
GM Marketing Etikal:

Anak Perusahaan BUMN Farmasi nasional PT Phapros 
Tbk (PEHA) mengadakan Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan Tahun Buku 2021 dan di lanjutkan 
dengan public expose Perseroan dengan mengundang para 
pemegang saham, calon investor, dan media untuk 
menyampaikan pencapaian-pencapaian perusahaan selama 
tahun 2021 serta kuartal pertama 2022. Acara tahunan tersebut 
juga berisi paparan dari Direksi mengenai strategi-strategi 
perusahaan ke depan dengan menyikapi kondisi makro 
ekonomi nasional serta global yang berpengaruh baik 
secara langsung maupun tidak langsung terhadap 
kinerja korporasi.

Menurut Direktur Utama PT Phapros Tbk, Hadi Kardoko, 
selama tahun 2021 yang lalu perusahaan berhasil 
membukukan kinerja �nansial dan non �nansial yang 
cukup baik. Perseroan berhasil meningkatkan penjualan 
bersih sebesar 7.23% pada 2021 dibanding 2020.

“Meski aset perseroan terdapat penurunan 4% 
dibandingkan tahun 2020, namun perusahaan juga 
berhasil meningkatkan rasio kas tahun 2021 sebesar 
122% dibanding tahun sebelumnya. Ini 

(Hal. 04)

Sosok Phaprosers yang satu ini sudah malang melintang 
sebagai seorang marketer produk farmasi. Sosoknya yang cool 
tapi senang berbagi cerita membuat GM Marketing Etikal, 
Bapak M. Yansen atau yang akrab disapa Pak Yansen ini 
memiliki pandangan menarik tentang kepemimpinan di era 
saat ini. Yuk, simak hasil wawancara penulis dengannya!

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

J: Saya masuk Phapros sekitar bulan April tahun 2008. Waktu itu 
posisi saya sebagai Product Manager, karena sebelum di 
Phapros saya memang lama menjadi Product Manager di 
sebuah perusahaan farmasi swasta. Pada waktu itu saya ingat 
dari rentang tahun 2008-2020 hanya saya PM yang direkrut dari 
luar dengan harapan bahwa nantinya akan ada semacam 
benchmark antara Product Manager yang organik dari Phapros 
dengan rekrutan eksternal. Waktu itu, saya masuk pegang 
produk neurologi karena di perusahaan sebelumnya saya juga 
pegang produk neurologi dan psikiatri. Saya juga sempat 
pegang produk anestesi, kardiologi, ortopedi, kemudian balik 
lagi ke neurologi sebelum akhirnya dipromosikan menjadi GM. 
Ada cerita menarik sebetulnya saat saya pegang produk 
anestesi, di mana pada saat itu saya juga buka pasar, ya, 
istilahnya. Saya akui kalau ada orang marketing yang bisa buka 

(Hal. 02)
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GM Marketing Etikal:

Sosok Phaprosers yang satu ini sudah 
malang melintang sebagai seorang 
marketer produk farmasi. Sosoknya 
yang cool tapi senang berbagi cerita 
membuat GM Marketing Etikal, Bapak 
M. Yansen atau yang akrab disapa Pak 
Yansen ini memiliki pandangan 
menarik tentang kepemimpinan di era 
saat ini. Yuk, simak hasil wawancara 
penulis dengannya!

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

J: Saya masuk Phapros sekitar bulan 
April tahun 2008. Waktu itu posisi saya sebagai Product Manager, karena sebelum 
di Phapros saya memang lama menjadi Product Manager di sebuah perusahaan 
farmasi swasta. Pada waktu itu saya ingat dari rentang tahun 2008-2020 hanya saya 
PM yang direkrut dari luar dengan harapan bahwa nantinya akan ada semacam 
benchmark antara Product Manager yang organik dari Phapros dengan rekrutan 
eksternal. Waktu itu, saya masuk pegang produk neurologi karena di perusahaan 
sebelumnya saya juga pegang produk neurologi dan psikiatri. Saya juga sempat 
pegang produk anestesi, kardiologi, ortopedi, kemudian balik lagi ke neurologi 
sebelum akhirnya dipromosikan menjadi GM. Ada cerita menarik sebetulnya saat 
saya pegang produk anestesi, di mana pada saat itu saya juga buka pasar, ya, 
istilahnya. Saya akui kalau ada orang marketing yang bisa buka pasar di produk 
anestesi itu akan mudah masuk ke spesialis lain, karena anestesi ini kan identik 
dengan ruang operasi dan nggak mudah untuk ketemu sama dokternya, apalagi 
anestesi ini juga ngga buka praktik reguler seperti dokter spesialis lain. Jadi, kalau 
kita sudah dapat support dari dokter anestesinya itu produk kita bakal jadi kayak 
“kacang goreng”. Karena, obat-obat di dalam ruang operasi itu keputusannya ada 
di dokter spesialis anestesi yang memiliki kewenangan sebagai pengelola ruang 
operasi dan memiliki standar obat-obat apa yang boleh dan nggak boleh masuk. 
Alhamdulillah, saat saya pegang produk anestesi, Phapros mendapat support dari 
para dokter.

