
Industri pariwisata domestik maupun 

mancanegara terus berkembang pesat. Pada 

semester I 2022 yang lalu, jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara mencapai angka 1,2 

juta orang, lebih tinggi dibanding tahun 2021 

yang angka total dalam setahun mencapai 1,6 

juta wisatawan. Selain itu, peringkat Indonesia 

dalam Travel and Tourism Competitiveness Index 

(TTCI) 2021 meningkat dari urutan 44 menjadi 

urutan 32, lebih tinggi dari Malaysia, Thailand 

dan Vietnam. Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif sendiri optimis di kuartal 

keempat 2022 ini jumlah wisatawan 

mancanegara akan meningkat 3 juta orang dan 

pergerakan wisatawan dalam negeri juga 1,4 

miliar orang.

Dari sisi sektor transportasi, berdasarkan data 

dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah 

penumpang pesawat domestik mencapai 38,1 

juta orang pada Januari-September 2022. orang.  
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Tak terasa kita sudah memasuki penghujung tahun 2022 dan dalam 

hitungan hari, kita siap menyambut awal tahun 2023. Meski masih dalam 

masa pandemi Covid-19 dan saat ini sudah banyak virus yang bermutasi, 

tak ada salahnya jika kita rehat sejenak dari hiruk pikuk pekerjaan untuk 

menikmati libur akhir tahun tapi tetap aman dan nyaman.

Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan jika kita mau menikmati libur 

akhir tahun dengan aman dan nyaman, seperti berikut:

1.  Berlibur di luar tanggal merah

Jika Phaprosers berlibur di tanggal 

merah, sudah bisa dipastikan bahwa 

lokasi wisata yang dikunjungi akan 

ramai pengunjung dan bisa 

meningkatkan peluang kita tertular 

berabagai macam penyakit. Alangkah 

lebih baik jika Phaprosers 

memanfaatkan jatah cuti agar liburan 

bisa berjalan aman dan nyaman serta 

meminimalkan risiko terinfeksi 

Covid-19.

2. Pilih lokasi wisata yang 

terbuka

Berlibur di tengah alam terbuka, 

seperti pantai atau pegunungan bisa 

mengurangi tingkat stress dalam 

tubuh dengan menikmati 

pemandangan alam dan udara yang 

segar. Selain itu, berwisata di alam 

terbuka juga lebih baik menjadi 

pilihan utama karena dapat 

meminimalkan potensi risiko penularan Covid-19. 

3. Lakukan tes usap (swab test)

Penularan Covid-19 memang tidak semasif pada saat pandemi melanda 

seluruh negeri, namun kita harus tetap waspada karena ada 

Aman dan Nyaman Berlibur di Tengah Pandemi 

kemungkinan kita akan hidup berdampingan dengan virus tersebut. 

Agar libur akhir tahun terasa aman dan nyaman, serta tidak 

membahayakan orang lain, tak ada salahnya jika sebelum berangkat kita 

lakukan tes usap (swab test). Jika hasilnya negatif, kita bisa berlibur 

dengan tenang.

4. Jaga asupan nutrisi untuk daya tahan tubuh yang kuat

Pastikan Phaprosers tetap menjaga asupan nutrisi dengan 

mengonsumsi makanan bergizi dan suplemen tambahan jika 

diperlukan. Dengan asupan gizi seimbang, maka hal itu akan membantu 

memperkuat kekebalan tubuh 

untuk melawan infeksi Covid-19. 

Selain makanan, jangan lupa 

minum air putih dalam jumlah 

yang cukup agar tubuh selalu 

dalam keadaan terhidrasi.

5.  Terapkan Protokol 

Kesehatan di manapun dan 

kapanpun

Setelah kita menentukan destinasi 

dan menyiapkan akomodasi 

untuk berlibur di akhir tahun 

bersama keluarga, jangan lupa 

untuk tetap menerapkan protokol 

kesehatan di manapun dan 

kapanpun kita bepergian. Ada 

baiknya kita siapkan masker 

cadangan dan membawa hand 

sanitizer agar kebersihan tangan 

selalu terjaga. Jika Phaprosers 

membawa anak saat berlibur, ingatkan mereka agat tidak membuka 

masker sembarangan. Masker hanya boleh dilepas jika hendak makan, 

jadi meski merasa tidak nyaman jangan sampai anak – anak lengah. 

