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PT Phapros Tbk yang merupakan salah satu 
perusahaan farmasi nasional mencatatkan 
pertumbuhan penjualan bersih sebesar 2,7 
persen dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun sebelumnya pada laporan 
keuangan audited semester I/2021.

Pertumbuhan penjualan itu masih ditopang 
dari kinerja segmen Obat Generik Berlogo 
(OGB) serta segmen Etikal Branded. Bahkan 
produk di Segmen Etikal Branded mengalami 
Pertumbuhan penjualan yang signi�kan 

Hal. 03
hingga sebesar 61 persen dibandingkan periode 
yang sama tahun sebelumnya.

Di kuartal II 2021, Emiten berkode saham PEHA ini 
juga mencatatkan pertumbuhan asset sebesar 2,1 
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. 
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(Halaman 4) 

Muda, ramah, dan enerjik. Kesan itulah 
yang terlihat jika pertama kali Phaprosers 
bertemu dengan Sekretaris Perusahaan 
kita, Ibu Zahmilia Akbar atau yang akrab 
disapa Ibu Mila. Berhasil memangku 
jabatan setingkat General Manager, di 
usia muda membuat saya pribadi 
penasaran akan kiat-kiat suksesnya dan 
bagaimana ia memimpin divisi Sekretaris 
Perusahaan selama hampir tiga tahun ini. 
Yuk, simak wawancaranya!

1. Ceritakan perjalanan karir hingga 
bisa ada di posisi saat ini

Saya masuk di Phapros pada Mei 2011. 
Setelah menjalani masa PKWT selama 1 
tahun , saya diangkat menjadi karyawan 
tetap di bulan Mei 2012. Saat itu posisi 
saja ada staf Pengembangan Bisnis di 
Divisi Business Development. Kemudian 
di 2017 saya menjadi Asisten Manajer 
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MEET THE LEADERS

(Oleh : Annisa Dewi Yustita )

Muda, ramah, dan enerjik. Kesan itulah yang 
terlihat jika pertama kali Phaprosers bertemu 
dengan Sekretaris Perusahaan kita, Ibu Zahmilia 
Akbar atau yang akrab disapa Ibu Mila. Berhasil 
memangku jabatan setingkat General Manager, di 
usia muda membuat saya pribadi penasaran akan 
kiat-kiat suksesnya dan bagaimana ia memimpin 

divisi Sekretaris Perusahaan selama hampir tiga 
tahun ini. Yuk, simak wawancaranya!

1. Ceritakan perjalanan karir hingga bisa ada di 
posisi saat ini

Saya masuk di Phapros pada Mei 2011. Setelah menjala-
ni masa PKWT selama 1 tahun , saya diangkat menjadi 

karyawan tetap di bulan Mei 2012. Saat itu posisi saja ada staf Pengemban-
gan Bisnis di Divisi Business Development. Kemudian di 2017 saya menjadi Asisten 
Manajer Corporate Strategic, sebuah unit baru yang dibentuk langsung dibawah 
Direktur Utama pada masa itu, bertanggungjawab untuk menyusun Rencana 
Jangka Panjang Perusahaan, serta mengawal berbagai aksi korporasi yang akan 
dilakukan, baik dari sisi �nance ataupun bisnis. Kemudian di bulan Januari 2019 
saya menjadi General Manager Corporate Secretary hingga saat ini. Saat ini di 
bawah Corporate Secretary terdiri dari Departemen Corporate Communication-Investor 
Relation, Corporate Planning and Strategic, Legal serta TJSL (Tanggung Jawal Sosial 
Lingkungan)

