
General Manajer Marketing OGB: 

Energi hijau merupakan sumber energi yang berasal dari 
bahan-bahan yang relatif aman dan tidak menimbulkan 
dampak negatif bagi lingkungan. Dalam Directory 
Journal of Economic, dijelaskan bahwa energi hijau 
adalah energi bersih yang tidak mencemari atau 
menambah polutan di atmosfer. Perusahaan farmasi PT 
Phapros Tbk yang merupakan bagian dari Holding 
BUMN Farmasi menjadikan program green energy 
sebagai salah satu kebijakan dan standar produksinya. 
Pemanfaatan teknologi adalah mutlak menjadi syarat 
utama dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai 
unsur ekonomi hijau.

Menurut Hadi Kardoko, Direktur Utama PT Phapros Tbk, 
saat ini tingkat emisi karbon secara global sudah sangat 
tinggi sehingga mendorong negara-negara yang tahun 
lalu menggelar Konferensi Perubahan Iklim (COP 26) 
berkomitmen untuk menurunkan sampai level nol 
karbon (net-zero carbon). Pemerintah Indonesia 
bekerjasama dengan sektor industri berupaya untuk 
terus mencapai target tersebut hingga tahun 2060.

(Hal. 04)

Dunia marketing bukanlah hal yang baru bagi, Haki 
Subakti atau yang akrab disama Pak Haki, General 
Manager Marketing OGB. Berkarir di Phapros sejak awal 
hingga bisa berada di posisi seperti saat ini, 
membuatnya memiliki pandangan sendiri tentang 
kepemimpinan. Seperti apa ya, pandangannya? Simak 
obrolan penulis dengan Pak Haki berikut.

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

J: Saya memulai karir di sini benar-benar dari bawah, ya. 
Mulai dari MR Etikal tahun 2001 hingga 2004, kemudian 
ke Supervisor di tahun 2005, lalu pada zaman dulu ada 
yang namanya General Product Manager. Aku dilihat 
sebagai salah satu orang sales yang mampu mengelola 
product management. Sejak menjadi General Product 
Manager itu, saya akhirnya bisa bekerja di kantor pusat. 
Waktu itu, sih, sempat berpikir bahwa Product Manager 
harus punya background Apoteker, tapi ternyata atasan 
saya dulu bilang nggak musti begitu, karena semuanya 
bisa dipelajari. Karena background saya bukan farmasi, 

(Hal. 02)
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General Manajer Marketing OGB: 

Dunia marketing bukanlah hal 
yang baru bagi, Haki Subakti atau 
yang akrab disama Pak Haki, 
General Manager Marketing OGB. 
Berkarir di Phapros sejak awal 
hingga bisa berada di posisi seperti 
saat ini, membuatnya memiliki 
pandangan sendiri tentang 
kepemimpinan. Seperti apa ya, 
pandangannya? Simak obrolan 
penulis dengan Pak Haki berikut.

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

J: Saya memulai karir di sini benar-benar dari bawah, ya. Mulai dari MR 
Etikal tahun 2001 hingga 2004, kemudian ke Supervisor di tahun 2005, 
lalu pada zaman dulu ada yang namanya General Product Manager. Aku 
dilihat sebagai salah satu orang sales yang mampu mengelola product 
management. Sejak menjadi General Product Manager itu, saya akhirnya 
bisa bekerja di kantor pusat. Waktu itu, sih, sempat berpikir bahwa 
Product Manager harus punya background Apoteker, tapi ternyata 
atasan saya dulu bilang nggak musti begitu, karena semuanya bisa 
dipelajari. Karena background saya bukan farmasi, ini lah akhirnya yang 
memacu saya untuk bisa terus belajar, terutama di konsep dan 
strateginya harus bisa lebih baik dari yang lain. 

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

J: Tantangan leader yang saya lihat sampai saat ini adalah, leader itu kan 
akan dilihat performance dari timnya, kalau leader-nya nggak kompeten 
kan otomatis akan ada barrier dengan anak buahnya. Makanya, 
tantangan leader itu salah satunya adalah bagaimana ia bisa memberi 
contoh yang baik. Karena kalau kita jadi pemimpin, maka pasti tim kita 
memiliki kompetensi, dan background yang berbeda. Mungkin ada yang 
lebih pintar dari kita, ada yang lebih tua secara usia, nah keragaman ini 
jika kita tidak bisa arahkan dan gerakkan, maka akan membuat proses 
bisnis perusahaan nggak akan berjalan bagus. Kemudian, tantangan 
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Tingkatkan Kompetensimu, 
Carilah Ilmu Sebanyak Mungkin

selanjutnya adalah tentang kompetensi, bagaimana membuat tim yang 
kita pimpin untuk bekerja sesuai arahan kita agar visi misi perusahaan 
tercapai.

