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“Tak Cukup Adaptif, Pemimpin
Harus Bisa Lakukan Perbaikan
Berkelanjutan”
®

Syamsul Huda:

Phaprosers pasti sudah mengenal Bapak
Syamsul Huda. Puluhan tahun berkarir di
Phapros dan saat ini menjabat sebagai
Direktur Produksi, Pak Syamsul, begitu ia
akrab disapa memiliki banyak cerita dan
pengalaman untuk dibagikan kepada kita
semua.
Ramah, hangat, dan sosok yang relijius,
begitulah kesan saya saat berbincang
dengan
Pak
Syamsul
tentang
kepemimpinan. Menjadi nakhoda kapal tim
produksi Phapros selama lima tahun
terakhir tentunya tak lepas dari berbagai
tantangan, khususnya di era pandemi
Covid-19 seperti saat ini.
(Hal. 02)
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Phapros Perkuat SInergi dengan Pemprov Jawa Tengah di Masa Pandemi Covid-19
Phapros terus berupaya memperkuat sinergi
dengan pemangku kepentingan dalam
rangka mengurangi angka penularan
Covid-19. Pada tanggal 13 Agustus 2021 lalu,
Direksi PT Phapros Tbk melakukan
pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah,
Ganjar Pranowo di Semarang guna
memperkuat sinergi yang telah dilakukan
antara Phapros dengan Pemerintah Propinsi
Jawa Tengah, terutama dalam rangka
penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Dalam pertemuan tersebut, Direksi Phapros dan
Gubernur
Jateng
berdiskusi
tentang
program-program yang bisa dilakukan untuk
membantu masyarakat agar tetap bisa bertahan di
tengah situasi sulit seperti saat ini. Phapros sebagai
industri farmasi dan alat kesehatan menyatakan
komitmennya untuk terus memberikan produk
kesehatan terbaik guna memenuhi kebutuhan
masyarakat.
Kerjasama antara Phapros dengan Pemerintah
Propinsi Jawa Tengah sudah berlangsung lama.
(Halaman 4)
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MEET THE LEADERS
Syamsul Huda:

“Tak Cukup Adaptif, Pemimpin Harus Bisa
Lakukan Perbaikan Berkelanjutan”
(Oleh: Annisa Dewi Yustita)
Phaprosers pasti sudah mengenal Bapak Syamsul Huda. Puluhan tahun berkarir
di Phapros dan saat ini menjabat sebagai Direktur Produksi, Pak Syamsul,
begitu ia akrab disapa memiliki banyak cerita dan pengalaman untuk
dibagikan kepada kita semua.
Ramah, hangat, dan sosok yang relijius, begitulah kesan saya saat berbincang
dengan Pak Syamsul tentang kepemimpinan. Menjadi nakhoda kapal tim
produksi Phapros selama lima tahun terakhir tentunya tak lepas dari berbagai
tantangan, khususnya di era pandemi Covid-19 seperti saat ini.
T: Sebagai seorang pemimpin / leader, kira-kira seperti
apa, sih, Pak, tantangan yang kita hadapi saat ini?
J: Tantangan utama saat ini dari sisi eksternal menurut saya
adalah pandemi Covid-19. Di saat seperti ini banyak usaha
dan industri terdampak, termasuk Phapros. Oleh karena itu,
kita membutuhkan orang-orang dengan pandangan yang
berbeda dan mampu membuat kapal besar Phapros ini
keluar dari “badai” ini. Karena, pengaruh pandemi ini
sangat kompleks, sehingga dibutuhkan sosok-sosok yang
berani mengubah cara pandang kita terhadap kondisi
pasar, dan mata rantai bisnisnya. Dari sisi internal, banyak
diantara kita yang cepat merasa puas dan terjebak dalam
zona nyaman, padahal agar kita tetap bisa bertahan
dalam kondisi apapun, dua poin tersebut tidak boleh
terjadi. Kita harus berani menerima tantangan dan tak
boleh cepat merasa puas, sehingga kita bisa banyak belajar
dari pengalaman.
T: Lalu, ada nggak, sih, Pak, peluang yang bisa kita ambil
saat ini?
J: Tentu banyak. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi sekarang.
Sebagai Phaprosers, kita harus bisa merubah pendekatan bisnis yang dilakukan.
Misalnya, saat ini kita harus focus pada produk-produk yang dibutuhkan oleh
masyarakat baik untuk jangka pendek, maupun menengah agar kita bisa tetap tumbuh
dan berkembang. Saat ini kita sudah on the track, pasar multivitamin ini ke depannya
saya yakin akan berkembang karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka
pencegahan berbagai penyakit, khususnya Covid-19. Oleh karena itu, untuk melakukan
perubahan yang cepat dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang adaptif dan lincah.

