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Salah satu anggota holding BUMN farmasi di Indonesia, 

PT Phapros Tbk baru-baru ini merilis laporan 

keuangannya pada Kuartal III 2022. Pada kinerja 

perusahaan sejak Juli hingga September tahun ini, 

Phapros membukukan pertumbuhan laba periode 

berjalan sebesar 49 persen. Selain itu, total aset lancar 

perusahaan tersebut juga tumbuh 10 persen dari 2021.

Menurut Direktur Utama Hadi Kardoko, manajemen 

Phapros optimis bahwa perusahaan masih bisa 

mencetak pertumbuhan dua digit di kuartal IV dengan 

melihat historis pertumbuhan yang naik signifikan 

dibanding tahun lalu. Apalagi produk andalan Phapros 

seperti Antimo semakin luas diterima oleh pasar dalam 

negeri sehingga terus memberikan kontribusi terbesar 

dalam kinerja keuangan.

“Kondisi makro dan mikro ekonomi yang mulai 

membaik menjadi salah satu faktor pendorong bisnis 

Phapros kembali normal, selain tentunya strategi 

perusahaan untuk terus melakukan penetrasi pasar dan 

memproduksi obat-obatan dan alat kesehatan berbasis 

riset. Misalnya, pulihnya sektor pariwisata membuat 

(Hal. 02)
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Ingin Berkegiatan di Kerumunan? 

Waspada Crowd Crush
Beberapa waktu belakangan, dunia dihebohkan dengan berbagai tragedi kemanusiaan yang menelan banyak 

korban jiwa di sebuah acara, di mana orang dalam jumlah besar berkerumun di waktu yang sama seperti Insiden di 

Festival Halloween yang berlangsung di Itaewon, Korea Selatan atau Festival Musik Berdendang Bergoyang yang 

digelar di Jakarta.

Tidak ada yang salah jika Phaprosers memiliki keinginan untuk hadir di acara – acara semacam itu, terlebih jika 

Phaprosers ingin menyaksikan idolanya tampil di festival musik, karena kemauan untuk berkelompok atau 
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Ingin Berkegiatan di Kerumunan? 

Waspada Crowd Crush
(Oleh : Annisa Dewi Yustita)

Beberapa waktu belakangan, dunia dihebohkan dengan berbagai tragedi 

kemanusiaan yang menelan banyak korban jiwa di sebuah acara, di mana orang 

dalam jumlah besar berkerumun di waktu yang sama seperti Insiden di Festival 

Halloween yang berlangsung di Itaewon, Korea Selatan atau Festival Musik 

Berdendang Bergoyang yang digelar di Jakarta.

Tidak ada yang salah jika Phaprosers memiliki keinginan untuk hadir di acara – 

acara semacam itu, terlebih jika Phaprosers ingin menyaksikan idolanya tampil di 

festival musik, karena kemauan untuk berkelompok atau berkerumun, kesamaan 

minat atau hobi itu merupakan sifat alamiah sebagai makhluk sosial. Namun, ada 

satu hal yang patut diwaspadai yakni terjebak dalam crowd crush, kondisi di mana 

orang – orang terhimpit di ruang terbatas dalam waktu yang bersamaan 

sehingga kepadatan luar biasa tak terhindarkan.

Kondisi semacam ini, bisa menurunkan kesadaran, karena berdesak-desakan 

dalam kerumunan bisa membuat dada terhimpit, sehingga paru-paru tidak bisa 

mengembang untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Hal itu menyebabkan 

kadar oksigen dalam tubuh menurun dan memicu henti jantung mendadak. 

Dalam sebuah kerumunan yang sangat padat, orang–orang cenderung akan 

saling dorong, akibatnya banyak dari mereka yang jatuh dan sulit untuk bangun. 

Kadar oksigen dalam tubuh pun mulai menurun dan menyebabkan kondisi 

hipoksia. Kondisi yang tidak terkendali, kepanikan dan ketegangan juga akan 

memicu jumlah karbondioksida meningkat akibat begitu banyaknya jumlah 

orang. Saat jantung seseorang tiba-tiba berhenti berdetak, darah akan berhenti 

mengalir ke otak dan organ vital lainnya. Bila tidak ditangani segera, henti jantung 

mendadak biasanya bisa menyebabkan kematian dalam beberapa menit. 

Lalu bagaimana pertolongan pertama saat kondisi henti jantung mendadak? 

