
Liputan Utama

Pada 6-9 Februari 2023, Phapros menggelar Rakornas 2023 untuk menguatkan 
sinergi dan konsolidasi seluruh tim untuk mencapai target kinerja tahun ini. Acara 
tersebut melibatkan ratusan peserta yang merupakan tim marketing all pilar dari 
seluruh kantor cabang baik yang bergabung secara langsung di Hotel Mercure, 
Ancol, Jakarta maupun secara virtual melalui Zoom.

Pleno Rakornas yang bertema “Embracing Change for Profitability, Elevate Your Game” 
ini dibuka pada Senin (6/2) siang dan dilanjutkan dengan beberapa sambutan yang 
disampaikan oleh Komisaris Utama Phapros Maxi Rein Rondonuwu, Direktur Utama 
Phapros Hadi Kardoko, Direktur Produksi Phapros Ida Rahmi Kurniasih, serta Direktur 
Pemasaran Phapros Imelda Alini Pohan.

Edisi Februari 2023

Hari Jadi ke-50  
Marin Liza Farmasi

Awal tahun merupakan titik tolak bagi perusahaan 
untuk memulai berbagai jenis aktivitas dan 
rutinitas dengan memberikan semangat dan 
motovasi bagi semua pihak sebagai anggota 
keluarga di perusahaan.
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Rakornas PT Phapros Tbk 2023: 
Embracing Change for Profitability, 
Elevate Your Game

Pada 6-9 Februari 2023, Phapros 
menggelar Rakornas 2023 untuk 

menguatkan sinergi dan konsolidasi 
seluruh tim untuk mencapai target kinerja 
tahun ini. Acara tersebut melibatkan 
ratusan peserta yang merupakan tim 
marketing all pilar dari seluruh kantor 
cabang baik yang bergabung secara 
langsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta 
maupun secara virtual melalui Zoom.

Pleno Rakornas yang bertema “Embracing 
Change for Profitability, Elevate Your Game” ini 
dibuka pada Senin (6/2) siang dan dilanjutkan 
dengan beberapa sambutan yang 
disampaikan oleh Komisaris Utama Phapros 
Maxi Rein Rondonuwu, Direktur Utama 
Phapros Hadi Kardoko, Direktur Produksi 
Phapros Ida Rahmi Kurniasih, serta Direktur 
Pemasaran Phapros Imelda Alini Pohan. 

Komisaris Utama Phapros Maxi Rein 
Rondonuwu dalam sambutannya 
mengatakan bahwa hampir tiga tahun 
Indonesia dilanda virus COVID-19 dan saat 
ini kondisi lebih terkendali. Hal tersebut 

juga dibuktikan oleh Phapros yang 
mampu melewati masa-masa sulit dua 
tahun terakhir. 

“Kinerja Phapros itu luar biasa, dan saya 
sangat mengapresiasi semangat teman-
teman semua karena di tahun 2022 lalu 
kita tumbuh lebih baik dari 2021,” kata 
Maxi Rein Rondonuwu.

“Untuk tahun ini, saya kira tidak ada alasan 
lagi bagi kita untuk tidak maju dan terus 
tumbuh. Hal itu karena adanya rencana 
Bapak Presiden untuk mencabut PPKM 
dan mengubah status pandemi menjadi 
endemi, sehingga ke depannya kita 
sudah seperti biasa lagi, seperti sebelum 
COVID-19 melanda. Inilah saatnya bagi 
kita untuk senantiasa menerapkan strategi 
yang sudah ditetapkan pada rakornas ini 
dan raihlah peluang yang ada” tambahnya.

Di sisi lain, Direktur Utama Phapros, Hadi 
Kardoko mengatakan peluang di industri 
farmasi masih sangat besar. Berdasarkan 
data IQVIA, pasar farmasi nasional 

mencapai  Rp 128 triliun dan Phapros tidak 
ada satu persennya. 

“Ini artinya, masih banyak segmen yang 
bisa digarap. Apalagi industri kesehatan 
itu juga merupakan industri yang tidak 
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Oleh: Annisa Dewi Yustita

akan pernah mati, dan itu peluang yang 
harus kita tangkap,” ujarnya.