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

J: Saya lihat di Phapros ini kan banyak orang-orang lama, ya. Kekeluargaannya 
sangat erat hingga menimbulkan tingkat kenyamanan yang cukup tinggi. Nah, 
kalau di swasta itu kan turn over nya tinggi ya , jadi bisa dibilang hanya segelintir 
karyawan yang terjebak di zona nyaman. Sebenarnya menurut saya nggak ada 
yang salah dengan zona nyaman, selama orang yang lama berada di zona nyaman 
itu bisa memberikan kontribusi positif bagi 
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perusahaan ya monggo saja. Tapi, saya khawatirnya akan ada orang-orang yang 
terjebak di zona nyaman sehingga tidak ada kontribusi apa-apa. Jadi, tantangan 
buat saya adalah gimana caranya membuat orang-orang yang sudah ada di zona 
nyaman ini tetap bisa berkontribusi positif bagi perusahaan dan memberi 
pengertian ke teman-teman bahwa rezeki yang sudah Tuhan kasih itu ya lewat 
perusahaan, jadi bekerjalah sebaik-baiknya, disiplin, bertanggung jawab, bisa 
dipercaya dan jangan sampai lalai. Alhamdulillah saat saya jadi GM, banyak teman 
yang memberi support dan respon positif terhadap kebijakan-kebijakan yang saya 
terapkan.

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

J: Peluang itu banyak sebetulnya, ya. Kalau kita bicara tentang peluang maka kita 
lihat dulu SWOT nya. Secara internal, orang-orang kita itu merupakan orang lama 
atau sudah senior dan sudah tahu seperti apa budaya di perusahaan. Salah satu 
kelebihan dari tim marketing yang kita punya adalah kedekatan dengan beberapa 
bidang spesialisasi, seperti ortopedi, lalu kita juga merambah ke pulmonologi, 
neurologi, THT, perlahan kita sudah buka banyak pasar. Nah, setelah kita punya 
kedekatan dengan banyak spesialisasi, maka yang harus kita lakukan adalah 
menjaga pertumbuhan produk, range produk nya harus diperbanyak lagi. Kalau 
dari eksternal saya rasa di masa transisi ke endemi Covid-19 ini sudah cukup bagus 
ya pertumbuhan farmasinya, apalagi saat ini rumah sakit sudah mulai ramai, dokter 
sudah banyak yang melakukan praktik seperti dulu lagi, apotek juga sudah ramai. 
Nah, sekarang peluang pengembangan obat-obatan kini nggak hanya terbatas di 
Covid-19 saja, tapi juga di luar itu. Kita harus bisa baca peluang itu, jangan sampai 
malah diambil perusahaan lain. 

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

J: Pemimpin yang baik itu menurut saya yang bisa menjadi role model bagi timnya 
dan bisa membentuk satu kerjasama yang baik dengan timnya demi kemajuan 
perusahaan. 

T: Adakah pesan khusus untuk Phaprosers ?

J: Buka wawasan. Kita harus belajar melihat, mendengar dan mencatat. Kalau kita 
mau maju tapi kita nggak mau melihat orang lain, nggak mau mendengar nasihat 
dari orang-orang yang punya pengalaman, nggak mau mencatat baik tertulis 
ataupun dalam memori tentu nggak akan bisa, karena kita nggak punya 
benchmark. Intinya kalau kita mau ke atas, belajarlah dari orang-orang yang sudah 
di atas agar kita bisa mengukur kemampuan diri kita sendiri, dan kalau sudah di 
atas jangan lupa untuk melihat ke bawah. Karena saya juga di marketing, ingatlah 
bahwa the true marketer adalah orang yang tidak hanya bisa menjual produk yang 
dibawanya, tapi juga pandai membangun dan menjaga hubungan baik dengan 
relasi. Service excellence adalah kunci.



(Oleh : Annisa Dewi Yustita)

Anak Perusahaan BUMN Farmasi nasional PT 
Phapros (PEHA) mengadakan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 dan di 
lanjutkan dengan public expose Perseroan dengan 
mengundang para pemegang saham, calon investor, dan 
media untuk menyampaikan pencapaian-pencapaian 
perusahaan selama tahun 2021 serta kuartal pertama 2022. 
Acara tahunan tersebut juga berisi paparan dari Direksi 
mengenai strategi-strategi perusahaan ke depan dengan 
menyikapi kondisi makro ekonomi nasional serta global 
yang berpengaruh baik secara langsung maupun 
tidak langsung terhadap kinerja korporasi.

