
Liputan Utama

Suasana rintik hujan mewarnai pagi hari rekan – rekan Phaprosers di Simongan, 
Semarang, Jawa Tengah pada Senin, 16 Januari 2023. Pada hari itu, seluruh 
karyawan yang berada di Semarang, baik yang berkantor di Imam Bonjol, 
Simongan, maupun di marketing cabang Semarang berkumpul di lapangan 
tenis pabrik Phapros untuk mengikuti Apel Kesiapan Kerja 2023 bersama 
dengan seluruh Direksi.

Pada Apel Kesiapan Kerja tersebut, karyawan mendengarkan arahan yang 
disampaikan oleh Direktur Utama Phapros, Hadi Kardoko, mengenai strategi apa 
saja yang akan diterapkan perusahaan guna menghadapi berbagai tantangan 
di tahun ini. Dalam arahannya, Direktur Utama Phapros juga menyampaikan 
apresiasi kepada seluruh karyawan atas pencapaian di tahun 2022.

Edisi Januari 2023

Semangat Lucas Marin dalam 
Berinovasi, Berkompetisi,  
dan  Berprestasi Phapros 2022

Tahun 2022 merupakan tahun yang memberikan 
warna tersendiri dalam pengembangan potensi 
karyawan. Salah satu kesempatan pengembangan 
potensi karyawan adalah dengan keikutsertaan 
perwakilan Lucas dan Marin pada beberapa 
kompetisi dengan berbagai tema.

POJOK ANAK USAHAApel Kesiapan Kerja 2023 
Phapros Group

Liputan Utama

Hal. 02

Apel Kesiapan Kerja 2023  
Phapros Group

Galeri Peristiwa

Hal. 04

• Perayaan Natal  
Keluarga Besar Phapros 2022

• Phapros Salurkan Bantuan  
kepada Korban Banjir

Cakrawala

Hal. 05

Lebih Hemat dengan  
Frugal living dan Minimalism

Infomasi Kesehatan

Hal. 06

PRECISION MEDICINE, APAKAH PENTING?

Pojok Anak Usaha

Hal. 07

Semangat Lucas Marin dalam Berinovasi, 
Berkompetisi, dan  Berprestasi Phapros 2022

Asah Otak

Hal. 08

Berapakah Jawaban yang tepat  
untuk gambar diatas?

Perayaan Natal  
Keluarga Besar Phapros 2022
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dilayani oleh Bapak Pdt Rahmat Paska 
Rajagukguk.
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Apel Kesiapan  Kerja 2023 
Phapros Group

Suasana rintik hujan mewarnai pagi hari 
rekan – rekan Phaprosers di Simongan, 

Semarang, Jawa Tengah pada Senin, 
16 Januari 2023. Pada hari itu, seluruh 
karyawan yang berada di Semarang, baik 
yang berkantor di Imam Bonjol, Simongan, 
maupun di marketing cabang Semarang 
berkumpul di lapangan tenis pabrik 
Phapros untuk mengikuti Apel Kesiapan 
Kerja 2023 bersama dengan seluruh Direksi.

Pada Apel Kesiapan Kerja tersebut, 
karyawan mendengarkan arahan yang 
disampaikan oleh Direktur Utama Phapros, 
Hadi Kardoko, mengenai strategi apa saja 
yang akan diterapkan perusahaan guna 
menghadapi berbagai tantangan di tahun 
ini. Dalam arahannya, Direktur Utama 
Phapros juga menyampaikan apresiasi 
kepada seluruh karyawan atas pencapaian 
di tahun 2022. Turut hadir pula secara 
virtual seluruh karyawan anak usaha PEHA, 
Lucas – Marin dan Phaprosers yang berada 
di wilayah lain, di seluruh Indonesia

“Saya mewakili Direksi yang lain 
mengucapkan terima kasih atas capaian 
kita di tahun 2022. Kalau kita lihat, capaian 
kita di tahun 2022 alhamdulillah ada 
perbaikan dibandingkan tahun 2021,” 
ujarnya.

Dalam acara tersebut, Bapak Hadi Kardoko 
juga menegaskan kita tidak boleh berpuas 
diri, karena tantangan yang akan dihadapi 

oleh industri farmasi di tahun 2023 
tidaklah mudah. 

