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RUPS Tahun Buku 2019,  
Phapros (PEHA) Miliki 
Nakhoda Baru

PT Phapros Tbk. yang juga anak 
usaha PT Kimia Farma Tbk. 
menggelar Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) Tahun 
Buku 2019. Pada tahun ini, 
Phapros berhasil meningkatkan 
kinerja penjualan sebesar 
delapan persen atau Rp1,1 triliun. 

Pusaran Hoax dalam  
Penyebaran Wabah  
Virus Corona

Sebaran konten hoax dan 
disinformasi mengenai virus 
Corona di Indonesia makin 
meningkat dari hari ke hari. 
Kemenkominfo telah proaktif 
melakukan pemblokiran konten 
dan mendorong aparat penegak 
hukum melakukan penindakan 
atas pelaku penyebaran hoax 
terkait virus Covid-19. 

66 Tahun Phapros, 
Bersama Menyehatkan 
Indonesia

Tahun 2020 menjadi tahun tak 
terlupakan bagi Phapros. 
Memasuki usia 66 tahun, Phapros 
dihadapkan dengan berbagai 
tantangan yang tidak terprediksi 
sebelumnya. Wabah Covid-19 
juga berdampak bagi aktivitas 
bisnis Phapros.

Tantangan Tim 
Pemasaran di Tengah 
Covid-19 dan Bagaimana 
Cara Mengatasinya

Pandemi Covid-19 yang sedang 
melanda penjuru negeri tercinta 
ini, bahkan dunia, berdampak 
pada berbagai sektor 
kehidupan. 

Febrinex® Obat Batuk dan 
Demam Rasa Cokelat 
untuk Anak Pilihan 
Parents Cerdas

Di tengah wabah virus corona 
seperti saat ini, batuk menjadi 
momok bagi banyak orang. 
Bagaimana tidak, batuk 
merupakan salah satu gejala 
yang terjadi jika seseorang 
terjangkit Covid-19. 

SDM PHAPROS  
Melawan Covid–19

Sebenarnya apa itu pandemi? 
Apa perbedaannya dengan 
epidemi? Mengapa virus corona 
saat ini dikategorikan sebagai 
pandemi? Nah mungkin 
Phaproser bertanya-tanya ya 
dengan berbagai istilah tersebut 
di tengah kondisi sekarang ini. 
Yuk, kita bahas bersama. 
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Pisah Sambut  
Direksi & Komisaris PT Phapros Tbk

Dear Redaksi Swara,

Saya sangat suka ikut Asah Otak 
Swara, dan sudah pernah menang 
juga. Dengan disediakannya hadiah, 
saya yakin rubrik Asah Otak menjadi 
media interaktif yang pas. Apalagi, jika 
hadiahnya ditambah. Hehehe ...

Fenty – MR Alkes Semarang

Dear Sdri. Fenty

Wah, kami senang sekali jika hadiah 
Asah Otaknya bermanfaat. Untuk 
penambahan hadiah, tentu saja hal itu 
menjadi masukan bagi Tim Redaksi. 
Buat Phaprosers lainnya yang belum 
menang, tetap semangat yaa!

Dear Redaksi Swara,

Saya suka sekali membaca Buletin 
Swara yang terbit setiap tiga bulan 
sekali. Namun, saya pikir akan lebih 
baik jika terbitnya bisa selalu tepat 
waktu agar artikelnya tetap fresh, 
terima kasih.

Kartika – Pengadaan Jakarta

Dear Sdri. Kartika,

Terima kasih sudah menjadi pembaca 
setia Swara. Ketepatan waktu terbit 
memang masih menjadi PR kami yang 
hingga kini belum kosisten dalam 
pelaksanaannya. Banyak faktor yang 
menyebabkan Swara sering terlambat 
terbit, salah satunya karena semua 
kontributornya merupakan staf di 
berbagai divisi, jadi harus menyesuaikan 
dengan pekerjaan utama mereka. 

SWARA ANDA

PT Phapros Tbk yang merupakan anak usaha PT Kimia Farma Tbk menggelar pisah 
sambut Direksi dan Komisaris di pabriknya yang terletak di Kawasan Simongan, 
Semarang pada Kamis (2/7). Dalam kesempatan tersebut, Komisaris Utama Phapros, 
Verdi Budidarmo menyampaikan sambutannya dan mengatakan bahwa dirinya 
sangat mengapresiasi Direksi maupun Komisaris Phapros yang kini telah memasuki 
masa purna tugas serta berharap agar Phapros tetap bisa mencapai target yang 
diharapkan oleh pemegang saham di bawah nakhoda baru yang dimiliki Perseroan.

Setelah sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Komisaris Utama dan 
Direktur Keuangan Phapros, acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan profil 
dari karyawan pimpinan yang telah memasuki purna tugas di pertengahan tahun 
2020 ini oleh General Manajer Human Capital, Romi Taofik Sudrajat. Para karyawan 
pimpinan yang telah memasuki masa purna tugas adalah Salfiyah Hanum (General 
Manajer Keuangan), Abdul Ghofur (Manajer Administrasi SDM dan Hubungan 
Industrial), dan Giri Hardiyatmo (General Manajer PPIC).

Setelah pembacaan profil karyawan pimpinan yang memasuki purna tugas, acara 
dilanjutkan kembali dengan serah terima jabatan General Manajer Keuangan, 
serta sertijab untuk posisi Manajer Administrasi SDM dan Hubungan Industrial. 
Adapun yang saat ini resmi menduduki kedua posisi tersebut adalah Bambang 
Priyanto dan Helmy Hadi Hidayat. 

Dalam acara pisah sambut tersebut, Barokah Sri Utami sebagai Direktur Utama yang 
menjabat sejak tahun 2016 – 2020 serta Fasil Jalal yang merupakan Komisaris 
Independen sejak tahun 2014 juga menyampaikan pesan dan kesan selama berkarir 
di Phapros. “Saya bergabung di Phapros selama 31 tahun. Awalnya, saya bercita-cita 
bekerja di PMA, tapi harus menyelesaikan wajib kerja sarjana saya di perusahaan 
nasional atau BUMN. Oleh karena itu, sebetulnya dulu saya melamar ke Kimia Farma. 
Tapi, ternyata Phapros yang lebih dulu menerima saya. Tak disangka juga bahwa 30 
tahun kemudian kami menjadi keluarga besar Kimia Farma,” ujarnya.

Di sisi lain, Fasli Jalal yang berhalangan hadir dalam acara tersebut menyampaikan 
pesan dan kesannya melalui video yang telah direkam sebelumnya. Dalam pesan 
dan kesannya selama menjadi Komisaris Independen Phapros, ia merasa sangat 
bangga dan bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga besar PT Phapros Tbk  yang 
menurutnya merupakan salah satu anak BUMN farmasi berkinerja baik. “Phapros 
bisa seperti sekarang ini tentu merupakan hasil dari kerjasama yang baik antara 
Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan. Terima kasih saya sampaikan kepada 
seluruh karyawan dan manajemen yang sudah bekerja keras di garis terdepan, 
semoga Phapros semakin hebat di masa yang akan datang,” pungkasnya.

BERANDA
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Dalam berbagai jurnal 
penelitian juga disebutkan 
bahwa kombinasi vitamin C 
dan vitamin E tidak hanya 

bisa menangkal radikal bebas, tapi 
juga meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh untuk melawan berbagai jenis 
penyakit, termasuk penyakit infeksius.

Direktur Utama PT Phapros Tbk., 
Barokah Sri Utami, yang kerap disapa 
Emmy, mengatakan sampai dengan 
Juni 2020 diperkirakan produksi 
multivitamin tersebut mencapai 
446.000 boks. Bulan ini, anak usaha  
PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) ini, 
memproduksi sedikitnya 30.000 boks 
Becefort. Emmy menjelaskan langkah 
tersebut diambil mengingat saat ini 
masyarakat sangat membutuhkan 
produk multivitamin guna 
meningkatkan daya tahan tubuh 

mereka sehingga terhindar dari 
berbagai penyakit, seperti Covid-19. 

“Kami memutuskan untuk menambah 
jumlah produksi salah satu produk 
multivitamin unggulan kami, Becefort, 
sebanyak satu juta boks pada 2020 ini. 
Sampai dengan April ini, suplai 
Becefort sebanyak 30.000 boks, 
sehingga akhir Juni itu bisa mencapai 
446.000 boks,” kata Emmy, Rabu (22/4).

Dia menjelaskan, sebelumnya produksi 
Becefort tidak pernah mencapai 
setinggi ini. Pada tahun lalu, total 
produksinya hanya mencapai puluhan 
ribu boks saja. Permintaan melonjak 
signifikan setelah adanya pandemi 
virus Corona. Emmy menambahkan 
perseroan juga akan memproduksi 
sekitar 90.000 boks obat calcitriol atau 
vitamin D3 aktif hingga akhir tahun. 

Phapros Produksi  
Satu Juta Boks 
Becefort
PT Phapros Tbk. (PEHA) akan memproduksi satu juta boks 
multivitamin merek Becefort, satu-satunya produk di Indonesia 
yang memiliki kandungan vitamin C dan vitamin E. Hal ini 
menyusul kenaikan permintaan di tengah pandemi virus 
Corona atau Covid-19. 

“Untuk memenuhi kebutuhan Vitamin 
D3 ini, pasien yang sudah terkena 
virus corona, tidak cukup dengan 
berjemur. Jadi pasien tetap akan 
memerlukan multivitamin ini. Kami 
akan siapkan 90.000 boks,” ujarnya. 

Dia menegaskan tantangan dalam 
memproduksi obat-obatan tersebut 
saat ini cukup besar. Harga bahan 
baku terus meningkat, apalagi harus 
diimpor yang pembayarannya 
menggunakan mata uang dolar AS. 
Hal ini semakin membebani 
perusahaan, mengingat nilai tukarnya 
yang makin menguat terhadap 
rupiah. Meski begitu, lanjutnya, 
Phapros telah mengupayakan 
beberapa langkah untuk tetap 
mempertahankan pertumbuhan 
omzet dan laba di 2020.

Sebelumnya, Phapros juga telah 
membantu Pemprov Jateng dan 
Pemkot Semarang dalam mengatasi 
Covid-19 dengan memberikan 100 
dus multivitamin dan 100 liter hand 
sanitizer. Selain itu, Phapros juga 
memberikan edukasi ke warga terkait 
penggunaan masker kain sebagai 
alternatif pencegahan Covid-19. 

