
General Manager Teknik: 

PT Phapros Tbk berhasil membukukan 
pertumbuhan penjualan bersih semester I tahun 
2022 sebesar 21 persen dibandingkan periode 
yang sama di tahun 2021. Kinerja positif tersebut 
didorong oleh penjualan produk Antimo yang 
mulai kembali meningkat karena mulai 
bergairahnya kembali sektor pariwisata di 
Indonesia. Selain itu, manajemen perusahaan 
mulai fokus untuk memasarkan produk inovasi 
hasil kolaborasi dengan lembaga lain secara 
lebih agresif, baik dengan mengedukasi pasar 
maupun kampanye yang cukup masif.

Menurut Direktur Utama Phapros Hadi Kardoko, 
pascapandemi, industri farmasi mulai kembali 
menggeliat. Salah satunya adalah produk yang 
selalu menjadi andalan para pemudik dan 
wisatawan seperti Antimo, yang saat ini sudah 
memasuki usia ke-50 tahun, mulai kembali 

(Hal. 04)

Sosok GM yang satu ini sudah memiliki banyak pengalaman 
lintas divisi. Mengawali karir menjadi kontraktor dan sempat 
mencicipi dunia marketing pada saat awal di Phapros, kini 
Santosa Adiwibawa atau yang akrab disapa Pak Sandy kembali 
menggeluti bidang engineering tapi dengan warna yang 
berbeda dibanding awal karirnya dulu. Dengan berbagai 
pengalamannya tersebut, ia memiliki pandangan sendiri 
tentang kepemimpinan.  Seperti apa ya, pandangannya? Simak 
obrolan penulis dengan Pak Sandy berikut.

T: Ceritakan awal karir Pak Sandy di Phapros hingga saat ini

J: Sejak saya lulus dari Teknik Sipil UGM, saya bergabung 
dengan perusahaan kontraktor, namanya Citra Marga 
Nusaphala Persada. Saya nggak lama di sana karena pada saat 
itu masih krisis ekonomi ya, jadi saya salah satu yang terdampak. 
Akhirnya, saya memutuskan sekolah lagi waktu itu di PPM 
Manajemen, setelah lulus dari PPM Manajemen pada tahun 
2002, saya bergabung ke PT Makro, yang sekarang jadi Lotte 
Grosir di Divisi Operation. Kemudian setahun setelahnya, di 
tahun 2003 baru saya bergabung ke Phapros sebagai Brand 
Manager. Saya juga sempat menjadi Marketing Manager di OTC, 
sebelum pada tahun 2016 saya dirotasi jadi Manager PPIC. Lalu 
sekitar di akhir tahun 2017 atau awal 2018, saya dirotasi lagi 
untuk menjadi Manager Engineering atau Manajer Teknik 

(Hal. 02)
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General Manager Teknik: 

Sosok GM yang satu ini sudah memiliki 
banyak pengalaman lintas divisi. 
Mengawali karir menjadi kontraktor dan 
sempat mencicipi dunia marketing 
pada saat awal di Phapros, kini Santosa 
Adiwibawa atau yang akrab disapa Pak 
Sandy kembali menggeluti bidang 
engineering tapi dengan warna yang 
berbeda dibanding awal karirnya dulu. 
Dengan berbagai pengalamannya 
tersebut, ia memiliki pandangan sendiri 
tentang kepemimpinan.  Seperti apa ya, 
pandangannya? Simak obrolan penulis 
dengan Pak Sandy berikut.

T: Ceritakan awal karir Pak Sandy di Phapros hingga saat ini

J: Sejak saya lulus dari Teknik Sipil UGM, saya bergabung dengan perusahaan 
kontraktor, namanya Citra Marga Nusaphala Persada. Saya nggak lama di sana 
karena pada saat itu masih krisis ekonomi ya, jadi saya salah satu yang terdampak. 
Akhirnya, saya memutuskan sekolah lagi waktu itu di PPM Manajemen, setelah 
lulus dari PPM Manajemen pada tahun 2002, saya bergabung ke PT Makro, yang 
sekarang jadi Lotte Grosir di Divisi Operation. Kemudian setahun setelahnya, di 
tahun 2003 baru saya bergabung ke Phapros sebagai Brand Manager. Saya juga 
sempat menjadi Marketing Manager di OTC, sebelum pada tahun 2016 saya 
dirotasi jadi Manager PPIC. Lalu sekitar di akhir tahun 2017 atau awal 2018, saya 
dirotasi lagi untuk menjadi Manager Engineering atau Manajer Teknik sampai 
sekarang.

T: Menurut Pak Sandy, tantangan seorang leader saat ini seperti apa?

J: Tantangan leader saat ini yang paling terasa adalah dinamika yang cepat 
berubah. Kalau kita lihat dari beberapa tahun ke belakang ini sudah mulai kita 
rasakan dan diakselerasi dengan adanya pandemi Covid-19. Perubahan yang kita 
rasakan begitu masif dan cepat, dan tantangan bagi leader adalah bagaimana kita 
bisa mengantisipasi perubahan itu. Termasuk, nanti di dalamnya mengatur 
dinamika organisasi, dan yang paling penting manajemen manusia sebagai “aset” 
perusahaan. Hal ini menjadi tantangan bagi kita semua, terutama bagaimana kita 
mengelola perubahan itu untuk diterapkan menjadi semacam kebijakan atau 
strategi operasional dalam sebuah organisasi.