“Setelah saya dan BoD lain berkunjung 
ke cabang, ternyata saya menemui 
fakta bahwa kita belum mengenal betul 
medan perangnya seperti apa. Padahal, 
untuk memenangi persaingan, kita 
harus menguasai seperti apa kondisi di 
lapangan. Kalau tidak, pasti kompetitor 
yang akan memenangkannya. Kita bisa 
cari tahu, misalnya rumah sakit di suatu 
kota ada berapa, lalu kita sudah ‘pegang’ 
berapa, apotek ada berapa, kita sudah 
‘pegang’ berapa, dan lain sebagainya,” 
tutur Hadi Kardoko.

Dalam pleno yang berlangsung 
hingga pukul 22.00 WIB tersebut juga 
menampilkan pembicara Yoris Sebastian 
yang membagikan pengalamannya di 
bidang branding & creativity. Selepas 
makan malam, dilakukan sosialisasi 
tentang Human Capital, GCG, SPI dan 
Lean Innovation. Acara pada hari pertama 
ditutup dengan penayangan video 
Phapros Idol dari seluruh kantor cabang 
yang berpartisipasi.

Di hari kedua, Selasa (7/2) diadakan 
break-out pilar untuk masing-masing 
pilar OTC, OGB & Etikal memaparkan 
berbagai strategi yang akan diterapkan 
untuk meraih target kinerja di tahun ini. 
Pada perhelatan gala dinner bertema 
“Summer Olympic Game”, seluruh peserta 
diharuskan berpakaian sesuai dengan 
cabang olahraga yang dipertandingkan 

di olimpiade musim panas. Selain hiburan 
musik, pada malam tersebut juga terdapat 
berbagai pengumuman mutasi dan rotasi 
personel marketing, the best Mdz/MR, the 
best Supervisor, dan the best Area Manager 
untuk all pilar. Pemenang Phapros Idol 
2023 juga diumumkan pada gala dinner, 
di mana yang jadi pemenang adalah KP 
Jakarta, Semarang & Cabang Bandung.

Pada hari ketiga, Rabu (8/2) acara 
semakin meriah karena dimodifikasi 
menjadi Rakernas Gabungan Direktorat 
Komersial PT Kimia Farma Tbk, PT Kimia 
Farma Trading & Distribution, Phapros 
dan Pharmasolindo bertema “Strive for 
Greatness”. Acara dibuka dengan tari-tarian 
yang terinspirasi dari tokoh pewayangan, 

Pandawa Lima dan sambutan yang 
disampaikan Direktur Utama Kimia 
Farma  David Utama. Dalam acara ini juga 
menampilkan motivational speaker “Mimpi 
Sejuta Dolar” Merry Riana, serta hiburan 
oleh grup musik RAN.

Di hari terakhir, Kamis (9/2/), seluruh 
peserta mengikuti outbond untuk 
mempererat dan meningkatkan 
kekompakan masing-masing personel. 
Semoga acara ini bisa memacu semangat 
seluruh keluarga besar Kimia Farma Group, 
utamanya Phapros untuk memberikan 
kontribusi terbaik bagi masyarakat.



Phapros Gelar Donor Darah Tahap I
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Phapros Tbk selalu berkomitmen dan 
peduli dengan lingkungan di sekitar 
perusahaan. Salah satu program TJSL PT 
Phapros Tbk adalah dukungan terhadap 
mitra UMKM. Keberadaan UMKM telah 
membantu menopang perekonomian 
suatu kelompok bahkan suatu daerah, 
di tengah berbagai tantangan yang 
ada. Pada 13 Februari 2023 lalu, Phapros 
memberikan dukungan berupa sarana 
dan prasarana produksi makanan ringan 
kepada Dunia Snack Bongsari. Sebuah 
program yang dibentuk tahun 2022 
dengan sasaran kelompok UMKM di RW 2 
Kelurahan Bongsari yang beranggotakan 
10 orang dan diberi nama kelompok “De 
Bong Snack”.

Jenis makanan ringan yang diproduksi 
saat ini antara lain stik bawang, pangsit 
abon, kacang pepet dan pangsit aneka 
rasa. Hasil produksi sudah dipasarkan di 
Koperasi “Menjangan Enam Simongan” 
dan kantor Phapros di Jl. Imam Bonjol. 
Kelompok ini juga telah mengikuti 
beberapa pameran UMKM. 