“Kalau bicara soal tantangan global, kita 
pasti sudah tahu bahwa perang yang 
terjadi di Eropa juga berdampak bagi 
supply chain kita karena farmasi nasional 
masih bergantung pada bahan baku 
impor,” jelasnya. 

Hadi juga menuturkan meski konflik 
antarnegara tersebut menimbulkan 
dampak bagi supply chain, hal tersebut 
tidak membuat Phapros menyerah. 

“Kami sangat mengapresiasi semangat 
semua Phaprosers, tentunya untuk ke 
depan kita harus lebih baik. Saya yakin, 
Phapros Group secara fundamental 
sebenarnya cukup bagus, yang terpenting 
bagi kita adalah bagiamana terus 
membangun fundamental ini agar tetap 
sustain, agar terus tumbuh dari tahun ke 
tahun.”

“Teman – teman semuanya, di tahun 2023 
ini kita akan lakukan berbagai perbaikan 
agar bisnis Phapros tetap tumbuh. Salah 
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Oleh: Annisa Dewi Yustita

satu perbaikan tersebut ada di operation, 
agar omzet kita selalu achieve sampai di 
akhir tahun ini. Human Capital dan IT juga 
akan diperbaiki, dan sebagai ujung tombak 
di commercial pun terus kita lakukan 
penataan dan perbaikan,” tambahnya.

Di akhir kesempatan tersebut, Bapak Hadi 
Kardoko juga terus mengingatkan seluruh 
Phaprosers agar budaya perusahaan 
AKHLAK bisa terus menyertai dalam setiap 
pekerjaan. Semangat Phaprosers untuk 
memajukan perusahaan menjadi satu hal 
yang krusial agar ke depannya kita bisa 
tetap tumbuh.

Menutup Apel Kesiapan Kerja tersebut, 
Phapros melalui Divisi Human Capital 
juga memberikan apresiasi kepada 
karyawan yang telah memiliki masa kerja 
di atas 25 tahun lewat penghargaan 
jubileum, serta kepada karyawan yang 
telah memasuki usia purnatugas. Adapun 
cenderamata yang diberikan perusahaan 
yakni berupa logam mulia.



Keluarga besar kristiani Phapros 
melakukan perayakan Natal 2022 di 
GKI Gereformeerd Semarang, Sabtu 
(14/1/2023). Ibadah Natal dilayani oleh 
Bapak Pdt Rahmat Paska Rajagukguk. 

Perayaan Natal tahun ini dihadiri oleh 
Komisaris Utama Bapak Maxi Rein 
Rondonuwu, Komisaris Independen 
Ibu Chrisma Aryani Albandjar, Direktur 
Keuangan, Manajemen Risiko & SDM 
Bapak David Sijabat, Sekjen Serikat Pekerja 
Phapros Bapak Bhisma Akbar Pradana 
serta dihadiri keluarga karyawan umat 
kristiani Phapros dan para purna karya.

Perayaan Natal tahun ini mengambil 
tema “Maka pulanglah mereka ke 
negerinya melalui jalan lain” (Matius 2:12).  
Harapannya dengan semangat Natal kita 
dapat bertransformasi untuk Phapros Jaya. 

Perayaan Natal  
Keluarga Besar Phapros 2022

Acara diawali dengan ibadah bersama, 
kemudian sambutan dari Manajemen 
yang disampaikan oleh Bapak Maxi Rein 
Rondonuwu dan Direktur Keuangan, 
Manajemen Risiko & SDM Bapak David 
Sijabat. Anak-anak karyawan, remaja, dan 
panitia turut meramaikan acara dengan 
menampilkan pujian lagu Natal yang 
meriah. Selain itu dibagikan berbagai 
macam doorprize menarik yang  
disediakan panitia.

Rangkaian kegiatan juga diwarnai kegiatan 
bakti sosial ke Panti Asuhan Eklesia 
Ambarawa, Panti Wredha Maria Sudarsih, 
Panti Asuhan Cacat Ganda Bhakti Asih, 
Panti Asuhan Wikrawa Putra Ngaliyan, 
dan bantuan untuk Korban bencana 
Alam Cianjur melalui TJSL Phapros, serta 
bantuan untuk korban kecelakaan bus. 

