
Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2020, Phapros (PEHA) Bagikan Dividen 
Empat Puluh Persen Dari Laba Bersih

Liputan Utama

Tahukah Phaprosers? Angka kejadian 
disfungsi ereksi terus meningkat 
secara signi�kan. Badan Kesehatan 
Dunia (WHO) mencatat sekitar 15% 
pria dari seluruh dunia terkena 
disfungsi ereksi tiap tahunnya.
Bahkan dari 255 responden pria di 
Indonesia yang berusia 20-80 tahun, 
35,6% di antaranya mengalami 
disfungsi ereksi. 
Hal ini cukup mencengangkan. Sebab, 
meski tidak mengancam jiwa namun 
disfungsi ereksi dapat mengancam 
keharmonisan rumah tangga. Belum 
lagi jika bicara dampak psikologis bagi 
penderitanya.
Lalu, apa sebenarnya disfungsi ereksi 
itu? Disfungsi ereksi adalah ketidak-
mampuan untuk mencapai dan 
mempertahankan ereksi yang adekuat 
untuk mencapai performa seksual 
yang memuaskan.
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Dalam RUPS tahun ini, Manajemen memaparkan 
capaian kinerja perusahaan sepanjang 2020. Meski 
sempat terdampak pandemi Covid-19, pada tahun 
2020 lalu Phapros berhasil mengantongi penjualan 
sebesar lebih dari Rp 980 miliar.  
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Direktur Utama Phapros, Hadi Kardoko mengatakan 
peningkatan penjualan Phapros pada tahun 2020 
didominasi oleh segmen obat generik berlogo (OGB) yang 
naik sebesar 13% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 738 
miliar. 

“Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan 
bagi kami. Meski kinerja Perseroan di tahun lalu sempat 
mengalami koreksi, namun di triwulan satu tahun 2021 
ini, kami berhasil membalikkan keadaan,” ujar pria yang 
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Tahukah Phaprosers? Angka kejadian disfungsi ereksi terus meningkat secara 
signi�kan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sekitar 15% pria dari 
seluruh dunia terkena disfungsi ereksi tiap tahunnya.
Bahkan dari 255 responden pria di Indonesia yang berusia 20-80 tahun, 35,6% 
di antaranya mengalami disfungsi ereksi. 
Hal ini cukup mencengangkan. Sebab, meski tidak mengancam jiwa namun 
disfungsi ereksi dapat mengancam keharmonisan rumah tangga. Belum lagi jika 
bicara dampak psikologis bagi penderitanya.
Lalu, apa sebenarnya disfungsi ereksi itu? 
Disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan 
untuk mencapai dan mempertahankan 
ereksi yang adekuat untuk mencapai 
performa seksual yang memuaskan.
Seperti dilansir dari The Journal of Sexual 
Medicine pada tahun 2008, hubungan seks 
yang sukses bergantung pada skor kekerasan 
ereksi atau erection hardness score (EHS). Ada 
empat skor yang digunakan dari 1-4, yaitu 
mulai dari yang paling lunak, seperti tahu 
(skor 1) hingga yang paling keras dan kaku, 
seperti mentimun (skor 4).
Jika kekerasan ereksi mencapai skor 4, maka besar kemungkinan kepuasan 
seks dapat tercapai.
Adapun faktor risiko penyebab disfungsi ereksi di antaranya ialah karena 
bertambahnya usia, faktor psikologis (stres, depresi, skizofrenia, dll), kelainan 
neurogenik (epilepsi, penyakit parkinson, stroke, dll), menurunnya hormon 
testosteron, serta gangguan metabolisme (diabetes, hiperlipidemia, obesitas, 
dll).
Untuk mencegah dan mengatasi disfungsi ereksi tentunya harus dengan cara 
memperbaiki gaya hidup menjadi lebih sehat agar terhindar dari faktor risiko 
tersebut di atas.
Selain dengan memperbaiki gaya hidup, optimalkan upaya Phaprosers 

dengan mengonsumsi X-Gra®,  �tofarmaka penambah stamina pria 
pertama di Indonesia.
X-Gra® merupakan �tofarmaka yang telah melalui uji laboratorium dan uji 
klinis untuk meningkatkan kesegaran �sik, dorongan seksual, serta fungsi 
ereksi pada pria. 
X-Gra® mengandung ekstrak jamur Ling-Zhi (Ganoderma lucidum), ekstrak 
akar pasak bumi (Eurycoma longifolia), ekstrak ginseng (Panax ginseng), 

