
GM Keuangan:

Tahun 2021 sudah kita lewati dengan segala 
tantangannya. Alih-alih selesai, pandemi 
Covid-19 justru masih berlangsung dengan 
varian baru yang mengancam kesehatan kita 
semua. Namun, dengan adanya vaksin yang 
disediakan oleh Pemerintah, situasinya menjadi 
lebih terkendali dibandingkan awal pandemi di 
tahun 2020 lalu.

Memasuki awal tahun 2022, tentu akan ada 
tantangan yang berbeda dari tahun sebelumnya. 
Geliat mobilitas sosial sudah terasa kembali 
meski varian baru Covid-19 masih mengantui. 
Tahun ini, dalam rangka konsolidasi nasional, 
Phapros kembali mengadakan Rakornas tahun 
2022: Synergize to Goals yang diselenggarakan 
secara hybrid dan menerapkan protokol 

(Hal. 04)

Sosok yang ramah, enerjik, dan memiliki hobi bernyanyi, bisa kita 
temukan dalam pribadi General Manajer Keuangan, Bambang 
Priyanto. Bapak Bambang, begitu ia akrab disapa, memiliki 
pandangan menarik tentang kepemimpinan di era saat ini. Yuk, 
simak hasil wawancara penulis dengannya!

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

J: Saya masuk Phapros sejak tahun 2001, sebagai Administrasi 
Akuntansi Keuangan cabang. Saya memang mengawali karir di 
Phapros dari cabang Semarang dulu, di Jl Kepodang. Di situ, saya 
bertugas dari tahun 2001 – 2006. Selama periode itu, ada 
beberapa penugasan, seperti ke Cabang Bandung dan Jakarta 
untuk menggantikan karyawan di sana yang mengundurkan diri. 
Setelah saya balik ke Semarang, saya ditawari oleh atasan saya, 
Pak Heru Marsono untuk dimutasi ke pabrik atau kantor pusat 
Semarang. Sejak pertengahan 2006, saya mulai bertugas di 
pabrik atau kantor pusat Semarang sebagai Cost Accounting 
O�cer, yang menangani akuntansi biaya sampai tahun 2013. 

Di tahun 2013 itu ada kesempatan promosi untuk posisi Asisten 

(Hal. 02)
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GM Keuangan:

Sosok yang ramah, enerjik, 
dan memiliki hobi 
bernyanyi, bisa kita 
temukan dalam pribadi 
General Manajer Keuangan, 
Bambang Priyanto. Bapak 
Bambang, begitu ia akrab 
disapa, memiliki pandangan 
menarik tentang 
kepemimpinan di era saat 
ini. Yuk, simak hasil 
wawancara penulis 
dengannya!

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

J: Saya masuk Phapros sejak tahun 2001, sebagai Administrasi Akuntansi 
Keuangan cabang. Saya memang mengawali karir di Phapros dari cabang 
Semarang dulu, di Jl Kepodang. Di situ, saya bertugas dari tahun 2001 – 2006. 
Selama periode itu, ada beberapa penugasan, seperti ke Cabang Bandung dan 
Jakarta untuk menggantikan karyawan di sana yang mengundurkan diri. 
Setelah saya balik ke Semarang, saya ditawari oleh atasan saya, Pak Heru 
Marsono untuk dimutasi ke pabrik atau kantor pusat Semarang. Sejak 
pertengahan 2006, saya mulai bertugas di pabrik atau kantor pusat Semarang 
sebagai Cost Accounting O�cer, yang menangani akuntansi biaya sampai 
tahun 2013. 

Di tahun 2013 itu ada kesempatan promosi untuk posisi Asisten Manajer 
Anggaran dan Pajak.  Saya coba melamar posisi itu, dan alhamdulillah diterima. 
Jadi, sejak tahun 2013 hingga 2020 saya berada di posisi itu, meskipun di sela – 
sela periode itu ada perubahan nomenklatur dan struktur organisasi, ya. Saya 
berada di Divisi Akuntansi dari tahun 2013 – 2019. Sedangkan di tahun 2019 – 
2020 saya ada di Divisi Keuangan. Secara posisi sebetulnya sama, tapi hanya 
beda nomenklatur Divisi saja. Di tahun 2020, ada kesempatan promosi lagi, nih, 
sebagai GM Keuangan untuk menggantikan Ibu Hanum yang purnatugas. 
Akhirnya, di Mei 2020, saya menempati posisi baru sebagai GM Keuangan 
sampai saat ini.

PRODUK
PEHA54 HUKUM 
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T: Menurut Pak Bambang, tantangan seorang pemimpin itu seperti apa?