Menurut Direktur Utama PT Phapros Tbk, Hadi 
Kardoko, selama tahun 2021 yang lalu perusahaan 
berhasil membukukan kinerja �nansial dan non 
�nansial yang cukup baik. Perseroan berhasil 
meningkatkan penjualan bersih sebesar 7.23% pada 
2021 dibanding 2020.

“Meski aset perseroan terdapat penurunan 4% 
dibandingkan tahun 2020, namun perusahaan juga 
berhasil meningkatkan rasio kas tahun 2021 sebesar 
122% dibanding tahun sebelumnya. Ini 
mengindikasikan bahwa perseroan bertumbuh 
secara sehat dan memiliki kemampuan cukup baik 
untuk membayar kewajibannya,” tuturnya di Jakarta, 
Rabu (25/5).

PEHA, juga memiliki kinerja non �nansial yang diakui 
pihak lain sebagai wujud kerja keras seluruh pihak di 
perusahaan, yaitu berupa 9 penghargaan dan 6 
serti�kasi, termasuk juga alokasi tanggung jawab 
sosial yang meningkat 40% dibanding 2020 
tambahnya.

“Tahun lalu kami juga telah meluncurkan lebih dari 
10 produk baru pada kategori terapi untuk 
cardiovascular, ortopedi, suplemen kesehatan, 
gastrointestinal, neurotropic, oral corticosteroid. 
Dengan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat 
dan tenaga medis terhadap produk obat berkualitas, 
maka Phapros juga ikut berkontribusi dengan merilis 
produk terbaru berbasis riset dan penelitian.”

Menurut Hadi, tahun ini kondisi makro ekonomi 
Indonesia serta sektor farmasi lebih baik dibanding 
tahun sebelumnya saat masih menghadapi 
pandemi. Pertumbuhan pasar farmasi 2022 
diprediksi mencapai 10,2 persen, lebih tinggi 
dibanding 2021 yang hanya 9.4 persen. Dan pada 
2023, diperkirakan sektor ini akan tumbuh mencapai 
11,2 persen.

“Tahun ini perusahaan akan berfokus pada strategi  
bertumbuh dan inovasi, khususnya pada pada 
penataan portofolio perusahaan, optimalisasi anak 
perusahaan serta penataan operasional pemasaran. 
Selain itu juga kami akan melakukan e�siensi 
produksi, penataan riset dan pengembangan 
produk, pengembangan bisnis, dan penguatan 
�nansial perusahaan,” ungkapnya.

Transformasi digital juga menjadi bagian dari grand 
strategy perusahaan pada 2022 ini, termasuk 
transformasi operasional dengan melakukan 
digitalisasi pada rantai pasokan dan proses produksi, 
serta mengoptimalkan penjualan melalui 
e-commerce.
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Gelar RUPS dan Public Expose, Strategi Phapros (PEHA) 2022 
Fokus pada Pengembangan Strategi Inovasi dan Digitalisasi

Tahun ini perusahaan juga melakukan Perubahan 
Pengurus perseroan. Berdasarkan hasil RUPS pada 
hari ini, telah diputuskan adanya penggantian pada 
posisi Komisaris Independen, sehingga struktur 
Dewan Komisaris Perseroan menjadi:

Komisaris Utama: Maxi Rein Rondonuwu

Komisaris: Masrizal Achmad Syarief

Komisaris Independen: Chrisma Aryani Albandjar

Komisaris Independen: Bimo Wijayanto

Sedangkan untuk susunan direksi, terdapat 
perubahan pada posisi Direktur Pemasaran dan 
Direktur Produksi Perseroan, sehingga Struktur 
Direksi perseroan menjadi:

Direktur Utama: Hadi Kardoko

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM: 
David Sidjabat

Direktur Pemasaran: Imelda Alini Pohan

Direktur Produksi: Ida Rahmi Kurniasih



seperti terminal, stasiun kereta, bandara, dan 
pelabuhan di seluruh Indonesia dengan total 
titik lokasi mencapai lebih dari 2.000 buah,” 
tambah Hadi.

 “Selain itu, kami juga akan perkuat segmen 
digital marketing dengan menggandeng 
beberapa key opinion leader (KOL) melalui 
beberapa platform media sosial, seperti 
Instagram dan YouTube,” tutupnya.
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untuk mendukung mobilitas masyarakat yang 
kini mulai dilonggarkan.

