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Terapkan Bisnis 
Berkelanjutan, Phapros 
Sabet Anugerah PROPER 
Kategori Hijau

PT Phapros Tbk yang merupakan 
anak usaha dari PT Kimia Farma 
Tbk menerima anugerah 
penghargaan PROPER kategori 
Hijau dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan RI (KLHK). 

Mengenal Obligasi Negara 
Ritel, Investasi Sambil 
Membangun Negeri

Melakukan investasi menjadi 
salah satu pilihan untuk 
perencanaan keuangan di masa 
depan. Baik saham ataupun reksa 
dana memiliki tingkat risiko yang 
harus dipertimbangkan secara 
pasti. Pasalnya hasil investasi 
dalam bentuk saham dan reksa 
dana biasanya fluktuatif alias 
tidak pasti 

Covid-19 dorong revolusi 
industri farmasi nasional

Industri farmasi nasional adalah 
salah satu industri  yang lebih 
dari 90% bahan bakunya masih 
bergantung pada produk impor. 
Namun, saat ini pemerintah 
melalui Kementerian Kesehatan 
dan Kementerian Perindustrian 
(Kemenperin) terus mendorong 
terwujudnya kemandirian dan 
peningkatan daya saing industri 
farmasi dalam negeri. 

Inovasi Dunia Pemasaran 
dalam Menghadapi 
Pandemi Covid-19

Tanpa terasa kita sudah  melewati 
Tahun 2020  yang memberikan 
banyak pelajaran dan hikmah 
dalam sejarah kehidupan 
manusia. Wabah Covid-19 
semakin memberikan kesadaran, 
bahwa manusia itu adalah 
mahluk yang lemah. 

Mau Kulit Tetap Glowing 
di Usia yang Tak Lagi Muda? 
PUA-SKIN® Solusinya!

Kulit wajah manusia akan 
mengalami perubahan dan 
penuaan seiring bertambahnya 
usia. Tanda-tanda tersebut 
biasanya dimulai dengan 
munculnya kerutan di beberapa 
bagian wajah, kulit kendur, 
perubahan tekstur kulit, kulit 
menjadi lebih kering dan kasar, 
serta rapuh.

Pentingnya Employee 
Engagement 
dalam Perusahaan

Phaproser pasti pernah 
mendengar istilah “employee 
engagement”. Nah, apa itu 
employee engagement? Faktor 
apa saja yang mendorong 
employee engagement serta 
manfaatnya bagi Karyawan 
maupun Perusahaan? Yuk kita 
bahas satu-satu.
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Dear Redaksi Swara,

Saya seorang Phaprosers milenial 
yang juga baru saja memiliki anak. 
Saya rasa akan lebih baik lagi jika 
Swara memiliki rubric khusus yang 
membahas tentang financial 
planning, khususnya bagi para 
milenial baik yang masih single 
maupun yang sudah menikah.

Syafii – Admin Corporate Secretary

Dear Sdr. Syafii,
Terima kasih atas sarannya. Untuk rubric 
khusus financial planning akan 
disiapkan materi – materinya terlebih 
dahulu ya, supaya pembahasannya bisa 
dekat dengan kondisi keuangan para 
milenial saat ini.

Dear Redaksi Swara,

Saya sangat suka ikut Asah Otak 
Swara, dan sudah pernah menang 
juga. Dengan disediakannya hadiah, 
saya yakin ribrik Asah Otak menjadi 
media interaktif yang pas. Apalagi, 
kalua 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!

SWARA ANDA

WARTA

PHAPROS SABET 
PENGHARGAAN 
BUMN BRANDING 
DAN MARKETING 

Dalam kegiatan itu, BUMN 
Track yang didukung oleh 
Arrbey Consulting 
mengusung tema 

“Optimizing Omni Channel on Branding 
and Marketing”. Kegiatan tersebut 
dilakukan untuk memberikan 
apresiasi kepada perusahaan 
berkinerja unggul dan kompetitif di 
pasar global dalam mengoptimalisasi 
Omni Channel sekaligus sebagai alat 
ukur keberhasilan bisnis.

Oleh : 
Andharu Wahyu

Phapros meraih penghargaan dalam ajang BUMN Branding & 
Marketing Award 2020 dengan kategori Global Branding & 
Marketing Perusahaan Tbk sebagai Export Development Terbaik. 
Acara diselenggarakan oleh majalah BUMN Track di Hotel Ritz 
Carlton Jakarta, Kamis(5/11).
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CEO NOTES

Industri farmasi nasional adalah salah satu industri  yang lebih dari 90% bahan bakunya masih 
bergantung pada produk impor. Namun, saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan 
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong terwujudnya kemandirian dan peningkatan 
daya saing industri farmasi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan 

COVID-19 DORONG REVOLUSI INDUSTRI 
FARMASI NASIONAL

Untuk mendukung 
kemandirian sektor industri 
farmasi tersebut pula, 
Kemenperin menerbitkan 

Peraturan Menteri Perindustrian 
Nomor 16 Tahun 2020 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara 
Penghitungan Nilai TKDN Produk 
Farmasi. Penerapan TKDN bagi 
industri farmasi juga dipandang 
sebagai upaya memacu serta 
merangsang pelaku industri untuk 
membangun industri bahan baku 
obat (Active Pharmaceuticals 
Ingredients) di dalam negeri. 

Di era pandemi Covid-19 ini 
industri  farmasi juga mengalami 
dampaknya. Bahan baku farmasi 
nasional sebagian besar diimpor, 

baik dari China maupun India. 
Sehingga, saat pandemi melanda 
dunia dan mengakibatkan kedua 
negara pemasok bahan baku 
tersebut harus menutup aksesnya 
(lockdown), pasokan bahan baku 
farmasi nasional terhambat. Kondisi 
ini tentu mengganggu proses bisnis 
perusahaan farmasi. Dengan adanya 
kendala tersebut, industri  farmasi 
nasional mulai mempertimbangkan 
untuk mendiversifikasi rantai pasok 
bahan baku. Artinya, tak hanya 
bergantung dari China dan India tapi 
impor juga dari negara lain. 

Selain itu, tidak semua industri  
farmasi nasional memiliki portofolio 
produk yang beragam. Beberapa 
di antaranya khusus memproduksi 

obat-obatan untuk penyakit kronis 
sehingga ketika wabah ini melanda 
penjuru negeri, yang mampu 
bertahan di tengah gangguan pasar 
akibat wabah Covid-19 adalah 
perusahaan farmasi yang memiliki 
portofolio terdiversifikasi. Perusahaan 
seperti ini biasanya tidak bergantung 
pada produksi obat-obatan tertentu 
yang digunakan untuk penyakit 
langka ataupun penyakit nonkritis. 
Hal ini sangat penting karena layanan 
kesehatan tertentu seperti layanan 
dokter gigi hampir seluruhnya 
dihentikan selama pandemi. Jumlah 
pasien yang berkunjung ke rumah 
sakit dan menerima perawatan untuk 
penyakit kronis (yang tidak terkait 
COVID 19) selama pandemi ini pun 
turun secara signifikan.  
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Bagi perusahaan farmasi yang 
memiliki produk terkait pandemi 
Covid-19, baik dalam bentuk produk 
promotif, preventif, dan kuratif 
yang mampu bertahan dan terus 
tumbuh. Bentuk promotif, baik berupa 
multivitamin, kuratif sesuai regimen 
terapi Covid-19 secara nasional, serta 
preventif misalnya vaksin.

Sejak pertengahan tahun ini, 
pemerintah melalui Kementerian 
BUMN juga telah melakukan uji coba 
Fase 3 calon vaksin Covid-19 melalui 
PT Biofarma (Persero) dan sejauh 
ini berjalan lancar, tidak ada efek 
samping yang signifikan. Diharapkan, 
awal 2021 vaksin ini lolos uji coba dan 
bisa segera diproduksi secara massal.

Industri farmasi yang sedang 
menghadapi kondisi moderate 
raised, di mana permintaan produk-
produk farmasi yang berkaitan 
dengan penanganan Covid-19 
mengalami peningkatan signifikan, 
namun pada sisi lain  terutama 
produk yg tidak berkaitan langsung 
dengan Covid-19, tidak mengalami 
pertumbuhan atau mengalami 
penurunan. Hal ini ada kendala pada 
jumlah pasien penyakit kronis yang 
berkunjung ke RS turun signifikan 
dan pelayanan dokter gigi juga 

sempat ditutup sementara waktu, 
sehingga beberapa produk yang 
tidak berkaitan langsung dengan 
Covid-19 mengalami perlambatan 
pertumbuhan. Namun, dalam hal 
ini Phapros tetap optimistis akan 
tetap tumbuh hingga akhir 2020, 
mengingat saat ini aturan PSBB 
sudah dilonggarkan, dan beberapa 
layanan dokter gigi juga sudah 
aktif kembali sehingga dapat 
menstimulasi pertumbuhan kinerja 
di sektor obat – obatan yang tidak 
terkait dengan Covid-19.

Secara langsung beberapa produk 
Phapros juga mengalami dampak 
akibat wabah Covid-19. Sebut 
saja produk Antimo yang identik 
dengan travelling, cukup tertekan di 
sepanjang 2020. Begitu  juga dengan 
produk etikal/resep, khususnya 
diindikasikan bagi penyakit yang 
tidak berhubungan dengan Covid-19, 
karena jumlah dokter atau  dokter gigi 
yang praktek dan jumlah kunjungan 
pasien non Covid ke rumah sakit 
menurun tajam. Di sisi lain, produk 
multivitamin tumbuh signifikan. 
Namun, yang terpenting adalah 
bahwa dibutuhkan strategi baru 
untuk mencapai target di akhir tahun 
dan tetap tumbuh bagi setiap industri  
farmasi.

Phapros mengoptimalisasi semua 
channel yang bisa digunakan dalam 
rangka meningkatkan pertumbuhan 
kinerja di tengah pandemi seperti 
sekarang ini. Salah satunya adalah 
sinergi dengan induk perusahaan 
yaitu PT Kimia Farma Tbk.  Apotek 
Kimia Farma yang luas dan tersebar 
di seluruh Indonesia, dapat 
dimanfaatkan untuk mendongkrak 
kinerja. Juga pengembangan 
produk-produk terkait Covid-19 
baik produk promotif, preventif, 
dan kuratif untuk mengisi pipeline 
produk. Industri farmasi juga harus 
mengubah strategi pemasaran di 
antaranya dengan optimalisasi digital 
khususnya untuk produk obat bebas. 