Sebetulnya, henti jantung mendadak akan lebih baik jika segera ditolong dengan 

alat defibrillator. Ini adalah perangkat yang mengirimkan kejutan listrik ke 

jantung. Serangan listrik bisa mengembalikan ritme normal ke jantung yang 

berhenti berdetak. Defibrillator ini kerap ditemukan di tempat publik seperti pusat 

perbelanjaan, bandara maupun stasiun kereta api.

Jika tidak ada, Phaprosers bisa lakukan CPR kepada korban. Tindakan ini penting 

dilakukan segera untuk agar darah dan oksigen pengidap tetap bersirkulasi ke 

otak dan ke seluruh tubuh. CPR bisa menolong dan meningkatkan kemungkinan 

pengidap henti jantung selamat, bahkan bila dilakukan tanpa bantuan napas. 

Terakhir, jangan lupa untuk segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk 

mendapat pertolongan terbaik.

Menyelamatkan Diri Saat Terjebak di Kerumunan

Sebetulnya, potensi sebuah kerumunan menjadi crowd crush bisa terlihat, 

Misalnya, Phaprosers berada di sebuah kerumunan dan terasa terjebak karena 

semakin padat, sebaiknya segera keluar dari situasi tersebut. Phaprosers harus 

tetap tenang, karena jika panik hanya akan meningkatkan karbondioksida dan 

membuat dada terasa sesak. Tetaplah tenang sambal berdiri tegak dan lindungi 

dada menggunakan tangan saat keluar dari kerumunan, jika membawa tas akan 

lebih baik karena tas tersebut bisa melindungi dada Phaprosers agar tidak 

terhimpit orang lain sehingga alur napas tetap terjaga. Keselamatan dan 

keamanan kita tetap menjadi yang utama saat ingin menyalurkan hobi di tengah 

kerumunan yang padat. Oleh sebab itu, jaga keselamatan sesama dengan tidak 

saling dorong atau berteriak. 
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L I P U T A N  U T A M A

(Oleh : Annisa Dewi Yustita)

Salah satu anggota holding BUMN farmasi di 

Indonesia, PT Phapros Tbk baru-baru ini merilis 

laporan keuangannya pada Kuartal III 2022. Pada 

kinerja perusahaan sejak Juli hingga September tahun 

ini, Phapros membukukan pertumbuhan laba periode 

berjalan sebesar 49 persen. Selain itu, total aset lancar 

perusahaan tersebut juga tumbuh 10 persen dari 

2021.

Menurut Direktur Utama Hadi Kardoko, manajemen 

Phapros optimis bahwa perusahaan masih bisa 

mencetak pertumbuhan dua digit di kuartal IV 

dengan melihat historis pertumbuhan yang naik 

signifikan dibanding tahun lalu. Apalagi produk 

andalan Phapros seperti Antimo semakin luas 

diterima oleh pasar dalam negeri sehingga terus 

memberikan kontribusi terbesar dalam kinerja 

keuangan.

“Kondisi makro dan mikro ekonomi yang mulai 

membaik menjadi salah satu faktor pendorong bisnis 

Phapros kembali normal, selain tentunya strategi 

perusahaan untuk terus melakukan penetrasi pasar 

dan memproduksi obat-obatan dan alat kesehatan 

berbasis riset. Misalnya, pulihnya sektor pariwisata 

membuat produk travel convenience kami, Antimo, 

juga tumbuh signifikan di atas 100 persen 

dibandingkan tahun lalu. Termasuk beberapa produk 

pareto di sektor peresepan seperti gigi, alergi dan 

lainnya,” tutur Hadi di Jakarta (17/11).

Selain laba periode berjalan dan aset lancar, penjualan 

bersih Phapros juga tumbuh sebesar 14 persen 

dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Sementara ekuitas perusahaan juga tumbuh sebesar 1 

persen.

Di sisi lain pertumbuhan saham Phapros (PEHA) pada 

triwulan ketiga tahun ini berada di level hijau, yaitu 

menyentuh angka 2.29 persen dengan nilai saham 

meningkat 53 persen. Hadi melihat bahwa para 

investor menilai saham Phapros menjadi salah satu 

portofolio yang harus dikoleksi untuk tabungan 

jangka panjang karena terus bertumbuh.

“Mereka melihat Phapros berkomitmen untuk terus 

menjaga kualitas produk-produk yang dimiliki, 

sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan. 

Strategi kami hingga akhir 2022 ini masih fokus pada 

customer intimacy, dan ini yang menjadi faktor kenapa 

saham Phapros layak untuk disimpan,” tambah Hadi.