WARTA

Oleh : 
Annisa Dewi Yustita
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Oleh : 
Annisa Dewi Yustita

RUPS Tahun Buku 2019,  
Phapros (PEHA) Miliki Nakhoda Baru 

kepada pemegang saham. Selain itu, 
pada RUPS tahun ini pemegang 
saham dan kuasa pemegang saham 
juga menyepakati untuk 
memberhentikan dengan hormat 
disertai penghargaan setinggi-
tingginya kepada Prof. Dr. Fasli Jalal 
selaku Komisaris Independen dan 
Barokah Sri Utami selaku Direktur 
Utama. RUPS juga mengangkat  
Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi Priyatno 
sebagai Komisaris Independen dan 
Hadi Kardoko sebagai Direktur Utama. 
Sehingga susunan pengurus Perseroan 
menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
• Verdi Budidarmo (Komisaris 

Utama)
• Masrizal Achmad Syarief 

(Komisaris)
• Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi 

Priyatno (Komisaris Independen)
• Zainal Abidin (Komisaris 

Independen) Direksi:
• Hadi Kardoko (Direktur Utama)
• Heru Marsono (Direktur 

Keuangan)
• Chairani Harahap (Direktur 

Pemasaran)
• Syamsul Huda (Direktur Produksi)

Dalam upaya terus meningkatkan 
performanya, tahun ini Phapros 
menyiapkan berbagai rencana strategis. 
Di antaranya adalah dengan 
meningkatkan produksi satu juta boks 
multivitamin merek Becefort. Ini 
merupakan satu-satunya produk di 
Indonesia yang memiliki kandungan 
kombinasi vitamin C dosis tinggi dan 
vitamin E, menyusul kenaikan permintaan 
di tengah pandemik virus corona atau 
Covid-19. Perusahaan juga meluncurkan 
produk biologi untuk anti-aging berbahan 
dasar sekret metabolit stem-cell yang 
merupakan hasil hilirisasi riset dengan 
Universitas Airlangga, Surabaya.

“Ini merupakan salah satu dukungan 
Phapros terhadap hilirisasi riset. Dalam 
mengembangkan produk ini, Phapros juga 
telah mendapatkan pendanaan dari 
Kemenristek Dikti sebesar Rp20,2 miliar 
sejak 2017. Sehingga, diharapkan semester 
dua tahun ini sudah siap diproduksi,” ujar 
Direktur Produksi PT Phapros Tbk..

Direktur Keuangan Phapros, Heru 
Marsono, mengatakan peningkatan 
penjualan Phapros pada tahun 2019 
didominasi oleh segmen obat generik 
berlogo (OGB) yang naik sebesar 8,5% 
dari tahun sebelumnya sebesar 
Rp537,48 miliar. 

“Kemudian, disusul oleh produk obat 
resep dokter bermerek atau etikal 
yang tumbuh sebesar 12% atau 
Rp289,88 miliar, dan produk obat jual 
bebas atau over the counter (OTC) yang 
tumbuh sebesar 17% atau Rp212,57 
miliar,” ujarnya.

Sementara itu, total aset yang dimiliki 
Phapros tahun lalu sebesar Rp2,1 
triliun bertumbuh dari tahun 
sebelumnya Rp1,87 triliun. Total 
liabilitas emiten berkode saham PEHA 
ini juga naik 18,51% menjadi Rp1,28 
triliun dari sebelumnya Rp1,08 triliun. 
Ekuitas Phapros mencapai Rp821,61 
miliar, naik 4,03% dari sebelumnya 
Rp789,8 miliar.

Dalam RUPS TB 2019 ini disepakati 
pembagian dividen tunai sebesar 70% 
dari laba bersih atau setara dengan 
Rp71,4 miliar (Rp85,03/lembar saham) 

PT Phapros Tbk. yang juga anak 
usaha PT Kimia Farma Tbk. 
menggelar Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) Tahun 
Buku 2019 pada tanggal 25 Juni 
2020 di kantor pusat yang 
terletak di Kawasan Mega 
Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam 
RUPS tahun ini, Manajemen 
memaparkan capaian kinerja 
perusahaan sepanjang 2019. 
Pada Tahun Buku 2019, Phapros 
berhasil meningkatkan kinerja 
penjualan sebesar delapan 
persen atau Rp1,1 triliun. 

LIPUTAN UTAMA
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LIPUTAN KHUSUS

Tatanan Baru,
Beradaptasi dengan Wabah 
Covid-19

Sejak virus ini menjangkit di 
Indonesia, seluruh kegiatan di 
tempat umum ditiadakan. 
Seluruh aktivitas dibatasi 

dengan memberlakukan physical 
distancing seperti sekolah dan bekerja 
dari rumah.

Pusat perbelanjaan dan hiburan juga 
tutup hingga operasional transportasi 
dibatasi. Imbasnya, perekonomian 
Indonesia terpukul, bahkan sejumlah 
bisnis terpaksa gulung tikar. 

Meskipun aktivitas dibatasi, nyatanya 
Covid-19 belum juga hilang dari 

Indonesia hingga saat ini. Masyarakat 
tentu masih cemas untuk melakukan 
kegiatan secara normal selama 
pandemi Covid-19 belum reda.

Dampak Covid-19 terhadap 
Perekonomian Indonesia

Seiring dengan bertambahnya kasus 
pasien positif Covid-19, dampak 
wabah ini terhadap perekonomian 
dunia juga sangat terasa. Pada 
triwulan pertama 2020 ini, 
pertumbuhan ekonomi di sejumlah 
negara mitra dagang Indonesia 
tumbuh negatif, di antaranya 

Singapura, Hongkong, dan Uni 
Eropa.

Selain itu, wabah Covid-19 juga 
memperburuk angka pengangguran 
secara global, termasuk di Indonesia. 
Menurut Bappenas, jumlah 
pengangguran pada 2020 diprediksi 
akan bertambah 4,22 juta orang atau 
meningkat sebanyak 7,8 hingga 8,5%. 
Angka tersebut tentu lebih buruk dari 
yang ditargetkan pemerintah untuk 
tahun ini, yakni 4,8-5%. Dengan kata lain, 
bertambahnya jumlah pengangguran ini 
akan membuka potensi munculnya 
angka kemiskinan baru.

Penyakit yang ditimbulkan karena SARS CoV-2 atau Covid-19 memberikan dampak 
yang cukup besar bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. 
Bagaimana tidak, virus ini memaksa kita untuk mengubah cara kita menjalani 
rutinitas sehari-hari.
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Oleh : 
Jalu Satwiko

Wabah Covid-19 juga membuat 
berbagai sektor industri di 
Indonesia tertekan. Meski 
dampaknya tidak separah yang 
dirasakan oleh industri pariwisata, 
namun industri farmasi ikut pula 
terkena getahnya. 

Penyebab utamanya antara lain 
melonjaknya harga bahan baku obat, 
melemahnya nilai tukar rupiah 
terhadap dolar Amerika, serta 
terkendalanya proses impor bahan 
baku obat yang mayoritas berasal dari 
Tiongkok dan India. Akibatnya, 
beberapa jenis obat dan vitamin 
terhambat proses produksinya.

Jadi, apabila tidak ada langkah 
konkret penanggulangan dampak 
wabah Covid-19 bukan tidak mungkin 
perekonomian nasional akan semakin 
babak belur. 

Menjawab tantangan tersebut, 
pemerintah berusaha menginisiasi 
skenario perubahan perilaku sehari-
hari masyarakat dalam bentuk tatanan 
baru atau new normal.

Beradaptasi dengan Covid-19

Pemerintah Indonesia melalui Juru 
Bicara Penanganan Covid-19, Achmad 
Yurianto, mengatakan masyarakat 
harus menjaga produktivitas di 
tengah pandemi dengan tatanan baru 
yang disebut new normal. 

Menurutnya, tatanan baru ini perlu 
ada sebab hingga kini belum 
ditemukan vaksin definitif dengan 
standar internasional untuk 
pengobatan virus corona. Para ahli 
masih bekerja keras untuk 
mengembangkan dan menemukan 

vaksin agar bisa segera digunakan 
untuk pengendalian pandemi 
Covid-19. Tatanan baru ini 
menekankan perlunya adaptasi dalam 
hal kebiasaan dan perilaku yang 
berbasis perilaku hidup bersih dan 
sehat. 

Adapun perilaku yang harus diubah 
antara lain: selalu menggunakan 
masker saat keluar rumah, senantiasa 
menjaga jarak di tempat umum, rajin 
mencuci tangan atau menggunakan 
hand sanitizer, meminimalisir 
menyentuh area wajah (mata, hidung, 
mulut) saat keluar rumah, dan lain 
sebagainya.

Selain itu, skenario tatanan baru atau 
new normal juga perlu dilakukan di 
lingkungan perkantoran, di 
antaranya:

• Atur ulang kapasitas ruang kerja 
dengan memperhatikan physical 
distancing dengan memberi jarak 
aman antar-karyawan, yaitu 
sekitar dua meter. Selain itu, 
jumlah karyawan yang bekerja di 
kantor harus dibatasi.

• Menutup beberapa ruangan 
dengan cara mengidentifikasi 
beberapa area perkantoran yang 
menarik orang untuk berkumpul, 
misalnya kantin dan area gym.

• Siapkan sarana informasi terkait 
gejala-gejala Covid-19 di area-area 
yang mudah dilihat.

• Sediakan zona semprotan 
disinfektan, terutama di area 
masuk karyawan.

• Menyediakan infrastruktur 
transportasi khusus bagi 
karyawan yang biasa 
menggunakan transportasi 
umum.

New Normal di Lingkungan  
PT Phapros Tbk.

Di masa pandemi Covid-19, PT Phapros 
Tbk. senantiasa mematuhi anjuran 
pemerintah dalam penerapan aturan 
kerja sesuai dengan protokol kesehatan. 
Secara umum, protokol yang 
diberlakukan oleh perusahaan antara 
lain pengecekan suhu tubuh sebelum 
masuk area kantor, penyediaan hand 
sanitizer di banyak area, serta 
mewajibkan seluruh karyawan yang 
masuk kantor untuk memakai masker, 
dan masih ada beberapa hal lain yang 
wajib dipatuhi oleh karyawan.

Selain itu, ada juga kebijakan yang 
diwajibkan khusus bagi Phaprosers 
yang bekerja di lingkungan Kantor 
Pusat (KP), yakni kapasitas kantor 
setiap harinya tidak boleh melebihi 
50% dari total karyawan. Oleh 
karenanya, sistem piket masih 
diberlakukan (dibuat jadwal bergilir 
antara karyawan yang masuk kantor 
dan yang bekerja dari rumah).

Di samping itu, Perusahaan juga 
mengambil beberapa langkah preventif 
lainnya yaitu dengan memasang sekat 
kaca akrilik di masing-masing meja di 
pantry karyawan, untuk menghindari 
kontak langsung karyawan yang duduk 
berhadapan.

Demikian halnya dengan Phaprosers 
yang bekerja di lingkungan pabrik, 
Semarang. Protokol kesehatan 
diberlakukan sangat ketat untuk 
meminimalisir terjadinya penularan 
virus corona, seperti pengaturan jarak 
duduk di kantin, pemberian sekat di 
masing-masing kubikel kerja, serta 
mewajibkan karyawan untuk mengisi 
form keluar kota setiap minggunya.