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

J: Saat ini semuanya serba digitalisasi. Maka, peluang itu harus kita ambil 
agar kita nggak tertinggal dengan yang lain. Kita pun sudah mengarah 
ke sana. Misalnya di pemasaran, saat ini masalah yang ada di pemasaran 
solusinya bisa diatasi dengan teknologi digitalisasi. Contohnya, stok 
produk expired yang bisa berdampak terhadap cash �ow dan biaya. 
Penumpukan produk expired itu salah satunya bisa disebabkan karena 
tidak adanya alert system, tapi itu bisa diatasi dengan IT. Lalu, terkait juga 
dengan monitoring, kami di marketing juga sedang membangun 
semacam monitoring system agar kita bisa lihat setiap harinya di cabang 
itu stoknya bagaimana, apakah expired date nya masih aman atau tidak.

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

J: Leader yang baik menurut saya selain harus menjadi contoh yang baik 
dan memiliki kompetensi, pastinya dia harus bertanggung jawab. 
Kadang kita suka temui ada orang yang kompeten tapi nggak 
bertanggung jawab. Selain itu, leader harus punya pemikiran tentang 
continuous improvement, agar proses bisnis yang telah berjalan bisa 
semakin lebih baik lagi.

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

J: Yang paling penting adalah meningkatkan kompetensi, kalau 
memang passion-nya di marketing, carilah ilmu sebanyak-banyaknya di 
bidang itu. Harus kita pahami saat ini, meski Divisi HC sudah 
memberikan fasilitas pelatihan, itu kan terbatas, ya. Sementara, saat ini 
sudah banyak sumber terpercaya yang memberikan informasi atau ilmu 
terkait bidang yang kita minati, seperti webinar gratis misalnya. 
Tingkatkan rasa ingin tahu kita akan bidang yang kita tekuni, agar 
pengetahuan kita semakin luas. 



(Oleh : Annisa Dewi Yustita)

Energi hijau merupakan sumber energi yang berasal 
dari bahan-bahan yang relatif aman dan tidak 
menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. 
Dalam Directory Journal of Economic, dijelaskan 
bahwa energi hijau adalah energi bersih yang tidak 
mencemari atau menambah polutan di atmosfer. 
Perusahaan farmasi PT Phapros Tbk yang merupakan 
bagian dari Holding BUMN Farmasi menjadikan 
program green energy sebagai salah satu kebijakan 
dan standar produksinya. Pemanfaatan teknologi 
adalah mutlak menjadi syarat utama dalam menjaga 
kelestarian lingkungan sebagai unsur ekonomi hijau.

Menurut Hadi Kardoko, Direktur Utama PT Phapros 
Tbk, saat ini tingkat emisi karbon secara global sudah 
sangat tinggi sehingga mendorong negara-negara 
yang tahun lalu menggelar Konferensi Perubahan 
Iklim (COP 26) berkomitmen untuk menurunkan 
sampai level nol karbon (net-zero carbon). 
Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan sektor 
industri berupaya untuk terus mencapai target 
tersebut hingga tahun 2060.

“Pada sektor farmasi, kami berupaya mewujudkan 
target tersebut melalui program-program yang 
sudah menjadi komitmen perusahaan dalam 
mengusung konsep green energy. Salah satunya 
adalah mengkonversi energi BBM solar ke CNG 
(Compressed Natural Gas) yang didukung dengan 
penggunaan Green Chiller Hydrokarbon dan panel 
solar. Hasilnya, Phapros berhasil menurunkan emisi 
karbon sebesar 790 ton per tahun,” tuturnya saat 
dihubungi di Jakarta (14/7).

Hadi menambahkan, energi hijau tidak melulu 
berbicara tentang karbon dioksida saja, namun juga 
tentang sumber daya air yang harus dihemat agar 
tidak terjadi pemborosan untuk produksi. 

“Dalam hal ini kami juga berkomitmen menurunkan 
konsumsi penggunaan air dengan memanfaatkan 
teknologi washing steriline pada fasilitas produksi 

produk injeksi Phapros. Kami melakukan modi�kasi 
pada mesin-mesin tersebut sehingga berhasil 
menurunkan konsumsi air hingga 50 persen atau 
225 ribu liter per tahun.” 

Phapros, tambah Hadi, juga memanfaatkan 
generator N2 dan O2 untuk mereduksi penggunaan 
waste tabung gas.

“Secara umum, komitmen kami untuk energi hijau 
ini telah meningkatkan e�siensi perusahaan sebesar 
12,9 persen per tahun.  Tentu ini merupakan suatu 
hal yang sangat positif bagi sebuah perusahaan 
farmasi yang identik dengan polusi karbon dalam 
kegiatan manufakturnya. Sebagai bukti komitmen 
Phapros atas green business dan sustainability, kami 
berhasil memperoleh PROPER Hijau dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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sebanyak 8 kali sejak 2012 – 2020 ” kata Hadi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pembangunan 
rendah karbon dan ketahanan iklim telah menjadi 
agenda prioritas nasional dalam kegiatan 
pembangunan di Indonesia. Pemerintah telah 
menyampaikan komitmennya untuk menurunkan 
emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dalam 
kurun waktu tersebut.