Oleh: Stefania Orance

Oleh: Stefania Orance

Curah hujan yang cukup tinggi di penghujung 
tahun 2022 menyebabkan banjir di sejumlah 
wilayah Kota Semarang. Phapros sebagai 
perusaahan yang selalu peduli dengan 
lingkungan sekitar segera bergerak cepat. 
Keprihatinan Phapros diwujudkan dengan 
memberikan bantuan dalam bentuk Sembako.

Pada tanggal 2 Januari 2023, TJSL Phapros 
menyalurkan bantuan sembako berupa beras, 
telur, minyak goreng, mie instan serta air 
mineral untuk para korban banjir. Bantuan 
diserahkan di Posko Bencana Alam Kota 
Semarang yang berpusat di Dinas Kominfo 
yang dikelola oleh PMI Kota Semarang. Bantuan 
akan disalurkan ke daerah-daerah terdampak 
dan dipastikan tepat sasaran. Semoga 
kepedulian insan Phapros dapat bermanfaat 
bagi masyarakat terdampak.

Phapros Salurkan Bantuan kepada Korban Banjir

GALERI PERISTIWA
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Perayaan Natal tahun ini diharapkan dapat 
membawa kedamaian, kebahagiaan dan 
kesejahteraan bagi segenap umat kristiani, 
sekaligus memberikan semangat dan 
harapan baru untuk membangun hari esok 
yang lebih baik.



CAKRAWALA

Lebih Hemat dengan Frugal living dan Minimalism
Akhir-akhir ini istilah minimalism dan 
frugal living acap kali digunakan secara 
bergantian untuk menggambarkan 
gaya hidup hemat. Meski sama-sama 
berpengaruh terhadap kondisi finansial 
seseorang, keduanya sebenarnya memiliki 
fokus yang berbeda. Bagi banyak orang, 
gambaran frugal living adalah sering 
menggunakan kupon belanja, berbelanja 
di toko barang bekas dan lebih sering 
berdiam di rumah daripada pergi keluar 
untuk jalan-jalan atau nongkrong. Tapi, 
konsep hidup hemat lebih dari itu. 

Secara definisi, pada intinya frugal living 
adalah gaya hidup untuk mendapatkan 
harga paling rendah dan tidak toleransi 
dengan pemborosan. Untuk barang yang 
sudah tidak digunakan biasanya dijual atau 
diberikan pada orang lain. Jika menilik 
kebiasaan gaya hidup seorang frugal, ia 
cenderung sangat memerhatikan sebuah 
harga barang. Seorang penganut frugal 
living dapat dikatakan sebagai sosok yang 
cukup perfeksionis, mereka biasanya 
dengan teliti mencari barang dari toko 
terbaik dengan harga terbaik atau harga 
paling murah dengan barang yang sama. 
Ciri berikutnya, mereka akan menolak 
membeli barang dengan harga normal dan 
akan mencoba mencari ke toko lain sampai 
benar-benar mendapatkan harga yang 
menurutnya pantas. Intinya terus berhemat, 
namun tetap mendapatkan barang yang 
ingin dibeli.

Sedangkan gaya hidup minimalis pada 
prinsipnya merupakan bentuk evaluasi 
diri mengenai obsesi akan kepemilikan 
kebendaan. Minimalism atau minimalisme 
adalah sebuah konsep tentang kecukupan. 
Konsep tentang bagaimana kita melihat 
value sebuah benda dan bagaimana kita 
bisa memilah hal-hal yang bermanfaat 
dan mana yang tidak bermanfaat demi 
meningkatkan kualitas hidup. Seringkali 
kebahagiaan manusia diasosiasikan 
dengan seberapa banyak barang yang 
dimiliki, sehingga obsesi untuk membeli 
barang yang lebih bagus, lebih baru dan 
lebih canggih tak akan kunjung usai.  