J: Tantangan utama pasti bagaimana pemimpin itu dituntut untuk bisa menjadi 
role model bagi timnya. Jadi, selama kita menjadi pemimpin, sikap kita harus bisa 
menjadi acuan bagi teman-teman dalam satu tim untuk bertindak. Untuk 
memimpin satu unit yang ada banyak orangnya, misal di saya saja ada sekitar 52 
orang itu nggak mudah, ya, karena karakternya beda semua. Tantangan 
pemimpin menurut saya adalah bagaimana ia bisa memaksimalkan tim yang ada 
saat ini untuk melakukan tugas-tugasnya agar tujuan perusahaan bisa dicapai 
bersama. Nah, untuk hal itu, saya biasanya juga melakukan pendekatan personal 
ke anggota tim saya. Misal, dalam pekerjaan dirasa ada karyawan yang kurang 
maksimal, kita biasanya duduk bareng untuk menyelesaikan masalah tersebut.  

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

J: Banyak sebetulnya, ya. Talent Phapros itu sangat unggul menurut saya. Prinsip 
saya itu tidak ada orang yang bodoh, yang ada hanyalah orang yang mau belajar 
atau tidak mau belajar. Jadi, semua peluang untuk talent Phapros bisa 
berkontribusi lebih besar lagi kepada perusahaan atau pemangku kepentingan 
sebetulnya terbuka lebar. Perusahaan secara berkala memberikan program – 
program yang bagus demi bisa meningkatkan kapabilitas karyawannya. Tugas 
pemimpin adalah mengeksplor sejauh mana kapabilitas dari masing – masing 
anggota tim bisa dikembangkan. Untuk itu, sebisa mungkin seorang pemimpin 
harus bisa “mewariskan” ilmu yang dimilikinya kepada anggota tim. Ilmu tak akan 
habis kalua dibagi, jangan takut kita kehilanagan posisi hanya karena malas 
berbagi ilmu dengan orang lain. 

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

J: Tidak harus pintar banget, tidak harus bisa menguasai banyak hal, tapi harus 
bisa menyatukan timnya untuk bisa bekerja sesuai dengan bidang 
masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Bisa mengoptimalkan potensi 
tim untuk tujuan yang sama. 

T: Adakah pesan khusus untuk Phaprosers ?

J: Tetap semangat, jangan mudah menyerah. Terus belajar, dan yang terakhir titip 
doa untuk perusahaan tercinta. Karena saya yakin dengan doa, maka langkah 
yang kita ambil dalam membuat dan menerapkan strategi perusahaan akan lebih 
menjadi lebih ringan, sehingga bisa memudahkan kita untuk mencapai tujuan 
bersama.

(Oleh: Annisa Dewi Yustita)
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(Oleh : Annisa Dewi Yustita)

insya Allah bisa tercapai. Yang perlu menjadi perhatian 
bersama juga bagaimana kita bisa mencapai target 
laba di angka Rp 57 miliar. Mungkin sebagian 
teman-teman menilai kecil, karena di tahun – tahun 
sebelumnya laba kita besar. Namun, jika melihat 
pertumbuhan dari 2021 ke 2022 ini akan jadi 
pertumbuhan laba yang besar,” tambah pria yang 
menjabat Direktur Utama Phapros sejak Juni 2020 lalu 
ini.

Dalam paparannya, Hadi Kardoko juga menjelaskan 
gambaran pasar farmasi nasional dan berharap agar 
Phapros bisa “melompat” lebih tinggi lagi agar tidak 
tertinggal dengan competitor yang memiliki kesamaan 
size dengan Phapros. “Kalau kita mau 
mengembangkan produk, kita juga harus lihat trend 
global. Ke depannya itu, trend nya akan lebih banyak 
ke obat – obat yang berkaitan dengan gaya hidup. 
Masalahnya, berani kah kita keluar dari zona nyaman 
dengan tidak mengandalkan segmen-segmen 
tertentu yang selama ini jadi andalan kita?” lanjutnya.

Pemaparan selanjutnya dilakukan oleh Direktur 
Pemasaran Tri Andayani. “Kita harus adaptif dan bisa 
menangkap peluang pasar saat ini dengan 
mengoptimalkan proses digitalisasi di segala bidang 
agar tujuan kita tercapai,” ujarnya.  Ia menambahkan 
bahwa strategi yang akan dijalankan oleh tim 
marketing di tahun 2022 melingkupi peningkatan 
brand dan product awareness dengan memaksimalkan 
promosi dengan menggunakan endorsement dari KOL 
dan co-marketing dengan Lucas Group. Strategi 
berikutnya adalah dengan menjaga suplai dan 
ketersediaan produk, diversi�kasi channel penjualan 
o�ine maupun online, serta optimalisasi channel 
digital seperti product campaign di media sosial.

