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“Minal aidzin wal faidzin. Maafkan lahir dan 

batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya 

makmur terjamin…”

Di nuansa menjelang hari raya Idul Fitri seperti 

saat ini, lagu-lagu bertema lebaran seperti 

penggalan lagu di atas biasanya sering

diputar di pusat-pusat perbelanjaan.

 

Mendengarkannya tentu membuat sebagian 

dari kita menjadi rindu akan kampung 

halaman, terutama bagi perantau yang

sudah lama tidak mudik.

 

Namun, apa daya. Pemerintah telah resmi 

melarang mudik lebaran bagi masyarakat 

Indonesia terhitung sejak 6-17 Mei 2021. Hal 

ini dilakukan untuk mencegah penyebaran

COVID-19 yang belum juga mereda di

Indonesia.

Meski tidak dapat mudik ke kampung 

halaman pada tahun ini, bukan berarti kita 

tidak dapat menikmati suasana lebaran. Masih 

banyak hal yang dapat dilakukan untuk 

mengisi waktu libur lebaran, seperti 

berkunjung ke rumah sahabat atau kerabat

yang masih satu kota.

Sambut Lebaran Sehat dengan

Antimo Herbal

Hal. 02

Jakarta, 23 April 2021 - PT Phapros Tbk. yang 

merupakan anak usaha dari PT Kimia Farma Tbk 

meraih penghargaan untuk Kategori TOP CSR 

Awards 2021 # Star 4 dan TOP Leader on CSR 

Commitment dalam ajang  TOP CSR Awards 2021

yang digelar diJakarta pada Kamis petang (22/4)

lalu.

Mengusung tema “Peran Strategis CSR dalam 

Mendukung Keberlangsungan Bisnis yang Berkelan-

Galeri Peristiwa

Miliki Program Tanggung 

Jawab Sosial

Hal. 04

Liputan Utama

Sosialisasi Pemindahan Program

Jaminan Pensiun

Hal. 03

Hukum Kita

Lindungi Data Diri Dari

Kejahatan Dunia Maya

Hal. 06

jutan di Masa Kenormalan Baru”, ajang penghargaan ini 

digelar untuk mendorong peningkatan efektivitas dan 

kualitas program CSR perusahaan-perusahaan yang

beroperasi di Indonesia.

(bersambung ke halaman 4) 

Sosialisasi Pemindahan Program

Jaminan Pensiun Phapros

Liputan Utama
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“Minal aidzin wal faidzin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para

pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin…”

Di nuansa menjelang hari raya Idul Fitri seperti saat ini, lagu-lagu 

bertema lebaran seperti penggalan lagu di atas biasanya sering

 diputar di pusat-pusat perbelanjaan.

 

Mendengarkannya tentu membuat sebagian dari kita menjadi rindu 

akan kampung halaman, terutama bagi perantau yang

sudah lama tidak mudik.

 

Namun, apa daya. Pemerintah telah resmi melarang mudik lebaran bagi 

masyarakat Indonesia terhitung sejak 6-17 Mei 2021. Hal ini dilakukan

untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang belum juga mereda di

Indonesia.

Meski tidak dapat mudik ke kampung halaman pada tahun ini, bukan 

berarti kita tidak dapat menikmati suasana lebaran. Masih banyak hal 

yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu libur lebaran, seperti

berkunjung ke rumah sahabat atau kerabat yang masih satu kota.

 

Selain itu, melakukan conference call dengan saudara dan kerabat yang 

berada di kampung halaman mungkin juga bisa menjadi pilihan untuk

mengobati rasa kangen rumah.

Yang tidak kalah penting agar suasana lebaran tetap meriah di kala 

pandemi adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Kita tahu, aktivitas 

berkumpul dan menjaga silaturahmi selama lebaran, meski 

menyenangkan, terkadang terasa melelahkan yang membuat kita

rentan masuk angin.