“Pada intinya, kami mendukung segala 
kebijakan Pemerintah terkait mudik lebaran 
ataupun aktivitas perjalanan masyarakat 
lainnya. Untuk itu, kami memastikan bahwa 
Antimo dan produk multivitamin kami yang 
bisa membantu menjaga daya tahan tubuh 
tersedia di di berbagai point of transportation, 

(Oleh : Annisa Dewi Yustita)

Seiring dengan diperbolehkannya aktivitas 
mudik Lebaran di tahun 2022, dan dibukanya 
kembali sektor pariwisata Tanah Air membuat 
salah satu produk unggulan PT Phapros Tbk, 
Antimo, kembali menunjukkan kinerja 
positifnya.

Direktur Utama Phapros, Hadi Kardoko, 
mengatakan bahwa kinerja Antimo pada 
triwulan I/2022 ini melesat lebih dari 80 
persen, setelah dua tahun ke belakang 
terdampak pembatasan mobilitas masyarakat 
dalam rangka mencegah penyebaran 
Covid-19.

“Masyarakat kini bisa bepergian tanpa harus 
menjalani tes usap jika sudah mendapatkan 
vaksinasi dosis ketiga atau booster. Hal ini, 
tentu saja merupakan angin segar bagi 
industri pariwisata nasional yang selama dua 
tahun terakhir menjadi industri yang paling 
terdampak akibat pandemi Covid-19,” Ujar 
Direktur Utama Phapros, Hadi Kardoko. 

Saat momen mudik Idul�tri 1443 Hijriah lalu, 
emiten berkode saham PEHA ini mengakui 
terjadi lonjakan permintaan produk Antimo, 
dan hal tersebut berlangsung hingga saat ini. 
Untuk itu, Manajemen PT Phapros Tbk 
memastikan ketersediaan produk ini tetap 
terjaga. Bukan hanya di produk Antimo, tetapi 
produk multivitamin juga telah disiapkan 

Triwulan I 2022, 
Kinerja Antimo Tumbuh Signi�kan
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sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan e�siensi untuk seluruh 
Phaproser.

Direktur Utama PT Phapros Tbk, Hadi Kardoko, menambahkan momen Idul�tri ini 
menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih semangat dalam menggarap 
sawah ladang kita supaya lebih subur lagi untuk mengasilkan karya yang lebih baik 
untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Dalam tausiyahnya, Ustadz Wijayanto menyampaikan esensi lebaran dalam 
konteks pemaknaan budaya Jawa yang berarti lebaran itu biasanya ada ketupat, 
yang merupakan singkatan dari ngaku lepat lan laku papat. Ngaku lepat berarti 
mengakui kesalahan. Sedangkan laku papat yakni melakukan empat tindakan 
dalam perayaan lebaran. Luberan yang berarti melimpah atau meluberkan maaf. 
Leburan yang berarti meleburkan kesalahan dan dosa dengan saling maaf 
meaafkan. Labur yang artinya kapur sebagai simbol zat pemutih yang berarti 
menjernihkan hati dan menghias diri dengan amal kebaikan serta perilaku yang 
lebih baik.

Acara diakhiri oleh pengumuman hadiah Umroh kepada karyawan yang 
beruntung dan telah rutin mengikuti tausiyah pada bulan Ramadhan, yakni  
Rokhmat Subagyo dari Divisi SPI dan A� Nurhadianto dari Divisi Akuntansi. 
Semoga dihari yang �tri ini kita dapat meraih kemenangan yang hakiki yang 
ditandai dengan peningkatan kualitas diri. Selamat Idul�tri 1443 H, mohon maaf 
lahir dan batin.
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Halal Bihalal Phapros

Pisah Sambut Dewan Komisaris dan Direksi

(Oleh: Andharu Wahyu)

Pekan pertama usai libur Panjang Idul�tri 1443 H dimanfaatkan keluarga besar PT 
Phapros Tbk untuk menggelar acara Halalbihalal. Bertema ‘Memperkuat Kolaborasi 
dan Keharmonisan Karyawan di Momen Lebaran’, kegiatan yang merupakan 
budaya asli Indonesia ini digelar untuk memperkuat silaturahmi dengan saling 
bermaafan serta untuk membentuk energi positif dalam hubungan kerja sehingga 
mendorong kekompakan dan pencapaian target kinerja tahun ini.

Halalbihalal tahun ini digelar secara hybrid dan dihadiri oleh Jajaran Dewan 
Komisaris, Direksi Phapros, Direksi Anak Perusahaan, serta seluruh karyawan baik  
secara o�ine di Kantor IB Semarang dan online melalui zoom, pada Jumat, 13 Mei 
2022.

Acara dimulai dengan pembacaan Qori dan Sari Tilawah oleh Zidan dan Dewi 
Wigati karyawan Valkal Semarang, dilanjutkan sambutan Komisaris Utama PT 
Phapros Tbk Bapak Maxi Rein Rondonuwu dan sambutan Direktur Utama PT 
Phapros Tbk Bapak Hadi Kardoko. Selain itu, ada penyampaian tausiyah oleh 
Ustadz Wijayanto serta pengumuman hadiah Umroh untuk Karyawan yang 
beruntung.

