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MEET THE LEADERS

Memiliki latar belakang sebagai 
seorang dokter dan berpengalaman di 
bidang industri kesehatan membuat 
sosok GM Pengembangan Bisnis 
Phapros, dr. Indriastuti Soetomo atau 
yang akarab disapa dengan Ibu Uti, 
kaya pengalaman. Dari pengalaman 
yang telah ia alami, ia pun memiliki 
mimpi bahwa suatu hari Phapros 
harus mampu mengembangkan 
produk bioteknologi sebagai 
alternative pengobatan di masa 
depan. Seperti apa sosoknya? Yuk, 
simak wawancara penulis bersama Ibu 
Uti!

Tanri Abeng : 
Scale, Speed, & Skill dalam mengubah 
Ancaman Menjadi Peluang

Liputan Khusus

PT Phapros Tbk menyambut kedatangan 
Tanri Abeng selaku Komisaris Utama PT 
Biofarma (Persero) pada Jumat 
(12/11/2021) untuk memberikan Mentoring 
Speech kepada seluruh Jajaran Direksi serta 
Karyawan Pimpinan PT Phapros Tbk. Acara 
tersebut juga dihadiri oleh Direktur 
Portofolio dan Pengembangan Bisnis Kimia 
Farma, Jasmine Karsono. Kegiatan 
Mentoring ini diharapkan dapat 
memberikan wawasan baru kepada insan 
Phapros akan arti leadership dalam 
memimpin suatu organisasi maupun 
perusahaan.

“Di era yang penuh ketidakpastian ini, seorang 
pemimpin harus mampu merubah suatu 
ancaman menjadi sebuah kesempatan” ujarnya. 
Di hadapan seluruh insan Phapros, pria yang 
juga menjadi founder Tanri Abeng University ini 
memberikan tiga kata kunci untuk para 
pemimpin dalam mentransformasi 
perusahaannya. Yaitu Scale, Speed, dan Skill. 

Tanri menambahkan, pemimpin harus memiliki 
strategi yang sustainable agar dapat mengikuti 
perkembangan zaman. “Menjaga pangsa pasar 
dengan cara mengembangkan produk baru dan 
penetrasi produk eksisting di market yang baru 
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M E E T  T H E  L E A D E R S
GM Pengembangan Bisnis: 
Pemimipin Harus Open Minded 
dan Jadi Pendengar yang Baik
(Oleh : Annisa Dewi Yustita )

T: Sebagai seorang pemimpin, menurut Bu Uti tantangan seperti apa 
yang kita hadapi saat ini?

J: Dunia itu berubah ya, dan kalau kita mau maju maka kita juga harus ikut 
berubah. Kalau enggak, kita akan tertinggal. Kita harus bisa beradaptasi 
dengan segala keadaan. Saat ini, kita sedang dilanda pandemi kalau kita 
terus bergantung pada satu atau dua produk andalan seperti Antimo pasti 
akan terdampak. Kita nggak boleh terjebak di zona  nyaman, walaupun sulit 
awalnya ya karena kita harus mencoba menjual produk-produk lain yang 
mungkin kita minim kapabilitas atau akses relasi di sana, tapi tetap harus 
dicoba.  Sebagai leader kita harus dorong teman-teman satu tim kita untuk 
bisa melakukan hal itu. Kalau kita nggak pernah coba hal baru maka kita akan 
stagnan, dan itu berseberangan dengan visi misi perusahaan yang 
mendukung adanya pembangunan berkelanjutan.

T: Lalu menurut Bu Uti, peluang apa yang bisa kita ambil dari adanya 
tantangan tersebut?

J: Banyak menurut saya ya. Perusahaan kita ini kan banyak anak mudanya, 
dan secara umum populasi di Tanah Air ini juga terbanyak diisi oleh anak 
muda. Anak muda itu lebih inovatif, dan visioner, berani dalam mengambil 
keputusan dan berpikiran terbuka. Mereka akan memikirkan hal atau produk 
apa yang mereka butuhkan saat ini yang juga bisa digunakan di masa depan. 
Sehingga, kita harus mengoptimalkan kapabilitas mereka untuk memajukan 
perusahaan.

T: Menurut Bu Uti leader yang baik itu seperti apa?

J: Dia harus berpikiran terbuka. Dengan berpikiran terbuka, dia akan lebih 
bijak menerima masukan dan kritik serta bagaimana mengimplementasikan 
saran dan kritik tersebut di pekerjaannya.

T: Apa kiat-kiat sukses dari Bu Uti untuk semua Phaprosers milenial agar 
bisa menjadi the next leader?

J: Jadilah diri kalian sendiri. Banyak belajar, banyak membaca dan jangan 
terjebak di zona nyaman. Kerjakan sesuatu yang memiliki tantangan agar kita 
tidak stagnan.