Jika mulai terasa gejala masuk angin, seperti meriang, mual, kembung, 

dan sakit kepala, itu artinya Phaprosers harus istirahat

sejenak dan minum Antimo Herbal®.

 

Setiap sachet Antimo Herbal® mengandung bermacam-macam kandun-

gan ekstrak, seperti ekstrak rimpang jahe, cabe jawa, herba meniran, daun 

mint, kayu ules, kedawung, merica hitam, buah adas, pulosari, kapulaga

dan madu.

Kandungan-kandungan tersebut telah terbukti secara empiris untuk 

mengatasi gejala masuk angin dan membantu meningkatkan kekebalan

tubuh.

 

Phaprosers dapat meminumnya secara langsung atau mencampurkannya 

ke dalam secangkir teh hangat sebanyak 3-5 kali sehari

hingga gejala masuk angin berkurang.

Untuk itu, sedia selalu Antimo Herbal® selama lebaran dan selalu ingat 5M 

di mana pun kita berada, yakni dengan memakai masker, mencuci tangan 

dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan,

serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

 

Sayangi diri, sayangi Negeri!

Sambut Lebaran Sehat dengan Antimo Herbal
(Oleh: Jalu Satwiko)

®
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PT Phapros Tbk dalam menjalankan proses 

bisnisnya tak hanya memikirkan profit 

semata, tapi juga kesejahteraan karyawann-

ya. Salah satu wujud kepedulian Phapros 

terhadap karyawannya ditunjukkan dengan 

program jaminan pension yang telah

diselenggarakan Phapros sejak lama. 

Selama ini, Phapros merupakan mitra dari 

dana pensiun PT RNI, namun di tahun 2020 

lalu Phapros telah mengakhiri kepesertaan 

nya di Dana Pensiun RNI dan mengalihkan 

program pensiun karyawan ke Dana

Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Keputusan untuk mengalihkan program 

jaminan pensiun karyawan dari Dana 

Pensiun RNI ke DPLK tidaklah mudah 

dilakukan, dan membutuhkan proses yang 

panjang bahkan melibatkan kajian dari 

pihak indpenden. Beberapa hal yang menja-

di pertimbangan Phapros untuk beralih  ke 

DPLK adalah  mulai dari kinerja dan kondisi 

keuangan Dapen RNI, iuran tambahan yang 

muncul akibat penurunan tingkat suku 

bunga teknis, dan sebagainya. Kondisi ini 

membuat Manajamen Phapros mengambil 

langkah strategis untuk mengatasi hal 

tersebut, agar tidak menimbulkan masalah 

baru terhadap perusahaan di masa yang

akan datang. 

Langkah yang diambil Manajemen Phapros 

sejak semester ke 2 tahun 2020 yang tepatn-

ya di tanggal 13 Agustus 2020 adalah 

membentuk Tim Kajian Kepesertaan PT 

Phapros TBK. Pada Dana Pensiun Rajawali 

Nusantara Indonesia (Dapen RNI). Tim ini 

beranggotakan 11 orang yang terdiri dari 

berbagai Divisi serta unsur serikat pekerja. 

Sosialisasi Pemindahan Program Jaminan Pensiun dari 

Dapen RNI (Manfaat Pasti) ke DPLK (Iuran Pasti) (Oleh : Helmy Hadi Hidayat )

RNI. Tim ini selanjutnya berubah menjadi 

Tim Pengalihan Kepesertaan Dana Pensiun 

Pasca Pengunduran Diri Dari Dana Pensiun 

Rajawali Nusantara Indonesia (DAPEN RNI). 

Tim Pengalihan Kepesertaan ini segera 

memulai rapat internal dan menyusun 

timeline program kerja dan dilaporkan 

kepada Manajemen Phapros. Hingga saat ini 

proses peralihan masih terus berlangsung 

dan sudah dilakukan sosialisasi kepada 

seluruh karyawan secara bertahap. Proses 

sosialisasi dilakukan secara online dengan 

media zoom meeting mengingat situasi 

pandemik Covid-19. Adapun proses 

sosialisasi yang telah dilakukan hingga 

periode April 2021 adalah sebanyak 3 kali. 