Dalam sambutannya, Komisaris Utama PT Phapros Tbk, Maxi Rein Rondonuwu, 
mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada keluarga besar PT Phapros Tbk, 
semoga dengan momen ini dapat meningkatkan sinergi dan kerjasama yang baik 

Penyegaran dalam tubuh perusahaan bisa dilakukan dengan banyak cara, salah 
satunya adalah dengan pergantian susunan pengurus seperti yang terjadi pada 
Phapros. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 
2021 yang dilaksanakan di Jakarta pada 25 Mei lalu, pemegang saham menyetujui 
agenda perubahan pengurus Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, 
sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang 
sudah mengabdi selama beberapa periode, Phapros menggelar Pisah Sambut 
Dewan Komisaris dan Direksi yang digelar secara hybrid pada Senin, 30 Mei 2022.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Phapros baik 
periode saat ini maupun periode sebelumnya, direksi anak perusahaan, senior 
leaders, dan seluruh Phaprosers dari seluruh Indonesia.

Acara dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh Komisaris Utama Phapros, 
Maxi Rein Rondonuwu. Dalam sambutannya, Ia mengatakan bahwa perubahan 
pengurus perseoran atau organisasi merupakan hal yang lumrah terjadi. 
“Tujuannya tentu saja agar PT Phapros Tbk menjadi semakin maju lagi. Saya harap 
dengan adanya penyegaran di tubuh perusahaan ini, bisa terus memacu semangat 
kita untuk bersinergi dan berinovasi memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” 
jelasnya. Ia juga berharap agar tali silaturahmi yang selama ini terjalin dengan baik 
bisa terjaga. “Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Bimo, Komisaris 
Independen kita yang baru, Ibu Imelda Alini Pohan sebagai Direktur Pemasaran, 
dan Ibu Ida Rahmi Kurniasih sebagai Direktur Produksi Phapros,” tambahnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Utama, Hadi Kardoko, 
pembacaan riwayat jabatan oleh GM Human Capital dan General A�airs, Imam 
Ari� Juliadi serta penyampaian kesan dan pesan oleh Komisaris Independen 
periode 2018 – 2022, Zainal Abidin dan Direktur Produksi periode 2016 – 2022, 
Syamsul Huda.

Dalam pidatonya, Syamsul Huda yang sudah 9 tahun duduk sebagai Direksi 
menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh Phaprosers yang sudah 
bersama-sama berjuang membuat Phapros semakin maju dan memberikan 
perubahan baik dari tahun ke tahun.

Pisah Sambut Dewan Komisaris dan Direksi ditutup dengan penyerahan cendera 
mata kepada Komisaris dan Direksi yang sudah tak lagi menjabat, foto bersama 
dan doa.

(Oleh: Annisa Dewi Yustita)
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Namun terkadang gejala yang ditimbulkan lebih parah sehingga 
membutuhkan penanganan dari dokter. Berikut adalah berbagai 
pilihan perawatan wasir: 

•   Mengonsumsi makanan tinggi serat dan minum banyak air

•   Olahraga secara rutin dan teratur

•   Menjaga agar anus tetap bersih dan kering

•  Hindari menggunakan kertas pembersih toilet yang kering

•   Gunakan es untuk mengompres wasir yang sedang meradang

•   Mengonsumsi obat yang dapat membantu meredakan wasir, 
seperti Hemorogard® produksi PT. Phapros, Tbk.

Hemorogard®, obat herbal pilihan yang dapat membantu 
meredakan wasir

Hemorogard® merupakan obat herbal yang telah disetujui Badan 
POM untuk membantu meringankan gejala wasir.  Hemorogard® 

mengandung ekstrak daun ungu 
(Graptophyllum pictum) dan 

bio�avonoid dari ekstrak 
Citrus sinensis fructus.

Daun ungu telah lama 
digunakan secara empiris 
oleh masyarakat Indonesia 
untuk mengatasi wasir. 
Setelah melalui penelitian 
�tokimia, ternyata daun 
ungu mengandung 
senyawa alkaloid 
non-toksik, �avonoid, 
steroid, dan tanin yang 
memiliki kemampuan 
sebagai antiradang, 
antinyeri dan dapat 

melunakkan tinja sehingga 
bermanfaat untuk 

meringankan gejala wasir.

Di samping itu, kandungan bio�avonoid dari ekstrak Citrus 
sinensis fructus juga dapat membantu meringankan gejala wasir 
dengan cara melancarkan peredaran darah pada pembuluh vena 
serta menghambat mediator in�amasi sehingga dapat 
mengurangi gejala peradangan pada wasir.