Memiliki latar belakang sebagai 
seorang dokter dan berpengalaman 
di bidang industri kesehatan 
membuat sosok GM Pengembangan 
Bisnis Phapros, dr. Indriastuti 
Soetomo atau yang akarab disapa 
dengan Ibu Uti, kaya pengalaman. 
Dari pengalaman yang telah ia alami, 
ia pun memiliki mimpi bahwa suatu 
hari Phapros harus mampu 

mengembangkan produk bioteknologi sebagai alternative pengobatan di 
masa depan. Seperti apa sosoknya? Yuk, simak wawancara penulis bersama 
Ibu Uti!

T: Ibu Uti bisa ceritakan perjalanan karirnya hingga bisa duduk di 
posisi General Manajer Pengembangan Bisnis?

J: Perjalanan karir saya cukup berwarna. Saya mengawali karir sebagai 
dokter di puskesmas dan juga praktik mandiri di rumah dan rumah sakit 
hingga tahun 1998. Setahun kemudian saya melanjutkan sekolah di 
Monash University, Melbourne, Australia dan kembali ke Indonesia di tahun 
2000. Setelah kembali ke Tanah Air saya kemudian mulai bekerja di 
perusahaan atau industri, tepatnya di Merck Sharp Dohme atau MSD 
sampai 2002. Saat saya mengerjakan proyek pengembangan obat hepatitis 
di MSD, selanjutnya saya diminta untuk membantu Frisian Flag Indonesia 
mengobati semua karyawannya yang menderita hepatitis menggunakan 
produk yang diproduksi oleh MSD. Berjalannya waktu, ternyata Frisian Flag 
punya pengembangan bisnis baru yakni produk susu bayi. Namun, karena 
susu bayi tidak boleh dipasarkan secara langsung dan harus melalui 
detailing, Frisian Flag yang tidak punya pengalaman detailing akhirnya 
merekrut saya untuk membantu memasarkan produk susu bayi nya 
tersebut dan saya bekerja di sana sampai 2004. Setelah itu, saya bekerja di 
Novo Nordisk untuk mengembangkan produk insulin hingga tahun 2010. 
Di tahun 2010 hingga 2014 saya berwiraswasta sampai akhirnya di tahun 
2015 saya bergabung ke Phapros.
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ekstrak Eurycomae radix, ekstrak ginseng, ekstrak Retrofracti fructus 
(lada hitam) dan Royal jelly,” jelas Hadi.

Pengembangan obat herbal �tofarmaka masih sangat sedikit di 
Indonesia, hal ini tak lepas dari berbagai tantangan yang ada. Beberapa 
tantangan tersebut diantaranya adalah sumber daya alam tumbuhan 
yang belum dikelola secara optimal, biaya riset yang besar dan proses 
riset yang lama, dan harga jual produk herbal yang seringkali lebih 
mahal dari produk kimia.

“Namun, seiring dengan adanya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2016 
tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat 
Kesehatan dan dibentuknya satgas Percepatan Pengembangan dan 
Peningkatan Pemanfaatan Jamu dan Fitofarmaka oleh BPOM, hal ini 
diharapkan nantinya pengembangan obat �tofarmaka di Indonesia 
bisa kian terarah dan dapat dilakukan secara massif,” tutup Hadi.

Indonesia Berpeluang Menjadi Pemain Utama 
Industri Obat Herbal Dunia
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Sebagai negara yang berada di tengah garis khatulistiwa, Indonesia 
sudah lama dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya 
alamnya. Berbagai jenis tanaman obat pun tumbuh subur di Tanah Air.

Direktur Utama Phapros, Hadi Kardoko menyampaikan bahwa 
berdasarkan data dari LIPI pada tahun 2020, Indonesia merupakan 
negara dengan megabiodiversitas terbesar keempat di dunia yang 
memiliki lebih dari 29.000 jenis tanaman, di mana 2.484 diantaranya 
adalah tanaman obat.

“Potensi pengembangan obat herbal di Indonesia didukung dengan 
perilaku masyarakat kita yang sebagian besar lebih memilih 
pengobatan secara tradisional dengan memanfaatkan bahan-bahan 
yang bisa diperoleh di alam sekitar daripada menggunakan obat kimia,” 
terangnya.

Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia ini juga sudah dimanfaatkan 
industri farmasi untuk membuat obat herbal �tofarmaka atau yang kini 
juga dikenal dengan sebutan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI), yakni 
obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya 
secara ilmiah dengan uji praklinik (pada hewan percobaan) dan uji klinik 
(pada manusia), bahan baku dan produk jadinya sudah distandarisasi. 

Salah satu industri yang sudah memanfaatkan obat bahan alam 
tersebut adalah PT Phapros, Tbk. Emiten berkode saham PEHA ini 
memiliki 2 dari 23 produk obat herbal �tofarmaka yang memiliki izin 
edar dari BPOM RI.