2. Seperti apa tantangan seorang pemimpin di mata Ibu Mila saat ini? 

Praktik kepemimpinan saat ini dan sebelumnya pasti berbeda. Kebijakan PSBB 
(Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan penerapan protokol kesehatan 
mengharuskan pemimpin mengadaptasi sebuah gaya baru dalam mengawal 
organisasi keluar dari situasi pelik. Tentu, jika kita bandingkan praktek 
kepemimpinan sebelum COVID-19 dan saat ini, ada perbedaan dalam hal pola 
komunikasi dan cara kerja. 
Digitalisasi jadi solusi utama Lalu, Hampir semua perusahaan saat pandemi 
mengubah pola komunikasinya di mana mereka membuka beberapa saluran 
komunikasi, baik itu digital maupun tradisional. Ini membuktikan pandemi tidak 
menghalangi produktivitas untuk terus produktif berkarya. Pemimpin juga wajib 
menguasai beragam saluran komunikasi, khususnya di saluran digital. Tidak hanya 
soal saluran komunikasi semata, instruksi yang jelas juga perlu diutarakan agar 
anggota punya kejelasan terkait apa yang harus dilakukan. Tetapi, tentu saja akan 
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ada tantangan yang harus dipecahkan agar bekerja lebih optimal. Tantangan 
pertama terletak pada tingkat adaptabilitas para pekerja. 
Kedua keharusan untuk peka terhadap kesulitan yang dihadapi oleh Tim, baik 
dimasa pandemi ini ataupun ke depannya disaat proses transisi sedang 
berlangsung. Ketiga kepemimpinan yang adaptif dan inovatif, Kuncinya disini 
adalah bagaimana pemimpin selalu adaptif terhadap perubahan. Kepekaan untuk 
mendeteksi variabel yang bisa mengubah lingkungan menjadi penting. Kepekaan 
tersebut akan mendorong pemimpin untuk membuat suatu inovasi agar tetap 
relevan dengan zaman.
Keempat, Pemimpin dan anggota saling membutuhkan Pemimpin dan anggota 
memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Tanpa anggota, pemimpin tidak akan 
bisa berjalan jauh. Anggota berperan penting dalam menyokong visi dan misi 
pemimpin dan perusahaan secara umumnya. Oleh karenanya, pemimpin perlu 
untuk menerapkan kebijakan anggota yang adil dan membuat anggota nyaman 
dan merasa diperhatikan kesejahteraannya oleh perusahaan.

3. Adakah peluang yang bisa kita ambil di tengah tantangan tersebut?
Industri farmasi punya banyak peluang di masa pandemi. Kita bisa dorong 
produk-produk kita yang related covid ataupun yang non related covid. Di 
manapun kita berada, baik di marketing, di produksi, ataupun di tim supporting. 
Kuncinya adalah di semangat dan juga niat kita. Wajar dalam pekerjaan dan 
kehidupan ada masalah masalah yang harus di hadapi dan diselesaikan. Berusaha 
untuk selalu jadi yang terbaik, bersaing dengan sehat, menjadi pribadi yang 
Tangguh menjadi kunci untuk menjawab semua tantangan yang ada.

4.   Menurut Ibu Mila, pemimpin yang ideal itu seperti apa?
Kepemimpinan new normal akan menjawab tantangan pandemi dengan empat 
kata kunci berikut: digitalisasi, komunikasi intensif, adaptabilitas, dan 
kepercayaan. Bahwa di masa seperti ini, pola kepemimpinan yang diterapkan 
lebih kepada delegasi berbasis kepercayaan, mengaplikasikan tujuan jangka 
pendek, dan keputusan berbasis inovasi. Partisipasi anggota menjadi penting agar 
organisasi berjalan optimal.

4. Pesan utk Phaprosers agar bisa sukses
Saya selalu menerapkan prinsip Life, Love and Leave a Legacy. Hidup dan 
menghidupi, selalu bersemangat menghadapi apapun, Love atau menebar kasih 
sayang dan menyayangi siapapun di sekitar kita baik rekan kerja, masyarakat, 
stakeholder perusahaan, dan yang terakhir Leave a Legacy, berikan kenangan 
terbaik untuk hidup kita, menjadi orang yang jujur dalam bekerja, berdedikasi, dan 
memberikan manfaat bagi alam semesta.

6
INFO PRODUK
Nyeri pada Dada Kiri? Waspada Penyakit 
Jantung Koroner

7
HUKUM KITA
Aman dan Tentram dalam Mencicil Rumah

8
SUSTAINABILITY
Capung Bioindikator Alam Bersih

GALERI PERISTIWA
5Phapros Raih Penghargaan di Ajang Top GRC Award

GM Sekretaris Perusahaan: 
Pemimpin Harus Peka Terhadap Segala Situasi di Sekitarnya

6
CAKRAWALA

2
GM Sekretaris Perusahaan:
Pemimpin Harus Peka Terhadap Segala Situasi 
di Sekitarnya Phapros Terima Penghargaan ESG Award 



Phapros Catatkan Pertumbuhan Penjualan Pada Semester I /2021

OKTOBER 2021

L I P U T A N  U T A M A

3

PT Phapros Tbk yang merupakan salah satu perusahaan farmasi 
nasional mencatatkan pertumbuhan penjualan bersih sebesar 2,7 
persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 
pada laporan keuangan audited semester I/2021.

Pertumbuhan penjualan itu masih ditopang dari kinerja segmen Obat 
Generik Berlogo (OGB) serta segmen Etikal Branded. Bahkan produk di 
Segmen Etikal Branded mengalami Pertumbuhan penjualan yang 
signi�kan hingga sebesar 61 persen dibandingkan periode yang sama 
tahun sebelumnya.