T: Pemimpin yang baik menurut Pak Syamsul itu yang seperti apa?
J: Ada 6 poin yang bisa menjadikan seseorang itu adalah pemimpin perusahaan
yang baik. Enam poin itu saya sebut sebagai strong leadership. Pertama, ia bisa
mengharmonisasikan bisnis dengan aktivitas setiap unitnya. Seperti bisnis
dengan quality, bisnis dan komunikasi, atau bisnis dengan pasar. Kedua, ia bisa
memprediksikan suatu krisis sehingga akan melatih kita agar terbiasa mencari
jalan keluar untuk menghadapi krisis. Ketiga, pemimpin yang baik harus berani
mengambil keputusan tidak populis. Keempat, ia harus bisa menciptakan
talent untuk regenerasi organisasi. Kelima,pemimpin yang baik itu
harus mau untuk memberikan orang-orang terbaiknya kepada
organisasi yang membutuhkan. Jangan pernah takut jika orang
terbaik yang kita punya diminta oleh organisasi untuk
ditempatkan di posisi lain. Terakhir, pemimpin yang baik harus
sabar dan tidak mudah menyerah.
T: Sebagai pimpinan perusahaan yang pastinya
menghadapi banyak tantangan, bagaimana Bapak
melakukan problem solving?
J: Kita harus bisa memetakan masalah yang terjadi,
lakukan skala prioritas dan temukan apa yang menjadi
penyebab dari suatu masalah tersebut, lalu putuskan apa
yang harus dilakukan. Kalau saya sebetulnya lebih suka
menyebutnya sebagai continuous improvement atau perbaikan
berkelanjutan, karena sifatnya preventif. Jadi, kita nggak
menunggu masalah datang lalu diperbaiki, tapi kita petakan hal-hal
apa saja yang bisa kita perbaiki sebelum masalah terjadi supaya bisa
berkembang menjadi lebih baik lagi. Continuous improvement ini
juga saya jadikan KPI mandatori di tim produksi.
T: Ada kiat khusus untuk Phaprosers agar bisa tetap sukses di
masa yang akandatang?
J: Pekerjaan kita ini tidak lebih besar dari imajinasi yang kita buat. Sebagai pemenang,
kita perlu mengisi pikiran dengan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meraih tujuan.
Jadi, isilah pikiran kita dengan hal-hal positif dan memberdayakan, karena hasil yang
diperoleh selalu berbanding lurus dengan pikiran positif kita. Lalu, jika kita mau sukses
jangan sekali-sekali berpikir tentang kegagalan. Kita harus tetap optimistis bahwa
pada akhirnya kita akan berhasil, meskipun harus melalui berbagai tantangan.
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L I P U TA N U TA M A
Phapros Perkuat Sinergi dengan Pemprov Jawa Tengah
di Masa Pandemi Covid-19
(Oleh : Annisa Dewi Yustita)