“Kami memiliki Tensigard yang diformulasikan sebagai anti hipertensi 
dengan komposisi ekstrak seledri (Apium graveolens) 75 persen dan 
ekstrak kumis kucing (Orthosiphon stamineus) 25 persen. Selain itu, ada 
pula X-Gra yang berfungsi meningkatkan stamina dan kesegaran tubuh 
pada pria, memperbaiki kualitas sperma serta mengatasi masalah 
ejakulasi dini. Terbuat dari ekstrak Ganoderma lucidum (jamur Ling Zhi), 

(Oleh : Annisa Dewi Yustita)



L I P U T A N  K H U S U S

NOVEMBER 20214

Tanri Abeng : 
Scale, Speed, & Skill dalam mengubah Ancaman Menjadi Peluang

(Oleh: Andri Pramono)

PT Phapros Tbk menyambut kedatangan 
Tanri Abeng selaku Komisaris Utama PT 
Biofarma (Persero) pada Jumat 
(12/11/2021) untuk memberikan 
Mentoring Speech kepada seluruh Jajaran 
Direksi serta Karyawan Pimpinan PT 
Phapros Tbk. Acara tersebut juga dihadiri 
oleh Direktur Portofolio dan 
Pengembangan Bisnis Kimia Farma, 
Jasmine Karsono. Kegiatan Mentoring ini 
diharapkan dapat memberikan wawasan 
baru kepada insan Phapros akan arti 
leadership dalam memimpin suatu 
organisasi maupun perusahaan.

“Di era yang penuh ketidakpastian ini, 
seorang pemimpin harus mampu 
merubah suatu ancaman menjadi sebuah 
kesempatan” ujarnya. Di hadapan seluruh 
insan Phapros, pria yang juga menjadi 
founder Tanri Abeng University ini 
memberikan tiga kata kunci untuk para 
pemimpin dalam mentransformasi 
perusahaannya. Yaitu Scale, Speed, dan 
Skill. 

Tanri menambahkan, pemimpin harus 
memiliki strategi yang sustainable agar 
dapat mengikuti perkembangan zaman. 
“Menjaga pangsa pasar dengan cara 
mengembangkan produk baru dan 
penetrasi produk eksisting di market yang 
baru merupakan upaya pemimpin dalam 
meningkatkan Scale perusahaan” 
imbuhnya.

Sosok yang pernah menjadi Menteri Negara 
Pendayagunaan BUMN ini menegaskan, di 
dunia bisnis yang sangat dinamis ini, seorang 
pemimpin harus mampu bergerak cepat 
(speed up) dalam melakukan transformasi yang 
efektif dan tepat sesuai dengan 
perkembangan zaman. “Pemimpin juga harus 
bisa mengambil keputusan dalam memilih 
orang terbaik di bidangnya. Dengan 
harmonisasi skill antara pemimpin dan tim nya 
ini, mereka dapat mendorong perusahaan 

mencapai target yang ditetapkan” tegasnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh insan 
Phapros untuk meningkatkan rasa 
kepercayaan (trust) antar kelompok kerja 
yang didasari dengan budaya AKHLAK. 
Karena dengan adanya rasa trust yang 
tinggi, seluruh insan Phapros dapat 
bekerjasama tanpa adanya prasangka yang 
negatif, sehingga tetap berfokus pada 
kelangsungan perusahaan serta seluruh 
stakeholder yang ada di PT Phapros Tbk.



PT Phapros Tbk kembali meraih apresiasi berupa 
penghargaan sebagai Mitra Liaison Terbaik dalam 
Bank Indonesia Awards 2021 yang 
diselenggarakan bersamaan dengan Pertemuan 
Tahunan Bank Indonesia. Penghargaan ini diraih 
Phapros atas kontribusinya dalam mendukung 
berbagai kebijakan Bank Indonesia untuk 
memulihkan perekonomian nasional setelah 
dilanda pandemic Covid-19.

Bank Indonesia setiap tahunnya rutin 
menyelenggarakan “Pertemuan Tahunan Bank 
Indonesia” untuk menyampaikan pandangan 
Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian 
terkini, tantangan dan prospek ke depan, serta 
arah kebijakan Bank Indonesia. Paparan ini 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 

Bank Indonesia. Pertemuan dihadiri oleh Presiden 
RI, Joko Widodo, Anggota DPR RI khususnya 
Komisi XI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri 
Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Kepala Daerah, 
pimpinan perbankan dan korporasi nonbank, 
akademisi, pengamat ekonomi, serta perwakilan 

sejumlah lembaga internasional. Tema yang 
diangkat dalam PTBI 2021 adalah “Bangkit dan 
Optimis: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan 
Ekonomi”.
Dalam acara ini, Bank Indonesia juga  juga 
menyelenggarakan BI Awards 2021, yakni ajang 
penghargaan yang diberikan kepada sejumlah 
mitra di bidang pengelolaan stabilitas moneter 
dan sistem keuangan, sistem pembayaran dan 
pengelolaan uang Rupiah, pengembangan UMKM 
dan ekonomi keuangan syariah, serta pendukung 
kebijakan Bank Indonesia dan kontribusi 
perorangan. 