Di kuartal II 2021, Emiten berkode saham PEHA ini juga mencatatkan 
pertumbuhan asset sebesar 2,1 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. 

“Di bidang pemasaran misalnya, Phapros melakukan pergeseran 
portofolio produk dari yang semula mengandalkan sektor perjalanan 

(Oleh : Stefania Orance)

dengan produk andalannya, Antimo, menjadi lebih fokus ke produk 
multivitamin dan produk lain yang terkait dengan Covid-19. Juga 
mengoptimalisasi semua channel yang bisa digunakan dalam rangka 
meningkatkan pertumbuhan kinerja di tengah pandemi, termasuk 
pemanfaatan e-commerce secara maksimal untuk mendongkrak kinerja 
produk,” katanya.  

Hadi menambahkan yang tidak kalah penting yaitu langkah penguatan 
atas inovasi serta percepatan di divisi riset dan pengembangan 
(Research and Development), di mana Phapros sendiri mentargetkan 
lebih dari 7 produk baru launching per tahunnya. Penerapan strategi 
tersebut sejak pertengahan 2020 hingga saat ini terbukti mampu 
mengangkat kinerja PT Phapros Tbk. Manajemen PT Phapros Tbk juga 
optimistis bahwa kinerja Perseroan akan terus tumbuh seiring dengan 
geliat kebangkitan ekonomi nasional di masa transisi new normal 
seperti saat ini.
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Phapros Lakukan Gerakan Edukasi Pencegahan
Stunting di Hari Santri Nasional

(Oleh: Andharu Wahyu)

Dalam rangka memperingati Hari Santri 
Nasional 2021, PT Phapros Tbk menggan-
deng 250 santri dari 20 pondok pesantren 
serentak di wilayah Sidoarjo dan Gresik 
untuk melakukan edukasi pencegahan 
stunting. Edukasi pencegahan stunting ini 
merupakan salah satu bentuk tanggung 
jawab sosial perusahaan di bidang 
pendidikan dan kesehatan.

Acara yang dihadiri di lokasi berbeda oleh 
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali dan 
Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah 
serta Direktur Utama Phapros, Hadi 
Kardoko dan Direktur Pemasaran 
Phapros, Tri Andayani ini menekankan 
pentingnya pencegahan stunting sejak 
dini, yakni dengan mengedukasi pelajar, 
dalam hal ini para santri tentang manfaat 
vitamin penambah darah yang bisa 

membantu menekan angka gizi buruk 
yang disebabkan oleh Anemia atau 
kekurangan darah.

 “Kolaborasi dan dukungan dari Pemerin-
tah Daerah serta komitmen tanggung 
jawab sosial industri untuk melakukan 
edukasi pencegahan stunting ini penting 
dilakukan, mengingat ini adalah tantangan 
kita bersama sehingga dibutuhkan peran 
dari berbagai pihak untuk bisa menurunk-
an angka stunting,” ujar Hadi Kardoko, 
Direktur Utama PT Phapros Tbk.

Anemia atau kurang darah kerap dialami 
remaja, khususnya remaja perempuan. Jika 
pada usia remaja mereka memiliki masalah 
kesehatan hal ini akan berdampak pada 
kerentanan penyakit saat mereka dewasa.  
Artinya, selain terkena stunting, anak dari 

ibu anemia juga berisiko lebih besar untuk 
terkena anemia. Ketika si anak yang anemia 
ini sudah tumbuh dewasa dan menjadi 
seorang ibu, lahirlah lagi anak yang 
stunting dan kondisi anemia lainnya. 

“Karena itu Phapros sangat concern 
dengan hal ini. Kegiatan yang dilakukan 
Phapros saat ini menjadi awal dari 
rangkaian tanggungjawab sosial terkait 
stunting lainnya, dengan kolaborasi 
bersama Pemerintah Daerah”, imbuh Hadi.

Sementara itu, Direktur Pemasaran 
Phapros, Tri Andayani mengatakan bahwa 
berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia 
(WHO) pada 2012, tercatat ada 162 juta 
balita stunting dan 58 persen dari jumlah 
tersebut berada di Asia. 