Setelah Direktur Pemasaran, pemaparan dilanjutkan 
oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, David 
Sidjabat serta pemaparan Direktur Produksi, Syamsul 
Huda. Acara hari pertama Rakornas Phapros ditutup 
dengan siraman rohani yang disampaikan oleh Ustadz 
Das’ad Latif.

Hari kedua merupakan break out pillar di mana tiap 
pilar marketing merumuskan strategi tahun ini secara 
lebih detail dan pemberian apresiasi kepada karyawan 
marketing berprestasi mulai dari The Best MR/MDZ, 
The Best SPV, dan The Best AM dari masing-masing 
pilar saat malam penutupan Rakornas 2022.

Tahun 2021 sudah kita lewati dengan segala 
tantangannya. Alih-alih selesai, pandemi Covid-19 
justru masih berlangsung dengan varian baru yang 
mengancam kesehatan kita semua. Namun, dengan 
adanya vaksin yang disediakan oleh Pemerintah, 
situasinya menjadi lebih terkendali dibandingkan awal 
pandemi di tahun 2020 lalu.

Memasuki awal tahun 2022, tentu akan ada tantangan 
yang berbeda dari tahun sebelumnya. Geliat mobilitas 
sosial sudah terasa kembali meski varian baru Covid-19 
masih mengantui. Tahun ini, dalam rangka konsolidasi 
nasional, Phapros kembali mengadakan Rakornas 
tahun 2022: Synergize to Goals yang diselenggarakan 
secara hybrid dan menerapkan protokol kesehatan 
yang ketat serta dengan peserta yang hadir terbatas 
pada 8-10 Februari 2022.

Acara dilangsungkan di Hotal Aston, Bogor dan dihadiri 
oleh sekitar 60 peserta yang terdiri atas Komisaris, 
Direksi Phapros, Direksi Lucas Djaja Group, GM 
Marketing, Regional Manager, Product Manager, 
hingga Area Manager se-Indonesia. Lebih dari 500 
peserta lainnya bergabung secara online melalui 
platform Zoom. Acara dibuka oleh pertunjukan 
freestyle football, sambutan dari ketua panitia, Feny 
Anna Sari dari pilar Etikal dan sambutan Komisaris 
Utama, Maxi Rein Rondonuwu. Dalam sambutannya, 
Komisaris Utama Phapros, Maxi Rein Rondonuwu 
menyampaikan bahwa rakornas ini selain ajang untuk 
silaturahmi, tapi juga sebagai wadah evaluasi tentang 
hal-hal yang belum tercapai di tahun – tahun 
sebelumnya. “Rakornas ini juga sekaligus menjadi 
tempat bagaimana kita punya  tekad yang sama untuk 
melakukan atau mengimplementasikan rencana – 
rencana di tahun 2022. Rakornas ini juga bisa memberi 
kita semangat baru untuk terus bertekad memajukan 
perusahaan tercinta,” ujarnya dalam sambutan.

Ia juga menambahkan bahwa pandemi ini merupakan 
peluang bagi Phapros dan seluruh perusahaan farmasi 
untuk bisa bersama dengan Kemenkes menciptakan 
ketahanan kesehatan nasional. Resiliensi di sektor 
farmasi adalah bentuk transformasi di bidang 
kesehatan yang diminta oleh Presiden Joko Widodo.

“Jadi, resiliensi farmasi ini diharapkan nantinya kita bisa 
bisa mandiri dalam hal baik itu obat, vaksin, dan alat 
kesehatan”, tambahnya pria yang juga menjabat 
sebagai Dirjen Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit, Kemenkes RI ini.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penendangan 
bola ke dalam gawang secara simbolis oleh Direktur 
Utama, Hadi Kardoko sebagai bentuk semangat dan 
optimisme keluarga besar Phaprosers dalam mencapai 
target Rp 1,234 triliun di akhir tahun ini.

Setelah simbolis penendangan bola ke dalam gawang, 
acara dilanjutkan dengan sambutan Komisaris Utama 
PT Bio Farmasi (Persero), Tanri Abeng. “Phapros ini 
adalah keluarga besar BUMN farmasi, oleh karena itu 
seluruh anggota keluarga BUMN farmasi sebetulnya 
punya peran penting dalam mewujudkan visi dari 
holding BUMN Farmasi untuk menjadi perusahaan 
layanan kesehatan berskala global,” katanya dalam 
sambutan.