T: Adakah peluang yang bisa kita ambil dari berbagai tantangan yang kita 
hadapi saat ini?

J: Banyak, ya. Salah satunya adalah pemanfaatan perkembangan teknologi seperti 
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saat ini. Dulu, mungkin kita nggak familiar dengan teknologi video conference 
seperti Zoom atau Microsoft Teams, tapi karena kondisi saat ini mengharuskan kita 
untuk lebih agile, maka pemanfaatan teknologi semacam itu bahkan sudah 
digunakan oleh anak-anak sekolah dan kita sendiri untuk membantu 
memudahkan pekerjaan. Lalu, perubahan atau dinamika bisnis ternyata juga 
banyak menciptakan peluang baru. Misalnya, jika dikaitkan dengan pekerjaan di 
engineering, bagaimana proses otomatisasi itu bisa membantu pekerjaan kita 
bahkan meningkatkan akurasi data.

T: Menurut Pak Sandy, leader yang baik itu seperti apa?

J: Yang pertama sih menurut saya dia harus bisa jadi teman untuk tim nya, ya. 
Kemudian, dia bisa menjadi mentor juga. Kalau dulu, situasinya memungkinkan 
kita mempunyai leader dengan sikap top-down yang kuat, karena memang 
kondisinya seperti itu, ya. Informasi yang didapatkan belum semasif sekarang. Jadi, 
informasi atau knowledge itu diturunkan dari level atas ke bawah. Kalau sekarang, 
gimana? Masih bisa kok, dengan cara seperti itu, tapi tetap ada penyesuaian 
zaman. Dengan derasnya arus informasi di era sekarang, bukan berarti leader itu 
yang punya pengetahuan lebih luas dari timnya. Misal, kalau itu kemampuan 
teknis, apakah itu berarti leader yang berada di atas harus punya technical skill yang 
sama dengan teman-teman di bawahnya? Kan tidak selalu begitu, ya. Leader itu 
kan lebih kepada helicopter view-nya seperti apa, sih? Maka dari itu, leader yang 
baik menurut saya juga harus punya kemampuan untuk melihat kebutuhan di 
lapangan itu seperti apa, itu yang nantinya bisa diterjemahkan sebagai strategi. 
Jangan lupa juga dengan empati, sebagai leader kita harus bisa mengembangkan 
empati agar bisa merasakan apa yang teman-teman rasakan di lapangan.

T: Adakah pesan atau kiat – kiat sukses untuk Phaprosers?

J: Tantangannya akan semakin besar, karena dunia itu semakin mengecil dan tidak 
ada batasan dengan adanya internet. Ke depannya, persaingan dan kompetisi itu 
nggak hanya dari dalam negeri sendiri. Kesempatan untuk mempersiapkan diri 
teman-teman Phaprosers dalam menghadapi perubahan ini yang menjadi 
tantangan. Misal, kita bicara tentang pekerjaan formal seperti di Phapros, Kimia 
Farma, pertanyaannya adalah apakah kita masih dibutuhkan bekerja di tempat? Ke 
depan itu, otomatisasinya itu sudah ada, lho. Jadi, kalau dulu kita dibutuhkan 
karena kita teknisi misalnya yang harus melakukan personal touch ke mesin, 
sekarang sudah ada robotnya. Jadi, ke depan mungkin peranan manusia juga 
semakin mengecil untuk industri dan itu harus diantisipasi, karena bagaimanapun 
manusia tetap dibutuhkan. Kompetisi akan semakin meningkat dan bisa jadi di 
masa depan, peranan manusia adalah untuk bidang-bidang yang general karena 
untuk beberapa pekerjaan spesialisasi seperti teknisi itu sudah diganti oleh robot. 
Untuk itu, perluas wawasan, jadilah adaptif dan jangan cepat puas di zona nyaman.

             



(Oleh : Annisa Dewi Yustita)

PT Phapros Tbk berhasil membukukan 
pertumbuhan penjualan bersih semester I 
tahun 2022 sebesar 21 persen dibandingkan 
periode yang sama di tahun 2021. Kinerja 
positif tersebut didorong oleh penjualan 
produk Antimo yang mulai kembali 
meningkat karena mulai bergairahnya 
kembali sektor pariwisata di Indonesia. Selain 
itu, manajemen perusahaan mulai fokus 
untuk memasarkan produk inovasi hasil 
kolaborasi dengan lembaga lain secara lebih 
agresif, baik dengan mengedukasi pasar 
maupun kampanye yang cukup masif.

Menurut Direktur Utama Phapros Hadi 
Kardoko, pascapandemi, industri farmasi 
mulai kembali menggeliat. Salah satunya 
adalah produk yang selalu menjadi andalan 
para pemudik dan wisatawan seperti Antimo, 
yang saat ini sudah memasuki usia ke-50 
tahun, mulai kembali bertumbuh 
penjualannya. Selain karena faktor kesadaran 
merek yang cukup tinggi dari konsumen, 
Antimo juga merupakan market leader untuk 
kategori obat anti mabuk.

