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PT Phapros Tbk yang merupakan salah satu 
perusahaan farmasi nasional mencatatkan 
pertumbuhan penjualan bersih sebesar 9,5 
persen dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun sebelumnya pada laporan 
keuangan audited triwulan III/2021.
Pertumbuhan penjualan itu ditopang dari 
kinerja segmen Etikal Branded. Bahkan produk 
di segmen Etikal Branded mengalami 
Pertumbuhan penjualan yang signi�kan 
hingga sebesar 66 persen dibandingkan 
periode yang sama tahun sebelumnya.
Di triwulan III/2021, Emiten berkode saham 
PEHA ini juga mencatatkan pertumbuhan laba 

usaha sebesar 2,6 persen dibandingkan periode 
yang sama pada tahun 2020 lalu.
Direktur Utama Phapros, Hadi Kardoko mengatakan 
bahwa pertumbuhan segmen obat etikal yang 
signi�kan ini sangat dipicu oleh mulai banyaknya 
masyarakat yang berobat di rumah sakit pada 
kasus-kasus non Covid. 
“Industri farmasi dikategorikan sebagai moderate 
raised industry pada masa pandemic Covid-19 yang 
ditandai dengan meningkatnya permintaan akan 
vitamin dan obat yang terkait Covid-19, namun 
mengalami penurunan permintaan di segmen obat 
non-covid. Dengan meningkatnya performa 
segmen obat etikal branded yang utamanya 
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Ramah dan humoris adalah kesan yang 
bisa kita dapat dari  Bapak Imam Ari� 
Juliadi, General Manager Human Capital 
sekaligus Plt. General Manager Umum 
dan Pengendalian Aset. Memiliki banyak 
pengalaman di berbagai bidang 
membuat penulis ingin mengenal lebih 
jauh dengan sosoknya dan mengulik 
bagaimana pandangannya terkait 
kepemimpinan.

T: Ceritakan perjalanan karir Pak Imam 
hingga bisa ada di posisi saat ini

J: Saya awal masuk Phapros ditempatkan 
di Business Development. Lalu, pada 
tahun 2007, saya jadi Plt. Corporate 
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HUKUM KITA
Apa Itu Perusahaan Cangkang?

(Oleh : Annisa Dewi Yustita )

dan karakter yang berbeda. Untuk mencapai tujuan organisasi kan semua 
orang harus punya arah yang sama, ya. 

T: Peluang apa yang bisa diambil dari tantangan yang kita hadapi 
sekarang?

J: Kita harus mampu beradaptasi di setiap perubahan supaya kita bisa 
survive. Kalau kita melakukan cara yang sama dengan yang dulu untuk 
mencapai tujuan organisasi pasti susah ya, karena tantangannya pasti sudah 
beda lagi saat ini. Kita juga harus responsive mengikuti perkembangan 
zaman, utamanya di sisi teknologi. Jadi, kita mesti kreatif, terus berinovasi 
dan responsive terhadap apa yang terjadi.

T: Pemimpin yang baik menurut Pak Imam seperti apa?

J: Pemimpin yang baik tentu saja adalah yang bisa jadi role model. Kita pasti 
akan sangat mengingat dan pastinya akan melakukan apa yang menjadi 
keinginan pimpinan jika pemimpinnya merupakan role model yang baik. 
Leadership by example menurut saya masih efektif untuk kita terapkan saat ini, 
sehingga sebagai pemimpin kita harus mampu menjadi role model terutama 
pada soft competencies. Kalau kita sudah bisa menjadi contoh yang baik bagi 
karyawan, maka komunikasinya pun akan lebih mudah, mungkin kita nggak 
perlu lagi menginstruksikan apa yang harus mereka lakukan, tapi mereka 
sudah tahu bagaimana melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

T: Adakah pesan khusus untuk Phaprosers jika suatu saat mereka duduk 
di kursi pemimpin?

J: Peran apapun yang diemban oleh Phaprosers saat ini, semuanya itu 
penting. Dalam organisasi, tidak ada satupun peran yang tidak penting. 
Berikan kemampuan terbaik yang dimiliki oleh teman-teman Phaprosers. 
Dari situlah akan terlihat bahwa kita karyawan yang “berkelas”. Jadi, 
lakukanlah yang terbaik agar tujuan organisasi tercapai karena semua 
karyawan memiliki peran penting untuk Phapros.