“Untuk itu, dibutuhkan pengembangan konsep 3S 
dalam rangka mewujudkan visi tersebut. 3S itu adalah 
strategi, struktur dan sistem, serta skill. Nah, yang akan 
kita bahas lebih dalam adalah tentang skill. Skill yang 
harus dikembangkan saat ini untuk mewujudkan visi 
tersebut adalah utamanya di segi teknis produksi, 
kualitas, dan pemasaran serta penjualan,” tambahnya.

Di sisi lain, Direktur Utama Phapros, Hadi Kardoko, 
mengapresiasi jalannya acara rakornas yang tertib dan 
tetap mengutamakan protokol kesehatan. “Pertemuan 
hari ini saya harapkan tidak hanya jadi seremoni saja, 
tapi ada sebuah tujuan 
bersama yang ingin kita 
capai. Alhamdulillah, 
tahun 2021 lalu kita ada 
pertumbuhan, tapi 
kontribusi kita terhadap 
laba memang masih jauh 
dari apa yang sudah kita 
targetkan di awal tahun 
lalu,” ujarnya. 

“Sehingga, di tahun 2022 
ini dibutuhkan pendekatan 
yang menurut saya pola 
pendekatan ini termasuk 
konservatif, ya, dan 
seharusnya itu masih bisa 
kita capai di tahun ini. Saya 
yakin dengan angka Rp 
1,234 triliun di tahun ini, 
dan melihat kinerja kita di 
tahun – tahun sebelumnya 
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6. Rahasia Dagang

Khusus bagi rahasia dagang, tidak perlu 
dimohonkan pendaftaran karena secara 
otomatis mendapat perlindungan jika 
informasi tersebut bersifat rahasia, 
mempunyai nilai ekonomi dan dijaga 
kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana 
mestinya.

7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
(DTLST) adalah hak eksklusif yang 

diberikan oleh negara kepada pendesain 
atas hasil kreasinya, untuk selama 
waktu tertentu melaksanakan sendiri, 
atau memberikan persetujuannya 
kepada pihak lain untuk 
melaksanakan hak tersebut. DTLST 
terdaftar mendapatkan perlindungan 
hukum untuk jangka waktu 10 
(sepuluh) tahun sejak pertama kali 
DTLST dieksploitasi secara komersial 

atau sejak tanggal penerimaan 
permohonan pendaftaran.

Masing-masing KI memiliki prosedur 
pendaftarannya sendiri sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang 
terkait. Saat ini, pendaftaran juga dapat 
dilakukan secara daring. Perlu diingat jika 
sistem pendaftaran KI diberikan pada pihak 
yang pertama kali mendaftarkan (prinsip �rst 
to �le) ke Direktorat Jenderal HKI. Jadi, bila 
ada produk baru dan memiliki potensi yang 
sekiranya menjanjikan di masa depan, 
sebaiknya segera didaftarkan.  

Pada hakikatnya, perlindungan KI penting bagi 
perusahaan karena:

1. Perlindungan terhadap Produk

KI bertujuan untuk melindungi produk-produk 
yang dihasilkan. Sebagai pemilik produk 
tentunya dapat memanfaatkan nilai ekonomis 
dari produk yang dibuat tanpa takut 
menyalahi aturan yang ada.

2. Terjaminnya Kepastian Hukum

Pendaftaran produk atau temuan ke Ditjen KI 
juga agar inventor memiliki landasan yang 
kuat untuk terhindar dari kemungkinan 
pemalsuan serta perbuatan curang 
pihak-pihak lain. 

Kalau Phaproser, kira-kira sudah pernah 
menciptakan apa saja, nih?

Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual 
dalam Dunia Usaha
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4. Hak Cipta

Jenis HAKI yang satu ini bisa dibilang 
memiliki ruang lingkup objek dilindungi 
dengan cakupan paling luas. Hal ini karena 
program komputer, ilmu pengetahuan, seni 
dan juga sastra juga masuk di dalamnya. 
Contoh nyata dari produk yang ciptaannya 
dilindungi oleh hak cipta adalah seni batik, 
lagu atau musik, drama, tarian, arsitektur, 
peta, fotogra�, alat peraga,buku, program 
komputer dan lain sebagainya.

5. Indikasi Geogra�s

Phaproser tentu sering melihat tanda “Made 
in Japan”, “Made in USA” dan lain sebagainya. 
Ini adalah klasi�kasi indikasi geogra�s produk 
yang menunjukkan dari mana produk 
berasal. Hal ini dicantumkan produsen agar 
mejadi pertimbangan konsumen untuk 
membeli produk karena terkadang hal 
tersebut menunjukkan reputasi dan kualitas 
produk.

3. Desain Industri

Desain industri di sini merupakan desain 
khas yang dimiliki oleh suatu produk. 
Misalkan tas tangan merek LV mempunyai 
desain tas khas yang membedakannya 
dengan merek tas lainnya.