“Mobilisasi masyarakat seperti pada momen 
mudik lebaran menjadi sentimen positif 
terhadap kinerja Antimo, yang berdampak 
langsung terhadap performa keuangan 
perusahaan.  Selain itu juga, laba semester 
pertama ini juga didapat dari produk-produk 
yang menjadi unggulan Phapros lainnya, 
seperti Becefort, Livron serta produk-produk 
di sektor etikal (obat resep)," tuturnya.

Selain penjualan, kinerja positif Phapros pada 
enam bulan pertama tahun 2022 ini adalah 
menurunnya rasio kewajiban jangka panjang 
perusahaan sebesar 6 persen dibandingkan 
tahun lalu. Selain itu dari sisi laba periode 
berjalan, Phapros juga membukukan 
kenaikan sebesar 7 persen dibandingkan 
tahun 2021, dan juga kenaikan laba per saham 
sebesar 8 persen.

“Kami sangat bergembira dengan kinerja 
positif ini karena bisa memberikan hasil 
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terbaik untuk para investor dan induk 
perusahaan Phapros. Kami berharap di 
semester II nanti, kita bisa membukukan 
pertumbuhan yang lebih tinggi lagi serta 
kinerja yang optimal dibandingkan tahun 
2021. Melalui beberapa upaya inovasi produk 
baru dan e�siensi, termasuk menjadikan 
commercial excellence, operational excellence, 
�nancial excellence dan digitalisasi sebagai 
bagian dari strategi utama korporasi di 
sepanjang 2022 ini,” tutupnya.



baru-baru ini dirilis oleh PEHA mencatatkan pertumbuhan penjualan 
sebesar 21 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 periode yang 
sama.

“Ini merupakan indikasi bahwa beberapa strategi kami di sepanjang 
tahun 2022 berjalan dengan cukup baik, kunci utama dalam adaptasi 
dan inovasi di segala lini bisnis, baik operasional ataupun supporting 
harus terus ditingkatkan, agar harapan masyarakat akan 
keterjangkauan produk-produk Phapros di Indonesia dapat 
diwujudkan hingga ke fasilitas kesehatan, apotek dan toko obat 
terdekat mereka”, tutup Imelda.

Selain penjualan, kinerja positif Phapros pada enam bulan pertama 
tahun 2022 ini adalah menurunnya rasio kewajiban jangka panjang 
perusahaan sebesar 6 persen dibandingkan tahun lalu. Sedangkan dari 
sisi laba periode berjalan, Phapros juga membukukan kenaikan sebesar 
7 persen dibandingkan tahun 2021, dan juga kenaikan laba per saham 
sebesar 8 persen.
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Pertumbuhan industri farmasi di Indonesia yang cukup signi�kan 
mendorong banyak produsen obat-obatan untuk terus memperluas 
jaringan distribusinya. Sebagai salah satu anak perusahaan BUMN, PT 
Phapros Tbk pada bulan Agustus ini secara resmi menggandeng 
Anugrah Argon Medica (AAM) yang merupakan salah satu dari Top 3 
distributor produk farmasi di Indonesia. Kerjasama ini ditandai dengan 
penandatanganan perjanjian antara Phapros (PEHA) dengan AAM pada 
Senin (8/8) di kantor Phapros, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurut Direktur Pemasaran Phapros, Imelda Alini Pohan, Phapros 
ingin memperluas sebaran produk-produknya agar mudah didapatkan 
oleh masyarakat khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya sulit 
untuk dijangkau, baik karena jaringan rantai pasokan yang terbatas, 
akses infrastruktur, dan masalah logistik.

“Kami ingin agar pemenuhan obat-obatan bagi masyarakat bisa 
mencapai hingga ke pelosok negeri, dan ini merupakan tanggung 
jawab kami sebagai perusahaan farmasi nasional,” tutur Imelda saat 
penandatanganan tersebut.

Distribusi merupakan kunci penting dari sebuah industri agar hasil 
produksi bisa diakses oleh masyarakat di mana pun mereka berada. 
Dalam hal ini, tambah Imelda, Phapros sangat menaruh perhatian 
terhadap rantai distribusi agar obat-obatan maupun alat kesehatan 
yang diproduksi Phapros melalui proses yang panjang dan quality 
control yang ketat dapat dijangkau oleh semua daerah di Indonesia.

“Saat ini PEHA telah bekerjasama dengan distributor-distributor besar 
dan jaringan cabang yang menyebar di seluruh Indonesia seperti Kimia 
Farma Trading & Distribution, Rajawali Nusindo dan sekarang AAM. 
Kami berharap produk-produk kami akan lebih mudah diperoleh 
melalui penambahan kerjasama ini, dan kami berkomitmen untuk 
berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, kinerja Phapros pada Semester I/2022 menunjukkan 
pertumbuhan yang positif dari sisi penjualan. Laporan keuangan yang 
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Direktur Pemasaran Phapros, Imelda Alini Pohan, mengatakan bahwa 
pihaknya mengapresiasi program pemerintah dalam upaya 
pencegahan stunting. “Angka stunting memang terus menurun setiap 
tahunnya, tapi masyarakat harus tetap teredukasi dengan baik agar 
tidak ada lagi balita stunting di masa yang akan datang,” ujarnya.