Ramah dan humoris adalah kesan yang bisa 
kita dapat dari  Bapak Imam Ari� Juliadi, 
General Manager Human Capital sekaligus 
Plt. General Manager Umum dan 
Pengendalian Aset. Memiliki banyak 
pengalaman di berbagai bidang membuat 
penulis ingin mengenal lebih jauh dengan 

sosoknya dan mengulik bagaimana pandangannya terkait kepemimpinan.

T: Ceritakan perjalanan karir Pak Imam hingga bisa ada di posisi saat ini

J: Saya awal masuk Phapros ditempatkan di Business Development. Lalu, 
pada tahun 2007, saya jadi Plt. Corporate Secretary. Awal saya kenal dengan 
dunia Corporate Secretary itu sebetulnya saat saya ditugaskan jadi 
sekretaris panitia road show RUPS. Corporate Secretary saat itu memang 
sedang sakit dan sempat operasi ginjal di Tiongkok, tapi kemudian 
meninggal dunia. Saat itulah saya jadi Plt. Corsec selama 2 tahun hingga 
2009. Tahun 2009, saya dipindah ke OTC jadi BM sampai tahun 2010. Tahun 
2010, saya diminta kembali ke Corsec sebagai Corporate Communications 
hingga 2012. Tahun 2012, Corsec saat itu pindah ke RNI sehigga saya 
diminta untuk menggantikan beliau menjadi Corsec sampai tahun 2018, 
sebelum akhirnya di tahun 2018 saya diminta ke PG Rajawali 1 selama 
kurang lebih 6 bulan dan kembali ke Phapros pada 2019 sampai sekarang.

T: Tantangan seorang pemimpin saat ini menurut Pak Imam seperti apa?

J: Saat ini kan generasi yang kita pimpin berbeda dengan dulu ya. Istilahnya 
yang sekarang kita pimpin ini kan generasi milenial. Tentunya dari sisi 
perilaku, kebiasaan, dan preferensinya tentu berbeda dengan saya dulu. 
Sehingga saat ini, kita nggak bisa melakukan pendekatan yang sama 
seperti dulu. Jadi, saya dan kami semua sebagai pemimpin yang harus 
menyesuaikan dengan generasi sekarang untuk bisa mengarahkan mereka 
mencapai tujuan organisasi. Pendekatan kepada subordinat juga 
seharusnya dilakukan secara unik, karena setiap orang punya preferensi 
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Phapros Catatkan 
Pertumbuhan Penjualan Pada Triwulan III/2021 

melalui Penguatan Inovasi dan Strategi Pemasaran

Di sisi lain, emiten yang berbasis di Kota Semarang, Jawa Tengah ini juga 
menjadikan inovasi penelitian dan pengembangan (research and 
development) sebagai langkah maju untuk mendorong pertumbuhan 
perusahaan yang berkelanjutan. Menjelang akhir tahun 2021 ini, 
Phapros baru saja meluncurkan produk barunya, yaitu Cardismo 
extended release (Cardismo XR) yang merupakan obat untuk penyakit 
jantung dan kardiovaskular.

Direktur Utama Phapros, Hadi Kardoko mengatakan bahwa salah satu 
pertimbangan pihaknya mengembangkan produk tersebut karena 
jumlah penderita penyakit jantung dan kardiovaskular di Indonesia 
yang masih cukup tinggi dan berpotensi meningkat di masa depan, 
dimana setidaknya, 15 dari 1.000 orang atau saat ini terdapat 4,2 juta 
orang yang menderita penyakit kardiovaskular, dan 2.784.064 
diantaranya menderita penyakit jantung.