Direktur Utama Hadi Kardoko menyerahkan paket alat kesehatan kepada 10 perwakilan ponpes sebagai upaya 
pencegahan stunting di Gresik

Foto bersama duta santri sehat

Bupati Kab Sidoarjo, Direksi dan Komisaris Phapros berfoto 
bersama perwakilan duta santri sehat Kab. Sidoarjo

“Penyebabnya adalah kurangnya asupan 
gizi saat hamil hingga bayi tersebut berusia 
2 tahun, serta bisa berakibat pada ganggu-
an pertumbuhan berupa tinggi badan 
anak lebih pendek dibandingkan rata-rata 
anak normal,” ujarnya.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
tahun 2019,  menunjukkan bahwa 
prevelansi stunting Indonesia sebesar 
27,67 persen, meski mengalami 
penurunan 3 persen dibandingkan tahun 
2013, angka tersebut belum mencapai 
standar WHO untuk stunting yang berada 
di 20 persen.

Melalui gerakan ini Phapros mengajak 
seluruh pihak untuk bersama melawan 
stunting demi mendukung perkemban-
gan generasi Indonesia yang lebih baik.



Phapros Raih Penghargaan di Ajang Top GRC Award

PT Phapros Tbk meraih dua penghargaan 
sekaligus dalam ajang TOP GRC Award 2021. 
Penghargaan yang di berhasil diperoleh 
yaitu TOP GRC 2021 # 4 Star, serta The Most 
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(Oleh : Andry Pramono)

(Oleh : Stefania Orance)

PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) 
PT Phapros Tbk bersama Palang Merah Indonesia 
(PMI) Kota Semarang, menggelar kegiatan donor 
darah di kantor Phapros yang berlokasi di Jl 
Imam Bonjol Semarang pada Selasa (12/10/21) 
dan di Simongan pada hari Senin (18/10/21). 
Kegiatan donor darah pada kali ini merupakan 
pelaksanaan donor darah tahap 2 yang 
dilaksanakan sepanjang tahun 2021.

Kegiatan donor darah yang rutin dilaksanakan 
ini, merupakan wujud kepedulian terhadap 
kesehatan para karyawan selaku pendonor dan 
turut serta dalam penyediaan darah di PMI Kota 
Semarang. 

Pelaksanaan donor darah tetap mengedepankan 
protokol kesehatan dengan sistem pemanggilan 
per bagian via telepon dan tetap menggunakan 
masker serta menjaga jarak antar sesama 
pendonor. Para karyawan yang menjadi 
pendonor tampak antusias dengan kegiatan 
tersebut. 129 kantong darah berhasil diperoleh 
dari proses donor darah yang berlangsung. 
Selain donor darah biasa, pihak PMI Kota 
Semarang juga mengambil plasma darah. Dari 
hasil pengujian darah, 7 orang dinyatakan lulus 
uji untuk dijadikan produk “Plasma Konvalesen”. 

Phapros Gandeng PMI Gelar Donor Darah

Committed GRC Leader 2021 yang diperoleh 
Direktur Utama PT Phapros Tbk, Hadi 
Kardoko.
Acara penghargaan ini diselenggarakan oleh 

TopBusiness yang bekerjasama dengan 
Lembaga, Asosiasi serta Konsultan GCG dan 
Manajemen Risiko dan Manajemen Kepatu-
han pada Kamis (7/10) di Hotel Ra�es Jakarta.
Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi atau 
pemberian penghargaan kepada perusahaan 
yang dinilai berkinerja baik dan telah mener-
apkan GRC dalam pengelolaan usaha bisnisn-
ya, serta telah memiliki kelengkapan Sistem 
Infrastruktur GRC yang baik dan berhasil 
dalam hal implementasi GCG, Risk Manage-
ment, dan Compliance Management, 
berdasarkan penilaian yang dilakukan secara 
obyektif, independen, dan mengedepankan 
akuntabilitas oleh Tim Penilai dan Dewan Juri.
Penghargaan ini juga tidak terlepas dari upaya 
Unit Manajemen Risiko dan GCG PT Phapros 
Tbk dalam mengembangkan proses pengen-
dalian risiko secara terus menerus di perusa-
haan serta aktif dalam menanggapi isu-isu 
internal maupun eksternal, sebagai upaya 
dalam menjaga kredibilitas dan keberlanjutan 
perusahaan. Dengan diraihnya penghargaan 
ini, diharapkan PT Phapros Tbk dapat terus 
menjalankan proses bisnisnya dengan lebih 
sistematis dan fokus sesuai dengan peraturan 
yang berlaku, dan memitigasi risiko-risiko 
sehingga tidak menghasilkan dampak 
kerugian yang eksponensial. 

OKTOBER 2021

Kegiatan donor darah ini diharapkan mampu 
membantu PMI Kota Semarang untuk mensuplai 
stok ketersediaan darah agar dapat dimanfaat-
kan oleh masyarakat yang membutuhkan.