“Phapros ingin membantu pemerintah mencapai 
target tersebut. Dan apa yang telah Phapros 
upayakan saat ini bukanlah titik akhir. Kami akan 
terus berinovasi dalam mengurangi emisi gas 
karbon pada proses produksi sehingga nantinya 
dalam jangka panjang kita bisa berkontribusi 
terhadap perbaikan iklim dunia,” tutupnya. 



untuk segera menemui dokter bila Phaprosers pernah kontak erat 
dengan penderita TBC.

Dengan diagnosis dan terapi yang tepat, penderita TBC dapat 
disembuhkan. Bicara tentang terapi untuk penderita TBC yang baru 
pertama kali tertular, dokter biasanya akan memberikan regimen terapi 

dengan 2 fase pengobatan yakni fase intensif (pengobatan 
selama 2 bulan) serta fase lanjutan (pengobatan selama 4 
bulan).

Pro TB® Group dari Phapros memiliki varian untuk 
masing-masing fase pengobatannya, baik untuk pasien 
dewasa maupun anak-anak. 

Pro TB® Group, obat TBC terpercaya pilihan klinisi

Pro TB® Group merupakan obat TB lini pertama yang 
diperuntukkan bagi pasien TB yang baru pertama kali 
tertular yang terbagi menjadi empat varian berdasarkan usia 

pasien beserta fase pengobatannya, sebagaimana dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini:

Kelompok pasien Fase intensif (pemberian   Fase Lanjutan (pemberian 
  selama 2 bulan awal selama 4 bulan setelah
 pengobatan) fase intensif selesai)

 Varian Produk

Anak-anak Pro TB® 3 Kid Pro TB® 2 Kid

Dewasa Pro TB® 4 Pro TB® 2

Adapun aturan minum dari Pro TB® Group dapat Phaprosers lihat pada 
tabel di bawah ini:
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(Oleh : Jalu Satwiko)

Tuberkulosis (TBC) atau TB adalah penyakit menular akibat infeksi 
bakteri. Penyakit ini umumnya juga dikenal sebagai paru-paru basah 
oleh masyarakat awam.

TBC biasanya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang 
organ tubuh lain, seperti ginjal, tulang belakang, dan otak.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), sebanyak 1,5 juta orang 
meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Penyakit ini merupakan 
penyakit dengan urutan ke–13 yang paling banyak menyebabkan 
kematian, dan menjadi penyakit menular nomor dua yang paling 
mematikan setelah COVID-19.

Penyakit TBC di Indonesia menempati peringkat ketiga setelah India 
dan Cina dengan jumlah kasus 824 ribu dan kematian 93 ribu per tahun 
atau setara dengan 11 kematian per jam.

Penularan dan Gejala Tuberkulosis (TBC)

Penularan tuberkulosis (TBC) terjadi ketika seseorang tidak sengaja 
menghirup percikan ludah (droplet) saat seseorang yang terinfeksi TBC 
bersin atau batuk. Oleh sebab itu, risiko penularan penyakit ini lebih 
tinggi pada orang yang tinggal serumah dengan penderita TBC.

TBC pada paru-paru akan menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 
3 minggu yang dapat disertai dahak atau darah. Selain itu, penderita 
juga akan merasakan gejala lain, seperti demam, nyeri dada dan 
berkeringat di malam hari.

Kapan harus menemui dokter?

Bila Phaprosers belakangan ini mengalami gejala-gejala seperti batuk 
yang tak kunjung membaik lebih dari 2 minggu, demam, penurunan 
berat badan yang tidak bisa dijelaskan, serta keringat malam yang 
berlebihan, maka sebaiknya segera temui dokter untuk memastikan 
diagnosis dan mendapatkan pengobatan yang diperlukan. 

Gejala-gejala tersebut seringkali merupakan indikasi TBC, tapi juga bisa 
disebabkan oleh kondisi lain. Selain itu, Phaprosers juga dianjurkan 
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Varian produk Zat aktif Dewasa Dosis
Anak-
anak

Aturan 
minum

Kelompok pasien

Pro TB® 4

Rifampicin 150 mg, Isoniazid 
75 mg, Pyrazinamid 400 mg, 
dan Ethambutol 275 mg

Pro TB® 2
Rifampicin 150 mg, 
Isoniazid 150 mg

Pro TB® 3 Kid

Rifampicin 150 mg, Isoniazid 
75 mg, Pyrazinamid 150 mg

Pro TB® 2 Kid
Rifampicin 75 mg, 
Isoniazid 50 mg

Setiap hari

Disesuaikan
dengan
berat badan
atau kondisi
pasien.

Setiap hari

Setiap hari

3x dalam
seminggu

Bagi penderita TB yang mendapat terapi Pro TB® Group, pastikan Anda 
menuntaskan semua rangkaian pengobatan yang telah diberikan oleh 
dokter Anda. Hal ini penting untuk dilakukan untuk membunuh semua 
kuman penyebab TB dan mencegah agar kuman tersebut tidak 
berubah menjadi kebal.
Jika Phaprosers menginginkan informasi lebih lanjut mengenai obat 
ini, silakan konsultasikan kepada dokter atau apoteker Anda.
Ayo dukung program pemerintah untuk Eliminasi TB pada tahun 2030!