Hadi menambahkan, bahwa Cardismo XR yang terbuat dari bahan aktif 
Isosorbid mononitrat ini merupakan pengembangan dari produk 
Cardismo Phapros sebelumnya. Perbedaannya adalah produk ini 
merupakan tablet lepas lambat atau extended release (XR). Jika 
sebelumnya penderita penyakit jantung koroner harus minum obat 2 - 3 
kali sehari, dengan Cardismo XR ini pasien cukup mengonsumsi 1 kali 
sehari dengan efektivitas yang dapat dirasakan selama seharian, 
sehingga, diharapkan kenyamanan dan kepatuhan pasien dalam 
meminum obat ini. “Phapros optimis kinerja dan pertumbuhan double 
digit dalam 3 tahun ke depan akan dihasilkan oleh produk baru yang 
inovatif ini”, tegasnya.
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PT Phapros Tbk yang merupakan salah satu perusahaan farmasi nasional 
mencatatkan pertumbuhan penjualan bersih sebesar 9,5 persen 
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya pada 
laporan keuangan audited triwulan III/2021.
Pertumbuhan penjualan itu ditopang dari kinerja segmen Etikal 
Branded. Bahkan produk di segmen Etikal Branded mengalami 
Pertumbuhan penjualan yang signi�kan hingga sebesar 66 persen 
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di triwulan III/2021, Emiten berkode saham PEHA ini juga mencatatkan 
pertumbuhan laba usaha sebesar 2,6 persen dibandingkan periode 
yang sama pada tahun 2020 lalu.
Direktur Utama Phapros, Hadi Kardoko mengatakan bahwa 
pertumbuhan segmen obat etikal yang signi�kan ini sangat dipicu oleh 
mulai banyaknya masyarakat yang berobat di rumah sakit pada 
kasus-kasus non Covid. 
“Industri farmasi dikategorikan sebagai moderate raised industry pada 
masa pandemic Covid-19 yang ditandai dengan meningkatnya 
permintaan akan vitamin dan obat yang terkait Covid-19, namun 
mengalami penurunan permintaan di segmen obat non-covid. Dengan 
meningkatnya performa segmen obat etikal branded yang utamanya 
digunakan melalui peresepan dokter di Klinik/ RS, maka menandakan 
saat ini masyarakat sudah mulai berani menjalani pengobatan non-covid 
di rumah sakit yang mungkin sempat tertunda selama pandemi,” 
ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sejak pandemi melanda pada pertengahan 
2020, direksi PT Phapros Tbk telah mengambil kebijakan yang sangat 
agile, adaptif dan inovatif. 

(Oleh : Annisa Dewi Yustita)
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PT Phapros Tbk dan PT ASDP Indonesia 
Ferry menandatangani nota 
kesepahaman dalam rangka 
meningkatkan sinergi antara BUMN 
serta membuka peluang yang lebih luas 
dalam upaya menyehatkan bangsa. 

Direktur Pemasaran Phapros Tri 
Andayani mengatakan sebagai salah 
satu perusahaan farmasi nasional, terus 
gencar melakukan ekspansi meski masih 
di tengah pandemi Covid-19. Salah satu 
ekspansi yang dilakukan adalah dengan 
melakukan penandatanganan nota 
kesepahaman (MoU) dengan PT ASDP 
Indonesia Ferry (Persero).

 “Sinergi tersebut sangat dibutuhkan 
oleh Phapros, karena dengan 
menguatkan sinergi antarperusahaan 
atau anak perusahaan BUMN, akan 
membuka peluang usaha yang lebih 
luas lagi untuk membantu pemerintah 
dalam menyehatkan masyarakat, 
utamanya di masa pandemi Covid-19 
seperti saat ini,” ujar dalam siaran pers di 
Jakarta (8/12).

Melalui kerja sama ini, lanjut Anda, 
panggilan akrab Tri Andayani,  Phapros 
berpeluang memasok kebutuhan 
vitamin dan obat-obatan, termasuk 

Antimo, kepada penumpang feri milik 
ASDP. Selain itu, Phapros juga dapat 
melakukan branding produk pada moda 
transportasi laut ini. 

Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP 
Indonesia M. Yusuf Hadi menyambut baik 
kerja sama dengan Phapros, yang sudah 
dikenal luas oleh masyarakat Indonesia 
sebagai perusahaan yang fokus pada 
pengembangan dan produksi obat-obatan. 

“Harapan kami, kerja sama dalam 
peningkatan branding ini menjadi 
semangat baru, baik bagi ASDP maupun 
Phapros untuk bersama-sama 
mengembangkan pasar. Apalagi, di 
tengah pandemi Covid-19 saat ini, 
kebutuhan distribusi obat relatif  tinggi,” 
kata Yusuf Hadi.

ASDP berharap, tambahnya, dapat 
mendukung pendistribusian produk 
farmasi Phapros. “Sebagai BUMN yang 
menyediakan jasa penyeberangan, ASDP 
melayani pengguna jasa dari ujung 
paling timur hingga paling barat 
Indonesia. Tentunya menjadi jembatan 
bagi pendistribusian logistik di Tanah Air, 
dan juga sebagai bentuk peningkatan 
pelayanan ASDP di sektor kesehatan,” 
jelasnya.