Phapros Terima Penghargaan 
ESG Award

Phapros berhasil meraih Environmental, 
Social, & Governance (ESG) Awards 2021 
dengan kategori Commitment CCC. Ajang 
penghargaan tersebut diselenggarakan 
oleh Beritasatu Media Holding bekerja 
sama dengan Bumi Global Karbon 
Foundation(BGKF) secara virtual pada 
Rabu (27/10).

Penghargaan ini diberikan sebagai apresi-
asi kepada perusahaan yang memiliki 
komitmen dalam pengungkapan ESG

(Environment, Social & Governance). BGKF 

ESG berdasarkan studi peraturan, 
perjanjian internasional, serta standar 
pedoman pelaporan.

Penghargaan ini sebagai bentuk 
komitmen Phapros untuk selalu 
menerapkan aspek ESG terhadap 
kepedulian lingkungan dan keberlanjutan 
bisnis perusahaan.

(Oleh : Andharu Wahyu)

C A K R A W A L A

I N F O  P R U D U K

(Oleh : Jalu Satwiko)
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Nyeri pada Dada Kiri? Waspada Penyakit Jantung Koroner

Nyeri dada adalah salah satu gejala penyakit 
jantung koroner. Namun, masih banyak orang yang 
bingung membedakan nyeri dada karena penyakit 
jantung atau karena kondisi lain, seperti naiknya 
asam lambung atau peradangan pada paru-paru.
Padahal bila dicermati, nyeri dada karena kondisi 
penyakit jantung, atau biasa dikenal dengan 
sebutan angin duduk, memiliki ciri yang cukup 
berbeda dengan nyeri dada karena kondisi lain. 
Ciri-ciri penyakit jantung koroner atau dalam istilah 
medis dikenal sebagai angina pektoris antara lain 
nyeri dada sebelah kiri seperti tertindih, 
terbakar, tertusuk ataupun terasa penuh. 
Rasa sakitnya dapat menjalar ke lengan, 
bahu, punggung, leher, dan rahang.
Adapun berdasarkan karakteristik gejalan-
ya, angina pektoris dapat dibedakan 
menjadi tiga, yakni angina stabil, angina tak 
stabil, dan Prinzmetal’s angina.
Angina stabil sering muncul ketika penderit-
anya melakukan aktivitas yang berat atau saat 
mengalami tekanan emosional. Angina stabil ini 
memiliki pola yang teratur, dengan durasi yang 
singkat, biasanya tidak lebih dari 5 menit. Istirahat 
dan obat-obatan biasanya akan mengurangi 
keluhan.
Angina tak stabil merupakan jenis angina yang lebih 
berbahaya. Angina jenis ini biasanya muncul 
tiba-tiba, tidak bergantung pada aktivitas yang 
dilakukan, dan bisa berlanjut meskipun penderitan-
ya sudah beristirahat. Gejala yang ditimbulkan 
angina jenis ini juga tidak hilang walau penderita 
sudah  beristirahat atau minum obat dengan 
intensitas nyeri yang lebih parah.
Prinzmetal’s angina merupakan jenis angina yang 
cukup jarang terjadi. Angina jenis ini biasanya 
muncul saat istirahat, pada malam hari, ataupun di 
pagi hari. Intensitas nyerinya cukup berat namun 

biasanya bisa mereda dengan pemberian 
obat-obatan.

Angina pektoris ini terjadi karena adanya sumbatan 
pada pembuluh darah jantung koroner sehingga 
menyebabkan pasokan oksigen dan nutrisi menuju 
sel-sel jantung terhambat. Terhambatnya pasokan 
oksigen dan nutrisi ini menyebabkan banyak sel 
jantung yang mengalami kematian sehingga 
timbullah rasa 
nyeri hebat di 
dada

Bagaimana cara mengatasi angina pektoris?
Pengobatan angina pektoris bertujuan untuk 
mengurangi keluhan dan gejala, serta mencegah 
komplikasi berupa serangan jantung. Penanganan 
yang diberikan kepada tiap pasien dapat 
berbeda-beda, tergantung pada kondisi yang 
dialaminya.
Ada dua pendekatan untuk mengatasi angina 
pektoris, yakni menjalani prosedur medis 
(pemasangan ring atau bypass jantung) serta 
pemberian obat-obatan.
Beberapa jenis obat yang dapat diberikan oleh 
dokter untuk meredakan gejala angina antara lain 
pengencer darah (aspirin, clopidogrel, atau 
ticagrelor), obat penghambat beta (bisoprolol, 

nebivolol), obat untuk mengurangi faktor risiko 
(obat antikolesterol, antidiabetes, antihipertensi), 
serta obat pelebar pembuluh darah, seperti 
Cardismo XR.