Gaya hidup minimalis bertujuan mencapai 
ketenangan batin dengan menghilangkan 
keterikatan diri terhadap kebendaan. 
Sederhananya, gaya hidup minimalis 

Pada akhirnya, tidak ada yang berdiri 
sendiri dan merasa lebih baik. Seseorang 
hampir pasti akan bersikap frugal ketika 
mendapat diskon saat membeli makanan 
secara online. Namun, ketika belanja 
barang elektronik, cenderung mencari 
yang terbaik supaya barang yang dipakai 
lebih awet serta nyaman. Tidak perlu 
banyak, yang penting ada yang bisa 
digunakan. Jadi, bila memungkinkan lebih 
baik kombinasikan kedua gaya hidup ini.

Malah, ketika Phaprosers dapat 
menggabungkan kedua gaya hidup 
ini, misalnya ingin membeli mesin cuci 
dengan harga yang cukup merogoh 
kantong, tetapi menunggu diskon dari 
platform marketplace kesayangan atau 
menunggu big sale akhir tahun di pusat 
perbelanjaan. Hal ini dilakukan agar 
Phaprosers bisa mendapatkan barang 
yang benar-benar bermanfaat dan 
baik namun dengan harga yang lebih 
ekonomis. Jika mengombinasikan gaya 
hidup ini, kecil kemungkinan cashflow 
akan jadi berantakan. Yang paling penting, 
kedua gaya hidup ini dapat dijalani 
dengan tujuan mengontrol pengeluaran 
agar dapat menganggarkan pengeluaran 
lebih baik demi investasi jangka panjang 
yang lebih cuan lagi.

berarti hanya membeli barang yang 
memang dibutuhkan dan memiliki 
nilai. Dengan menganut gaya hidup ini, 
kebahagiaan bisa didapatkan dengan 
bermodalkan apa yang sudah dimiliki 
saat ini serta hanya membeli apa yang 
dibutuhkan dan menjaga barang-
barang yang masih dianggap memiliki 
nilai. Oleh karena itu, biasanya orang 
yang menganut gaya hidup seperti ini 
biasanya mengutamakan kualitas barang 
dan mengenyampingkan harga. Jadi, 
mau barang itu diskon atau tidak, jika 
dibutuhkan dan kualitas sesuai dengan 
keinginan, akan dibeli. 

Manfaat lain yang didapat ketika 
menerapkan salah satu atau kedua gaya 
hidup ini adalah dapat mengurangi stress 
dan tekanan finansial. Dibandingkan 
hidup untuk memenuhi gengsi, lebih 
baik memilih hidup sederhana dengan 
menerapkan konsep hidup hemat. Tidak 
perlu membeli baju mahal jika di akhir 
bulan bingung membayar kartu kredit. 
Jika terus memaksakan gaya hidup di 
luar kemampuan, maka di masa depan 
hanya akan mengakibatkan stress dan 
tekanan finansial. Orang yang hemat akan 
menyisihkan lebih banyak uang untuk 
ditabung dan diinvestasikan. Bebas dari 
utang konsumtif, sehingga lebih cepat 
mendapatkan aset yang diinginkan. 
Orang yang hemat tidak merasa khawatir 
berlebihan dengan kondisi yang tidak 
terduga, karena umumnya mereka sudah 
memiliki dana darurat.

Bisa dibilang kedua gaya hidup ini 
memang memiliki tujuan yang sama, 
yang membedakan adalah bagaimana 
keduanya memandang barang dan uang 
dalam lingkup yang berbeda. Gaya hidup 
frugal adalah mengutamakan kehematan, 
yaitu membeli barang se-big deal mungkin 
dengan mempertimbangkan harga dan 
kebutuhan, sedangkan hidup minimalis 
mengutamakan kualitas agar barang yang 
dibeli dapat memiliki umur pakai yang 
panjang. Memang gaya hidup frugal lebih 
berfokus pada tujuan finansial. Meski 
begitu, frugal living juga masih dapat 
beriringan dengan gaya hidup minimalis, 
yakni membeli barang yang hanya 
mendatangkan kebahagiaan dan juga 
mendatangkan keuntungan.

Oleh: Ajeng Vania
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Oleh: Fajar Pambudi

PRECISION 
MEDICINE,  
APAKAH 
PENTING?

Kita sebagai manusia pada hakikatnya selalu ingin hidup sehat, 
sehingga kita bisa bekerja dengan hasil maksimal dan memiliki 
waktu bersama keluarga ketika akhir pekan atau hari libur tiba. 
Sayangnya, keinginan tersebut memang digariskan tidak sejalan 
dengan kenyataan sehari-hari yang kita jalani. Ada kalanya kita 
mengalami sakit yang datang tanpa diundang, bisa berupa 
demam, asam lambung atau mungkin kanker. 