Upaya-upaya transformasi dan sinergi 
yang dilakukan di lingkungan keluarga 
besar BUMN diharapkan dapat semakin 
meningkatkan kontribusi bagi negara. 
Berdasarkan data Kementerian BUMN, 
realisasi laba bersih seluruh BUMN pada 
kuartal III-2021 tembus pada angka Rp61 
triliun. Angka ini melonjak 19 kali 
dibandingkan dengan periode yang 
sama 2020, sebesar Rp13 triliun akibat 
dihantam pandemi Covid-19. Capaian ini 
tentu saja tidak terlepas dari beragam 
upaya e�siensi bisnis model, konsolidasi 
bisnis serta transformasi dan inovasi yang 
terbangun di lingkungan kerja BUMN.

Sebelumnya pada akhir November 2021 
lalu, Phapros, emiten berkode saham 
PEHA ini, juga telah melakukan ekspor 
obat antituberkulosis ke Peru, Amerika 
Selatan, sekitar Rp10 miliar. Manajemen 
Phapros yakin di masa depan nilainya 
bisa lebih besar seiring dengan adanya 
proyek tender pemerintah negara 
setempat ataupun negara lain di 
sekitarnya. Dengan upaya peningkatan 
ekspor ini, dalam beberapa tahun ke 
depan Phapros juga menargetkan 
kontribusi ekspor bisa mendekati 10% 
dari total revenue. 

Sinergi BUMN, Phapros Jalin Kerjasama dengan ASDP



Acara tersebut dimulai dengan sambutan yang disampaikan oleh Disril 
Revolin Putra, SEVP Legal & Compliance PT Biofarma (Persero) dan Kepala 
BNPT, Komjen. Pol. Dr. Drs. Boy Ra�i Amar, M.H. Dalam sambutannya, Disril 
menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kerjasama yang dilakukan 
antara holding BUMN Farmasi dengan BNPT dan diharapkan ke depannya 
BNPT bisa memberikan bimbingan agar proses bisnis yang dijalankan oleh 
keluarga besar holding BUMN Farmasi dan pengembangan sumber daya 
manusianya sejalan dengan nilai – nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.

Di sisi lain, Kepala BNPT, Boy Ra�i Amar mengingatkan kepada seluruh insan 
BUMN Farmasi agar berhati-hati mencari informasi. “Pihak-pihak yang ingin 
mengadu domba saat ini mengincar masyarakat dengan usia muda antara 
18-30 tahun. Di mana biasanya kelompok usia tersebut sedang mencari 
identitas diri dengan mengumpulkan informasi dari internet. Jangan sampai 
ideology kita terpecah belah. Ingat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat 
harus selalu sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” 
ujarnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen 
antiradikalisme yang dilakukan oleh perwakilan Holding BUMN Farmasi, yakni 
PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk yang 
disaksikan langsung oleh Kepala BNPT dan seluruh direksi anak perusahaan 
BUMN Farmasi.
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Indonesia dengan keragaman latar belakang penduduk yang dimilikinya 
berpotensi menimbulkan segudang masalah terutama pada hal yang terkait 
dengan ideologi. Krisis ideology yang tengah terjadi disebabkan oleh 
beberapa factor seperti mudahnya mengakses segala informasi melalui 
internet, meski tak jarang informasi yang disuguhkan oleh pihak tak 
bertanggung jawab itu salah dan bertujuan untuk mengadu domba.

Untuk mencegah paham radikal masuk ke lingkungan holding BUMN Farmasi, 
pada Senin (27/12) lalu, holding BUMN Farmasi beserta Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjajaki komitmen antiradikalisme. 
Penandatanganan komitmen antiradikalisme tersebut dilakukan di Kimia 
Farma Corporate University, Jakarta.

Holding BUMN Farmasi dan BNPT Jajaki Komitmen Antiradikalisme 

PT Phapros Tbk menyalurkan dana kemitraan tahap IV/2021 kepada pelaku 
usaha kecil dan menengah pada hari Selasa (21/12)  di kantor Imam Bonjol, 
Semarang, Jawa Tengah.

Program penyaluran dana kemitraan tersebut merupakan bentuk komitmen 

Phapros untuk mengembangkan kemampuan usaha kecil agar lebih mandiri, 
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga tercipta nuansa 
pemerataan pembangunan dan peningkatan/perluasan lapangan pekerjaan 
di daerah.

Direktur Utama Phapros, Hadi Kardoko yang hadir secara virtual dalam 
pencairan dana kemitraan tersebut mengatakan bahwa agar Phapros terus 
berkontribusi dalam penyaluran dana kemitraan sehingga dapat mengem-
bangkan usaha para mitra binaan dan berharap mitra lama dapat terus 
berkembang dan mitra baru terus bertambah. 