Tanpa kita sadari, Kekayaan Intelektual telah 
menjadi bagian penting untuk perusahaan 
dalam menjalankan bisnisnya. Tak hanya 
perlindungan paten yang biasanya erat 
kaitannya bagi perusahaan teknologi yang 
terus berinovasi, hak cipta juga makin erat 
dengan perusahaan jasa yang memproduksi 
desain dan content. Atau yang paling 
mendasar, merek dari sebuah perusahaan yang 
juga harus terlindungi. 

Saat ini, telah terjadi perubahan istilah yang 
semula hak kekayaan intelektual (“HKI”) 
menjadi kekayaan intelektual (“KI”). 
Pengertian KI yaitu kekayaan tidak 
berwujud (intangible asset) 
berupa hasil olah pikir atau 
kreativitas manusia yang 
menghasilkan suatu ciptaan atau 
invensi di bidang seni, sastra, 
ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang mempunyai manfaat 
ekonomi. KI juga merupakan hak 
eksklusif karena hak kekayaan 
intelektual hanya diberikan 
secara khusus pada satu orang 
atau kelompok untuk karya cipta 
yang diciptakannya dan didaftarkan 
untuk memperoleh manfaat ekonomis 
dari ciptaan atau produknya tersebut.

Mengutip dari laman Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia, secara garis besar KI 
diklasi�kasikan menjadi tujuh (7), antara lain:

1. Paten

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 
13 tahun 2016 tentang paten dijelaskan 
bahwa Paten adalah hak eksklusif yang 
diberikan oleh negara kepada inventor atas 
hasil invensinya di bidang teknologi untuk 
jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri 
invensi tersebut atau memberikan 
persetujuan kepada pihak lain untuk 
melaksanakannya.
Pada pasal 1 ayat 3 UU Paten, Inventor adalah 
seorang atau beberapa orang yang secara 
bersama-sama melaksanakan ide yang 
dituangkan ke dalam kegiatan yang 
menghasilkan Invensi. 

2. Merek

Merek diatur dalam Undang-Undang nomor 
20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geogra�s. Salah satu fungsi merek adalah 
sebagai daya pembeda dengan produk 
sejenis lainnya (distinctive).

(Oleh : Ajeng Vania)
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Kedua, perbanyak minum air putih karena akan membantu 
mengencerkan dahak sehingga mudah dikeluarkan. Minum air 
putih juga dapat membantu menurunkan suhu tubuh jika 
Phaprosers mengalami demam.

Ketiga, konsumsi makanan berkuah seperti sup dan minuman 
hangat agar sistem pernapasan terbantu terhidrasi dan mucus 
(ingus) mudah keluar.

Sementara jika hidung terasa mampet, atasi dengan 
menghirup uap dari air panas. Uap panas dapat membantu 
melonggarkan ikatan mucus (ingus) sehingga menjadi encer 

dan mudah dikeluarkan. 
Menyisihkan mucus 
penting untuk 
dilakukan pada saat 
�u karena di mucus 
itulah virus-virus 
maupun bakteri 
bersarang.

Selain dengan cara di 
atas, penanganan 
berikutnya adalah 
dengan cara 
mengonsumsi obat 
sesuai gejala, seperti 
Noza® yang telah 
terbukti efektif 
meringankan gejala 

�u, seperti demam, 
sakit kepala, hidung 

tersumbat, dan bersin-bersin.

Setiap kaplet Noza® mengandung Triprolidin HCl 2,5 mg, 
Pseudoefedrin 30 mg, dan Paracetamol 500 mg. Triprolidin 
merupakan antihistamin yang dapat meredakan gejala alergi 
seperti bersin-bersin dan tenggorokan gatal. Sementara itu, 
Pseudoefedrin merupakan dekongestan yang berfungsi untuk 
melegakan hidung yang tersumbat.

Adapun, Paracetamol merupakan antipiretik dan analgesik 
yang bekerja dengan cara menurunkan demam dan meredakan 
sakit kepala. Dengan kombinasi ketiga zat aktif tersebut, Noza® 
dapat diminum sehari 3 kali satu tablet untuk segera 
meredakan gejala �u yang mengganggu.

Apabila Phaprosers terkon�rmasi positif Omicron dengan 
gejala ringan, Anda juga dapat mengonsumsi Noza® di samping 
paket obat yang telah diterima dari Kementerian Kesehatan 
untuk meredakan gejala dan mempercepat penyembuhan.

Catatan: Baca aturan pakai dengan seksama sebelum 
mengonsumsi Noza® dan jika gejala memburuk, segera 
hubungi dokter untuk penanganan lebih lanjut.