Semoga dengan adanya kesadaran 
diri dari masing-masing individu 
untuk senantiasa menjalankan 
protokol kesehatan di mana pun 
berada, wabah Covid-19 di Indonesia 
dapat segera teratasi. Dengan 
demikian, perekonomian pun dapat 
berangsur-angsur pulih kembali 
seperti sedia kala.
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Oleh : 
Annisa Dewi Yustita

LIPUTAN KHUSUS

Acara kemudian dilanjutkan 
dengan menayangkan video 
kompilasi peserta lomba karaoke 
yang telah diterima oleh panitia. 
Phaprosers di rumah juga bisa ikut 
serta dalam lomba pantun yang 
ditulis oleh masing-masing 
karyawan di kolom komentar kanal 
live streaming. Penampilan spesial 
dari Pehakustik yang 
beranggotakan generasi milenial 
Phapros juga memeriahkan acara 
virtual celebration tahun ini.

Setelah menyaksikan berbagai 
hiburan, acara dilanjutkan dengan 
ceramah motivasi yang disampaikan 
oleh dr. H. Agus Ali Fauzi tentang 
“Bersama Sehatkan Indonesia”.

“Penyebab sakit bermacam-macam, 
terlebih di saat pandemi seperti ini. Di 
antaranya adalah meremehkan virus 
dan suka berkerumun alias tidak disiplin 
protokol kesehatan. Ada tiga hal utama 
agar kita terhindar dari Covid-19, yakni 
mencegah penyebaran dengan disiplin 
protokol kesehatan, mengobati yang 
sakit, dan memulihkan ekonomi. 
Alhamdulillah Phapros ini meskipun 
terkena dampaknya, masih bisa 
berproduksi dengan normal. Mudah-
mudahan performanya semakin 
meningkat sehingga betul-betul bisa 
membantu menyelesaikan pandemi ini,” 
terangnya melalui aplikasi Zoom.

Setelah ceramah motivasi yang 
disampaikan oleh dr. H. Agus Ali Fauzi, 
acara kemudian ditutup dengan 
pemotongan tumpeng yang dilakukan 
oleh Direksi. Potongan tumpeng 
diserahkan dari Direksi kepada 
perwakilan milenial Phapros dan ketua 
panitian HUT Phapros pada saat itu.

Selamat ulang tahun ke-66  
PT Phapros Tbk. Doa kami agar 
Phapros bisa selalu berinovasi dan 
berkontribusi untuk bangsa. Phapros, 
bersama sehatkan Indonesia.

66 Tahun Phapros,  
Bersama Menyehatkan Indonesia
Tahun 2020 bisa dikatakan menjadi tahun tak terlupakan bagi Phapros. Memasuki usia 66 
tahun, Phapros dihadapkan dengan berbagai tantangan yang tidak terprediksi sebelumnya. 
Wabah Covid-19 yang melanda penjuru negeri juga berdampak bagi aktivitas bisnis Phapros 
dan mengubah kebiasaan sehari-hari para Phaprosers dalam berinteraksi dengan orang lain.

Perayaan tahun ini, tidak sama 
dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Biasanya, Phapros 
kerap mengadakan acara 

syukuran hari ulang tahunnya dengan 
mengundang seluruh Phaprosers dan 
tokoh masyarakat untuk hadir dan 
mendoakan kesuksesan Phapros di 
masa yang akan datang. Tahun ini, 
syukuran HUT ke-66 Phapros bisa 
dibilang cukup sederhana, namun 
juga terobosan baru yang bisa 
dicontoh oleh perusahaan lain. 

Pada tanggal 21 Juni 2020, tepat pada 
saat Phapros berulang tahun ke-66, acara 
syukuran dilakukan secara virtual melalui 
live streaming di platform YouTube. 
Phaprosers tak perlu lagi berkumpul di 
pabrik yang terletak di kawasan 
Simongan, lokasi penyelenggaraan HUT 
yang biasanya dilakukan. Phaprosers 
cukup menyaksikan langsung syukuran 
tersebut dari rumah masing-masing 
demi mematuhi protokol kesehatan 
yang berlaku.

Direktur Utama Phapros, Barokah Sri 
Utami (Emmy), dalam sambutannya 

mengatakan tema yang diusung 
dalam HUT ke-66 sangat tepat, 
mengingat saat ini Indonesia sedang 
dilanda pandemi Covid-19. 

“Tak kalah penting, kami ucapkan 
terima kasih atas dukungan yang 
diberikan konsumen dan pihak lain 
yang selama ini telah bermitra dengan 
kami,” kata Emmy. 

Ada yang menarik dalam acara HUT ke-
66 Phapros tahun ini, jika biasanya 
sambutan hanya disampaikan oleh 
Direksi, dalam syukuran tahun ini 
generasi milenial Phapros juga diberikan 
kesempatan untuk menyampaikan 
sambutan serta harapannya untuk 
Phapros di masa yang akan datang.

“Phapros bukan hanya tempat bagi saya 
bekerja, tapi juga tempat untuk belajar, 
berkarya, dan berinovasi. Kita patut 
bersyukur bahwa di saat sulit seperti 
sekarang ini, Phapros mampu bertahan 
dan bahkan bisa berkontribusi lebih 
dalam rangka menyehatkan 
masyarakat,” jelas Arsyadanie, salah satu 
perwakilan milenial Phapros.
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PT Phapros Tbk. yang merupakan 
anak perusahaan PT Kimia Farma Tbk. 
menyalurkan 800 paket jamu 
pencegah corona kepada Pemerintah 
Kota Semarang, Jawa Tengah, pada 
tanggal 18 Mei 2020. Setiap paket 
terdiri atas 5 sachet sehingga total 
berjumlah 4.000 sachet.

Direktur Utama PT Phapros Tbk., 
Barokah Sri Utami (Emmy) mengatakan 
hal ini merupakan bentuk dukungan 
terhadap salah satu program 
Pemerintah Kota Semarang dalam 
rangka mencegah penularan Covid-19 
yang saat ini sedang mewabah. 

“Ini merupakan pelengkap dari 
produk multivitamin yang kami 
donasikan melalui Pemkot 

Semarang akhir Maret lalu,” 
jelasnya.

Ramuan herbal ini dibuat dari 
temulawak, kunyit, kayu manis, 
jahe, gula batu, serai, dan jeruk 
purut yang bisa menjaga daya 
tahan tubuh sehingga masyarakat 
yang mengonsumsinya 
diharapkan terhindar dari 
penularan Covid-19. 

“Beberapa jurnal penelitian 
menyebutkan tanaman herbal yang 
terkandung dalam jamu pencegah 
corona tersebut bisa membantu 
meningkatkan imunitas, dan karena 
terbuat dari bahan alami, maka 
produk ini sangat aman dikonsumsi,” 
tambah Emmy.

Phapros Salurkan Bantuan 
Multivitamin dan Hand Sanitizer 

Phapros Serahkan 800 Paket Jamu  
untuk Lawan Covid-19 ke Pemkot Semarang

Emmy menuturkan meski saat ini 
Covid-19 tengah mewabah di 
Indonesia, pihaknya memastikan 
bahwa kegiatan operasional di pabrik 
Phapros yang terletak di kawasan 
Simongan, Semarang, Jawa Tengah 
berlangsung normal.

“Kami telah memiliki protokol khusus 
pencegahan Covid-19 di lingkungan 
perusahaan. Khusus bagi karyawan 
kami terapkan work from home (WFH) 
secara terstruktur. Sedangkan, proses 
bisnis di pabrik tetap berjalan normal. 
Kami masih memproduksi kebutuhan 

obat-obatan dan multivitamin. Kami 
juga memfasilitasi karyawan dengan 
pemberian vaksin influenza, vitamin, 
hand sanitizer, dan masker guna 
meminimalkan risiko penularan,” 
terangnya.

Pada kesempatan yang sama, 
Direktur Keuangan, SDM dan Umum 
Phapros, Heru Marsono, menjelaskan 
pihaknya telah melakukan sosialisasi 
kepada karyawan dan pemangku 
kepentingan untuk menerapkan 
social distancing. Karyawan juga 
diminta mengikuti anjuran 
pemerintah yaitu tidak bepergian ke 
luar rumah, kecuali jika ada 
kebutuhan mendesak serta menjaga 
imunitas tubuh dengan menjaga pola 
hidup sehat, olahraga yang teratur, 
rajin mencuci tangan, terutama 
setelah mengunjungi area publik, 
menghindari stres dan minuman 
beralkohol, serta mengonsumsi 
makanan yang bergizi.  
(Annisa Dewi Yustita)

PT Phapros Tbk. yang merupakan anak 
perusahaan PT Kimia Farma Tbk. ikut 
berperan aktif dalam upaya 
pencegahan dan antisipasi penularan 
virus corona (Covid-19). Salah satu 
langkah yang dilakukan oleh 
Manajemen emiten berkode saham 
PEHA ini adalah menyerahkan bantuan 
berupa multivitamin dan hand sanitizer 
kepada Dinas Kesehatan Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah dan Dinas 
Kesehatan Kota Semarang, pada 
tanggal 23 dan 27 Maret 2020.

Direktur Utama PT Phapros Tbk., 
Barokah Sri Utami (Emmy) 
mengungkapkan bantuan tersebut 
berupa 100 dus multivitamin produksi 
Phapros, Becefort, dan 100 liter hand 
sanitizer. 

“Bantuan ini kami salurkan langsung ke 
Dinkes Kota Semarang agar kemudian 
diserahkan kepada masyarakat dalam 
rangka mengantisipasi penyebaran 
Covid-19,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam rangka 
mencegah penularan Covid-19 
Phapros juga telah melakukan 
berbagai program sebagai bentuk 
tanggung jawab sosial perusahaan, 
Program itu berupa bantuan 100 
boks multivitamin dan 100 liter 
hand sanitizer kepada Pemprov 
Jawa Tengah dan Pemkot 
Semarang, melakukan edukasi cuci 
tangan pakai sabun dan pemakaian 
masker kain sebagai cara alternatif 
untuk menekan penularan 
Covid-19 kepada warga di sekitar 
wilayah operasional pabriknya, 
serta membagikan 1.100 paket 
sembako kepada warga yang 
terdampak wabah virus corona, 
dan pensiunan Phapros.  
(Annisa Dewi Yustita)

GALERI PERISTIWA
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PT Phapros Tbk. memberikan 
edukasi tentang pentingnya 
mencuci tangan dengan sabun 
dan pemakaian masker kain 

kepada warga Kelurahan Bongsari dan 
Keluarahan Ngemplak Simongan, 
Semarang. Edukasi yang dilakukan 
pada tanggal 31 Maret 2020 itu 
dimaksudkan untuk meminimalisir 
penyebaran virus SARS-COV-2 yang 
menyebabkan Covid-19.