Dibutuhkan beberapa syarat untuk menjadi pengusaha sukses, yaitu :
1. Yakin dan Percaya Diri
2. Ketahui Minatmu
3. Cari Ilmunya
4. Jalani Usaha dengan Sepenuh Hati
5. Pelajari Peluang dan Target Pasar
6. Izin Usaha
7. Izin Yang Maha Kuasa

Selain itu rahasia kesuksesan bisnis terletak pada kemampuan keras, tegas, 
dan pantang menyerah, serta berani mengambil risiko yang tepat. Diakhir 
materi, Slamet berpesan kepada seluruh mitra binaan agar mempunyai 
mental pengusaha yang jujur, suka menolong, dan semangat.
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d) Pelayanan, hal ini berkenaan dengan partisipasi karyawan, sehingga bisa 
terukur dan update setiap waktu. Mengoptimalkan dunia digital berarti 
dapat meningkatkan aset karena pengurangan biaya pemasaran dan 
biaya yang tidak diperlukan dapat dialihkan ke sektor lain untuk 
meningkatkan produktivitas.

Pada sesi penutup Ali berpesan kepada seluruh mitra binaan, apabila kita 
sudah memutuskan menekuni satu bidang, jadilah orang yang konsisten, itu 
adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya. Kesuksesan tidak ada kaitannya 
dengan usia, kondisi �sik, status pendidikan, dan status sosial.

Seminggu setelahnya, tepatnya tanggal 20 Juli 2022, tim CSR PKBL Phapros 
kembali mengadakan pelatihan Cara Membangun Bisnis secara virtual.

Kali ini dengan narasumber Slamet Priyanto (Owner CV. Cakra Dwipa) dan 
diikuti sekitar 40 mitra binaan. Dalam materinya Slamet menjelaskan tujuan 
untuk membangun bisnis adalah ingin menjadi pengusaha sukses, kaya, dan 
membantu orang lain. Untuk itu kita harus mampu memanfaatkan peluang 
dengan cara amati tiru modi�kasi (ATM) dan banyak belajar. Slamet 
mengatakan usahanya yang bergerak dibidang jasa ini sudah berjalan 12 
tahun dengan selalu melakukan pendekatan komunikasi antar karyawan, 
menjalin antar relasi dan menjaga kepercayaan ke pelanggan.
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Perkuat Semangat Berinovasi Mitra Binaan, 
PKBL Phapros Mengadakan Pelatihan Entrepreuner 

Berjiwa Muda dan Cara Membangun Bisnis, Secara Virtual. 
(Oleh: Beni Hadiyatno)

Entrepreneur adalah individu yang bisa menciptakan bisnis yang baru, 
bersedia menanggung sebagian besar risiko dan sebagai imbalannya bisa 
menikmati keuntungannya. Di Indonesia sendiri sektor kewirausahaan 
banyak digeluti oleh para pelaku usaha kecil atau UMKM dan menjadi 
penggerak ekonomi. Untuk lebih memberdayakan pelaku UMKM, tim CSR 
PKBL Phapros mengadakan pelatihan Entrepreneur Berjiwa Muda secara 
virtual.

Pelatihan ini membahas tentang de�nisi, ciri-ciri, tujuan dan manfaat 
menjadi entrepreneur. Dengan pelatihan ini, para mitra binaan diharapkan 
dapat menumbuhkan semangat berinovasi, serta dapat melakukan 
perubahan sosial dan perekonomian masyarakat.

Pelatihan Kemitraan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2022 secara virtual 
dengan narasumber Ali Esmanto S.Pd sebagai Ketua Himpunan Pengusaha 
Muda Indonesia Kudus (HIPMI Kudus) dan diikuti para mitra binaan. Dalam 
materinya Ali Esmanto yang juga merupakan Pengusaha Jenang dari Kudus 
menjelaskan pola pikir yang harus dimiliki wirausaha, diantaranya percaya 
diri, berorientasi pada prestasi, berani mengambil risiko, berjiwa independen, 
kreatif/inovatif, dan ulet/tekun. Selain itu Ali juga memberikan beberapa tips 
sukses untuk menjalankan usahanya, yaitu meluruskan niat, berusaha, 
memanfaatkan dunia digital, mentoring, dan memperbanyak doa.

Ali Esmanto-HIPMI Kudus Slamet Priyanto

Ali menambahkan dibutuhkan optimalisasi digital model yang perlu dimiliki 
oleh seorang pengusaha, seperti :

a) Identitas, sudahkah usaha kita memiliki akun media sosial, software, 
website, cara akses data, hingga konten menarik.

b) Model bisnis, usaha sekarang tidak hanya konvensional tetapi sudah era 
digital.

c) Manajerial, kepengelolaan manajemen usaha sudah harus menggunakan 
sistem digital, bagaimana penerapan pembukuan laporan keuangan.