Sosialisasi pertama dilakukan pada 16 April 

2021 dengan total peserta atau karyawan 

yang hadir sebanyak 93,7% dari total undan-

gan, tahap dua berlangsung pada 17 April 

2021 dengan total peserta atau karyawan 

yang hadir mencapai 90% dari keseluruhan 

undangan, dan tahap 3 pada 24 April 2021 

dengan jumlah karyawan yang hadir menca-

pai 63% dari total undangan.

Selanjutnya Tim Pengalihan Kepesertaan ini 

juga akan melakukan sosialisasi kepada para 

pensiunan  Phapros, serta melakukan 

langkah-langkah selanjutnya hingga proses 

pengalihan kepesertaan dari Dapen RNI ini 

tuntas 100 %. Materi Sosialisasi Pengalihan 

Kepesertaan yang telah disampaikan oleh 

Ketua Tim dan juga Konsultan dapat

 diunduh di Sistem SINAU.

Anggota         : 

1. Erfan Rio Prananto 

     (GM Akuntansi)   

2. Bambang Priyanto 

     (GM Keuangan)   

3. Zahmilia Akbar 

     (Sekretaris Perusahaan)   

4. Diah Istantri 

     (Manager GCG dan Manajemen Risiko)   

5. Musa Erianto 

     (Manager Akuntansi)   

6. Ajeng Vania M 

     (Spesialis Legal Corporate)   

7. Heru Wicaksono 

     (SPV Adm SDM & HI)   

8. Nanang Soepriyanto 

     (Manager Pengembangan Sistem 

     Aplikasi/Unsur SPPh)   

9. Parama Filardhi 

     (Manager Gudang Produk Jadi/Unsur

      SPPh)

Tim Kajian Kepesertaan ini bergerak cepat 

dengan dibantu oleh konsultan yang 

independen, professional, dan sangat 

kompeten di bidangnya yang telah ditunjuk 

oleh Manajemen dengan serangkaian 

proses beauty contest sebelumnya.

 

Tim Kajian Kepesertaan beserta konsultan 

mengolah data, mengulas informasi, dan 

akhirnya membuat kajian yang dilaporkan 

kepada Manajemen Phapros. Pada akhirnya, 

pada tanggal 18 Desember 2020, Manaje-

men Phapros secara resmi bersurat kepada 

Direktur Utama PT RNI, selaku pendiri Dana 

Pensiun (Dapen) RNI, untuk mengajukan 

pengunduran diri dan pengakhiran kepeser-

taan dari Dapen RNI. Dan selanjutnya secara 

resmi, Phapros sudah tidak bermitra atau 

keluar keanggotaannya dari Dapen RNI

sejak 31 Desember 2020.

Langkah selanjutnya yang diambil Manaje-

men setelah keluar dari Dapen RNI adalah 

membentuk Tim yang dapat mengelola 

peralihan peserta yang sebelumnya 

tergabung di Dapen RNI. Peserta disini yang 

dimaksud adalah para pensiunan, karyawan 

aktif yang diangkat sebelum 1 Januari 2012, 

serta bekas karyawan. Manajemen menun-

juk Tim Kajian Kepesertaan untuk melanjut-

kan proses peralihan ini dan menggenapkan 

anggota menjadi 12 orang, dengan menam-

bah Bapak Imam Ariff J (GM Pengendalian 

Asset) dan keanggotaan Tim yang juga 

menjabat sebagai Dewan Pengawas Dapen 

Pengarah        :  Direksi

Ketua Tim         : Romi Taofik Sudrajat

                               (GM Human Capital)  

Sekretaris Tim : Helmy Hadi Hidayat

                              (Pjs. Manager Adm SDM & HI)
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G A L E R I  P E R I S T I W A

Jakarta, 23 April 2021 - PT Phapros Tbk. yang merupakan anak usaha dari PT Kimia 

Farma Tbk meraih penghargaan untuk Kategori TOP CSR Awards 2021 # Star 4 dan 

TOP Leader on CSR Commitment dalam ajang  TOP CSR Awards 2021 yang digelar di

Jakarta pada Kamis petang (22/4) lalu.