Penghargaan ini dilakukan setiap tahun, disatukan 
dengan acara PTBI, sebagai apresiasi dan sekaligus 
pengakuan nasional kepada para mitra kerja yang 
telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bank 
Indonesia. Penghargaan ini juga mere�eksikan 
jalinan sinergi antara BI dan para pelaku ekonomi 
yang bersama-sama Pemerintah, OJK, dan LPS 
sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi 
nasional, dengan tetap menjaga stabilitas 
makroekonomi dan sistem keuangan

(Oleh: Annisa Dewi Yustita)

Phapros Raih Penghargaan 
Mitra Liaison Terbaik dalam  
Bank Indonesia Awards 202 
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Phapros Kembali Ukir Prestasi dalam Ajang TKMPN & IQPC 2021

Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Dunia, 
Perkumpulan Aktivis Lingkungan Hidup dan 
Budaya Nuswantara mengadakan kegiatan 
Penanaman bibit mangrove. Dalam kegiatan ini 
CSR Phapros memberikan bantuan dana yang 
digunakan untuk pembelian bibit mangrove. 
Sasaran kegiatan ini untuk pemeliharaan ekosistem 
lingkungan dan menjaga pesisir pantai agar tidak 
terjadi abrasi. Acara ini diselenggarakan pada hari 
Sabtu, 6 November 2021 bertempat di sebelah 
selatan PPN Kejawanan Pegambiran Kec. 
Lemahwungkuk Kota Cirebon. Penanaman bibit 
pohon mangrove sebanyak 5.000 pohon serta  
Bibit Cemara Laut, Bibit Bidara Laut dan Bibit 
ketapang Laut masing-masing 100 pohon. Acara ini 
diinisiasi oleh Forum Aktivis Lingkungan Hidup dan 
Budaya Nusantara.

(Oleh: Stefania Orance)
Bantuan Mangrove Cirebon

PT Phapros Tbk kembali mengukir prestasi dalam ajang Temu Karya Mutu & 
Produktivitas Nasional (TKMPN) XXV, serta International Quality & Productivity 
Convention (IQPC) 2021. Dalam ajang tahunan yang berlangsung pada 15-18 

November 2021 ini, Phapros berhasil meraih predikat Platinum untuk karya 
inovasi “Peningkatan Yield Produk Benzathine Benzylpenicillin 2,4 Jt IU dari 
rata-rata tahun 2020 yaitu 71,92% menjadi 90% pada tahun 2021 dalam waktu 
5 bulan” yang dirancang oleh tim QCC Benjamin dan kategori Gold untuk 
karya inovasi “Menurunkan Lead Time Perilisan Produk Dextamine Kaplet 
Sebesar 57% dengan Metode Dexo Selama 6 Bulan” yang dirancang oleh tim 
QCC RAIB.
Rangkaian acara TKMPN & IQPC 2021 kali ini mengusung tema Berkarya dan 
Berinovasi dengan Meningkatkan Budaya Mutu dan Produktivitas. Ajang ini  
diikuti oleh perwakilan perusahaan swasta nasional dan BUMN dalam 
mengelola mutu dan produktivitas perusahaan. Para peserta 
mempresentasikan tentang keberhasilannya dalam melakukan 
pengembangan sistem dan kegiatan inovasi di masing-masing 
perusahaannya dengan berbagai pendekatan sistem manajemen, meliputi 
QCC, SS, 5R/5S, atau bentuk lainnya.
Konsistensi Phapros sebagai pemenang dalam ajang TKMPN & IQPC setiap 
tahunnya ini merupakan bukti komitmen perusahaan untuk melakukan 
inovasi yang berkelanjutan agar produktivitas perusahaan tetap terjaga, 
bahkan bisa menjadi lebih baik lagi.
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(Oleh : Andharu Wahyu)

PT Phapros Tbk kembali memperoleh apresiasi penghargaan di penghujung tahun 
2021 ini. Phapros meraih penghargaan dalam acara Anugerah CSR IDX Channel 2021 
untuk Kategori Health Care Sector for CSR Program dengan program yg diusung 