Faktor kedua adalah GWP (Global Warming Potential) merupakan dampak gas 
terhadap efek rumah kaca terhadap temperatur bumi. Apabila gas tersebut 
terlepas maka akan tinggal di atmos�r selama bertahun tahun dan menyerap 
panas. Hal tersebut dapat menyebabkan panas bumi meningkat, tentunya saja 
pengaruhnya dapat kita lihat sekarang ini dari iklim yang ekstrim, meningkatnya 
permukaan air laut dan punah nya beberapa spesies. Nilai yang dipakai 
merupakan perbandingan potensi kerusakan dibandingkan dengan CO2. Apabila 
sebuah refrigeran mempunyai 2000GWP maka artinya refrigeran tersebut 2000 
kali lebih berpotensi memanaskan bumi dibanding CO2.
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Phaproser, pernah dengar kan saat tiba-tiba AC tidak dingin, lalu ada yang bilang, 
wah itu freonnya pasti habis!

Apa sih Freon itu? Sebelum kita membahasnya, yuk kita cari tahu dulu tentang 
sistem pendinginan!

Sistem Pendinginan (Refrigerasi)  

Sistem pendinginan merupakan proses pemindahan energi panas yang 
terkandung dalam sebuah ruangan. Untuk keperluan pemindahan energi itu 
dibutuhkanlah suatu �uida penukar kalor yang disebut refrigeran. Jenis refrigeran 
yang digunakanpun harus memenuhi persyaratan,  yaitu:

• titik penguapan refrigeran yang rendah, 

• tekanan   refrigeran yang stabil, 

• Memiliki panas laten tinggi, 

• Refrigeran mudah mengembun pada suhu ruang, 

• Refrigeran mudah bercampur dengan oli pelumas,

• Refrigeran  tidak  menyebabkan  korosif

• Refrigeran yang digunakan tidak mudah terbakar 

• Refrigeran tidak boleh menganduk zat yang beracun 

Apabila refrigeran memenuhi persyaratan di atas, maka berarti refrigeran tersebut 
sudah layak aman untuk digunakan

Refrigeran Yang beredar di masyarakat 

Refrigeran yang sering kita dengar di masyarakat adalah CFC (Chloro�uorocarbon) 
atau lebih familiar dengan istilah Freon. Refrigeran ini ternyata efeknya sangat 
buruk yaitu menyebabkan terjadinya kerusakan lapisan ozon, yang implikasinya 
bisa menyebabkan pemanasan global. Selama seratus tahun terakhir, suhu 
rata-rata global permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F), di 
mana peningkatan suhu rata-rata global ini mayoritas disebabkan oleh aktivitas 
manusia. Penggunaan AC sering disebut membawa dampak pada kerusakan 
lapisan ozon sehingga pemanasan global semakin parah. Senyawa 
Chloro�uorocarbon (CFC) yang dipakai sebagai bahan pendingin di AC terbukti 
sebagai salah satu faktor yang mengakibatkan lapizan ozon menipis bahkan 
berlubang. Faktor pertama sebagai index pencemaran lingkungan adalah ODP 
(Ozone Depleting Potential). ODP jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia 
adalah Potensi pengikisan Ozon merupakan nilai yang menujukkan dampak 
refrigeran terhadap lapisan ozon. 

(Oleh: Arie Wicaksono)

Refrigeran Ramah Lingkungan

 Pemerintah Indonesia melaksanakan strategi nasional penghapusan refrigeran 
yang merusak ozon  melalui program HCFC Phase-Out Management Plan (HPMP 
Stage-II) untuk mencapai target penurunan HCFC sebesar 37,5% dan 55% dari 
angka baseline di tahun 2020 dan 2023. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi 
pengembangan kebijakan, regulasi dan kajian teknis terkait penghapusan HCFC 
pada sektor pemeliharaan (servicing) unit refrigerasi dan air conditioning (RAC); 
asistensi teknis melalui pelatihan dan serti�kasi kompetensi bagi teknisi RAC, 
pelatihan instruktur untuk pelaksanaan praktek servis unit RAC yang baik serta 
pelatihan pengawasan impor HCFC bagi pemerintah; penyediaan peralatan 
pelatihan bagi lembaga pelatihan, institusi pendidikan dan bea cukai serta 
program recovery dan reclaiming refrigeran dan penyadaran masyarakat akan 
pelaksanaan program penghapusan HCFC dan pengenalan alternatif refrigeran 
pengganti HCFC yang memiliki potensi pemanasan global yang rendah (low GWP) 
sebagai bagian dari pelaksanaan program perlindungan lapisan ozon di 
Indonesia.

Sejak tahun 2015, Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan larangan 
untuk tidak lagi menggunakan refrigeran sintetik jenis R-22. Sejak adanya 
kebijakan tersebut maka kebutuhan AC split di pasaran dilayani dengan jenis 
refrigeran baru yang yaitu refrigeran R-410A yang berbeda dengan R-22 karena 
R-410A tidak mengandung bahan perusak ozon (Non BPO) dan merupakan 
refrigeran satu kelompok dengan R-22 yaitu di kelompok A1 (tidak terbakar / 
non-�ammable).