Pada kesempatan tersebut, Phapros 
memberikan bantuan berupa 
Wastafel Portable, cairan 

disinfektan, sprayer dan hand 
sanitizer. Bantuan ini diserahkan 
langsung oleh Direktur Utama 
Phapros, Barokah Sri Utami (Emmy), 
kepada Camat Semarang Barat, 
Heroe Soekandar. Emmy berharap 
bantuan tersebut dapat membantu 
warga di dua kelurahan yang 
letaknya tidak jauh dari wilayah 
operasional pabrik Phapros di 
Semarang.

Beliau juga mengingatkan agar warga 
yang harus bekerja di luar rumah agar 
selalu menggunakan masker kain. 

Phapros Edukasi  
Penggunaan Masker Kain  
dan Cuci Tangan Pakai Sabun

Seperti diketahui penularan Covid-19 
adalah melalui droplet atau percikan 
air liur. Menggunakan masker kain 
secara benar dapat mencegah 
penularan Covid-19. Masker kain 
dipilih untuk mengurangi 
penggunaan masker medis yang saat 
ini masih sangat dibutuhkan oleh 
tenaga medis di hampir semua 
wilayah yang terdampak virus ini. 
Tidak kalah penting, selain 
menggunakan masker, pastikan untuk 
tetap rajin cuci tangan menggunakan 
sabun dengan benar.  
(Andharu Wahyu) 

GALERI PERISTIWA
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ULASAN PRODUK

Oleh : 
Jalu Satwiko
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Di tengah wabah virus corona 
seperti saat ini, batuk menjadi 
momok bagi banyak orang. 
Bagaimana tidak, batuk 

merupakan salah satu gejala yang 
terjadi jika seseorang terjangkit 
Covid-19. Meskipun demikian, kita 
tidak perlu panik berlebihan ketika kita 
atau anak kita mulai mengalami batuk.

Yang perlu dipahami, batuk 
merupakan suatu gejala yang bersifat 
melindungi bagi tubuh. Batuk 
merupakan upaya alami tubuh untuk 
mengeluarkan lendir atau benda 
asing dari paru-paru dan aliran udara 
yang tersumbat.

Penyebab batuk pada anak-anak

Selama batuk yang terjadi tidak 
mengakibatkan gangguan makan, 
minum, pernapasan, serta tidak ada 
suara mengi yang mengiringi, 
sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. 
Meski mengganggu, batuk sebenarnya 
bermanfaat membersihkan dahak atau 
lendir dari dalam dada maupun bagian 
belakang tenggorokan. 

Sebagaimana dilansir dari alodokter.com 
beberapa penyebab batuk pada anak-
anak, antara lain:

• Flu seringkali memicu reaksi batuk 
sebagai upaya alami tubuh dalam 
mengeluarkan lendir dari bagian 
belakang tenggorokan.

• Infeksi bakteri atau virus, misalnya 
ISPA pada anak, juga dapat 
memicu batuk yang diiringi 
dengan sesak napas dan demam.

• Gejala asma. Ditandai dengan 
batuk yang terjadi dalam jangka 
waktu lama, setelah anak berlari-
lari atau batuk yang muncul/
memburuk pada malam hari. 
Batuk jenis ini juga sering diiringi 
suara mengi atau sesak napas.

• Faktor udara atau lingkungan. Asap 
rokok atau berada di sekitar hewan 
peliharaan bisa membuat anak 
batuk-batuk.

Swamedikasi batuk pada anak-anak

Sebagian besar batuk pada anak 
disebabkan oleh virus. Infeksi yang 
disebabkan virus dapat berlangsung 
hingga dua minggu. Untuk itu, hindari 
penggunaan antibiotik tanpa anjuran 
dari dokter karena selain tidak efektif 
dalam membasmi virus, penggunaan 
antibiotik secara tidak bijak juga dapat 
menimbulkan masalah resistensi obat.

Saat anak batuk, orangtua dapat 
membantu anak merasa lebih 
nyaman, yaitu dengan cara:

• Menjaga tubuh anak mendapat 
cukup cairan. Teh hangat, jus jeruk 
lemon hangat dengan madu 
dapat membantu mencegah 
dehidrasi sekaligus mengatasi 
tenggorokan yang terasa kering. 
Namun hindari madu pada anak 
yang berusia kurang dari satu 
tahun.

• Jika batuk terjadi terus-menerus, 
manfaatkan uap air panas. Cobalah 
duduk bersama anak Anda sambil 
anak menghirup uap dari 
semangkok air panas selama 
sekitar 20 menit. Atau Anda bisa 
membawa anak ke luar rumah 
untuk menghirup udara segar 
sekitar 10-15 menit.

• Jika tersedia, manfaatkan alat 
pelembap udara di kamar anak 
Anda yang tengah batuk. Nyalakan 
sebelum anak tidur.

• Berikan obat batuk khusus anak-
anak yang dapat meringankan 
gejala batuk.

Febrinex®, obat batuk sirup rasa 
cokelat yang disukai anak-anak

Febrinex® merupakan obat batuk sirup 
yang diproduksi oleh PT Phapros Tbk. 
andalan banyak orangtua untuk 
meredakan batuk dan demam pada 
anak. Dengan kandungan paracetamol 
130 mg, dexchlorpheniramine maleate  
1 mg, guaiacosulfonate potassium 20 
mg (tiap 5 mL), Febrinex® dapat 
mengurangi gatal pada tenggorokan, 
membantu mengeluarkan dahak, serta 
menurunkan demam secara aman dan 
nyaman.

Selain zat aktif yang ampuh 
mengurangi gejala batuk, Febrinex® 
juga sangat digemari oleh anak-anak 
karena berperisa cokelat alami. Oleh 
karena itu, para orangtua tidak perlu 
repot lagi untuk memberikan obat 
pada anak.

Adapun cara pakainya disesuaikan 
dengan usia anak, yakni:

• 2-4 tahun : 3-4 kali sehari 1 sendok 
teh (5 mL)

• 4 tahun ke atas : 3-4 kali sehari 2 
sendok teh (10 mL)

Yuk, parents, sediakan selalu Febrinex® 
sirup di rumah Anda, untuk 
membantu meredakan gejala batuk 
dan demam pada anak-anak. Jika 
gejala batuk tidak kunjung membaik, 
segera bawa ke dokter untuk diperiksa 
lebih lanjut.

Febrinex®
Obat Batuk dan Demam  
Rasa Cokelat untuk Anak  
Pilihan Parents Cerdas



Sebaran konten hoax 
dan disinformasi 
mengenai virus 
Corona di Indonesia 

makin meningkat dari hari ke 
hari. Kementerian Komunikasi 
dan Informasi 
(Kemenkominfo) telah 
proaktif melakukan 
pemblokiran konten dan 
mendorong aparat penegak 
hukum melakukan 
penindakan atas pelaku 
penyebaran hoax terkait virus 
Covid-19. Menteri Kominfo 
menegaskan pihaknya telah 
melakukan pemblokiran 
konten hoax dan disinformasi 
tersebut, serta akan 
melakukan penindakan 
melalui aparat penegak 
hukum.

Apakah Phaprosers tahu arti dari kata 
hoax? Hoax atau hoaks menurut KBBI 
adalah informasi bohong. Hoaks 
bukan sekadar misleading alias 
menyesatkan, tapi informasi dalam 
fake news itu juga tidak memiliki 
landasan faktual, namun disajikan 
seolah-olah sebagai serangkaian 
fakta.

Saat ini, berita bohong banyak 
disebarkan melalui media sosial. Hal 
ini berpotensi terjadinya 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Penyebar berita 
hoaks dapat dikenakan sanksi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 28 
Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik jo Pasal 45 Ayat (1) UU 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal itu menyatakan, “Setiap orang 
yang dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan yang mengakibatkan 
kerugian konsumen dalam Transaksi 
Elektronik, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun 
dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Selain itu, penyebar berita bohong 
juga dapat dipidana berdasarkan 
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 
Pidana yang berbunyi:

1. Barang siapa, dengan menyiarkan 
berita atau pemberitahuan 
bohong, dengan sengaja 
menerbitkan keonaran di kalangan 
rakyat, dihukum dengan hukuman 
penjara setinggi-tingginya sepuluh 
tahun.

2. Barang siapa menyiarkan suatu 
berita atau mengeluarkan 

pemberitahuan yang dapat 
menerbitkan keonaran di kalangan 
rakyat, sedangkan ia patut dapat 
menyangka bahwa berita atau 
pemberitahuan itu adalah bohong, 
dihukum dengan penjara setinggi-
tingginya tiga tahun.

Penyebar berita bohong juga dapat 
dijerat dengan Pasal 15 UU 1/1946 
yang berbunyi: Barang siapa 
menyiarkan kabar yang tidak pasti atau 
kabar yang berlebihan atau yang tidak 
lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-
tidaknya patut dapat menduga bahwa 
kabar demikian akan atau sudah dapat 
menerbitkan keonaran di kalangan 
rakyat. Dihukum dengan hukuman 
penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Berdasarkan dua pasal di atas, 
terdapat tiga kategori penyebar berita 
mengenai virus Covid-19 penyebab 
keonaran yang bisa dipidanakan, 
yaitu:

Pusaran Hoax dalam  
Penyebaran Wabah Virus Corona

CAKRAWALA
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a. Orang yang mengetahui 
ketidakbenaran berita tersebut 
dan sengaja menyebarkannya;

b. Orang yang patut menduga berita 
yang ia sebarkan adalah berita 
bohong; dan 

c. Orang yang menyebarkan berita 
yang belum pasti, berlebihan atau 
tidak lengkap.

Sepanjang penyebar berita virus 
Corona memenuhi unsur-unsur di 
atas, yaitu menyebabkan keonaran di 
masyarakat, baik dengan sengaja atau 
ia patut menduga akan menyebabkan 
keonaran, penyebar berita dapat 
dipidana berdasarkan UU 1/1946.

Selain itu, apabila berita bohong atau 
hoaks juga berpotensi menghasilkan 
stigma negatif dan merugikan pihak 
tertentu, penyebar berita bohong itu 
dapat diancam dengan pasal tindak 
pidana pencemaran nama baik dan/
atau fitnah. Terkait pencemaran nama 
baik, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana menyebutkan:

Barang siapa sengaja menyerang 
kehormatan atau nama baik seseorang 
dengan menuduhkan sesuatu hal, yang 
maksudnya terang supaya hal itu 
diketahui umum, diancam karena 

pencemaran dengan pidana penjara 
paling lama sembilan bulan atau 
pidana denda paling banyak empat 
ribu lima ratus rupiah.