Dihubungi terpisah, Technical Analyst BCA Sekuritas 

Achmad Yaki Yamani mengatakan bahwa prospek 

saham industri farmasi di Q4 2022 ini masih akan 

bagus karena meningkatnya kesadaran masyarakat 

untuk mencegah penyakit dengan mengkonsumsi 

suplemen dan vitamin.

“Saham emiten farmasi dan healthcare masih 

berpotensi untuk dibeli saat mencapai harga 

terendah atau buy on weakness, dan trading saham 

terutama pada emiten rumah sakit, healthcare dan 

farmasi yang punya porsi penjualan produk suplemen 

vitamin yang cukup besar,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Phapros juga telah 

menandatangani nota kesepahaman dengan BUMN 

cluster transportasi seperti PT KAI (Persero), PT PELNI 

(Persero), Perum DAMRI, dan PT ASDP Indonesia Ferry 

(Persero). Penandatanganan nota kesepahaman ini 

dalam rangka memperingati 50 tahun Antimo yang 

menjadi salah satu living legend brand Indonesia serta 

menjadi bentuk sinergi dan penguatan aspek core 

business dari masing-masing BUMN, khususnya terkait 

engagement dan positioning bagi traveller lintas 

generasi yang menjadi pelanggan utama, baik melalui 

branding ataupun aktivitas lain ke depannya.

“Dengan adanya kolaborasi lintas BUMN, kami optimis 

kinerja keuangan Phapros Q4 nanti semakin baik dan 

rencana-rencana kerja yang telah kami susun untuk 

2023 bisa berjalan sesuai dengan target-target yang 

telah kami tetapkan,” tutup Hadi.
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L I P U T A N  K H U S U S

(Oleh : Annisa Dewi Yustita)

PT Phapros Tbk yang merupakan salah satu 

anggota Holding BUMN Farmasi menjalin 

kerjasama ekspor – impor dengan salah satu 

perusahaan asal Korea Selatan, Korea Arlico 

Pharma melalui penandatanganan perjanjian 

kerja sama di Seoul, Korea Selatan pada 

pertengahan Oktober lalu. Dalam kerjasama 

tersebut, nantinya Phapros akan melengkapi 

range produk anestesi lokal yang telah dimiliki 

Phapros saat ini.

Direktur Pemasaran PT Phapros Tbk, Imelda 

Alini Pohan yang hadir saat penandatanganan 

perjanjian kerjasama ekspor – impor tersebut 

mengatakan bahwa ini adalah salah satu 

bentuk kolaborasi berupa strategic partnership 

untuk memperkuat bisnis Phapros ke 

depannya.

“Kolaborasi berupa strategic partnership ini 

senantiasa menjadi upaya kami dalam 

memperkuat core business dan memberikan 

produk kesehatan terbaik bagi masyarakat. 

Adapun produk yang akan dikerjasamakan 

adalah produk anestesi lokal dalam bentuk 

sediaan gel dan spray dengan total unit 

mencapai lebih dari 25.000 buah dan siap 

meluncur pada awal tahun 2024,” ujar Imelda.

optimis tahun depan korporasi akan semakin 

kuat secara fundamental dan jangkauan pasar,” 

tambahnya.

Tahun 2023 nanti Phapros akan tetap fokus 

pada inovasi produk baru dan efisiensi, 

termasuk menjadikan commercial excellence, 

operational excellence, financial excellence dan 

digitalisasi sebagai bagian dari strategi lanjutan 

dari tahun ini.

Sebelumnya, emiten berkode saham PEHA ini 

mencatatkan pertumbuhan positif pada 

triwulan III/2022, di mana penjualan bersih 

tumbuh 14 persen dibanding periode yang 

sama tahun lalu. Pertumbuhan penjualan juga 

diikuti dengan laba bersih yang melonjak 

hingga 49 persen dibandingkan periode yang 

sama tahun 2021. 

“Phapros akan terus menjaga momentum 

pertumbuhan positif tahun 

2022 ini. Tren ekonomi kita 

mulai bergerak kembali dan 

berdampak positif terhadap 

kinerja perusahaan, termasuk 

tumbuhnya kembali 

beberapa produk pareto 

Phapros yang sempat turun 

selama pandemi. Sebagai 

bagian dari holding BUMN 

Farmasi yang berkomitmen 

mengusung green 

manufacturing dan telah 

mengantongi berbagai 

macam sertifikasi seperti ISO 

9001, 14001, 45001 dan 

Sistem Jaminan Halal, kami 
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(Oleh : Andharu Wahyu)

Pameran Hari Kesehatan Nasional Ke-58
(Oleh : Andharu Wahyu)

]Phapros raih penghargaan dalam ajang Anugerah CSR IDX Channel 2022 

dengan kategori Economic Development Initiatives dengan program CSR 

Pengembangan Taman Pelangi yang diselenggarakan di Gedung iNews 

pada Rabu (9/11).