Improving The Competence Of Cares For Integrated Services Post In Bongsari Village 
yang diselenggarakan oleh IDX Channel pada Selasa (30/11).
Program-program CSR yang dilakukan diantaranya adalah pendampingan Posyandu 
Pelita Sehat dan Mekarsari Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat. Posyandu 
merupakan program pemerintah yang digunakan sebagai tolak ukur pertama dalam 
proses tumbuh kembang anak sehingga membutuhkan dukungan sarana dan prasara 
yang memadai. Kedua posyandu tersebut menjadi konsen Phapros dalam program 
pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
Dukungan sarana dan prasaran yang diberikan Phapros berupa meja tulis, meja PMT dan 
timbangan digital untuk mendukung proses pelaksanaan posyandu diharapkan dapat 
dimanfaatkan dengan baik dalam pelaksanaan posyandu serta memberikan kenyaman-
an untuk ibu dan buah hatinya.
Selain program posyandu, Phapros juga ada program CSR lainnya di Kelurahan Bongsari 
seperti pendampingan di Sekolah RA/MI Al Amin, pendampingan berupa dukungan 
untuk sarana dan prasaran seperti renovasi ruang guru, plafon sekolah dan 1 unit 
projector untuk kebutuhan di sekolah.
Direktur Utama Phapros, Hadi Kardoko menyampaikan bahwa Phapros selalu berkomit-
men untuk selalu menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan yang 
mengacu pada ISO 26000 demi tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Semoga dengan diraihnya penghargaan ini bisa memotivasi kami untuk terus 
mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat yang lebih baik lagi,” 
ujarnya.

Berdayakan Masyarakat Bongsari Semarang, 
Phapros Raih Anugerah CSR IDX Channel 2021

PT Phapros Tbk yang juga merupakan salah satu perusahaan farmasi nasional terus 
gencar melakukan ekspansi meski masih di tengah pandemi Covid-19. Salah satu 
ekspansi yang dilakukan adalah dengan melakukan ekspor Obat Anti Tuberkulosis ke 
Peru, Amerika Selatan.
Direktur Utama Phapros, Hadi Kardoko mengatakan penjajakan kerjasama ekspor Obat 
Anti Tuberkulosis (OAT) ini telah berlangsung sejak akhir tahun lalu dan memang 
ditujukan untuk program pemerintah negara setempat di tahun 2021. 
“Terdapat hubungan yang baik antara Indonesia dengan Peru, di mana kami sebagai 
keluarga besar BUMN farmasi saat itu mengetahui kebutuhan yang besar atas  produk  
obat Anti Tuberkulosis  (OAT) di Peru, termasuk upaya untuk menekan prevalensi kasus 
penyakit tersebut di sana. Sehingga, kami siap menjalin kerjasama dengan Peru di tahun 
2020 lalu untuk produk obat TBC yang juga merupakan salah satu produk unggulan 
hasil pengembangan sendiri. Kerjasama di 2020 tersebut kemudian diwujudkan melalui 
ekspor kami ke Peru di hari ini” ujar Hadi.
Menurut World Health Organisation (WHO), prevalensi kasus TBC di Peru merupakan 
yang tertinggi di wilayah Amerika. Tingkat keberhasilan pengobatannya cenderung 
lambat hanya sekitar 1,5% per tahun di mana angka tersebut perlu ditingkatkan hingga 
4-5% untuk mengakhiri epidemi TBC dan penyakit menular lainnya di 2030. 
Hadi menuturkan bahwa Peru memiliki beberapa perusahaan farmasi lokal, namun di 
antara mereka belum ada yang bisa memproduksi obat TBC, sehingga ekspor ini juga 

merupakan salah satu pencapaian Phapros di tahun 2021. 
“Total nilai ekspor ke Peru di 2021 nilainya dibawah Rp 10 M saat ini, namun di masa 
depan kami optimis 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 kami juga menargetkan 
kontribusi ekspor bisa mendekati 10 persen dari total revenue kami.” tambahnya. 
Sebelumnya pada tahun 2020 Phapros melalui anak usahanya, PT Lucas Djaja Group juga 
telah melakukan ekspor ke Afghanistan dan Kamboja dengan mengirim beberapa jenis 
obat seperti antibiotik jenis amoxicillin, obat resep kortikosteroid jenis dexamethasone 
dan obat untuk sakit maag. 

(Oleh : Annisa Dewi Yustita)

Memperkuat Ekspor,  Phapros 
Melebarkan Jangkauan ke Benua Amerika

Hustle culture kini menjadi fenomena 
yang banyak menjangkiti banyak 
para pekerja muda. Secara 
sederhana, hustle culture adalah 
budaya bekerja terlalu keras dan 
mendorong diri sendiri untuk 
melewati batas kemampuan untuk 
mencapai tujuan berkarir yakni 
kekayaan, jabatan, dan kesuksesan 
secepat mungkin.