Phapros terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemangku
kepentingan dalam rangka mengurangi angka penularan
Covid-19. Pada tanggal 13 Agustus 2021 lalu, Direksi PT Phapros
Tbk melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar
Pranowo di Semarang guna memperkuat sinergi yang telah
dilakukan antara Phapros dengan Pemerintah Propinsi Jawa
Tengah, terutama dalam rangka penanggulangan dampak
pandemi Covid-19.
Dalam pertemuan tersebut, Direksi Phapros dan Gubernur Jateng
berdiskusi tentang program-program yang bisa dilakukan untuk
membantu masyarakat agar tetap bisa bertahan di tengah situasi
sulit seperti saat ini. Phapros sebagai industri farmasi dan alat
kesehatan menyatakan komitmennya untuk terus memberikan
produk kesehatan terbaik guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kerjasama antara Phapros dengan Pemerintah Propinsi Jawa
Tengah sudah berlangsung lama. Salah satu hal yang dilakukan
Phapros untuk mendukung program Pemerintah Propinsi Jawa
Tengah terutama di awal pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu
adalah dengan penyerahan bantuan berupa 100 dus multivitamin
dan 100 liter hand sanitizer kepada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa
Tengah untuk diberikan kepada masyarakat di wilayah Semarang
Raya.
Di sisi lain, Phapros juga memiliki berbagai program lain guna
mendukung Pemerintah Propinsi Jawa Tengah menanggulangi
penularan Covid-19 melalui tim tanggung jawab sosial dan
lingkungannya. Beberapa program tersebut diantaranya adalah
melakukan edukasi cuci tangan pakai sabun kepada masyarakat
yang tinggal di sekitar wilayah operasional Phapros, bantuan
kemanusiaan berupa sembako kepada masyarakat umum dan
tenaga medis, bantuan minuman herbal untuk membantu
meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat yang diberikan
melalui Pemerintah Kota Semarang, serta bantuan multivitamin
kepada awak media lokal Semarang Raya.
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LIPUTAN KHUSUS
Beasiswa Pendidikan Putra-Putri Karyawan Berprestasi
(Oleh: Helmy)

Sebagai wujud apresiasi terhadap putra-putri karyawan yang
berprestasi, Manajemen Phapros berkomitmen untuk memberikan beasiswa pendidikan. Beasiswa ini diberikan kepada putra
putri karyawan yang memenuhi kualifikasi yang sudah dipersyaratkan. Pada tahun ajaran 2021/2022 ini Manajemen Phapros
memberikan beasiswa kepada 30 anak karyawan yang akan
diberikan selama 1 tahun yaitu mulai bulan
Juli 2021 – Juni 2022.

sebesar Rp. 250.000, untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama
(SMP) sebesar Rp. 300.000, dan untuk tingkat Sekolah Menengah
Atas (SMA) sebesar Rp. 350.000. Sehingga, total nilai beasiswa
pendidikan yang disalurkan pada tahun 2021 untuk semua
jenjang pendidikan adalah sebesar Rp 107.400.000.
Dengan adanya program ini diharapkan dapat
membantu biaya pendidikan serta memacu
putra putri Karyawan Phapros untuk
lebih semangat belajar serta
berprestasi. Berikut nama nama
penerima beasiswa untuk tahun
ajaran 2021/2022:

Beasiswa Pendidikan ini berupa
bantuan pendidikan untuk
tingkat Sekolah Dasar (SD)

Penerima Beasiswa Tahun Ajaran 2021/2022
Tingkat SD
NO

NAMA ANAK

Tingkat SMP

NAMA ORANGTUA

DEPARTEMEN

1

Kayla Salsabila Putrinofa

Novie Kurniasari

2

Aretha Khairunisa
Wijayakusuma
Syakira El Fayyadh
Delmora Javana
Raffi Hussai
Ahmad Yasin Fattah

Adri Timor Wijayanto

Pengelolaan Dana &
Asuransi
OGB

Syarief
Toriq Fajri

Ethical Comodity
Operasional IT

Arich Agus Prianto
Junarto

8
9
10

Abiyu Arya Raphaela
Rafan Defandryan
Shahnawaz
Aliya Bunga Fatima
Raska Putra Fertian
Attarmizi Al Fakir

11

Samuel Satrio Tresnanda

Yohana Puji Yanti

3
4
5
6
7

Hasto Sudiyono

Eny Rosita
Fera Hastrisari
Anwar Muchtar

Pengelolaan Dana &
Asuransi
Ethical Promosi
Logistik dan Pengendalian
Persediaan
Beta Lactam
Ethical Comodity
GA & EHS Kantor Pusat
Jakarta
GA & EHS Semarang