ekstrak buah cabe jawa (Piper retrofractum), serta royal jelly.
Jamur Ling-Zhi dalam X-Gra® mengandung 
senyawa aktif polisakarida dan triterpenoid 
yang memiliki efek meningkatkan 
metabolisme tubuh, meningkatkan 
stamina dan daya tahan tubuh, serta 
meningkatkan kadar oksigen dalam 
darah.
Sementara itu, akar pasak bumi 
mengandung senyawa aktif beta-sitosterol, 
N-nonacosana, serta neoclovena yang 
berfungsi untuk merangsang pengeluaran 
hormon androgen, menghambat 

pengeluaran estrogen dan mencegah hiperlipoprotein.

Zat aktif dalam ginseng dapat meningkatkan sirkulasi darah, termasuk pada 
daerah penis. Adapun, tanaman cabe jawa memiliki kandungan aktif piperin 
yang dapat menghangatkan tubuh, meningkatkan aliran darah serta 
meningkatkan libido. 

Kandungan yang terakhir ialah yang memiliki manfaat sebagai tonikum bagi 
tubuh.

Khasiat X-Gra® dapat dirasakan dengan mengonsumsi dua buah kapsul 
secara rutin setiap hari sebelum tidur minimal sebulan. Jangan lupa untuk 
konsultasikan dengan dokter atau apoteker terlebih dahulu sebelum 
mengonsumsi X-Gra® ya, Phaprosers! 

Pulihkan Libido dengan X-Gra®, Fitofarmaka Penambah 
Stamina Pria Pertama di Indonesia

(Oleh: Jalu Satwiko)
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Kardoko menyampaikan bahwa, direksi PT 
Phapros Tbk telah menyusun berbagai 
rencana strategis. “Kami akan melakukan 
pengembangan bisnis strategik yang terdiri 
dari pengembangan bisnis organik, 
peluncuran produk baru pada tahun ini dan 
dua tahun ke depan, serta peningkatan 
utilitas melalui harmonisasi di Phapros 
Group” ujarnya.

Hadi mengatakan bahwa di tahun 2021 dan 
2022, Phapros memiliki target minimal 10 
peluncuran produk baru. “Produk baru yang 
akan diluncurkan tersebut berasal dari 
beberapa kelas terapi yang diantaranya 
adalah antibiotik, antidiabetes, antikolesterol 
yang merupakan produk-produk �rst line 
therapy sehingga menambah kelengkapan 
produk PT Phapros Tbk,” jelasnya. 

  

Ia juga menambahkan bahwa hingga 2023, 
portfolio produk baru Phapros akan terdiri 
dari 63% branded dan 37% generik.  Manajemen 
PT Phapros Tbk yakin kinerja sampai dengan 
akhir tahun ini akan terus meningkat tajam 
sehingga target pertumbuhan, baik revenue 
maupun net pro�t secara double digit akan 
tercapai.

L I P U T A N  U T A M A
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PT Phapros Tbk salah satu emiten Farmasi 
nasional dan juga anak usaha dari PT Kimia 
Farma Tbk menggelar Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2020 di 
Jakarta pada Kamis (27/5/2021).

Dalam RUPS tahun ini, Manajemen memapar-
kan capaian kinerja perusahaan sepanjang 
2020. Meski sempat terdampak pandemi 
Covid-19, pada tahun 2020 lalu Phapros 
berhasil mengantongi penjualan sebesar 
lebih dari Rp 980 miliar.  

Direktur Utama Phapros, Hadi Kardoko 
mengatakan peningkatan penjualan Phapros 
pada tahun 2020 didominasi oleh segmen 
obat generik berlogo (OGB) yang naik sebesar 
13% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 738 
miliar. 

“Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh 
tantangan bagi kami. Meski kinerja Perseroan 
di tahun lalu sempat mengalami koreksi, 
namun di triwulan satu tahun 2021 ini, kami 
berhasil membalikkan keadaan,” ujar pria 
yang akrab disapa Hadi tersebut.