“Untuk itu, Phapros akan senantiasa mendukung berbagai program 
pemerintah. Salah satunya adalah dengan pemberian Tablet Tambah 
Darah  (TTD) kepada lebih dari 1,5 juta orang atau 70 persen remaja putri 
di Propinsi Jawa Barat dari 70 persen satuan pendidikan yang dilakukan 
pada hari ini. Pemberian TTD ini bertujuan agar para remaja putri bisa 
terhindar dari anemia. Phapros juga akan terus mendukung beragam 
program yang sama di daerah- daerah lain di seluruh Indonesia,” tambah 
perempuan yang akrab disapa Imel tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa 
Barat, dr. R. Nina Susana Dewi, Sp.PK (K) mengatakan prevalensi stunting 
di Provinsi Jawa Barat dikategorikan tinggi pada tahun 2021 lalu  dan 
menargetkan Jabar zero new stunting pada 2023. Untuk mengatasi hal 
itu, Nina melanjutkan bahwa perlu dilakukan gerakan bersama antara 
pemerintah daerah, camat, kades/ lurah yang menyasar remaja, ibu 
hamil anemia dan kurang energi kronis (KEK) dengan melakukan 
intervensi spesi�k dan sensitif.

Pemberian tablet tambah darah (TTD) dan screening anemia menjadi 
salah satu yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam 
menangani stunting       dengan menyasar remaja putri.

“Membagikan TTD pada remaja putri SMP dan SMA dengan jangka 
waktu seminggu sekali saat kegiatan sekolah agar konsumsi bersama di  
sekolah dan diawasi oleh guru serta melakukan pemeriksaan 
hemoglobin  (Hb) pada remaja putri kelas 7 & 10,” tambahnya.

Selain menyasar kepada remaja putri, pemberian TTD juga diberikan 
kepada ibu hamil, disertai pemeriksaan kehamilan dan pemberian 
makanan tambahan.
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Berkomitmen dalam Mencegah Stunting, 
Phapros Ramaikan Kampanye 

Gizi Seimbang dan Gebyar Minum Tablet Tambah Darah
(Oleh : Annisa Dewi Yustita)

Kasus balita stunting menjadi salah satu masalah kesehatan anak yang 
paling disorot oleh Pemerintah. Berdasarkan Survei Status Gizi Balita 
Indonesia (SSGBI) Kementerian Kesehatan tahun 2021 menyebutkan 
bahwa 24,5% balita di Jawa Barat mengalami stunting. Salah satu yang 
menjadi penyebab gangguan pertumbuhan pada balita ini adalah 
anemia pada ibu hamil. Untuk mencegah kondisi tersebut, diperlukan 
upaya yang berkesinambungan untuk memperbaiki kesehatan dan gizi 
sejak remaja.

PT Phapros Tbk yang merupakan bagian dari keluarga besar Holding 
BUMN Farmasi memiliki komitmen dalam pencegahan stunting. Hal ini 
salah satunya dibuktikan dengan berpartisipasinya Phapros pada 
gelaran Kampanye Gizi Seimbang dan Gebyar Minum Tablet Tambah 
Darah (TTD) yang digagas oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat 
dan sekaligus mendapat penghargaan dari rekor MURI sebagai “Minum 
Tablet Tambah Darah Serentak oleh Peserta Terbanyak”.



kesulitan terurai tinggi, jika dipanaskan atau terkena material panas dapat 
membahayakan fungsi organ (ginjal, berat badan, dan hati).

4. Low Density Polyethylene (LDPE atau PE-LD)

Selanjutnya adalah plastik dengan simbol 
angka 4 atau berkode LDPE atau PE-LD. 
Dengan bahan dasar yang sama dengan High 
Density Polyethylene namun tingkat 
kepadatan yang lebih rendah, plastik jenis ini 
biasa digunakan pada kantong belanja, 
kantong sampah, botol, hingga packaging 
foam. Karena menggunakan bahan yang sama 

dengan High Density Polyethylene, mudah untuk di daur ulang kembali menjadi 
berbagai produk. Memiliki tingkat kelenturan tinggi, plastik ini sering menjadi 
material produk-produk dengan tingkat ketahanan lama.

5. Polypropylene (PP)

Plastik dengan logo daur ulang angka 5 atau 
berkode PP juga merupakan plastik yang 
umum kita temui di sekitar kita. Plastik tipe ini 
biasa digunakan untuk membuat kemasan air 
mineral gelas, tutup botol, sedotan, hingga 
tali plastik. Bahan plastik jenis ini sangat kuat, 
dan cenderung tahan pada suhu tinggi 
sehingga cocok dapat digunakan untuk 

kontak langsung dengan makanan dan minuman kita. Namun, plastik jenis ini 
cukup sulit untuk didaur ulang kembali. Beberapa warnanya ada yang 
bening/transparan ada juga yang solid. Jenis plastik ini diketahui memiliki tingkat 
bahaya dan kesulitan terurai bernilai rendah.

6. Polystyrene (PS)

Bahan plastik dengan simbol angka 6 atau 
berkode PS merupakan plastik yang biasa kita 
kenal dengan sebutan styrofoam. Plastik tipe 
ini sangat mudah untuk diidenti�kasi karena 
bentuknya yang memang berbeda dengan 
jenis-jenis lainnya. Produk yang 
menggunakan plastik jenis ini adalah gelas 
dan piring sekali pakai, alas daging dan buah, 

karton telur styrofoam, hingga kemasan mi instan cup. Walau sering kita jumpai, 
ternyata plastik jenis ini sangat berbahaya karena mengandung beberapa zat 
beracun yang mudah larut, apalagi jika terkena air panas. Selain itu, plastik jenis ini 
juga sulit untuk di daur ulang dan bahannya berbahaya untuk lingkungan dapat 
mengeluarkan gas beracun yang menghasilkan polusi udara.