Adanya pandemi Covid-19 ini 
merupakan salah atu pendorong 
revolusi industri  farmasi nasional. 
Sehingga, diharapkan dukungan 
semua pihak untuk bisa memajukan 
industri  farmasi dalam negeri demi 
mencapai ketahanan nasional. 
Tentunya upaya ini  juga harus 
didukung dengan berdoa bersama-
sama agar wabah ini segera berakhir. 
*** (Hadi Kardoko,  
Direktur Utama PT Phapros Tbk)
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Oleh : 
Annisa Dewi Yustita

PROPER merupakan program 
penilaian knerja perusahaan 
dalam pengelolaan 
lingkungan hidup yang juga 

menjadi salah satu program unggulan 
KLHK di bidang pengendalian 
pencemaran, kerusakan lingkungan 
hidup, dan pengelolaan limbah B3.

Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Siti Nurbaya yang 
membuka acara penganugerahan 
Proper tersebut mengatakan, 
berdasarkan hasil evaluasi dari 2.038 

perusahaan, telah 
ditetapkan peringkat 
kinerja perusahaan pada 
PROPER periode 2019 – 
2020. Menurut Siti Nurbaya, 
terdapat dua perusahaan 
yang masuk kateg    ori Hitam, 
233 perusahaan kategori Merah, 
1.629 perusahaan kategori Biru, 125 
perusahaan kategori Hijau, dan 32 
perusahaan kategori Emas. 

Siti Nurbaya menambahkan bahwa 
PROPER tak hanya mendorong 
perusahaan untuk menjaga 
lingkungan, tapi juga melakukan 
program pemberdayaan masyarakat 
serta inovasi guna meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, serta efisiensi di 
segala bidang.

Pada kesempatan yang sama Direktur 
Utama Phapros, Hadi Kardoko, 
mengatakan PROPER Hijau periode 
2020 ini adalah PROPER Hijau ke-8 
yang diperoleh perusahaan produsen 
Antimo tersebut. Sebelumnya Phapros 
menerima penghargaan serupa pada 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
dan 2019.

Hadi menjelaskan, Phapros selalu 
berkomitmen dalam menjaga 
kelestarian lingkungan. Penghargaan 
ini membuktikan bahwa Phapros 
merupakan salah satu perusahaan 
yang menerapkan prinsip ekonomi 
hijau, memenuhi semua elemen yang 
ada di dalam prinsip ekonomi hijau 
yaitu efisiensi energi, konservasi air, 
perlindungan keanekaragaman hayati 
dan penurunan emisi.

“Selain 
melaksanakan 

program Community Development 
yang terintegrasi, kami juga 
berinvestasi di bidang teknologi 
yang ramah lingkungan. Beberapa 
teknologi ramah lingkungan yang 
kami gunakan yaitu panel surya 
(solar panel), mesin pendingin 
berbasis hidrokarbon yang ramah 
lingkungan bekerja sama dengan 
Kementerian ESDM (green chiller 
“NAMA”), serta teknologi Compress 
Natural Gas (CNG) yang digunakan 
untuk konversi bahan bakar solar 
ke gas pada area produksi obat i di 
Semarang,” tutur Hadi.

Dia menambahkan total 
penghematan yang dilakukan oleh 
perusahaan berkode saham PEHA ini 
bisa mencapai lebih Rp 1,5 miliar per 
tahun dengan menerapkan teknologi 
ramah lingkungan. Ke depannya, 
Phapros akan membidik level 
tertinggi pada penghargaan tersebut, 
yakni kategori Emas.

PT Phapros Tbk yang merupakan anak usaha dari  
PT Kimia Farma Tbk menerima anugerah penghargaan 
PROPER kategori Hijau dari Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan RI (KLHK). Berbeda dengan tahun 
sebelumnya, kali ini pemberian anugerah dilakukan secara 
online. Meski demikian hal itu sama sekali tidak mengurangi 
makna dari penganugerahan yang dilakukan.

TERAPKAN BISNIS BERKELANJUTAN, 
PHAPROS SABET ANUGERAH PROPER 
KATEGORI HIJAU 



ANAK USAHA PHAPROS LAKUKAN EKSPOR 
KE AFGHANISTAN DAN MYANMAR

PHAPROS TERIMA PENGHARGAAN 

TOP GRC

PT Phapros Tbk yang juga anak 
usaha PT Kimia Farma Tbk kian 
gencar melakukan ekspansi 
bisnisnya di tahun ini, meski di 

tengah pandemi Covid-19. Salah 
satunya adalah dengan melakukan 
ekspor produk ke Afghanistan dan 
Myanmar melalui anak usahanya  
PT Lucas Djaja Group yang berbasis di 
Bandung, Jawa Barat.

Phapros meraih dua 
penghargaan sekaligus dalam 
ajang TOP GRC Award 2020 
yaitu TOP GRC 2020 # 3 Star 

Pelepasan ekspor dilakukan oleh 
Direktur Utama PT Lucas Djaja, 
Ninung Murtini pada Kamis (15/10) 
lalu. 

Direktur Utama PT Lucas Djaja, Ninung 
Murtini menjelaskan, produk yang 
diekspor merupakan antibiotik jenis 
amoxicillin, obat resep kortikosteroid 
jenis dexamethasone dan obat untuk 
sakit maag. 

“Ekspor dilakukan karena ada 
kebutuhan di negara tersebut dengan 
total nilai mencapai lebih dari  USD 
120 ribu atau sekitar lebih dari Rp1,8 
miliar. Hingga pertengahan Oktober 
2020 ini total nilai ekspor kami 
tumbuh sebesar 17 persen,” ujarnya.

Ninung menambahkan pada 15 
Oktober 2020, pihaknya telah melepas 
kontainer ekspor ke-12, ke-13, dan 

ke-14. Jumlah tersebut masih akan 
bertambah hingga total 17 kontainer 
yang diberangkatkan ke Afghanistan 
dan Myanmar pada akhir November 
2020. Selain mengekspor produk 
ke Afghanistan dan Myanmar, pada 
tahun 2017 lalu anak usaha emiten 
berkode saham PEHA ini juga telah 
melakukan ekspor ke Nigeria.

Pada kesempatan terpisah, Direktur 
Utama PT Phapros Tbk, Hadi Kardoko 
berharap ekspor yang dilakukan 
PT Lucas Djaja bisa mendongkrak 
konsolidasi pendapatan ekspor 
perusahaan hingga di atas 5 persen.

PT Lucas Djaja dan anak usahanya  
PT Marin Liza Farmasi resmi diakuisisi 
oleh PT Phapros Tbk pada akhir tahun 
2018 lalu dengan kepemilikan saham 
sebesar 90,22%.  
(Annisa Dewi Yustita)

serta The High Performing Corporate 
Secretary on GRC 2020. Acara 
penghargaan ini diselenggarakan 
oleh TopBusiness bekerjasama 

dengan Lembaga, Asosiasi serta 
Konsultan GCG, Manajemen Risiko 
dan Manajemen Kepatuhan, Kamis 
(15/10). Acara penghargaan disiarkan 
langsung melalui kanal Youtube 
TopBusiness.

Kegiatan ini merupakan bentuk 
apresiasi atau pemberian 
penghargaan kepada perusahaan 
yang dinilai berkinerja baik dan telah 
menerapkan GRC dalam pengelolaan 
usaha bisnisnya. Kriterianya adalah  
telah memiliki kelengkapan sistem 
infrastruktur GRC yang baik, berhasil 
dalam hal implementasi GCG, Risk 
Management, dan Compliance 
Management, berdasarkan penilaian 
yang dilakukan secara obyektif, 
independen, dan mengedepankan 
akuntabilitas oleh tim penilai dan 
dewan juri. (Andharu Wahyu)

GALERI PERISTIWA
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Phapros meraih penghargaan 
dalam ajang 6th Annual ASEAN 
Marketing Summit (AMS) 2020 
sebagai Asean Branded Export 

Champion 2020. Acara tesebut 
diselenggarakan secara online oleh 
MarkPlus Inc bekerja sama dengan 
Philip Kotler Center for ASEAN 
Marketing pada Senin (9/11) melalui 
aplikasi Zoom. AMS merupakan acara 
tahunan hasil kolaborasi MarkPlus, Inc 
dengan Philip Kotler Center for ASEAN 
Marketing. Sejak pertama kali digelar 
pada tahun 2015, event ini selalu 
menghadirkan banyak pembicara dari 
berbagai negara ASEAN, Korea, hingga 
AS guna membahas isu serta insight 
yang relevan dengan bisnis. Berbeda 
dengan tahun sebelumnya, acara 
dengan tajuk “Future ASEAN Moving 
Ahead with Technology” tersebut 
digelar secara virtual dari Jakarta, 
Singapura, Seoul, dan California. 

AMS yang masuk tahun keenam 
ini menghadirkan para pembicara 
dengan keahlian lintas industri dari 

PHAPROS TERIMA PENGHARGAAN
ASEAN BRANDED EXPORT CHAMPION

berbagai negara, terutama di bidang 
bisnis dan pemasaran, di antaranya 
Co-Founder Wicked 7 Project Christian 
Sarkar dari AS, Co-Founder Oculus 
and DTCP Korea Dillion Seo, Founder 
and CEO Datasaur.ai Ivan Lee dari AS, 
Business Head Marketing as a Service 
Zilingo Tushar Gidwani dari Singapura, 
dan pakar marketing Hermawan 
Kartajaya. Adapun isu utama dalam 
pembahasan AMS 2020 lebih fokus 
terhadap aspek teknologi yang tidak 
hanya berpengaruh terhadap bisnis di 
ASEAN, tapi juga Asia dan global.

Selain sesi seminar global, AMS 2020 
juga diisi dengan pemberian anugerah 
ASEAN Branded Export Champion 2020 
dan ASEAN Market Expansion Champion 
2020. Brand Indonesia yang berhasil 
menyabet penghargaan ASEAN Branded 
Export Champion 2020 terdiri dari 
Indofood, Wings, Sosro, Garuda Food, 
Dua Kelinci, Kalbe Farma, Silver Queen, 
Mayora, Wardah, Sariayu Martha Tilaar, 
Phapros, dan Semen Indonesia. 