Phapros Dukung UMKM  Dunia Snack Bongsari

Kelompok Dunia Snack Bongsari masih 
membutuhkan pendampingan untuk 
meningkatkan kualitas produk dan 
pengembangan program agar menjadi 
lebih baik. Untuk mendukung hal 
tersebut, TJSL Phapros memberikan 
dukungan berupa kelengkapan sarana 
prasarana di antaranya wajan, tirisan 
minyak, penjepit makanan, stiker/label 
kemasan, stempel tanggal, dan MMT 
untuk dipasang di rumah produksi. 
Diharapkan ke depannya UMKM tersebut 
dapat bersaing dengan dunia usaha 
lainnya dan semakin sukses.

Oleh: Stefania Orance Kun

GALERI PERISTIWA

PT PHAPROS Tbk
Buletin Internal SWARA Bulanan 20234 PT PHAPROS Tbk

Buletin Internal SWARA Bulanan 2023

Aksi donor darah merupakan salah 
satu aktivitas rutin yang dilakukan 
oleh Phapros. Kegiatan ini biasanya 
berlangsung sebanyak 3 kali dalam 
setahun. Donor darah memiliki banyak 
manfaat, tak hanya bagi penerima, tapi 
juga pendonor itu sendiri. Pada Senin 
(20/2/2023) dan Kamis (23/2/2023), 

Phapros bekerja sama dengan  PMI Kota 
Semarang mengadakan donor darah 
tahap I yang dilakukan di kantor PT 
Phapros Tbk, Jl. Imam Bonjol No. 200 dan 
pabrik Phapros Jl. Simongan, Semarang, 
Jawa Tengah.

Kegiatan donor darah tersebut terbuka 
bagi seluruh keluarga besar PT Phapros 
Tbk, baik itu karyawan tetap, outsource, 
bahkan karyawan magang. 

“Setiap tahunnya, Phaprosers baik di Imam 
Bonjol maupun di Simongan menyambut 
positif adanya kegiatan donor darah ini. 
Donor darah juga bisa membuat para 
pendonor lebih sehat, karena memiliki 
manfaat  menurunkan risiko terkena 
penyakit jantung dan pembuluh darah,” 
kata Manajer TJSL Phapros, Andri Zalfitra. Oleh: Ariana Eka Nindita

Donor darah tahap I di lingkungan 
kantor dan pabrik Phapros di Semarang 
diikuti sebanyak 100 orang karyawan. 
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan 
bisa membantu PMI untuk memenuhi 
kebutuhan darah di Bank Darah. 



PT Phapros Tbk yang merupakan bagian 
dari Holding BUMN Farmasi senantiasa 
menerapkan prinsip – prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik atau Good Corporate 
Governance dalam praktik bisnisnya. 
Sejalan dengan hal tersebut, pada Selasa 
(31/1) lalu, Phapros meraih penghargaan 
Indonesia Excellence GCG Awards 2023 yang 
digelar oleh Media Warta Ekonomi.

Penghargaan ini diberikan kepada 
perusahaan yang menerapkan tata 
kelola perusahaan dengan baik dan 
mampu berkontribusi dalam menunjang 
perekonomian Indonesia.

Dalam sambutannya di ajang Indonesia 
Excellence Good Corporate Governance 

Disadari atau tidak, sejak lampau 
banyak manusia yang telah menganut 
prinsip Stoik dalam kehidupannya. 
Stoicism, Stoikisme, Stoic, Stoik atau 
Stoa merupakan sebuah filosofi yang 
mengajarkan tentang keyakinan 
terhadap apa yang dimiliki oleh diri 
sendiri kemudian fokus pada apa yang 
diyakini itu untuk menjalani hidup 
dengan lebih tenang. Stoik mengajarkan 
kita menyingkirkan pengaruh negatif 
yang datang dari luar kendali diri dan 
menekankan pada hal-hal yang dapat 
kita kendalikan dan menerima apa yang 
tidak dapat dikendalikan. Sederhananya, 
Stoikisme merupakan sebuah filosofi 
tentang bagaimana menjaga pikiran 
hening dan rasional untuk menghindari 
pikiran-pikiran stres. Dalam istilah Jawa, 
mungkin Stoikisme dapat dipadankan 
dengan filosofi nrimo ing pandum.