7. Other (O)

Yang terakhir adalah klasi�kasi untuk plastik-plastik lain yang 
tidak termasuk ke jenis-jenis di atas. Plastik dengan simbol 
daur ulang angka 7 tidak dapat diketahui secara langsung 
apa bahan dasarnya sehingga sulit untuk mengetahui 
apakah bahan tersebut aman untuk digunakan berkali-kali, 
berkontak langsung dengan makanan, dan terkena air 
panas. Selain itu, plastik dengan kode angka 7 juga sulit 

untuk didaur ulang dikarenakan bahannya yang tidak dapat diketahui.

Jika Phaprosers akan menggunakan bahan plastik untuk makanan dan minuman, 
ada baiknya memperhatikan kode daur ulang tersebut dan memilih merek yang 
sudah dikenal baik. Pilihlah plastik dari perusahaan yang sudah memenuhi 
standar lembaga berwenang seperti  lembaga internasional atau lembaga 
serti�kasi setempat negara setempat seperti US Food & Drug Administration 
(USFDA)  Amerika Serikat, JHOSPA Jepang,  European Food Safety Authority 
(EFSA)  Eropa dan Kementerian Perindustrian RI untuk wilayah Indonesia.

Walaupun hampir seluruh jenis plastik di atas dapat didaur ulang, tetapi 
sebaiknya kita mulai meminimalisasi penggunaan plastik. Jumlah produksi plastik 
jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendaur ulangan plastik-plastik 
tersebut. Maka dari itu, yuk, kita lebih bijak lagi dalam menggunakan plastik!
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Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, masyarakat sangat erat kaitannya dengan 
penggunaan plastikc. Tidak heran jika produksi dan penggunaan plastik selalu 
bertambah tiap tahunnya di dunia ini. Meskipun erat dan berguna dalam segala 
lini kehidupan, plastik merupakan sebuah elemen yang turut menyumbang 
dampak negatif pada lingkungan. 

Alasannya, tentu dari tingkat penguraian dan kandungan zat material. Tidak 
hanya memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, tapi banyak juga produk 
plastik yang digunakan masyarakat memiliki dampak negatif terhadap kesehatan 
tubuh jika tidak diperhatikan cara penggunaannya.

Pernahkah Phaproser memerhatikan logo daur ulang berbentuk segitiga dalam 
kemasan plastik yang dipakai sehari-hari? Nah, ternyata di logo tersebut terdapat 
sebuah kode yang dapat memberi informasi tentang keamanan dan 
penggunaannya. Kode-kode tersebut biasa disebut dengan Resin Identi�cation 
Code (RIC). Kode klasi�kasi ini pertama kali diterbitkan oleh The Society of Plastic 
Industry (SPI) pada 1988 dan telah disetujui oleh International Organization for 
Standardization. Menurut RIC, kemasan plastik dapat dikelompokan menjadi 
tujuh jenis, sebagai berikut.

1. Polyethylene Terephthalate (PET atau PETE)

Plastik jenis ini memiliki logo daur ulang angka 1 
dengan kode PET atau PETE. Jenis ini adalah jenis 
yang paling sering kita temukan, karena 
Polyethylene Terephthalate merupakan bahan 
plastik yang digunakan pada botol kemasan air 
mineral, soda, teh, minyak, hingga saus, botol air 
mineral, kecap, softdrink, atau jus, jenis plastik ini 
tidak memiliki warna atau bening. Plastik 

dengan kode ini adalah plastik kemasan sekali pakai. Jenis ini tidak disarankan 
untuk digunakan berulang kali ataupun digunakan untuk menampung air hangat, 
karena dalam plastik jenis ini terdapat lapisan polimer dengan zat karsinogenik 
yang dapat larut dan menyebabkan kanker jika masuk ke dalam tubuh manusia. 
Plastik dengan kode ini paling mudah untuk di daur ulang menjadi serat plastik. 

2. High Density Polyethylene (HDPE atau PEDH)

Jenis ini memiliki logo dengan angka 2 dan 
berkode HDPE atau PEDH. Plastik jenis ini 
biasanya tampak buram atau berwarna. Kita 
dapat menjumpai jenis ini pada botol-botol 
kemasan sabun, detergen, susu, hingga oli 
kendaraan.jenis plastik ini memiliki sifat bahan 
yang lebih kuat, keras, buram dan lebih tahan 
terhadap suhu tinggi. Biasa dipakai untuk botol 

kemasan susu berwarna putih, galon air minum, kursi lipat, dan lain-lain. HDPE 
merupakan salah satu bahan plastik yang aman digunakan karena kandungan 
plastiknya mampu mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik dengan 
makanan atau minuman yang dikemasnya. Meski begitu, sama seperti PET, HDPE 
juga direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian saja. Pasalnya, untuk 
membuat PET dan HDPE digunakan senyawa antimoni trioksida. Senyawa kimia 
itu mudah masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan. Kontaminasi senyawa 
dalam periode lama akan menyebabkan iritasi kulit dan saluran pernapasan. Bagi 
perempuan, senyawa ini bisa meningkatkan masalah menstruasi dan keguguran. 
Selain aman digunakan, plastik jenis ini juga mudah didaur ulang menjadi 
berbagai produk, seperti kayu plastik, pipa, bahkan menjadi botol lagi. 