Tingkat SMP
NO
1
2
3

NAMA ANAK
Ainun Saniyyah Firjatullah
Danendra Hazel
Aureyliansyah
Zherafimathirza
Putri Kristiawan

4

NAMA ORANGTUA

DEPARTEMEN

Teguh Wahyu Rianto
Retno Dewi Supriani

OGB
ISS - Injeksi, Salep & Sirup

Sugeng Rudi Kristiawan

OGB
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4
5

NAMA ANAK
Bhamakerti Calosa
Hanifa Putri Mulyan

NAMA ORANGTUA
Tiwik Listyowati
Agung Mulyarto

DEPARTEMEN
ISS - Injeksi, Salep & Sirup
Akuntansi & Keuangan

Tingkat SMA
NO

NAMA ANAK

NAMA ORANGTUA

DEPARTEMEN

1

Hasna Ameira Suraya

Teguh Raharjo

TTSK - Tablet, Tablet Salut,
Kapsul & OT

2

Nofi Sarah Angela

Asih Yuliani

Pengadaan Barang Umum
& Teknik

3

Mardiana Favian
Benedikta S

Dedy Jeschiel Soeitoe

Utility

4

Naris Hafidz Fahrezi

Sunarno

Gudang Produk Jadi

5

Jasmine Aulia Putri

Riny

Pengelolaan Dana &
Asuransi

6

Khoirunnisa Latifatul
Rahmadian

Amat Margono

Gudang Bahan Baku

7

Amin Bagos Harisaputro

Slamet Haryadi

TTSK - Tablet, Tablet Salut,
Kapsul & OT

8

Rayya Anindita Putri
Ardiyansyah

Emir Ardiyansyah

Ethical Promosi

9

Puti Athirah Salsabila

Yudho Permono

OGB

10

Heilin Alber Siva Haryoko

Haryoko

Ethical Promosi

11

Aulia Putri Adinda

Agus Supriyadi

TTSK - Tablet, Tablet Salut,
Kapsul & OT

12

Choirunnisa Safai

Suparmi

TTSK - Tablet, Tablet Salut,

GALERI PERISTIWA
SIMANIS Berhasil Memperoleh Penghargaan dalam
IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII) 2021
(Oleh: Andry Pramono)
Manajemen Risiko berbasis ISO 31000: 2009, dengan cara-cara manual
tanpa melalui aplikasi. Mengingat begitu pesatnya perkembangan
Phapros dengan berbagai corporate action yang sering terjadi, guna
mengimbangi persaingan bisnis yang begitu ketat pasca listing di bursa
efek Indonesia (BEI) pada hari Rabu 26 Desember 2018 lalu.
Phapros melalui Unit Manajemen Risiko dan GCG (Good Corporate
Governance) semakin fokus menanggapi isu-isu internal maupun
eksternal, sebagai upaya dalam menjaga credibility dan sustainability
perusahaan. Di era industri 4.0 beberapa perusahan mulai mengarahkan
seluruh aktivitas bisnisnya dengan menerapkan sistem teknologi
informasi.
Seiring perubahan industri yang begitu cepat, mendorong Unit
Manajemen Risiko untuk memutakhirkan solusi perusahaan dalam
mengidentifikasi dan memitigasi risikonya. Dengan munculnya aplikasi
SIMANIS, unit Manajemen Risiko & GCG berharap SIMANIS dapat
dijadikan sebagai salah satu tools bagi para pemangku risiko (pemilik
risiko) dalam mengadministrasi dan memonitoring risiko-risko yang ada
dalam unit bisnisnya masing-masing.
Phapros meraih penghargaan dalam ajang IDX Channel Anugerah
Inovasi Indonesia (ICAII) 2021 dalam Kategori Proses Internal atas Inovasi
SIMANIS (Sistem Manajemen Risiko) yang diselenggarakan di Jakarta
pada Kamis (19/8).
Ajang yang digelar oleh IDX Channel pada tahun ini mengusung tema
Accelerating Economic Recovery During Covid 19 Pandemic. Perhelatan
ICAII tahun ini diikuti ratusan perusahaan baik perusahaan terbuka (listed)
maupun non terbuka (non listed), dari perusahaan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) hingga perushaan swasta. Adapun pada ajang ini
Menteri BUMN Bapak Erick Thohir juga menjadi dewan juri kehormatan.
SIMANIS sendiri diterapkan sejak tahun 2020 tepatnya pada bulan April,
yang mana jauh sebelumnya, Phapros telah menerapkan sistem