Ingat, kesehatan keluarga menjadi hal utama di atas suka cita libur akhir 

tahun. Selamat berlibur dengan aman dan nyaman!
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Meningkat Jelang Libur Akhir Tahun
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Tumbuh Lebih dari 130 Persen di Akhir Kuartal III/2022, 
Phapros Optimis Kinerja Antimo Meningkat 

Jelang Libur Akhir Tahun
(Oleh : Annisa Dewi Yustita)

Industri pariwisata domestik maupun 

mancanegara terus berkembang pesat. Pada 

semester I 2022 yang lalu, jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara mencapai angka 1,2 

juta orang, lebih tinggi dibanding tahun 2021 

yang angka total dalam setahun mencapai 1,6 

juta wisatawan. Selain itu, peringkat Indonesia 

dalam Travel and Tourism Competitiveness 

Index (TTCI) 2021 meningkat dari urutan 44 

menjadi urutan 32, lebih tinggi dari Malaysia, 

Thailand dan Vietnam. Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif sendiri optimis di kuartal 

keempat 2022 ini jumlah wisatawan 

mancanegara akan meningkat 3 juta orang dan 

pergerakan wisatawan dalam negeri juga 1,4 

miliar orang.

Dari sisi sektor transportasi, berdasarkan data 

dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah 

penumpang pesawat domestik mencapai 38,1 

juta orang pada Januari-September 2022. 

orang.  Sementara itu jumlah penumpang 

pesawat internasional mencapai 4,1 juta orang. 

Untuk transportasi laut, BPS mencatat selama 

Januari–September 2022, jumlah penumpang 

mencapai 13,2 juta orang atau naik 19,16 

persen dibanding dengan periode yang sama 

tahun 2021, sementara jumlah penumpang 

kereta api dalam periode yang sama mencapai 

192,8 juta orang atau naik 85,76 persen 

dibanding periode yang sama tahun 2021.

Industri farmasi merupakan salah satu sektor 

yang turut mendapatkan dampak positif dari 

menggeliatnya sektor pariwisata. Menurut 

Direktur Utama PT Phapros Tbk, Hadi Kardoko, 

Antimo Group, salah satu produk unggulan 

dari emiten berkode saham PEHA tersebut 

mencatat pertumbuhan yang positif selama 

tahun 2022. 

“Pada Semester I kemarin, pertumbuhan 

penjualan Antimo mencapai lebih dari 100 

persen dibandingkan tahun 2021. Kemudian, 

di akhir Kuartal III 2022 ini, Antimo dan produk 

turunan yang menyasar segmen travel 

convenience juga tumbuh diatas 130 persen 

dibanding periode yang sama tahun lalu. Kami 

pun optimis, di Desember ini penjualannya 

semakin meningkat karena libur Natal dan 

Tahun Baru,” tuturnya saat dihubungi di 

Jakarta (14/12).

Sebagai produk yang banyak dikonsumsi 

masyarakat Indonesia yang sering mengalami 

motion sickness (mabuk perjalanan), Antimo 

merupakan living legend brand yang telah 

berusia genap 50 tahun di 2022 ini serta 

memberikan kontribusi yang cukup signifikan 

terhadap kinerja penjualan Phapros selama ini.

Pada 2023 nanti, tambah Hadi, Phapros akan 

melakukan berbagai inovasi berbasis riset 

untuk memproduksi beragam obat dan alat 

kesehatan yang dibutuhkan masyarakat 

Indonesia dan berpotensi untuk diekspor ke 

negara-negara lain, termasuk menjadikan 

commercial excellence, operational excellence, 

financial excellence dan digitalisasi sebagai 

bagian dari strategi lanjutan dari tahun ini.