TJSL Phapros bersama PGOT Mardi Utomo melakukan pengembangan 

Taman Pelangi dengan pemanfaatan area taman yang mempunyai potensi 

longsor, dilakukan pencegahan berupa penanaman tanaman akar wangi 

yang berfungsi sebagai penguat tanah. Yang kemudian tanaman akar 

wangi tersebut nantinya juga dimanfaatkan kembali dengan diolah 

menjadi minyak atsiri.

TJSL Phapros bersama para penerima manfaat PGOT Mardi Utomo juga 

sudah melakukan studi banding ke Rumah Atsiri Indonesia di 

Tawangmangu agar mendapatkan edukasi mengenai pengolahan 

tanaman akar wangi menjadi minyak atsiri. Selain itu para penerima 

manfaat juga mengikuti workshop pembuatan sabun dan masker rambut 

dari bahan alami minyak atsiri.

Pemberian penghargaan ini didasari tiga aspek utama dalam penilaian, 

yaitu aspek kepatuhan (compliance) terhadap ISO 26000 tentang social 

responsibility, aspek GCG, dan aspek keselarasan program CSR dengan 

strategi dan daya saing bisnis. 

Ajang ini mengambil tema "Orchestrating Integrated CSR Initiatives to 

Accelerate Economic Recovery". Tema ini diambil karena ajang ini bertujuan 

untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menjalankan 

inisiatif CSR yang berdampak kepada bisnis, masyarakat dan lingkungan di 

masa perbaikan ekonomi.

Hari Kesehatan Nasional (HKN) diperingati pada 

tanggal 12 November setiap tahunnya. Pada tahun 

2022 ini, Hari Kesehatan Nasional memasuki 

peringatan yang ke-58. Berkaitan dengan pandemi 

COVID-19, HKN kali ini menjadi momentum untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

kesehatan. HKN tahun hari mengusung tema 

“Bangkit Indonesiaku Sehat Negeriku”. HKN ke-58 

menjadi peluang dalam mendekatkan layanan 

kesehatan kepada masyarakat yang lebih prima, 

lebih luas jangkauannya dan juga lebih cepat 

dalam memberikan layanan masyarakat.

Salah satu rangkaian kegiatan HKN-58 dari 

Kementerian Kesehatan RI adalah pameran 

pembangunan kesehatan di Indonesia 

Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang pada 3 

– 5 November 2022 dengan peserta hampir 

mencapai 550 booth. Pameran ini bertujuan 

mengenalkan industri kesehatan dalam negeri 

serta produk-produk dan program-program 

kesehatan.

Phapros turut berpartisipasi pada pameran 

peringatan HKN ke-58 yang digelar ini bersama 

Holding BUMN Farmasi, PT Bio Farma (Persero), PT 

Kimia Farma Tbk, dan PT Indofarma Tbk dengan 

membuka booth pada event ini. Bersama Holding 

BUMN Farmasi, Phapros menampilkan 

produk-produk unggulan seperti produk OTC, 

produk Generik, produk Ethical dan produk Alat 

Kesehatan.

Phapros juga berkesempatan menampilkan 

produk-produknya di booth Tematik yang turut 

dibuka oleh Kementerian Kesehatan RI dalam 

Kategori Produk Fitofarmaka dengan produk 

Tensigard, Hemorogard, X-Gra dan Hepagard serta 

Kategori Produk Farmasi Dengan Bahan Baku 

Dalam Negeri dengan menampilkan produk 

Tensigard.

Pengunjung booth Phapros berasal dari berbagai 

kategori, baik umum, kementrian kesehatan, dinas 

kesehatan, beberapa rumah sakit umum daerah 

dan berbagai intitusi kesehatan lainnya. Menteri 

Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Direktur 

Utama PT Kimia Farma Tbk David Utama turut pula 

mengunjungi booth Phapros pada sesi keliling 

Menteri setelah pembukaan pameran.
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Kasus balita stunting saat ini menjadi salah satu 

masalah kesehatan anak yang paling disorot oleh 

Pemerintah, hal ini disebabkan Indonesia merupakan 

salah satu negara dengan bonus demografi yang 

besar. Pada 2030, diperkirakan 70 persen penduduk 

Indonesia berada pada usia 15-64 tahun, atau berada 

dalam masa produktif dan akan menjadi motor 

penggerak perekonomian nasional. Tetapi di sisi lain 

ancaman dampak stunting pada bonus demografi ini 

menjadikan Pemerintah harus berfokus untuk 

menurunkan angka kasusnya dari waktu ke waktu. 

