja yang aman, e�sien, dan produktif.

Hari ke-2 pelatihan merupakan gemba di PT Lucas 
Djaja dan PT Marin ke area pergudangan, area 
proses produksi, dan area laboratorium. Pada 
pelaksanaan gemba, pelatih memberikan contoh 
identi�kasi risiko kerja serta contoh perbaikan yang 
dapat diusulkan untuk implementasi. Di akhir hari 
ke-2 pelatihan setiap kelompok area gemba 
mempresentasikan kepada Direksi terkait hasil 
gemba per area kerja.

Hari ke-3 pelaksanaan pelatihan merupakan 
penyusunan komitmen mengimplementasikan SMK3, 

dimulai dengan penyusunan “Daftar Anggota Tim 
Tanggap Darurat” per departemen atau gabungan dari 

beberapa departemen terkait. Setelah itu dilaksanakan penyusunan Struktur 
Organisasi Tim P2K3L masing-masing untuk PT Lucas Djaja dan PT Marin Liza 
Farmasi, yang telah melibatkan Direksi, Senior Manager, Sekretaris, Kordinator 
Tim Tanggap Darurat, Bidang Kesehatan, Bidang Lingkungan, dan Bidang 
Pelatihan. Dan telah ditetapkan juga KPI untuk P2K3L sehingga menjadi atensi 
bagi manajemen dan semua jajaran karyawan di Lucas dan Marin. Semoga 
dengan pelaksanaan P2K3L ini dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi 
karyawan, pengembangan perusahaan dan dunia usaha di PT Lucas Djaja dan 
PT Marin Liza Farmasi.

Isu globalisasi dan pandemi Covid-19 tidak akan habis dibicarakan terutama 
dari tahun 2019 sampai 2022 ini. Globalisasi mendapatkan tantangan baru 
dengan adanya era revolusi industri berbasis teknologi 4.0, serta issue 
pandemik Covid-19 yang telah melewati banyak fasa dalam 
perkembangannya hingga saat ini mencapai fasa kekebalan komunitas 
dengan program vaksin. Selain itu Lucas-Marin merupakan industri farmasi  
yang masing-masing mempunyai keterkaitan yang erat antara personil, 
bahan dan alat produksi–alat uji. Semua isu ini 
memberikan dampak bahaya yang beragam dan 
kompleks. Untuk itu, perkembangan dan informasi 
harus diimbangi dengan upaya untuk menekan 
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui 
pelaksanaan SMK3LL (Sistem Manajemen 
Keselamatan Kesehatan Kerja Lindungan 
Lingkungan). 

Manajemen PT Lucas Djaja dan Manajemen PT 
Marin Liza Farmasi bekerjasama dengan 
Manajemen PT Phapros Tbk dalam pelaksanaan 
Kegiatan Kunjungan dan Sharing Knowledge dari  
Tim Sistem Manajemen Integrasi (Deputy EHS) PT 
Phapros Tbk. ke Tim PT Lucas Djaja dan PT Marin 
Liza Farmasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan 
selama 3 hari dari tanggal 30 Maret sampai 
dengan 1 April 2022, yang bertempat di PT Lucas 
Djaja dan PT Marin Liza Farmasi. Acara ini dibuka oleh 
Direktur PT Lucas Djaja, Azrudyl Azrul Azwar dan 
Direktur PT Marin Liza Farmasi,  Ronawa Yulianto. Tim Sistem Manajemen 
Integrasi (Deputy EHS) PT Phapros Tbk. yang memberikan pelatihan sebanyak 
3 personil. Pelatihan diikuti oleh personil perwakilan dari berbagai 
departemen Lucas dan Marin, diantaranya adalah Departemen HRGA, 
Departemen QA, Departemen QC, Departemen R&D, Departemen Produksi, 
Departemen Engineering, Departemen PPIC.

Kegiatan selama 3 hari ini terbagi menjadi 3 bagian utama yaitu sharing 
knowledge (pemberian materi), pelaksanaan gemba, serta penyusunan 
komitmen mengimplementasikan SMK3. Pemberian materi dilaksanakan 
pada hari pertama di tanggal 30 Maret 2022, terdapat 4 materi yang diberikan 

Kirim jawaban Anda melalui email :  redaksiswara@phapros.co.id 
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Burger mana yang memiliki perbedaan?

Lucas Group Goes To :
 Implementasi  Program  Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja Lingkungan

JAWABAN ASAH OTAK
Maret 2022

JAWABAN : 

Bayangan mana yang tepat 
untuk gambar burung di samping?

Pemenang Asah Otak Maret 2022:

1. Agus Romdhoni - Tax O�cer
2. Wahyu Tri Wijayanto - SPI

Bayangan nomor 5