Perlu diingat, berdasarkan Pasal 3 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Penyesuaian 
Batasan Tindak Pidana Ringan dan 
Jumlah Denda dalam KUHP, tiap jumlah 
maksimum hukuman denda yang 
tercantum dalam KUHP dilipatgandakan 
menjadi 1000 kali. Dengan demikian, 
nilai denda pada Pasal 310 ayat (1) 
KUHP menjadi Rp4.500.000,- (empat 
juta lima ratus ribu rupiah).

Bila penyebaran berita bohong 
dilakukan dengan media tulisan atau 
gambar yang disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan di 
muka umum, maka dapat diancam 
karena pencemaran tertulis dengan 
pidana penjara paling lama satu tahun 
empat bulan atau pidana denda 
paling banyak sebesar Rp4.500.000,- 
(empat juta lima ratus ribu rupiah).

Lebih lanjut, Kaspersky, perusahaan 
global cyber security, dalam 
keterangan resminya menyebutkan 
saat ini peretas menyebarkan malware 
melalui dokumen yang disamarkan 

sebagai informasi yang berkaitan 
dengan virus Corona.

Berkas berbahaya yang ditemukan 
Kaspersky memiliki ekstensi file .pdf,  
.mp4 dan .docx. Nama-nama file 
tersebut menyiratkan berkas tersebut 
berisi video instruksi cara melindungi 
diri dari virus Corona. Namun ketika 
diklik, berkas tersebut berisi, antara 
lain, malware Trojan dan Worm yang 
bisa memblokir, memodifikasi, 
menyalin data dan mengganggu 
operasional komputer. 

Kaspersky menyarankan agar netizen 
menghindari tautan yang 
mencurigakan, misalnya menjanjikan 
konten eksklusif, dan lain sebagainya. 
Setelah itu, ketika ingin mengunduh 
berkas, perhatikan ekstensi berkas, 
sebaiknya tidak dalam format .exe 
atau .lnk. 

Tetap bijak dan selalu waspada dalam 
menggunakan sosial media, ya!

Oleh : 
Ajeng Vania
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Saham

Penurunan yang signifikan terhadap 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
yang mulai terjadi pada awal Maret 
2020 membuat hampir seluruh 
emiten mengalami penurunan pada 
harga sahamnya. Kesempatan ini bisa 
dimanfaatkan untuk berinvestasi 
saham sebagai investasi jangka 
panjang (long-term investment), 
terutama pada saham-saham blue chip 
yang turut mengalami penurunan 
harga. Mengingat tujuan utama 
investasi adalah untuk menjaga dan 
mengumpulkan kekayaan di masa 
depan, membeli saham-saham blue 
chip di masa pandemi ini adalah 
pilihan yang tepat untuk memiliki 
saham dari emiten yang mempunyai 
tata kelola yang bagus dengan harga 
terbaik. Hal tersebut juga didasari 
pertimbangan-pertimbangan dari 
para ahli yang memprediksi bahwa 
IHSG akan kembali menguat beberapa 
tahun ke depan.

Emas

Sejak dulu emas merupakan 
instrumen pilihan yang digemari 
banyak orang untuk berinvestasi 
karena investasi emas terbilang 
cukup aman dan tidak mempunyai 
risiko yang besar. Selama kuartal 
pertama 2020, emas menjadi 
instrumen yang paling populer dan 
diproyeksikan akan terus dilirik jika 
masih ada ketidakpastian ekonomi 
akibat wabah ini. Hal tersebut 
dilihat dari harga emas yang relatif 
stabil, namun cenderung naik dari 
waktu ke waktu sehingga 
kemungkinan untuk mendapatkan 
keuntungan lebih tinggi jika 
sewaktu-waktu akan dijual kembali 
pada beberapa periode yang akan 
datang. Emas juga merupakan 
investasi yang mudah dicairkan 
kapan saja sehingga memudahkan 

pemilik emas jika dihadapkan 
dengan situasi darurat.

Properti

Pasar properti saat ini cenderung 
berpihak pada pembeli. Beberapa 
developer dan juga pemilik rumah 
secondary sedang gencar-gencarnya 
menawarkan berbagai kemudahan 
seperti promo, diskon, sampai bonus di 
masa wabah yang sedang melanda ini. 
Terlebih lagi, Produk properti juga 
merupakan salah satu jenis investasi 
yang aman karena harganya yang akan 
selalu naik karena faktor kebutuhan 
yang juga terus meningkat. Walaupun 
modal yang harus disiapkan untuk 
investasi produk properti cukup tinggi, 
namun dengan memiliki properti, 
pemilik bisa memungkinkan untuk 
mendapat banyak keuntungan 
sekaligus, seperti pendapatan sewa 
dan capital gain yang akan diraih jika 
dijual di masa depan. 

Intinya, berinvestasi di tengah kondisi 
seperti ini merupakan pilihan yang 
bijak, baik untuk tujuan menabung 
maupun mencari keuntungan lewat 
capital gain yang didapat. Kuncinya 
adalah tetap tenang dan jangan 
panik. Karena di tengah 
ketidakpastian ini, nantinya pasar 
akan selalu rebound pada waktunya. 
Pastikan instrumen investasi yang 
dipilih sesuai dengan profil risiko dan 
tujuan masing-masing. Dan yang 
terpenting adalah investasi pada 
kesehatan tubuh kita, baik secara fisik 
maupun mental. 

Rajin mengonsumsi suplemen 
seperti multivitamin, olahraga 
teratur, dan menjaga pola makan 
yang sehat agar kondisi tubuh 
tetap terjaga dan bugar. Selain 
menjaga kesehatan fisik, berbagai 
tekanan yang tejadi di tengah 
pandemi ini menyebabkan banyak 
orang mengalami frustrasi 
sehingga penting bagi kita semua 
untuk tetap menjaga kewarasan 
dan kebahagiaan agar kekebalan 
tubuh pun bekerja dengan 
optimal.

Tip Berinvestasi  
di Masa Pandemi 
Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi 
hampir di seluruh dunia ini 
tentunya juga memengaruhi 
pergerakan ekonomi global 

yang berimbas pada pandangan 
orang tentang bijaknya berinvestasi di 
masa yang sulit ini. Apalagi banyak 
sektor bisnis yang terdampak karena 
pandemi ini, di antaranya pariwisata, 
hiburan, rekreasi, perdagangan, dan 
jasa seperti hotel dan restoran. 
Kerugian tersebut dipengaruhi oleh 
adanya kebijakan pemerintah yakni 
Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB), yang mengharuskan warga 
lebih banyak melakukan kegiatan di 
rumah. Jadi jelas saja jika sektor usaha 
tersebut paling terpengaruh 
dampaknya, terutama dari segi 
pendapatan. Tidak tidak ada yang bisa 
memprediksi sampai kapan kondisi ini 
akan berlangsung.

Salah satu cara mengantisipasi 
dampak yang serba tidak pasti ini 
adalah melakukan investasi untuk 
jaminan finansial di masa depan. 
Memang, di masa pandemi ini 
kebutuhan mendesak akan selalu 
meningkat sehingga kebanyakan 
orang memilih untuk memegang 
uang tunai daripada berinvestasi. 
Namun, nilai uang tidak akan 
berkembang dan pastinya tergerus 
inflasi. Lagi pula dengan adanya 
aturan agar masyarakat diharuskan 
tetap berada di rumah, pastinya 
beberapa pengeluaran rekreasi 
seperti hang out di kafe atau restoran, 
nonton bioskop, dan berwisata akan 
turut berkurang. Alokasi dana 
tersebut bisa kita gunakan untuk 
investasi jangka panjang sesuai 
dengan profil risiko yang cocok bagi 
masing-masing orang.

Berikut ini adalah beberapa pilihan 
instrumen investasi yang keuntungan 
jangka panjangnya cukup menjanjikan 
di kala pandemi Covid-19 ini.

CAKRAWALA

Oleh : 
Andry Pramono
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Pentingnya Mengelola Stres  
Selama Bekerja di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil survei PPM 
Manajemen, diketahui 80 
persen pekerja mengalami 
gejala stres selama masa 

pandemi virus corona (Covid-19). 

Stres terjadi mulai dari level sedang 
hingga berat. Pekerja yang stres ini 
rata-rata dialami rentang usia 26-35 
tahun sebesar 83 persen, 36-45 tahun 
sebesar 79 persen, dan di bawah usia 
25 tahun 78 persen.

Penyebab stres selama masa pandemi 
ini bermacam-macam. Beberapa 
orang mengkhawatirkan kesehatan 
diri dan keluarganya dari ancaman 
tertular virus corona.

Beberapa lainnya mengeluhkan 
beban pekerjaan yang semakin 
bertambah, karena di beberapa 
perusahaan batasan waktu pada saat 
bekerja dari rumah menjadi lebih 
kabur.

Tak sedikit pula yang menjadi stres 
karena khawatir akan ancaman 
perampingan karyawan di perusahaan 
tempatnya bekerja. Pasalnya 
sebagaimana kita ketahui, wabah 
Covid-19 membuat banyak sektor 
industri tertekan.

Dalam kadar tertentu, stres sebetulnya 
dapat membuat kita lebih 

4. Melakukan kegiatan yang disukai, 
yakni dengan menghabiskan 
waktu untuk mencari kegiatan 
yang baru atau melakukan hobi. 
Hal itu dapat membantu 
Phaprosers menjadi lebih 
bersemangat dalam menjalani 
rutinitas bekerja.

5. Mengatur jadwal untuk berolah 
raga secara teratur. Olahraga 
secara teratur dapat 
meningkatkan kesehatan fisik 
serta memperbaiki suasana hati.

6. Membuat janji untuk 
berkonsultasi dengan psikolog 
atau psikiater. Bertemu dengan 
psikolog atau psikiater bukan 
berarti Phaprosers mengalami 
kelainan jiwa. Apabila setelah 
melakukan hal-hal yang telah 
disebutkan di atas Phaposers 
masih merasakan stres yang 
mengganggu, jangan malu untuk 
mendiskusikan masalah tersebut 
bersama dengan ahlinya. Mereka 
akan memberikan solusi yang 
tepat atas masalah yang dihadapi 
oleh Phaprosers.

Oleh : 
Jalu Satwiko

bersemangat, namun jika berlebihan 
tentu akan membuat kita lelah dan 
burnout, yang ujungnya berdampak 
tidak baik pada kesehatan mental 
pekerja.

Untuk mengelola stres dengan baik 
selama bekerja di masa pandemi 
COVID-19, cobalah untuk mengikuti 
beberapa tips di bawah ini:

1. Lakukan identifikasi gejala stres. 
Apabila Phaprosers tiba-tiba 
mengalami berat badan naik/
turun, sakit kepala, perubahan 
suasana hati, sakit punggung dan 
leher, dan kurang tidur bisa jadi 
itu adalah tanda-tanda sedang 
mengalami stres.

2. Mencari pemicu penyebab stres. 
Contohnya, jika bekerja dari 
rumah atau menonton berita 
membuat cemas, jengkel, atau 
mengalami sakit kepala atau leher, 
segera berhenti sejenak dan 
cobalah untuk menenangkan 
pikiran dengan mendengarkan 
musik favorit, menonton video 
yang menghibur, atau sekadar 
merebahkan diri di atas kasur.

3. Mengatur jadwal kegiatan sehari-
hari dengan beristirahat yang 
cukup dari pekerjaan, menonton 
atau membaca berita, dan 
bersosial media. 
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Para ilmuwan sedang bekerja 
keras untuk menemukan dan 
mengembangkan terapi 
pengobatan dan 

penanganan yang paling 
efektif. Berikut penjelasan 
lebih lanjut mengenai 
beberapa obat yang 
kerap kali digunakan 
dalam terapi 
penanganan Covid-19 
seperti yang dilansir 
pada situs Harvard 
Health Publishing pada 
26 Mei 2020.

1. Chloroquine atau 
Hydrochloroquin 
yang 
dikombinasikan 
dengan 
Azithromycin

Indikasi utama dari 
Chloroquine dan 
Hydrochloroquin adalah sebagai 
antimalaria serta penyakit inflamasi 
yang berkaitan dengan autoimun 
seperti lupus dan rheumatoid arthritis, 
sementara Azithromycin merupakan 
antibiotik yang secara umum 
diberikan kepada pasien dengan strep 
throat (faringitis karena infeksi bakteri 
streptokokus) dan pneumonia akibat 
infeksi bakteri.

Pada penelitian skala laboratorium, 
Chloroquine dan Hydrochloroquin 
dapat membunuh virus Covid-19 
dengan mekanisme penghambatan 
infeksi virus ke dalam sel sehingga 
virus tidak dapat menduplikasikan 
dirinya. Apabila virus berhasil masuk 
ke dalam sel, maka akan terbunuh 
sebelum sempat untuk bereplikasi. 

Sementara itu, Azithromycin tidak 
pernah digunakan untuk terapi infeksi 
virus, namun antibiotik ini memiliki 
aktivitas antiinflamasi. Beberapa 
spekulasi yang belum terbukti 
menyatakan bahwa obat ini dapat 
menurunkan respon imun yang 
overactive.

Sayangnya, hasil studi pada manusia 
menunjukkan bahwa Chloroquine 
dan Hydrochloroquin yang 
digunakan dengan kombinasi 
bersama Azitrhomycin atau diberikan 
tunggal, tidak menimbulkan manfaat 

yang signifikan justru dapat 
menimbulkan risiko kematian karena 

terjadinya abnormalitas ritme 
jantung.

2.  Remdesivir
Struktur Covid-19 (SARS 

Cov-2) memiliki kesamaan 
dengan virus-virus 

corona yang 
disebabkan oleh SARS 
dan MERS. Pada 
penelitian 
laboratorium serta 
pengujian terhadap 
hewan, Remdesivir 
dapat membatasi 

replikasi dan 
persebaran SARS dan 

MERS di dalam tubuh. 
Antivirus ini juga efektif 

sebagai treatment virus 
corona pada hewan dengan 

mekanisme pengurangan 
jumlah infeksi virus di dalam tubuh 

hewan. Aktivitas penghambatan 
Covid-19 telah terbukti pada 
percobaan skala laboratorium, namun 
aplikasi untuk terapi pada manusia 
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
lagi. Pada awal Mei 2020, FDA (Food 
and Drugs Administration – Badan 
Pengawas Obat dan Makanan 
Amerika Serikat) telah menyetujui 
otorisasi penggunaan Remdesivir 
secara darurat untuk terapi 
penanganan Covid-19.

3. Vitamin C Dosis Tinggi
Beberapa kasus pasien Covid-19 yang 
kritis mendapatkan terapi dengan 
pemberian Vitamin C dosis tinggi 
secara intravena untuk membantu 
proses recovery atau 

Perjalanan Panjang Memperoleh 

Obat Terapi Covid-19
Sudah setengah tahun berlalu sejak kasus pertama Covid-19 dilaporkan di Negeri Tirai 
Bambu, Tiongkok, namun pandemi ini masih menjadi headline di berbagai media masa, 
baik cetak maupun elektronik. Hingga pertengahan Juni 2020 dilaporkan sebanyak 
sekitar 8,06 juta jiwa yang terkonfirmasi positif di seluruh dunia, dengan angka kematian 
sekitar 440 ribu jiwa. 

COVID
19
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Oleh : 
Yulia Damayanti

penyembuhannya. Namun sampai 
saat ini belum ada bukti ilmiah yang 
meyakinkan terapi ini efektif untuk 
infeksi Covid-19. Pemberian Vitamin C 
juga bukan merupakan treatment 
standar yang wajib diberikan.

4. Ibuprofen
Badan Kesehatan Dunia (WHO –  
World Health Organization) 
merekomendasikan pemberian 
Parasetamol (Acetaminophen) 
sebagai penurun panas/antipiretik 
dan pereda nyeri/analgetik sebagai 
terapi penunjang Covid-19 dan bukan 
dengan pemberian Ibuprofen. 
Namun kemudian peraturan tersebut 
kemudian berubah: penggunaan 
Parasetamol dan Ibuprofen dapat 
diberikan sebagai terapi penunjang 
penanganan gejala Covid-19. 
Perubahan secara tiba-tiba ini 
menimbulkan ketidakpastian untuk 
guideline penanganan Covid-19, 
sehingga beberapa dokter menaruh 
perhatian khusus terhadap 
penggunaan NSAIDs (Non-Steroid 
Anti-Inflammatory Drugs) atau obat 
antiinflamasi non-steroid ini 
(Ibuprofen), dan lebih 
mengutamakan penggunaan 
Parasetamol sebagai pilihan obat 
utama penunjang terapi Covid-19 
dengan dosis pemberian total tidak 
lebih dari 3 gram (3.000 mg) per hari.

5. Donor Plasma
Pasien yang pernah terkonfirmasi 
positif Covid-19 dan telah sembuh 
memiliki antibodi di dalam darahnya 
yang telah diproduksi untuk melawan 
virus corona. Antibodi yang 
ditemukan di dalam plasma darah 
masuk dalam jenis Plasma 
Convalescent. Plasma Convalescent 
telah digunakan lebih dari 100 tahun 
untuk mengobati berbagai penyakit 
seperti campak, polio dan SARS. Pada 
kondisi saat ini, antibodi yang 
terdapat di dalam plasma pasien yang 
telah sembuh dari Covid-19 dapat 
diberikan melalui transfusi kepada 
pasien yang sedang menderita 
Covid-19. Antibodi donor dapat 
membantu pasien melawan penyakit 
dan memperlambat atau mengurangi 
keparahan dari penyakit ini. Walaupun 
metode donor plasma ini telah 
diterapkan sejak lama di bidang 
kesehatan, namun belum ada bukti 
seberapa efektif pada kasus terapi 
Covid-19. Pada 24 Mei 2020, FDA telah 
menyetujui pemberian Plasma 

Convalescent kepada pasien Covid-19 
dengan kasus infeksi serius walaupun 
terapi ini masih membutuhkan proses 
penelitian eksperimental lebih lanjut.

Sementara itu, update terbaru saat ini 
muncul kandidat obat yang dapat 
digunakan untuk terapi Covid-19, 
yaitu Dexamethasone. WHO dalam 
situs resminya pada 16 Juni 2020 
menyambut hasil uji klinis awal/inisial 
yang telah dilakukan oleh Inggris 
yang menyatakan bahwa 
Dexamethasone (obat golongan 
kortikosteroid) dapat membantu 
menyelamatkan hidup pasien 
Covid-19 dengan kondisi kritis yaitu 
pasien dengan bantuan ventilator. 
Treatment yang diberikan 
menunjukkan penurunan angka 
kematian sebanyak sepertiga populasi 
pasien. 

Manfaat terapi hanya ditunjukkan 
pada pasien dengan kasus serius, 
sementara itu keberhasilannya tidak 
ditemukan pada kasus infeksi 
menengah (tidak separah kasus kritis).

Direktur Umum WHO, Dr. Tedros 
Adhanon mengatakan, “Ini adalah 
treatment pertama yang dapat 
menunjukkan penurunan angka 
kematian/mortalitas pada pasien 
Covid-19 yang menggunakan 
ventilator atau bantuan oksigen.” Para 
peneliti yang melakukan uji klinis 
tersebut telah mengumpulkan data-
data pendukung kepada WHO, namun 
WHO masih harus mengkaji lebih 
dalam lagi hasil penelitian tersebut 
sehingga dapat dengan segera 

memperbaruhi/update panduan klinis 
penanganan Covid-19 yang dapat 
diterapkan di seluruh dunia.

Hingga saat ini belum ada satu pun 
obat yang disetujui oleh FDA yang 
benar-benar spesifik dan efektif 
untuk terapi Covid-19, termasuk 
Remdesivir yang hanya boleh 
digunakan untuk keadaan darurat. 
Antivirus atau vaksin yang spesifik 
untuk treatment Covid-19 pun belum 
ditemukan hingga saat ini. Kandidat 
antivirus atau vaksin yang sedang 
diteliti haruslah bersifat spesifik 
dengan target terapi siklus hidup 
virus yang diketahui dapat 
bereplikasi di dalam sel inangnya. 
Terapi tersebut harus dapat 
membunuh virus secara spesifik 
tanpa mengganggu 
keberlangsungan hidup sel inang (sel 
tubuh manusia). 

Sayangnya virus-virus bersifat sangat 
mudah beradaptasi dan memiliki 
kemampuan bereplikasi 
(memperbanyak diri) relatif sangat 
cepat, bahkan dapat melakukan 
mutasi atau perubahan informasi 
genetik sehingga menyebabkan 
kekebalan/resistensi terhadap terapi 
yang diberikan.
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Dalam kenyataannya, tidak 
semua jenis usaha 
mengalami dampak negatif 
dari pandemi Covid-19 ini. 
Ada beberapa usaha yang 

bahkan mengalami peningkatan omzet 
yang cukup siginifikan. Dikutip dari 
berbagai sumber informasi, bisnis yang 
mengalami booming sejak terjadinya 
pandemi Covid-19 antara lain: 
E-commerce; remote working; logistic; 
online schooling; webinar (online 
training); netflix, indihome; telco; 
telemedicine; cleaning service; wellness; 
medical equipments; home entertaiment, 
dan beberapa jenis usaha lainnya. 

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh 
pemerintah pusat maupun daerah 
dengan melibatkan berbagai elemen 
masyarakat, untuk memutus mata 
rantai penularan Covid-19. Berbagai 
kebijakan telah dikeluarkan di antaranya 
pemberlakuan physical distancing, work 
from home (WFH), isolasi dan karantina 
mandiri, hingga PSBB (pembatasan 
sosial berskala besar). Pada 
kenyataannya, jumlah orang yang 
terjangkit masih terus saja bertambah 
seperti yang dilaporkan oleh Gugus 
Pusat Covid-19. Belum lagi angka yang 
tidak terdata atau tidak dilaporkan, baik 
itu ODP (Orang Dalam Pemantauan); 
PDP (Pasien Dalam Pengawasan); 
maupun OTG (Orang Tanpa Gejala).

Pandemi Covid 19 dan tantangan 
bisnis industri farmasi nasional

Sebenarnya, pandemi Covid-19 
merupakan momentum kebangkitan 
industri farmasi nasional. Karena saat 
ini semua negera berlomba 

melakukan berbagai riset untuk 
menemukan vaksin Covid-19 yang 
hingga saat ini belum ditemukan. Dan 
bahkan obat pendamping seperti 
Vitamin C dosis tinggi yang bisa 
meningkatkan imun tubuh terjadi 
ledakan omzet yang luar biasa. Sebut 
saja misalnya vitamin produk Phapros, 
di antaranya Becefort, Pehavral, 
Geriavita dan sejenisnnya. 

Lonjakan juga terjadi pada beberapa 
obat herbal produksi dalam negeri 
yang diklaim bisa mencegah 
penularan virus Covid-19 dengan 
peningkatan imunitas tubuh. Jadi, ada 
peluang yang cukup besar untuk 
kebangkitan industri farmasi nasional 
sebagai salah satu pilar pembangunan 
nasional. Hanya saja permasalahannya 
adalah ketersediaan bahan baku yang 
sebagian besar masih harus diimpor 
dari negara lain. 

Belum lagi bicara jika kapasitas produksi 
yang masih jauh, sumber daya manusia, 
dan sebagainya. Akibatnya, antara 
“supply & demand” masih belum 
menemukan titik keseimbangan. Lalu 
muncul lagi permasalahan teknis di 
lapangan, ibaratnya “sudah jatuh 
tertimpa tangga”. Betapa tidak, akibat 
pemberlakuan pembatasan sosial 
(social distancing) dan PSBB, ruang gerak 
menjadi sangat terbatas. Akhirnya, 
aktivitas promosi terkendala dengan 
tidak bertemu pelanggan. Di sisi lain, 
jumlah pasien menurun drastis karena 
takut ke rumah sakit dan tertular virus 
Covid-19. Akibatnya, beberapa RS sudah 
mengeluhkan berkurangnya 
pendapatan, dan kesulitan untuk 
melunasi pembarayan obat ke 

distributor obat. Tetapi haruskah kita 
menyerahkan dengan keadaan 
tersebut? Jawabannya tentu saja “Tidak”. 
Justru orang yang tangguh terkadang 
terlahir dari kondisi yang sulit, apalagi 
orang marketing, yang memang selalu 
dihadapkan dengan berbagai 
tantangan, harus selalu ada solusi, bak 
kata pepatah “banyak jalan menuju 
Roma”.

Strategi tim pemasaran obat di 
tengah Covid-19 & cara mengatasinya

Dunia pemasaran selalu dihadapkan 
pada tantangan dan perubahan yang 
tidak akan pernah berakhir. Tetapi satu 
hal yang harus diakui, bahwa dunia 
pemasaran itu bersifat dinamis. Justru 
dengan dengan berbagai hambatan 
dan tantangan yang terus terjadi, ilmu 
pemasaran semakin berkembang. 
Dunia terus berubah, 
permasalahannya adalah tim 
pemasaran akan menjadi lokomotif 
perubahan atau malah akan tergilas 
oleh arus perubahan tersebut. Sudah 
kita dengar istilah “berubah atau mati” 
(change or die).

Sebenarnya, sistem pemasaran zaman 
milenial adalah sistem pemasaran 
berbasis online. Nah, dengan 
hantaman badai virus Covid-19 seperti 
sekarang ini sebenarnya tidak perlu 
kaget berlebihan. Justru makin 
memperkokoh, bahwa pola bisnis 
tradisional semakin sulit untuk 
dipertahankan. Yang diperlukan dalam 
kondisi seperti ini adalah inovasi dan 
kreativitas tinggi dari tim pemasaran, 
agar promosi tetap bisa berjalan dan 
penjualan tidak terjun bebas. 

Tantangan Tim Pemasaran  
di Tengah Covid-19 dan  
Bagaimana Cara Mengatasinya
Pandemi Covid-19 yang sedang melanda penjuru negeri tercinta ini, bahkan dunia, 
berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh 
rakyat miskin dan menengah, bahkan sebagian kelompok orang kaya pun merasakan hal 
sama. Tidak heran jika sekarang ini banyak orang kaya mendadak menjadi miskin. Tidak bisa 
terelakkan, ribuan orang kehilangan pekerjaan karena di PHK oleh perusahaan tempat 
kerjanya. Dampak sosial ini biasanya akan diiringi dengan meningkatnya angka kriminal, 
karena menyangkut urusan perut dan kebutuhan pokok lainnnya.

POJOK MARKETING

18
Edisi April-Juni 2020



Salah satu solusi media promosi saat 
ini adalah dengan menggunakan 
metode “daring” (dalam jaringan), baik 
melalui narasi cetak atau visual atau 
yang akrab dengan istilah “Vicon” 
(Video conference). Hal yang sangat 
penting untuk diperhatikan adalah 
“kebijakan” dan “kecerdasan” dalam 
penerapannnya, waktu yang tepat; 
kekuatan content dari materi yang 
disampaikan; intonasi atau kekuatan 
vokal; juga kekuatan visual; dan 
kekuatan jaringan karena kita 
menggunakan media internet. 
Penggunaan medsos sebagai media 
komunikasi ibarat tajamnya mata 
pisau bisa menjadi “penolong” 
sekaligus bisa menjadi “pembunuh” 
bagi yang menggunakannya.

Mengutip apa yang disampaikan 
oleh motivator muda dan energik di 
bidang marketing, komunikasi dan 
leadership, Adriano Giovani, untuk 
bisa meraih suskes dalam menjual 
(selling) seorang salesman exellence 
harus memperbanyak aktivitas, 
diiringi dengan peningkatan kualitas, 
baik itu tatap muka maupun via 
daring, baik dalam kondisi normal 
apalagi dalam kondisi sulit seperti ini. 
Artinya, kita harus bisa menjadi  

the winner dalam situasi apa pun, 
jangan menjadi the losser alias 
pecundang, dengan seribu alasan. 
Dan tanpa disadari, situasi sulit yang 
kita rasakan saat ini merupakan 
seleksi alam terhadap daya tahan 
seseorang ataupun tim pemasaran. 
Jika dalam situasi sulit saja bisa 
bertahan dan menjadi pemenang, 
apalagi dalam situasi normal, tentu 
lebih gampang untuk menjadi  
The Winner.

Fadil Fatahillah, seorang konsultan 
dari inveture, dalam diskusi online 
yang bertajuk “Data & Insight Bisnis di 
Tengah Krisis Saat Ramadhan”, pada 
Rabu (15/4/2020), seperti yang dikutip 
dari berbagai sumber mengatakan, 
setidaknya ada 5 (lima) hal strategi 
pemasaran yang bisa dilakukan saat 
situasi krisis seperti ini: 

1. Empathy: bagaimana sebuah 
brand dapat berempati baik 
terhadap konsumen maupun 
karyawan. 

2. Solution: bagaimana sebuah 
produk atau merek bisa menjadi 
solusi untuk mengatasi pandemi. 

3. Giving: saat pandemi seperti ini 
adalah saatnya saling memberi. 

4. Useful: bagaimana sebuah merek 
dapat bisa berguna dan bisa 
menciptkan manfaat sosial bagi 
konsumen (social benefit).

5. Responsible: merek itu corporate 
citizen, bukan economic animal. 

Bukan hanya mencari profit terus, tapi 
juga punya tanggung jawab ke 
masyarakat. Demikian intisari yang 
sampaikan oleh Fadil dalam diskusi 
tersebut. Menurut penulis, kondisi 
masih relevan dan bisa diterapkan 
oleh tim pemasaran obat di tengah 
pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Tetap semangat, tetap optimis, 
perbanyak usaha dan terus berdoa 
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar 
segala sesuatu berjalan dengan baik. 
Dirgahayu Phapros ke-66, semoga 
tetap jaya dan terus maju dan 
berkembang. Salam SPIRIT.

Oleh : 
Hapzon Effendi
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Menurut berbagai sumber 
yang bisa dipercaya, 
Coronavirus atau virus 
corona merupakan 

keluarga besar virus yang 
menyebabkan infeksi saluran 
pernapasan atas ringan hingga 
sedang, seperti penyakit flu. Hampir 
semua orang pernah terinfeksi virus 
ini, setidaknya satu kali dalam 
hidupnya. Namun, beberapa jenis 
virus corona juga bisa menimbulkan 
penyakit yang lebih serius, seperti:

• Middle East Respiratory Syndrome 
(MERS-CoV).

• Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS-CoV).

• Pneumonia.

SDM PHAPROS  
Melawan Covid–19

Sampai saat ini terdapat tujuh 
coronavirus (HCoVs) yang telah 
diidentifikasi, yaitu:

• HCoV-229E.
• HCoV-OC43.
• HCoV-NL63.
• HCoV-HKU1.
• SARS-COV (yang menyebabkan 

sindrom pernapasan akut).
• MERS-COV (sindrom pernapasan 

Timur Tengah).
• COVID-19 atau dikenal juga 

dengan Novel Coronavirus.

Nah, Covid-19 inilah yang 
menyebabkan wabah pneumonia di 
kota Wuhan, Tiongkok, pada 
Desember 2019, dan menyebar ke 

negara lainnya mulai Januari 2020. 
Indonesia pertama kali 
mengumumkan adanya kasus 
Covid-19 pada Maret 2020.

Epidemi adalah wabah yang 
menyebar di area geografis yang luas. 
Nah, saat epidemi tersebut menyebar 
secara lebih luas lagi ke berbagai 
negara di dunia, maka bisa disebut 
sebagai pandemi. Jadi, penyakit 
Covid-19 di Wuhan semula adalah 
wabah yang kemudian berkembang 
menjadi epidemi.

Selanjutnya, pandemi adalah penyakit 
yang menyebar secara global meliputi 
area geografis yang luas. Menurut 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 

Saat ini infeksi virus corona sedang melanda dunia, kita jadi sering mendengar beberapa istilah 

baru. Sebenarnya apa itu pandemi? Apa perbedaannya dengan epidemi? Mengapa virus corona 

saat ini dikategorikan sebagai pandemi? Nah, mungkin Phaproser bertanya-tanya ya dengan 

berbagai istilah tersebut di tengah kondisi sekarang ini. Yuk, kita bahas bersama. 