Sebanyak 12 merek tersebut terpilih 
karena memiliki kemampuan untuk 
menghasilkan produk bernilai ekspor 
sehingga menguatkan perekonomian 
Indonesia. Sementara itu, Bio Farma, 
Pertamina Lubricants, Pupuk Sriwijaya, 
Pupuk Kaltim, Petrokimia Gresik, dan 
Sritex merupakan brand Indonesia 
yang berhasil memperoleh predikat 
ASEAN Market Expansion Champion 
2020. Penghargaan itu menjadi apresiasi 
atas kinerja brand dalam mengekspor 
produk ke negara-negara di ASEAN 
sehingga dapat mendukung program 
#BanggaBuatanIndonesia. Founder 
& Chairman Marplus Inc, Hermawan 
Kartajaya berharap, penghargaan ini 
bisa terus mendorong semangat para 
pebisnis untuk tetap optimal meski di 
masa sulit. (Andharu Wahyu)

Phapros bersama Jurnalis Peduli 
Kesehatan Masyarakat (JPKM) 
melakukan donasi dan edukasi 
kepada 120 warga sebagai 

upaya untuk meningkatkan 
pengetahuan tentang pentingnya 
imunitas di kala pandemi Covid-19. 
Aksi tersebut digelar di lingkungan 
RW 06 Depok 2 Tengah, Kecamatan 
Mekarjaya, Depok, Minggu (15/11).

Berdasarkan hasil uji petik (sampling) 
kerja sama JPKM dan mahasiswi 
Universitas Al-Azhar, sekitar 69 
persen warga penerima donasi 
sangat setuju mengonsumsi vitamin 
untuk memperkuat imunitas 
tubuh. Sementara itu, sekitar 31 
persen warga penerima donasi 
setuju mengonsumsi vitamin untuk 
meningkatkan imunitas tubuh.

PHAPROS LAKUKAN DONASI DAN EDUKASI 
BERSAMA JPKM

Dari hasil tersebut, mayoritas warga 
juga mengetahui bahwa seseorang 
yang terpapar Covid-19 dapat 
dipulihkan. Dari total responden, 
sekitar 46 persen sangat setuju 
tentang hal itu dan selebihnya sekitar 
54 persen mengaku setuju.

Kegiatan ini tidak hanya memberikan 
donasi dan edukasi kepada warga, 
melainkan juga kepada media 
yang bertugas di sekitar wilayah 
tersebut. Semoga dengan kegiatan ini 
diharapkan rekan media dan warga 
sekitar bisa mengetahui pentingnya 
meningkatkan imunitas tubuh, 
serta selalu menerapkan protokol 
kesehatan 3M, menjaga jarak, 
mencuci tangan serta selalu memakai 
masker. (Andharu Wahyu)

GALERI PERISTIWA
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MAU KULIT TETAP GLOWING  
DI USIA YANG TAK LAGI MUDA? 

PUA-SKIN®  
SOLUSINYA!

Kulit wajah manusia akan 
mengalami perubahan dan 

penuaan seiring bertambahnya 
usia. Tanda-tanda tersebut 

biasanya dimulai dengan 
munculnya kerutan di beberapa 

bagian wajah, kulit kendur, 
perubahan tekstur kulit, kulit 

menjadi lebih kering dan kasar, 
serta rapuh.

Banyak orang menempuh 
beragam cara untuk mengatasi 
hal tersebut, mulai dengan cara 
alami hingga menjalani 

perawatan di klinik kecantikan. Hal ini tak 
mengherankan, mengingat memiliki 
kulit yang sehat, glowing, dan awet muda 
merupakan impian bagi banyak orang. 

Jika Phaprosers mulai mengalami 
tanda-tanda penuaan, sebaiknya segera 
ditangani sebelum terlambat. Caranya? 
Yuk, simak beberapa tips di bawah ini!

1. Memperhatikan makanan yang 
dikonsumsi

“You are what you eat.” Pepatah 
tersebut pasti sering kita dengar, 
kan? Hal ini benar adanya. 
Faktanya, nutrisi dalam makanan 
yang kita konsumsi sehari-hari 
sangat berperan terhadap 

kesehatan secara umum, 
termasuk kesehatan kulit.

Kurangi makan makanan junk 
food yang penuh kandungan 
lemak jenuh dan tinggi gula serta 
perbanyak konsumsi sayur dan 
buah yang kaya akan vitamin dan 
antioksidan.  

2. Kendalikan stres 
 dan cemas

Stres dan cemas yang 
berkepanjangan dapat 
mempengaruhi kesehatan fisik dan 
jiwa. Dampak jangka panjangnya 
juga dapat terlihat pada kulit, jika 
tidak tertangani dengan baik. Salah 
satu tips untuk mengendalikan 
stres dan cemas adalah dengan 
menjalani prinsip hidup “Stoisisme”, 
yakni dengan tidak memusingkan 

hal-hal yang berada di luar kendali 
kita dan hanya fokus pada hal yang 
dapat kita kendalikan – demi hidup 
yang lebih Namaste.

3. Jangan menunggu dehidrasi
Dengan minum air putih lebih 
banyak, Phaprosers akan terlihat 
lebih muda dan segar. Hal ini karena 
kulit dapat terhidrasi dengan baik jika 
jumlah air yang dikonsumsi cukup.

4. Selalu memakai tabir surya 
sebelum beraktivitas keluar rumah
Dampak sinar ultraviolet dari matahari 
dapat merusak kulit secara perlahan. 
Jika sering terpapar sinar UVA dan 
UVB matahari tanpa perlindungan 
tabir surya, maka kulit akan lebih 
cepat mengalami tanda-tanda 
penuaan. Bahkan, lebih parahnya lagi 
bisa terkena kanker kulit.

ULASAN PRODUK
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Untuk itu, pakailah krim tabir 
surya dengan nilai SPF minimal 
50 sebelum beraktivitas di luar 
rumah pada siang hari, untuk 
perlindungan yang optimal.

5. Menggunakan produk 
perawatan kulit

Sebelum menggunakan produk 
perawatan kulit, Phaprosers perlu 
mengenali jenis kulit wajah, apakah 
termasuk kulit normal, kulit kering, 
kulit berminyak, atau kulit sensitif. 

Perbedaan tipe kulit akan 
menentukan jenis produk 
perawatan kulit, seperti pemilihan 
facial wash, moisturizer, toner 
hingga krim malam.

Kabar baiknya, kini telah hadir 
serum antiaging PUA-SKIN® yang 
dapat dipakai oleh semua jenis 
kulit dan terbukti secara klinis  
dapat membantu melawan efek 
penuaan pada kulit.  

PUA-SKIN®, terobosan karya anak 
bangsa yang efektif meremajakan 
kulit

Produk ini bermula dari hasil 
penelitian tim peneliti dari Universitas 
Airlangga mengenai efek metabolit 
stem cell  (sel punca) yang berasal dari 
plasenta terhadap regenerasi kulit. 

Dengan hasil penelitian yang 
memuaskan, baik secara in-vitro, 
pada hewan uji, serta pada beberapa 
subjek manusia, Universitas Airlangga 
menggandeng PT Phapros Tbk sebagai 
mitra bisnis untuk meregistrasikan 
produk yang diberi nama PUA-SKIN® 
tersebut ke Badan POM sekaligus 
memasarkan produk ini.  

Saat ini, PUA-SKIN® telah mendapatkan 
izin edar dari Badan POM dan sedang 
menjalani penelitian pasca pemasaran 
(uji klinis fase IV) untuk betul-betul 
menjamin keamanan serta khasiat dari 
produk ini apabila nantinya dipakai 
oleh konsumen secara luas.

Bagaimana cara serum antiaging 
PUA-SKIN® bekerja?

Serum antiaging PUA-SKIN® berasal 
dari hasil metabolit sel punca plasenta 
yang telah diekstraksi dan dimurnikan 
serta diperkaya oleh vitamin C dan 
hyaluronic acid.

Setiap 15 ml serum antiaging PUA-
SKIN® mengandung beberapa growth 
factor (seperti EGF, FGF, VEGF, TGF-
Beta), vitamin C, serta hyaluronic acid, 
yang berfungsi sebagai berikut:

• Epidermal Growth Factor (EGF) 
bekerja dengan cara menarik sel 
untuk memulai proses perbaikan 
dan memungkinkan kulit untuk 
memperbaiki secara merata dan 
cepat.

• Vascular Endothelial Growth 
Factor (VEGF) berperan dalam 
menginduksi produksi kolagen, 
protein, serta serat elastis yang 
baru pada kulit sehingga dapat 
mengembalikan kekenyalan dan 
elastisitas kulit.

• Fibroblast Growth Factor 
(FGF) berkontribusi terhadap 
proses regenerasi sel kulit dan 
mengontrol proses penuaan 
dengan cara menginduksi 
produksi kolagen tipe I.

• Transforming Growth Factor Beta 
atau TGF Beta yang memiliki efek 
pleiotropic yakni menstimulasi 
produksi kolagen tipe I dan III 
sehingga dapat mempercepat 

pembentukan sel kulit baru serta 
merangsang proliferasi fibroblast.

• Vitamin C berperan untuk 
mencerahkan kulit dan sebagai 
antioksidan yang dapat melawan 
stress oksidatif sehingga mencegah 
terjadinya kerutan pada kulit. 

• Hyaluronic acid memiliki peran 
sebagai anti-wrinkle, menjaga 
elastisitas, serta mengunci 
kelembapan pada kulit sehingga 
kulit menjadi lebih halus dan lembut.

Oleh karena serum antiaging PUA-
SKIN® dapat digunakan untuk semua 
jenis kulit, maka wajib banget produk 
ini ditambahkan ke dalam daftar 
skincare routine Phaprosers, yakni 
setiap pagi sebelum beraktivitas dan 
juga malam hari sebelum tidur.

Jangan lupa untuk baca aturan 
pakainya dengan seksama, ya, sebelum 
digunakan agar mendapatkan hasil 
yang optimal. Karena kulit glowing 
adalah hak segala usia.

Oleh : 
Jalu Satwiko
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OVERTHINKING, SAAT HAL PENTING DAN 
NGGAK PENTING JADI BEBAN PIKIRANMU
Pada pertengahan tahun 2019, sosial media mulai diramaikan dengan konten-konten yang hanya 
dianggap tepat jika diunggah pada malam hari. Yups, namanya adalah “Konten Malam”, sebuah 
istilah yang mengalami perubahan makna dari makna yang telah melekat sejak kita kecil.

Zaman dulu, konten malam 
cenderung dicitrakan cukup 
seksis. Tentu kita tidak lupa 
acara televisi di malam hari 

yang bertujuan menjual bermacam 
produk dengan menampilkan seorang 
perempuan sebagai telemarketer-nya. 
Pada jaman sekarang, konten malam 
diasosiasikan dengan berbagai macam 
materi konten yang merangsang kita 
untuk overthinking di malam hari. Baik 
itu tentang persoalan hidup yang relate 
dengan keadaan generasi sekarang, 
pertanyaan-pertanyaan yang belum 
terpecahkan, hingga konten-konten 
yang membuat kita merindukan 
sebuah kondisi ideal di masa lalu. 
Tanpa disadari, sebagian besar dari kita 
menjadi “sobat overthinking”.