Cardismo XR, obat untuk mencegah nyeri 
jantung karena angina pektoris

Cardismo XR mengandung Isosorbid mononitrat 
yang merupakan obat golongan nitrat dan bekerja 

dengan cara merelaksasi otot pembuluh 
darah. Dengan demikian, pembuluh darah 
dapat melebar dan aliran darah dapat lebih 
lancar, sehingga dapat mencegah timbuln-
ya angina pektoris. 
Dalam kasus tertentu, obat ini juga menjadi 
terapi tambahan untuk mengatasi penyakit 
gagal jantung kongestif karena obat ini 
juga memiliki efek menurunkan tekanan 
darah.

Adapun keunggulan Cardismo XR 
dibandingkan dengan isosorbid mononitrate 

konvensional adalah bentuk sediaannya yang 
diformulasi khusus agar pelepasannya di 
saluran cerna lebih lambat. Hal ini dimaksudkan 
agar Cardismo XR dapat diminum hanya 1 kali 
sehari saja, alih-alih 2-3 kali sehari sebagaimana 
sediaan isosorbide mononitrate konvensional.
Dengan aturan minum yang hanya satu kali sehari, 
Cardismo XR lebih nyaman dan efektif untuk 
dikonsumsi karena dapat meningkatkan kepatuhan 
pasien dalam mengonsumsi obat.
Lakukan pemeriksaan ke dokter jika keluhan angina 
pektoris tidak kunjung mereda atau semakin buruk. 
Segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi 
obat atau mengalami efek samping yang lebih 
serius, seperti sakit kepala hebat, detak jantung 
tidak teratur, nyeri dada yang semakin hebat, atau 
rasa melayang hingga ingin pingsan.
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Aman dan Tentram dalam Mencicil Rumah
(Oleh: Ajeng Vania)

pendukung tersebut dapat diketahui 
jika penjual tersebut beriktikad baik 
atau tidak serta berwenang atau tidak 
dalam penjualan rumah yang 
dimaksud.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria (“UUPA”) telah mengatur 
mengenai pendaftaran tanah, sehingga 
bisa membantu untuk memastikan apakah 
tanah tersebut ‘aman’ secara hukum untuk 
diperjualbelikan. Pasal 19 UUPA 
menerangkan jika:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh 
Pemerintah, diadakan pendaftaran tanah 
di seluruh wilayah Republik Indonesia 
sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pendaftaran tersebut meliputi:

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan 
tanah;

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan 
peralihan hak-hak tersebut;

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, 
yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat.

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan 

Hingga saat ini, mempunyai rumah 
tinggal sepertinya masih merupakan 
idaman bagi kebanyakan orang. 
Namun, sebelum Phaproser 
melakukan proses jual-beli rumah, 
ada beberapa hal yang harus 
dilakukan dan juga diperhatikan, di 
antaranya adalah:

1. Pastikan bahwa tanah dan/atau 
bangunan tersebut telah 
berserti�kat resmi sebagaimana 
yang diterbitkan oleh Kantor 
Pertanahan, yang memuat jenis 
hak atas tanah yang berada di atas 
tanah dan/bangunan yang dijual. 

2. Jika tanah tersebut dijual oleh 
developer, pastikan bahwa 
bangunan sudah memiliki IMB 
yang dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah setempat dan developer 
telah mendapat kuasa dari 
pemilik tanah yang sah 
untuk menjualnya;

3. Jika tanah tersebut dijual 
oleh makelar, pastikan 
bahwa makelar 
sudah mendapat 
surat kuasa dari 
pemilik tanah yang 
sah;

4. Jika tanah belum 
berserti�kat atau 
Phaproser ragu 
dengan status tanah 
tersebut, cari tahu dahulu asal-usul 
tanah yang diminati ke kantor 
kelurahan atau desa atau bias 
langsung ke Kantor Pertanahan 
(BPN). Lurah atau Kepala Desa 
biasanya akan mengeluarkan 
riwayat atas tanah yang akan dibeli.

Hal ini bertujuan untuk memastikan 
bahwa hak atas tanah tersebut adalah 
benar hak milik dan tanah yang 
diperjualbelikan tidak dalam status 
disita maupun tidak menjadi objek 
jaminan. Tujuan lainnya adalah untuk 
mengetahui data �sik, seperti ukuran 
tanah yang sebenarnya dari tanah 
yang dijual. Dari dokumen-dokumen 

dengan mengingat keadaan Negara dan 
masyarakat, keperluan lalu lintas sosial 
ekonomi serta kemungkinan 
penyelenggaraannya menurut 
pertimbangan Menteri Agraria.