Jika sakit, kita pasti berupaya agar bisa sehat kembali dengan 
meminum obat yang sudah dibeli di apotek maupun dari rumah 
sakit. Namun, pertanyaan yang muncul kemudian, apakah obat 
yang diminum sudah tepat dan sesuai dengan penyakitnya? Atau 
jangan-jangan kita justru sedang membuang waktu dan uang 
karena harus bolak-balik berobat? 

Pertanyaan di atas muncul bukan tanpa sebab musabab. Kita bisa 
melihat dengan mata kepala sendiri tidak sedikit muncul kasus 
kesalahan pemberian obat ke pasien. Contoh kasus, pada tahun 
2002 ditemukan peristiwa wanita dengan keterbakangan mental 
meninggal dunia akibat keracunan lithium. Contoh lain adalah 
kasus kekeliruan pemberian obat tetes mata yang terjadi di Bali 
tahun 2017 di mana pasien sakit matanya menjadi lebih parah 
karena mengalami kekeliruan pemberian obat sebanyak 2 kali dari 
Puskesmas. 

Berkaca pada kejadian-kejadian tersebut, para pelaku di industri 
kesehatan seyogyanya menyadari bahwa pemberian obat harus 
dilandaskan pada sebuah konsep baru, yakni Pengobatan Tepat 
Sasaran atau istilah asingnya Precision Medicine. Tanpa disadari, 
konsep tersebut kini menjelma sebagai sebuah tren yang saat ini 
sedang berkembang hangat di dunia. Secara sederhana, Precision 
Medicine merupakan pendekatan baru dalam pencegahan dan 
pengobatan penyakit, di mana fokusnya ada di komponen genetik, 
lingkungan dan pola hidup seseorang. Dengan adanya pendekatan 
ini, nantinya akan diketahui secara tepat (precise) apa penyebab 
sakit pasien dan bagaimana cara mengobatinya.

Precision Medicine telah menjadi sebuah model bisnis inovatif yang 
banyak dikembangkan oleh negara-negara maju, karena riset 
mengenai obat akan menggunakan bank data / big data yang 
dapat memberikan gambaran jelas apa saja jenis penyakit yang 
diderita oleh pasien atau sedang mengganas di suatu wilayah. 
Dengan gambaran akurat dari big data, maka dapat diketahui 
dengan jelas apa jenis obat yang cocok untuk diproduksi dan ke 
mana obat tersebut didistribusikan. Pattern ini merupakan pijakan 
penting agar produk-produk farmasi dapat terserap secara optimal 
di pasaran.      

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
pun menyadari pentingnya Precision Medicine untuk membangun 

sektor kesehatan yang lebih maju. Agar Indonesia tidak tertinggal, pada 
tahun 2022 Menteri Kesehatan langsung mengeluarkan kebijakan 
dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor HK.01.07/MENKES/1141/2022 tentang Penyelenggaraan 
Biomedical Genome-Based Science Initiative For Precision Medicines 
dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Berbasis Genomika untuk 
Penyakit Tertentu. Tujuan kebijakan ini untuk meningkatkan ketahanan 
kesehatan nasional dengan berfokus pada penanganan penyakit 
katastropik (gagal ginjal, kanker, stroke, jantung koroner) di Indonesia. 
Dalam regulasi tersebut, Menteri Kesehatan menunjuk RSUP Nasional 
Dr Cipto Mangunkusumo dan Laboratorium Biorepositori Badan 
Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebagai penyelenggara Biomedical 
Genome-Based Science Initiative For Precision Medicines. 