“Total dana yang dikucurkan pada tahap IV/2021 ini sejumlah Rp 
1.285.000.000 dengan menjaring 19 mitra yang tersebar di wilayah Jawa 
Tengah, DI Yogyakarta dan Madura. Adapun para mitra binaan tersebut 
memiliki jenis usaha yang beragam, mulai dari perdagangan, jasa, dan industri 
konveksi” ujar Hadi Kardoko.

Hadi Kardoko menambahkan selama tahun 2021 total dana kemitraan yang 
disalurkan sebesar Rp 3.615.000.000 dengan total 68 mitra binaan.  

“Kami berharap program kemitraan ini dapat terus berkembang agar ekonomi 
bisa tumbuh secara nasional.” lanjutnya. 

Phapros senantiasa memfasilitasi para mitra dengan turut berpartisipasi dan 
berkontribusi nyata dalam ragam ajang pameran UMKM baik di taraf lokal 
maupun nasional, seperti misalnya kegiatan dalam ajang pameran Inacraft 
tiap satu tahun sekali, termasuk memberikan beragam pelatihan dan studi 
banding untuk pengembangan bisnis UMKM dengan tujuan agar mitra 
binaannya semakin maju.

Dukung Kemajuan UMKM, Phapros Salurkan 
Rp 1,2 Miliar Dana Kemitraan Tahap IV/2021
(Oleh: Beni Hadiyatno)
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Perbedaan antara perusahaan cangkang 
dengan perusahaan pada umumnya yaitu 
perusahaan cangkang cenderung 
merahasiakan identitas pemilik atau 
pemegang sahamnya. Perusahaan cangkang 
biasanya didirikan di negara yang 
menerapkan tarif pajak rendah dan jaminan 
tinggi terhadap kerahasiaan data. Hukum 
negara-negara tersebut juga tidak 
mewajibkan pengungkapan pemilik 
perusahaan atau bene�cial ownership atas 
perusahaan/aset yang ditempatkan. 
Beberapa negara yang sering jadi tempat 
pendirian perusahaan cangkang antara lain 
Cayman Islands, British Virgin Island, 
Panama, Bermuda, Bahama, Marshall Islands 
dan Mauritius. Perusahaan cangkang juga 
tidak terikat kerjasama pengungkapan 
informasi pajak dengan negara maupun 
pihak lainnya. Hal ini sangat memungkinkan 
perusahaan cangkang melakukan praktik 
penghindaran pajak atau metode transfer 
pricing. Metode lainnya yang biasa 
digunakan adalah double Irish with a Dutch 
Sandwich (menyebar pendapatan yang 
diperoleh perusahaan besar pada 
perusahaan cangkang di banyak negara 
untuk menghindari pajak). 

Di Indonesia, pendirian SPV berbentuk PT 
tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan SPV 
berbentuk badan hukum yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia namun menjalankan kegiatan 
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia 
atau yang menerima penghasilan dari 
Indonesia namun tidak melalui bentuk 
usaha tetap di Indonesia. Bila menilik dari 
aspek legalitasnya, perusahaan cangkang 
mendapat pengakuan hukum negara 
Indonesia. Hal ini karena perusahaan 
cangkang bisa dikategorikan dalam 
korporasi berjenis Bentuk Usaha Tetap 
(BUT). BUT adalah bentuk usaha yang 
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak 
bertempat tinggal di Indonesia, orang 
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih 
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 
dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia untuk 
menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan di Indonesia. 

Sebenarnya, pendirian SPV dapat 
mempunyai beberapa kelebihan, di 
antaranya yaitu:

Beberapa tahun ke belakang marak 
terdengar istilah Perusahaan Cangkang. Hal 
ini di tambah dengan terkuaknya dokumen 
Panama Papers dan diikuti dengan Pandora 
Papers. Namun, apa sebenarnya Perusahaan 
Cangkang itu?

Perusahaan cangkang dide�nisikan sebagai 
perusahaan yang secara resmi didirikan atau 
diatur secara hukum dalam yurisdiksi 
tertentu, namun tidak melakukan aktivitas 
bisnis dan kegiatan operasional. Meski tidak 
ada aktivitas secara normal, perusahaan 
cangkang mempunyai rekening bank, aset 
(yang tidak signi�kan), pemegang saham 
bankan investasi. Biasanya, perusahaan ini 
berada di negara-negara tax heaven. 
Perusahaan Cangkang (shell corporation) 
yang disebut juga dengan SPV atau special 
vehicle purpose ini kerap berhubungan 
dengan kegiatan bisnis yang berpotensi 
melanggar hukum, seperti pencucian uang 
(money laundering), penghindaran pajak, 
penyembunyian/penyamaran dana hasil 
tindak pidana seperti korupsi, narkotika 
serta bisnis-bisnis ilegal lainnya. Dalam hal 
penghindaran pajak, modusnya adalah 
dengan mengalihkan laba perusahaan 
a�liasi di luar negeri kepada perusahaan 
cangkang di dalam negeri. Cara ini 
digunakan untuk menutupi laba yang 
diperoleh perusahaan a�liasi tersebut. 