Dengan prinsip Risk Based Thinking, Unit Manrisk Phapros merangkul
seluruh auditor yang ada di Perusahaan, agar risiko-risiko perusahaan
dapat terintegrasi kedalam aplikasi SIMANIS sebagai wujud dari
Enterprise Risk Management (ERM). Baik itu risiko K3LL melalui HIRADC,
kepatuhan, risiko mutu, dan lain-lain, dapat terintegrasi dengan baik.
Pada saat ini, Unit Manajemen Risiko sudah mulai menyesuaikan
guidelines yang terbaru yaitu ISO 31000:2018. Perubahan lain terdapat
pada proses manajemen risiko yang dulunya memegang 11 prinsip,
sekarang di ringkas menjadi 8 prinsip.
Unit Manajemen Risiko dan GCG PT Phapros Tbk bertujuan untuk
memutakhirkan secara terus - menerus proses pengendalian risiko di
perusahaan guna membantu pengelolaan risiko yang ada pada setiap

Bantuan Perlengkapan
Posyandu
(Oleh: Stefania Orance)
Dalam menjalankan proses bisnisnya, Phapros tak hanya berorientasi
pada profit tapi juga proses bisnis yang berkelanjutan. Salah satu bentuk
dukungan Phapros dalam pembangunan berkelanjutan adalah melalui
tanggung jawab sosial perusahaan di bidang kesehatan masyarakat.
Pada tanggal 9 Agustus 2021 lalu, Phapros memberikan bantuan berupa
sarana dan prasarana kesehatan anak seperti timbangan bayi, alat
pengukur tinggi badan anak, mikrotois dan lainnya kepada Posyandu
Bhakti Asih Kp. Penjaringan, Kelurahan Kemijen, Semarang Timur.
Bantuan ini diserahkan kepada Posyandu tersebut mengingat banyaknya jumlah balita yang masih harus dipantau tumbuh kembangnya,
namun kelengkapan sarana dan prasarana di sana dinilai kurang
memadai. Semoga bantuan dari Phapros bisa lebih meningkatkan kinerja
Posyandu Bhakti Asih sehingga dapat membantu menurunkan angka
stunting di kawasan Semarang, Jawa Tengah.
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CAKRAWALA
Istilah Perusahaan yang Sering Didengar
(Oleh: Ajeng Vania)
Ketika Phaproser sedang jalan-jalan keluar
negeri atau melihat dokumen kerjasama
dengan perusahaan asing, pasti sering
melihat singkatan-singkatan istilah pada
nama perusahaannya. Sebenarnya, artinya
apa, sih?

terhadap utang dan tanggung jawab
perusahaan.
LLC ini cukup unik karena berkarakteristik
hybrid entities, yakni gabungan karakteristik dari korporasi dengan kemitraan atau

7. A.G. (Aktiengesellschaft)

1. Pte. Ltd. (Private Limited)

Sama seperti GmbH serta sama-sama
digunakan di Jerman. Perbedaannya
adalah AG digunakan bagi perusahaan
yang sahamnya telah ditawarkan ke
publik serta diperdagangkan pada
bursa saham publik.

Biasanya digunakan pada akhiran nama
perusahaan Singapura.
Private Limited ini merupakan jenis
perusahaan yang membatasi
pemegang saham serta badan
hukum yang terpisah dari
pemegang sahamnya.

Jika di Indonesia, mempunyai makna
yang sama dengan PT Tbk. Contoh
perusahaan Jerman besar yang
menyandang istilah tersebut yaitu
BMW AG.