3. Polyvinyl Chloride (PVC atau V)

Jika sebuah plastik memiliki logo daur ulang 
dengan angka 3 atau kode PVC atau V, plastik 
tersebut masuk kedalam jenis ini. Kita dapat 
menemukan plastik jenis ini pada pipa air, kabel, 
hingga mainan plastik. Plastik Polyvinyl Chloride 
juga biasa disebut dengan julukan ‘plastik 
beracun’, dikarenakan plastik jenis ini 
mengandung berbagai zat kimia berbahaya 

yang mudah larut, maka jenis ini tidak disarankan untuk digunakan pada kemasan 
yang bersentuhan langsung dengan makanan atau minuman. Selain berbahaya, 
plastik jenis ini juga sulit untuk di daur ulang. Plastik dengan tingkat bahaya dan 

(Oleh: Arie Wicaksono)
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Legal Due Diligence (LDD) atau dalam Bahasa 
Indonesia biasa disebut dengan Uji Tuntas 
Hukum merupakan kegiatan pemeriksaan aspek 
hukum yang dilakukan terhadap suatu 
perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan 
tujuan transaksi  guna mendapatkan informasi 
maupun fakta yang lengkap dan komprehensif 
serta dapat menggambarkan kondisi suatu 
perusahaan atau objek yang diperjanjikan oleh 
para pihak. LDD memiliki hubungan dengan 
Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata, dimana 
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
Hal ini karena keterbukaan informasi melalui LDD 
dapat dipandang sebagai suatu itikad baik.

Secara umum, LDD dimaksudkan guna memperoleh fakta 
serta informasi sebanyak mungkin sebelum dilaksanakannya 
proses transaksi. Kekuatan dan kelemahan serta potensi risiko yang 
kemungkinan akan terjadi juga dapat ditemukan dalam proses LDD. Berikut 
beberapa fungsi utama LDD, yaitu:

1. Mendapatkan kepastian tentang status hukum atau penjelasan hukum 
terhadap dokumen yang diaudit atau diperiksa.

2. Menguji legalitas atau keabsahan suatu badan hukum atau badan usaha.

3. Memeriksa tingkat ketaatan (compliance) suatu badan hukum atau badan 
usaha.

4. Memberikan pandangan hukum atau pernyataan tentang kepastian hukum 
dalam suatu kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

LDD marak dalam perkembangan hukum di Indonesia sejak adanya program 
percepatan perekonomian melalui Initial Public O�ering (IPO) atau yang dikenal 
juga dengan Go Public. Implikasi dari program tersebut yakni Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) mensyaratkan bagi tiap calon emiten untuk menunjuk konsultan 
hukum guna melaksanakan pemeriksaan atau pengujian dari segi hukum 
terhadap perusahaannya. Seiring makin berkembangnya zaman dan 
kompleksitas, LDD kemudian tak hanya digunakan pada proses IPO. LDD juga 
kerap diterapkan dalam proses merger, konsolidasi atau akuisisi perusahaan 
untuk mendapat penilaian tasa perusahaan yang menjadi sasaran pembelian 
ataupun penilaian aset perusahaan terkait. Oleh sebab itu, LDD menjadi salah satu 
proses penting dan wajib untuk dilaksanakan oleh perusahaan maupun industri 
�nansial sebelum mengadakan akuisisi dan/atau bentuk-bentuk lain dari aksi 
korporasi.

Hal-hal yang diaudit dalam LDD meliputi anggaran dasar, struktur permodalan 
dan pemegang saham, susunan pemilik saham direksi dan dewan komisaris, 
perizinan dan persetujuan, harta perusahaan, asuransi, aspek ketenagakerjaan, 
aset, kepatuhan lingkungan dan perjanjian dengan pihak lain serta ada atau 
tidaknya potensi sengketa atau perkara hukum. Tujuan utama dari LDD adalah 
untuk mencapai transaksi yang clear and clean. Clear artinya para pihak 
mengetahui segala aspek tentang transaksi dan potensi risiko hukum yang ada. 
Hal ini penting guna menghindari terjadinya perselisihan di antara para pihak di 
kemudian hari. Perselisihan ini dapat dihindari dengan memastikan tak adanya 
surprising factor atau un-expecting condition. Sedangkan clean memiliki arti para 
pihak membuat kesepakatan untuk menyelesaikan risiko hukum yang ada. Hal 
terpenting dari dalam LDD adalah data yang valid dan komprehensif. Hal ini 
karena potensi risiko hukum dan ekonomi yang dinilai dalam uji tuntas hukum 
sangat menentukan nilai dari sebuah transaksi. Data yang tidak valid 
menyebabkan nilai transaksi tidak dapat ditentukan. Sedangkan data yang tidak 
lengkap, akan memengaruhi aspek komersial dan kelanjutan transaksi oleh para 
pihak.