Tak sedikit orang yang was-was ketika mengalami �u, batuk, 
dan pilek sekarang ini. Wajar saja, sebab saat ini Indonesia 
tengah mengalami kenaikan kasus COVID-19 akibat varian 
Omicron. 

Belum lagi saat ini kita sering menghadapi cuaca yang tak 
menentu. Kadang tiba-tiba hujan deras, lalu tak lama kemudian 
panas terik. Kondisi ini baik bagi virus untuk berkembang biak, 
terutama virus penyebab �u dan batuk, termasuk    varian 
Omicron yang sedang menjadi sorotan publik saat ini.

Walaupun gejala varian Omicron relatif tidak separah varian 
Delta, gejala seperti �u 
bisa menganggu 
aktivitas sehari-hari 
karena sering kali 
tubuh menjadi lesu 
dan sakit kepala ikut 
menyerang. Belum 
lagi hidung 
tersumbat yang 
membuat tidur pada 
malam hari menjadi 
tidak nyenyak.

Jika teman-teman 
P h a p r o s e r s 
mengalami gejala 
�u, seperti sakit 
tenggorokan, pilek, 
hidung tersumbat, 
sakit kepala, dan demam 
maka segera periksakan diri Anda ke Puskesmas atau 
laboratorium yang melayani pemeriksaan COVID-19. Terlebih 
jika dalam waktu dekat, Anda pernah berkontak erat dengan 
penderita yang terkon�rmasi positif COVID-19.

Apabila hasil tes positif namun hanya bergejala ringan maka 
lakukan isolasi mandiri di tempat tinggal masing-masing 
selama minimal 10 hari. Gunakan pula layanan telemedicine 
yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan untuk 
berkonsultasi secara daring dengan dokter dan memperoleh 
paket obat untuk isolasi mandiri.

Namun, jika ternyata hasil tes negatif kemungkinan yang 
Phaprosers alami hanyalah gejala �u biasa.

Lalu, apa yang harus dilakukan ketika mengalami gejala 
�u?

Di saat seperti ini, ketika Pharprosers mengalami gejala �u, baik 
karena Omicron maupun virus �u biasa, yang pertama harus 
dilakukan adalah beristirahat di tempat tinggal 
masing-masing. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat 
penyembuhan dan mencegah virus agar tidak menyebar.
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Dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional 2022, PT Phapros Tbk 
(PEHA) yang merupakan salah satu perusahaan farmasi nasional 
menyalurkan 1.500 unit multivitamin Becefort untuk menjaga daya 
tahan tubuh insan media di tengah melonjaknya kasus Covid-19 akibat 
varian Omicron.
Sekretaris Perusahaan PT Phapros, Tbk, Zahmilia Akbar, mengatakan 
bahwa di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, pers merupakan 
salah satu profesi di garda terdepan yang harus berjibaku memberikan 
informasi dan edukasi kepada masyarakat selain tenaga kesehatan.  

Oleh: Andharu Wahyu

Phapros Raih IPRA 2022

“Untuk itu, kami berharap 
kandungan lengkap seperti 
Vitamin C 500 mg, Vitamin E 
dan Vitamin B Kompleks yang 
dimiliki Becefort ini bisa 
membantu insan pers untuk 
menjaga daya tahan tubuh 
mereka agar tetap sehat 
selama beraktivitas,” ujar 
Zahmilia. 
Penyaluran 1.500 unit 
multivitamin Becefort ini juga 
merupakan salah satu bentuk 
tanggung jawab sosial Phapros 
di bidang kesehatan 
masyarakat. Zahmilia juga 
menuturkan bahwa 
kandungan vitamin dalam 
produk-produk buatan 
Phapros dan anak usahanya 
tersebut cukup lengkap dan 
baik dalam membantu 
menjaga daya tahan tubuh. 

Di sisi lain, Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia Pusat (PWI), 
Marten Slamet Susanto yang menerima kedatangan tim PT Phapros, Tbk 
di Gedung Dewan Pers, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi 
emiten berkode saham PEHA tersebut yang telah memberikan perhatian 
kepada insan media, bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional 
2022. “Kami berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh tim 
Phapros. Semoga sinergi antara Phapros dengan insan pers bisa terus 
terjalin di masa yang akan datang, dan apa yang diberikan hari ini bisa 
bermanfaat bagi rekan – rekan media,” terangnya.