Kita bisa membuat sebuah pembelaan 
bahwa generasi kita adalah generasi 
humoris. Kita dapat menertawakan 
permasalahan hidup melalui 
sebuah konten malam atau meme 
overthinking yang berlaku universal. 
Selain itu, overthinking juga memiliki 
beberapa sisi positif.

Yang pertama, kita dapat melihat 
sesuatu dari sudut pandang. Saat mode 
overthinking dinyalakan, kita memiliki 
banyak waktu untuk memposisikan diri 
kita pada banyak subjek yang terdapat 
dalam suatu fenomena. Misalnya pada 
fenomena pembakaran hutan, kita 
dapat merasakan bagaimana rasanya 
menjadi subjek yang tinggal di sekitar 
wilayah tersebut, bagaimana yang 
dirasakan pihak berwajib, bahkan 
bagaimana rasanya menjadi satwa 
yang kehilangan tempat tinggal atau 
terbakar hidup-hidup.

Yang kedua, siap untuk hal terburuk 
yang kemungkinan akan terjadi. 
Overthinking membuat kita bertanya-
tanya akan banyak hal, membuat kita 
perfeksionis sekaligus kritis karena 
kita selalu menganalisa dengan 
berlebihan. Analisis berlebihan 
yang kita lakukan membuat kita 

mengetahui gambaran kemungkinan 
yang terbaik sampai yang terburuk.

Yang ketiga, mudah menyadari 
kesalahan. Dengan kemampuan 
memposisikan diri menjadi banyak 
subjek dan dipadu dengan daya analisa 
yang tinggi, kita dapat menyadari 
kesalahan-kesalahan yang ada bahkan 
sampai hal terkecil sekalipun. Dalam 
konteks ini kita bisa relate dengan 
meme “kok bisa gitu ya?”.

Sayang sekali, rupanya sisi positif di 
atas sedikit menjadi pembenaran bagi 
sobat overthinking atau overthinker 
sejati. Karena kita akan otomatis 
menjadi overthinker sejati kalau kita 
lebih banyak berpikir alih-alih segera 
melakukan sesuatu. Jika hal itu benar-
benar terjadi, tentunya overthinking 
akan menghasilkan dampak yang 
buruk bagi kesehatan kita.

The Health Site menjelaskan dampak 
negatif dari overthinking yang 
pertama adalah merusak komponen 
otak. Overthinking, dalam banyak 
keadaan dapat memicu stres, yang 
mengakibatkan keluarnya hormon 
kortisol. Hormon inilah yang 
berpotensi merusak sel otak yang 
berada di hipokampus.

Yang kedua, overthinking dapat 
mengganggu sistem pencernaan. 
Penelitian berjudul “Effect of Coffee 
Land Stress with Incidence of Gastristis” 
yang dilakukan oleh Berta Yolanda 
Selviana dari Universitas Lampung pada 
tahun 2015 menemukan bahwa asam 
lambung menjadi keluar berlebihan jika 
dipicu oleh stres akut. Aktivitas lambung 
akan terganggu, bahkan dapat memicu 
kebocoran lambung.

Yang ketiga, overthinking berpotensi 
merusak organ jantung. Penyakit akibat 
stres dan overthinking yang bisa terjadi 
adalah sakit dada, takikardia, hingga 
sakit kepala ringan. Demikian juga 
serangan jantung memiliki korelasi kuat 
dengan stres dan depresi.

Yang keempat, overthinking dapat 
mempengaruhi metabolisme tubuh 
dan merusak kulit. Hormon kortisol 
melemahkan imun tubuh dan 
membuat metabolisme menjadi 
terganggu, yang mengakibatkan kulit 
mengalami psoriasis.

Wah, dampak negatif dari overthinking 
terasa lebih konkrit ya dibandingkan 
dengan sisi positif dari overthinking. Sisi 
positif yang dijelaskan di atas hanya 
akan berada di pikiran karena kita 
tidak melakukan apa-apa, sedangkan 
dampak negatif dari overthinking 
langsung terasa dan dapat kita lihat 
pada fisik kita. Sangat bijak apabila 
kita menghindari overthinking untuk 
menghindari dampak negatifnya.

Mengindari overthinking dapat dilakukan 
dengan berbagai cara. Yang pertama, 
perhatikan pikiran. Saat kita menyadari 
bahwa kita berpikir berlebihan hingga 
pada hal-hal di luar kendali kita, segera 
akui bahwa hal itu tidak produktif. Kedua, 
fokus pada pemecahan masalah. Ketiga, 
jadwalkan waktu refleksi. Jika harus 
memikirkan masalah hidup, luangkan 
waktu untuk refleksi dan introspeksi diri. 
Pikirkan tantangan di depan dan strategi 
yang akan dilakukan. Keempat, melatih 
mindfulness dan mencari distraksi. Kita 
perlu bersyukur atas keberadaan kita saat 
ini. Ditambah menjalankan hobi, pikiran 
kita akan menjadi senang dan cenderung 
untuk berpikir positif.

Pada akhirnya kita akan bertanya. Apa 
yang sebaiknya kita lakukan? Kurang 
berpikir, berpikir cukup, atau berpikir 
berlebihan? Jawaban paling aman 
adalah berpikirlah semaksimal mungkin 
sesuai kapasitas akal dan pikiran kita, 
dengan tetap memegang tujuan akhir 
kita agar tidak terjebak dalam fase 

overthinking alias stuck.

CAKRAWALA

Oleh : 
Ferry Andrea
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MENGENAL OBLIGASI NEGARA RITEL, 
INVESTASI SAMBIL MEMBANGUN NEGERI
Melakukan investasi menjadi salah satu pilihan untuk perencanaan keuangan di masa depan. 
Instrumen investasi pun sudah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan investor, seperti 
saham, reksa dana, emas, hingga obligasi. Meskipun begitu, baik saham ataupun reksa dana 
memiliki tingkat risiko yang harus dipertimbangkan  dengan cermat oleh investor yang 
mengharapkan hasil yang pasti. Pasalnya hasil investasi dalam bentuk saham dan reksa dana 
biasanya fluktuatif alias tidak pasti. 

Bagi investor yang ingin 
mendapatkan imbal hasil yang 
lebih pasti, dapat mencoba 
membeli Obligasi Negara Ritel. 

Investasi Obligasi Negara Ritel bisa 
dikatakan cukup populer di 
masyarakat di Indonesia. Instrumen 
investasi ini bisa dibilang cukup 
menguntungkan dengan tingkat 
risiko yang rendah dibandingkan 
dengan instrumen investasi lainnya.

Obligasi adalah surat utang yang 
diterbitkan oleh korporasi atau 
pemerintah. Obligasi ini memiliki nilai 
nominal, jangka waktu dan tingkat 
kupon tertentu. Keuntungan dari 
investasi obligasi adalah memperoleh 
kupon dan potensi mendapat 
capital gain jika harga obligasi naik. 
Partisipasi masyarakat dalam investasi 
di ORI (Obligasi Negara Ritel) juga 
memberikan dampak positif lainnya. 
Dengan banyaknya partisipasi 
masyarakat, nilai mata uang rupiah 
dapat menguat. Karena instrumen ini 
dikeluarkan oleh negara, keamanannya 
lebih terjamin dan risikonya pun cukup 
kecil. Hingga saat ini, telah dikeluarkan 
sebanyak 18 seri, yang terakhir 
dikeluarkan pada Oktober 2020.

Dengan kemajuan teknologi yang terus 
berkembang, untuk mendapatkan ORI 
pun menjadi semakin mudah. Pada 
awalnya, ORI hanya bisa didapatkan 
dengan menghubungi bank-bank 
tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah 
dan harus melalui proses administratif 
yang cukup rumit. Namjun saat ini 
pemerintah juga menjadikan fintech 
sebagai mitra distribusi resmi. Jadi, 
untuk dapat memiliki ORI bisa melalui 
genggaman tangan saja. Cukup dengan 
membuka situs mitra fintech atau bank 
yang akan dipilih, kemudian dilakukan 
registrasi secara online pada saat 
periode penawaran ORI berlangsung. 

Setelah itu, pembayaran bisa dilakukan 
melalui teller, ATM dan internet banking. 

Keuntungan Obligasi Ritel Negara 
adalah :

1.  Imbal Hasil yang Menjanjikan
Keuntungan lain yang didapatkan 
dari investasi melalui ORI adalah 
imbal hasil yang diberikan 
cenderung tinggi. Untuk ORI seri 
terakhir (ORI018), keuntungan 
yang ditawarkan sebesar 5,7%. 

2.  Pajak Rendah dan Tingkat 
Bunga yang Tetap
Pajak yang dikenakan pada ORI 
terbilang rendah dibandingkan 
dengan pajak deposito. Pajak yang 
dikenakan pada ORI sebesar 15%, 
sedangkan pajak deposito sebesar 
20%. Begitupun juga dengan tingkat 
bunga yang dijanjikan, untuk ORI 
seri terakhir ditetapkan bunga 
sebesar 5,7%, sedangkan tingkat 
bunga deposito hanya sekitar 4%.

3.  Dapat Dijaminkan Kembali
ORI juga dapat dijaminkan 
kembali sebagai agunan jika 
sewaktu-waktu investor memiliki 
kebutuhan mendesak. Bank yang 
menerima agunan ORI biasanya 
menggunakan metode pinjaman 
back-to-back dengan bunga yang 
disesuaikan dari bank itu sendiri.

4.  Keamanan Terjamin
ORI dikeluarkan oleh negara. Oleh 
karena itu, tingkat keamanannya 
terjamin karena memiliki risiko 
gagal bayar yang sangat kecil.

5.  Berpartisipasi dalam 
Pembangunan Nasional
Dengan berinvestasi pada ORI, 
masyarakat mempunyai andil 

memajukan pembangunan. 
Pasalnya pendapatan dari ORI 
merupakan salah satu sumber dari 
pembiayaan APBN. 

Dengan keuntungan yang dijanjikan, 
tentunya berinvestasi ORI menjadi 
pilihan terbaik jika tujuannya untuk 
berinvestasi jangka menengah dengan 
tingkat risiko yang rendah dan tingkat 
bunga yang pasti. Selain itu, ORI 
dikeluarkan langsung oleh negara, jadi 
dapat dipastikan keterjaminannya. 
Tetapi perlu diingat, penawaran ORI 
tidak selalu dilakukan setiap waktu, 

tapi tergantung pada 
kebijakan pemerintah.