Apabila ditemukan risiko hukum dalam LDD, maka perlu dilihat kondisi risiko 
hukum tersebut. Jika masih dapat dilakukan remedial, para pihak sah-sah saja 
menuangkan solusi terhadap risiko tersebut dalam kesepakatan setelah LDD 
selesai. Namun, dapat juga ditemukan kondisi yang bersifat membatalkan 
transaksi, yakni kondisi temuan absolut (pasti terjadi). Dalam kondisi ini, para 
pihak tidak dapat menemukan solusi untuk menyelesaikan risiko yang ada. 
Kondisi sebagai penghalang transaksi ini disebut juga deal breaker.

Apa contoh deal breaker? Misal, suatu perusahaan asing (PMA) berniat untuk 
berinvestasi sebesar 100% dalam sebuah perusahaan perkebunan. Berdasarkan 

ketentuan daftar negatif investasi, hal ini 
menjadi penghalang transaksi karena 
perusahaan asing tidak dapat mempunyai 
kepemilikan perkebunan sebesar 100% di 
wilayah Indonesia.

Pada praktiknya, beberapa tahapan dalam 
pelaksanaan LDD adalah:

1. Mengadakan general meeting dengan para 
pengambil keputusan perusahaan. Hal yang 

dibahas dalam general meeting antara lain 
mengenai maksud dan tujuan LDD, jenis LDD 

apakah full due diligence atau limited due 
diligence, waktu dan tempat yang diberikan untuk 

LDD dan bentuk laporan LDD. 

Full due diligence mengaudit seluruh aspek dalam 
perusahaan dan dilaksanakan ketika perusahaan akan melakukan 

kegiatan transaksi komersial atau material yang cukup besar. Sedangkan 
limited due diligence, ruang lingkup auditnya hanya mengenai aspek tertentu 
saja misal terhadap aset, perjanjian hutang piutang maupun atas 
perjanjian-perjanjian tertentu saja. Waktu dan tempat LDD juga menjadi 
penting karena untuk menentukan berapa personil yang diikutsertakan 
dalam LDD serta perkiraan biaya jasanya. 

2. Mempersiapkan daftar dokumen yang diperlukan.

Setidaknya ada delapan (8) dokumen yang wajib diperiksa dan diveri�kasi 
oleh konsultan hukum, yaitu:

a. Anggaran Dasar Perusahaan, 

b. Dokumen mengenai aset perusahaan berupa serti�kat tanah, surat tanda 
bukti kepemilikan bermotor, dokumen kepemilikan saham pada 
perusahaan lain dan sebagainya.

c. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandangani oleh perusahaan 
dengan pihak ketiga, misalnya perjanjian hutang piutang, perjanjian kerja 
sama, perjanjian dengan (para) pemegang saham, perjanjian-perjanjian 
dengan supplier dan lain sebagainya.

d. Dokumen tentang perizinan dan persetujuan perusahaan, 

e. Dokumen yang berkaitan dengan kepegawaian, 

f. Dokumen mengenai asuransi perusahaan, 

g. Dokumen yang berkenaan dengan terkait atau tidak terkaitnya 
perusahaan dengan tuntutan dan/atau sengketa baik dengan pihak lain 
baik di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Membuat dan signing perjanjian non-disclosure.

Hal ini sebagai bentuk jaminan bahwa dokumen, data dan informasi yang 
diberikan oleh perusahaan tidak akan dibocorkan, disebarluaskan serta 
disalahgunakan oleh pihak penerima informasi rahasia.

4. Information Gathering melalui pemeriksaan tanya jawab dengan cara 
wawancara bersama pihak manajemen dan/atau pihak yang ditunjuk oleh 
manajemen. Mengumpulkan dan memeriksa berdasarkan informasi dari 
dokumen yang disediakan juga dilakukan dalam tahap ini.  Pemeriksaan �sik 
ke lokasi (site visit) juga dilaksanakan atas tanah dan bangunan. Informasi 
yang didapat berasal dari sumber langsung di lapangan seperti dari desa, 
kelurahan, kecamatan atau kantor pertanahan setempat. Pemeriksaan 
berdasarkan informasi pernyataan tertulis dilakukan dengan meminta 
keterangan dari pengadilan tentang adanya sengketa atau tidak.

5. Final Phase dapat dilakukan dengan melakukan kon�rmasi (cross checking) 
dengan lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya. Atas hasil audit 
dan kon�rmasi ke berbagai pihak serta penemuan-penemuan baru, dapat 
dilakukan pembaharuan ruang data dan tanggapan. Setelah semuanya 
terlaksana, dibuatlah suatu Laporan Hasil Pemeriksaan Hukum (LHPH). 
Namun, apabila terdapat pelanggaran, hal ini wajib diberitahukan kepada 
perusahaan dan bila tidak ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan agar 
diperbaiki atau sudah tidak dapat diperbaiki padahal pelanggaran tersebut 
memiliki akibat hukum, maka wajib memberikan pendapat atas hal tersebut 
dalam Legal Opinion.

Mengenal Legal Due Diligence
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PT Lucas Djaja sebagai salah satu pelaku usaha yang memiliki produk berlogo halal, 
tentu saja sudah mengupayakan untuk dilakukan migrasi ke logo halal yang sesuai 
dengan sesuai ketetapan Keputusan Kepala BPJPH no 40 tahun 2022, dengan 
mengajukan serti�kasi produk ke BPJPH. Di tahun 2022 ini telah diterima 3 serti�kat 
halal yang melingkupi untuk 19 produk yang diproduksi di PT Lucas Djaja. 