Mengusung tema “Peran Strategis CSR dalam Mendukung Keberlangsungan Bisnis 

yang Berkelanjutan di Masa Kenormalan Baru”, ajang penghargaan ini digelar untuk 

mendorong peningkatan efektivitas dan kualitas program CSR perusahaan-

perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Direktur Utama Phapros, Hadi Kardoko mengatakan bahwa program tanggung jawab 

sosial perusahaan adalah hal yang wajib dilakukan bagi semua perusahaan agar tetap 

bisa tumbuh, berkembang dan dirasakan kontribusinya oleh masyarakat. 

"Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap komitmen Phapros untuk terus 

menerapkan praktik bisnis berkelanjutan melalui implementasi tanggung jawab 

sosial perusahaan yang mengacu pada ISO 26000 demi terwujudnya tujuan 

pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

“Dalam menjalankan proses bisnisnya, Phapros tidak hanya berorientasi pada profit 

semata, tapi juga pada pemberdayaan manusia (people) dan pelestarian lingkun-

gan (planet). Meski pada tahun 2020 hingga saat ini kita masih dilanda pandemi 

Covid-19, hal itu tak menyurutkan semangat Phapros untuk memberikan kontribusi 

positif kepada masyarakat. Adapun pada tahun 2020 Phapros berhasil menyalurkan 

dana CSR untuk beberapa program yang meliputi kemitraan UMKM, program 

kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan, dan program penanggulangan 

Covid-19 untuk masyarakat terdampak langsung dengan total nilai sebesar lebih

dari Rp 4 miliar,” tambah Hadi.

Di sisi lain, Ketua Penyelenggaran TOP CSR Awards 2021, M. Lutfi Handayani 

mengatakan bahwa kegiatan tahunan TOP CSR Awards ini, tidak hanya sekedar 

ajang pemberian penghargaan tertinggi kepada perusahaan yang dinilai berhasil 

dalam menjalankan program tanggung jawab sosial  yang berkualitas saja. "Ajang 

ini juga digelar sebagai sarana pembelajaran bersama bagi para peserta, untuk 

meningkatkan kualitas program CSR dalam mendukung bisnis yang berkelanjutan,"

jelasnya. 

Mampu Bertahan dan Tumbuh di Era Pandemi Covid-19, Phapros 

Raih Anugerah BUMN 2021 

PT Phapros Tbk meraih penghargaan untuk Kategori Strategi Bertahan dan Tumbuh 

pada Anugerah BUMN 2021 pada Kamis malam (8/4) di Jakarta. Mengusung tema 

Strategi dan Transformasi di Tengah Pandemi, Anugerah BUMN merupakan ajang 

untuk mengapresiasi kontribusi BUMN yang telah menunjukkan kiprah transformasi

dan strategi unggul untuk bertahan di masa pandemi.

Direktur Utama PT Phapros Tbk, Hadi Kardoko mengatakan bahwa pihaknya 

mengapresiasi kinerja seluruh pemangku kepentingan yang berperan besar dalam 

mendorong Phapros untuk terus mampu bertahan di tengah pandemic Covid-19. 

“Pandemi ini berdampak kepada seluruh industri, tak terkecuali farmasi. Namun, kami

tetap mampu menyusun strategi baru untuk tetap tumbuh,” ujarnya.

Dalam bertahan menghadapi era pandemi Covid-19, Phapros menerapkan beberapa 

strategi efisiensi dan memaksimalkan digitalisasi di segala lini bisnis operasional dan 

supporting. Di bidang pemasaran, strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan 

pergeseran portofolio produk dari yang semula mengandalkan sektor perjalanan 

dengan produk andalannya, Antimo, menjadi lebih fokus ke produk multivitamin dan

 produk lain yang terkait dengan Covid-19.