1. Adanya pemisahan aset pemilik dengan 
aset SPV

  Pemilik SPV dapat memisahkan aset dan 
kewajibannya secara hukum dari aset 
dan kewajiban SPV yang dimiliki. 
Sehingga, jika pemilik SPV dinyatakan 
pailit, maka kepailitan dirinya tidak akan 
menyebabkan SPV-nya menjadi turut 
serta pailit, begitu pula sebaliknya. Hal 
ini memberikan perlindungan 
tambahan terhadap aset, baik yang 
dimiliki oleh pemilik SPV dan SPV itu 
sendiri.

2. Adanya pembatasan tanggung jawab 
SPV yang hanya sebesar modal yang 
ditanamkan pemilik

3. Dapat menurunkan biaya pengawasan 
korporasi

 Adanya pemisahan aset dan pembatasan 
tanggung jawab, pemegang saham dapat 
mengetahui nilai maksimum potensi 
kehilangan investasinya dalam suatu 
perusahaan, sehingga dapat lebih mudah 
memperhitungkan biaya yang harus 
dikeluarkan untuk mengawasi jalannya 
perusahaan.

4. Mendukung diversi�kasi investasi yang 
optimal

 Dengan mengetahui secara pasti 
seberapa besar potensi kerugian 
sebagaimana diterangkan di atas, 
pemegang saham juga dapat lebih 
mudah mengambil keputusan untuk 
melakukan investasi di berbagai 
perusahaan secara bersamaan.

Berdasarkan poin-poin tersebut di atas, 
pendirian SPV juga mempunyai dampak 
positif terhadap perekonomian negara 
sehingga tujuan pendiriannya tak selalu 
berkaitan dengan tindak pidana, meskipun 
terdapat potensi penyalahgunaan SPV. Bila 
terjadi penyalahgunaan SPV, pelaku dapat 
dijerat hukum karena masuk dalam kategori 
tindak pidana korporasi. Namun, dalam 
praktiknya, hingga sekarang sulit melacak 
kepemilikan SPV. Perihal ini karena tak 
jarang pemilik SPV mendirikan belasan, 
puluhan, bahkan lebih SPV yang 
berlapis-lapis di berbagai yurisdiksi dan 
melibatkan banyak negara. Selain itu, 
mayoritas SPV didirikan di negara-negara 
yang sangat menjaga kerahasiaan identitas 
pemilik SPV.

Apa Itu Perusahaan Cangkang?
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(Oleh: Arie Wicaksono)

Tanggal 25 setiap bulannya selalu dinantikan oleh Phaprosers. 
Tentu saja, di tanggal tersebut Phaprosers akan mendapat 
noti�kasi bahwa gaji sudah ditransfer.

Meski demikian, ada beberapa kewajiban menanti 
setelah gajian, salah satunya adalah untuk 
membayar tagihan listrik yang tak jarang 
nominalnya membuat kita sakit kepala. 
Melonjaknya tagihan listrik tiap bulan kini sudah bisa 
disiasati dengan berinvestasi pada pembangkit listrik 
tenaga surya. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa 
keuntungan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga 
Surya (PLTS) bisa lebih dari bunga deposito, yakni 
mencapai mencapai 10-12 Sebelum kita ke simulasi 
biayanya mari kita mengenal istilah2 dalam PLTS

PLTS On Grid

PLTS tipe ini dipasang pada bagian atap atau gedung, supaya dapat 
menerima panas matahari secara optimal. Nantinya panas yang 
diterima akan diubah menjadi arus listrik searah DC dan oleh inverter 
diubah menjadi arus bolak-balik AC. Setelahnya baru kemudian 
disinkronkan dengan arus listrik dari PLN. 