Tiga serti�kat halal tersebut antara lain untuk jenis produk obat tradisional yang 
mencakup 4 produk yakni Camivit Habbatussauda soft capsule, Camivit 
Habbatussauda Zaitun, dan 2 produk makloon. Serti�kat yang kedua untuk kelompok 
produk Suplemen yang melingkupi Camivit Omega 3 dan Camivit Omega Squa serta 
2 produk makloon. Serta, serti�kat ketiga adalah untuk jenis produk Vitamin, Mineral 
dan Zat Gizi Lainnya yang terdiri dari 11 produk yang mencakup produk Camivit D3 
1000 IU, Camivit D3 400 IU, Vitamin A 100.000 IU, Vitamin A 200.000 IU, Camivit E 200 
IU, Camivit E 400 IU, Taburia, serta 4 produk Makloon. Implementasi logo halal 
merupakan bentuk nyata tanggung jawab dari manajemen PT Lucas Djaja untuk 
berkontribusi terhadap hak konsumen umat muslim di Indonesia.

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang cukup luas, sesuai data di 
semester I tahun 2022 memiliki sebanyak 273 juta jiwa penduduk (data Direktorat 
Jenderal Dukcapil Kemendagri) dengan sebanyak 231 juta jiwa atau setara dengan 
84 % merupakan umat muslim. Kondisi ini menumbuhkan terciptanya ekonomi 
syariah yang termasuk di dalamnya industri halal. Halal merupakan kewajiban yang 
harus diikuti oleh setiap umat muslim sehingga menjadi hak konsumen muslim 
untuk mendapatkan produk yang halal. Dengan demikian serti�kasi produk untuk 
mendapatkan label halal merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada 
konsumen muslim.

Label Halal Indonesia telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk 
Halal (BPJPH) Kemenag dan berlaku secara nasional. Ketetapan ini tertuang dalam 
Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal 
sebagai pelaksanaan amanat Pasal 37 UU Nomor 33 Tahun 2014. Untuk menerapkan 
label halal pada produk tentu saja akan didahului dengan proses untuk pengajuan 
serti�kasi produk halal sehingga diterbitkannya serti�kat halal tersebut oleh BPJPH, 
dan bila sudah diterbitkan serti�kat halal menjadi kewajiban pelaku usaha untuk 
menerapkan logo halal pada kemasan produknya yang berfungsi sebagai penanda 
produk yang telah lolos serti�kasi Halal. Pelaku usaha yang serti�kat halalnya 
diterbitkan oleh BPJPH setelah 1 Maret 2022 wajib mencantumkan label halal 
dengan logo baru sesuai ketetapan Keputusan Kepala BPJPH no 40 tahun 2022.

Sebelumnya yang dikenal luas pelaku usaha dan masyarakat muslim adalah logo 
halal MUI yang berwarna hijau. Beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait logo halal 
baru ini antara lain (sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH No 88 tahun 2022 
Tentang Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Serti�kat 
Halal) :

1. Logo halal Indonesia merupakan sebuah rangkaian yang terdiri atas Logo Halal 
Indonesia yang disertai dengan nomor serti�kat Halal yang ditampilkan dalam 
satu kesatuan.

2. Logo halal secara �loso� mengadaptasi nilai-nilai ke-Indonesiaan. Dengan 
bentukan kubah/gunungan wayang dipadukan kaligra� dengan khat Ku� dari 
kata halal dalam bahasa arab sehingga membentuk logo yang khas

3. Komponen logo terdiri atas 2 yaitu : logogram dan logotype (lihat gambar). 
Dalam pengaplikasiannya dalam berbagai jenis kemasan/media tidak boleh 
dipisahkan 

4. Warna utama logo adalah ungu pantone 2613 C, yang memiliki makna keimanan, 
kesatuan lahir batin dan daya imajinasi.

5. Warna utama logo dapat diganti menjadi warna putih atau warna hitam apabila 
terjadi kondisi seperti kondisi background mengaburkan kejelasan logo atau 
keterbatasan teknik produksi label dengan warna terbatas.
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Penerapan Label Halal Indonesia BPJPH di Lucas Group

JAWABAN ASAH OTAK
Juli 2022

Kirim jawaban Anda melalui email :  redaksiswara@phapros.co.id 

Temukan jalan menuju Antimo di bawah ini.

JAWABAN : 
Jalan menuju Antimo: A 

Ada berapa kata “Antimo” 
dalam puzzle ini?

Pemenang ASah Otak Juli:
1.  Danang Rais – PPP
2.  Fenty M. Yulian – GCG/Manajemen Risiko

Logogram

Logotype

Komponen Logo Halal MUI 
(Logogram dan Logotype)

Logo Halal BPJPH dengan  no 
serti�kat halal (warna utama/warna 
ungu pantone 2613 C)

Logo Halal BPJPH 
dengan no serti�kat halalnya 
dengan warna logo yang dapat 
menggantikan warna utama
(warna lain: warna putih 
atau hitam)

Logo Halal MUI (masih dapat 
digunakan pada kondisi 
menghabiskan stok kemasan/ label 
paling lama sampai dengan tahun 
2 Februari 2026