Bagi penderita wasir, dianjurkan mengonsumsi Hemorogard® 
secara rutin dua kali sehari 1 kapsul dan juga mengubah gaya 
hidup menjadi lebih sehat.

Adapun jika kondisi wasir Phaprosers tak kunjung membaik, 
segera hubungi dokter untuk mendapatkan tindakan medis yang 
sesuai.

Wasir atau ambeien merupakan salah satu masalah kesehatan 
yang tidak bisa disepelekan. Masalah kesehatan ini biasanya 
ditandai dengan keluarnya darah saat buang air besar serta terasa 
nyeri pada daerah anus, terutama pada saat duduk. Pada 
beberapa kasus, kondisi ini bahkan menyebabkan seseorang 
kesulitan untuk duduk dan beraktivitas. 

Adapun wasir terjadi ketika pembuluh darah vena di sekitar anus 
atau rektum melebar dan meradang akibat gaya hidup yang tidak 
sehat.

Sejumlah kebiasaan yang biasa kita lakukan sehari-hari ternyata 
dapat menyebabkan wasir atau ambeien. Lebih buruk, hal ini 
bahkan bisa menyebabkan masalah ini semakin parah.

Beberapa di antaranya ialah, duduk terlalu lama. Kebiasaan ini 
seringkali ditemui pada pekerja kantoran yang harus duduk 
selama berjam-jam di depan komputer. Hal ini bakal semakin 
parah apabila Phaprosers memiliki berat badan berlebih.

Kebiasaan lain yang dapat 
memperparah kondisi wasir 
ialah mengangkat beban 
terlalu berat pada saat 
bekerja atau berolahraga. 
Hal ini bisa menyebabkan 
lebih banyak tekanan pada 
pembuluh darah di sekitar 
anus dan memperparah 
ambeien

Konstipasi juga dapat 
menjadi dalang penyebab 
kambuhnya masalah 
ambeien terutama ambeien 
eksternal. Masalah ini biasa 
disebabkan karena 
kurangnya asupan serat, 
seperti yang terkandung 
dalam buah-buahan dan sayur 
mayur. 

Terlebih jika Phaprosers mengonsumsi obat pencahar untuk 
mengatasi kondisi konstipasi tersebut. Penggunaan obat 
pencahar menyebabkan kontraksi tambahan pada usus yang 
dapat meningkatkan tekanan pada pembuluh darah di daerah 
anus sehingga memperburuk kondisi wasir. 

Selain itu, kebiasaan menunda buang air besar juga dapat 
memperparah kondisi wasir. Pasalnya, menahan buang air besar 
bisa meningkatkan tekanan yang ada pada pembuluh darah di 
anus.

Lalu, bagaimana cara mengatasi wasir?

Pada beberapa kasus, wasir dapat sembuh dengan sendirinya. 

(Oleh: Jalu Satwiko)

Cegat Wasir Membandel 
dengan Hemorogard®
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menyalahgunakan kekuasaannya untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan 
perkawinan dengannya atau dengan orang lain, 
dipidana karena pemaksaan perkawinan.” 
Ancaman pidana bagi pelaku yakni pidana penjara 
paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp 200 juta.

5. Tidak boleh menolak perkara
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddy 
Hiariej, menerangkan jika aparat penegak hukum 
tidak dapat menolak perkara kekerasan seksual. 
Hal ini demi memastikan penyidik terus 
memproses perkara yang berhubungan dengan 
kekerasan seksual.

6. Tidak ada restorative justice
Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan 
seksual tidak akan bisa menggunakan pendekatan 
restorative justice karena dinilai dapat 
menghambat proses hukum kekerasan seksual. 
Oleh karenanya diharapkan penyelesaian kasus 
tindak pidana seksual harus benar-benar sampai 
pada vonis hukuman oleh hakim dan pengadilan.

7. Keterangan saksi/korban dan satu (1) alat bukti 
sudah cukup menentukan terdakwa. 
Dalam Pasal 20, disebutkan pelaporan kasus cukup 
dengan keterangan saksi dan/atau korban TPKS 
dan 1 alat bukti yang sah sudah dapat 

kekerasan seksual berbasis elektronik. Dengan 
adanya UU TPKS ini, diharapkan korban revenge 
porn dilindungi oleh hukum.

3. Pelecehan seksual secara �sik, dalam Pasal 6 
menegaskan hukuman bagi pelaku yakni pidana 
penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 300 juta.