Sejarah mengenai Stoikisme yang 
paling terkenal ditemukan oleh seorang 
pedagang bernama Zeno yang berasal 
dari Siprus. Alkisah, kapal dagang yang 
Zeno tumpangi karam di Laut Mediterania. 
Kapal tersebut mengangkut barang-
barang dagangan milik Zeno yang bernilai 

Phapros Raih Indonesia  Excellence GCG Awards 2023

Belajar Mengendalikan Diri dengan Prinsip Stoik

Oleh: Annisa Dewi Yustita
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Warta Ekonomi proudly honors:

as

Category 

Tuesday, January 31th 2023
Jakarta

Muhamad Ihsan
CEO & Chief Editor

Indonesia Excellence Good Corporate Governance Ethics in Developing 
Innovation and Digitalization Strategies towards Sustainability Living

Healthcare Industry

PT Phapros Tbk

CAKRAWALA

sangat mahal. Zeno tak hanya kehilangan 
barang dagangan yang amat mahal, 
namun ia juga terdampar di Athena. Tentu 
hal ini menjadi cobaan besar bagi Zeno. 
Suatu hari  Zeno mengunjungi sebuah 
toko buku di Athena dan menemukan 
buku filsafat yang menarik hatinya. 
Kebetulan, saat itu melintas Crates, 
seorang filsuf beraliran Cynic. Zeno pun 

mengikuti Crates untuk belajar filsafat. 
Zeno kemudian mempelajari banyak 
filsafat dari berbagai filsuf yang berbeda. 
Kemudian dia mulai mengajar filosofinya 
sendiri kepada para muridnya, yang 
kemudian disebut dengan kaum Stoa.

Berikut ini beberapa prinsip dari Stoikisme 
yang dapat membantu menjalani hidup 
yang lebih baik. Prinsip-prinsip ini 

diharapkan dapat membantu kita tetap 
tenang dalam situasi terburuk sekali pun.

1. Fokus pada Apa yang Dapat Dikendalikan

Tidak ada yang diperoleh dari 
mengkhawatirkan peristiwa atau 
kejadian yang tidak dapat dikendalikan, 
karena satu-satunya hal yang 
dikendalikan adalah diri kita sendiri. 
Jika menerapkan hal ini, maka kita akan 
melepaskan banyak kekhawatiran. 
Contohnya, jika kita takut dengan 
COVID-19, kita bisa mendapatkan 
vaksinasi dan mengambil tindakan-
tindakan pencegahan yang rasional. 
Namun setelah melakukan semua itu, 
kita tidak dapat melakukan apa-apa 
lagi. Jadi, pasrahkan saja pada Tuhan.

 
Contoh lain, tak perlu risau karena 
memikirkan reaksi atau pendapat 
orang lain, yang terpenting, kita 
sudah berbuat baik dan santun saat 
bersosialisasi. Pikiran orang lain 
terhadap diri kita merupakan suatu hal 
yang tidak dapat dikendalikan. Jadi, 
biarkan saja.

Awards 2023, Wakil Menteri Hukum dan HAM 
Republik Indonesia Edward Omar Sharif Hiareij 
menjelaskan terdapat tiga aspek penting dalam 
penerapan tata kelola perusahaan yang baik. 
Aspek itu meliputi integritas, akuntabilitas, dan 
transparansi.

“Integritas, akuntabilitas, dan transparansi akan 
menciptakan sumber daya yang profesional,” 
kata Edward Omar Sharif.

Senada dengan Wamenkumham, CEO sekaligus 
Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi Muhamad 
Ihsan menjelaskan terdapat lima prinsip utama 
dalam penerapan tata kelola perusahaan 
yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, independensi, dan 
kewajaran.
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2. Mengambil Tindakan
Jadilah proaktif dalam hidup, bisa 
dengan membuat rencana dan lakukan 
segera, jangan menunggu terlalu 
lama. Cukup banyak orang yang 
menggunakan rencana, impian dan 
tujuan justru sebagai cara atau alasan 
untuk menunda-nunda. Entah karena 
menunggu sampai waktunya tepat atau 
menunggu ketika ilham atau inspirasi 
datang. Padahal, waktu terbaik untuk 
memulai sesuatu adalah sekarang juga. 
Jika setelah melakukan rencana yang 
dimaksud namun dirasa belum berhasil, 
tidak apa-apa. Segera bangkit kembali. 
Gagal bukan berarti tidak bertumbuh, 
karena kegagalan lmembuat kita bisa 
menjadi lebih baik.