Implementasi Phapros

Diantara refrigeran alami, refrigerant Hidrokarbon (HCR) sudah banyak digunakan 
di Indonesia termasuk Phapros yang sudah mengimplementasikan sistem 
pendingin ini sejak tahun 2015 dengan alih teknologi retro�t pada AC o�ce yang 
dilakukan oleh teknisi yang terlatih.

Melihat hasil penurunan konsumsi energi yang dirasakan signi�kan terhadap AC 
o�ce maka tahun 2017 dan tahun 2021, mesin pendingin untuk keperluan 
produksi dengan kapasitas 30-90 TR dialihkan menggunakan teknologi refrigeran 
ramah lingkungan R-290 untuk keperluan supply pengkondisian ruang produksi 
PT.Phapros.

Pertimbangan lebih ekonomis (murah) dan relatif mudah digunakan  sebagai 
pengganti refrigeran sintetik seperti CFC (Chloro�uorocarbon) : R-12, HCFC 
(Hydrocloro�yurocarbon) : R-22 dan HFC (Hydro�uorocarbon) : R-134a, dan 
perkembangan selanjutnya juga diaplikasikan ke mesin pendingin ruangan (Air 
Conditioner / AC) yang menggunakan  R-410A. 

Ditinjau dari aspek energi pada AC penggunaan refrigeran hidrokarbon, seperti 
R-290 sudah terbukti baik untuk pendinginan dalam ruangan, juga menurunkan 
penggunaan energi listrik. Hal  inilah yang menjadi daya tarik dan potensi yang 
bermanfaat refrigeran hidrokarbon untuk digunakan secara lebih luas di 
masyarakat.  

 Refrigerant Type ODP GWP

 R-32 HFC zero 675
 R-134a HFC zero 1,430
 R-404A HFC zero 3,922
 R-410A HFC zero 2,088
 R-290 HC zero 3
 R-600a HC zero 3
 R-1234yf HFO zero 4
 R-1234ze HFO zero 6

GWP values are from the IPCC 4th Assessment Report 2001 (100 years), carbon dioxide 



Kemajuan teknologi yang ada membuat banyak 
perkembangan hampir di segala sektor. Tak 
terkecuali pada sektor perbankan. Hal ini ditandai 
dengan munculnya era bank digital. Contoh bank 
digital di Indonesia di antaranya yakni Jenius, 
Bank Jago, Blu, dan lain-lain. Bank digital 
menyediakan serta menjalankan usahanya 
terutama melalui saluran elektronik yang 
pelayanannya dapat dilakukan tanpa kontak �sik. 
Bank digital juga biasanya tanpa kantor �sik selain 
kantor pusat atau jumlah kantor �siknya yang 
terbatas. Dari sisi layanan yang diberikan, tidak 
terdapat perbedaan yang berarti antara bank 
digital dan bank konvensional. Keduanya 
sama-sama dapat menawarkan jasa perbankan 
seperti tabungan, deposito, penarikan dana, 
transfer, investasi, dan juga pinjaman. Letak 
perbedaannya baru bisa dilihat dari 
wujudnya. Seperti yang sudah sempat 
disinggung pada awal artikel ini, bank 
konvensional memiliki wujud �sik berupa 
kantor pusat dan cabang, sementara bank 
digital dapat beroperasi hanya dengan 
sebuah kantor pusat saja dan biasanya 
tidak memerlukan keberadaan kantor 
cabang. Di samping itu, perbedaan lain 
yang dapat ditemukan biasanya dapat 
dilihat dari keunggulan yang ditawarkan. 
Contohnya seperti biaya administrasi yang 
lebih rendah, biaya transfer yang lebih 
murah atau bahkan gratis, dan suku bunga 
yang lebih tinggi. Tentunya dengan syarat 
dan ketentuan berlaku yang dikeluarkan 
oleh masing-masing bank .

Digitalisasi dalam bank digital juga 
mengubah penerapan veri�kasi 
konsumen atau nasabah. Salah satu 
veri�kasi nasabah dapat dilakukan melalui 
tanda tangan. Dengan digitalisasi yang 
ada, veri�kasi termasuk tanda tangan 
nasabah dan pihak bank dilakukan secara 
elektronik. Namun, bagaimana dengan 
keabsahannya? Tanda tangan elektronik memiliki 
kekuatan hukum yang tetap serta akibat hukum 
yang sah apabila memenuhi persyaratan seperti 
yang tercantum pada Pasal 11 Undang Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE). Dasar hukum tanda 
tangan elektronik terdapat pada UU ITE dan 
Peraturan Pemerintah 82/2012 tentang 
Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

Dalam transaksi Perbankan Digital yang dilakukan 
tanpa melalui tatap muka, tanda tangan 
elektronik hadir sebagai instrumen yang dapat 
memastikan keabsahan transaksi yang dilakukan 
oleh para pihak. Sama halnya dengan tanda 
tangan basah, tanda tangan elektronik dapat 
memberikan nilai hukum pada dokumen kertas 
karena tanda tangan basah mampu memberikan 
jaminan sehingga dokumen kertas dapat dijaga 
keaslian dokumen elektronik. Hanya saja, 
perbedaannya dengan tanda tangan basah 
terdapat pada semua proses dilakukan tanpa 

Yuk, Kenali Perbedaan 
Bank Digital dan Bank Konvensional

EDISI : JULI 2022
H U K U M  K I T A

7

(Oleh : Ajeng Vania)

digital perbankan, yaitu:

1. Mengatur kebijakan pengelolaan 
manajemen risiko penggunaan teknologi 
informasi pada bank umum � POJK 
No.38/POJK.03/2016 jo. POJK 
No.13/POJK.03/2020 tentang Penerapan 
Manajemen Risiko dalam Penggunaan 
Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan 
Perubahannya.