“Selain itu, Phapros juga 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 serta pengembangan produk-produk 

terkait Covid-19 baik produk promotif, preventif, dan kuratif untuk mengisi pipeline

produk,” jelas Hadi Kardoko.

Istighosah Ramadhan 2021
Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1442 H, pada Jumat (9/4) lalu, 

Phapros menggelar Istighosah dan Tausiyah yang dihadiri oleh lebih dari 1000 

peserta dari mulai Direksi hingga seluruh Phaprosers dari Aceh hingga Papua, serta 

karyawan anak usaha, PT Lucas Djaja Group. Acara tersebut diselenggarakan secara 

online melalui media Zoom dan streaming Youtube pada Channel PT Phapros Tbk.

Acara Istighosah ini dipandu oleh MC, Fenty Mayasari Yuliana dan dibuka dengan 

pembacaan ayat suci Al Quran surat Al-Baqarah ayat 183-185, Surat Al-Anbiya ayat 83 

dan Surat Ibrahim ayat 41 oleh Bapak Ali Nur Ad Deen serta pembacaan sari tilawah

oleh Ibu Dewi Putriningrum.

Direktur Produksi Phapros, Syamsul Huda dalam sambutannya mengingatkan seluruh 

Phaproser agar dapat selalu solid melewati tantangan yang akan terjadi pada di masa 

mendatang demi kemajuan Phapros. Tak lupa beliau juga berpesan agar Phaprosers 

selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, selalu 

memakai masker, istirahat yang cukup serta mengurangi mobilitas agar mampu 

menjalani ibadah di Bulan Ramadhan dengan baik.  Acara kemudian ditutup dengan

ceramah dan doa yang disampaikan oleh KH Ubaidillah Shodaqoh.

(Oleh: Andharu Wahyu )

( Oleh: Annisa Dewi Yustita )

( Oleh: Annisa Dewi Yustita )
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Bantuan Sosial Untuk Bencana di NTT, NTB dan Jawa Timur

S U S T A I N A B I L I T Y

(Oleh: Andharu Wahyu  )

Ramadan 1442 Hijriah, Phapros Salurkan 1260 Bantuan Sosial 

S U S T A I N A B I L I T Y

(Oleh: Andharu Wahyu )

Phapros melalui program CSR nya menyalurkan 1260 paket bantuan sosial kepada karyawan dan tenaga alih daya (outsource)  pada 21-22 April 2021 di Semarang, Jawa

Tengah. Selain itu, pada awal Mei mendatang, Phapros juga akan membagikan 280 paket sembako untuk para pensiunan. 

Bantuan sosial ini diserahkan langsung oleh DIrektur Keuangan Phapros Heru Marsono kepada beberapa perwakilan dari karyawan penerima bantuan. Bantuan Pangan Non 

Tunai ini diserahkan sebagai bentuk dukungan manajemen Phapros serta dalam rangka meringankan beban karyawan serta pensiunan Phapros. Paket bantuan tersebut

masing-masing berisi 2,5 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir serta mie telur.

Semoga dengan penyaluran bantuan yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadhan ini dapat menjadi berkah serta rahmat untuk kita semua terkhusus untuk Phapros sendiri.

Dalam penyaluran bantuan sosial yang dilakukan, Phapros senantiasa menerapkan protokol Kesehatan terkait pencegahan Covid-19.

Pada awal bulan April 2021 ini, berbagai bencana alam melanda di Sebagian wilayah Indonesia. Curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan bencana banjir bandang serta 

tanah longsor yang melanda di Sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur dan NTB, serta gempa bumi dengan skala 6,1 SR mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur dan

sekitarnya. Akibat bencana tersebut banyak wilayah terkena dampaknya. 