“Kami konsisten untuk menciptakan produk 

berbasis kebutuhan, bukan sekedar mengikut 

tren padahal tidak dibutuhkan oleh 

masyarakat. Sebagai perusahaan milik negara, 

tentu kami turut bertanggungjawab 

memberikan kinerja yang terbaik dengan 

inovasi terbaik sehingga dampaknya tidak saja 

dirasakan oleh masyarakat yang 

mengkonsumsi obat-obat dari Phapros, tapi 

juga negara yang mendapatkan pemasukan 

dari kinerja perusahaan,” tutupnya.
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Phapros Raih Penghargaan Dalam 
Temu Karya Mutu dan Produktivitas 

Nasional (TKMPN) XXVI 2022
(Oleh : Andharu Wahyu)

Pada tahun 2022, ajang inovasi nasional 

terbesar Temu Karya Mutu dan Produktivitas 

Nasional (TKMPN) XXVI kembali 

diselenggarakan oleh Wahana Kendali Mutu 

(WKM) bekerja sama dengan Asosiasi 

Manajemen Mutu dan Produktifitas Indonesia 

(AMMPI), didukung oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan RI dan Kementerian 

Perindustrian RI pada 21-25 November 2022, di 

Lombok NTB. Kegiatan tersebut diikuti lebih 

dari 1.500 peserta dari 129 perusahaan besar di 

Indonesia dalam kategori nasional di bidang 

manajemen mutu dan produktivitas kerja.

Pada ajang ini Phapros meraih 3 penghargaan 

sekaligus dengan predikat gold. Ketiga 

penghargaan tersebut diraih oleh:

1. Tim BTS dengan anggota Afi Nurhadiyanto, 

Hamam Bahar & Ferra Halang Cornella 

melakukan inovasi Menurunkan lama waktu 

penyelesaian penyusunan anggaran 

investasi dari 33 hari menjadi 14 hari melalui 

web e-budgeting modul investasi.

2. Tim Galaxy dengan anggota Devy Martina 

Cahyaningrum, Aviva Aulianingtyas & 

Khusni Yahya melakukan inovasi Efisiensi 

penggunaan staining buffer dan 

penggantian petripad dari disposable 

menjadi reusable pada pengujian ALT dan 

AKK dengan penurunan biaya sebesar 55%.

3. Tim Grand Squad dengan anggota Rifqi 

Thefandika Risandy, Novi Setiyawan & Ferra 

Halang Cornella melakukan inovasi Reduksi 

Potensi Ergonomic Disorder pada Lini 

Granulasi dengan Memenuhi Standar Kerja 

Ergonomi OWAS, REBA, dan RULA Selama 

Periode Juli 2021 sampai Juli 2022.

Ajang ini bertujuan untuk mendorong peserta 

untuk melakukan inovasi pada area wilayah 

pekerjaan mempunyai konvergensi tinggi, 

diharapkan inovasi baru dapat mengubah 

wajah industri secara keseluruhan.
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(Oleh: Beni Hadiyanto)

(Oleh: Stefania Orance K.)

PT Phapros Tbk yang merupakan anak usaha dari PT Kimia Farma Tbk 

menyalurkan program pendanaan UMK tahap IV/2022 kepada pelaku 

usaha kecil dan menengah pada hari Kamis (22/12)  di kantor Imam 

Bonjol, Semarang, Jawa Tengah.

Pada bulan Desember 2022, TJSL PT Phapros Tbk memberikan bantuan 

kepada Roemah Difabel berupa kain katun sebanyak 53.5 meter 

dengan motif yang berbeda-beda. Pemberian kain tersebut 

dimaksudkan agar para siswa difabel dapat lebih meningkatkan 

kreativitas membuat pakaian yang dapat digunakan sehari-hari. 

Tidak hanya meningkatkan kreativitas saja, diharapkan hasil dari 

pembuatan celana  dapat dipasarkan melalui pasar online dan offline. 

Pemasaran secara online bisa melalui e-commerce sedangkan offline 

bisa melalui pameran yang sering diikuti oleh Roemah Difabel. Secara 

tidak langsung hal ini tentu saja bisa meningkatkan taraf ekonomi bagi 

kesejahteraan anak-anak difabel dibawah naungan Yayasan Roemah 

Difabel Semarang.

Pemberian Sarana Kreativitas Berupa Kain 
untuk Roemah Difabel

Program pendanaan UMK tersebut merupakan bentuk komitmen 

Phapros untuk mengembangkan kemampuan usaha kecil agar lebih 

mandiri, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga tercipta 

nuansa pemerataan pembangunan dan peningkatan/perluasan 

lapangan pekerjaan di daerah.