“Pada triwulan satu tahun 2021, kami 
mencatatkan kinerja dengan posisi laba bersih 
sebesar Rp 7,18 miliar atau naik 254% dan 
EBITDA naik sebesar Rp 46,82 miliar atau 465% 
(y-o-y) setelah melaksanakan sejumlah 
strategi yang adaptif dan inovatif dalam hal 
produk, �nansial, maupun pemasaran selama 
masa pandemi,” tambahnya.

Dalam RUPS TB 2020 ini disepakati pembagian 
dividen tunai sebesar 40 % dari laba bersih 
atau setara dengan Rp 19,4 miliar kepada 
pemegang saham. Selain itu, pada RUPS 

RUPS Tahun Buku 2020, Phapros (PEHA) Bagikan Dividen
Empat Puluh Persen dari Laba Bersih

(Oleh : Annisa Dewi Yustita)

tahun ini juga memutuskan pergantian 
pengurus Perseroan, sehingga susunannya 
menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
•  Komisaris Utama:  Maxi Rein Rondonuwu
•  Komisaris:  Masrizal Achmad Syarief
•  Komisaris Independen:  Zainal Abidin
•  Komisaris Independen: 
 Chrisma Aryani Albandjar

Direksi:
•  Direktur Utama:  Hadi Kardoko
•  Direktur Keuangan dan Manajemen
 Risiko:  David E.S. Sidjabat
•  Direktur Produksi:  Syamsul Huda
•  Direktur Pemasaran:  Tri Andayani

Untuk terus meningkatkan performanya di 
tengah kondisi menantang saat ini, Hadi 
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Peresmian Kantor Semarang dan Halal Bi Halal PT Phapros Tbk
(Oleh: Helmy Hadi)

Hari Jumat, 21 Mei 2021 menjadi hari bersejar-
ah bagi PT Phapros Tbk, khususnya bagi 
Karyawan yang berkantor di Semarang. 
Karena pada hari tersebut kantor baru 
Phaprosers yang terletak di Jl. Imam Bonjol 
No. 200, Kota Semarang resmi dibuka 
menggantikan “rumah” Phaprosers sebelum-
nya yang terletak di Kawasan Kota Lama. 
Kantor baru ini letaknya sangat strategis di 
jantung Kota Semarang, dekat dengan ikon 
Kota Semarang yaitu Lawang Sewu serta Tugu 
Muda Semarang.

Kantor baru Phapros IB 200 ini diresmikan 
langsung oleh seluruh Direksi PT Phapros Tbk 
yang ditandai dengan pemotongan pita 
depan pintu masuk oleh Bapak Hadi Kardoko, 
Direktur Utama PT Phapros Tbk. Peresmian 
kantor baru Phapros tersebut juga diisi 
dengan tarian daerah Khas Semarang yang 
dibawakan secara apik dan cantik oleh 4 
penari, serta dilanjutkan dengan sambu-
tan-sambutan dari Komisaris Utama dan juga 
Direktur Utama PT Phapros Tbk. Acara ini juga 
dihadiri oleh Muspida dan Muspika setempat, 
yaitu Pejabat-pejabat daerah Kota Semarang 
serta Kecamatan Semarang Tengah. 

Acara peresmian kantor dan halal bihalal ini 
berlangsung sederhana, khidmat dan tetap 
menjalankan protokol kesehatan dengan 
ketat. Pasalnya seluruh panitia dan tamu 
undangan melakukan tes Antigen terlebih 
dahulu untuk mengetahui yang bersangkutan 
negatif Covid-19. Selain itu, acara ini juga  
dilakukan secara hybrid, o�ine maupun 

online. Seluruh karyawan Phapros dari 
berbagai daerah dapat bertegur sapa dan 
juga saling mengucapkan selamat Idul Fitri 
dan bermaaf-maafan walaupun hanya lewat 
daring. 

Setelah diisi dengan sambutan dan berbagai 
hiburan, peresmian kantor dan halal bihalal 
keluarga besar Phaprosers kemudian ditutup 
dengantausyiah keagamaan oleh Ustadz Budi 
Harjono. Beliau membawakan ceramah yang 
bertema mengenai cinta kasih sesama 
manusia. Dengan diiringi tarian Su� Khas Turki 
yaitu tarian dimana penari berputar-putar 
dengan penuh makna serta dengan 
mengenakan baju khas berupa penutup 
kepala yang panjang dan bawahan yang 
menyerupai rok. 