Phapros melalui program CSR nya bekerja sama dengan Human Initiative menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak banjir bandang di wilayah Nusa Tenggara Timur dan 

NTB serta ke wilayah terdampak gempa bumi di Lumajang, Jawa Timur. Bantuan ini akan dikelola oleh Human Initiative sehingga diharapkan bantuan ini dapat tepat sasaran 

langsung kepada korban bencana tersebut. Bantuan yang akan diberikan ke wiayah terdampak bencana diberikan berupa peralatan kebersihan, peralatan dapur serta rumah

senyum. Rumah senyum adalah program dari Human Initiative berupa hunian sementara untuk para penyintas bencana.

Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para korban bencana dan semoga bisa segera pulih sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti sediakala.
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H U K U M  K I T A

Lindungi Data Diri Dari Kejahatan Dunia Maya (Oleh: Ajeng Vania)

Pernahkah Phaprosers mendengar istilah doxing? 

Doxing atau biasa juga ditulis doxxing adalah 

kegiatan membongkar atau menyebarkan 

informasi pribadi seseorang yang dilakukan oleh 

orang yang tidak berwenang atau tanpa izin

dari pihak yang bersangkutan. 

Di Indonesia, ketentuan perihal doxing salah 

satunya diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronika (ITE) 

beserta perubahannya yaitu 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016. Pada peraturan setingkat 

menteri, juga diatur dalam Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informati-

ka Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Data Pribadi dalam 

Sistem Elektronik. Di dalamnya 

antara lain memuat ketentuan 

tentang hak pemilik data 

pribadi, kewajiban penyeleng-

gara sistem elektronik, 

kewajiban pengguna data

pribadi serta penyelesaian

sengketa.

Secara singkat, cara kerja doxing dapat

dijelas-kan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan doxing, pada umumnya

     seseorang akan mengumpulkan

     informasi  pribadi targetnya tidak 

     hanya melalui satu platform.

2. Pelaku akan mencari data-data targetnya 

   dan dikumpulkan dengan berbagai cara, yaitu:

- Mengambil informasi yang tersedia untuk

     umum melalui media sosial;

-APenelitian catatan publik;

-AMelakukan akses secara tidak sah ke database

     pribadi atau biasa disebut dengan hacking.

3. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, 

 pelaku akan melaksanakan niat buruknya 

     dengan berbagai motif. Beberapa motif pelaku 

    doxing antara lain untuk melakukan penipuan 

   online, mempermalukan target atau bisa juga 

    untuk memperlihatkan ke publik pelanggaran

     yang telah dilakukan seseorang.

Namun jangan takut, doxing dapat diminimalisir

dengan cara-cara seperti:

1.   Rutin cek media sosial dan situs web  

pribadi

Rutin di sini maksudnya pastikan pengaturan

privasi akun semua media sosial yang dimiliki 

berada dalam kontrol yang kuat atau 

maksimal. Cek juga teman, pengikut atau 

followers Phaprosers semua. Saat ini 

banyak akun 

bodong atau “ternakan” yang tidak jelas

asal-usul dan maksud tujuannya.

2.   Waspada oversharing

Oversharing yaitu perilaku pengguna media 

sosial yang membagikan konten secara 

berlebih atau terlalu sering. Konten yang 

sudah dibagikan dapat dimanfaatkan oleh 

orang yang berniat buruk untuk mengetahui 

perilaku, kebiasaan dan lokasi kita. Selain itu, 

konten tersebut juga dapat disalahgunakan 

untuk menipu orang lain. Jadi, pilah secara 

bijak informasi yang akan kita bagikan ke 

media sosial. Apa saja, sih, informasi yang tidak 

boleh diunggah? Misalkan, data finansial 

(nomor rekening tabungan, nomor kartu debit 

atau kartu kredit), alamat rumah, nomor 

telepon, nomor KTP, paspor, QR Code yang 

berisi data diri, dan masih banyak lainnya. 

Tidak ada salahnya juga untuk mencari tahu 

apa saja yang akan muncul bila kita mencari

diri kita sendiri pada mesin pencari.