4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur 
biaya-biaya yang bersangkutan dengan 
pendaftaran, dengan ketentuan bahwa 
rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari 
pembayaran biaya-biaya tersebut.

Sehubungan mekanisme pembayaran yang 
akan dilakukan yaitu dengan cara mencicil 
dalam jangka waktu sekian tahun, langkah 
selanjutnya yang dapat dilakukan adalah 
dengan membuat Perjanjian Pengikatan Jual 
Beli (PPJB). PPJB adalah perjanjian awal yang 
dibuat oleh calon penjual dan calon pembeli 
tanah atau rumah yang bertujuan sebagai 
pengikatan di awal sebelum para pihak 
membuat Akta Jual Beli (AJB) di hadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Biasanya 
PPJB dilakukan karena tanah yang akan 
menjadi objek jual beli belum dapat dialihkan 
seketika karena alasan tertentu, misalnya saja 
karena tanahnya masih dalam agunan atau 

masih menunggu proses pemecahan 
serti�kat, dan lain-lain. PPJB bukan 

merupakan keharusan, namun dapat 
dilakukan jika pihak-pihak menghendaki 

PPJB sebelum dibuatnya AJB. 

Dalam praktik, isi PPJB 
merupakan kesepakatan penjual 

untuk mengikatkan diri akan 
menjual objek kepada pembeli 
dengan disertai pemberian tanda jadi 
atau uang muka berdasarkan 

kesepakatan. Pembuatan PPJB dapat 
dibuat di bawah tangan atau di hadapan 

Notaris, hanya saja dalam hal ini kami 
menyarankan agar pembuatan PPJB tersebut 
dilakukan di hadapan Notaris agar lebih 
memiliki kekuatan hukum yang kuat. PPJB 
yang dibuat di hadapan Notaris merupakan 
akta otentik. Adapun akta yang dibuat di 
hadapan Notaris memiliki kekuatan 
pembuktian yang sempurna.

Langkah lain yang bisa Phaproser tempuh 
selama mencicil rumah yaitu serti�kat 
kepemilikan rumah berada dalam 
penguasaan Notaris. Hal ini dilakukan guna 
menjamin agar serti�kat tersebut tersebut 
tidak dialihkan, dijaminkan atau 
diperjualbelikan kepada pihak lain. Sehingga 
ketika Phaproser telah melunasi cicilan, 
Phaproser dapat mengambil serti�kat 
kepemilikan rumah tersebut di Notaris yang 
ditunjuk atau disepakati bersama dengan 
penjual.

          



di mana-mana bahkan sampai ketinggian 1.600 meter 
dari permukaan laut. Umumnya capung jenis ini 
berkembang biak di danau, rawa-rawa yang dangkal, 
anak sungai dan kolam. Capung ini selain sebagai 
indikator pencemaran air juga  berperan penting dalam 
mengurangi perkembangbiakan nyamuk. Profesor capung 
dari Universitas Stellenbosch, Afrika Selatan Samways 
mengatakan bahwa semakin banyak jenis capung yang 
hidup di suatu area menunjukkan bahwa air 
di lingkungan . Mereka (pada fase 
nimfa) suka memakan jentik-jentik 
nyamuk dan serangga lainnya yang 
merupakan vektor 
penyakit.

Saya termasuk anak generasi tahun 90an, masa kecil 
saya banyak dihabiskan bermain di luar rumah karena 
memang belum ada gawai saat itu, berlari di lapangan 
dan memanjat pohon merupakan kompetensi dasar 
kami saat itu. Sering dijumpai ketika bermain ada hewan 
seperti helikopter kami menyebutnya kutrik (Bahasa 
Jawa capung), mulai dari spesies jarum bertubuh kecil 
Capung jarum (Agriocnemis femina) merupakan capung 
jarum yang paling umum dijumpai di seluruh dunia. Di 
Jawa, binatang ini terdapat di mana-mana bahkan 
sampai ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut, 
serta Capung ekor darah (Lathrecista asiatica). 
mempunyai panjang sayap 60-85 mm,capung jantan 
dapat diidenti�kasi dengan muka berwarna putih pucat, 
warna kuning dan hitam pucat pada badan, ekor 
berwarna merah darah serta warna hitam di ujungnya. 
Tak jarang apabila kami menjumpai hewan tersebut 
kami tangkap untuk kami gunakan mainan, seiring 
bertmbah usia kami saat ini jarang sekali hamper tidak 
pernah kami jumpai hewan-hewan capung tersebut 
kira-kira apa gerangan yang menyebabkan , berikut 
kira-kira hasil studi literature saya beberapa 
penyebabnya

AIR TERCEMAR 

Sebuah penelitian menyebutkan  bahwa keberadaan 
capung yang tinggi di wilayah perairan  fresh-water 
mengindikasikan sumber air tersebut belum tercemar. 
Apabila dibandingkan dengan sumber sumber air yang 
sudah tercemar, jumlah kehadiran capung terbukti 
kurang karena kualitas air sudah rusak oleh berbagai 
aktivitas manusia maupun tercemarnya kualitas air 
bersih yang terjadi secara alamiah. Mengapa demikian?