 
Oleh : 
Andry Pramono
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HITUNG-HITUNGAN MAKAN 
DI RESTORAN
Sudah menjadi suatu hal yang umum bahkan wajib, apabila kita 
makan di restoran, terdapat tulisan PPN pada nota pembayaran 
atau bill. PPN merupakan singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai 
atau bila kita sedang membahas restoran, bisa juga lebih tepatnya 
disebut sebagai pajak restoran. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  
(“UU 28/2009”) menyebutkan bahwa: “Pajak Restoran adalah 
pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.”

Objek dari pajak restoran yaitu 
pelayanan yang disediakan 
oleh restoran. Pelayanan 
yang dimaksud dapat 

meliputi pelayanan penjualan makanan 
dan/atau minuman yang dikonsumsi 
pembeli, baik dikonsumsi di tempat 
pelayanan (dine-in) atau di tempat lain 
(take away). Sementara itu, yang tak 
termasuk objek pajak restoran adalah 
pelayanan yang nilai penjualannya tidak 
melebihi batas tertentu yang ditetapkan 
peraturan daerah. Hal ini sesuai dengan 
yang tertera pada Pasal 37 ayat (3)  
UU 28/2009. Restoran yang dimaksud 
berupa fasilitas penyedia makanan dan/
atau minuman dengan dipungut 
bayaran, yang juga meliputi rumah 
makan, kantin, bar, warung, kafetaria, 
dan tempat sejenisnya, termasuk juga 
jasa boga atau katering.

Sedangkan yang dimaksud dengan 
subjek pajak restoran adalah orang 
pribadi atau badan yang membeli 

makanan dan/atau minuman dari 
restoran. Lalu, wajib pajak restoran 
adalah orang pribadi atau badan yang 
mengusahakan restoran. Dasar dari 
pengenaan pajak restoran yaitu jumlah 
pembayaran yang diterima atau yang 
seharusnya diterima restoran dengan 
tarif pajak restoran paling tinggi 
sebesar 10% (sepuluh persen) dan 
ditetapkan melalui peraturan daerah.

Terdapat pengecualian untuk Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 
Ada UMKM yang tidak dikenai pajak 
restoran (pajak penjualan) apabila 
UMKM tersebut tidak termasuk dalam 
objek pajak restoran yang ditetapkan 
oleh peraturan daerah.

Kita ambil contoh di Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, yang tidak termasuk 
objek pajak restoran berdasarkan 
Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah 
Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 
2011 tentang Pajak Restoran adalah:

1. pelayanan yang disediakan 
restoran atau rumah makan yang 
pengelolannya satu manajemen 
dengan hotel;

2. pelayanan yang disediakan oleh 
restoran yang nilai penjualannya 
(peredaran usaha) tidak melebihi 
Rp200 juta per tahun.

Ada perbedaan mengenai pajak 
restoran dan PPN. perbedaan 
mengenai pajak restoran dengan PPN 
yaitu PPN dipungut oleh pemerintah 
pusat melalui Direktorat Jenderal 
Pajak, sedangkan pajak restoran 
dipungut oleh pemerintah daerah. 
Terkait penetapan besaran tarif daerah 
juga tergantung dari masing-masing 
peraturan daerah yang mengaturnya.

Contoh Cara Menghitung Pajak 
Restoran
Perlu diperhatikan, formula pajak 
restoran adalah 10% (sepuluh 
persen) dikalikan dengan pembelian 
konsumen, dengan penghitungan 
sebagai berikut:

Pajak Restoran: Dasar Pengenaan 
Pajak x Tarif Pajak

Keterangan:

1. Dasar pengenaan pajak (nominal 
pembayaran yang diterima atau 
dipungut sesuai dengan struk 
atau dokumen lain yang sejenis). 

2. Misal: biaya makan di restoran 
sebesar Rp10 juta, dengan tarif pajak 
sebesar 10% (sepuluh persen).

Maka, hitungan pajak restoran adalah 
Rp10 juta x 10% = Rp1 juta.

Dengan demikian, pajak restoran yang 
sudah dihitung di atas akan tercantum 
pada struk/bill.

Nah, ternyata mudah, ya, cara untuk 
menghitung pajak restoran. Lain kali, 
coba cermati ada pajak apalagi yang 

tercantum dalam struk 
makanmu di restoran?

Oleh : 
Ajeng Vania
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PENTINGNYA 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
DALAM BISNIS
Sering kita dengar banyak perusahaan yang terpuruk karena tata kelola sebuah perusahaan tersebut 
tidak baik. Tata kelola perusahaan yang tidak baik banyak timbul masalah dalam lingkungan perusahaan, 
sekaligus mempertaruhkan kesinambungan dari perusahaan tersebut,  seperti ditemukannya 
kecurangan atau fraud, kasus korupsi, sampai tidak adanya investor yang mau membeli saham 
perusahaan tersebut. Jadi, pentingnya penerapan Good Corporate Governance atau tata kelola 
perusahaan yang baik, bukan karena tanpa alasan. Penerapan GCG dapat membawa berbagai manfaat 
yang diraih bagi perusahaan, terutama pada keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.

Good Corporate Governance 
dapat didefinisikan sebagai 
struktur dan mekanisme 
yang mengatur pengelolaan 

perusahaan sehingga menghasilkan 
nilai ekonomi jangka panjang yang 
berkesinambungan bagi para 
pemegang saham maupun pemangku 
kepentingan (stakeholders). Hal - hal 
yang ditekankan pada konsep GCG 
adalah pentingnya hak pemegang 
saham untuk memperoleh informasi 
dengan benar dan tepat pada 
waktunya, serta kewajiban 
perusahaan untuk melakukan 
pengungkapan (disclosure) secara 
akurat, tepat waktu, transparan 
terhadap semua informasi kinerja 
perusahaan, kepemilikan, dan 
stakeholders. Prinsip - prinsip dasar 
pada GCG dikenal dengan sebutan 
TARIF (Transparency, Accountability, 

Responsibility, Independency, dan 
Fairness)

Transparency (Keterbukaan Informasi)
Keterbukaan dalam proses 
pengambilan keputusan dan 
keterbukaan dalam mengungkapkan 
informasi materiil dan relevan 
mengenai perusahaan.

Accountability (Akuntabilitas)
Kejelasan fungsi, struktur, sistem 
& prosedur pertanggungjawaban 
organ agar pengelolaan perusahaan 
terlaksana secara efektif.

Responsibility 
(Pertanggungjawaban)

Kesesuaian dalam pengelolaan 
perusahaan terhadap prinsip 
korporasi yang sehat serta peraturan 
perundangan yang berlaku.

Independency (Kemandirian)
Pengelolaan secara profesional, 
menghindari benturan kepentingan 
dan tekanan pihak manapun sesuai 
peraturan perundangan yang berlaku.

Fairness (Kesetaraan)
Perlakuan yang wajar dan setara 
dalam memenuhi hak - hak 
pemangku kepentingan yang timbul 
berdasarkan perjanjian dan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Dengan penerapan konsep GCG, 
manajemen dapat berjalan dengan 
semestinya. Ketika perusahaan 
sudah menetapkan arahan strategis 
sesuai dengan harapan pemangku 
kepentingan, perusahaan itu harus 
melakukan manajemen risiko (risk 
management) untuk menindaklanjuti 
ketidakpastian yang mungkin terjadi. 

CAKRAWALA
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Oleh : 
Andry Pramono

Setelah itu, perusahaan harus selalu 
memantau sekaligus memastikan 
bahwa seluruh kebijakan, pengendalian, 
dan peraturan yang berlaku tersebut 
dipatuhi melalui sistem manajemen 
kepatuhan (compliance).

Dalam proses bisnis pada perusahaan, 
penerapan GCG merupakan salah 
satu kunci untuk tumbuh dan 
menguntungkan dalam jangka panjang, 
sekaligus sebagai pedoman untuk 
dapat memenangkan persaingan bisnis 
global. Pasalnya, untuk memenangkan 
persaingan yang semakin kompetitif, 
hanya dapat dilalui dengan keberhasilan 
perusahaan di ruang lingkup bisnisnya 
itu sendiri. Manfaat penerapan GCG bagi 
perusahan adalah:

Meningkatkan citra perusahaan
Citra sebuah perusahaan sangat krusial 
bagi kelangsungan perusahaan tersebut. 
Perusahaan yang memiliki citra yang 
baik otomatis akan menarik banyak 
investor yang berniat menanamkan 
modalnya di perusahaan tersebut serta 
dapat meningkatkan daya jual produk 
yang ditimbulkan karena kepercayaan 
konsumen dari citra yang baik tersebut.

Meningkatkan nilai saham 
perusahaan
Sebuah perusahaan yang dikelola 
dengan baik akan menarik minat 
investor untuk menanamkan modalnya. 
Hal ini akan terlihat terutama ketika 
seorang investor bermaksud melakukan 
investasi untuk jangka waktu yang 
lama. Apalagi jika nilai saham yang 
meningkat diiringi dengan kinerja 
perusahaan yang positif, jumlah dividen 
yang akan diterima pemegang saham 
juga akan meningkat. Bagi pemerintah, 
peningkatan ini menjadi keuntungan 
di sektor penerimaan negara karena 
jumlah pajak yang dibayarkan 
perusahaan semakin besar.

Mengurangi biaya modal (Cost of 
Capital)
Hal ini dapat terjadi karena adanya 
kepercayaan dari investor atau kreditor 
dalam berinvestasi di perusahaan yang 
menerapkan GCG dengan baik. Jika 
investasi masuk, perusahaan dapat 
meminimalkan biaya modal yang harus 
ditanggung. Investasi yang  masuk ini 
dapat memperkuat kinerja keuangan 
sehingga membuat produk perusahaan 
akan menjadi lebih kompetitif.

Mencegah praktik KKN
Korupsi, kolusi, dan nepotisme 
(KKN) merupakan salah satu faktor 
penghambat dari kemajuan suatu 
perusahaan. Dengan menerapkan 
GCG, maka praktik KKN dapat ditekan 
sehingga perusahaan terhindar dari 
berbagai macam kerugian.

Meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia
GCG dapat mendorong terciptanya 
kondisi lingkungan pekerjaan yang 
lebih baik. Jika lingkungan kerja 
kondusif, maka sumber daya manusia 
(SDM) perusahaan akan merasa lebih 
dihargai dalam pekerjaannya. Hal ini 
akan berimbas pada meningkatnya 
kualitas kerja SDM karena merasa 
nyaman dalam bekerja. Meningkatnya 
kualitas karyawan juga berdampak 
pada kondisi neraca perusahaan yang 
mengarah ke arah yang lebih positif.