3.    Cek perangkat berkala

Hapus aplikasi yang tidak diperlukan pada 

perangkat yang dimiliki dan perbarui sistem 

apabila terdapat pengkinian sistem operasi. 

Pertimbangkan juga apabila muncul aplikasi 

yang ingin melakukan pelacakan lokasi atau 

data yang tersimpan dalam perangkat.

4.   Cek kata sandi

Ganti kata sandi atau password secara 

berkala dan usahakan untuk menggu-

nakan kata sandi yang berbeda pada 

setiap akun yang dimiliki. Jangan 

gunakan kata sandi dengan kombinasi 

yang mudah ditebak seperti tanggal 

ulang tahun, nomor telepon 

atau nama sendiri. Buat kata 

sandi dengan rangkaian 

karakter yang panjang, 

kombinasi angka, campuran 

huruf kapital dan kecil serta 

karakter seperti tanda seru.

5.   Verifikasi dua langkah pada e-mail

Saat ini, untuk membuat akun apapun itu 

membutuhkan e-mail terdaftar. Mengingat 

e-mail berperan sangat penting dalam 

pembuatan akun, dibutuhkan fitur verifikasi 

dua langkah pada e-mail Phaprosers. Fitur 

verifikasi dua langkah yakni lapisan 

keamanan tambahan untuk melindungi 

akun e-mail lebih jauh dengan memastikan 

bahwa orang yang berusaha untuk 

mengakses akun adalah si pemilik e-mail.

6.   Teliti sebelum klik

Jangan asal meng-klik tautan atau link yang 

berasal dari sumber yang tidak jelas. Abaikan 

juga apabila ada lampiran surat elektronik 

dan url yang terindikasi mencurigakan.

Setelah mengetahui tentang doxing, jadi 

mulai sekarang Phaprosers wajib pilah dan 

pilih konten sebelum diunggah ke media

sosial, ya!
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Awal ibadah puasa bulan suci Ramadhan di 

tahun ini jatuh pada tanggal 13 April 2021, 

sebagai umat muslim puasa Ramadhan 

adalah suatu ibadah wajib yang harus 

dijalankan selama sebulan penuh. Bagi 

Phaproser dan keluarga, menjaga keseha-

tan selama menjalankan ibadah puasa 

sangatlah penting, terutama di tahun ke-2 

Ramadhan di tengah pandemi 

Covid-19. Salah satu hal terpenting 

yang sepele namun merupakan hal 

kritis adalah agar tubuh tidak dehidrasi 

dengan menjaga agar tubuh tetap 

terhidrasi selama Ramadhan. Apa saja hal 

yang dapat kita lakukan untuk menjaga

asupan cairan tubuh selama menjalani 

ibadah puasa?

1. Perbanyak Asupan Air Mineral saat

      Sahur dan Berbuka

Bagaimana mensiasati kebutuhan 8 gelas 

air mineral selama berpuasa? Coba 

Phaproser terapkan pola 2-4-2. Konsumsi 

dua gelas saat berbuka yaitu: saat berbuka 

awali dengan minum air putih satu gelas, 

dan satu gelas setelah makan. Konsumsi 

empat gelas di malam hari. Anda tidak perlu 

minum empat gelas sekaligus dalam satu 

waktu, bisa Anda bagi sampai menjelang 

tidur. Dan yang terakhir adalah dua gelas 

saat sahur. Saat sahur hindari minum 

berlebihan lebih dari dua gelas, karena akan 

membuat Anda sering buang air kecil di

pagi hari.

2. Hindari dan Kurangi Konsumsi Teh dan

     Kopi ketika Berbuka

Teh dan kopi bersifat menarik cairan sehing-

ga jika Phaproser minum berlebih dapat 

membuat tubuh Anda cepat lelah, lebih 

haus dan meningkatkan pengeluaran air

kemih (diuretik).