Di zaman sekarang ini, para pekerja kerap menjadi korban dari hustle culture dan hal ini 
nyatanya cukup lazim.
Mereka mengutamakan produktivitas, pekerjaan, dan penghasilan daripada kesehatan, 
hubungan dengan orang lain, dan kebahagiaan sendiri.
Sayangnya, mereka tidak sepenuhnya sadar bahwa dampak hustle culture juga bisa 
merugikan kesehatan mental dan �sik, karena seringkali para pekerja ini mengabaikan pola 
makan yang seimbang sehingga asupan gizi harian tidak terpenuhi dengan baik.
Akibatnya dalam jangka panjang, banyak dari pekerja ini mengalami penyakit kronis 
seperti neuropati perifer akibat kekurangan vitamin.
Untuk itu, bagi sebagian orang, mengonsumsi suplemen merupakan suatu rutinitas yang 

perlu dilakukan setiap hari. Tentu saja kebiasaan ini dapat menunjang kesehatan dan 
stamina tubuh yang semakin baik untuk menjalani keseharian.
Salah satu jenis suplemen yang cukup populer di kalangan masyarakat adalah vitamin 
neurotropik. Suplemen ini biasanya mengandung vitamin B kompleks seperti vitamin B1, B6, 
dan B12 yang penting untuk tubuh.
Bioron® dan Bioron® Forte, Vitamin Neurotropik yang Membantu Menjaga Kesehatan 
Syaraf
Bioron® tablet putih (mengandung vitamin B1 100 mg, vitamin B6 200 mg, serta vitamin B12 
200 mcg) dan Bioron® Forte (mengandung vitamin B1 100 mg, vitamin B6 100 mg, serta 
vitamin B12 5 mg) merupakan jenis suplemen vitamin neurotropik yang berfungsi 
membantu meningkatkan fungsi saraf tubuh dengan baik. 
Bukan hanya itu, dengan kandungan vitamin B kompleks yang memiliki banyak manfaat 
pada metabolisme tubuh, terdapat pula beberapa manfaat Bioron® grup yang perlu 
Phaprosers ketahui. Di antaranya ialah:
•  Mecegah dan mengurangi gejala kesemutan
•  Membantu tubuh untuk memperoleh energi
•  Mencegah menurunnya imunitas dan membantu daya tahan tubuh
Adapun perbedaan dari Bioron® tablet putih dan Bioron® Forte adalah Bioron® tablet putih 
digunakan untuk mengatasi gejala-gejala ringan, sedangkan Bioron® Forte digunakan 
untuk mengatasi gejala yang berat dan juga sudah mengganggu kegiatan serta aktivitas 
sehari-hari.
Tidak heran, jika suplemen ini sering kali diberikan untuk membantu meningkatkan daya 
tahan tubuh agar tubuh tetap sehat dan terlindungi.

Tetap Aktif Tanpa Nyeri Saraf Bersama 
dengan Bioron® Grup
(Oleh : Jalu Satwiko)
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Upaya yang Dapat Dilakukan Korban Carding
(Oleh: Ajeng Vania)

          

Carding termasuk dalam kategori 
perbuatan yang dilarang dalam Pasal 30 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (“UU ITE”):

“Setiap Orang dengan sengaja dan 
tanpa hak atau melawan hukum 
mengakses Komputer dan/atau Sistem 
Elektronik dengan cara apapun dengan 
melanggar, menerobos, melampaui, 
atau menjebol sistem pengamanan. “

Pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (3) 
UU ITE tersebut diancam pidana penjara 
paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp800 juta. Serta 
juga berpotensi dijerat menggunakan 
Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan 
tanpa hak atau melawan hukum 
dengan cara apa pun mengubah, 
menambah, mengurangi, melakukan 
transmisi, merusak, menghilangkan, 
memindahkan, menyembunyikan 
suatu Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik milik Orang lain 
atau milik publik.”

Pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (1) 
UU ITE di atas dapat dipidana penjara 
paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp2 miliar.

Bila ada Phaprosers menjadi korban 
carding, berikut beberapa upaya yang 

Apakah Phaproser pernah mendengar 
istilah carding? Carding adalah kegiatan 
transaksi e-commerce (pembelian barang 
atau jasa) dengan menggunakan kartu 
kredit milik orang lain secara melawan 
hukum (ilegal). Biasanya dengan cara 
mengakses, membobol (theft) dan 
mengambil data kartu kredit milik korban 
melalui jaringan internet. Pelaku carding 
menggunakan fasilitas internet dalam 
mengembangkan teknologi informasi 
dengan tujuan untuk menimbulkan 
rusaknya lalu lintas dunia maya 
(cyberspace). Biasanya pelaku tidak 
seorang diri namun melibatkan beberapa 
pihak.