General Manager Corporate Secretary, Zahmilia Akbar yang hadir secara 

virtual dalam ceremonial program pendanaan UMKM tersebut 

mengatakan bahwa UMKM merupakan salah satu pengerak ekonomi  

nasional Indonesia saat ini, terutama saat masa transisi dari pandemi ke 

fase new normal. Dimana ekonomi belum sepenuhnya tumbuh, tetapi 

UMKM mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi. Phapros terus 

berkonsisten mempertahankan program pendanaan ini agar dapat 

mendukung UKM untuk terus dapat berkembang di seluruh Indonesia. 

Harapannya para mitra binaan nanti dapat mengikuti berbagai 

kegiatan, seperti program pameran dan pelatihan agar usaha semakin 

maju, mandiri, serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Total dana yang dikucurkan pada tahap IV/2022 ini sejumlah Rp 

600.000.000 dengan menjaring 10 mitra yang tersebar di wilayah Jawa 

Tengah dan Jawa Barat. Adapun para mitra binaan tersebut memiliki 

jenis usaha perdagangan, peternakan, dan jasa. Phapros sampai dengan 

periode bulan Desember 2022 telah menyalurkan total dana sebesar Rp 

3.370.000.000 kepada 50 mitra binaan yang tersebar di Indonesia.” 

lanjutnya. 

Phapros senantiasa memfasilitasi para mitra binaan dengan turut 

berpartisipasi dan berkontribusi nyata dalam ragam ajang pameran 

UMKM baik di taraf lokal maupun nasional, termasuk memberikan 

beragam pelatihan dan studi banding untuk pengembangan bisnis 

UMKM dengan tujuan agar mitra binaannya semakin maju, serta 

berkembang.



Jika yang dimaksud dengan melihat isi file yang tersimpan dalam ponsel berarti 

secara langsung orang tersebut telah mengakses ponsel yang bukan miliknya. 

Aturan hukum melihat isi ponsel milik orang lain tanpa izin tercantum dalam 

undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Perbuatan tersebut 

dapat dikategorikan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1) UU ITE yaitu 

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses 

komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.

Unsur ‘dengan sengaja’ ialah tahu dan menghendaki suatu perbuatan yang 

dilarang, atau mengetahui dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. 

Dalam konteks pasal ini, sengaja memiliki makna mengetahui dan menghendaki 

mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Unsur ‘tanpa hak’ 

maksudnya tidak memiliki hak baik menurut peraturan perundang-undangan 

maupun alas hukum lain yang sah, seperti perjanjian perusahaan, atau perjanjian 

jual beli. Unsur ‘melawan hukum’ dapat bersifat formil maupun materiil. Melawan 

hukum secara formil maksudnya melanggar peraturan 

perundang-undangan, sedangkan melawan hukum 

materiil maknanya tidak hanya terhadap pelanggaran 

menurut undang-undang, tetapi juga melawan hukum 

yang tidak tertulis. Unsur ‘mengakses’ mengandung 

makna melakukan interaksi dengan sistem elektronik, 

termasuk berada (secara virtual) dalam sistem elektronik 

yang dimaksud.

Atas perbuatan hukum membuka ponsel 

tanpa izin, pelaku yang melihat isi ponsel 

Phaprosers tanpa izin dengan cara apapun dan 

Phaprosers tidak menghendakinya diancam 

pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 600 juta.

Lain halnya jika pelaku melihat isi ponsel 

Phaprosers dengan tujuan memperoleh 

informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik milik Phaprosers, ia diancam pidana 

penjara 7 tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp700 juta.

Sedangkan bila pelaku mengakses isi ponsel 

Phaprosers dengan cara melanggar, menerobos, 

melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dapat 

dipidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp800 juta.

Selanjutnya, bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hukum melihat ponsel orang tanpa 

izin dengan tujuan tertentu bisa merujuk pada rumusan pasal berikut ini.

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau 

mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan 

kerugian subjek data pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.

2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data 

pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

3. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data 

pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

Namun, memperkarakan orang yang melihat ponsel orang lain tanpa izin masih 

menjadi dilema di masyarakat karena dianggap tabu dan terlalu berlebihan. Meski 

hal ini terkait dengan hak privasi seseorang, kiranya dapat diselesaikan secara 

kekeluargaan terlebih dahulu agar tidak serta merta dikenakan sanksi pidana 

karena hukum pidana sebagai ultimum remedium (upaya terakhir). Disarankan 

lebih mengutamakan musyawarah mufakat terlebih dahulu dalam menyelesaikan 

berbagai perkara. Jalur hukum dapat ditempuh bila memang sudah tidak ada lagi 

jalur lain yang dapat ditempuh. Sebaliknya, karena setiap orang mempunyai hak 

guna menjaga privasi masing-masing dan melihat ponsel yang bukan miliknya 

merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan, setelah mengetahui hukum 

melihat ponsel yang bukan miliknya tanpa izin, dapat membuat tiap orang bisa 

menghargai atau menjaga privasi orang lain.