2. Mengatur pengamanan data dan transaksi, 
penyelenggaraan layanan perbankan digital, 
kemitraan, perlindungan nasabah dan layanan 
pengaduan 24 jam    � POJK No.12/POJK.03/2018 
tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan 
Digital Oleh Bank Umum.

3. Mengatur mengenai de�nisi bank digital dan 
pengaturan persyaratan pendirian bank 

digital termasuk kewajiban pengelolaan 
bank digital dan sanksi � POJK 
No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

4.   Mengatur kebijakan mengenai produk bank 
umum, termasuk reformasi perizinan melalui 
skema piloting dan instant approval dengan 
mengacu pada kualitas manajemen risiko dan 
governance � POJK No.13/POJK.03/2021 
tentang Penyelenggaraan Produk Bank 
Umum.

Saat ini juga terdapat istilah baru dalam dunia 
perbankan, yaitu neobank. Neobank sendiri 
tidak memiliki kantor �sik sama sekali dan 
menyasar konsumen yang tech savvy atau 
paham mengenai penggunaan teknologi 
pengolahan keuangan melalui seluler. Ada pun 
aturan yang ada soal perbankan di Indonesia 
saat ini belum memuat secara spesi�k 
mengenai neobank.

Kehadiran bank digital di tengah masyarakat 
Indonesia menjadi sebuah alternatif dalam 

mengakses sebuah layanan keuangan yang lebih 
mudah, cepat, dan transparan. Masyarakat hanya 
memerlukan ponsel pintar (smartphone) dan 
koneksi internet untuk mengakses layanan 
perbankan dari genggaman mereka.

Pertumbuhan bank digital di Indonesia juga baru 
dimulai, sehingga kita dapat melihat banyak 
pelaku industri yang beramai-ramai terjun 
mendirikan bank digital dengan berbagai cara. 
Mulai dari akuisisi bank kecil dan menyulapnya 
menjadi sebuah bank digital sampai mendirikan 
entitas baru. Hal tersebut tidak lepas dari luasnya 
ruang gerak yang masih bisa untuk dieksplorasi.

Namun, di sisi lain, bank digital juga punya 
pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan 
dengan baik yakni terkait keamanan. Ancaman 
serangan siber di era teknologi seperti saat ini 
juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalau 
Phaproser, sudah jadi nasabah bank digital yang 
mana?

saksi �sik dan tanpa veri�kasi visual. Tanda 
tangan elektronik didukung oleh teknologi 
infrastruktur kunci publik yang mampu 
memberikan jaminan keamanan, keutuhan, 
nirsangkal dan identitas terhadap dokumen 
elektronik. Perlunya tanda tangan elektronik 
pada transaksi elektronik adalah guna menjamin 
hanya pemilik tanda tangan lah yang bisa 
melakukan transaksi. Dalam perbankan digital 
juga menerapkan e-KYC untuk mengidenti�kasi, 
veri�kasi dan pemantauan yang dilakukan 
Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk memastikan 
transaksi sesuai dengan pro�l, karakteristik, 
dan/atau pola transaksi calon 
nasabah/nasabah/walk in customer. Penerapan 
ini diperlukan untuk menghindari Tindak Pidana 

Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme atau 
Penipuan/Fraud. Pengaturan E-KYC di Indonesia 
diatur dalam POJK No.12/POJK.01/2017 tentang 
Penerapan Program APU-PPT di Sektor Jasa 
Keuangan serta POJK No.12/POJK.03/2018 
tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan 
Digital oleh Bank Umum. Dalam rangka 
melakukan hubungan usaha dengan calon 
nasabah, PJK wajib melakukan proses veri�kasi 
melalui pertemuan langsung (Face to Face) yang 
dapat digantikan dengan veri�kasi melalui 
sarana elektronik milik PJK atau pihak ketiga yang 
telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK). Veri�kasi �sik dikecualikan 
apabila veri�kasi dilakukan melalui proses dan 
sarana elektronik milik PJK misalnya Video 
Banking dan/atau melalui ponsel nasabah.

Terkait pengaturan transformasi digital 
perbankan sendiri, OJK telah menerbitkan empat 
(4) regulasi berkenaan dengan transformasi 



Direktur Marin, Ronawa Yulianto, dan  SM 
Quality & Development. Pelaksanaan teknis 
dipimpin langsung oleh QA Manager PT 
Marin dilaksanakan semua persiapan, 
pelaksanaan audit serti�kasi sesuai jadwal 
dari BPOM, serta monitoring untuk 
penyelesaian tindak lanjut perbaikan hasil 
audit untuk �nalisasi sehingga serti�kasi 
disetujui dan serti�kat CPKB dapat keluar. 