3.iHindari dan Kurangi Konsumsi 

      Minuman atau Kudapan Manis ketika

      Berbuka

Minuman dan kudapan manis mengandung 

kalori yang tinggi sehingga dapat mening-

katkan kadar gula darah, memicu rasa lapar, 

serta mengakibatkan penimbunan lemak. 

Minuman dan kudapan manis ini mengand-

ung gula sederhana yaitu glukosa dan 

sukrosa berkalori tinggi, sedangkan buah 

dan sayuran menandung gula glukosa 

dan fruktosa. Fruktosa memiliki indeks 

glikemik yang rendah dibanding glukosa 

dan sukrosa. Banyak penelitian telah 

menemukan bahwa mengikuti diet 

indeks glikemik rendah dapat menurunk-

an kadar gula darah dan meningkatkan 

manajemen gula darah pada penderita 

diabetes tipe 2, sehingga dengan 

konsumsi buah dan sayuran yang 

mengandung fruktosa dengan indeks 

glikemik rendah, dapat menjaga 

mengontrol kadar gula darah terutama

bagi penderita diabetes.

4. Hindari dan Kurangi Makanan yang

      Terlalu Asin

Makanan yang terlalu asin dapat 

membuat seseorang cepat haus, hingga 

kekurangan cairan, karena dapat 

memengaruhi pengaturan cairan dalam

tubuh.

5.iPerbanyak Konsumsi Buah dan

      Sayur

Salah satu cara menjaga asupan cairan 

tubuh adalah dengan mendapatkannya 

dari sumber pangan yaitu sayur dan 

buah, terutama yang banyak mengand-

ung air seperti: tomat, selada, mentimun, 

bayam, melon, blewah, semangka, straw-

berry, jeruk dan sebagainya. Konsumsi 

buah dan sayur tak hanya memenuhi 

kebutuhan asupan cairan namun juga 

membantu Phaproser menjaga keseha-

tan dengan terpenuhinya kebutuhan

serat (fiber), vitamin dan mineral.

6. Hindari dan Kurangi Aktivitas yang

      Terlalu Berat

Agar tidak mudah merasa haus dan 

mencegah terjadinya dehidrasi, 

hindari dan kurangi aktivitas yang 

terlalu berat selama berpuasa. 

Sebagai gantinya, Phaproser 

dapat menjadwalkan melaku-

kan pekerjaan yang membutuh-

kan banyak tenaga setelah berbu-

ka puasa atau malam hari. Ada 

baiknya juga Phaproser mengh-

indari aktivitas di luar ruangan saat 

siang hari. Hal ini untuk mencegah 

hilangnya cairan berlebih melalui 

keringat dan agar tubuh tidak 

mudah merasa lelah dan haus.

7. Berolahraga di Bulan Puasa

Olahraga selama bulan puasa sebaiknya 

tidak dilakukan dalam keadaan perut 

kosong, waktu terbaiknya adalah saat 

setelah berbuka karena tubuh telah 

mendapatkan energinya kembali dari 

makanan dan minuman. Pilihan waktu 

lainnya adalah beberapa saat menjelang 

buka puasa, Phaproser bisa berolahraga 

30 – 60 menit menjelang berbuka atau 

mendekati waktu makan sehingga 

setelah berolahraga, tubuh dapat segera 

mendapatkan asupan energi dan cairan 

kembali. Kegiatan berolahraga ini 

sesuaikan dengan kemampuan tiap 

masing-masing individu, tergantung 

kebiasaan orang tersebut melakukan 

olahraga, maka ada baiknya Phaproser 

mengenali tubuh Anda sendiri. Sebaikn-

ya lakukan jenis olahraga intensitas 

ringan sampai sedang, seperti berjalan, 

jogging dan bersepeda. Disarankan 

untuk tidak mencoba intensitas olahraga 

yang lebih tinggi dari yang biasa Anda 

lakukan karena ditakutkan tubuh tidak 

mampu melakukannya dan yang lebih 

parah lagi membuat tubuh Anda

dehidrasi.
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