Ustadz Budi Harjono juga menyampaikan 
kenangan beliau mengenai Phapros di masa 
lampau dan sekarang bisa berkunjung lagi ke 
Phapros dalam acara peresmian kantor ini. 
Ustadz Budi Harjono berpesan untuk kita 
semua agar saling menghormati satu sama 
lain tanpa melihat perpedaan suku, ras dan 
agama. Kita semua harus saling bekerja sama 
dalam menciptakan dan menjaga perdamaian 
di muka bumi ini.

Semoga peresmian kantor baru Imam Bonjol 
No. 200 atau IB 200 ini membawa semangat 
baru bagi kita semua Phaproser di seluruh 
Indonesia. Menjadi tonggak baru bagi 
kebangkitan Perusahaan kita tercinta PT 
Phapros Tbk. 
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Phapros Gelar Virtual Public Expose 
Tahun 2021

Phapros Dukung Mudik dari Rumah yang Digagas
Komunitas JPKM

G A L E R I  P E R I S T I W A

( Oleh: Annisa Dewi Yustita )

( Oleh:Andharu )

PT Phapros Tbk menggelar virtual public 
expose tepat seusai pelaksanaan RUPS Tahun 
buku 2020 pada Kamis, 27 Mei 2021 di 
Jakarta.  Adapun pelaksanaan virtual public 
expose ini adalah sebagai salah satu bentuk 
keterbukaan informasi kepada publik dan  
memenuhi ketentuan butir III.3 Keputusan 
Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. 
Kep-00015/BEI/01- 2021 tanggal 29 Januari 
2021 (Peraturan No. I-E) tentang Kewajiban 
Penyampaian Informasi.

Phapros mendukung kampanye mudik sehat 
dari rumah yang diinisiasi Jurnalis Peduli 
Kesehatan Masyarakat (JPKM) pada Sabtu (1/5) 
di Bekasi, Jawa barat. Pada kegiatan tersebut 
Phapros memberikan 150 paket multivi-
tamin dan hand sanitazer.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan 
mampu mendorong masyarakat agar lebih 
memanfaatkan teknologi untuk bersilaturahmi 
dengan keluarga serta dapat mendukung 
pemerintah untuk memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19 dan mengurangi 
kecelakaan lalu lintas.

Pada acara tersebut, JPKM juga menyebar-
kan bantuan sosial sebanyak 260 paket 
untuk masyarakat, komunitas otomotif, dan 
ojek online dengan feedback ikut serta 
mengkampanyekan Mudik Dari Rumah.

Corporate Communications (humas) Phapros 
membuka acara tersebut dan dilanjutkan 
dengan pemaparan kinerja Perseroan di 
tahun 2020 lalu serta prospek bisnis pada 
tahun 2021 yang disampaikan oleh Direktur 
Utama, Hadi Kardoko. Virtual public expose 
tersebut dihadiri oleh hampir 30 perwakilan 
media dan lembaga investor Tanah Air.
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Legalitas Mata Uang Virtual di Indonesia
(Oleh: Ajeng Vania)

Mata uang virtual atau bisa disebut dengan 
mata uang digital atau mata uang kripto, atau 
yang lebih dikenal publik dengan cryptocurrency 
sebenarnya sudah eksis sejak kisaran tahun 
2009. Namun, hype dari cryptocurrency makin 
terasa sejak Elon Musk, seorang konglomerat 
eksentrik pemilik Tesla dan SpaceX, sering 
“mengoceh” di Twitter mengenai cryptocurrency, 
terutama Dogecoin (DOGE). Bitocin adalah 
cryptocurrency terdesentraliasi pertama yang 
diluncurkan ke publik. Secara har�ah, 
cryptocurrency berasal dari kata kripto atau 
kriptogra�. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) versi daring, kriptogra� 
adalah teknik yang mengubah data menjadi 
berbeda dari aslinya dengan menggunakan 
algoritme matematika sehingga orang yang 
tidak mengetahui kuncinya tidak akan dapat 
membongkar data tersebut.