Fasilitas yang diserti�kasi adalah fasilitas 
produksi semisolida, yang dapat 
memproduksi sediaan krim, gel, salep, dan 
jenis semisolida lainnya. Mesin produksi 
yang tersedia meliputi proses penimbangan, 
proses pencampuran, proses pengemasan 
primer dan proses pengemasan sekunder. 
Fasilitas produksi semisolida dipilih untuk 
diserti�kasi terkait dengan banyaknya 
produk skincare yang ada di pasar termasuk 
kelompok sediaan semisolida antara lain : 

moisturizer, body cream, sunscreen, face cream, serum wajah, serum mata, face wash 
dan banyak lagi produk kecantikan lainnya. Tentunya juga produk kosmetik harus 
teruji kualitasnya salah satunya dengan pengujian laboratorium baik itu pengujian 
kimia dan pengujian mikrobiologinya, sehingga aman untuk digunakan oleh 
konsumen sesuai tujuan penggunaannya. Yang dapat terlihat dari de�nisinya yaitu 
kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada 
bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital 
bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, 
mewangikan, mengubah penampilan dan/atau menambah kesegaran badan atau 
melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. 

Proses serti�kasi telah selesai dilaksanakan dengan telah keluarnya serti�kat CPKB 
(Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik) yang telah diterbitkan oleh BPOM pada 
tanggal 29 Juni 2022 dan telah diterima PT Marin Liza Farmasi pada tanggal 11 Juli 
2022. Selanjutnya fasilitas produksi semisolida dapat memenuhi kebutuhan untuk 
produksi produk kosmetik internal dan produk kosmetik makloon. Semoga dengan 
terserti�kasi CPKB semakin banyak peluang pasar kosmetik yang didapat dan 
memberikan kontribusi lebih pada manajemen dan juga memberikan kontribusi 
kepada masyarakat selain sehat badan juga terawat kulitnya. Sesuai dengan salah 
satu tagline di Marin yaitu “CARE”, peduli pada kesehatan serta perawatan wajah dan 
tubuh. Beauty Greetings From MARIN.

 

Industri kosmetik (kecantikan) global 
semakin berkembang dan menjadi salah 
satu industri yang menjanjikan karena 
terbukti tangguh dan teruji waktu. 
Gambaran dari zona geogra�s global, 
konsumsi produk kosmetik paling besar 
adalah di Asia Pasi�k sebesar 46 % (dimana 
Indonesia ada di zona geogra�s ini) 
mengalahkan benua Eropa sebesar 22 % 
dan benua Amerika sebesar 34 persen. Dan 
segmentasi produk kosmetika yang 
diminati pengguna adalah ada pada 
kelompok skincare sebesar 42 persen 
dibandingkan dengan kelompok haircare 
(22%), make-up (16%), fragrance (10%), dan 
hygiene product (10%). Di Indonesia pun 
data Harbolnas 2020 menunjukan produk 
yang paling banyak dibeli adalah produk 
kosmetik dengan menempati urutan ke-2 
setelah produk fashion dan pakaian olah 
raga. 

Industri kosmetik termasuk salah satu yang terkena dampak selama pandemik Covid 
19, akan tetapi dengan ketangguhannya, industri kosmetik ini mampu pulih lebih 
cepat terutama pada produk skincare dibanding personal care atau produk beauty 
lainnya. Bahkan di tengah pandemik juga dapat memberikan kontribusi devisa 
melalui ekspor produk kosmetik. Sesuai data dari Kementerian Perindustrian 2020, 
terdapat 797 perusahaan kosmetik yang sudah terdaftar dan juga dalam lima tahun 
terakhir terdapat 185.290 produk kosmetika yang beredar di masyarakat.   

PT Marin Liza Farmasi yang terletak di Jl. Kiara Condong no 43 Bandung Jawa Barat, 
selama ini telah menjadi manufaktur untuk produk kategori obat dan suplemen. 
Dengan potensi infrastruktur, mesin-mesin produksi, laboratorium, dan SDMnya 
telah terlatih untuk beradaptasi dengan perkembangan global, lokal dan kebijakan 
manajemen. Dengan adanya peluang perkembangan pada sektor bisnis kosmetik 
telah menjadi tantangan untuk dapat ikut menjadi bagian dari sektor bisnis kosmetik 
dan dinamikanya. Dimulai dari pengayaan informasi CPKB, pengenalan bahan 
kosmetika, dan teknis formulasi yang dilakukan oleh tim Research and Development. 
Tahapan berikutnya yang harus ditempuh adalah serti�kasi fasilitas produksinya 
untuk mendapatkan serti�kat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik). Tentunya 
serti�kasi CPKB ini melalui proses bertahap yang melibatkan beberapa departemen 
terkait untuk penyiapannya. Sesuai dengan instruksi manajemen dan arahan dari 
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