PLTS O� Grid

PLTS O� Grid adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan sistem 
yang mengandalkan energi matahari sebagai satu-satunya sumber 
energi. Sehingga berbeda dengan tipe on-grid, tipe ini tidak 
disinkronkan dengan listrik PLN. Biasanya sebagai cadangan, didukung 
dengan genset atau baterai untuk menyimpan energi. Sistem yang 
juga disebut dengan Stand Alone PV (Photovoltaic) ini sangat cocok 
untuk gedung yang sulit dijangkau oleh jaringan PLN, karena sifatnya 
yang mandiri dan mengandalkan baterai. Kementrian ESDM 
menyarankan penggunaan baterai dengan cadangan minimal 3 hari 
sebagai bentuk antisipasi cuaca yang kurang mendukung dengan 
intensitas cahaya matahari rendah. 

PLTS Hybrid

De�nisi System PLTS dengan teknologi Hybrid adalah dimana sumber 
listrik yang dihasilkan oleh Panel surya dapat digabungkan dengan 
sumber listrik dari PLN. Dengan demikian secara berganti kedua system 
ini akan saling membackup ketika terjadi kekurangan daya listrik atau 
pemadaman. Dalam system ini, Sumber Energi Utama adalah dari Panel 
Surya yang dikonversikan dan ditampung ke baterai, dan ketika 
pemakaian listriknya melebihi dari kapasitas baterainya, maka secara 
otomatis listrik dari PLN akan masuk.

SIMULASI INVESTASI

Berdasarkan tipe PLTS tersebut di atas penulis pilih Tipe On Grid, PLTS 
On-Grid dapat menjadi solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan 
energi listrik rumah, pabrik maupun kantor. Terutama untuk 
bangunan-bangunan yang berada di jangkauan jaringan PLN. 
Perbedaannya adalah untuk menerapkan sistem On-Grid tidak 
dibutuhkan baterai penyimpan cadangan energi listrik. panel surya 
atau solar panel di Indonesia memang berada pada kisaran Rp 15.000,-  
/Watt Peak (Wp) atau 15 juta/Kilowatt Peak (kWp). Jadi, sedikit informasi 
untuk Anda ketahui bahwa tiga tahun yang lalu, untuk harga solar 
panel itu sendiri masih sekitar 26-30 juta/kWp nya dan sudah menurun 
yakni sekitar 30% tepatnya dalam 3 tahun. Apabila kita simulasikan 
beban listrik dalam rumah tangga sebagai berikut :

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

Panel Surya pada Rumah Tangga,
Tagihan Listrik Terjaga

          

 Beban Daya Jumlah Menyala Konsumsi 
  (Watt)  (Jam) Energi (Wh)
 Rice cooker  60 1 8 480
 Lampu LED 10 10 10 1000
 AC Kamar 350 2 8 5600
 TV LED 42 Inch 55 1 6 330
 Lemari es 2 pintu 80 1 24 1920
 Mesin Cuci 1 tabung  500 1 1 500
 setrika 300 1 1 300
 Lain2 (charging, Wi� dll) 10 1 6 60
 Total                         10.190 

Total konsumsi listrik terpakai perhari adalah 10.190 Wh atau 10,19KWh 
apabila tarif listrik Rp. 1444,7/ Kwh (2021) maka dalam satu bulan listrik 
yang harus dibayarkan adalah Rp.441.645.  Dari data tersebut 
kebutuhan per jam adalah 424 watt  sehingga dibutuhkan PLTS 1 KWp 
output rata-rata dari jam 08.00-16.00 adalah 500-600 watt, sehingga 
cukup untuk mengakomodir kebutuhan saat matahari bersinar antara 
jam 08.00-16.00. sehingga penghematan yang didapatkan adalah 424 
watt x 8jam x 30 hari x 12 bulan x Rp. 1444,7 = Rp.1.764.152.

 Investasi awal 1 KWp Rp  15.000.000 
 Penghematan  Rp    1.764.152 
 ROI (Tahun) 8,50
 % tase per tahun 1,76%

Dari data tersebut diatas didapatkan pengembalian investasi selama 8,5 
tahun dan menariknya penghematan yang bisa kita peroleh adalah 
11,76% dimana lebih besar apabila uang 15 juta tersebut kita 
depositokan ke bank dengan suku bunga saat ini maksimal 5%. Dan 
umur panel surya sendiri bisa tahan sampai 20-30 tahun kedepan dan 
tari� listrik akan selalu naik setiap tahunya. Menarik, bukan? apakah 
Phaproser berminat untuk berinvestasi sekaligus menghijaukan 
lingkungan sekitar?
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(Piridoksin) bertugas untuk membantu produksi 
sel darah merah. Kekurangan vitamin B6 bisa 
mempengaruhi respons imun karena produksi 
antibodi yang terganggu.