Salah satu masalah yang kerap muncul di masyarakat modern masa kini yakni 

perihal ketentuan mengenai melihat ponsel milik orang lain namun tanpa seizin 

pemiliknya. Kejadian ini cukup lazim terjadi di sekitar kita. Namun, perihal 

mengecek ponsel tanpa izin ini membuat tidak sedikit pemilik ponsel merasa tidak 

nyaman. Hal ini tentu karena data atau dokumen yang tersimpan pada ponsel 

bersifat pribadi dan tidak sepatutnya diketahui oleh orang lain tanpa izin. 

Pengertian data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang 

teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan 

informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem 

elektronik atau nonelektronik. Data pribadi sendiri ada yang bersifat spesifik dan 

bersifat umum.

Setelah memahami dasar hukum pelindungan data pribadi dan hak 

privasi, kemudian apa hukum melihat ponsel milik orang lain tanpa 

izin? Sanksi melihat ponsel orang tanpa izin perlu dilihat lagi secara 

kasuistis, seperti dalam bentuk dan tujuan apa perbuatan tersebut 

dilakukan.

Sebenarnya, perihal perlindungan hak privasi telah tercantum pada 

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yaitu “setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat 

dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta 

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 

Rumusan pasal tersebut memiliki nuansa 

perlindungan yang sama dengan rumusan 

Article 12 Universal Declaration of Human 

Rights (UDHR) yang kemudian diadopsi ke 

dalam Article 17 International Covenant on 

Civil and Political Rights (ICCPR) yang secara 

eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas 

privasi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah 

Konstitusi (MK) memberikan terjemahan atas 

Article 12 UDHR. Dalam terjemahan tersebut, kata 

“privacy” diterjemahkan sebagai “urusan pribadi atau 

masalah pribadi” sebagaimana yang tertera dalam 

Pasal 28G UUD 1945:

Article 12 UDHR:

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or 

correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right 

to the protection of the law against such interference or attacks.”

Terjemahan dalam Putusan MK:

“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah 

tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga 

tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama 

baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap 

gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini.”

Article 17 ICCPR :

1. “No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, 

family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and 

reputation”;

2.  “Everyone has the right to the protection of the law against such interference or 

attacks”.

Terjemahan dalam Putusan MK

1. “Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau 

secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau 

korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama 

baiknya”. 

2. “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau 

serangan tersebut”.

Hati-Hati 
Melihat Ponsel Milik Orang Lain Tanpa Izin
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Stunting dan Produk Serbuk Tabur Gizi “Taburia” 

Produksi Lucas Djaja
(Bagian ke-2)

Gizi merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumber daya 

manusia. Cara penggunaan dan penyajian untuk bubuk tabur gizi 

Taburia ini juga menyesuaikan dengan Permenkes no 51 tahun 2016, 

seperti di bawah ini Kekurangan gizi terutama kekurangan zat gizi mikro 

yang terjadi pada awal kehidupan akan menyebabkan kegagalan 

pertumbuhan fisik, perkembangan kecerdasan dan penurunan daya 

tahan tubuh sehingga akan mudah sakit dan mengakibahkan kematian. 

Pada bagian pertama di edisi bulan sebelumnya sudah banyak 

diinformasikan terkait tentang gizi dengan stunting, definisinya, serta 

ciri-ciri bila anak mengalami stunting. Untuk bulan ini akan ada 

informasi lebih lanjut untuk Produk Bubuk Tabur Gizi Taburia ini.

Peran PT Lucas Djaja sebagai produsen produk farmasi pada program 

penanganan Stunting ini salah satunya dengan memproduksi Produk 

Suplementasi Gizi yang menyesuaikan dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Standar 

Produk Suplementasi Gizi. Produk Suplemen Kesehatan yang diberi 

nama Taburia ini merupakan bubuk tabur gizi yang mengandung 12 

vitamin dan 4 mineral yang merupakan tambahan multivitamin dan 

mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi dan tumbuh kembang balita 

usia 6-59 bulan dengan prioritas balita usia 6-23 bulan. 