3. Rendah Hati dan Mau Belajar
Kesempatan belajar akan tertutup 
jika kita merasa sudah mengetahui 
segalanya. Kebijaksanaan merupakan 
salah satu kebajikan utama Stoic. 
Empat kebajikan Stoic adalah 
keberanian, kesederhanaan, keadilan 
dan kebijaksanan. Salah satu cara untuk 
mengembangkan kebijaksanaan yakni 
mengakui bahwa masih banyak yang 
perlu dipelajari. Bisa melalui buku, 
mengikuti seminar, mendengarkan 
podcast, membaca artikel valid yang 
menjelaskan berbagai hal dan masih 
banyak cara atau sumber lainnya.

4.  Kecilkan Ego
Disadari maupun tidak, ego merupakan 
penyebab dari begitu banyak 
masalah. Ego memberi kita keyakinan 
yang tidak sepenuhnya benar akan 
kepentingan kita, sehingga kita 

terkadang menghakimi dan/atau 
merendahkan orang lain. Ego juga 
dapat membuat kita berpikir bahwa 
kita adalah yang terbaik di dunia ini. 
Alih-alih bertumbuh, orang dengan 
tipe ini dapat menyalahkan orang 

lain atas kegagalan yang dialaminya. 
Salah satu cara untuk menghilangkan 
ego yaitu “Prinsip Kebalikan”. Jika 
bosan, kerjakanlah sesuatu. Jika lelah, 
berolahraga lah. Apa pun “perintah” 
yang dikeluarkan oleh egomu, 
timpalah. Terus lakukan ini sampai ego 
mengetahui siapa yang “memimpin” 
lalu kekuatannya akan berkurang. Jadi 
kita tidak akan punya waktu untuk 
mengkhawatirkan hal  yang kurang 
penting karena akan sibuk berfokus 
pada pengembangan diri. 

5. Pilih Bagaimana Cara Memberikan 
Tanggapan
Ada perbedaan antara menanggapi 
dan bereaksi. Jika bereaksi, kita 
melakukannya secara emosional. 
Jika kita merespons, berarti kita telah 
mengambil langkah untuk mundur 

sejenak dan menilai situasi terlebih 
dahulu. Dari sana, kita akan dengan 
tenang memilih tindakan yang terbaik 
untuk dilakukan. Bagaimana kita 
merespons adalah titik fokus untuk 
Terapi Perilaku Kognitif (Cognitive 
Behavioural Therapy) yang populer. 
Konseling semacam ini mengajarkan 
bahwa interpretasi terletak di antara 
Peristiwa dan Emosi. Oleh karena itu, 
bukan peristiwa yang membuat kita 
menjadi marah atau sedih, namun 
bagaimana kita memproses peristiwa 
tersebut. Contoh yang mungkin dapat 
diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari: bila terdapat suatu peristiwa yang 
membuat kesal, coba untuk menarik 
napas panjang atau berjalan kaki selama 
20 menit. Selain baik bagi kesehatan, 
hal tersebut dapat membantu 
menjernihkan pikiran dan memberikan 
kesempatan bagi diri untuk menjadi 
tenang. Kita bisa  kembali ke situasi yang 
kurang mengenakkan tersebut dengan 
perspektif yang segar dan kepala dingin.

6. Bersyukur
Begitu banyak hal untuk disyukuri, dari 
hal sekecil atau sesepele apa pun hingga 
hal besar. Saking banyaknya, kita dapat 
mulai menuliskannya dalam Gratitude 
Journal. Jurnal ini dapat sebagai 
pengingat ketika kita pada suatu saat 
sedang merasa “rendah” atau down. 