Dengan mulai dikembangkannya Precision Medicine, ini menjadi 
sebuah tanda bahwa era Revolusi Industri 4.0 semakin dekat dan 
terasa nyata. Dampak ke depan yang pelan-pelan dapat terlihat adalah 
kebutuhan obat-obatan nantinya akan didasarkan pada kebutuhan 
presisi masing-masing pasien sesuai dengan karakteristik penyakitnya. 
Artinya ini juga merubah konsep supply and demand Perusahaan dalam 
memproduksi obat-obatan, di mana sistem produksi dengan metode 
“One Size Fits All” tidak akan lagi sesuai dengan kondisi yang ada di 
pasaran. Perusahaan harus mulai mempertimbangkan karakteristik 
khusus penyakit yang ada di Indonesia dalam kegiatan perencanaan 
produksinya dan apa model bisnis yang sesuai untuk menjawab 
kebutuhan tersebut, sehingga nantinya produk-produk yang 
diproduksi benar-benar dapat menjadi produk kesehatan terbaik yang 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Precision Medicine tentu bukanlah sebuah wujud inovasi yang hadir 
tanpa tantangan. Tantangan utamanya adalah aspek etika dan hukum 
rekam medis, seperti privasi, keamanan dan kepemilikan data pasien. 
Sebagaimana diketahui, rekam medis berfungsi untuk menjembatani 
pemberian informasi antara dokter, pasien dan rumah sakit, yang 
telah bertransisi dari paper-based menjadi electronic-based. Privasi 
dan kepemilikan data pasien akan menjadi isu sensitif karena berisi 
informasi menganai kesehatan seseorang dan tidak bisa diberikan 
secara bebas tanpa persetujuan pemilik data. Padahal tumpuan 
Precision Medicine adalah data akurat mengenai karakteristik khusus 
penyakit seseorang. Kunci agar isu ini teratasi, perlu ada aturan atau 
regulasi lebih lanjut dari Pemerintah yang mengatur mengenai 
penggunaan rekam medis di era Precision Medicine sehingga 
implementasinya tidak bertentangan dengan etika dan hukum yang 
berlaku. 

Untuk mengukur penting atau tidaknya Precision Medicine, sejatinya 
kembali ke kita sendiri. Kita bisa saja berperan sebagai pasien ataupun 
sebagai pelaku usaha. Sebagai pasien, kita pasti memiliki ekspektasi 
bahwa obat-obatan yang dikonsumsi adalah obat yang sudah ditakar 
keakuratannya dan sesuai dengan jenis penyakit yang diderita. Sebagai 
pelaku usaha, kita tentu paham bahwa produk-produk dan pelayanan 
yang diberikan harus dapat menjawab tren kebutuhan baru yang 
ada di masyarakat, karena setiap pasien memiliki segmentasi khusus 
dalam pemberian obatnya. Satu hal yang pasti, Precision Medicine akan 
menjadi sebuah gelombang baru yang mengubah perspektif bisnis 
farmasi dan kesehatan nasional di masa depan.

INFO KESEHATAN
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POJOK ANAK USAHA

Semangat Lucas Marin dalam 
Berinovasi, Berkompetisi, dan  
Berprestasi Phapros 2022
Tahun 2022 merupakan tahun yang 
memberikan warna tersendiri dalam 
pengembangan potensi karyawan. Salah 
satu kesempatan pengembangan potensi 
karyawan adalah dengan keikutsertaan 
perwakilan Lucas dan Marin pada 
beberapa kompetisi dengan berbagai 
tema. 

Banyak manfaat yang didapatkan dari 
kompetisi yang melibatkan personil di 
tempat bekerja, antara lain memberi 
pengaruh positif pada motivasi, 
produktivitas dan kinerja pada diri 
personel. 

Para individu yang sedang berkompetisi 
akan menghabiskan lebih banyak waktu 
dalam bekerja dan berusaha untuk 
menghasilkan pencapaian yang jauh lebih 
banyak dari sebelumnya;  daya kerja otak 
personil saat berkompetisi akan semakin 
meningkat karena akan terus mendorong 
otak agar dapat berpikir tentang strategi-
strategi ampuh yang dapat dipergunakan 
dalam memenangkan persaingan atau 
kompetisi. 

environment; mendorong pengembangan 
skill dan knowledge karyawan; 
meningkatkan komitmen karyawan 
melalui partisipasi aktif, mengembangkan 
hubungan yang harmonis.  

Kategori keempat adalah kompetisi 5R 
(Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin), 
dengan sasaran peningkatan bertahap 
dan berkelanjutan pada pengelolaan 
lingkungan kerja dan lingkungan 
perusahaan yang produktif, sehat dan 
aman. 