Peringatan Hari Pers Nasional 2022, 
Phapros Salurkan 1.500 Unit Multivitamin 

Phapros meraih Penghargaan Indonesia Corporate PR Award (IPRA) 
2022 sebagai The Best Public Relation in Company Strategy on 
Expanding and Developing Business Product Segmentation kategori 
Perusahaan Farmasi pada acara E-Awarding yang dilaksanakan oleh 
Warta Ekonomi melalui online Zoom, Kamis (27/1).

IPRA 2022 mengangkat tema Creating Impact for The Better Future. 
Penghargaan ini diberikan Warta Ekonomi kepada public relations 
perusahaan yang dinilai memiliki peran dan fungsi yang sangat baik 
untuk meningkatkan kualitas perusahaan di tengah persaingan industri 
yang semakin ketat dan kondisi ekonomi Indonesia yang mulai 
membaik.

Sepanjang tahun 2021, Phapros telah mendistribusikan 19 press realase 
tersebar ke 352 media nasional. Hal ini menjadi bukti Phapros secara 
aktif melakukan kegiatan public relation dengan merilis update terkait 
perkembangan bisnis perusahaan, kegiatan sosial dan pencapaian yang 
telah diraih Phapros ke media Nasional, baik online maupun cetak. 
Phapros juga aktif memberikan informasi kepada masyarakat melalui 
kanal sosial media resmi dan website perusahaan.

Semoga dengan penghargaan yang diberikan ini, peran corporate 
communication menjadi bagian yang penting dalam memberikan citra 
perusahaan yang lebih baik lagi dengan tantangan yang semakin 
dinamis terutama dalam kondisi pandemi ini.



Bulan pengiriman produk Camvite adalah di akhir Januari dan 
diperkirakan tiba di Kandahar Afganistan adalah sekitar bulan Maret 
untuk dapat didistribusikan. Pada bulan Maret merupakan bulan yang 
masih termasuk musim dingin, dimana suhu pada siang hari berkisar 
antara 4-12 0C, dan suhu di malam hari (-10) 0C - 0 0C. Dengan suhu 
seperti ini membutuhkan kondisi badan yang harus tetap terjaga 
staminanya, sehingga suplemen kesehatan akan dibutuhkan. 

Camvite plus syrup merupakan produk ekspor yang rebranding dari 
produk yang bernama Calcivita syrup. Calcivita ini pun sudah beberapa 
kali dilakukan permintaan untuk ekspor.  Dan pengiriman ekspor yang 
sekarang ini merupakan pengiriman pertama dengan nama barunya 
yaitu Camvite plus syrup. 

Camvite plus syrup ini merupakan produk suplemen kesehatan yang 
mengandung kalsium dan 9 vitamin, seperti vitamin A, C, D3, dan B 
Kompleks yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, terlebih di 
era pandemi Covid-19.

Camvite Plus diformulasikan dalam bentuk sediaan syrup dengan rasa 
manis dan aroma dari tutti fruti yang segar. Pada formula juga tidak ada 
tambahan pewarna sintetik serta bebas dari kandungan alkohol. 
Produk tersebut dikemas dalam botol amber coklat dengan volume 200 
ml per botol yang dilengkapi dengan gelas takar (measuring cup) serta 
dus/inner box menarik. 

Produk ekspor merupakan salah satu lini penjualan yang ditetapkan 
oleh manajemen Lucas Group. Rutinitas pengiriman produk ekspor ini 
tetap berjalan setiap tahunnya, meskipun dalam kondisi pandemik.

Salah satu yang telah berlangsung dan menjadi pembuka pengiriman 
produk di tahun 2022 adalah ekspor produk Camvite plus syrup ke 
Afghanistan. Produk ekspor ini telah dilakukan pengiriman di akhir 
Januari 2022 sebanyak 1 kontainer dengan total produk yang diekspor 
mencapai 48.384 botol atau setara hampir Rp 500 juta.

Afghanistan merupakan salah satu negara yang rutin menjadi tujuan 
ekspor Lucas Djaja. Afghanistan adalah salah satu negara yang berada 
di Asia Selatan dan Asia Tengah, berbatasan dengan Pakistan di timur 
dan selatan, Iran di barat, Turkmenistan dan Uzbekistan di utara, serta 
Tajikistan dan Tiongkok di timur laut. Wilayahnya meliputi 652.000 km2 
(merupakan negara terbesar ke-41 di dunia), dengan populasi sekitar 
31,4 juta pada tahun 2020. Kota di Afghanistan tempat penerimaan 
Produk Camvite ini adalah kota Kandahar. 

Secara kondisi iklim, kota Kandahar dan pada umumnya di Afghanistan 
merupakan negara dengan 4 musim: musim panas (berlangsung dari 
Mei-September), musim gugur (berlangsung dari Oktober-November), 
musim dingin (berlangsung dari Desember-Maret), dan Musim semi 
(berlangsung dari Maret-April). 
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Camvite Plus Syrup, 
Ekspor Pembuka Lucas Djaja di Awal Tahun



Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) 
Bagi Perusahan Publik, Seberapa Penting?