Stunting adalah kondisi ketika balita memiliki tinggi 

badan dibawah rata-rata, yang juga berdampak pada 

kemampuan motorik dan kognitifnya di kemudian 

hari. Hal ini diakibatkan asupan gizi yang diberikan 

dalam waktu yang panjang tidak sesuai dengan 

kebutuhan, serta anemia yang dialami remaja putri 

dan ibu hamil. Berdasarkan Survei Status Gizi Balita 

Indonesia (SSGBI) Kementerian Kesehatan RI tahun 

2021, prevalensi stunting nasional masih cukup tinggi 

yaitu sebesar 24,4%. Saat ini salah satu Provinsi di 

Indonesia yang menaruh perhatian besar pada 

penurunan kasus stunting di wilayahnya adalah 

Provinsi Sulawesi Selatan. Prevalensi Stunting di 

Sulawesi Selatan sendiri sebesar 27,4% atau berada di 

atas angka prevalensi nasional, dan menjadikan 

Provinsi Sulawesi Selatan masuk ke dalam 15 besar 

Provinsi dengan Angka Stunting Tertinggi Nasional. 

Sejalan dengan hal tersebut, PT Phapros Tbk yang 

merupakan bagian dari keluarga besar Holding 

BUMN Farmasi telah cukup lama berfokus dan 

berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dalam 

penurunan angka stunting ini. Salah satunya 

Dukung ”Gebyar Aksi Bergizi Provinsi Sulawesi Selatan”, 
Phapros Berhasil Salurkan 500 Juta 

Tablet Tambah Darah

dibuktikan dengan berpartisipasinya Phapros 

baru-baru ini pada “Gebyar Aksi Bergizi Provinsi 

Sulawesi Selatan” yang digagas oleh Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan dan sekaligus memecahkan 

rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID) 

sebagai Gerakan Minum Tablet Tambah Darah (TTD) 

Serentak dengan Peserta Terbanyak se – Sulawesi 

Selatan pada Jumat lalu (18/11).

Direktur Pemasaran Phapros, Imelda Alini Pohan, 

mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi 

program pemerintah dalam upaya pencegahan 

stunting. “Angka stunting memang terus menurun 

setiap tahunnya, tapi masyarakat harus tetap 

teredukasi dengan baik agar tidak ada lagi balita 

stunting di masa yang akan datang,” ujarnya.

“Untuk mencapai target penurunan stunting di angka 

14 persen pada 2024, tentu dibutuhkan dukungan 

dari seluruh pemangku kepentingan, di mana dalam 

hal ini, PT Phapros Tbk senantiasa mendukung 

berbagai program pengentasan stunting yang 

dilakukan oleh Pemerintah dengan menyediakan 

produk – produk terbaik di kelas terapi anemia 

diantaranya adalah Tablet Tambah Darah, Livron B 

Plex, Hemafort, dan Pehavral yang dapat mencegah 

bertambahnya kasus stunting,” tambah Imelda.

Imelda juga mengatakan bahwa komitmen Phapros 

dalam pengentasan stunting ini  dibuktikan dengan 

dilakukannya pengembangan beberapa produk 

terkait pemenuhan gizi buruk dan anemia secara 

terfokus, serta kerjasama dengan Kementerian 

BUMN, Kementerian Kesehatan baik di pusat 

maupun daerah, mitra BUMN, dan Pemerintah 

daerah di lebih dari 15 provinsi untuk bersama-sama 

melakukan edukasi dan upaya pencegahan stunting. 

Phapros akan terus mendukung beragam program 

yang sama di daerah - daerah lain di seluruh 

Indonesia. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi Selatan, Rosmini Pandin, mengatakan bahwa 

salah satu program yang ada di RPJMN tahun 2020 – 

2024 adalah perbaikan gizi masyarakat. “Dalam poin 

perbaikan gizi ini, telah ditetapkan strategi nasional 

yaitu percepatan pencegahan stunting melalui 

peningkatan efektivitas intervensi spesifik seperti 

pencegahan anemia pada remaja putri dan ibu hamil. 