Pelaku pertama carding adalah carder. Carder 
menggunakan banner, e-mail atau pop-up 
window untuk menipu netter agar 
mengarah ke suatu situs web palsu 
dimana netter  akan diminta untuk 
memberikan informasi pribadinya. 
Teknik yang sering digunakan oleh carder 
yaitu membuat situs atau e-mail palsu 
(phising) dengan tujuan untuk 
memperoleh data netter  seperti nomor 
rekening, PIN atau password. Pelaku 
kedua disebut Cracker. Cracker sebutan 
bagi orang yang mencari kelemahan 
sistem lalu memasukinya untuk 
kepentingan pribadi dan mencari 
keuntungan sepertin pencuriand data, 
penghapusan, penipuan dan lain-lain.

dapat dilakukan:

1. Melaporkan kepada pihak bank 
penerbit kartu kredit bahwa kartu 
kredit yang dimaksud terkena 
kejahatan carding. Hal ini agar tagihan 
terhadap transaksi tersebut dapat 
diinvestigasi lebih lanjut. Sebagai 
nasabah bank dilindungi oleh 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. 
Namun, pemberian ganti rugi oleh 
bank kepada nasabah akibat kerugian 
carding tidak berlaku jika bank dapat 
membuktikan bila kesalahan ini 
merupakan kelalaian atau kesalahan 
dari nasabah. Oleh karena itu, bank 
sendiri dapat menetapkan bila terdapat 
jaminan penggantian kerugian atas 
dana yang hilang kepada nasabah 
akibat korban kejahatan carding. Tapi, 
harus berdasarkan hasil bahwa tak ada 
unsur kelalaian nasabah yang 
menyerahkan data personal ke pihak 
ketiga. Pihak bank dapat bekerjasama 
dengan Kepolisian apabila kasus ini 
tidak dapat diselesaikan sendiri oleh 
pihak bank, mengingat kejahatan ini 
masuk ke ranah pidana.

2. Bila kasus carding terjadi secara lintas 
negara, maka untuk kejahatan yang 
bersifat Transnasional, biasanya Biro 
Pusat Nasional (National Central 
Bureau) atau NCB-Interpol Indonesia 
akan menerima laporan atas adanya 
kejahatan carding tersebut dari 
negara lain atas laporan dari warga 
negaranya yang menjadi korban 
carding tersebut. Setelah itu, 
NCB-Interpol Indonesia dapat 
mendelegasikannya kepada Unit 
Cybercrime/satuan dari Kepolisian RI 
yang ditunjuk. Selanjutnya jika 
dimungkinkan, NCB Indonesia akan 
bekerjasama secara internasional 
dengan NCB negara di mana pelaku 
atau korban carding  tersebut berada 
untuk dilakukan penyidikan.

Semoga kita semua aware atas 
kepemilikan data pribadi dan terhindar 
dari kejahatan carding , ya!



menghilangkan busa dan residu sabunnya. Jadi, pilih 
deterjen yang busanya mudah dibilas sehingga tak perlu 
menggunakan air lebih banyak lagi.

5.  Bahan Pewangi Biodegradable

Phaprosers mungkin berpikir bahwa pewangi pada 
deterjen bisa membuat pakaian harum seperti memakai 
parfum. Sayangnya, parfum yang digunakan dalam 
deterjen umumnya mengandung bahan kimia yang 
sangat keras. Sebaiknya pilih deterjen ramah lingkungan 
sehingga kandungan parfumnya pun lebih rendah  dan 
tidak mencemari lingkungan.

Penggunaan bahan alami sebagai pengganti deterjen 
kimia

Jika Phaprosers ingin lebih berkontribusi untuk menjaga 
lingkungan, bahan-bahan alami berikut juga memiliki 
fungsi yang sama dengan deterjen kimia dan bisa 
menjadi pilihan untuk membersihkan pakaian atau alat 
rumah tangga. Selain ramah lingkungan, bahan-bahan 
berikut juga sangat ekonomis. Berikut adalah daftar 
bahan yang bisa menggantikan fungsi deterjen dan 
tentunya tetap ramah lingkungan. 

• Baking soda. Bisa digunakan untuk membersihkan 
dan mencerahkan pakaian, serta alat-alat dan 
perabotan rumah tangga

• Asam cuka. Bisa digunakan untuk membersihkan 
dan melembutkan pakaian

• Jeruk lemon. Bisa digunakan untuk membersihkan, 
memutihkan dan membuat pakaian wangi. Selain 
itu ia juga bias digunakan untuk membersihkan 
alalt-alat dan perabotan rumah tangga

• Boraks – larutan garam berkonsentrasi tinggi. Bisa 
digunakan untuk mencuci dan mencemerlangkan 
warna pakaian. Selain itu juga bias digunakan untuk 
membersihkan peralatan dapur dan toilet

• Lerak. Kandungan saponin pada lerak 
menghasilkan busa yang dapat berfungsi seperti 
deterjen. Selain bisa digunakan pada pakaian, lerak 
juga bisa digunakan untuk membersihkan 
peralatan dapur, lantai bahkan aman digunakan 
untuk memandikan hewan peliharaan (seperti: 
kucing dan anjing)

meningkatkan e�siensi mencuci dari surfaktan dengan 
cara menon-aktifkan mineral penyebab kesadahan air. 
Penggunaan fosfat pada deterjen juga tidak dianjurkan. 
Bahan kimia fosfat berpotensi mengurangi oksigen yang 
tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan algae.