Kirim jawaban Anda melalui email :  redaksiswara@phapros.co.id 
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lingkungan, media massa, dan yang tidak kalah 
penting yaitu pihak bank sebagai kreditor. 
Karena sebagai kreditor, pihak bank pastinya 
enggan untuk menanggung kerugian yang 
disebabkan oleh adanya kelalaian perusahaan 
terhadap tanggung jawab sosial dan 
lingkungannya.

Pembuatan Sustainability Report memiliki 
beberapa manfaat yang baik bagi perusahaan. 
Manfaat – manfaat tersebut antara lain :

•   Mempengaruhi kebijakan manajemen jangka 
panjang, dan strategi perencanaan bisnis;

•  Menjaga dan Meningkatkan Reputasi 
Perusahaan;

•    Meningkatkan Loyalitas Karyawan;

•      Meningkatkan Manajemen Risiko;

• Menghindari kegagalan dalam 
keterlibatan lingkungan, sosial dan 
tata kelola yang dipublikasikan;

• Meningkatkan E�siensi dan Kinerja 
Operasional Perusahaan;

•     Mengurangi Limbah dan;

•      Meningkatkan Akses Terhadap Permodalan

Bagi perusahaan publik, Sustainability Report 
merupakan suatu komponen penting yang 
harus diperhatikan agar seluruh pemangku 
kepentingan dapat mengetahui keberlanjutan 
bisnis perusahaan. Selain itu, menyampaikan 
kepada publik upaya-upaya keberlanjutan yang 
dilakukan oleh perusahaan dapat berfungsi 
sebagai faktor diferensiasi terhadap perusahaan – 
perusahaan lain di dalam industri yang kompetitif 
sehingga mempengaruhi investor dalam 
mengambil keputusan dalam berinvestasi.

dalam laporan keberlanjutan diantaranya 
adalah bagaimana perusahaan memanfaatkan 
energi (listrik dan air), mengolah limbah, 
melibatkan pihak lokal yang berkaitan dengan 

Perusahaan Publik selalu identik dengan 
pelaporan tahunan di mana di dalamnya 
menyoroti kumpulan kinerja – kinerja 
perusahaan, khususnya laporan keuangan. 
Namun Selain menyusun laporan tahunan, 
penting bagi perusahaan untuk membuat 
laporan keberlanjutan yang juga dikenal dengan 
sebutan Sustainability Report. Jika laporan 
tahunan meliputi laporan keuangan dan 
kinerja perusahaan secara umum, laporan 
keberlanjutan adalah laporan yang 
mengulas bentuk kepedulian 
perusahaan terhadap masyarakat, 
lingkungan dan alam sekitar atas 
proses bisnis yang dijalankan.

Membangun dan mempertahankan 
kepercayaan sebuah bisnis 
merupakan suatu hal yang penting 
dan mendasar. Kepercayaan ini 
dibangun dari strategi dan pilihan 
bisnis yang juga punya dampak 
bukan hanya kepada perusahaan 
saja, namun pada seluruh 
pemangku kepentingan juga. 
Dengan adanya Sustainability Report, 
maka perusahaan dapat melihat 
berbagai aspek sebagai sebuah tambahan 
dalam pertimbangan pengambilan 
keputusan manajemen kedepannya.

Penyusunan laporan keberlanjutan merupakan 
sebuah terobosan yang dibuat oleh regulator 
dalam merespon keinginan publik atau 
pemangku kepentingan terhadap transparansi 
kinerja perusahaan. Berdasarkan POJK No. 
51/POJK.03/ tahun 2017, Sustainability Report 
merupakan laporan yang didasarkan pada 3 
aspek utama, yaitu aspek lingkungan, ekonomi, 
dan sosial. Beberapa hal utama yang disorot 

proses bisnis, sampai dengan memberikan 
dampak positif terhadap masyarakat dan 
lingkungan sekitar. Dengan adanya 
transparansi pada aspek - aspek tersebut, 
kinerja perusahaan bisa langsung dinilai atau 
diulas oleh Pemerintah, masyarakat, organisasi 

JAWABAN ASAH OTAK
Januari 2022

JAWABAN : 
Temukan gambar satu tongkat  yang berbeda

Pemenang Asah Otak Januari 2022:

1. Rachmawati – Adm Pengadaan Jakarta
2. Rendy Suryana – Keamanan Jakarta

Pukul berapa yang seharusnya ditunjukkan 
pada gambar jam tangan berikut?