Data Riskesdas tahun 2018, prevalensi anemia pada 

ibu hamil sebesar 48,9%, sedangkan prevalensi 

anemia pada remaja putri usia 15 – 24 tahun 

mencapai 32%. Oleh karena itu, dibutuhkan 

kolaborasi lintas sektor untuk kita bisa bersama – 

sama menurunkan angka stunting, khususnya di 

Sulawesi Selatan. Saya ucapkan terima kasih kepada 

seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara 

ini,” ujarnya dalam sambutan.

Sebagai informasi, hingga Kuartal III/ 2022 ini, sebagai 

bentuk komitmen yang tinggi atas kasus stunting, 

Phapros telah menyalurkan lebih dari 500 juta butir 

Tablet Tambah Darah (TTD) di seluruh Indonesia. 

Mewakili Manajemen PT Phapros Tbk, Imelda Alini 

Pohan sangat mengapresiasi kerjasama yang telah 

terjalin dengan baik antara Phapros dengan 

pemangku kepentingan terkait selama ini, sehingga 

program pengentasan stunting di berbagai daerah 

bisa diwujudkan dengan baik. Pihaknya juga 

berharap bahwa kerjasama ini dapat terus terjalin di 

masa yang akan datang.

Direktur Pemasaran Phapros (tengah) bersama Gubernur Sulawesi Selatan (kedua dari kiri) dan Ketua Penggerak PKK Sulawesi Selatan ( tiga dari kiri) berfoto bersama usai acara.
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maka akta hibah akan dibuat oleh PPAT dengan disaksikan oleh minimal dua (2) 

orang saksi yang memenuhi syarat serta dihadiri oleh pemberi dan penerima 

hibah. Setelah itu, akta hibah beserta seluruh dokumen terkait disampaikan oleh 

PPAT ke Kantor Pertanahan untuk didaftarkan.

Jangan lupa terkait pajak-pajak yang nantinya timbul. Atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh dari pengalihan tanah dan bangunan melalui hibah, akan 

terutang Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat 

final. Akan tetapi, kewajiban pembayaran PPh 

dikecualikan bagi orang pribadi yang punya 

penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) yang melakukan pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto 

pengalihannya kurang dari Rp60 juta dan bukan 

merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Selain 

PPh yang akan dikenakan kepada pemberi hibah, 

terhadap penerima hibah juga akan dikenakan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB).

Lalu, apakah dimungkinkan kalau hanya ingin 

memberikan hibah kepada salah satu anak 

kandung saja?

Contoh kasus, misal Pak Z mempunyai empat 

orang anak kandung, ia hendak menghibahkan 

sebidang tanah ke salah satu anak kandungnya 

saja, yaitu Y. Apakah diperbolehkan?

Jawabannya boleh, namun sebisa mungkin hal 

tersebut mendapatkan persetujuan tertulis dari 

anak kandungnya yang lain (persetujuan dari 

semua ahli waris). Bila proses hibah tidak dilakukan 

dengan persetujuan para ahli waris, ditakutkan 

akan terjadi sengketa di kemudian hari, terkait adanya ketentuan mengenai 

Legitime Portie. Hal tersebut dilaksanakan karena berdasarkan KUHPerdata pada 

Pasal 913, terdapat istilah Legitime Portie. Legitime Portie yakni bagian dan harta 

benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut 

undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh 

menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, 

maupun sebagai wasiat. Jadi, pewaris diperbolehkan untuk membuat suatu 

wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang. Namun, pemberian tersebut 

tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris yang 

didasarkan pada ketentuan tersebut. Terhadap setiap pemberian atau 

penghibahan yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam 

pewarisan, dapat dilakukan pengurangan hanya berdasarkan tuntutan dari ahli 

waris atau pengganti mereka. Artinya, konsep Legitime Portie baru berlaku jika 

dilakukan penuntutan. Bila para ahli waris sepakat dan tidak mengajukan 

tuntutan terhadap berkurangnya bagian mutlak mereka, maka wasiat atau 

pembagian waris yang melampaui Legitime Portie tetap berlaku. Pak Z juga 

memerlukan persetujuan dari istrinya apabila harta yang akan dihibahkan 

merupakan harta bersama, lho. Wah, apa itu harta bersama? Harta bersama 

dikenal dalam Pasal 35 UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut, harta dalam 

perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama; dan

2. Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh 

sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing 

sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi 

sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para 

pihak tidak menentukan lain.