Masing-masing kategori berproses untuk 
progress-nya di setiap bulan di tahun 2022, 
sehingga diperoleh tim/perwakilan yang 
layak untuk maju berkompetisi dengan 
perusahaan lain yang ada di lingkungan 
perusahaan Kimia Farma Group. 

Bulan Desember 2022 menjadi 
puncak acara untuk kompetisi ini 
dengan terlaksananya Konvensi Lean 
Manufacturing 2022 di Kimia Farma 
Group. Pada tahap semifinal di tanggal 
8 Desember 2022, Lucas dan Marin 
berhasil masuk 3 tim yang mewakili untuk 
masing-masing tiga kategori. Untuk 
kategori DETEKTIF, tim Dewi (Departemen 
PPIC Lucas) berkompetisi dengan tujuh 
peserta dari berbagai perusahaan dan 
menampilkan tema menggunakan layer 
bekas botol kosong ke karton produk jadi. 

Kategori SGI (Small Group Innovation) 
diwakili oleh FI-CENO yang beranggotakan 
tiga personil yaitu Vidya (Departemen 
PPIC Marin), Isti (Departemen PPIC Marin), 
dan Lela (Departemen PPIC Marin) yang 
berkompetisi dengan sembilan tim lainnya 
dan mengusung tema “Mengurangi cost 

Kelompok kompetisi yang pertama yang 
berlangsung sepanjang tahun 2022 adalah 
Kimia Farma Innovation System. 

Terdapat empat kategori kompetisi yang 
diperlombakan, yaitu CROSFI (Cross 
Function Improvement) yang bertujuan 
dalam meningkatkan produktivitas 
yang berkesinambungan dengan 
memicu inovasi untuk meningkatkan sisi 
operasional dan bisnis. 

Kategori yang kedua yaitu DETEKTIF 
(Desain Teknis Ide Kreatif ) yang bertujuan 
mendorong kreativitas dan peran serta 
seluruh karyawan untuk menyumbangkan 
pikiran/gagasan untuk meningkatkan 
produktivitas dan efisiensi di lingkungan 
kerja. 

Kategori ketiga yaitu SGI (Small Group 
Improvement) yang sasarannya untuk 
mengeksekusi KPI departemen, 
mengeliminasi pemborosan; 
meningkatkan perbaikan proses/produk/
pelayanan yang berdampak pada quality, 
cost, lead time/delivery, productivity, 
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pembelian bahan kemas Polycellonium 
Aminophylline dengan merubah ukuran 
Polycellonium”. 

Kategori ketiga yaitu CROSFI (Cross 
Functional Improvement), dengan 
jumlah peserta kompetisi tujuh tim, 
di mana Lucas Marin diwakili oleh tim 
Power Rangers yang beranggotakan 
lima orang yaitu Husni (Departemen 
R&D), Rafika (Departemen Registrasi), 
Imam (Departemen Produksi Lucas), 
Nino (Departemen QA Lucas) dan Ferri 
(Departemen PPIC Lucas) mengusung 
tema Reformulasi untuk menurunkan HPP 
Produk Antasida DOEN. 

Berbagai persiapan materi, performa, 
kostum, dan pendukung untuk tampil 
saat konvensi selalu didiskusikan dengan 
sesama tim dan tim inti kepanitiaan Lucas 
dan Marin untuk Konvensi Lean ini yang 
beranggotakan beberapa Senior Manager 

Oleh: Nida El Ibady
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dan beberapa Manager dari Lucas dan 
Marin. Diskusi dilakukan di area pojok 
innovasi yang disediakan untuk berdiskusi 
dan melahirkan ide-ide inovasi. Dan 
perjuangan tim Innovasi Lucas Marin 
melalui tim Power Ranger mencapai 
puncaknya di tahapan Final Konvensi Lean, 
tim Power Ranger berhasil meraih dua 

penghargaan yaitu Best Performance, dan 
Juara pertama untuk kategori CROSFI (Cross 
Functional Improvement) dengan tema 
“Reformulasi untuk Menurunkan HPP pada 
Produk Antasida DOEN” pada Konvensi 
Lean Kimia Farma Group 2022 ini. 