2. SDN BHD (Sendirian Berhad)
Memiliki arti yang hampir sama
dengan Pte. Ltd. perusahaan yang
berada di Singapura.

8. N.V. (Nammloze
Vennootschap)

Perbedaannya yaitu, istilah ini biasa
digunakan untuk penyebutan perusahaan
terbatas di Negara Tetangga, Malaysia.

Salah satu istilah yang sering kita
dengar adalah NV. Istilah ini berasal
dari Belanda. Mempunyai arti yang
sama denga PT, dimana merujuk
pada perusahaan yang memiliki
pertanggungjawaban terbatas.

3. Inc. (Incorporation/Incorporated)
•

Incorporation

Merujuk pada proses hukum pembentukan suatu entitas bisnis menjadi suatu
perusahaan yang legal.
•

umum digunakan di Jerman. Mengingat
fleksibilitas dan pertanggungjawabannya
terbatas pada jumlah modal yang
diinvestasikan, menjadikannya mirip
seperti PT di Indonesia.

Menariknya, NV juga mengindikasikan sebagai perusahaan
terbuka alias sahamya juga
ditawarkan kepada publik dan
diperdagangkan di bursa saham.

Incorporated

Mengindikasikan bahwa suatu perusahaan
telah sah terbentuk secara hukum dan
menjadi entitas terpisah dari para pendiri
dan pemegang sahamnya.

9.

Mungkin istilah ini yang paling
sering kita dengar. PT merupakan
istilah untuk perusahaan berbadan
hukum di Indonesia yang menganut
tanggung jawab terbatas.

4. Corp (Corporation)
Istilah Corp ini juga dapat kita jumpai pada
perusahaan-perusahaan luar negeri seperti
di Kanada. Perusahaan ini bisa berebentuk
induk/holding yang memiliki banyak anak
perusahaan.
Sama seperti Incorporated, Corp sendiri
dapat diartikan sebagai suatu perusahaan
berbadan hukum yang telah melewati
proses Incorporation.
5. LLC (Limited Liability Company)
Merupakan struktur bisnis yang dikenal di
Amerika Serikat, dimana pemiliknya tidak
bertanggung jawab secara pribadi

6

PT (Perseroan Terbatas)

kepemilikan tunggal dimana kemitraan
adalah tipe bisnis yang relatif sederhana.
Sedangkan korporasi punya keuntungan
dari perlindungan kewajiban tertentu.
6. GmbH (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung)
Apabila diartikan ke Bahasa Indonesia,
mempunyai arti “Perusahaan dengan
kewajiban terbatas”.
GmbH merupakan jenis perusahaan yang

AGUSTUS 2021

10. PT Tbk (PT Terbuka)
Nah, ini istilah yang digunakan oleh
perusahaan kita tercinta, PT Phapros Tbk.
Artinya, Phapros sudah go public atau
kepemilikan sahamnya sudah ditawarkan
kepada masyarakat lewat jual-beli saham
di Bursa Efek Indonesia (IDX).
Sebenarnya masih sangat banyak lagi jenis
badan usaha beserta singkatannya yang
digunakan
masing-masing
negara.
Phaproser bisa bantu tambahkan, ya!

KESEHATAN
Waspada Gejala Long-Covid dan Penanganannya
(Oleh: Yulia Damayanti)
Setelah melewati puncak kasus
Covid-19 di Indonesia yang terjadi
pada tanggal 15 Juli 2021 dengan
56.757 kasus, penanganan pandemi
ini semakin menjadi perhatian kita
semua.
Pemerintah
semakin
memperketat protokol kesehatan dan
meningkatkan program vaksinasi
hingga pada akhir Agustus 2021 ini,
angka kasus mulai menurun dan
menunjukkan perbaikan dengan
semakin bertambahnya jumlah orang
yang sembuh (penyitas/survivor).