Berikut dibawah ini tabel komposisi 12 vitamin dan 4 mineral yang 

terkadung dalam produk bubuk tabur gizi taburia :

(Oleh: Nida El lbady.)

CARA PENGGUNAAN

Untuk pemastian kualitas produk Taburia, dilakukan serangkaian 

pengujian terhadap kandungan vitamin dan mineral, pengujian 

terhadap cemaran mikrobiologi (cemaran bakteri dan jamur) serta 

pengujian terhadap kontaminasi cemaran logam berat. Serangkaian 

pengujian tersebut harus memenuhi batas syarat yang telah ditentukan 

pada Peraturan Menteri Kesehatan No 51 tahun 2016. 

Produk Taburia telah teregistrasi di BPOM RI dengan no registrasinya 

BPOM RI SD171250351 serta telah tersertifikasi Halal Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan no sertifikat 

ID00410000260040521. Di penghujung tahun 2022 ini, PT Lucas Djaja 

juga memproduksi sejumlah 11.400.000 sachet Taburia untuk 

Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Direktorat Jenderal 

Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

Berikutnya produk Bubuk Tabur Gizi Taburia ini akan didistribusikan ke 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berbagai provinsi dari mulai 

Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah juga provinsi di 

Indonesia Bagian Timur, seperti misalnya di tahap I sudah terdistribusi 

untuk provinsi: Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, 

Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, 

NTT. 

Tahap berikutnya akan didistribusikan ke provinsi lainnya sesuai arahan 

Kementerian Kesehatan. Semoga kontribusi PT Lucas Djaja untuk 

program Stunting ini, dapat merealisasikan target pemerintah untuk 

mencetak generasi emas pada 100 tahun Indonesia di tahun 2045. 

• Diberikan setiap2 (dua) hari sekali pada makanan anak

• Satu saset hanya untuk satu anak

• Tidak boleh dicampur pada minuman dan makanan yang berkuah

• Tidak boleh dicampur pada makan panas

1

4

3

2

 Siapkan makanan 

anak pisahkan 1/3 

Campurkan dengan baik

 Usahakan porsi yang 

tercampur Taburia habis 

dalam waktu 30 menit

 Kocok Taburia, robek bungkus 

dan taburkan seluruh isinya 

pada 1/3 bagian

   Syarat Permenkes   

 no 51 tahun 216

 
Nama Vitamin/Mineral

  Komposisi per sachet 

  Satuan  bobot 1 gram

 Vitamin A (Retinol) mcg/g 417 

 Vitamin B1 (Tiamin) mg/g 0,5 

 Vitamin B2 (Riboflavin) mg/g 0,5 

 Vitamin B3 (Niasinamida) mg/g 5 

 Vitamin B6 (Piridoksin) mg/g 0,5 

 Vitamin B12 (cyanocobalamine) mcg/g 1 

 Vitamin B9 (Asam Folat) mcg/g 150 

 Vitamin C (Asam Askorbat) mg/g 30 

 Vitamin B5 (Panthotenic Acid) mg/g 3 

 Vitamin D3 (Kolekalsiferol) mcg/g 5 

 Vitamin E (Alpa Tokoferol) mg/g 6 

 Vitamin K1 (Phytomenadione) mcg/g 20 

 Iodium mcg/g 50 

 Zat Besi (Fe) mg/g 10 

 Seng (Zn) mg/g 5 

 Selenium (Se) mcg/g 20 
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Kirim jawaban Anda melalui email :  redaksiswara@phapros.co.id 

JAWABAN ASAH OTAK

November 2022

JAWABAN : 

Gambar no, 4

Temukan 6 hewan yang tersembunyi 
dalam gambar berikut:

Mana urutan warna yang terlihat 

dari sisi atas gambar di sebelah kiri?

Pemenang Asah Otak November:

1. Alfi Rizqi – Gudang Bahan Baku

2. Rita Rahayu – PPPP 

4

Selamat Natal 2022

dan 

Tahun Baru 2023

Dewan Komisaris dan Direksi

Mengucapkan:


