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Strategi PEHA Hadapi 

Pendemi Covid-19

Tahun 2020 merupakan tahun 

yang penuh tantangan bagi 

semua orang dan semua sektor 

bisnis. Pandemi Covid-19 yang 

melanda penjuru negeri 

menyebabkan banyak orang 

mengalami pemotongan upah 

bahkan kehilangan pekerjaan

Tips Agar Tak Tertipu 

Investasi Bodong

Kita sudah tidak asing lagi 

dengan istilah “investasi bodong”. 

Apalagi banyak media  yang 

meliput tentang masih 

banyaknya masyarakat yang 

menjadi korban penipuan 

berkedok investasi yang 

menjanjikan imbal hasil besar.

Komisi VI DPR RI Lakukan  

Kunjungan Kerja ke  

PT Phapros Tbk

Komisi VI DPR RI yang dipimpin 

oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR 

RI, Aria Bima melakukan 

kunjungan kerja ke PT Phapros, 

Tbk di Semarang. Kunjungan 

dilakukan dengan menerapkan 

protokol kesehatan yang ketat 

guna mencegah penyebaran 

Covid-19.

Adaptasi Kebiasaan Baru 

dalam Dunia Pemasaran

Bencana berupa virus penyakit 

yang tak kasat mata ini semakin 

menghantui hampir seluruh 

belahan dunia. Walau tak kasat 

mata, dampak yang ditimbulkan 

luar biasa. Setiap hari media 

memberitakan jumlah kasus 

positif yang semakin bertambah, 

demikian juga jumlah pasien 

yang meninggal dunia.

Menghadapi Pandemi 

COVID-19 Bersama dengan  

Ascorin® Injeksi

Vitamin C atau asam askorbat 

merupakan nutrisi penting yang 

bermanfaat untuk memperbaiki 

jaringan tubuh, membantu 

penyerapan zat besi, menjaga 

kesehatan kulit, pembuluh darah, 

dan tulang. Kekurangan vitamin C 

berpotensi menimbulkan 

beragam masalah kesehatan.

Adaptasi Kebiasaan Baru 

ala Phapros #ayoberubah 

Pemerintah mengubah istilah 

"new normal" dengan istilah 

"adaptasi kebiasaan baru". 

Namun pada prinsipnya tetap 

sama yaitu penerapan 

perubahan mindset, perilaku, dan 

cara kerja baru dalam 

menjalankan aktivitas atau 

proses bisnis perusahaan dengan 

menerapkan protokol kesehatan 

yang berlaku.
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Dear Redaksi Swara,

Saya seorang Phaproser sekaligus 
orangtua milenial yang belum lama 
dikaruniai anak. Saya rasa akan lebih 
baik lagi jika Swara memiliki rubrik 
khusus tentang financial planning 
terutama bagi orangtua milenial seperti 
saya. Terima kasih.

Citra - Marketing OTC

Hai, Sdri. Citra,

Terima kasih atas sarannya. Terkait rubrik 
khusus financial planning akan kami 
siapkan duku materinya, ya, supaya 
pembahasannya lebih dekat dan bisa 
diterima oleh orangtua milenial yang 
ada di Phapros saat ini.

Dear Redaksi Swara,

Saya mau usul agar Redaksi Swara  
bisa memuat tulisan tentang tips 
mengelola keuangan. Karena saya rasa 
hal semacam itu perlu disampaikan 
agar bisa memperluas wawasan 
tentang bagaimana mengelola 
keuangan yang baik. Terima kasih.

Mentari - Pharmacovigilance

Dear Sdri. Mentari,

Terima kasih atas masukannya. Tips 
mengelola keuangan memang sudah 
masuk ke agenda Redaksi. Untuk saat ini, 
Phaprosers bisa mendapatkan literasi 
keuangan di rubrik Cakrawala yang 
salah satunya membahas tentang 
investasi. Selamat membaca, ya!

SWARA ANDA BERANDA

PT Phapros Tbk yang merupakan anak 

usaha PT Kimia Farma Tbk meraih 

penghargaan TOP 5 CSR for Indonesia 

CSR – PKBL Awards 2020. Penghargaan 

ini diberikan kepada perusahaan swasta 

dan BUMN dengan kinerja tanggung 

jawab sosial perusahaan yang baik yang 

didasari asas kemakmuran, kemanusiaan, 

dan berkelanjutan bagi semua.

Corporate Secretary PT Phapros, Tbk, 

Zahmilia Akbar mengatakan, 

penghargaan ini merupakan buah kerja 

keras tim CSR-PKBL PT Phapros Tbk yang 

selalu berfokus pada Sustainable 

Development Growth (SDGs) dengan 

mengedepankan lima pilar utama yakni 

pemberdayaan masyarakat melalui 

berbagai program pelatihan (people), 

pelestarian lingkungan (planet), menjalin 

kerjasama dengan pihak-pihak yang 

memiliki kesamaan visi misi (partnership), 

berbagai program inovasi dan efisiensi 

energi untuk kesejahteraan karyawan 

dan perusahaan (prosperity), serta 

menjaga hubungan baik dengan semua 

pemangku kepentingan/stakeholder 

(peace).

“Salah satu program CSR-PKBL yang terus 

dilakukan adalah komitmen Phapros 

untuk memberdayakan UMKM. Karena 

UMKM adalah salah satu pilar ekonomi 

yang penting dan diharapkan dapat tetap 

tumbuh walaupun diterpa badai Pandemi 

Covid-19 ini. Salah satu caranya adalah 

dengan menggulirkan pinjaman lunak 

yang hingga pertengahan September 

2020 sudah lebih dari Rp2 miliar yang 

tersalurkan, "Akhir tahun 2020 ini 

diharapkan dana UMKM yang tersalurkan 

mencapai Rp3,5 miliar,” ujar Zahmilia.

Selain pemberdayaan UMKM, Phapros 

juga memiliki program community 

development yang fokus utamanya adalah 

terkait kesehatan, Dalam dua tahun 

terakhir, Phapros concern mendukung 

Pemerintah melalui kerjasama dengan 

Dinas Sosial di beberapa wilayah, 

khususnya di Jawa Tengah untuk 

pemberantasan stunting dan Tuberculosis.

“Kedua hal ini masih menjadi masalah 

kesehatan di Indonesia yang salah 

satunya disebabkan karena tidak 

sehatnya pola hidup dan juga 

kemiskinan. Kami berkomitmen tinggi 

untuk turut andil dalam mengatasi 

masalah sosial kemasyarakatan”, terang 

wanita yang akrab disapa Mila ini. 

PHAPROS (PEHA) RAIH PENGHARGAAN 
TOP 5 CSR FOR INDONESIA CSR-PKBL 

AWARDS 2020

Oleh : 
Annisa Dewi Yustita
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S
ecara karakteristik, investor 

sudah pasti akan selalu 

menempatkan dananya pada 

satu perusahaan yang memiliki 

prospek bullish, baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

Tentu saja hal ini dipengaruhi oleh 

banyak faktor, salah satunya terkait 

prospek bisnisnya ke depan.

Pandemi Covid-19 telah 

merestrukturisasi semua elemen 

perekonomian, tidak terkecuali 

sektor pasar modal. Pergerakan 

Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) seketika mengalami tingkat 

penurunan yang cukup signifikan. 

Secara keseluruhan, pertumbuhan IHSG 

di sepanjang lima bulan terakhir di era 

pandemi terhitung -10,04 persen. 

Semoga dengan penghargaan ini, 

Phapros dapat memberikan kontribusi 

yang lebih maksimal terhadap roda 

perekonomian nasional.

PHAPROS RAIH BEST 5-MONTHS 

STOCK PERFORMANCE
Phapros memperoleh penghargaan Best 5-Months Stock Performance kategori Industri Farmasi 

dalam acara Warta Ekonomi The Most Valuable Company Award 2020 yang diselenggakan oleh 

Warta Ekonomi secara virtual aplikasi Zoom pada Rabu (19/8). Penghargaan ini merupakan 

apresiasi Warta Ekonomi terhadap emiten yang mampu bertahan dan bahkan menunjukkan 

kinerja terbaiknya.

WARTA

Oleh : 
Andharu Wahyu
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Oleh : 
Annisa Dewi Yustita

D
alam mengantisipasi pandemi 

Covid-19, yang kita tidak tahu 

kapan akan berakhir,  

PT Phapros Tbk (PEHA) 

menerapkan sejumlah strategi untuk 

bisa bertahan dan lebih berkembang di 

tengah kondisi pandemi Covid-19,  salah 

satunya fokus ke produk yang 

menghasilkan margin besar. Direktur 

Utama PT Phapros Tbk, Hadi Kardoko, 

menjelaskan Perusahaan akan menata 

kembali portofolio produk. 

“Fokus ke produk yang menghasilkan 

margin besar sebagai langkah adaptasi 

terhadap dinamisasi perkembangan 

industri dan perekonomian dan 

resourcing bahan baku. Upaya lain 

adalah melakukan penghematan biaya 

operasional dengan dengan 

pendekatan New Normal,”  jelas Hadi 

Kardoko dalam Public Expose yang 

digelar secara online di Jakarta (28/7). 

Di masa Covid ini, lanjut Hadi Kardoko, 

new normal tidak hanya dalam bekerja 

tetapi juga new normal dalam portofolio 

produk.  Artinya, kita tidak lagi fokus 

kepada pareto yang dulu, pasti akan 

berubah. 

“Selama ini, kami punya 250 produk. 

Phapros harus mulai memilih portofolio 

yang bagus dan akan ditingkatkan. Ini 

terkait dengan penggunakan alat 

produksi yang dipakai untuk beberapa 

produk. Kami akan memilih produk-

produk yang bisa mendorong kinerja,” 

imbuhnya.

Selain itu, anak usaha PT Kimia Farma 

Tbk ini juga mendukung pencegahan 

penularan Covid-19 dengan 

menggenjot produksi multivitamin, 

hand sanitizer dan produk lainnya yang 

sejalan. Untuk mendukung hal tersebut, 

dilakukan penambahan channel-channel 

modern outlet, baik di Phapros ataupun 

di anak perusahaan yakni  

PT Lucas Djaja Group.

“Strategi lainnya dengan jalan 

memperkuat sinergi dengan holding dan 

grup dalam berbagai hal operasional 

maupun keuangan,” ujar Hadi Kardoko.

Terkait dengan pendapatan dan laba 

tahun ini, PT Phapros Tbk bertekad 

mengejar target pertumbuhan double 

digit, dibandingkan dengan tahun buku 

2019. Harapannya pertumbuhan revenue 

dan laba bisa mencapai di atas 10 persen. 

Sebagai informasi berdasarkan data 2019, 

pasar farmasi Indonesia rata-rata tumbuh 

6-7 persen.

STRATEGI PEHA HADAPI 
PENDEMI COVID-19

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi semua orang dan semua sektor bisnis. 

Pandemi Covid-19 yang melanda penjuru negeri menyebabkan banyak orang mengalami 

pemotongan upah bahkan kehilangan pekerjaan akibat perusahaan tempat mereka mencari 

nafkah gulung tikar dihantam virus yang hingga kini belum ditemukan vaksinnya.

LIPUTAN UTAMA
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K
unjungan ini merupakan tindak 
lanjut dari rapat-rapat kerja 
Komisi VI DPR RI yang 
mencermati peran BUMN 

Farmasi dalam memberikan kontribusi 
penanganan pandemi Covid-19. Tim 
Komisi VI disambut langsung oleh jajaran 
Direksi PT Phapros Tbk dan Komisaris 
serta Direksi PT Kimia Farma Tbk  
yang merupakan induk usaha emiten 
berkode saham PEHA ini.

Acara diawali dengan pemaparan profil 
tentang PT Phapros Tbk yang 
disampaikan oleh Direktur Utama 
Phapros, Hadi Kardoko. Setelah 
pemaparan profil dan program kerja, 
dilakukan sesi tanya jawab dengan tim 
kunker yang hadir dalam acara tersebut. 
Dalam sesi tanya jawab tersebut, Wakil 
Ketua Komisi VI Aria Bima mendorong  
PT Phapros Tbk lebih berkontribusi 
dalam penanganan pandemi Covid-19 
dengan meningkatkan produksi obat-
obatan, vitamin dan suplemen secara 
nasional. Ia menekankan pentingnya 
kedaulatan kesehatan negara yang 

KOMISI VI DPR RI LAKUKAN  

KUNJUNGAN KERJA KE PT PHAPROS TBK

masih tertinggal cukup jauh dengan 
negara maju.

Politikus asal Jawa Tengah tersebut 
mengatakan, Komisi VI bersama 
Menteri BUMN Erick Thohir sepakat 
bahwa salah satu roadmap dari 
Kementerian BUMN empat tahun ke 
depan adalah bagaimana kemandirian 
kesehatan, termasuk di dalamnya 
masalah obat-obatan dan alat 
kesehatan bisa berdaulat.  

“Dengan holding farmasi, diharapkan 
riset dan development antara Phapros, 

Kimia Farma, Indo Farma, Bio Farma bisa 
berjalan beriringan dan menjadi 
lembaga riset yang dibiayai bersama-
sama. Pemerintah harus mensinergikan 
antara Kementerian Kesehatan, BUMN, 
Perguruan Tinggi dalam proyek-proyek 
riset untuk mendukung pengembangan 
holding farmasi kita. Jadi bukan soal 
bahan bakunya yang sulit tapi risetnya 
yang mahal untuk menemukan jenis 
bahan baku obat yang dibutuhkan oleh 
industri farmasi nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Dirut PT Phapros Hadi 
Kardoko menjelaskan di masa Pandemi 
Covid-19, PT Phapros Tbk sudah 
memproduksi dan mendistribusikan 
vitamin A, C, E, handsanitizer, disinfektan, 
serta melakukan edukasi kesehatan bagi 
masyarakat menengah ke bawah. 

"Sebagai bentuk kepedulian jajaran 
direksi, dana THR (Tunjangan Hari Raya) 
Komisaris dan Direksi PT Phapros Tbk 
pada lebaran lalu disalurkan untuk 
bantuan sosial. Sedangkan community 
development mencapai Rp1,9 miliar 
untuk bantuan sosial selama masa 

pandemi," papar 
Hadi.

 

Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI  

DPR RI, Aria Bima melakukan kunjungan kerja ke PT Phapros Tbk,  

di Semarang, Rabu (22/7). Kunjungan dilakukan dengan 

menerapkan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah 

penyebaran Covid-19.

Oleh : 
Annisa Dewi Yustita

LIPUTAN KHUSUS
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A
da yang berbeda dengan 

peryaan HUT ke-75 Republik 

Indonesia tahun ini.  

Jika pada tahun-tahun 

sebelumnya diwarnai dengan berbagai 

lomba dan acara meriah yang dilakukan 

bersama tetangga, sahabat, keluarga, 

dan rekan kerja, tahun ini perayaan 

harus dilakukan secara virtual. Ya, 

merebaknya pandemi Covid-19 sejak 

awal Maret 2020 membuat kita harus 

berpikir lebih kreatif lagi, termasuk 

dalam menyelenggarakan acara 

perayaan kemerdekaan Republik 

Indonesia karena kita tidak dapat 

berkumpul dengan kerabat seperti 

tahun-tahun lalu. 

Sebagai wujud syukur Insan Phapros 

dalam HUT ke-75 RI tahun ini,  

PT Phapros Tbk menggelar upacara  

17-an secara virtual. Upacara bendera 

biasanya dilakukan di pabrik Phapros 

yang terletak di kawasan Simongan, 

Semarang, Jawa Tengah. Namun, khusus 

tahun ini hanya petugas upacara saja 

yang hadir secara “live” di Simongan. 

Peserta upacara mengikuti secara virtual 

melalui aplikasi Zoom dan live streaming 

di official YouTube channel Phapros. Dari 

pantauan panitia, tercatat lebih dari 700 

orang Phaprosers hadir mengikuti 

upacara tersebut, termasuk Direksi dan 

para General Manager.

Upacara secara virtual tersebut 

dipimpin oleh Ali Murjoko, sementara 

Direktur Utama Phapros Hadi Kardoko 

bertindak sebagai inspektur upacara. 

Pengibar bendera adalah  Kholid, Indri, 

dan Bayu, sementara pembaca teks 

pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 adalah Sukisno. Imar Melati 

selaku MC dan pembacaan doa 

olehjaya Sunjaya.

Di akhir upacara, manajemen 

mengumumkan sebanyak 16 karyawan 

telah memasuki masa persiapan 

pensiun (MPP), 23 karyawan memasuki 

masa Jubilum atau 25 tahun masa kerja. 

Perusahaan juga memberikan beasiswa 

kepada 30 anak karyawan yang 

berprestasi di tingkat 

SD, SMP, dan SMA.

Tidak terasa, 75 tahun sudah bangsa ini merdeka. Mengusung tema 

“Indonesia Maju” dan “Bangga Buatan Indonesia” Indonesia diharapkan 

mengalami peningkatan dalam bidang pembangunan infrastruktur, 

pembangunan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

PERAYAAN 17 AGUSTUS 
VIRTUAL ALA PHAPROS

Oleh : 
Andharu Wahyu
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P
T Phapros Tbk yang merupakan 

anak usaha PT Kimia Farma Tbk 

kian gencar melakukan ekspansi 

bisnis. Salah satu strategi yang 

dilakukan adalah dengan memanfaatkan 

fasilitas produksi anak usaha emiten 

berkode saham PEHA ini, yakni PT Lucas 

Djaja Group. Pada akhir Juni lalu, 

perusahaan farmasi yang diakuisisi 

Phapros pada Desember 2018 ini 

meluncurkan Merzavit C, vitamin C 

effervescent. 

“Tablet effervescent adalah tablet larut 

air yang mengandung campuran asam 

dan natrium bikarbonat. Cara 

mengonsumsinya pun tidak bisa 

diminum langsung, melainkan harus 

dilarutkan di dalam air,” jelas Ronawa 

Yulianto, perwakilan Direksi PT Lucas 

Djaja Group.

Menurut Ronawa, Merzavit C tergolong 

dalam kategori obat jual bebas ini berisi 

500 mg vitamin C. Kandungan ini cukup 

untuk memenuhi kebutuhan vitamin C 

dalam tubuh serta aman dikonsumsi 

oleh penderita penyakit maag. 

“Sediaan effervescent ini juga mudah 

diserap tubuh dan harganya cukup 

ekonomis, kurang dari Rp25.000 per 

tube,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama Phapros, 

Tbk Hadi Kardoko menjelaskan, 

peluncuran produk Merzavit C ini 

merupakan salah satu bukti komitmen 

Phapros untuk membantu pemerintah 

dalam menekan penyebaran Covid-19 

yang masih melanda penjuru negeri. 

D
i tengah pandemi Covid-19, 
PT Phapros Tbk masih bisa 
mengukir banyak prestasi. 
Salah satunya adalah pada 

ajang Anugerah BUMN Tahun 2020. 
Dalam acara Anugrah BUMN 2020 ke-9 
tersebut, Phapros meraih penghargaan 
dalam kategori “Emerging Stated 
Owned Enterprise”. Acara tersebut 
diselenggarakan sebagai ajang 
apresiasi terhadap BUMN dan anak 
usahanya yang telah menunjukkan 
kinerja unggul serta mampu bersaing 
di tingkat nasional maupun global.

Acara yang di selenggarakan oleh 
BUMN Track dan didukung oleh PPM 
Manajemen dengan tema “BUMN 
sebagai Lokomotif Perekonomian 

Nasional dalam Persaingan Global”  
ini diselenggarakan di The Maj Terrace 
Senayan, Jakarta, Kamis (10/7).

Dengan adanya kegiatan ini 
diharapkan mampu mendorong tata 
kelola BUMN dan anak usahanya 
untuk semakin transparan sekaligus 
mendorong Perusahaan agar mampu 
meningkatkan kinerja Perusahaan 
dengan memanfaatkan sumber daya 
yang ada di Perusahaan.

Semoga penghargaan ini 
mendorong Phapros untuk semakin 
meningkat kinerja Perusahaan dan 
semakin berkontribusi dalam 
menyehatkan Indonesia. (Andharu 
Wahyu)

KEBUTUHAN VITAMIN C MENINGKAT, 
ANAK USAHA PHAPROS LUNCURKAN MERZAVIT C

PHAPROS TERIMA PENGHARGAAN 
ANUGERAH BUMN 2020 

“Ini merupakan bagian dari komitmen 

kami guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan vitamin C di tengah 

pandemi. Sebelumnya, kami 

berkomitmen atas produksi 1 juta boks 

Becefort sepanjang tahun 2020 ini. 

Diharapkan masyarakat bisa lebih 

menjaga stamina tubuh sehingga 

terhindar dari berbagai penyakit, 

khususnya Covid-19 yang masih 

mewabah,” ungkapnya.

Hadi menambahkan kapasitas produksi 

tablet effervescent yang dimiliki 

pabrikan farmasi yang berbasis di 

Bandung ini mencapai 1,8 juta tablet 

per bulan atau 180.000 tube per bulan. 

Pada minggu pertama peluncuran, 

produk ini terjual sebanyak 24.000 tube 

dalam seminggu. 

“Dengan kapasitas produksi effervescent 

yang memadai, kami optimistis hingga 

akhir tahun produksi Merzavit C ini bisa 

mencapai Rp11 miliar atau 800.000 

tube,” pungkasnya.  

(Annisa Dewi Yustita)

GALERI PERISTIWA
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D
alam rangka memeringati 

HUT ke-66 Phapros dan HUT 

ke-75 Kemerdekaan 

Republik Indonesia, Phapros 

melalui program Corporate Social 

Responsibility  (CSR)-nya kembali 

menggelar kegiatan donor darah 

tahap II tahun 2020 bagi karyawan 

Phapros di Gedung Avicena yang 

berlokasi di Pabrik Simongan, 

Semarang, Selasa (4/8).

Dalam pelaksanaan kegiatan donor 

darah ini Phapros menggandeng PMI 

Provinsi Jawa Tengah. Total sebanyak 

74 kantong darah berhasil diperoleh 

dalam kegiatan tersebut. Diharapkan 

dengan adanya kegiatan rutin ini 

dapat membantu PMI Provinsi Jawa 

Tengah dalam menyediakan stok 

darah bagi masyarakat yang 

membutuhkan.

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, 

berdasarkan informasi dari PMI Provinsi 

Jawa Tengah, kondisi stok darah di 

kantor PMI semakin menipis. Dalam 

kegiatan ini juga Perusahaan tetap 

menerapkan protokol kesehatan 

seperti memakai masker serta menjaga 

jarak sesuai anjuran dari pemerintah.  

(Andharu Wahyu)

SETETES DARAHMU 

SANGAT BERARTI UNTUK SESAMA 

DUKUNG KEMAJUAN UMKM, 
PHAPROS SALURKAN RP850 JUTA 

DANA KEMITRAAN TAHAP I/2020

“Total dana yang dikucurkan pada Tahap 
I tahun 2020 ini sejumlah Rp850 juta 
dengan menjaring 9 mitra lama dan  
2 mitra baru dari berbagai kota  
di wilayah Jawa Tengah. Jadi total mitra 
yang akan memperoleh pinjaman lunak 
hari ini berjumlah 11 mitra yang berasal 
dari beragam usaha seperti industri 
konveksi, makanan, minuman, rental 
mobil, dan usaha lainnya” kata Hadi 
Kardoko.

Hadi menambahkan sejak 1997 hingga 
tahun 2019 total dana kemitraan yang 
disalurkan telah lebih dari Rp35 miliar 
dengan 163 mitra binaan aktif.  

“Kami berharap program kemitraan ini 
dapat membantu para pengusaha kecil 
dan menengah untuk mampu lebih 
mandiri secara finansial dan membantu 
peningkatan ekonomi daerah masing-
masing,” lanjutnya. 

Salah satu contoh mitra UMKM Phapros 
yang berhasil mengembangkan 
bisnisnya di tengah pandemi Covid-19 
ini adalah Triyanto, warga Kota Kudus 
yang merupakan pengusaha sirup 

parijoto atau medinilla speciosa yang 
mampu meraup pendapatan hingga tiga 
kali lipat.

“Setiap bulan biasanya saya bisa 
menghasilkan Rp50 juta. Di masa 
pandemi, usaha ini justru mengalami 
lonjakan permintaan hingga penghasilan 
per bulan meningkat sampai Rp150 juta,” 
kata Triyanto. 

Pria yang juga memiliki hobi fotografi ini 
mengatakan salah satu strategi yang 
dilakukan untuk mengembangkan usaha 
sirup parijoto adalah dengan 
menggunakan dana bergulir yang 
diberikan oleh Phapros. Dana tersebut 
digunakan untuk membuat tempat 
produksi sendiri.  

“Saya  berterima kasih  kepada Phapros 
karena saat ini saya bisa memiliki tempat 
produksi sendiri. Sebelumnya saya  
memproduksi sirup ini dengan 
menumpang di dapur orangtua,” 
tambahnya.

Phapros senantiasa memfasilitasi para 
mitra dengan turut berpartisipasi dan 
berkontribusi nyata dalam ragam ajang 
pameran UMKM, baik di taraf lokal 
maupun nasional, di antaranya event 
Inacraft tiap satu tahun sekali. Phapros 
juga memberikan beragam pelatihan 
dan studi banding untuk 
pengembangan bisnis UMKM dengan 
tujuan agar mitra binaannya semakin 
maju. (Annisa Dewi Yustita)

P
T Phapros Tbk yang merupakan 

anak usaha dari PT Kimia Farma 

Tbk menyalurkan dana 

kemitraan Tahap I tahun 2020 

kepada pelaku usaha kecil dan 

menengah (UMKM) pada Kamis (23/7)  

di pabriknya yang terletak di kawasan 

Simongan, Semarang. Program 

penyaluran dana kemitraan tersebut 

merupakan bentuk komitmen Phapros 

untuk mengembangkan kemampuan 

usaha kecil agar lebih mandiri, mampu 

mendorong pertumbuhan ekonomi 

sehingga tercipta nuansa pemerataan 

pembangunan dan peningkatan/

perluasan lapangan pekerjaan di 

daerah.

Direktur Utama Phapros Hadi Kardoko 

dalam sambutannya yang dilakukan 

secara virtual melalui aplikasi Zoom di 

hadapan para mitra, mengatakan 

dengan terselenggaranya program ini, 

Phapros berharap para mitra binaan 

akan memperoleh peningkatan 

kemampuan dalam pengembangan 

pasar dan akses modal. 
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PENYERAHAN PENGHARGAAN 

UNTUK KARYAWAN PENSIUN DAN 

MASA KERJA 25 TAHUN

RAIH PENGHARGAAN LIVING LEGEND COMPANIES, 

PHAPROS BUDAYAKAN INOVASI SEBAGAI KUNCI TRANSFORMASI

peringatan Hari Kemerdekaan 
Indonesia. Seluruh karyawan yang 
berkantor di Semarang, karyawan, 
pimpinan, Direksi serta undangan 
penerima penghargaan berkumpul  
di lapangan Pabrik Simongan untuk 
melakukan upacara sekaligus 
menyaksikan penyerahan penghargaan 
tersebut. Namun karena kondisi 
pandemi Covid-19 saat ini, tahun ini 
penyerahan penghargaan dilakukan 
dengan berbagai penyesuaian. Hal ini 
dilakukan untuk mencegah penyebaran 
virus Covid-19 di lingkungan karyawan 
dan Perusahaan. 

Pada tahun ini lokasi penyerahan 
penghargaan dilakukan di tiga kota 
yaitu Semarang, Jakarta, dan Sidoarjo. 

Penyerahan penghargaan di Semarang 
dilakukan di Gedung Avicena, Kawasan 

“Meski dihadapkan pada pandemi 
Covid-19, Phapros tetep menunjukkan 
performa yang baik, karena komitmen 
untuk terus berinovasi dan beradaptasi 
sesuai dengan perkembangan zaman. 
Ini yang membuat Phapros bisa tumbuh 
menjadi salah satu perusahaan farmasi 
nasional yang besar,” tambahnya.

Hadi mengatakan, pihaknya juga 
mengapresiasi masyarakat yang telah 
setia menjadi konsumen produk-produk 
Phapros seperti Antimo dan Becefort 
selama ini. Menurutnya, Phapros tak 
akan bisa bertahan hingga detik ini 
tanpa kontribusi berbagai pihak. 

“Oleh karena itu, kami berkomitmen 
untuk terus meningkatkan pelayanan, 
menjaga tingkat kepuasan dan kualitas 
hubungan dengan pelanggan dan 
stakeholder. Bagi kami pelanggan dan 
stakeholder adalah yang utama,” 
terangnya.

Sebagai salah satu living legend 
companies di Indonesia, Hadi 
menuturkan bahwa Phapros juga 
dihadapi dengan berbagai tantangan. 

Pabrik Simongan Semarang, Kamis 
(27/8).  Untuk karyawan yang tinggal  
di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, 
penyerahan penghargaan dilakukan  
di Ruang Antimo, Kantor Pusat Jakarta, 
Selasa (1/9), dan penyerahan 
penghargaan di Surabaya dilakukan  
di Kantor Cabang Sidoarjo, Senin (21/9).

Seluruh karyawan tersebut 
mendapatkan perhargaan berupa emas 
(Antam) seberat 5 gram untuk karyawan 
pension, dan 15 gram untuk karyawan 
dengan masa kerja 25 tahun.  
(Helmy Hadi Hidayat)

Salah satunya adalah kondisi tidak 
menentu yang terjadi saat ini. Meski 
demikian, emiten dengan kode saham 
PEHA ini telah menyiapkan berbagai 
strategi guna bisa bertahan di berbagai 
kondisi. 

“Salah satunya adalah dengan menata 
kembali portofolio produk berdasarkan 
pada kondisi pasar farmasi saat ini 
dengan mempertimbangankan kondisi 
internal dan eksternal. Perusahaan  
juga melakukan efisiensi di berbagai 
aspek dengan tetap mengutamakan 
produktivitas melalui pendekatan 
adaptasi kebiasaan baru,” jelasnya. 

“Strategi lainnya adalah memperkuat 
sinergi dengan induk perusahaan  
PT Kimia Farma Tbk dan holding 
Farmasi BUMN dalam berbagai hal 
operasional maupun keuangan,” 
tambah Hadi. 

Terkait dengan pendapatan dan laba 
tahun ini, PT Phapros Tbk bertekad 
tetap berkomitmen mengejar target 
pertumbuhan double digit.  
(Annisa Dewi Yustita)

D
alam dinamika setiap 
perusahaan tentunya akan 
ada proses masuknya 
karyawan (rekrutmen), 

karyawan bekerja, dikelola dan 
dipertahankan oleh perusahaan 
(retention), dan pada akhirnya proses 
pensiun karyawan (retirement). Siklus ini 
tentunya tidak dapat dihindari karena 
merupakan kunci keberlangsungan 
perusahaan. Pada tahun 2020 ini, 
Phapros memasuki usia 66 tahun, 
budaya memberi penghargaan bagi 
karyawan yang akan pensiun dan 
karyawan yang sudah memiliki masa 
kerja 25 tahun (yubilium) masih terus 
berlangsung.

Pada tahun-tahun sebelumnya, 
penyerahan penghargaan purnakarya  
dan penghargaan masa kerja 25 tahun, 
selalu diberikan pada saat upacara 

P
T Phapros Tbk yang juga anak 
usaha PT Kimia Farma Tbk meraih 
penghargaan Living Legend 
Companies 2020 dari Majalah 

SWA, Rabu (23/9). Penghargaan ini 
merupakan bentuk apresiasi terhadap 
perusahaan asli Indonesia yang 
melegenda. Acara disiarkan langsung 
melalui kanal YouTube Majalah SWA.

Penghargaan Indonesia Living Legend 
Companies 2020 diberikan kepada 
perusahaan dengan merek asli 
Indonesia yang berusia minimal 50 
tahun, mencetak laba (tidak dalam 
keadaan merugi), bisnis terus 
bertumbuh, prospektif, cakupan pasar 
luas, terus melakukan ekspansi, 
menjadi trend setter, punya dampak 
pada pengembangan industrinya, dan 
terus berinovasi.

Direktur Utama Phapros Hadi Kardoko 
mengatakan, penghargaan ini menjadi 
salah satu bukti bahwa Perusahaan 
dapat terus tumbuh dan memiliki 
keunggulan bersaing di industri 
farmasi yang kian kompetitif dan 
dinamis, meski usianya sudah 
mencapai lebih dari setengah abad. 

GALERI PERISTIWA
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M
engingat vitamin C 

memiliki banyak fungsi 

penting bagi kesehatan, 

setiap orang dianjurkan 

untuk memenuhi kebutuhan vitamin 

C-nya setiap hari.

Adapun laki-laki dewasa dianjurkan 

untuk mengonsumsi kurang lebih 90 

mg vitamin C per hari. Sedangkan 

wanita dewasa, sekitar 75-85 mg per 

hari. Sementara pada anak-anak 

hingga remaja, asupan vitamin C yang 

dianjurkan adalah sekitar 50-75 mg 

per hari.

Dampak Kekurangan Vitamin C

Kekurangan vitamin C biasanya terjadi 

akibat pola makan yang kurang sehat 

(jarang mengonsumsi buah dan 

sayur), atau karena gangguan 

penyerapan vitamin C di dalam tubuh. 

Berikut ini adalah beberapa kondisi 

yang dapat terjadi jika tubuh 

kekurangan vitamin C:

1. Masalah kulit

 Tubuh membutuhkan vitamin C 

untuk memproduksi kolagen, 

yaitu protein yang membentuk 

lapisan kulit dan jaringan ikat 

tubuh. Kurang asupan vitamin C 

akan menurunkan kadar kolagen 

dalam tubuh, yang kemudian 

berpotensi menimbulkan 

berbagai masalah pada kulit, 

misalnya kulit kasar dan kering. 

Kurang vitamin C juga dapat 

membuat kuku menjadi rapuh, 

bergaris putih, dan tampak ada 

titik-titik merah.

2. Luka sulit sembuh

 Selain memelihara kesehatan 

kulit, kolagen juga berperan 

penting dalam proses 

penyembuhan luka. Oleh karena 

itu, kekurangan vitamin C akan 

membuat luka lebih sulit sembuh. 

Selain itu, kekurangan vitamin C 

juga membuat luka lebih rentan 

terkena infeksi.

3. Mudah memar

 Kekurangan vitamin C dapat 

membuat pembuluh darah 

mudah pecah karena 

berkurangnya jumlah kolagen. 

Akibatnya, darah bocor ke area 

sekitarnya dan menyebabkan 

memar. Mudah memar 

merupakan salah satu gejala yang 

umum terjadi akibat kurangnya 

asupan vitamin C.

4. Tubuh mudah lelah

 Sama seperti mudah memar, 

tubuh terasa lemas juga 

merupakan salah satu gejala 

kekurangan vitamin C. Pasalnya, 

kekurangan vitamin C dapat 

mengganggu proses pengubahan 

lemak menjadi energi di dalam 

tubuh, serta mengurangi 

kemampuan tubuh dalam 

menyerap zat besi. Kekurangan 

vitamin C yang memiliki sifat 

antioksidan ini juga dapat 

membuat mood mudah berubah.

MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 

BERSAMA DENGAN  

ASCORIN® INJEKSI
Vitamin C atau asam askorbat 

merupakan nutrisi penting 

yang bermanfaat untuk 

memperbaiki jaringan tubuh, 

membantu penyerapan zat 

besi, menjaga kesehatan kulit, 

pembuluh darah, dan tulang. 

Kekurangan vitamin C 

berpotensi menimbulkan 

beragam masalah kesehatan, 

mulai dari gusi sering berdarah 

hingga penyakit jantung.

ULASAN PRODUK
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5. Skorbut

 Skorbut atau scurvy adalah kondisi 

yang dapat terjadi apabila tubuh 

mengalami kekurangan vitamin C 

yang parah. Kondisi ini dapat 

dikenali dengan munculnya gejala 

berupa tubuh lemas, nafsu makan 

hilang, mual, diare, dan demam.

 Jika tidak diobati, skorbut 

berpotensi mendatangkan penyakit 

yang berbahaya, seperti penyakit 

jantung. Bahkan kemungkinan 

terburuknya, skorbut yang tidak 

mendapatkan penanganan dapat 

menyebabkan kematian.

6. Sistem kekebalan tubuh 

melemah

 Beberapa penelitian menemukan 

bahwa kurangnya asupan vitamin 

C dapat melemahkan sistem 

kekebalan tubuh. Kondisi ini 

membuat seseorang lebih rentan 

terhadap infeksi, seperti flu dan 

pneumonia.

Peran Vitamin C untuk Covid-19

Begitu pentingnya peran vitamin C di 

dalam tubuh, vitamin ini bahkan juga 

direkomendasikan sebagai salah satu 

terapi adjuvant untuk pengobatan 

Covid-19 di dalam Protokol 

Tatalaksana Covid-19 Edisi Pertama 

yang terbit pada April 2020 yang lalu. 

Vitamin C  berfungsi sebagai 

antioksidan yang melawan efek dari 

badai sitokin yang muncul sebagai 

akibat dari infeksi SARS-CoV-2. Untuk 

menjawab kebutuhan masyarakat 

dalam menghadapi pandemi Covid-19 

seperti saat ini, PT Phapros Tbk 

meluncurkan produk terbarunya yakni 

Ascorin Injeksi.

Ascorin Injeksi, Vitamin C Injeksi 

Pilihan Masa Kini

Ascorin injeksi mengandung 

komposisi vitamin C atau asam 

askorbat sebanyak 200 mg/ml. Ascorin 

secara khusus diindikasikan untuk 

pengobatan defisiensi vitamin C, 

apabila pemberian secara per oral 

tidak dimungkinkan.

Secara umum, dosis untuk Ascorin 

adalah 100-250 mg sebanyak 1-2 kali 

sehari selama beberapa hari. Namun, 

untuk kasus yang lebih berat, Ascorin 

dapat diberikan sebanyak 1.000-2.000 

mg per hari. Ascorin dapat diberikan 

secara intravena, intramuskular, 

maupun subkutan.

Adapun aturan pakai untuk terapi 

adjuvant Covid-19 dengan gejala 

sedang dan berat berdasarkan 

Protokol Tatalaksana Covid-19 Edisi 

Pertama adalah sebagai berikut:

200-400 mg Ascorin diencerkan di 

dalam 100 cc NaCl 0,9%, diberikan 

secara drips Intravena (IV) dan 

dihabiskan dalam waktu 1 jam. 

Pemberian infus Ascorin diulang 

setiap 8 jam sekali.

Namun, pemberian Ascorin perlu 

diberikan secara hati-hati, khususnya 

pada penderita gangguan fungsi 

ginjal. Selain itu, pemberian vitamin C 

yang berlebihan juga dapat 

meningkatkan risiko keracunan zat 

besi karena vitamin C dapat 

meningkatkan penyerapan zat besi 

dalam pencernaan.

Ada baiknya baca secara seksama 

aturan pakai yang terdapat di dalam 

brosur sebelum memberikan kepada 

pasien.

Oleh : 
Jalu Satwiko

ULASAN PRODUK
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M
eski demikian ada kalanya 
kita harus bepergian 
keluar rumah untuk alasan 
tertentu, misalnya 

membeli bahan makanan atau obat-
obatan. Begitu pula bagi para pekerja 
yang harus ke kantor.

Jika harus keluar rumah, kita wajib 
mengikuti protokol kesehatan yang 
ketat terkait keluar dan masuk rumah 
selama pandemi. Protokol tersebut 
harus dijalankan agar kita dapat 
meminimalisasi penyebaran virus. 
Apalagi saat keluar rumah kita 
berinteraksi dengan orang lain yang 
belum tentu terbebas dari virus 
Covid-19.

Berikut hal yang kita harus lakukan 
saat keluar rumah selama pandemi 
Covid-19.

1. Memakai jaket atau baju lengan 
panjang

 Memakai jaket atau baju lengan 
panjang yang menutupi tubuh 
bagian atas diharapkan mampu 
mencegah penularan virus dan 
bakteri. 

2. Minimalisasi penggunaan 
aksesoris dan perhiasan

 Meminimalisasi penggunaan 
aksesoris saat keluar rumah dapat 
membantu mengurangi 
kemungkinan virus menempel ke 
benda-benda tersebut. 

3. Gunakan masker sebelum 
keluar rumah

 Menggunakan masker sebelum 
keluar rumah dapat mengurangi 
penyebaran virus dan bakteri 
melalui droplet atau percikan air 
liur.  Meskipun kita sehat, sangat 
dianjurkan tetap menggunakan 
masker saat sedang bepergian 
keluar rumah karena kita tidak 
tahu apakah kita akan bertemu 
orang sehat atau telah terpapar 
virus meski tanpa gejala.

4. Jika batuk atau bersin gunakan 
siku bagian dalam untuk 
menutup mulut

 Batuk menggunakan siku bagian 
dalam dapat membantu 
mengurangi penyebaran virus dan 
bakteri ke orang lain. Sering kali 
secara tidak sadar sebelum mencuci 
tengan dengan bersih setelah 
bersin, kita langsung berjabat 
tangan dengan orang lain.

5. Manfaatkan fasilitastTransaksi 
non tunai

 Penyebaran virus dan bakteri melalui 
uang kertas dan logam sangat 
banyak terjadi.  Menggunakan 
transaksi non tunai dapat 
mengurangi penyebaran virus yang 
sangat mungkin menempel di uang. 

6. Jangan menyentuh wajah 
dengan tangan kotor

 Sebaiknya kita mengurangi 
menyentuh area wajah saat 
bepergian di luar rumah. Jika 
memang harus menyentuh 
bagian wajah, pastikan agar 
tangan dalam kondisi bersih, bisa 
dengan cuci tangan atau 
menggunakan hand sanitizer.

7. Jaga jarak aman dengan orang 
lain (minimal satu meter)

 Jaga jarak atau physical distancing 
adalah salah satu upaya yang dapat 
dilakukan untuk mencegah 
penyebaran virus dan bakteri. Tetap 
menjaga jarak minimal 1 meter saat 
bepergian keluar rumah.

Selain memperhatikan protokol 
kesehatan saat keluar rumah, penting 
bagi kita menerapkan protokol yang 
sama saat masuk rumah. Berikut 
beberapa hal yang perlu dilakukan 
ketika sampai rumah setelah bepergian:

1. Semprotkan disinfektan pada 
barang yang dibawa

 Semprotkan cairan disinfektan 
pada barang-barang yang kita 
gunakan saat bepergian, misalnya, 
sepatu, pakaian, ponsel, tas, laptop 
atau perangkat yang lain.

2. Jangan menyentuh apapun dan 
jangan bersandar atau beristirahat

 Setelah melepas sepatu dan 
menyemprot cairan disinfektan, 
jangan menyentuh barang yang 
ada di dalam rumah sebelum 
mencuci tangan sampai bersih. 
Jangan langsung bersandar pada 
kursi atau sofa dalam kondisi 
masih mengenakan pakaian yang 
dipakai saat bepergian.

3. Segera cuci tangan & kaki 
dengan sabun

 Segera cuci tangan menggunakan 
air sabun dan air mengalir sampai 
bersih sesuai dengan anjuran 
pemerintah tentang cuci tangan 
yang baik dan benar.

4. Buka pakaian dan langsung 
tempatkan pakaian kotor ke 
mesin cuci

 Segera buka pakaian dan jangan 
menggantung pakaian tersebut 
dalam kamar. Pasalnya, pakaian 
tersebut mungkin saja terdapat 
virus. Segera masuk ke kamar 
mandi dan buka seluruh pakaian 
dan langsung tempatkan pada 
keranjang cucian tersendiri.

5. Segera mandi hingga bersih
 Selanjutnya, kita dapat 

membersihkan tubuh dari ujung 
kepala sampai kaki hingga bersih. 
Pastikan membersihkan lipatan-
lipatan tubuh dan sela-sela jari.

Jika tubuh sudah dibersihkan dan 
sudah mengganti pakaian, kini saatnya 
berkumpul dengan keluarga di rumah. 
Dengan melakukan hal-hal tersebut di 
atas dan mematuhi protokol kesehatan 
saat keluar dan masuk rumah selama 
pandemi Covid-19 ini, diharapkan 
dapat menghentikan penyebaran virus 

Covid-19 di dalam 
rumah.

DO'S & DON’T'S  
SAAT KELUAR-MASUK RUMAH 
SELAMA PANDEMI COVID-19
Jumlah kasus positif virus Covid-19 di Indonesia semakin meningkat dari hari ke hari. Pemerintah 

pun terus mengimbau seluruh masyarakat agar membatasi aktivitas di luar rumah guna mencegah 

penyebaran baru virus Covid-19 ini.

Oleh : 
Andharu Wahyu

CAKRAWALA
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N
amun sering kali banyak 
muncul keluhan karena 
koneksi internet di rumah tidak 
stabil bahkan lelet. Salah satu 

penyebab koneksi internet sering lelet 
adalah ketersediaan bandwith semakin 
mengecil selaras dengan 
perkembangan perangkat komunikasi 
elektronik, seperti smartphone, laptop 
dan gadget lainnya. Hal ini 
mengakibatkan lalu lintas komunikasi 
dan internet dalam frekuensi yang 
tersedia menjadi makin penuh.

Pada prinsipnya, penyelenggara jasa 
telekomunikasi wajib menyediakan 
pelayanan telekomunikasi berdasarkan:

a. Perlakuan yang sama dan 
pelayanan sebaik-baiknya bagi 
semua pengguna;

b. Peningkatan efisiensi dalam 
penyelenggaraan telekomunikasi; 
dan

c. Pemenuhan standar pelayanan 
serta standar penyediaan sarana 
dan prasarana.

Sesuai dengan Pasal 68 Peraturan 
Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 
tentang Penyelenggara Telekomunikasi, 
ternyata Phaprosers sebagai pelanggan 
yang merasa dirugikan secara langsung, 
bisa lho mengajukan ganti rugi. Asal, 
dapat dibuktikan bahwa kerugian yang 
diderita memang merupakan kesalahan 
atau kelalaian dari Internet Service 
Provider (ISP). ISP adalah penyelenggara 
jasa multimedia, di antaranya jasa akses 
internet kepada masyarakat. 
Permintaan ganti rugi yang dimaksud 
dapat melalui proses pengadilan atau di 
luar pengadilan dengan cara konsiliasi, 
mediasi atau arbitrase. Pemberian ganti 
rugi juga tidak serta merta 
menghapuskan kemungkinan tuntutan 
pidana berdasarkan pembuktian 

adanya unsur kesalahan. ISP yang 
menyelenggarakan atau 
memperdagangkan jasa internet yang 
tidak sesuai dengan janji dalam iklan 
atau promosi penjualan lainnya dapat 
diancam penjara maksimal lima (5) 
tahun atau pidana denda paling banyak 
Rp2 miliar. Perlu dicatat, pelanggan 
sebagai konsumen mempunyai hak:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan 
dan keselamatan dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau 
jasa serta mendapatkan barang dan/
atau jasa tersebut sesuai dengan 
nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, 
jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan 
keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, 
perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan 
konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapat pembinaan 
dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau 
dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan 
kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/
atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau 
tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Di sisi lain pelaku usaha dilarang 
menawarkan, mempromosikan, 
mengiklankan suatu barang dan/atau 

jasa secara tidak benar, dan/atau 
seolah-olah:

a. Barang tersebut telah memenuhi 
dan/atau memiliki potongan 
harga, harga khusus, standar 
mutu tertentu, gaya atau mode 
tertentu, karakteristik tertentu, 
sejarah atau guna tertentu;

b. Barang tersebut dalam keadaan 
baik dan/atau baru;

c. Barang dan/atau jasa tersebut 
telah mendapatkan dan/atau 
memiliki sponsor, persetujuan, 
perlengkapan tertentu, 
keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja 
atau aksesoris tertentu;

d. Barang dan/atau jasa tersebut 
dibuat oleh perusahaan yang 
mempunyai sponsor, persetujuan 
atau afiliasi;

e. Barang dan/atau jasa tersebut 
tersedia;

f. Barang tersebut tidak 
mengandung cacat tersembunyi;

g. Barang tersebut merupakan 
kelengkapan dari barang tertentu;

h. Barang tersebut berasal dari 
daerah tertentu;

i. Secara langsung atau tidak 
langsung merendahkan barang 
dan/atau jasa lain;

j. Menggunakan kata-kata yang 
berlebihan, seperti aman, tidak 
berbahaya, tidak mengandung 
risiko atau efek sampingan tanpa 
keterangan yang lengkap;

k. Menawarkan sesuatu yang 
mengandung janji yang belum pasti.

Pelaku usaha juga dilarang 
memperdagangkan barang dan/atau 
jasa yang tidak sesuai dengan janji 
yang dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan atau promosi 
penjualan barang dan/atau jasa.

Sebagai konsumen yang merasa 
dirugikan, Phaproser dapat menggugat 
ISP melalui lembaga yang berfungsi 
untuk menyelesaikan sengketa antara 
konsumen dan pelaku usaha atau juga 
bisa melalui peradilan yang berada di 

lingkungan peradilan 
umum.

GAGAL WORK FROM HOME KARENA 
KONEKSI INTERNET TERGANGGU?  
KONSUMEN BERHAK MENUNTUT, LHO!
Di tengah pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, 
banyak perusahaan yang masih membuat kebijakan work from 
home atau bekerja dari rumah bagi karyawannya. Di satu sisi, 
pegawai tidak khawatir karena risiko penularan virus Covid-19 
menjadi lebih rendah dibanding jika harus tiap hari datang ke 
kantor. Namun di sisi lain, bekerja dari rumah wajib hukumnya 
mempunyai jaringan internet yang stabil. Hal ini karena 
banyaknya pekerjaan yang mengharuskan untuk 
berkomunikasi via internet, di antaranya seperti webinar, 
online meeting, atau sekadar berkirim surat elektronik. 

CAKRAWALA

Oleh : 
Ajeng Vania
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I
nvestasi, menurut definisi dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK),  adalah 

penanaman modal yang biasanya 

dilakukan dalam jangka panjang 

untuk pengadaan aktiva lengkap atau 

pembelian saham-saham dan surat 

berharga lain untuk memperoleh 

keuntungan. Tetapi dalam 

kenyataannya, masih banyak bentuk 

investasi yang ditawarkan kepada publik 

tidak dapat dipertanggungjawabkan, 

terutama menyangkut pembagian 

keuntungan yang di awal penawaran 

justru menjadi strategi  utama dalam 

menarik nasabah. Pada akhirnya, dana 

nasabah yang tersimpan juga ikut hilang 

dan tidak jelas keberadaannya. Kondisi 

inilah yang kemudian memunculkan 

istilah “Investasi Bodong” di kalangan 

masyarakat.

Setiap tawaran investasi pasti dimulai 

dengan penjelasan yang terdengar 

logis. Inilah alasan masih banyaknya 

orang tertipu dan menanamkan 

modalnya di investasi bodong tersebut. 

Modusnya pun selalu sama, yaitu 

mengumpulkan dana sebesar-besarnya 

dari masyarakat dengan menawarkan 

hasil yang besar dalam waktu cepat. 

Skema yang sering mereka gunakan 

adalah foreign exchange (forex), 

multilevel marketing atau MLM, 

cryptocurrency, crowdfunding atau 

pengumpulan modal bersama, dan 

money game dengan skema Ponzi.

Kenyataannya, investasi yang 

sebenarnya membutuhkan waktu untuk 

bisa memberikan keuntungan bagi para 

penanam modal. Agar terhindar dari 

jebakan investasi bodong, pastikan 

keputusan berinvestasi yang akan 

diambil sudah melalui pertimbangan 

yang matang. Berikut adalah tips untuk 

mengenali ciri-ciri investasi bodong dan 

cara untuk menghindarinya:

Cari Informasi Sebanyak-banyaknya

Sebelum setuju untuk menanamkan 

uang pada suatu investasi, alangkah 

baiknya untuk mencari informasi 

terlebih dahulu. Pelajari produk 

investasi yang ditawarkan, identifikasi 

secara dalam jenis program 

penawarannya, dan lakukan 

pemeriksaan perizinan lembaga atau 

perusahaan yang menawarkan 

investasi. Jangan karena pengaruh 

tawaran besar atau sekadar ikut-

ikutan. Calon investor juga harus teliti 

dalam menyerap informasi terkait 

dengan karakteristik investasi yang 

akan dituju.

Janji Imbal Hasil yang Tidak Wajar, 

Biasanya Memang Tidak Wajar

Hati-hati saat ada produk yang 

menawarkan imbal hasil besar. 

Oknum penipu berkedok investasi 

biasanya menawarkan return atau 

keuntungan yang sangat tinggi 

bahkan seringkali tidak masuk akal 

dan/atau dalam jumlah yang 

dipastikan. Apalagi jika tawaran 

tersebut membutuhkan modal yang 

jumlahnya tidak terlalu besar tapi 

nasabah dijanjikan keuntungan yang 

sangat besar dalam jangka waktu 

singkat. Ingat asas high risk, high 

return, lakukan penghitungan secara 

sederhana untuk memperkirakan 

apakah tawaran tersebut masuk akal 

atau tidak.

Bentuk dan Cara Memasarkan 

Produk Investasi

Dalam setiap produk investasi yang 

resmi, biasanya mekanisme cara kerja, 

pembagian keuntungan, dan hal-hal 

lainnya diatur dengan jelas dan ada izin 

dari pihak OJK, BI, maupun Bappebti. 

Sebagian besar perusahaan investasi 

yang legit memiliki standar operasi 

yang baku dalam menjalankan 

produknya. Sebaliknya, perusahaan 

atau lembaga yang memasarkan 

produk investasi bodong, terkadang 

tidak mempunyai standar baku 

tentang bagaimana menjalankan 

produk investasi tersebut, bahkan ada 

beberapa investasi bodong yang justru 

tidak memiliki produk dan cara 

penjualan yang resmi. Oleh karena itu, 

baca dengan saksama ketentuan yang 

berkaitan dengan produk investasi 

tersebut sebelum menyerahkan dana. 

Baca dengan teliti setiap pasal yang 

tertuang dalam perjanjian investasi 

tersebut agar tidak menimbulkan salah 

persepsi di kemudian hari. Bila perlu, 

lakukan pengikatan perjanjian jual beli 

tersebut di hadapan notaris.

Tidak semua produk investasi yang 

ditawarkan kepada masyarakat adalah 

investasi bodong, karena masih ada 

produk-produk investasi yang 

memang secara nyata memberikan 

imbal hasil bagi para nasabahnya. 

Kuncinya adalah berhati-hati dan 

teliti. Untuk itulah diperlukan 

penelusuran secara lengkap dan 

komprehensif mengenai produk 

investasi yang ditawarkan. Jangan 

ragu untuk menghubungi pihak 

regulator yaitu OJK, jika ada keraguan 

tentang tawaran investasi yang dirasa 

tidak wajar. Dan yang terakhir, jangan 

mudah tergiur dengan iming-iming 

ataupun janji-janji keuntungan yang 

sangat besar. Ada pepatah bijak 

mengatakan “if something seems too 

good to be true, it probably is”.

TIPS AGAR TAK TERTIPU 

INVESTASI BODONG
Kita sudah tidak asing lagi dengan istilah “investasi bodong”. Apalagi banyak media  yang meliput tentang 

masih banyaknya masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok investasi yang menjanjikan 

imbal hasil besar dengan iming-iming keuntungan yang tinggi atau tidak wajar. Janji-janji yang seperti 

inilah yang membuat masyarakat mudah tergiur dan akhirnya terperangkap dalam investasi bodong ini.

Oleh : 
Andry Pramono
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J
amu adalah bahan alam berupa 
simplisia sederhana (rebusan atau 
seduhan dari irisan rimpang, 
daun, umbi atau akar) yang 

berkhasiat secara empiris atau turun 
temurun dan belum terbukti secara 
ilmiah. Bahan baku yang digunakan 
belum terstandar takarannya maupun 
kandungan senyawa alamnya.

Obat Herbal Terstandar adalah bahan 
alam (dapat berasal dari ramuan jamu) 
yang khasiatnya telah terbukti secara 
ilmiah melalui studi pra-klinik secara in 
vivo (dilakukan pengujian pada hewan 
percobaan) mapun in vitro (dilakukan 
pengujian pada organ atau bagian sel 
dengan media buatan di luar tubuh 
makhluk hidup). Bahan baku yang 
digunakan telah terstandar.

Fitofarmaka adalah senyawa dari bahan 
alam yang telah dibuktikan keamanan 
dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji 
praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan 
produk jadinya telah distandardisasi.

Terkait dengan maraknya pemberitaan 
mengenai bahan alam yang kerap kali 
diklaim memiliki khasiat untuk 
mengobati atau menyembuhkan gejala 
Covid-19, sebagai konsumen hendaknya 
kita lebih cermat dalam menerima 
informasi mengenai manfaat serta cara 
penggunaanya. Kita juga harus mencari 
tahu apakah produk tersebut telah 
secara legal terdaftar di Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) dan terbukti 
secara ilmiah. Beberapa hal yang perlu 
Phaproser perhatikan mengenai produk 
obat tradisional atau yang berasal dari 
bahan alam adalah sebagai berikut:

a. Produk yang didaftarkan harus 
teruji keamanannya sesuai 
persyaratan yang telah ditetapkan 
serta memenuhi persyaratan mutu 
yang berlaku.

b. Cek legalitas atau keabsahan kode 
pendaftaran (Nomor Izin Edar/NIE) 
pada situs https://cekbpom.pom.
go.id/ Kode pendaftaran yang 
diawali dengan TR adalah untuk 
produk berlabel Jamu, HT untuk 

produk berlabel Obat Herbal 
Terstandar dan FF untuk produk 
Fitofarmaka.

c. Jenis klaim untuk produk Jamu 
adalah “secara tradisional digunakan 
untuk (khasiat)” sedangkan untuk 
Obat Herbal Terstandar dan 
Fitofarmaka adalah “membantu 
(khasiat)”. Artinya bukan dengan 
klaim “mengobati” bahkan 
“menyembuhkan” bahkan ditambah 
lagi dengan adanya testimoni orang 
yang telah menggunakannya (tidak 
dapat dibuktikan kebenarannya).

Badan Kesehatan Dunia (World Health 
Organization/WHO) mendukung 
serangkaian penelitian sebagai upaya 
untuk menemukan alternatif 
pengobatan dari bahan alam yang dapat 
dibuktikan secara ilmiah sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan keamanan dan 
khasiatnya. Sejalan dengan hal tersebut, 
baik BPOM maupun Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
mendukung dan terbuka untuk 
melakukan uji klinis terhadap produk 
obat tradisional yang berpotensi untuk 
menunjang terapi Covid-19.

Sementara itu, produk obat tradisional 
yang telah terbukti secara ilmiah dan 
dapat Phaproser gunakan/konsumsi 
sebagai suplemen penunjang daya 
tahan tubuh dengan mekanisme 
modulasi atau stimulasi reaksi imun 
dalam tubuh antara lain produk yang 
mengandung:

1. Ekstrak Echinacea yang diperoleh 
dari tanaman Echinacea purpurea. 
Mekanisme aksinya adalah 
meningkatkan respon antibodi, 
respon imun bawaan serta respon 
imun adaptif pada sistem imun di 
dalam tubuh. Produk suplemen ini 
juga dikombinasikan dengan 
bahan lainya seperti Black 
Eldeberry Extract dan Zinc 
Picolinate atau dengan tambahan 
Vitamin C. Selain terdaftar sebagai 
Suplemen Kesehatan (kode SD), 
produk ini juga terdaftar sebagai 
Jamu (kode TR).

2. Ekstrak Meniran yang diperoleh 
dari tanaman Phyllanthus niruri. 
Mekanisme aksinya dengan 
meningkatkan aktivitas limfosit 
dan fagosit dari sel makrofag 
dalam sistem imun tubuh 
sehingga respon imun meningkat 
(aktivasi sel-sel imun di dalam 
tubuh). Produk dengan komposisi 
tunggal ekstrak meniran terdaftar 
sebagai Fitofarmaka (kode FF) 
sedangkan yang dikombinasikan 
dengan bahan lain seperti 
Morindae fructus Extract, Vitamin 
C, Vitamin B1, Vitamin B6 dan 
Ekstrak Ecinacea terdaftar sebagai 
produk Jamu (kode TR).

Beberapa hal yang harus Phaproser 
perhatikan dalam penggunaan 
suplemen-suplemen ini adalah:

a. Suplemen ini merupakan 
penunjang daya tahan tubuh dan 
bukan sebagai “obat” yang 
menyembuhkan atau mengobati, 
sehingga gunakanlah secara bijak 
dan sesuai kebutuhan.

b. Perhatikan kontraindikasinya 
terutama untuk orang yang memiliki 
gangguan pada sistem imun seperti 
penderita: Systemic Lupus 
Erythematosus (SLE) atau Lupus, 
Rheumatoid arthritis, Psoriasis dan 
pasien yang mengonsumsi obat-
obatan penekan sistem imun/ 
imunosupresan lain seperti pasca 
donor organ.

c. Tidak dianjurkan digunakan dalam 
jangka panjang dan terus-menerus 
karena justru akan menyebabkan 
sistem imun menjadi tidak 
responsif (manja) ketika terjadi 
infeksi pada tubuh, karena terbiasa 
distimulasi dengan penggunaan 

suplemen tersebut.

BAHAN ALAM UNTUK 
PENCEGAHAN COVID-19 
Sebagai negara yang memiliki banyak tradisi dan kearifan lokal di bidang tanaman obat, seperti halnya 

Negeri Tirai Bambu dan negara-negara Asia lainnya, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang 

berlimpah. Indonesia memiliki banyak potensi alam yang dapat mendukung dunia pengobatan, salah 

satunya adalah produk jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Masih ingatkan Phaproser apa 

perbedaan ketiganya?

INFO KESEHATAN

Oleh : 
Yulia Damayanti
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A
kan tetapi, meskipun aktivitas 
stay at home dapat memutus 
mata rantai penularan virus 
corona yang kian hari 

kasusnya semakin meningkat, hal ini 
dapat berdampak pada kesehatan 
mental banyak orang.  Terutama bagi 
mereka yang kesehariannya terbiasa 
melakukan aktivitas di luar rumah 
bersama banyak orang.

Untuk mengatasi hal tersebut, salah 
satu trik jitu untuk mengisi hari-hari saat 
stay at home selama pandemi Covid-19 
adalah dengan menekuni hobi.

Apa saja hobi yang bisa dilakukan 
selama stay at home?

Pada dasarnya, Phaprosers bebas 
melakukan hobi apapun selama tetap 
mematuhi protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19. Namun, tahukah 
Phaprosers? Menekuni hobi juga bisa 
sekaligus mendatangkan manfaat, lho. 

Berikut adalah beberapa ide hobi 
menarik yang dapat Phaprosers tekuni 
selama di rumah aja.

1. Hobi yang bisa mendatangkan 
cuan, di antaranya:

 Masak

Phaprosers punya hobi masak? Kalau 

punya, ayo lanjutkan! Hobi yang satu 

ini jika ditekuni bisa mendatangkan 

cuan tambahan, lho.  Coba buat 

makanan dari resep-resep yang ada di 

internet atau mungkin berkreasi 

sendiri dengan bahan-bahan yang ada. 

Kalau sudah jadi, coba tawarkan ke 

keluarga dan teman-teman lalu 

perhatikan respon mereka. Jika 

respon mereka positif, cobalah untuk 

menjualnya. Target pembelinya bisa 

beragam mulai dari tetangga, rekan 

kerja, rekan sekolah, atau memasarkan 

lewat media sosial untuk mendapat 

pasar yang lebih luas.

 Bercocok tanam

Adanya situasi pandemi yang 

mengharuskan kita untuk tetap tinggal 

di rumah merupakan momen yang pas 

untuk mengasah hobi bercocok tanam.  

Bercocok tanam tidak perlu dilakukan di 

ladang atau lahan yang luas, melainkan 

bisa kita lakukan di pekarangan 

belakang rumah yang kosong.

Banyak jenis tanaman yang bisa 

ditanam di sekitar rumah dengan masa 

panen yang cepat di antaranya, 

tanaman tomat, cabai, terong, 

kangkung, dll. Hobi ini selain dapat 

menenangkan pikiran juga dapat 

menghasilkan cuan jika sudah masuk 

masa panen. 

 Fotografi

Bagi Phaprosers yang tertarik dengan 

dunia fotografi, di masa pandemi ini 

bisa belajar lebih banyak lagi entah 

melalui YouTube atau belajar dengan 

teman sesama penggemar fotografi.  

Hal ini memberi kesempatan bagi 

Phaprosers yang senang dengan 

fotografi untuk hunting foto dan 

menambah portofolio karyanya 

sehingga dapat menawarkan jasanya 

kepada orang lain di kemudian hari.

2. Hobi yang dapat menambah 

ilmu baru, antara lain:

 Kuliah online

Bagi Phaprosers yang senang menambah 

ilmu pengetahuan baru, Phaprosers 

dapat mengakses situs-situs MOOC 

(Massive Open Online Course), seperti 

Coursera dan EdX. Di situs-situs tersebut. 

Phaprosers dapat mengikuti berbagai 

kuliah dari universitas-universitas 

ternama dunia secara online (ada yang 

gratis dan ada pula yang berbayar). 

 Belajar bahasa asing
Menambah kemampuan berbahasa 
asing selain mengasyikkan juga dapat 
memperluas jaringan kita ke dunia 
luar. Banyak aplikasi-aplikasi untuk 
belajar bahasa asing yang dapat 
Phaprosers manfaatkan, seperti 
Duolingo yang tentunya gratis.

3. Hobi yang dapat menyehatkan 
badan, di antaranya:

 Home workout
Tidak bisa ke arena gym? Buat saja 
arena gym di rumah masing-masing. 
Itulah yang sekarang dilakukan banyak 
orang, dengan bantuan peralatan 
olahraga di rumah seperti dumble, tali 
skipping, yoga mat, dan lain-lain, kita 
bisa berlatih secara optimal di rumah 
sendiri. Sementara itu Phaprosers juga 
dapat menemukan banyak video 
tutorial seputar kegiatan olahraga di 
rumah, di channel YouTube.

Phaprosers juga bisa melakukan 
beberapa teknik untuk menjaga agar 
postur badan kamu tetap bagus 
misalnya push-up, sit-up, jumping jack, 
crunch dan lain sebagainya. Dengan 
begitu, ketika pandemi ini berlalu 
Phaprosers mungkin bisa 
memamerkan hasil ‘kerja keras’ 
Phaprosers selama di rumah aja.

 Bersepeda
Bersepeda, jika dilakukan minimal 2,5 
jam seminggu atau 30 menit setiap hari 
secara rutin memiliki dampak positif bagi 
kesehatan tubuh, seperti menguatkan 
jantung, meningkatkan massa otot, 
merawat sendi, menjaga berat badan, 
serta menurunkan tingkat stres. 

Akan tetapi karena bersepeda ini 
merupakan aktivitas outdoor, jangan 
lupa untuk tetap selalu mematuhi 
protokol kesehatan pencegahan 

Covid-19, ya.

JALANI HOBI

DEMI KESEHATAN JIWA DAN RAGA

DI MASA PANDEMI
Pandemi virus corona (Covid-19) yang terjadi di seluruh dunia, 

mengharuskan semua orang untuk melakukan physical distancing, 

salah satunya adalah dengan membatasi aktivitas di luar rumah 

atau stay at home.

Oleh : 
Jalu Satwiko
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B
elum lagi jika bicara 

dampaknya  terhadap 

perekonomian nasional yang 

nyaris porak-poranda akibat 

bencana pandemi COVID19 ini. Resesi 

terus mengancam, mulai dari negara 

berkembang hingga negara maju, di 

antaranya AS, Perancis, Jerman, dan 

beberapa negara maju lainnya. Di 

dalam negeri, tidak hanya sektor 

pariwisata dan perhotelan yang 

semakin terpuruk. Bisnis farmasi 

nasional pun yang mestinya masih 

tetap eksis, tetapi pada kenyataannya 

juga ikut oleng. Hal ini disebabkan 

karena kurangnya daya beli 

masyarakat karena faktor ekonomi. 

Sebagian ada yang takut untuk 

berobat ke rumah sakit ataupun 

puskesmas, karena takut tertular dari 

pasien yang dirawat. Akibatnya tentu 

saja kondisi finansial rumah sakit 

mulai tidak stabil, di sisi lain biaya 

operasional tidak bisa dibendung.

Tentu saja kondisi seperti ini bukan 

hanya terjadi di negeri kita tercinta ini, 

hampir di seluruh belahan dunia 

mengalami permasalahan yang sama. 

Jadi sangat penting bagi kita menyikapi 

dan beradaptasi dengan kondisi seperti 

ini. Jangan hanya berkeluh kesah, 

apalagi menyerah. Intinya, semua pihak 

harus saling bekerja sama satu sama 

lain. Pandemi Covid-19 bukan hanya 

tanggung jawab pemerintah, melainkan 

tanggung jawab kita semua. Tidak 

boleh hanya berfokus pada masalah, 

melainkan harus berfokus pada solusi.  

Bukan tidak mungkin kondisi seperti ini 

akan berlangsung lama, dan kita harus 

mampu  “beradaptasi” dengan kondisi 

seperti ini, hingga pada saatnya nanti 

bisa hidup normal dengan tatanan 

kehidupan yang baru atau normal baru, 

dengan cara-cara yang baru.

Upaya Tim  Pemasaran  Farmasi  

dalam Menghadapi Pandemi 

COVID19

Bagi tim pemasaran, harusnya 

tidaklah terlalu sulit untuk beradaptasi 

dengan kebiasaan baru ini. Dari 

berbagai sumber informasi, adaptasi 

kebiasaan baru adalah cara kita 

mengubah perilaku, gaya hidup, dan 

kebiasaan sebelumnya. Selain harus 

menerapkan pola hidup sehat dan 

bersih, sangat penting bagi tim 

pemasaran untuk menerapkan 

protokol kesehatan sebagai berikut:

□	 Mengutamakan kebersihan 

tangan

 Sejak pandemi COVID-19 mulai 

merebak di berbagai belahan dunia, 

ADAPTASI KEBIASAAN BARU 

DALAM DUNIA PEMASARAN
Tanpa terasa waktu terus berlalu. Sudah lebih dari enam bulan kita menjalani hari-hari di 

tengah pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan akan berakhirnya. Bencana berupa virus 

penyakit yang tak kasat mata ini semakin menghantui hampir seluruh belahan dunia. Walau 

tak kasat mata, dampak yang ditimbulkan luar biasa. Setiap hari media memberitakan jumlah 

kasus positif yang semakin bertambah, demikian juga jumlah pasien yang meninggal dunia. 

Lebih menyedihkan lagi, bukan hanya warga biasa yang menjadi korban, sejumlah tenaga 

kesehatan (nakes) seperti dokter, perawat, bidan semakin banyak yang menjadi korban.

POJOK MARKETING
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berbagai lembaga yang terkait 

seperti WHO, mengumumkan 

bahwa “tangan” merupakan salah 

satu anggota tubuh yang sangat 

mudah menularkan virus dari orang 

ke orang. Maka disimpulkan bahwa 

menjaga kebersihan tangan 

sangatlah penting untuk kesehatan 

setiap orang. Tidaklah 

mengherankan jika gerakan 

mencuci tangan dengan sabun 

menjadi gerakan nasional sebagai 

upaya untuk mencegah penularan 

dan juga bertujuan untuk memutus 

rantai penularan.

 Bagi tim pemasaran farmasi yang 

banyak berhubungan dengan tim 

kesehatan di rumah sakit, yakni 

dokter, perawat, apoteker dan 

lainnya, harus bisa beradaptasi 

untuk menjaga kebersihan tangan 

dengan selalu mencuci tangan 

dengan sabun, dan selalu 

membawa hand sanitizer untuk 

memastikan tangan  selalu bersih. 

□	 Selalu memakai masker saat 

beraktivitas di lapangan

 Gerakan menggunakan masker 

akhir-akhir ini merupakan langkah 

konkret untuk memutus rantai 

penularan Covid-19. Bahkan di 

beberapa kota besar, pemerintah 

setempat memberlakuan sanksi bagi 

setiap orang yang beraktivitas di 

lapangan namun tidak 

menggunakan masker. Khusus tim 

pemasaran yang banyak beraktivitas 

di lapangan, penggunaan masker 

menjadi hal yang sangat penting.

□	 Tidak menyentuh bagian wajah 

ketika beraktivitas di lapangan

 Adaptasi kebiasaan baru untuk tidak 

bersentuhan dengan bagian wajah, 

seperti bersalaman atau saling 

merangkul sudah menjadi hal yang 

wajib untuk diterapkan saat 

beraktivitas di lapangan. Bersalaman 

cukup dengan mengangkat kedua 

tangan atau dengan gerakan 

tertentu yang bisa menggantikan 

jabat tangan. Penting untuk 

diperhatikan bagi tim pemasaran 

untuk selalu menebar senyum dan 

berlaku sopan kepada pelanggan, 

tanpa harus berjabatan tangan;

□	 Rutin mengonsumsi vitamin dan 

menjaga pola makan yang bergizi

 Sangatlah penting menjaga daya 

tahan tubuh dengan 

mengomsumsi obat-obat tertentu, 

yaitu vitamin C dan mineral, serta 

menjaga pola makanan yang 

bergizi. Aktivitas di lapangan yang 

rentan terhadap penularan virus 

dan juga radikal bebas, harus 

diantisipasi dengan memperkuat 

daya tahan tubuh. Pasalnya bagi 

tim pemasaran tidak mungkin 

hanya dengan beraktivitas dari 

rumah tanpa harus bertemu 

pelanggan;

□	 Rutin memeriksa suhu tubuh 

dengan thermogun

 Salah satu upaya mendeteksi dini 

terhadap penularan virus 

COVID-19 yaitu dengan rutin 

memeriksa suhu tubuh dan 

memastikan suhu tubuh selalu 

dalam keadaan normal. Jika suhu 

tubuh di atas rata-rata normal, 

maka harus segera memeriksakan 

diri ke dokter.

□	 Senantiasa menjaga jarak fisik 

(physical distancing)

 Saat beraktivitas di lapangan dan 

harus bertatap muka langsung 

dengan pelanggan, tim 

pemasaran Phapros tetap 

menjaga jarak, dan menghindari 

bersentuhan langsung. Kita tidak 

pernah tahu, penularan virus bisa 

dari mana saja dan dari siapa saja. 

Walaupun seseorang kelihatan 

nampak sehat, bisa saja bersatatus 

“OTG” (orang tanpa gejala), dan 

kasus seperti ini sangat sering 

ditemukan.

□	 Berusaha untuk menghindari 

kerumunan

 Penularan virus Covid-19 ini 

sangat mudah terjadi pada 

kerumunan orang seperti di pasar 

atau mal, di stasiun bus atau 

kereta, di bandara, bahkan di 

tempat-tempat peribadatan. Jika 

pun harus di lakukan, protokol 

kesehatan wajib diterapkan untuk 

memutus mata rantai penularan.

□	 Beralih  ke transaksi virtual

 Walaupun bukan hal yang baru, 

membiasakan diri dengan 

transaksi virtual menjadi sangat 

penting dibanding harus 

menggunakan uang tunai. 

Dikhawatirkan, uang tunai bisa 

menjadi sumber penularan virus, 

karena sudah dipegang oleh 

banyak orang.

□	 Memaksimal media online 

sebagai ajang komunikasi 

dengan pelanggan

 Seiring dengan era digitalisasi, 

penggunan media elektronik 

sudah bukan menjadi hal yang 

baru dalam aktivitas pemasaran, 

baik itu via dalam jaringan 

(daring) maupun luar jaringan. 

Yang terpenting adalah 

bagaimana kebijakan dan 

kecerdasan tim pemasaran untuk 

menggunakan media sosial dalam 

proses promosi.

Masih banyak kebiasaan baru yang 

wajib diterapkan oleh tim pemasaran 

untuk bisa tetap produktif sekaligus 

tetap sehat. Namun yang terpenting 

adalah tetap menjaga semangat dan 

kemauan yang kuat serta disiplin yang 

tinggi untuk beradaptasi dengan 

kebiasaan baru. Tantangan dan 

perubahan itu selalu ada, bagaikan 

menu makan yang selalu tersedia di 

meja makan, menjadi santapan wajib 

setiap hari. Tidak kalah pentingnya, 

adaptasi harus diiringi dengan inovasi 

dan kreativitas tinggi bagi setiap insan 

pemasaran.

Berbagai tokoh di bidang pemasaran 

sangat menekankan pentingnya 

adaptasi terhadap kebiasaan baru 

dalam menghadapi perubahan yang 

begitu cepat dan terkadang tidak 

menentu. Demikian juga bagi team 

pemasaran, untuk sukses beradaptasi 

dengan kebiasaan baru, prosesnya 

harus dijalani mulai dari alam bawah 

sadar, dengan membangun impian 

untuk tetap bisa produktif di tengah 

situasi pandemi Covid-19, dengan 

diikuti tindakan yang nyata. Jika 

sudah menjadi kebiasaan baru, lalu 

berubah menjadi karakter yang akan 

menentukan kesuksesan seseorang. 

Semoga tulisan singkat ini bisa 

menjadi inspirasi untuk dapat 

beradaptasi terhadap kebiasaan baru 

dalam dunia pemasaran, khususnya 

bagi tim pemasaran dunia farmasi. 

Tetap produktif tetapi juga tetap fit 

jasmani dan rohani. Semoga!

Oleh : 
Hapzon Effendi
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ALA PHAPROS #AYOBERUBAH 

I
mplementasi new normal diatur 

dalam Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 

tentang Panduan Pencegahan dan 

Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja 

Perkantoran dan Industri dalam 

Mendukung Keberlangsungan Usaha 

pada Situasi Pandemi. Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pembatasan Sosial Berskala 

Besar ( PSBB) dalam rangka percepatan 

penanganan Covid-19 telah menyatakan 

bahwa PSBB dilakukan salah satunya 

dengan meliburkan tempat kerja. 

Namun, dunia usaha seperti tempat 

Phaproser bekerja tidak mungkin 

selamanya dilakukan pembatasan, 

karena roda industri dan perusahaan 

harus tetap berjalan.

Beberapa panduan adaptasi kebiasaan 

baru yang harus dilaksanakan oleh 

perkantoran dan industri seperti yang 

tercantum dalam Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor HK.01.07/

MENKES/328/2020 adalah:

1. Perusahaan wajib membentuk 

Tim Penanganan Covid-19 yang 

terdiri dari pimpinan, bagian 

kepegawaian, bagian K3 dan 

petugas kesehatan yang 

diperkuat dengan surat keputusan 

dari pimpinan tempat kerja. 

2. Pimpinan atau pemberi kerja 

memberikan kebijakan dan 

prosedur pelaporan setiap ada 

kasus yang dicurigai Covid-19 

(gejala demam atau batuk/pilek/

nyeri tenggorokan/sesak napas) 

untuk dilakukan pemantauan oleh 

petugas kesehatan. 

3. Tidak memperlakukan kasus 

positif sebagai suatu stigma. 

4. Pengaturan bekerja dari rumah 

(work from home) dengan 

menentukan pekerja esensial yang 

perlu tetap bekerja/datang ke 

tempat kerja dan pekerja yang dapat 

melakukan pekerjaan dari rumah. 

5. Di pintu masuk tempat kerja 

lakukan pengukuran suhu dengan 

menggunakan thermogun. 

Sebelum masuk kerja terapkan 

Self Assessment Risiko Covid-19 

untuk memastikan pekerja yang 

akan masuk kerja dalam kondisi 

tidak terjangkit Covid-19. 

Di perusahaan kita, Phapros, semua hal 

yang diatur dalam keputusan Menteri 

Kesehatan sudah diupayakan dengan 

baik oleh manajemen serta pihak-

pihak yang terkait. Dimulai dari 

pembentukan tim khusus penanganan 

Covid, melakukan survei Covid, hingga 

penyediaan prasarana yang dapat 

mencegah penyebaran virus covid-19.

Dalam menghadapi kondisi saat ini, 

Phapros sudah mempersiapkan 

beberapa langkah dalam mengadapi 

masa adaptasi kebiasaan baru antara 

lain:

• Employee Protection and Support 

 Memastikan kesehatan fisik 

dan mental, serta motivasi 

karyawan dalam bekerja.

• Managing Productivity  

Memastikan konsistensi tingkat 

produktivitas karyawan dan bisnis 

dengan protokol dan cara kerja baru.

• Managing Sustainability  

Memastikan mitigasi risiko untuk 

mempertahankan dan menjaga 

keberlangsungan usaha.

• Re-Start in New Ways  Memastikan 

pemulihan operasi dan pelayanan 

pasca PSBB dan membentuk cara-

cara baru dalam berbisnis dan 

pelayanan kepada pelanggan.

• Capitalize New Opportunities  

Mengapitalisasi peluang baru dari 

situasi selama PSBB Covid-19 

untuk memastikan impact positif 

bagi karyawan dan perusahaan.

Phaproser, sebagai bentuk semangat 

kita untuk melakukan adaptasi 

kebiasaan baru yang ada, yuk kita sama-

sama saling menjaga diri dan saling 

mengingatkan untuk menerapkan 3M, 

yakni mencuci 

tangan, menjaga jarak 

dan memakai masker.

ADAPTASI KEBIASAAN BARU 

Phaproser pasti sudah pernah dengar apa itu New Normal.  

Sejak Juli lalu, pemerintah mengubah istilah "new normal" dengan 

istilah "adaptasi kebiasaan baru". Namun pada prinsipnya tetap 

sama yaitu penerapan perubahan mindset, perilaku, dan cara kerja 

baru dalam menjalankan aktivitas atau proses bisnis perusahaan 

dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Hal ini 

dimaksudkan agar kita tetap sehat, produktif, serta tetap dapat 

menangkap peluang. Saat ini, pemerintah sudah menerbitkan 

protokol kesehatan bagi perkantoran dan industri dalam 

menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19 yang diatur 

dalam Keputusan Menteri Kesehatan. 

Oleh : 
Helmy Hadi Hidayat

SDM
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S
ektor usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) memiliki 

kontribusi sebesar 60,3% dari 

total produk domestik bruto 

(PDB) Indonesia. Apalagi dengan jumlah 

UMKM yang kini mencapai 64,2 juta unit, 

sendi utama perekonomian nasional itu 

mampu menyerap 97% dari total tenaga 

kerja dan 99% dari total lapangan kerja. 

Di masa transisi pasca pandemi Covid-19 

diperlukan banyak dukungan agar sektor 

UMKM kembali menggeliat. 

PT Pharpros Tbk, anak usaha dari  

PT Kimia Farma Tbk, memberikan 

dukungan modal kerja kepada 

pengusaha UMKM sebagai bagian dari 

pelaksanaan Program Kemitraan. Untuk 

tahun 2020, perseroan mengalokasikan 

dana Program Kemitraan sebesar Rp1,9 

miliar. Corporate Secretary PT Phapros Tbk 

Zahmilia Akbar mengatakan, dana 

kemitraan merupakan dana bergulir 

yang diperuntukkan bagi 

pengembangan UMKM yang juga 

merupakan skakeholder perusahaan.

“Selama ini dana program kemitraan  

PT Phapros Tbk masuk kategori lancar. 

Artinya, mitra binaan yang mendapatkan 

dana ini mampu mengembangkan 

bisnis dengan tetap memenuhi 

kewajiban pembayaran cicilan tepat 

waktu. Kami juga menyalurkan dana Bina 

Lingkungan senilai Rp1,6 miliar,” tuturnya 

di Jakarta (7/7).

Dia menambahkan salah satu pengusaha 

UMKM yang berhasil melalui fase krisis 

saat pandemi Covid-19 adalah Triyanto, 

seorang warga Kudus yang juga 

merupakan mitra binaan PT Phapros Tbk.

“Bapak Triyanto merupakan 

pengusaha sirup parijoto atau 

medinilla speciosa mitra binaan  

PT Phapros Tbk. Buah parijoto ini 

merupakan olahan tanaman endemik 

di Gunung Muria, Kudus, Jawa 

Tengah,” tegasnya. 

Triyanto menjelaskan pengelolaan 

buah parijoto ini mulai dilakoninya 

sejak 2015. Buah tersebut dengan 

mudah ditemukan di Kota Kudus.

 “Awalnya, saya hanya memanfaatkan 

peluang yang ada. Di tempat saya 

tinggal, buah parijoto ini sangat banyak. 

Di musim kemarau, harganya bisa 

melonjak tinggi bisa mencapai Rp30.000-

Rp50.000 per tangkainya. Karena rasanya 

yang kurang enak jika dimakan 

langsung, saya kemudian mulai 

mengolahnya menjadi sirup pada tahun 

2015 dan dijual dalam skala kecil,” ujar 

pria yang juga memiliki hobi fotografi ini. 

Dia menambahkan pihaknya 

menggunakan strategi pemasaran 

online dan membentuk agen-agen 

resmi di beberapa wilayah Indonesia 

untuk mengenalkan produknya. 

“Saya lebih aktif di media sosial untuk 

mengedukasi masyarakat sehingga 

mereka tertarik untuk menjadi agen 

atau reseller. Pada saat pameran pun, 

ketika orang lain mencari konsumen, 

saya malah berpromosi untuk mencari 

agen atau reseller baru. Saat itu pikiran 

saya sederhana, yakni bagaimana saya 

mempertahankan kelangsungan 

produk ini di masa depan,” ujarnya.

Kandungan flavonoid, tanin, dan 

saponin yang terdapat dalam buah 

parijoto merupakan antioksidan dan 

bisa mencegah kanker. Triyanto tak 

memungkiri kandungan buah parijoto 

itulah yang  menjadi daya tarik 

konsumen untuk membeli produknya. 

Di saat banyak UMKM lain gulung tikar, 

Triyanto justru bisa mendulang rupiah 

dari hasil penjualan sirup parijotonya. 

“Per bulan biasanya saya bisa 

mendapatkan Rp50 juta. Pada saat 

pandemi, usaha ini mengalami 

lonjakan permintaan hingga 

penghasilan per bulan meningkat 

sampai Rp150 juta,” katanya.

Dia menjelaskan di saat pandemi 

peluang reseller baru sangat terbuka. 

Banyak orang yang kehilangan 

pekerjaan atau ingin menambah 

penghasilan akhirnya bergabung 

dengan usaha sirup parijoto ini dengan 

menjadi agen atau reseller nya. 

“Mereka memasarkan produk ini 

secara online dan hampir di semua 

marketplace kini bisa ditemukan sirup 

parijoto,” terangnya.

Kini, usahanya berkembang pesat dan 

telah memiliki diversifikasi produk 

yakni teh celup dan teh tubruk 

parijoto. Triyanto juga memiliki lahan 

baru di seberang rumahnya, buah 

hasil dari kegigihannya menjalani 

usaha di tengah pandemi. 

“Lahan ini rencananya akan kami 

gunakan sebagai tempat produksi 

dengan kapasitas yang lebih besar. Saya 

juga berterima kasih kepada Phapros 

karena saat ini saya bisa memiliki tempat 

produksi sendiri setelah dulu saya harus 

produksi sirup ini dengan menumpang 

di dapur orangtua,” pungkasnya.

PT Phapros Tbk menyalurkan dana kemitraan senilai Rp1,9 miliar, sebagian di antaranya tersalur ke 

pengusaha minuman sirup parijoto yang meraup omzet sampai Rp150  juta per bulan di masa 

pandemi ini.

PENGUSAHA SIRUP 
PARIJOTO KUDUS  
RAUP UNTUNG  
DI SAAT PANDEMI

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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M
enurut keterangan 

Direktorat Konservasi 

Energi, lampu pijar  

40 watt memiliki tingkat 

keterangan yang sama dengan lampu 

CFL/neon 8 watt dan LED 4 watt.  

Jadi, jika 48 juta pelanggan listrik 

mengganti 1 lampu pijar menjadi 

lampu CFL, maka akan menghemat 

listrik sebesar 1.536 mW. Kalau kita 

menggunakan lampu LED. 

Penghematan yang didapat bisa 

sebesar 1.728 mW. 

Mengapa lampu LED menjadi alternatif 

solusi lampu hemat energi? 

Lampu Pijar

Mungkin beberapa di antara kita masih 

menggunakan lampu pijar yang 

cahayanya berwarna kuning, karena 

harganya lebih ekonomis. Padahal 

pemakaian energinya boros sekali. 

Proses pemanasan filament tungsten 

sebagai penghasil cahaya memakai 

hampir 90 persen energinya. Artinya, 

lebih banyak energi yang terbuang 

menjadi panas dan hanya 10 persen 

yang menjadi cahaya.

Cahaya lampu pijar berasal dari nyala 

filamen, kawat tipis dari tungsten (nama 

SAMA TERANGNYA, 
BEDA BAYAR LISTRIKNYA 

lain untuk wolfram). Saat lampu 

dinyalakan, arus listrik memanaskan 

filamen hingga suhu 2.200 derajat 

celsius hingga filamen berpijar. Supaya 

panas terkonsentrasi di sekitar filamen, 

tungsten ditempatkan dalam bola 

lampu kedap udara. Karena cahaya 

lampu berasal dari proses pemanasan, 

kestabilan arus listrik menentukan nyala 

lampu. Tegangan listrik turun, suplai 

arus berkurang, lampu meredup. 

Hal sebaliknya juga berlaku. Suhu 

pemanasan yang tak terlalu tinggi 

membuat pancaran sinar berwarna 

kuning. Intensitas cahaya atau tingkat 

Saat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan dan Work From Home diterapkan 

banyak teman-teman yang mengeluh tagihan listrik rumah tangga naik. Untuk sektor rumah tangga, 

ada beberapa langkah untuk menghemat penggunaan energi listrik dari sisi penerangan. Salah 

satunya adalah memilih jenis lampu yang tepat.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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kecerahan lampu pijar hanya sekitar  

15 lumen/watt. Akibatnya, untuk 

menghasilkan cahaya lebih terang 

butuh energi listrik besar. Namun, 

sebesar apa pun arus listrik yang 

diberikan, lebih dari 90 persennya 

diubah jadi panas. Hanya 5 persen listrik 

yang diubah jadi cahaya. Itu jelas tidak 

efisien dan boros listrik. Pemanasan 

filamen terus-menerus akan mengikis 

permukaan tungsten hingga 

penampang kawat mengecil hingga 

filamen putus dan lampu tak bisa 

digunakan lagi. Mudah putusnya 

filamen membuat usia hidup lampu 

hanya 1.000 jam atau empat bulan 

untuk pemakaian 8 jam per hari.

Lampu Pedar (CFL)

Sifat boros lampu pijar mendorong 

ilmuwan dan perekayasa mencari bola 

lampu baru lebih efisien terkait energi. 

Lahirlah lampu pendar atau lampu 

fluorosensi pada 1938. Lampu ini 

paling banyak digunakan di Indonesia, 

baik tabung (tubular lamp/TL) maupun 

kompak. Sebagian masyarakat 

menyebutnya lampu neon karena 

banyak digunakan pada neon box atau 

papan reklame. 

Sejatinya, kedua lampu itu berbeda jenis. 

Proses menghasilkan cahaya keduanya 

sama, lewat proses eksitasi elektron. 

Namun, kandungan gas yang dieksitasi 

berbeda. Eksitasi pada lampu neon 

hanya sekali, sedangkan lampu pendar 

dua kali. Saat lampu dialiri listrik, 

elektroda pada ujung tabung lampu 

pendar memancarkan elektron bebas. 

Elektron itu akan mengionisasi gas argon 

dalam tabung bertekanan rendah. 

Arus listrik membuat elektron bebas 

dan ion gas argon bergerak cepat dari 

satu elektroda ke elektroda lain. Arus 

listrik juga mengubah merkuri dalam 

tabung dari cair jadi gas. Proses itu akan 

membuat partikel bergerak (elektron 

dan ion) bertabrakan dengan atom 

merkuri. Akibatnya, elektron merkuri 

tereksitasi, turun ke tingkat energi lebih 

stabil dan melepaskan energi dalam 

bentuk foton atau cahaya ultraviolet. 

Selanjutnya, cahaya ultraviolet akan 

mengeksitasi atom fosfor pada lapisan 

dalam tabung. Fosfor itu pula yang 

memberi warna putih tabung. Pada 

proses eksitasi lanjutan itu akan 

dihasilkan cahaya yang terlihat mata 

tampak putih. Variasi cahaya lampu 

pendar bisa diatur berdasarkan 

komposisi fosfor. Proses eksitasi lanjutan 

itu tak ada pada lampu neon. Gas yang 

digunakan pun tidak hanya argon, tapi 

juga neon dan kripton. Neon 

menghasilkan cahaya merah, sedang 

gas lain menghasilkan warna berbeda. 

Lampu pendar menghasilkan intensitas 

cahaya lebih baik dari lampu pijar,  

67 lumen/watt. Pengubahan cahaya 

ultraviolet menjadi cahaya tampak juga 

menghasilkan panas yang hilang ke 

lingkungan, tapi jumlahnya lebih 

sedikit. Usia rata-rata lampu lebih lama, 

8.500-10.000 jam.

Lampu LED

Meski lebih hemat dari lampu pijar, 

keberadaan merkuri yang merupakan 

logam berat dalam lampu pendar 

menjadi masalah baru karena merusak 

lingkungan dan mengganggu 

kesehatan. Tuntutan ada lampu yang 

kian hemat tetap ada. Selain itu, lampu 

masa depan pun harus bisa 

diaplikasikan lebih luas. Maka lahirlah 

lampu berteknologi dioda pemancar 

cahaya (light-emitting diode/LED). 

Penelitian lampu LED dimulai 1960-an 

dengan menghasilkan lampu LED 

merah dan hijau. Baru pada 1990-an, 

LED biru hadir. Dengan temuan LED 

biru, LED putih bisa dibuat. Temuan atas 

LED biru itulah yang membuat ilmuwan 

Jepang Isamu Akasaki, Hiroshi Amano, 

dan Shuji Nakamura dianugerahi hadiah 

Nobel Fisika 2014. 

Sumber pencahayaan lampu LED 

berasal dari dioda berupa 

semikonduktor dari material padat dan 

mampu mengalirkan arus listrik. Energi 

yang dilepaskan dari gerakan elektron 

dalam semikonduktor itulah yang akan 

menghasilkan cahaya. Saat listrik 

dialirkan, elektron bebas dari bagian 

negatif semikonduktor yang diperkaya 

elektron bebas mengalir ke bagian 

positif. Saat bersamaan, lubang elektron 

pada bagian positif bergerak ke bagian 

negatif. Gerakan itu membuat elektron 

bebas jatuh ke lubang elektron. 

Akibatnya, elektron turun ke tingkat 

energi yang lebih stabil dan melepaskan 

foton/cahaya. Kian tinggi energi foton 

yang dihasilkan, cahaya yang dihasilkan 

kian tinggi frekuensinya atau panjang 

gelombangnya. Oleh karena itu, warna 

cahaya yang diperoleh lampu LED 

bergantung pada campuran materi 

penyusun diodanya. 

Misalnya, campuran aluminium, galium, 

dan arsenik akan menghasilkan cahaya 

merah. Perpaduan indium, galium, dan 

nitrida memberi warna biru. 

Dibandingkan ukuran pembangkit 

cahaya lampu pijar dan pendar, ukuran 

LED sangat kecil, luasnya kurang dari 1 

milimeter persegi. Tak hanya 

penerangan rumah atau jalan, 

rangkaian LED juga dimanfaatkan untuk 

pencahayaan beragam alat elektronik, 

mulai pengendali jarak jauh, layar 

monitor, telepon pintar, hingga televisi. 

Bahkan, LED juga bisa berfungsi sebagai 

pengganti sinar matahari untuk 

menumbuhkan tanaman dalam ruang. 

Lebih dari 50 persen energi listrik pada 

LED diubah jadi cahaya. Itu membuat 

LED lebih efisien dibandingkan lampu 

pendar, apalagi lampu pijar. 

Setiap 1 watt listrik mampu 

menghasilkan cahaya berintensitas 70-

100 lumen. Usia pakai bisa lebih lama 

hingga 50.000 jam. Proses produksi yang 

rumit membuat harga lampu LED masih 

mahal. Namun, jika dihitung biaya total 

pembelian dan pemakaian listrik, 

penggunaan LED tetap lebih murah.

Selain itu, LED juga rentan dengan 

temperatur tinggi yang akan 

membuatnya terlalu panas dan gagal 

beroperasi. Oleh karena itu, LED butuh 

arus listrik stabil dan pemasangan 

sirkuit listrik secara tepat.

Sebagian pembangkit listrik di Indonesia 

masih menggunakan bahan bakar fosil 

dan menghasilkan emisi gas buang yang 

berpengaruh terhadap pencemaran 

lingkungan. Jadi dengan menghemat 

energi maka sekaligus kita melestarikan 

lingkungan kita, Salam 

SPIRIT!

Oleh : 
Arie Wicaksono
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Temukan tiga kesalahan 
yang terdapat dalam 

gambar:

Jawaban Asah Otak 
April – Juni 2020

1. Burung
2. Daun
3. Buah
4. Pesawat kertas 

yang terbang
5. Kupu-kupu

6. Pesawat kertas 
di tanah

7. Keong
8. Bunga
9. Bunga
10.  Garis anginya

Pemenang:
1.  Ariana Eka Nindita – CSR
2.  Rachmawati – Pengadaan Jkt

Kirimkan jawaban Anda 

ke redaksi Majalah SWARA melalui 

email: redaksiswara@phapros.co.id 

Selamat Mengikuti!

phapros.id PhaprosPTPhapros

STARTER KITSTARTER KIT

Masker CadanganMasker Cadangan Hand SanitizerHand Sanitizer

Botol Minum
Sendiri

Botol Minum
Sendiri

Tissue
Kering/Basah

Tissue
Kering/Basah

Alat IbadahAlat Ibadah

Alat Makan
Sendiri
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Sendiri
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