Prinsip Stoik ini bisa diterapkan oleh 
siapapun agar setiap harinya kita bisa 
bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Oleh: Ajeng Vania

Orang Terdekat Minta Kembalikan Hadiah? Harus Gimana, Ya?
Dalam sebuah hubungan, baik itu 
pertemanan atau keluarga merupakan 
suatu hal yang umum jika masing-masing 
saling memberi hadiah. Memberi atau 
membelikan hadiah untuk orang terdekat 
baik teman, keluarga atau bahkan kekasih, 
juga bisa dilihat dari sisi hukum, yakni 
sebagai bentuk penghibahan. Pasal 1666 
KUH Perdata menyatakan penghibahan 
adalah suatu persetujuan dengan mana 

seorang penghibah menyerahkan suatu 
barang secara cuma-cuma, tanpa dapat 
menariknya kembali, untuk kepentingan 
seseorang yang menerima penyerahan 
barang itu.

Dalam buku Pokok-pokok Hukum Perdata 
dijelaskan pemberian atau hibah sebagai 
suatu perjanjian, pemberian (schenking) 
yang bersifat seketika mengikat dan 
tak dapat dicabut kembali begitu saja 

menurut kehendak satu pihak. Misal 
memberikan barang-barang bergerak 
seperti baju, cincin, sepatu, jam tangan 
dan lain sebagainya adalah sah dengan 
penyerahan begitu saja. Sebaliknya, 
untuk pemberian berupa barang-barang 
tak bergerak harus dilakukan dengan 
akta notaris, yang minuta aktanya 
harus disimpan pada notaris. Bila tidak 
dilakukan demikian, penghibahan 
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tersebut tidak sah. Agar dapat dikatakan 
“pemberian”, perbuatan itu harus 
bertujuan memberikan suatu hadiah 
belaka (liberaliteit), jadi tidak boleh ada 
suatu keharusan atau perikatan meskipun 
hanya berupa naturlijke verbitenis. Yang 
dimaksud naturlijke verbitenis ialah suatu 
perikatan yang berada di tengah-tengah 
antara perikatan moral atau kepatutan dan 
suatu perikatan hukum, atau boleh juga 
dikatakan, suatu perikatan hukum yang 
tidak sempurna.

Jadi, apakah perlu mengembalikan barang 
pemberian dari orang terdekat jika mereka 
memintanya? Secara hukum mereka 
tidak berhak untuk menarik kembali 
semua barang yang pernah diberikan, 
kecuali kita setuju untuk mengembalikan 
barang-barang tersebut. Selain itu, secara 
moral dan kepatutan pun adalah tidak 
pantas menarik kembali barang-barang 
yang telah diberikan kepada orang lain, 
atau dalam hal ini membelikan kado 
untuk teman atau keluarga. Di sisi lain, 
mereka bisa saja tidak mengakui telah 
memberikan barang-barang tersebut 
kepada kita sebagai hadiah atau kado. Hal 
ini karena pemberian tersebut biasanya 
dilakukan secara lisan saja tanpa ada bukti 
tertulis. Sehingga, mereka dapat saja 
mengklaim hanya meminjamkan barang-
barang itu kepada kita, dan mereka ingin 
memintanya kembali.

Jika teman atau keluarga tidak mengakui 
telah memberikan barang-barang tersebut 
sebagai hadiah dan bahkan sampai 
menggugat ke pengadilan, sebaiknya kita 
mempersiapkan bukti-bukti pendukung 
yang berkaitan dengan pembuktian 
bahwa barang itu diberikan sebagai kado 
atau hadiah, bukan untuk dipinjamkan. 
Adapun alat-alat bukti dalam hukum acara 
perdata adalah surat, saksi, persangkaan, 
pengakuan, dan sumpah.

Permintaan dengan Ancaman 

Persoalan lain yang dapat muncul adalah 
bila kita merasa terancam oleh teman atau 
keluarga yang meminta kembali hadiah 
tersebut. Perihal pengancaman, kita dapat 
merujuk bunyi pasal pengancaman dalam 
KUHP lama yang masih berlaku hingga 
artikel ini diterbitkan serta UU 1/2023 
yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak 
tanggal diundangkan, yakni nanti pada 
tahun 2026, sebagai berikut:

KUHP UU 1/2023
Pasal 335 Pasal 448

I. Diancam dengan pidana penjara paling 
lama 1 tahun atau denda paling banyak 
Rp4,5 juta:
1. barang siapa secara melawan hukum 

memaksa orang lain supaya melakukan, 
tidak melakukan atau membiarkan 
sesuatu, dengan memakai kekerasan, 
atau dengan memakai ancaman 
kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri 
maupun orang lain;

2. barang siapa memaksa orang lain supaya 
melakukan, tidak melakukan atau 
membiarkan sesuatu dengan ancaman 
pencemaran atau pencemaran tertulis.

II. Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam 
butir 2, kejahatan hanya dituntut atas 
pengaduan orang yang terkena.

I. Dipidana penjara paling lama 1 tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori 
II, yaitu Rp10 juta, setiap orang yang:
1. secara melawan hukum memaksa 

orang lain supaya melakukan, tidak 
melakukan, atau membiarkan sesuatu, 
dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, baik terhadap orang itu 
sendiri maupun orang lain; atau

2. memaksa orang lain supaya melakukan, 
tidak melakukan, atau membiarkan 
sesuatu dengan ancaman pencemaran 
atau pencemaran tertulis.

II. Tindak pidana pada ayat (1) huruf b hanya 
dapat dituntut atas pengaduan dari 
korban tindak pidana.

Ancaman kekerasan berdasarkan Pasal 157 
UU 1/2023 merupakan setiap perbuatan 
berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, 
atau gerakan tubuh, baik dengan maupun 
tanpa menggunakan sarana dalam bentuk 
elektronik atau nonelektronik yang dapat 
menimbulkan rasa takut, cemas, atau 
khawatir akan dilakukannya kekerasan.

Sedangkan Penjelasan Pasal 483 UU 
1/2023 menerangkan ketentuan ini 
mengatur tentang tindak pidana 
pengancaman. Unsur utama tindak pidana 
ini sama dengan tindak pidana pemerasan 
yaitu memaksa orang supaya memberikan 
barang, membuat pengakuan utang, atau 
menghapuskan piutang. Perbedaannya 
terletak pada sarana pemaksaan yang 
digunakan. Pada pemerasan, paksaan 
lebih bersifat fisik dan lahiriah, sedangkan 
pada tindak pidana pengancaman sarana 
paksaannya lebih bersifat nonfisik atau 
batiniah yaitu dengan menggunakan 
ancaman penistaan, baik lisan maupun 
tulisan atau dengan ancaman akan 
membuka rahasia. 

Ancaman pencemaran atau pencemaran 
tertulis atau membuka rahasia tidak harus 
berhubungan langsung dengan orang 
yang diminta untuk memberikan barang, 
membuat utang, atau menghapuskan 
piutang, tetapi dapat juga orang lain, 
misalnya, terhadap anak, istri, atau 
suami, yang secara tidak langsung juga 
menyerang kehormatan atau nama baik 
yang bersangkutan.

Menghadapi Orang Terdekat yang Mengancam

Cara menghadapi teman atau keluarga 
yang mengancam karena kita enggan 
mengembalikan hadiah dari mereka, 
salah satunya dengan melaporkan yang 
bersangkutan ke polisi atas perbuatan 
pengancaman. Selain itu, beberapa 
langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Ceritakan persoalan yang ada ke orang 
yang dipercaya. Tidak perlu malu atau 
takut untuk meminta bantuan atau saran 
dari orang lain.

2. Kumpulkan dan simpan bukti yang ada. 
Jika ancaman dikirimkan melalui pesan 
teks, kita bisa mengarsipkan pesan 
tersebut. Dalam hal ancaman dikatakan 
secara langsung, kita dapat merekam 
pembicaraan yang mengandung 
ancaman itu.

3. Jangan gegabah memviralkan ke media 
sosial. Hal ini dikarenakan dapat menjadi 
bumerang bagi Kamu, misalnya ia 
dapat melaporkan kita dengan alasan 
pencemaran nama baik.

4. Mengabaikan dan memblokir nomor 
ponsel untuk mengurangi rasa tidak 
nyaman atau takut atas ancaman yang 
terus menerus dilayangkan. Apabila perlu, 
kita dapat mengganti nomor ponsel.

5. Waspada dan minta bantuan orang lain 
untuk menjaga ketika sendirian atau 
bepergian.
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Awal tahun merupakan titik tolak bagi 
perusahaan untuk memulai berbagai jenis 
aktivitas dan rutinitas dengan memberikan 
semangat dan motovasi bagi semua pihak 
sebagai anggota keluarga di perusahaan. 
Begitu juga, PT Marin Liza Farmasi yang 
di awal tahun ini merayakan hari jadinya. 
Tepatnya tanggal 18 Januari 2023 PT Marin 
Liza Farmasi memperingati hari jadinya 
yang ke-50 tahun. Tagline untuk peringatan 
tahun ini adalah “50 tahun Berdedikasi untuk 
Negeri”. Puncak peringatan digelar secara 
sederhana tanpa mengabaikan esensinya. 

Acara dihadiri oleh Direktur PT Marin 
Liza Farmasi Ronawa Yulianto dan jajaran 
manajemen PT Lucas Djaja dan PT Marin 
Liza Farmasi. Perayaan HUT ke-50 PT 
Marin Liza Farmasi merupakan rangkaian 
konsolidasi awal tahun manajemen 
sekaligus bentuk rasa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa sehingga sampai usia ke-50 PT 
Marin Liza Farmasi masih terus berkarya 
untuk negeri. 

Di usia ke-50 ini ada ruang bagi semua 
karyawan untuk berhenti sejenak dan 
merenungkan perjalanan organisasi. 
Peringatan hari jadi ini juga sebagai salah 
satu upaya peningkatan motivasi dan 
komitmen setiap personel dalam perusahaan 

Hari Jadi ke-50  
Marin Liza Farmasi

di sepanjang rantai nilai, pada setiap level, 
untuk membangun budaya sesuai dengan 
nilai perusahaan yaitu Commitment, Act Fast, 
Respect, dan Excellence.

PT Marin Liza Farmasi merupakan salah satu 
industri Farmasi yang sudah tersertifikasi 
CPOB untuk semua fasilitas produksi yang 
dimiliki. Perusahaan berkedudukan di Jalan 
Kiara Condong No 43 Margasari, Buah 
Batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40287, 
yang merupakan wilayah Bandung Timur 
yang dekat dengan Gerbang Tol Buah 
Batu sehingga memudahkan akses dan 
transportasi untuk distribusi produk jadi 
yang dihasilkan. 

PT Marin Liza Farmasi mulai berdiri pada 
tahun 1972.  Pada awal berdirinya, PT Marin 
Liza Farmasi hanya memproduksi produk 
dalam sediaan tablet dengan fasilitas yang 
sangat sederhana dan manual. Pada tahun 
1991 PT Marin Liza Farmasi mengalami 
renovasi secara total sesuai dengan yang 
disyaratkan dalam pedoman CPOB. Sesuai 
dengan fasilitas produksi yang dimiliki, PT  
Marin Liza Farmasi memproduksi beberapa 
bentuk sediaan produk seperti: 
• Semi solid Non Betalaktam
• Tablet Biasa dan Tablet Salut Selaput 

dan Tablet Salut Gula Non Betalaktam
• Tablet Effervescent Non Betalaktam
• Kosmetika Sediaan Setengah Padat
Pengembangan produk yang telah 
dilakukan oleh PT Marin Liza Farmasi 

juga mampu menghasilkan produk yang 
diharapkan dapat memenuhi permintaan 
pasar secara luas. Bahkan ada beberapa 
produk yang menembus pasaran ekspor di 
antarnya Myanmar dan Nigeria.

Sesuai filosopi perusahaan “We believe that 
every human being deserve a high quality 
product at reasonable price. As a continuously 
growing company, we focus on quality through 
continous improvement”, jajaran quality PT 
Marin Liza Farmasi akan terus menegakkan 
prinsip-prinsip dan standar cGMP. Sistem 
kualitas itu tertanam pada keseluruhan 
organisasi. Tidak hanya pada produk tapi 
juga pada seluruh manusia dan juga proses 
produksi. Berkomitmen untuk memperbaiki 
diri secara terus menerus membawa PT Marin 
Liza Farmasi untuk selalu mencapai standard 
terbaik,tidak hanya sekadar memenuhi syarat 
minimum cGMP. Salam hangat dari PT Marin 
Liza Farmasi, with age comes experience,  
50 tahun Berdedikasi untuk Negeri.
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