HUMAN CAPITAL
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pandemi ini tidak ada hubungannya 
dengan tingkat keparahan penyakit, 
jumlah korban atau infeksi. Akibat 
penyebarannya yang makin meluas, 
upaya pengurangan pusat penyebaran 
pun sudah tidak mungkin atau sudah 
terlambat. Epidemi Covid-19 tersebut 
akhirnya digolongkan sebagai sebuah 
pandemi.

Sejak virus ini masuk ke Indonesia 
mulai bulan Februari 2020 lalu, mulai 
dari Jakarta hingga menyebar ke 
hampir seluruh provinsi di Indonesia. 
Kami dari Divisi Human Capital sudah 
melakukan berbagai langkah-langkah 
untuk melindungi karyawan Phapros 
di seluruh Indonesia. Langkah 
pertama yang kita lakukan adalah 
mengadakan survei dan pengisian 
form self assessment online yang 
dibagikan tiap hari Senin dan berakhir 
pada hari Rabu. 

Survei dan form self assessment ini 
dibagikan tiap minggu untuk 

memantau kondisi tubuh karyawan, 
mulai dari suhu tubuh, riwayat 
penyakit, serta memantau kegiatan 
karyawan di luar kantor/pabrik. 
Dengan adanya survei ini, kami dari 
Divisi Human Capital dapat 
mengetahui dan melakukan screening 
terhadap kondisi tubuh dan aktivitas 
seluruh karyawan. Selanjutnya, 
laporan survei dan form tadi 
diteruskan ke manajemen, yaitu Divisi 
Umum dan EHS untuk ditindaklanjuti.

Selanjutnya, Divisi Human Capital juga 
menerapkan aturan Work From Home 
(WFH) untuk karyawan di beberapa 
daerah yang menjadi pusat 
penyebaran virus covid. Selama WFH 
karyawan wajib melakukan absensi 
secara online serta mengerjakan tugas 
yang diberikan oleh atasan. Aturan 
WFH ini dilakukan untuk mengatur 
aktivitas kerja karyawan agar sesuai 
dengan protokol kesehatan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah pusat 
maupun daerah.

Langkah lainnya yang kita lakukan 
adalah menerbitkan Surat Edaran (SE) 
dan Memorandum (Memo) terkait 
dengan penanganan covid serta 
keselamatan dan kesehatan karyawan. 
Di dalam memo tersebut dijelaskan 
secara lengkap mulai dari jam kerja, 
cara kerja WFO dan WFH, serta fasilitas 
tambahan pendukung untuk 
kesehatan karyawan. Di dalam surat 
edaran dan memorandum tersebut 
juga dijelaskan bahwa manajemen 
sangat fokus dan hati-hati dalam 
menghadapi pandemi covid ini, serta 
berkomitmen untuk senantiasa 
berupaya agar bisnis tetap berjalan 
(bussiness continuity) dengan tetap 
memperhatikan kesehatan dan 
keselamatan seluruh karyawan.

Oleh : 
Helmy Hadi Hidayat
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Peringatan Hari Bumi 22 April 2020 
lalu, menjadi istimewa karena 
peringatan tahun ini menjadi 
peringatan yang ke-50 tahun atau 
peringatan emas. Salah satu isu yang 
selalu hangat diperbincangkan adalah 
ketersediaan air bersih di masa akan 
datang. Banyak penelitian terkait 
ketersediaan atau prediksi-prediksi 
terkait berapa lama lagi kita masih 
bisa menggunakan air bawah tanah. 
Salah satunya berjudul “Kontribusi 
Pemodelan Aliran Air Tanah untuk 
Mengatasi Permasalahan Lingkungan 
Studi Kasus: Semarang”, yang ditulis 
oleh Dr.rer,nat.Thomas Putranto, 
Dosen Ilmu Teknik Geologi Universitas 
Diponegoro. Dalam tulisan itu Thomas 
Putranto memaparkan bahwa kondisi 
Semarang pada tahun 2010 memiliki 
cadangan 12 juta m3 air. Jika dilakukan 
simulasi, maka pada tahun 2031 
dengan pendekatan kondisi terburuk 
perubahan iklim karena pemanasan 
global dan penurunan curah hujan, 
maka air bawah tanah di Semarang 
akan berada di bawah angka nol atau 
minus. 

Tidak perlu upaya yang muluk-muluk 
atau dengan teknologi paling canggih 
untuk melakukan upaya 
penghematan air. Karena sebenarnya 
cara yang paling efektif dilakukan 
adalah melalui kesadaran diri sendiri 
dan lingkungan terkecil dari sebuah 
individu yaitu rumah tangga.  
Berikut beberapa cara untuk 
konservasi air di rumah tangga:

1. Mengurangi penggunaan air 
bilasan

 Ketika mencuci piring atau 
mencuci pakaian dengan mesin 
cuci, jangan meninggalkan air 
bilasan akhir mengalir terbuang, 
sebisa mungkin ditampung 
menggunakan baskom atau 
wadah lain. Air tampungan 
tersebut dapat Anda manfaatkan 
untuk:
• Menyiram tanaman di 

pekarangan, 
• Air untuk mengepel lantai,
• Merendam cucian kotor,
• Merendam piring dan wadah 

kotor,

• Menyiram jalanan depan 
rumah yang berdebu,

• Menyikat lantai kamar mandi 
yang kotor.

2. Pemanfatan air wudhu
 Alangkah bijaknya jika ketika kita 

berwudhu, airnya tidak dibiarkan 
mengalir begitu saja. Letakkan 
ember atau baskom di bawah 
kran. Tampunglah sisa air wudhu 
kita. Jika kita berwudhu 5x sehari, 
dan anggota keluarga kita dalam 
satu rumah berjumlah 5 orang, 
dalam sehari kita bisa 25 kali 
menampung air sisa berwudhu. 
Air sisa ini bisa dipakai untuk 
keperluan menyiram tanaman.

3. Gunakan deterjen sesuai kebutuhan
 Pengunaan deterjen atau cairan 

pembersih memerlukan air untuk 
membilasnya. Semakin banyak 
deterjen atau cairan pembersih yang 
digunakan, semakin banyak juga air 
yang diperlukan. Untuk itu, mulailah 
batasi pengunaan deterjen agar 
aktivitas membilas pun tidak 
memerlukan banyak air. Selain itu, 
kamu juga bisa menggunakan 

Hemat Air Mulai  
dari Rumah Sendiri

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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sabun bio-degradable yang 
berbahan organik agar air bekasnya 
masih bisa digunakan berulang 
setelah disaring.

4. Gunakan ember untuk mencuci  
kendaraan pribadi

 Lebih baik menggunakan ember 
dari pada menggunakan selang 
yang tersambung ke kran air. 
Praktik sederhana ini dapat 
menghemat sebanyak 150 galon 
air saat mencuci mobil.

5. Gunakan shower untuk mandi
 Kebiasaan mandi dengan gayung 

bisa menghabiskan sekitar 15 liter 
air. Mandi dengan pancuran bisa 
menghemat air lebih dari 60 
persen.

6. Trik botol air mineral
 Prinsipnya mengurangi volume air 

dengan botol air mineral yang 
terisi air sehingga volume terisi 
pada tangki akan berkurang. 

Dalam satu hari, flushing bisa 
membuang air bersih sebanyak 
2,5 botol galon. Jika Anda 
memasukkan botol kemasan yang 
diisi air ke dalam tangki WC, maka 
hanya akan menggunakan 15-20 
liter air per hari.

7. Periksa kebocoran pada pipa, 
selang, kran rumah

 Kebocoran di luar rumah 
mungkin tidak terlihat. Tapi hal 
itu bisa sama sia-sianya karena 
kebocoran di dalam ruangan. 
Periksalah secara berkala untuk 
menghindari terbuangnya air 
dengan sia-sia.

Mungkin, masih banyak langkah 
konservasi air yang bisa dilakukan tiap 
keluarga di rumah. Namun yang pasti 
dan yang paling penting 
menumbuhkan kesadaran untuk 
berpartisipasi dalam mengelola 

sumber daya alam, terutama air. Ini 
merupakan langkah penting dan 
sangat vital mengingat sebagian 
besar bencana lingkungan 
disebabkan ulah masyarakat. Jika kita 
tidak segera melakukan langkah 
konservasi air dari dalam rumah sejak 
dini, maka diperkirakan di masa yang 
akan datang, ketika kebutuhan air 
akan semakin meningkat, 
kemungkinan krisis air yang parah 
bisa terjadi. Mari kita jaga dan sayangi 
sumber air kita untuk masa depan 
bumi yang lebih baik. Jika bukan kita, 
lantas siapa lagi?

Oleh : 
Arie Wicaksono

PT Phapros Tbk. menyalurkan 
lebih dari 800 paket bantuan 
sosial kepada warga di sekitar 
wilayah operasional pabrik di 

Simongan, Semarang yang terdampak 
langsung oleh pandemi Covid-19 .

Direktur Keuangan Phapros, Heru 
Marsono, mengatakan bantuan yang 

disalurkan kali ini merupakan 
Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan 
diberikan untuk meringankan beban 
masyarakat. Hal ini juga merupakan 
bentuk dukungan Perusahaan 
terhadap program pemerintah 
untuk membantu warga sekitar 
lingkungan pabrik agar tetap bisa 
memenuhi kebutuhan hidup di 

tengah lesunya perekonomian 
masyarakat.

Dalam kegiatan ini, Phapros bekerja 
sama dengan Kelurahan dan RT/RW 
setempat agar bantuan tepat sasaran. 
Pemberian bantuan dilakukan dua 
tahap. Pertama pada 5 Mei 2020 
sebanyak 300 paket bantuan sosial, 
dan kedua pada 13 Mei 2020 sejumlah 
571 paket. Paket bantuan sosial 
tersebut masing-masing berisi 5 kg 
beras, 1 liter minyak goreng,  
5 bungkus mie instan, 1 kg gula pasir 
dan 500 ml kecap manis.

Selama kegiatan berlangsung, 
Phapros senantiasa menerapkan 
protokol kesehatan untuk 
pencegahan penyebaran Covid-19. 

Bingkisan Sembako 
untuk Kelurahan di Ring 1 Pabrik
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Oleh : 
Andharu Wahyu



ASAH OTAK

Temukan 10 perbedaan dalam gambar berikut:

Jawaban Asah Otak Jan – Mar 2020
73 & 48

Pemenang:
1. Mahil Hudaya – Utility

2. Kadek Putra Dana – Marketing OGB Cab. Denpasar

Kirimkan jawaban Anda 
ke Redaksi Majalah SWARA melalui email: 

redaksiswara@phapros.co.id 

Selamat Mengikuti!