Terkait tren penggunaan cryptocurrency 
sebagai alat pembayaran di beberapa toko 
daring dan negara, apakah mata uang kripto 
dapat dijadikan sebagai alat pembayaran 
yang sah di Indonesia? Untuk dapat 
digunakan sebagai alat tukar, cryptocurrency 
harus diakui terlebih dahulu sebagai alat 
pembayaran yang sah di Indonesia. Sementara 
alat pembayaran yang dapat digunakan di 

Indonesia adalah mata uang resmi yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah, yaitu Rupiah. 
Uang rupiah adalah alat pembayaran yang 
sah di wilayah negara Republik Indonesia 
serta wajib digunakan dalam setiap transaksi 
yang mempunyai tujuan pembayaran, 
penyelesaian kewajiban lainnya yang harus 
dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi 
keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah 
NKRI. Perihal ini seusai dengan Pasal 21 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Mata Uang. Selain itu, mengingat 
pemerintah Indonesia belum pernah menerbit-
kan cryptocurrency, maka cryptocurrency tidak 
dapat digunakan sebagai alat pembayaran 
yang sah di Indonesia.

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi 
Pembayaran. Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran dilarang memproses transaksi 
pembayaran dengan menggunakan virtual 
currency. Namun, meski cryptocurrency tidak 
dapat digunakan sebagai alat pembayaran 
yang sah di Indonesia, cryptocurrency masih 
dapat dijadikan komoditi investasi yang legal 
diperdagangkan. Hal ini lantaran crypto- 
currency dilegalkan oleh Kementerian 

Perdagangan melalui Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) 
melalui Pasal 1 huruf f Peraturan Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang 
Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, 
Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak 
Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di 
Bursa Berjangka.

Akibat makin maraknya jual-beli atau peng- 
gunaan mata uang kripto, Bank Indonesia (BI) 
berencana akan menerbitkan mata uang 
rupiah digital yang disebut dengan Central 
Bank Digital Currency (CBDC). BI juga akan 
mengedarkan mata uang tersebut ke 
perbankan serta �nancial technology 
(�ntech), baik secara grosir maupun ritel. 
Rencana dari BI tersebut masih dalam tahap 
studi dan kerjasama dengan bank-bank 
sentral lainnya.

Jadi, masyarakat boleh menggunakan 
cryptocurrency sebagai salah satu bentuk 
produk investasi. Namun, tetap harus cermat 
dan berhati-hati, ya, karena segala risiko 
terkait kepemilikan atau penggunaan 
cryptocurrency ditanggung sendiri oleh 
pemilik atau pengguna cryptocurrency

H U K U M  K I T A



3. Kurangi Stress

Dengan mengurangi tingkat stress dapat 
menurunkan kadar hormone kortisol serta 
mencegah risiko obesitas dan depresi. 
Contoh hal yang dapat dilakukan adalah 
dengan melakukan meditasi.

4. Cukup Istirahat atau Tidur

Istirahat dan tidur yang cukup dan 
berkualitas dapat pula membantu 
mengontrol nafsu makan dan rasa lapar. 
Beberapa studi membuktikan bahwa 
orang yang kurang istirahat atau kualitas 
tidurnya buruk memiliki nafsu makan 24% 
lebih besar.

5. Konsumsi Sayuran

Dahulukan untuk mengonsumsi sayuran 
ketika makan untuk mengontrol rasa 
lapar, karena sayur mayur mengandung 
nutrisi esensial dan serat yang dapat 
membuat Anda merasa kenyang sehingga 
Anda dapat mengurangi konsumsi 
makanan yang tinggi kalori dan berlemak. 
Cara pengolahan sayuran agar lebih 
menggugah selera adalah dengan 
membuat salad atau berbagai sayuran 
yang ditumis.

Yuk coba menerapkan beberapa tips di 
atas agar setelah Lebaran, badan kita 
tetap sehat dan terhindar dari berbagai 
risiko gangguan kesehatan.

buah utuh misalnya dua sampai tiga porsi tiap 
harinya.

Nah Phaproser, berikut beberapa tips 
lainnya yang telah dirangkum dari 
berbagai sumber untuk dapat diterapkan 
agar nafsu makan tetap terkontrol, antara 
lain:

1. Konsumsi Air Mineral

Ketika Anda merasa lapar setelah makan 
satu atau dua jam yang lalu, jangan 
langsung menyimpulkan bahwa Anda 
sangat lapar, hal ini boleh jadi tanda 
bahwa tubuh dehidrasi. Cobalah untuk 
konsumsi air mineral dua sampai tiga 
gelas dengan perlahan dan bertahap serta 
tunggulah selama 15 – 20 menit untuk 
membuktikan apakah Anda benar-benar 
merasa lapar atau tidak.