• Kesulitan bernafas atau nafas pendek
• Kelelahan dan rasa pegal-pegal
• Sulit untuk berpikir atau
berkonsentrasi (brain-fog)
• Batuk
• Nyeri di dada atau perut
• Pusing

Setelah mendapatkan penanganan
dan perawatan, baik di rumah
sakit atau fasilitas pelayanan
kesehatan, atau melakukan
isolasi mandiri, para
penyitas
(survivor)
Covid-19 sudah mulai
menjalankan
aktivitas sehari-hari.
Namun, beberapa
gejala masih dapat
dirasakan
oleh
mereka walaupun
telah dinyatakan
negatif. Gejala ini
dapat
dirasakan
hingga
minggu
keempat
bahkan
sampai
beberapa
bulan ke depan, tergantung
kondisi
tubuh
masing-masing
individu,
dengan tingkat keparahan
yang berbeda-beda pula.
Pusat Pengengalian dan Pencegahan
Penyakit, CDC (The Centers for Disease
Control and Prevention) menyebut
kondisi ini sebagai Post-Covid
Condition atau Long-Covid dan
beberapa istilah lain seperti Chronic
Covid dan Post-Acute Covid. Beberapa
orang dapat mengalami gejala-gejala
baru yang sebelumnya tidak dirasakan
ketika masih positif Covid, sementara
beberapa
orang
juga
dapat
mengalami gejala yang sama seperti
yang dirasakan ketika masih positif
Covid. Beberapa gejala yang kerap kali
masih dirasakan oleh para penyitas
Covid antara lain:

• Jantung berdegup kencang
• Nyeri pada otot dan sendi
• Diare
• Gangguan tidur
• Perubahan mood
• Perubahan pada indera perasa atau
penciuman
• Perubahan pada siklus bulanan
wanita
Seperti yang dilansir dari hasil Webinar

yang diadakan oleh RS Akademik UGM
pada tanggal 25 Juli 2021 lalu, dr.
Siswanto, Sp.P., menyatakan “masa
recovery dari masing-masing penyitas
Covid-19 berbeda-beda. Untuk gejala
ringan waktu 2 minggu sudah cukup,
namun
untuk
gejala
berat
membutuhkan waktu hingga 6 minggu”.
Lalu bagaimana cara mengatasi
gejala-gejala ini? Secara umum,
penanganannya tidak berbeda dari
ketika menjalani perawatan atau isolasi
mandiri, seperti konsumsi makanan
yang
sehat
dan
bergizi,
menerapkan gaya hidup bersih
dan sehat, memiliki waktu
yang
cukup
untuk
beristirahat,
berolah
raga serta mengonsumsi
multivitamin. Namun
apabila gejala yang
dirasakan oleh para
penyitas ini masih
dirasa mengganggu
atau tidak ada
perbaikan, maka
dapat melakukan
monitoring
dan
terapi
terencana.
Beberapa
fasilitas
pelayanan kesehatan
(fasyankes) juga telah
menyediakan layanan
berupa konsultasi dengan
dokter terkait khususnya
dokter spesialis paru dan dokter
spesialis penyakit dalam. Para
penyitas juga dapat melakukan
pemeriksaan penunjang seperti uji
laboratorium, rontgen toraks atau CT
scan torax serta uji fungsi paru
(spirometry)
untuk
mengetahui
perkembangan kondisi tubuh pasca
sembuh dari Covid-19 (dinyatakan
negatif
dan
tidak
ada
risiko
menularkannya lagi) dan merencanakan
terapi dengan dokter terkait.
Semoga Phaproser dan keluarga selalu
dalam lindungan Tuhan, jaga kesehatan
jiwa dan raga serta selalu menerapkan
protokol kesehatan dengan baik dan
benar.