4. Pemaksaan perkawinan
Perihal ini tertuang dalam Pasal 10 UU TPKS yang 
berbunyi “setiap orang secara melawan hukum 
memaksa, menempatkan seseorang di bawah 
kekuasaannya atau orang lain, atau 

Baik di sosial media, televisi, radio maupun surat kabar, 
pemberitaan mengenai pengesahan RUU TPKS oleh 
DPR RI ramai diperbincangkan beberapa bulan ini. 
Namun sebenarnya, apa sih, UU Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual (TPKS) itu?
RUU TPKS mempunyai perjalanan yang cukup 
panjang. Peraturan ini lahir akibat kasus kekerasan 
seksual terhadap perempuan yang makin meningkat. 
Gagasan ini juga datang karena banyaknya pengaduan 
kekerasan seksual yang tidak tertangani dengan baik 
dikarenakan belum adanya payung hukum yang dapat 
memahami dan memiliki substansi yang tepat terkait 
kekerasan seksual. Tingginya angka kekerasan seksual 
terhadap perempuan dan anak ini seperti fenomena 
gunung es.
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
atau biasa disingkat dengan UU TPKS yang terdiri dari 
93 pasal ini merupakan regulasi yang mencakup 
pembahasan mengenai kekerasan seksual, meliputi 
pencegahan, perlindungan, pemenuhan hak korban, 
pemulihan korban hingga mengatur tentang 
penanganan selama proses hukum. RUU TPKS 
disahkan karena peraturan perundang-undangan 
yang ada sebelumnya dianggap belum optimal 
dalam memberikan pencegahan, pelindungan, 
akses keadilan, dan pemulihan, belum 
memenuhi kebutuhan hak korban Tindak 
Pidana Kekerasan Seksual serta belum 
komprehensif dalam mengatur mengenai 
hukum acara. Terobosan dalam UU TPKS adalah 
kuali�kasi tindak pidana kekerasan seksual dan 
pengaturan hukum acara yang komprehensif.
Lebih lanjut, dalam RUU TPKS juga mengatur 
berbagai metode pemidanaan hukum acara khusus 
yang menghadirkan terobosan hukum guna 
mengatasi hambatan keadilan untuk korban Tidan 
Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini mulai dari restitusi, 
dana bantuan korban, pelaporan, penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam 
UU TPKS juga membahas mengenai penjabaran dan 
kepastian pemenuhan hak korban atas penanganan 
perlindungan dan pemulihan via layanan terpadu. 
Selain itu, UU TPKS mengatur tindak kekerasan seksual 
yang berkaitan dengan pemaksaan kontrasepsi, 
sterilisasi, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, 
penyiksaan seksual, kekerasan seksual berbasis 
elektronik dan juga perbudakan seksual.
Beberapa poin penting dalam UU TPKS, antara lain:
1. Setiap perilaku pelecehan seksual termasuk 

dalam kekerasan seksual
Dalam Pasal 5 UU TPKS ditegaskan bahwa Setiap 
Orang yang melakukan perbuatan seksual secara 
non�sik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan 
seksual, dan/atau organ reproduksi dengan 
maksud merendahkan harkat dan martabat 
seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau 
kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual 
non�sik, dengan pidana penjara paling lama 9 
(sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Melindungi korban revenge porn
Hal ini dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, 
disebutkan ada sembilan tindak pidana kekerasan 
seksual berdasarkan UU TPKS yakni pelecehan 
seksual non �sik, pelecehan seksual �sik, 
pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, 
pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, 
eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan 

(Oleh : Ajeng Vania)

menentukan seseorang menjadi terdakwa. Alat 
bukti yang sah dalam pembuktian TPKS yakni:
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa;
f. Alat bukti lain berupa informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik yang diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Korban TPKS berhak mendapatkan pendampingan. 
Dalam Pasal 27 sampai Pasal 29, korban atau setiap 
orang yang mengetahui atau menyaksikan 
terjadinya TPKS bisa melaporkan kepada 
kepolisian, UPTD PPAD, atau lembaga penyedia 
layanan, baik di tempat korban berada maupun di 
tempat kejadian perkara. Nantinya, UPTD PPAD 
atau lembaga penyedia layanan wajib 
memberikan pendampingan dan layanan yang 
dibutuhkan korban serta membuat laporan 
kepada kepolisian.

9. Kewajiban restitusi
Restitusi RUU TPKS wajib dibebankan kepada 

pelaku kekerasan seksual yang besarannya akan 
diputuskan oleh majelis hakim yang 

menangani perkara.
Dalam UU TPKS, nyatanya turut 

diatur ketentuan sanksi 
pidana bagi korporasi yang 

melakukan TPKS. Hal ini diatur 
dalam Pasal 18 ayat (1) UU TPKS yang menyatakan 
bahwa korporasi yang melakukan TPKS dapat 
dipidana dengan pidana denda hingga Rp 15     
miliar.  Selain pidana denda, hakim juga 
menetapkan besarnya restitusi pelaku Korporasi. 
Dalam UU TPKS disebutkan, restitusi adalah 
pembayaran ganti kerugian yang dibebankan 
kepada pelaku atau pihak   ketiga berdasarkan 
penetapan atau putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel 
dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli 
warisnya
Pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, 
pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik 
manfaat dan/atau korporasi itu sendiri. Terhadap 
korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan 
berupa:
a. perampasan keuntungan dan/atau harta 

kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual; 

b. pencabutan izin tertentu;
c. pengumuman putusan pengadilan;
d. pelarangan permanen melakukan perbuatan 

tertentu;
e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan 

Korporasi;
f. penutupan seluruh atau sebagian tempat 

usaha Korporasi; dan/atau
g. pembubaran Korporasi.
De�nisi korporasi yang dimaksud juga tercantum 
dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum UU TPKS. 
Yang dimaksud korporasi dalam beleid itu adalah 
kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 
terorganisasi, baik merupakan badan hukum 
maupun bukan badan hukum.



dide�nisikan  sebagai produk yang dimaksudkan untuk melengkapi 
kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki 
fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek 
�siologis,mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, 
asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat 
dikombinasi dengan tumbuhan. Salah satu suplemen kerhatan yang 
bisa diandalkan dalam menjaga daya tahan tubuh selama masa berlibur 
adalah Merzavit C 500 yang diproduksi oleh PT Marin Liza Farmasi. 
Merzavit C 500, mengandung zat aktif Vitamin C 500 mg dengan bentuk 

sediaan tablet e�ervescent. Vitamin C 
seperti kita ketahui merupakan zat gizi 
esensial yang merupakan kelompok 
antioksidan. Beberapa fungsi dari vitamin C 
antara lain : menangkal dari kerusakan sel 
tubuh yang disebabkan radikal bebas, 
membantu pencegahan atau penyembuhan 
saat terkena infeksi (misalkan pada 
pemulihan saat terkena �u dan batuk), 
membantu penyembuhan pada luka, dan 
sebagai peningkat imunitas. Dengan bentuk 
sediaan tablet e�ervescent, yaitu jenis tablet 
yang akan mudah larut saat dicampurkan 
dengan air minum sesuai takarannya tanpa 
adanya pengadukan, akan memudahkan 
penggunaan selama perjalanan saat liburan. 
Dengan aroma jeruk dan rasa kombinasi 
asam manis, dapat memberikan sensasi yang 
menyegarkan, terutama bila dilarutkan 
dengan air dingin. Dengan konsumsi 1-2 
tablet sehari kandungan vitamin C mampu 
untuk meningkatkan imunitas dan 
membantu pencegahan terkena penyakit 
yang tidak diharapkan selama menikmati 
liburan. 

Tahun 2022 telah mendekati pertengahan tahun, tepatnya sudah 
mencapai bulan Mei. Bila kita amati di kalender tahun 2022, bisa kita 
lihat terdapat beberapa tanggal merah yang ternyata menjadi long 
holiday. Masyarakat Indonesia termasuk Phaproser, karyawan Lucas 
dan Marin, tentunya juga tidak melewatkan kesempatan untuk 
menikmati liburan ini. Berita-berita liburan long holiday seperti yang 
kita lihat pada media elektronik maupun media sosial, berdampak 
pada penuhnya tempat-tempat wisata di berbagai daerah, timbulnya 
kepadatan dan kemacetan di perjalanan menuju tempat wisata, serta 
meningkatnya konsumsi pensupport 
stamina tubuh selama menikmati liburan.

Tentunya juga kita tidak menginginkan 
selama liburan ternyata malah mengalami 
sakit atau timbul gejala penyakit yang 
tidak memberikan rasa nyaman karena 
stamina tidak terjaga sebelum atau selama 
liburan. Apa, sih, kiat-kiat untuk dapat 
menikmati liburan dengan nyaman? Kita 
bisa mulai dari perencanaan liburan yang 
matang dan mengantisipasi bila ada hal 
yang kurang menyenangkan muncul 
selama liburan (misal terjebak kemacetan, 
atau tempat wisata yang sangat padat), 
bekal makanan dan minuman yang 
mencukupi selama di perjalanan, dan satu 
yang sebaiknya jangan dilewatkan adalah 
suplemen kesehatan yang dapat 
meningkatkan stamina kita serta yang 
terakhir adalah berdoa semoga selama 
perjalanan dan liburan selalu diberi 
kelancaran, kesehatan dan keceriaan.

Suplemen kesehatan berdasarkan 
Peraturan BPOM  No 17 tahun 2019, 

Kirim jawaban Anda melalui email :  redaksiswara@phapros.co.id 
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Stamina Terjaga Selama Liburan 
Dengan Konsumsi MERZAVIT C

JAWABAN ASAH OTAK
April 2022

JAWABAN : 

Burger mana yang memiliki perbedaan?

Pemenang Asah Otak April 2022:

1. Hermanto – Divisi Umum KP Jakarta

Burger A (paling kiri)