Singkatnya, harta bersama adalah harta yang didapatkan selama masa 

perkawinan, baik yang bekerja atau mendapatkan harta tersebut yakni suami dan 

istri atau salah satunya saja. 

Dalam Pasal 85 – Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan jika harta 

perkawinan dapat dibagi atas:

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;

2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;

3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan 

yang menjadi harta bersama suami istri;

4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang 

diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;

5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang 

diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

Hibah, kata yang sering didengar namun belum tentu semua orang mengetahui 

makna dan ketentuannya. Sebenarnya, apa itu hibah? Berdasarkan Pasal 1666 

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah yaitu suatu persetujuan 

dimana pemberi hibah pada waktu hidupnya secara cuma-cuma dan tidak dapat 

ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah. 

Ketentuan mengenai hibah diatur pada Pasal 1666 hingga Pasal 1693 

KUHPerdata. Oh, ya, menurut Pasal 1678 

KUHPerdata, antara suami-istri tidak dapat 

dilakukan hibah.

Dalam proses peralihan atau pemindahan hak atas 

tanah karena hibah, pihak yang mengalihkan wajib 

memiliki hak serta kewenangan untuk 

memindahkan hak. Pihak yang menerima 

pengalihan itu juga harus memenuhi syarat sebagai 

pemegang hak atas tanah yang baru.

Sebagaimana peralihan hak atas tanah lainnya, 

proses hibah juga perlu disaksikan, didampingi 

serta dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Akta PPAT 

harus ada dalam proses ini karena sesuai dengan 

ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah. Berikut beberapa unsur atau 

syarat hibah:

1. Ada pemberi dan penerima hibah

Hibah dilakukan hanya pada saat pemberi dan 

penerima hibah masih hidup. Jadi, sepanjang 

hibah telsh dilakukan lalu salah satu pihak 

meninggal dunia, maka hiba tetap sah. Anak di 

bawah umur tidak diperbolehkan melakukan 

hibah kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama 

KUHPerdata.

2. Perjanjian dalam hibah adalah pemberian secara cuma-cuma, artinya 

pemberian tersebut harus dengan sukarela tanpa pamrih.

Hibah tidak dapat ditarik kembali, artinya ketika pemberi hibah ingin 

menghibahkan benda yang menjadi hak miliknya, maka harus terdapat 

peneriman sukarela dari penerima hibah. Selain itu, harta hibah juga tdak dapat 

ditarik atau dikembalikan. Jadi, harus ada persetujuan antara pemberi dan 

penerima hibah.

3. Objek hibah

Penghibahan hanya boleh dilaksanakan terhadap barang-barang yang telah 

ada pada saat penghibahan terjadi.

4. Dengan Akta Notaris/PPAT

Secara prinsip, hibah wajib dilakukan dengan suatu akta notaris yang naskah 

aslinya disimpan oleh notaris. Namun, khusus untuk hibah tanah dan 

bangunan, harus dilaksanakan dengan akta PPAT sebagaimana sudah 

dijelaskan sebelumnya di atas.

Setelah mengetahui syarat hibah, lantas apa saja dokumen yang diperlukan dan 

bagaimana, sih,  prosedurnya?

1. Melengkapi formulir permohonan dan ditandatangani oleh pemohon atau 

kuasanya di atas meterai.

2. Fotokopi identitas pemohon/penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila 

dikuasakan.

3. Sertifikat asli atas tanah yang dihibahkan.

4. Akta hubah beserta pengantar dari PPAT.

5. Izin pemindahan hak, jika dalam sertifikat/keputusannya dicantumkan tanda 

yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan bila 

telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang.

6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh 

petugas.

7. Menyerahkan bukti SSB (BPHTB) serta bukti SSP/PPH bagi perolehan tanah 

lebih dari Rp60 juta.

8. Surat Pernyataan Tidak dalam Sengketa.

9. Surat Penguasaan Fisik yang ditandatangani pemberi hibah dan dilegalisasi 

oleh Notaris.

Apabila semua hal di atas telah terpenuhi dan masing-masing pihak sudah 

memastikan bahwa tanah dan bangunan yang dihibahkan tidak dalam sengketa, 

Yuk, Kenali Hibah dan Prosedurnya!
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Kirim jawaban Anda melalui email :  redaksiswara@phapros.co.id 

tubuh lebih pendek dibanding anak seusianya sesuai jenik kelaminnya dan 

rata-rata relatif lebih kurus. Ciri-ciri yang lain adalah:  Tanda pubertas terlambat; 

Kemampuannya buruk dalam menyerap pelajaran; Pertumbuhan gigi terlambat; 

Anak menjadi lebih pendiam; Anak tidak banyak melakukan kontak mata dengan 

orang di sekitarnya; Wajah anak lebih muda dari usianya; Pertumbuhan tinggi 

terhambat.