2. Konsumsi Protein

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh The 
National Institutes of Health, konsumsi 
protein dalam jumlah besar dapat 
mengontrol nafsu makan terutama saat 
Lebaran yang umumnya banyak makanan 
enak tersaji. Konsumsi protein sebanyak 
20 – 30% dari total asupan kalori cukup 
untuk memberikan manfaat bagi tubuh.

Setelah sebulan lamanya kaum muslim 
menjalankan ibadah puasa wajib Ramadhan, 
tibalah saatnya merayakan hari besar Idul 
Fitri yang pada tahun ini jatuh di tanggal 
13 Mei 2021 lalu. Berbagai menu nan 
menggugah selera tersaji selama hari raya, 
namun janganlah terlena untuk memuas-
kan nafsu makan Anda dengan over-eating 
atau makan berlebihan. Tak jarang pada 
masa-masa ini, timbangan badan justru 
lebih bertambah daripada sebelum 
Ramadhan. Apakah Phaproser mengalaminya 
juga?

Seperti yang dilansir pada situs voi.id 
makan berlebihan (over-eating) tidaklah 
baik bagi kesehatan karena selain dapat 
menyebabkan peningkatan kadar gula 
darah dan lemak, organ-organ pencernaan 
juga menjadi lebih keras dan sulit bekerja 
secara optimal untuk memproses asupan 
makanan yang masuk tanpa tekendali. Hal 
ini dibenarkan oleh seorang Nutrisionis 
Klinis, Huda Shaikh, dalam artikel yang 
ditulisnya di food.ndtv.com, bahwa selama 
Ramadhan tubuh telah beradaptasi 
dengan lamanya jeda asupan makanan 
dan minuman harian selama berpuasa. 
Apabila terjadi perubahan mendadak 
seperti itu akan menyebabkan gangguan 
pencernaan dan kembung.

Menurut seorang Konsultan Nutrisi-Nutrition 
and Wellness Consultant Nutrifood-Moch. 
Aldis Rusliadi yang diwawancarai oleh 
Antara, ada tiga komponen asupan dalam 
makanan yang perlu dikontrol atau batasi 
saat Lebaran yaitu: gula, garam dan lemak. 
Dalam diskusi media secara daring 
bersama Nutrifood, Aldis mengatakan 
“Batas asupan harian untuk gula: 50 gram 
atau 4 sendok makan, garam: 5 gram atau 
1 sendok teh dan lemak: 67 gram atau 5 
sendok makan minyak. Kalau bisa lebih 
banyak asupan lemak sehat yaitu 4 
sendok makan lemak baik”.

Aldis memberikan beberapa tips yang 
dapat disiasati agar tidak melebihi batas 
tersebut, “Untuk opor, Anda bisa mengurangi 
kuahnya dan memperbanyak asupan daging 
misalnya bagian paha. Rendang bisa 
dikurangi bumbunya di piring Anda. 
Sajikan buah-buahan untuk variasi 
makanan Lebaran. Anda bisa mengonsumsi 
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Kabel mana yang tersambung ke lampu? Jawaban Asah Otak
April 2021

JAWABAN : 1 ekor

PEMENANG : 
1. Ika Natalia – Departemen Akuntansi
2. Ganang Saputra – Departemen Produksi / ISS

Ada berapa ekor katak dalam gambar berikut?
Kirim jawaban Anda melalui email :  redaksiswara@phapros.co.id 

Bantuan Sosial Untuk Pensiunan
(Oleh: Andharu Wahyu )

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

Phapros melalui program CSR-nya 
menyalurkan 280 paket bantuan sosial 
kepada pensiunan Phapros pada 5-7 
Mei 2021 di Semarang, Jawa Tengah. 
Pembagian bantuan sosial ini merupa-
kan rangkaian acara penyerahan 
bantuan kepada karyawan pada awal 
April 2021 lalu.

Bantuan Pangan Non Tunai ini 
diserahkan sebagai bentuk dukungan 
manajemen Phapros serta dalam 
rangka meringankan beban karyawan 
dan pensiunan Phapros yang 
terdampak pandemic Covid-19. Paket 
bantuan tersebut masing-masing 
berisi 2,5 kilogram beras, 1 kilogram 
gula pasir serta mie telor.

Semoga dengan penyaluran bantuan 
yang dilaksanakan pada bulan suci 
Ramadhan tersebut 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.