Menjaga keberlangsungan 
perusahaan
Manfaat lain GCG bagi keberlangsungan 
bisnis perusahaan adalah mengurangi 
adanya risiko hukum, keamanan, 
dan operasi yang dapat berdampak 
pada seluruh pihak terkait sehingga 
kelangsungan perusahaan terjaga.

Penerapan tata kelola perusahaan 
yang baik membutuhkan kegigihan 
seluruh jajaran organisasi, khususnya 
manajemen sebagai pengambil 

keputusan perusahaan. Tantangan 
terbesar dalam mengimplementasikan 
tata kelola yang baik adalah mengubah 
kultur perusahaan sehingga terbentuk 
kepemimpinan yang tegas, memiliki 
integritas, dan berkompeten. 
Implementasi GCG tidak akan ada 
habisnya dan akan selalu ada peluang 
untuk memperbaikinya. Jika perusahaan 
menyadari besarnya manfaat penerapan 
GCG, tentunya seluruh pihak terkait akan 
terpacu untuk menerapkan tata kelola 
yang baik di perusahannya. 

PT Phapros Tbk sebagai perusahaan 
publik selalu menerapkan tata kelola 
perusahaan yang baik, hal ini dibuktikan 
dengan skor asesmen GCG yang 
terus meningkat dari tahun ke tahun 
di mana nilai yang diperoleh masuk 
ke dalam kategori sangat baik, atau 
lebih dari 90 poin. Dalam praktik GCG 
yang dilakukan, Phapros juga memiliki 
whistle blowing  system. Jadi untuk 
Phaprosers yang menemukan adanya 
kegiatan bisnis yang tidak sejalan 
dengan tata kelola perusahaan yang 
baik, silakan laporkan hal tersebut 
ke whistleblowing@phapros.co.id, 
kerahasiaan identitas pelapor akan 
terjamin.
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Kita menghadapi fakta bahwa 
semakin banyaknya artikel 
atau berita yang dapat ditulis 
atau dibuat oleh orang yang 

tidak mempunyai wewenang, tidak 
mempunyai cukup pengetahuan 
bahkan tidak memahami dengan baik 
informasi yang dia sampaikan kepada 
pembacanya. Hal itu dapat 
menciptakan ketidakpastian dan 
kekhawatiran yang berlebihan. Tidak 
jarang pula akan muncul kecemasan, 
ketakutan dan stress yang berlebihan 
di kalangan masyarakat.

Psikosomatis terdiri dari dua 
kata, psyche (pikiran) dan soma 

MENGENAL PSIKOSOMATIS, 
KONDISI YANG KERAP DIALAMI 
MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, kemudahan akses serta kecepatan 
penyebaran informasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Di masa pandemi ini, 
masyarakat semakin haus akan update berita tentang segala hal yang berkaitan dengan Covid-19. 
Bagaimana pertambahan kasus, jumlah kematian dan kesembuhan, bagaimana perkembangan 
penelitian vaksin dan obatnya, bagaimana tindak lanjut pemerintah untuk mengontrol 
penyebarannya, dan sebagainya. Namun sering kali hal itu menjadi tidak terkontrol bahkan belum 
tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

(tubuh).  Secara harfiah gangguan 
psikosomatis diartikan sebagai 
penyakit yang melibatkan pikiran 
dan tubuh. Dalam banyak kasus, 
pikiran mampu memengaruhi tubuh 
seseorang hingga memicu penyakit 
atau memperparah suatu penyakit. 
Maraknya informasi mengenai gejala-
gejala Covid-19 tidak jarang membuat 
masyarakat merasakan “seakan-akan” 
gejala yang dialaminya adalah gejala 
Covid-19 (disebut juga over-thinking 
atau berpikir berlebihan). Padahal 
belum tentu gejala tersebut muncul 
karena terinfeksi Covid-19. Spesialis 
psikosomatis dr Noor Asyiqah 

Sofia, MSc SpPD-KPsi, FINASIM dari 
Fakultas Kedokteran, Kesehatan 
Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) 
UGM, mengatakan, “Gejala-gejala 
yang muncul sebagai manifestasi 
gangguan psikosomatis seperti sesak 
nafas, mirip dengan gejala infeksi 
Covid-19.”

Dokter yang juga seorang 
konsultan sekaligus dosen ini telah 
membuktikan bahwa psikosomatik 
dapat menyebabkan penyakit fisik 
karena dipengaruhi oleh faktor-faktor 
psikologi. Hal ini dapat terjadi pada 
orang yang tidak mampu beradaptasi 
dan mengontrol tingkat stress-nya. 

INFO KESEHATAN

16
Edisi Oktober-Desember 2020



Psikosomatis dapat muncul melalui 
proses emosional berupa reaksi 
terhadap stres. Otak akan memproses 
emosi tersebut dan meneruskannya 
kepada sistem sensor/indera pada 
organ-organ tubuh, di antaranya 
sistem pencernaan, sistem pernafasan 
dan sistem hormon. Contohnya 
adalah gejala sesak nafas yang 
merupakan gejala psikosomatis pada 
sistem pernafasan.

Beliau menambahkan, gangguan 
psikosomatis dapat terjadi pada orang 
yang sehat dan juga pada orang yang 
kondisi fisiknya memiliki gangguan 
pada sistem tubuh tersebut. Pada 
orang sehat, gangguan psikosomatis 
akan menginduksi berbagai macam 
manifestasi seperti palpitasi (jantung 
berdebar tidak menentu), keringat 
dingin, gangguan pada saluran 

pencernaan seperti kembung dan 
mual serta gangguan tidur. Apabila 
gangguan psikosomatis muncul pada 
orang dengan kondisi tubuh tidak 
sehat, maka secara psikosomatis akan 
semakin memperberat penyakitnya 
serta menurunkan kualitas hidupnya, 
serta kepatuhan terhadap terapi yang 
sedang dijalaninya.

Bagaimana cara menangani 
gangguan psikosomatis? 

Seperti dilansir portal berita UGM 
dr Noor Asyiqah mengatakan, salah 
satu cara untuk meningkatkan respon 
relaksasi tubuh adalah dengan 
berolahraga. Istirahat yang cukup juga 
dapat dilakukan, karena kelelahan 
dapat meningkatkan jumlah hormon 
kortisol yang merupakan hormon 
stres. 

“Menjaga asupan gizi yang seimbang 
dengan mengonsumsi makanan 
bernutrisi dapat menurunkan jumlah 
hormon kortisol dan adrenalin ketika 
kita sedang stres.  Meningkatkan 
kualitas beribadah juga dapat 
dilakukan untuk mengurangi 
gangguan psikosomatis,” kata dr Noor.

Nah itulah pentingnya kita mengontrol 
rasa khawatir, takut, cemas dan stres 
terutama pada kondisi pandemi 
seperti saat ini. Tetaplah menjaga 
kesehatan, meningkatkan daya tahan 
tubuh dan selalu ingat pesan ibu: cuci 
tangan pakai sabun, memakai masker 

dan menjaga jarak.

Oleh : 
Yulia Damayanti
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Tanpa terasa kita sudah  melewati Tahun 2020  yang memberikan banyak pelajaran dan hikmah dalam 
sejarah kehidupan manusia.  Wabah Covid-19 semakin memberikan kesadaran, bahwa manusia itu 
adalah mahluk yang lemah. Manusia boleh saja merencanakan dan mengusahakan segala sesuatunya, 
tetapi pada akhirnya hanya Tuhan Maha Kuasa yang menentukan segalanya. 

INOVASI DUNIA PEMASARAN 
DALAM MENGHADAPI 
PANDEMI COVID-19

POJOK MARKETING

Kini kita sudah memasuki tahun 
baru 2021, saatnya kita harus 
bangkit dengan semangat dan 
kekuatan baru, meskipun kasus 

pandemi Covid-19 masih menghantui. 
Dengan pengalaman pahit hampir 
sepanjang tahun 2020, kita sudah bisa  
lebih  arif dan lebih bijak dalam 
menghadapi segala resiko yang bisa 
terjadi. Setidaknya kita sudah bisa 
hidup berdampingan dengan virus 
Covid-19, dengan menerapkan  
protokol kesehatan yang ketat dan 
terstandar, yaitu menerapkan berbagai 
pola  kebiasaan-kebiasaan baru untuk 
menuju pada kehidupan normal baru. 

Harus kita sadari bersama, tahun 2021 
ini diprediksi bahwa tantangan  tidaklah 
semakin ringan di banding tahun 
2020. Namun yakinlah dengan usaha 
yang maksimal berbekal semangat 
kebersamaan, lalu diiringi daya kreatifitas 
yang tinggi  serta dengan berbagai 
novasi-inovasi baru, lalu kita tidak 
berhenti  berdoa kepada Tuhan Yang 
Maha Kuasa, Insya Allah tahun 2021 bisa 
kita lalui dengan “happy ending”.

Sebelum masuk ke pembahasan sesuai 
judul di atas, beberapa fakta atau 
fenomena yang dapat kita saksikan 
bersama atas dampak terjadinya 
pandemi Covid-19, antara lain:       

1. Resiko terdampak pandemi 
Covid-19 bisa menyasar siapa 
saja, tidak memandang umur, 
tidak memandang jenis kelamin, 
tidak memandang suku, ras, kaya, 
miskin, dan lain sebagainya;

2. Bahwa pandemi Covid-19, sudah 
berhasil memaksa manusia 
untuk mengubah  pola hidup 

dari kebiasaan lama menuju 
pola kebiasaan baru, termasuk  
mengubah pola kerja,  pola 
makan, pola berkomunikasi. Dan 
tidak kalah pentingnya adalah 
mengubah  pola pikir lama ke 
pola pikir baru  yang lebih effektif 
untuk keselamatan diri individu 
maupun kelompok . Kebiasaan-
kebiasaan baru (tatanan 
kehidupan baru) yang selama ini 
dianggap asing dan tidak terlalu 
dipentingkan, seperti bagaimana 
setiap orang wajib menggunakan 
masker, rutin mencuci tangan, 
selalu menjaga jarak, rutin 
mengkomsumsi vitamin, dan lain 
sebagainya kini wajib dilakukan;

3. Pandemi Covid-19, selain 
banyak menelan korban jiwa 
dan nyaris menghacurkan 
perekonominan global dengan 
ditandainya ambruk beberapa 
perusahaan raksasa, ternyata 

memunculkan usaha baru yang 
mendadak menjadi besar bahkan 
mendunia, seperti usaha di di 
bidang telekomunikasi global 
yang berbasis internet (online);  
perusahaan farmasi tertentu 
yang memproduksi obat yang 
berkaitan langsung atau tidak 
langsung dengan pengobatan 
dan  pencegahan Covid-19; dan 
masih banyak usaha lain yang 
tumbuh dan berkembang di 
tengah pandemi Covid-19;

Selain sederet fenomena yang penulis 
sebutkan di atas, masih banyak fakta 
atau fenomena lain yang terjadi akibat 
dampak pandemi Covid-19.  Untuk 
itu, diperlukan langkah antisipasi agar 
tetap bisa eksis dan tidak semakin 
terpuruk. Pepatah kuno mengatakan, 
“Keledai dungu tidak jatuh ke lobang 
yang sama”. Artinya  kita  harus mampu 
megambil hikmah dari setiap kejadian 
di tahun 2020 yang penuh dengan 
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kejadian luar biasa. Tidak boleh terus 
terjebak pada situasi  sulit yang 
berkepanjangan, harus selalu ada solusi. 