3.  Kandungan NaOH Paling Rendah

Satu lagi bahan kimia yang terdapat pada deterjen, yakni 
Natrium Hidroksida (NaOH). NaOH juga merupakan salah 
satu komponen kimia yang menjadi builder bagi 
deterjen. Pada umumnya, kandungan NaOH pada 

Phaprosers pasti pernah menggunakan deterjen untuk 
kebutuhan mencuci sehari-hari. Tapi, tahukah Phaprosers 
bahwa terdapat beberapa efek samping deterjen yang 
mempengaruhi lingkungan dan kesehatan manusia? 
Deterjen yang umumnya kita temukan di pusat 
perbelanjaan terdiri dari rangkaian zat kimia. Beberapa 
dari zat kimia tersebut dalam dosis tertentu dapat 
merusak lingkungan sekitar.  ABS atau alkyl benzene 
sulfonate merupakan bahan aktif deterjen yang terbuat 
dari minyak bumi yang terdapat dalam deterjen, sifatnya 
tidak mudah terurai di lingkungan. Senyawa fosfat dalam 
deterjen juga bisa membuat air di lingkungamu tercemar.  

Senyawa ini juga menybebkan eutro�kasi pada tanaman 
air. Eutro�kasi adalah kondisi di mana tanaman air 
tumbuh dengan pesat. Pertumbuhan yang pesat ini 
menjadikan tanaman air seperti eceng gondok dan 
ganggang menutupi permukaan air. Tertutupnya 
permukaan air dengan tanaman mengakibatkan sirkulasi 
oksigen pada biota dalam air. Selain itu, semakin banyak 
ganggang juga dapat meningkatkan unsur hara pada air, 
mengakibatkan pada matinya biota air. Cara untuk 
menghindari kerusakan ekosistem dan pencemaran 
lingkungan karena deterjen adalah dengan memilih 
deterjen yang benar-benar aman untuk lingkungan. 
Berikut ini adalah cara yang bisa dilakukan untuk memilih 
deterjen ramah lingkungan.

1.  Beli Produk yang Bahannya Telah Diuji Klinis oleh 
Pemerintah

Setiap produk deterjen bubuk maupun cair yang dijual di 
pasaran umumnya sudah lolos uji klinis dari pemerintah. 
Ketika pemerintah menyatakan bahwa bahan-bahan 
dalam deterjen merk tertentu sudah aman dipakai, maka 
Phaprosers bisa membeli produk tersebut tanpa ragu. 
Adapun Phaprosers harus mengurangi penggunaan 
deterjen yang mengandung surfaktan. Pasalnya, 
surfaktan dapat menimbulkan keracunan pada biota air. 
Selain itu, bahan kimia berbahaya juga berpotensi 
merusak insang ikan. Badan Standardisasi Nasional (BSN) 
sudah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) baru 
agar hanya produk detergen serbuk ramah lingkungan 
yang beredar di Indonesia. Rancangannya disusun oleh 
berbagai pihak, termasuk industri produsen deterjen.

2.  Kandungan Fosfat Rendah atau Tidak Ada Sama 
Sekali

Bagi Phaprosers  , ini merupakan bahan pembentuk yang 
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Deterjen Ramah Lingkungan
(Oleh: Arie Wicaksono)
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Temukan 2 Kesalahan dalam gambar bus berikut ini

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

deterjen bubuk lebih besar dibanding yang terdapat 
pada deterjen cair.

Baca komposisi bahan yang terdapat pada kemasan 
deterjen. Usahakan untuk memilih deterjen dengan 
kandungan NaOH yang rendah atau tidak ada sama 
sekali. Pasalnya, NaOH bisa membuat tangan terasa 
panas ketika mencuci pakaian secara manual.

4.  Busa yang Mudah Dibilas

Ciri dari deterjen ramah lingkungan adalah busanya 
mudah dibilas dengan air. Ketika Phaprosers memakai 
deterjen yang memiliki busa melimpah, tentu saja hal itu 
akan menghabiskan lebih banyak air untuk 

Berapa jawaban yang tepat 
untuk kotak penjumlahan paling bawah?

JAWABAN : 
Dua kesalahan yang ada 
di dalam gambar:
1. Tidak ada kaca spion di bus    
2. Tidak ada wiper di bus