Dari ciri-ciri yang disampaikan tentunya juga akan berdampak tidak baik pada 

kehidupan anak-anak, berikut beberapa dampak stunting  pada anak: 

Jangka pendek  :   Gangguan tumbuh kembang otak; IQ rendah; Gangguan sistem 

imun.

Jangka panjang: Perawakan pendek; Risiko penyakit diabetes dan 

kanker meningkat; Kematian usia muda; Produktifitas menurun.

Perlunya ada upaya preventif dan kuratif untuk menurunkan 

terkenanya anak-anak terhadap resiko stunting  ini. Upaya preventif 

dan kuratif akan membutuhkan kontribusi yang erat dari semua 

stakeholder sistem kesehatan di Republik Indonesia. PT Lucas 

Djaja yang juga keluarga besar holding BUMN Farmasi 

memberikan kontribusinya pada penanganan 

stunting  ini dengan berperan serta pada 

penanganan program stunting. 

Penanganan stunting  yang melingkupi 

suplementasi untuk pencegahan ataupun suplementasi untuk anak-anak yang 

terkena stunting  melalui produk tabur gizi “Taburia”. Produk Taburia merupakan 

suplemen yang mengandung 16 komponen vitamin larut air, vitamin larut lemak 

dan mineral dengan komposisi yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No. 51 tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi 

Lampiran II. 

Untuk pembahasan lebih jauh untuk produk tabur gizi “Taburia”, akan dibahas 

lagi pada artikel edisi berikutnya, jadi jangan lewatkan membaca Buletin Swara, 

ya! Cetak generasi emas 2045 dan cegah stunting dengan mengkonsumsi Taburia.

Tahun 2045 merupakan momentum bersejarah, karena Indonesia akan genap 

berusia 100 tahun atau satu abad. Pada tahun 2045, Indonesia akan 

mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70 persennya 

dalam usia produktif. Hal ini yang menjadi salah satu alasan munculnya ide, 

wacana, dan gagasan Generasi Emas 2045. Generasi ke depan harus disiapkan 

menjadi generasi digital, melek sains, namun tetap membumi dan tidak 

tercerabut akar budayanya. Akan tetapi mempersiapkan generasi emas 2045 

bukan hal mudah karena stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi 

dan anak terutama dibawah usia dua tahun ataupun anak-anak dibawah lima 

tahun di Indonesia. Kondisi tersebut harus segera dientaskan karena akan 

menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045. 

Stunting yaitu masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh 

kurangnya asupan gizi dalam waktu yang 

cukup lama, sehingga mengakibatkan 

gangguan pertumbuhan pada anak yakni 

tinggi badan anak lebih rendah atau 

pendek (kerdil) dari standar usianya. Kondisi 

tubuh anak yang pendek memang salah 

satunya disebabkan oleh faktor genetik, tapi 

karena faktor tersebut bukan faktor yang 

dominan pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan 

(sosial, ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan kesehatan, sehingga kondisi 

tubuh lebih pendek dapat dicegah. Dan anak-anak yang termasuk stunting 

merupakan anak-anak dengan tinggi tubuh sesuai umurnya lebih rendah dari 2 

kali standar deviasi dari standar median pertumbuhan dari WHO.

Tentunya mencegah anak stunting  harus diupayakan terutama 1000 hari 

pertama kehidupan anak tersebut. Dimulai dari awal mula kehamilan, sudah 

harus diperhatikan kecukupan gizinya, yang dapat dipantau dari pertambahan 

bobot bayi sesuai umur kehamilan. Berikutnya yang harus difokuskan adalah 

pada usia 0-23 bulan yang menjadi sasaran prioritas pencegahan stunting . Dan 

pada usia 24-59 bulan dimasukan juga pada kategori sasaran penting untuk 

pencegahan stunting  yang harus terlayani kebutuhan gizinya.

Untuk mengetahui apakah anak-anak terkena stunting , ciri-ciri utamanya adalah 

Stunting dan Produk Serbuk Tabur Gizi “Taburia” 

Produksi Lucas Djaja
(Bagian ke-1)

(Oleh: Nida El lbady.)
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