Di balik kesulitan selalu ada 
kemudahan. Yang terpenting adalah 
bagaimana kita mampu menyikapi 
setiap perubahan ini secara positif, dan 
mampu beradapatasi dengan menjadi  
lokomotif atau patner dalam setiap 
perubahan tersebut, Bukan menjadi 
korban dari setiap perubahan, alias 
tergilas oleh arus perubahan, tidak ada 
kata yang tepat selain berusaha dan 
berdoa. Change or Die!.

Inovasi di Tengah Pandemi, Menjadi 
Solusi Terbaik di Dunia Pemasaran

Lalu bagaimana halnya dengan 
inovasi yang sudah dilakukan oleh tim 
pemasaran Phapros  yang bergerak di 
dunia farmasi (obat) untuk tetap bisa 
eksis di tengah pandemi Covid-19? 
Dalam berbagai kesempatan 
pertemuan secara daring dengan para 
Kapim pemasaran Phapros all pilar di 
Tahun 2019 lalu, Ibu Chairani Harahap 
selaku Direktur Pemasaran PT Phapros 
Tbk, selalu mengingatkan agar jangan 
lupa menjaga kesehatan dalam 
setiap aktifitas promosi  dalam situasi 
pandemi Covid-19. 

Untuk tetap eksis dalam pencapaian 
target penjualan, tentunya aktivitas 
promosi harus tetap berjalan, tidak 
selamanya aktivitas promosi bisa 
dilakukan via “daring” atau hanya 
dilakukan dari rumah atau kantor 
saja( WFH & WFO),  melainkan harus 
tetap terjun ke pasar, bertatap muka 
langsung dengan pelanggan, tetapi 

tetap dilakukan secara hati-hati 
dan selalu cerdas membaca situasi. 
Penerapan protokol kesehatan wajib 
dilaksanakan (menggunakan masker, 
menjaga jarak, selalu memcuci 
tangan, rutin mengkomsumsi vitamin) 
dalam setiap aktifitas di luar kantor. 

Terlebih lagi jika aktivitas di lakukan di 
ruang layanan kesehatan publik seperti 
puskesmas, dinas kesehatan, apotek 
dan  rumah sakit, yang memungkinkan 
bertatap muka dan berkomunikasi 
langsung dengan pelanggan petugas 
medis (baik dokter, apoteker, perawat) 
yang notabene adalah masuk dalam 
kelompok resiko tinggi terhadap cluster 
penularan Covid-19. Kesimpulannya 
adalah kita dituntur tetap harus 
produktif, tetapi juga harus tetap sehat.  

Idealnya, untuk bisa aman 
dalam aktivitas promosi dengan 
mengharapkan hasil yang optimal 
namun tetap sehat, diperlukan daya 
kreativitas dan inovasi tinggi dari team 
pemasaran, dan inilah yang disebut 
dengan “profesional”. Tidak bisa 
dibantah, selama tahun 2020, semua 
bagian di Phapros sudah melakukan 
berbagai kreativitas & inovasi, 
termasuk di team pemasaran, baik 
inovasi produk maupun inovasi dalam 
aktivitas promosi. Dari sisi produk 
misalnya, team pemasaran Phapros 
berinovasi semaksimal mungkin 
mempromosikan kelompok produk 
berbasis vitamin terutama yang ada 
kandungan vitamin C nya yang selalu 
diburu oleh masyarakat sebagai 
upaya untuk memperkuat daya tahan 
tubuh. Alhasil produk vitamin C 

kebanggan Phapros seperti Becefort 
Tablet, Geravita, Pehavral tablet dan 
sejenisnya langsung mencatatkan 
penjualan tertinggi sejak tahun 2020. 

Dari sisi strategi promosi juga 
telah dilakukan inovasi. Phapros 
sebelumnya fokus pada pasar 
tradisional seperti apotik, toko obat, 
rumah sakit dan sejenisnya. Kini  
promosi mulai diarahkan ke pangsa 
pasar modern outlet dan pangsa pasar 
berbasis online. 

Masih banyak inovasi dari tim 
pemasaran untuk mendogkrak 
penjualan di tengah pandemi virus 
Covid-19 ini,  dan hasilnya pun tidak 
begitu mengecewakan meskipun 
belum sesuai angka TOP. Jika kita 
menoleh ke kiri dan ke kanan, berapa 
banyak usaha farmasi yang harus 
gulung tikar atau harus  melakukan 
efisiensi besar-besaran untuk 
tetap bertahan hidup. Nah, untuk  
mewujudkan hasil yang maksimal 
di tahun 2021 ini , memang tidaklah 
gampang, tetapi bukan berarti tidak 
bisa, selagi masih mau berusaha 
dan berdoa. Selain harus dengan 
melakukan berbagai inovasi yang 
berkelanjutan, juga harus dengan 
perencanaan yang matang, strategi 
yang jitu, dan tentu saja harus  tetap 
dilandasi  dengan sikap “kerja keras, 
kerja cerdas dan kerja ikhlas”. 

Oleh : 
Hapzon Effendi
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Employee engagement 
merupakan hubungan 
emosional dan intelektual yang 
tinggi antara karyawan 

terhadap pekerjaannya. Employee 
engagement juga ditunjukan dengan 
perilaku karyawan yang memberikan 
upaya lebih terhadap pekerjaannya 
serta mampu bekerja secara efektif 
dan efisien di lingkungan kerja. 
Employee engagement juga dapat 
diartikan sebagai seberapa besar 
karyawan mengidentifikasikan diri 
dengan pekerjaannya dan secara 
emosional, komitmen terhadap 
pekerjaannya, dan memiliki 
kemampuan dan sumber daya untuk 
melakukan pekerjaannya.

Terdapat tujuh faktor yang 
mendorong terjadinya employee 
engagement bagi karyawan, antara 
lain: 

PENTINGNYA 
EMPLOYEE ENGAGEMENT 
DALAM PERUSAHAAN
Phaproser pasti pernah mendengar istilah “employee engagement”. Nah, apa itu employee engagement? 
Faktor apa saja yang mendorong employee engagement serta manfaatnya bagi Karyawan maupun 
Perusahaan? Yuk kita bahas satu-satu.

1. Recognition (pengakuan)

Karyawan merasa kontribusi 
mereka diketahui dan diapresiasi 
oleh atasan, pemberian reward 
diberikan berdasarkan kinerja 
dan para atasan secara regular 
mengakui anggota tim berhak 
mendapatkannya. 

2. Empowerment (Pemberdayaan)

Atasan atau pimpinan 
menyediakan peralatan kerja, 
sumber daya dan pelatihan 
yang dibutuhkan karyawan 
untuk sukses dalam pekerjaan, 
memberikan otonomi dan 
didorong untuk mengambil resiko. 

3. Supportive feedback (umpan balik 
yang mendukung)

Pimpinan harus memberikan 
feedback yang spesifik pada kurun 

waktu tertentu melalui sebuah 
media yang mendukung, tulus, 
dan konstruktif, bukan untuk 
membuat malu atau menghukum. 

4. Partnering (Kemitraan) 

Karyawan diperlakukan 
sebagai mitra bisnis dan secara 
aktif berkolaborasi dalam 
pengambilan keputusan bisnis, 
mendapatkan keleluasaan dalam 
pengambilan keputusan, atasan 
bertindak sebagai pendorong 
untuk pengembangan dan 
pertumbuhan karyawan. 

5. Expectation (Harapan) 

Atasan atau pimpinan menjamin 
bahwa sasaran, tujuan dan 
prioritas bisnis secara jelas 
ditetapkan dan dikomunikasikan, 
karyawan mengetahui standar 

SDM
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kinerja mereka yang dievaluasi 
dengan bertanggung jawab. 

6. Consideration (Perhatian) 

Atasan, manajer dan anggota 
tim menunjukkan rasa tenggang, 
kepedulian dan perhatian satu 
sama lain. Atasan secara aktif 
berusaha memahami pendapat 
dan perhatian karyawan dan 
memahami serta mendukung 
saat karyawan mengalami 
permasalahan pribadi. 

7. Trust (Rasa percaya)

Atasan harus menunjukkan 
kepercayaan dan yakin dengan 
skill dan kemampuan karyawan, 
sebaliknya karyawan percaya 
bahwa atasan mereka akan 
bekerja dengan tepat melalui 
mereka. Para atasan memenuhi 
janji dan komitmen mereka 
sehingga karyawan mempercayai 
mereka.

Manfaat bagi Karyawan

•	 Employee engagement 
menciptakan semangat baru 
bagi karyawan ketika mereka 
bangun pagi untuk berangkat 
ke kantor. Karyawan akan 
selalu berpikir positif dalam 
melakukan pekerjaannya serta 
memberikan ide-ide hebat 

untuk perkembangan tim serta 
perusahaan.

•	 Employee engagement 
menciptakan hubungan kuat 
dengan setiap karyawannya. 
Hubungan ini juga akan membuat 
karyawan untuk fokus kepada 
pencapaian yang ingin dituju, 
membangun kerja sama tim 
yang solid, serta tidak lupa untuk 
mengucapkan terima kasih 
dan apresiasi atas pencapaian 
antardivisi.

•	 Employee engagement 
menghilangkan pemikiran jenuh 
dan negatif dari setiap masalah 
yang dihadapi oleh karyawan 
dalam kehidupannya. Pendekatan 
ini dapat membuat karyawan 
menjadi semangat kembali ketika 
melakukan pekerjaannya.

Manfaat bagi Perusahaan

•	 Perusahaan akan memiliki 
karyawan dengan sikap dan 
perilaku yang positif. Dengan 
perilaku positif, tentu akan 
mengarah kepada pertumbuhan 
perusahaan yang lebih baik.