Yang tak kalah penting adalah vitamin B12 
(Cobalamin). Vitamin ini ikut terlibat dalam 
pembentukan sel darah merah dan menjaga 
fungsi serta kesehatan sistem saraf. Vitamin B12 
juga sangat membantu metabolisme sel tubuh 
manusia, khususnya mempengaruhi sintesis 

DNA, asam lemak, dan metabolisme asam 
amino.

Selain vitamin B kompleks yang sarat 
akan manfaat, vitamin C juga 
berkontribusi untuk memelihara daya 
tahan tubuh dengan mendukung 
berbagai fungsi seluler pada sistem 
kekebalan tubuh. Selain itu vitamin C 
juga dapat membantu dalam 
pembentukan protein yang 
digunakan untuk membuat kulit, 

tendon, dan ligamen, sehingga bila 
kebutuhannya mencukupi dapat 

membuat kulit lebih sehat dan terlihat 
awet muda.

Adapun fungsi dari vitamin E dalam Becefort® 
adalah sebagai antioksidan penangkal radikal 

bebas, menunjang Kesehatan mata, menjaga 
keseimbangan hormone, serta membantu 
menurunkan risiko penyakit Alzheimer.

Selain kandungan vitamin, Becefort® juga 
mengandung kalsium yang dibutuhkan tubuh 
untuk pembentukan tulang agar terhindar dari 
osteoporosis.

Untuk itu, selalu konsumsi Becefort® cukup 
sekali dalam sehari untuk menjaga daya tahan 
tubuh khususnya di era Pandemi COVID-19 
seperti saat ini.

thiamine juga mampu memelihara kesehatan 
jantung.

Adapun vitamin B2 (Ribo�avin) dipercaya 
dengan kemampuannya dalam melindungi 
tubuh dari sejumlah penyakit berbahaya 
seperti kanker atau katarak. Selain itu, vitamin 

Trend kasus COVID-19 di Indonesia terus 
mengalami penurunan, Menurut beberapa ahli, 
penurunan ini terjadi karena cakupan vaksinasi 
yang semakin meningkat serta banyaknya 
masyarakat Indonesia yang mungkin tanpa 
disadari telah mengalami infeksi COVID-19 
pada pertengahan 2021 yang lalu.

Namun, kita semua tidak boleh lengah. 
Menjelang tahun baru 2022, varian baru 
COVID-19, Omicron, telah masuk ke Indonesia 
dan angkanya telah mencapai lebih dari 40 
kasus.  

Itu artinya kita harus tetap waspada 
dengan cara menjaga daya tahan 
tubuh serta tetap menjalankan 
protokol kesehatan agar penyebaran 
COVID-19 di Indonesia tetap 
terkendali.

Bicara tentang menjaga daya tahan 
tubuh, tentunya tak lepas dari 
kebutuhan tubuh akan asupan 
nutrisi harian, termasuk kebutuhan 
vitamin. Sebagaimana kita ketahui, 
vitamin berperan penting dalam 
menjaga tubuh agar berfungsi secara 
normal.

Becefort®, Produk Suplemen Unggulan PT 
Phapros Tbk yang Dapat Membantu 
Memenuhi Kebutuhan Vitamin Kita

Berbagai vitamin yang terkandung dalam 
Becefort® penting untuk menjaga daya tahan 
tubuh antara lain vitamin B1, B2, B3, B6, B12, 
vitamin C, vitamin E, dan kalsium. 

Kandungan vitamin B1 (Thiamine) dibutuhkan 
tubuh untuk meningkatkan energi dan metab-
olisme karbohidrat. Vitamin ini mendorong sel 
tubuh agar memproduksi energi. Selain itu, 

(Oleh: Jalu Satwiko)

B2 juga berperan dalam membantu metabo-
lisme makanan sampai menjadi energi, serta 
memelihara kesehatan kulit, mata, serta sistem 
saraf.

Vitamin B3 (Niacin) ini merupakan vitamin B 
yang esensial dalam menurunkan kadar 
kolesterol, mengurangi depresi, dan mengatasi 
masalah sendi. Sementara itu, vitamin B6 

Tetap Fit Tanpa Repot Bersama Becefort ®

JAWABAN ASAH OTAK
November 2021

Kirim jawaban Anda melalui email :  
redaksiswara@phapros.co.id 

JAWABAN : 

Berapa jawaban yang tepat 
untuk kotak penjumlahan paling bawah?

Berapakah angka yang tepat untuk
 melengkapi gambar tersebut?
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