AGUSTUS 2021

7

SUSTAINABILITY
Energi Dari Limbah Kotoran Ternak
(Oleh: Arie Wicaksono)
Sebagian orang beranggapan kotoran hewan
ternak merupakan sesatu yang sangat menjijikan,
tapi beberapa diantaranya berhasil memanfaatkan
dan mengolah kotoran ternak tersebut menjadi
sesuatu yang lebih bermanfaat antara lain pupuk
untuk menyuburkan tanah karena kandungan
unsur hara nya mampu menyuburkan tanah.
Namun, tahukah Pahprosers bahwa selain
unsur hara, kandungan senyawa karbon
yang tinggi dari kotoran ternak terutama
sapi mampu diolah melalui proses kimiawi
menghasilkan methan yang merupakan
unsur utama dari biogas. Biogas adalah gas
yang dapat dibakar dan dihasilkan melalui
aktivitas
anaerobik
(tanpa
oksigen) didalam digester dari
bahan-bahan organik seperti
kotoran ternak, limbah rumah
tangga dan limbah pertanian.
Biogas
merupakan
suatu
campuran
gas-gas
yang
dihasilkan dari suatu proses
fermentasi bahan organik oleh
bakteri dalam keadaan tanpa
oksigen. Komposisi biogas yang dihasilkan
adalah gas methan (CH4) sekitar 55-75%, gas
karbondioksida (CO2) sekitar 25-45% dan gas
lain dengan proporsi kecil.
Gas methan (CH4) sebagai komponen utama
biogas merupakan bahan bakar yang baik
karena mempunyai nilai kalor yang tinggi,
yaitu sekitar 4800 sampai 6700 kkal/m³,
sedangkan gas metana murni mengandung
energi 8900 Kkal/m³. Karena nilai kalor yang
cukup
tinggi
itulah
biogas
dapat
dipergunakan untuk keperluan penerangan,
memasak, menggerakkan mesin dan
sebagainya.

Cara Membuat biogas dari kotoran ternak
Alat yang digunakan dalam proses pembuatan
biogas dari kotoran ternak antara lain: alat
pengaduk, bak penampung, digester dan pipa.
Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan
biogas dari kotoran ternak antara lain: Feses sapi, air
dan starter (bakteri pengurai)

4. Gas metan sudah mulai di hasilkan pada
hari 10 sedangkan pada hari ke -1 sampai ke –
8 gas yang terbentuk adalah CO2. Pada
komposisi CH4 54% dan CO2 27% maka
biogas akan menyala.
5. Pada hari ke -14 gas yang terbentuk dapat
digunakan untuk menyalakan api pada
kompor gas atau kebutuhan lainnya.
6. vPengisian bahan biogas selanjutnya
dapat dilakukan setiap hari, yaitu
sebanyak kurang lebih 20 liter setiap
pagi dan sore hari. Sisa pengolahan
bahan biogas berupa lumpur / sludge
secara otomatis akan keluar dari
lubang pengeluaran (outlet) setiap
kali dilakukan pengisian bahan
biogas. Sisa hasil pengolahan bahan
biogas tersebut dapat digunakan
sebagai pupuk kandang/pupuk
organik, baik dalam keadaan basah
(cair) maupun kering. (Direktorat Pengolahan
Hasil Pertanian, 2009).
Pemanfataan Biogas

Langkah-langkah
1. Kotoran sapi dicampur dengan air hingga
terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1
pada bak penampung sementara.
2. Lumpur
dari
bak
penampungan
sementara kemudian di alirkan ke digester.
Pada pengisian pertama digester harus di isi
sampai penuh.
3. Melakukan penambahan starter (banyak
dijual dipasaran). Setelah digester penuh,
kran gas ditutup supaya terjadi proses
fermentasi.

Gembok pada kotak nomor berapa
yang cocok dengan kuncinya?
Kirim jawaban Anda melalui email : redaksiswara@phapros.co.id

• Biogas bisa menggantikan gas yang
digunakan untuk memasak sehingga warga
desa di mana banyak potensi peternakan
tidak perlu pusing-pusing untuk mencari
tabung LPG dan mencari kayu bakar .
• Biogas juga dapat dimanfaatkan untuk
penerangan dan listrik. Generator listrik bisa
memanfaatkan energi yang bersumber dari
biogas. Generator listrik bisa memanfaatkan
energi yang bersumber dari biogas. dengan
demikian, listrik dan penerangan di rumah tak
lagi menggunakan minyak bumi atau batu
bara yang merusak lingkungan.

Jawaban Asah Otak
Juli 2021
Ada berapa benda yang ada dalam gambar berikut?
JAWABAN : 5 Benda

PEMENANG : 1. Ratna Ayu Widya Lestari (Dept. Keuangan)
2. Setyo Haryanto (Dept. TTSK Olah)
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