•	 Libatkan karyawan dalam 
setiap pengambilan 
keputusan. Perusahaan dapat 

menemukan sudut pandang 
yang berbeda dari berbagai 
generasi karyawannya. Jadikan 
mereka bagian penting dalam 
strategi perencanaan dan pada 
akhirnya, merekalah yang akan 
merealisasikan perencanaan 
tersebut melebih dari hasil yang 
diharapkan.

•	 Karyawan akan menjadi loyal 
kepada. Mereka juga dengan 
bangga akan menceritakan dan 
bahkan menyarankan orang yang 
ditemuinya untuk menggunakan 
produk atau jasa yang dimiliki 
oleh perusahaannya.

•	 Employee engagement 
menciptakan komitmen 
lebih dari karyawan kepada 
perusahaan. Jumlah absen 
karena karyawan yang sakit 
menjadi berkurang, meredam 
angka untuk tingkat kecelakaan 
dalam proses pekerjaan, serta 
meningkatkan produktifitas 
sepanjang tahun.

Oleh : 
Helmy Hadi Hidayat
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MENGHEMAT BBM 
SAAT BERKENDARA
Pernahkah Phaprosers bertanya, 
apakah suatu saat bahan bakar 
fosil di planet Bumi akan habis? 
Dikutip dari Science ABC, bahan 
bakar fosil adalah hidrokarbon 
biologis yang ditemukan di 
bumi yang terbentuk ratusan 
juta tahun lalu. Akibatnya, 
banyak orang takut suatu saat 
pasokan sumber daya alam 
tersebut akan habis kemudian 
berdampak pada sumber energi 
di planet Bumi. 

Masalah pasokan energi 
yang semakin menipis kini 
menjadi perhatian banyak 
pihak di dunia. Sebab hal 

itu bakal berdampak pada politik dan 
ekonomi global secara intrinsik. Tahun 
1979, Hubbert meramalkan puncak 
minyak global akan terjadi pada 2000. 
Pada 1980 ada yang menyebutkan 
puncak minyak akan terjadi pada 
2012. Sedangkan Statistical Revies of 
World Energy Dunia 2016 dari BP 
memperkirakan, manusia memiliki 
sekitar 115 tahun produksi batubara, 
53 tahun minyak dan 54 tahun sisa 
produksi alam sebelum benar-benar 
habis. 

Apa yang terjadi apabila bahan 
bakar didunia ini benar-benar habis? 
Dampak yang paling terasa adalah 
di sektor mobilisasi dan transportasi. 
Saat ini sebagian orang berpindah 
dari satu tempat ke tempat lainnya 
menggunakan kendaraan berbahan 
bakar fosil. Nah apabila bahan bakar 
minyak benar-benar habis apakah 
kita akan kembali ke masa majapahit 
dengan menunggangi kuda? Selain 
mencari alternatif sumber energi 
terbarukan yang efektif ada hal lain 
yang bisa kita lakukan yaitu dengan 
menghemat bahan bakar minyak 
terutama saat berkendara. 

Berikut adalah beberapa  tips untuk 
menghemat bahan bakar saat 
berkendara

1. Perhatikan tekanan ban 
Hal yang seringkali terlupakan 
yaitu tidak memperhatikan 
tekanan angin pada ban. Kondisi 
ban mobil atau motor harus 
terus diperhatikan agar dapat 
dipastikan bahwa kendaraan 
dapat melaju dengan mulus. 
Dengan tekanan angin yang 
tepat, maka kinerja mesin jadi 
optimal karena ban tidak banyak 
bergesekan dengan aspal. 
Berdasarkan teori fisika, jika 
tekanan udara pada ban kurang 
maka akan membutuhkan gaya 
yang lebih besar pula. Hal itu 
dikarenakan luas penampang 
ban kempes menjadi lebih besar. 
Apabila tekanan ban cukup, maka 
luas penampangnya menjadi 
kecil dan lebih ringan untuk 
digerakkan.

2. Akselerasi halus
Tidak ada gunanya menginjak/
menarik gas kendaraan  dengan 
kasar dari posisi diam ketika 
lampu lalu-lintas berubah warna 
menjadi hijau. Phaprosers 
berkendara di jalan raya, dan 
bukan di sirkuit yang dituntut 
agresif. Cara terbaik untuk 
berkendara adalah berakselerasi 

dengan halus dan tidak tergesa-
gesa. Intinya adalah bersikap lebih 
sabar dalam berkendara, hasilnya 
konsumsi bahan bakar bisa lebih 
irit. 

Hindari menyalip bila tidak 
tergesa-gesa, karena akan 
memaksa Phaprosers untuk 
menginjak gas dengan lebih 
kasar. Alangkah lebih baik jika 
Phaprosers tidak terlalu sering 
menyalip kendaraan lain jika 
memang ingin menghemat 
pemakaian bahan bakar. Jika di 
depan Phaprosers adalah lampu 
lalu lintas, tentu percuma jika 
menyalip kendaraan di depan. 
Karena pada akhirnya Phaprosers 
juga akan terjebak di lampu 
merah yang sama di depan 
dengan kendaraan tersebut. 

Mengemudi dengan santai dan 
cara menjaga kecepatan agar 
tetap stabil dan tidak kebut-
kebutan dapat menjadi solusi 
penghematan konsumsi bensin 
dan satu sisi juga mengurangi 
risiko kecelakaan. Bahan bakar 
akan semakin boros ketika 
kendaraan dipaksa untuk terus 
berlari di kecepatan tinggi. Energi 
yang dibutuhkan oleh mesin 
menjadi besar sehingga bahan 
bakar yang harus disalurkan juga 
menjadi lebih besar. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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Mengamati pergerakan 
kendaraan di depan Phaprosers 
adalah cara lain untuk 
menghemat bahan bakar dalam 
kondisi macet. Phaprosers perlu 
mengatur kecepatan kendaraan 
sehingga Phaprosers tidak perlu 
terlalu sering untuk berhenti atau 
menginjak pedal rem. 

Salah satu cara untuk mendapat 
dorongan tenaga saat perlu 
berakselerasi yaitu dengan 
kickdown pedal gas untuk 
mendapat tenaga lebih saat 
ingin menambah kecepatan. 
Putaran mesin secara berangsur 
meningkat dan tenaga juga ikut 
bertambah. Dengan menurunkan 
gigi satu tingkat, artinya kita 
sedikit memaksa mesin langsung 
berputar di RPM tinggi dan 
efeknya mesin perlu lebih banyak 
menenggak bahan bakar.

3. Matikan AC apabila kondisi 
udara di luar sejuk 
Tidak menggunakan AC dan 
memanfaatkan ‘AC alam’ dalam 
berkendara dapat menghemat 
bahan bakar. Dengan mematikan 
AC berarti kita meringankan 
kerja mesin dan kipasnya. Namun 
Phaprosers seharusnya tidak 
membuka jendela terlalu lebar 
yang dapat menciptakan wind 
noise yang justru akan membuat 
trik ini sia-sia. Namun bila kita 
dalam kondisi berkendara jarak 
jauh yang butuh kecepatan 
cukup tinggi, sebaiknya tetap 
gunakan AC namun dalam suhu 
ruangan antara 23-25 derajat 

Celcius. Sebab, dengan membuka 
kaca jendela dan sunroof akan 
menambah koefisien drag dan 
wind noise. Kaca jendela atau 
sunroof yang terbuka lebar, 
ternyata membuat pemakaian 
bahan bakar mobil menjadi jauh 
lebih banyak. Hambatan angin 
semakin banyak, karena masuk 
juga ke dalam kabin. Selain itu, 
efek dari udara bebas ini bisa 
membuat kabin lebih kotor 
karena debu.

4. Beban melebihi kapasitas
Beban berlebih pada mobil 
ternyata dapat mempengaruhi 
penggunaan bahan bakar. 
Sebetulnya, pabrikan mobil sudah 
memberikan batas maksimum 
(load index) seberapa besar 
beban dapat diangkut dalam 
satu mobil. Namun karena alasan 
masih muat, pengemudi biasanya 
suka menimbun barang bawaan 
hingga melampui batas maksimal, 
beban tersebut akhirnya 
membuat mesin harus bekerja 
keras.

5. Servis Rutin Kendaraan
Ganti oli ialah menu utama 
serta patut jika Phaprosers 
ingin kendaraan kesayangan 
senantiasa dalam keadaan prima. 
Oli  adalah komponen vital yang 
melindungi komponen mesin 
supaya bisa bekerja dengan baik. 
Bertugas melumasi, melindungi, 
serta mensterilkan komponen 
mesin yang saling bergesekan, 
bersamaan waktu serta karena 
pemakaian, kekentalan serta 

sifat kimia oli tentu berubah. Jika 
tidak diganti, fungsi oli tidak lagi 
bekerja maksimal sebagaimana 
mestinya. Tarikan mesin menjadi 
terasa berat sehingga konsumsi 
BBM juga boros. 

Tidak hanya ganti oli, servis 
berkala secara teratur turut 
memelihara performa mesin 
senantiasa maksimal. Dengan 
servis berkala, teknisi bengkel 
melaksanakan tune up pada 
mesin serta mengaturnya agar 
tetap bisa bekerja dengan baik. 
Servis berkala juga mensterilkan 
onderdil-onderdil pendukung 
seperti filter dan mengecek 
komponen pendukung lain 
seperti kaki- kaki. Kendaraan yang 
senantiasa dalam keadaan fit 
dipastikan bisa bekerja dengan 
baik serta maksimal. Konsumsi 
BBM juga tidak berlebih.

6. Manajemen perjalanan
Bila Phaprosers memiliki rute 
jalur yang teratur tiap hari, 
agenda perjalanan dapat diatur 
ke jam-jam yang tidak sangat 
macet serta memakan waktu 
lama. Jika melihat keadaan jalur 
di kota besar, agak susah buat 
melaksanakannya. Tetapi jika 
bisa dilakukan, Phaprosers tidak 
cuma irit bensin, secara psikologis 

Phaproserslebih 
rileks.

Oleh : 
Arie Wicaksono
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Temukan nama obat 
dari teka – teki di atas?

Kirimkan jawaban Anda 
ke redaksi Majalah SWARA melalui 

email: redaksiswara@phapros.co.id 

Selamat Mengikuti!
Jawaban ASAH OTAK 

Juli – September 2020
1.  TREM tidak ada jalur
2.  Tanggal pada spanduk mana ada tanggal 32 Desember
3.  Trafic Light tidak ada lampu berwarna merah 

Pemenang:
1. Ade Syarif Hidayat (Technical Support Alkes)
2. Sardjana (Procurement Manager)

Identify The Medicine Name?

ASAH OTAK