Daur hidup capung melalui tiga tahap perubahan 
bentuk (metamorfosis), yaitu telur, nimfa, dan capung 
dewasa. Sebagian besar hidup capung dihabiskan 
sebagai nimfa yang sangat tergantung pada habitat 
perairan (sawah, sungai, danau, rawa, atau kolam). Itu 
sebabnya di kalangan pegiat lingkungan, capung 
dianggap sebagai salah satu indikator kondisi 
lingkungan. Daerah di mana banyak terdapat capung 
diyakini menunjukkan air di daerah tersebut masih 
bersih atau tingkat pencemarannya masih rendah. 
Sebab, capung yang menghabiskan sebagain besar 
hidupnya pada fase nimfa sangat membutuhkan air 
yang tenang dan bersih.  Capung jarum (Agriocnemis 
femina) merupakan capung jarum yang paling umum 
dijumpai di seluruh dunia. Di Jawa binatang ini terdapat 

iklim. Je�rey A. McNeely dalam pengantar jurnal 
menyatakan, capung bisa menjadi alat untuk memantau 
perubahan iklim dengan relatif mudah karena beberapa 
alasan. Capung mudah diidenti�kasi, mereka sangat 
sensitif terhadap perubahan termasuk iklim, tiap spesies 
memiliki distribusi berbeda-beda, dan mereka 
berkembang biak relatif cepat. Josef Settele dalam jurnal 
yang sama menyatakan perubahan iklim termasuk salah 
satu dari empat penyebab utama berkurangnya 
keragaman capung. Tiga penyebab lain adalah 
penggunaan bahan kimia, invasi biologis, dan hilangnya 
penyerbuk. Hanya penyebab terakhir yang bukan 
sebagai penyebab langsung. 

MANFAAT CAPUNG

Dalam sebuah jurnal sains “Interspecies Predation 
Beetwen Anopheles gambiae s.s. and Culex 
quinquuefasciatus Larvae, terbukti bahwa larva capung 
memiliki peran penting dalam memerangi malaria 
secara alami. Hal ini dapat juga dibuktikan dengan 
beberapa penilitian tentang kegunaan ekologis larva 
dari capung yang sudah dikenal secara detail oleh para 
pakar serangga dan kesehatan di berbagai belahan 
dunia. Sebuah artikel tentang kesehatan berjudul 
“Datura metel – synthesized silver Nanoprticles Magnify 
Predation of Dragon�y Nymphs against the Malaria vektor 
Anopheles stephensi” menganjurkan pemanfaatan larva 
capung sebagai biokontrol jentik-jentik nyamuk 
penyebar malaria. Anjuran ini sesuai dengan 
karakteristik capung yang merupakan salah satu 
predator utama bagi nimfa nyamuk. Strategi inidapat 
dilakukan dalam upaya menurunkan kasus malaria di 
wilayah yang endemik terhadap penyakit ini.

Hubungan antara larva capung dan jentik malaria adalah 
predator-prey, istilah penting dalam dunia biologi yang 
sederhananya dikenal dalam “rantai makanan”. Asumsi 
bebasnya para pakar serangga adalah,  jika ada terdapat 
larva capung yang hidup di daerah berair bersih, maka 
jumlah jentik nyamuk dapat ditekan 
perkembangbiakannya.Dengan berdasar pada 
penelitian Motoyoshi Mogi 2007 di Jepang, sekitar 85% 
penyebaran berbagai penyakit yang disebabkan oleh 
nyamuk, termasuk malaria, dapat ditekan dengan 
dilakukannya intervensi penanganan tempat tempat 
penampungan air bersih, semisal kolam, parit dan 
bahkan juga bak penampung air yang terdapat di luar 
area rumah dengan menghadirkan larva capung
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Daur hidup capung-capung tersebut selain sangat 
membutuhkan air juga membutuhkan  tumbuhan. 
Ketika masih muda, capung hidup di air sebagai larva 
capung. Larva kemudian muncul sebagai capung 
dewasa yang terbang bebas di udara. Capung dewasa 
membutuhkan tumbuhan semak untuk tempat hinggap 
dan istirahat pada malam hari. Capung dewasa 
memangsa lalat, walang sangit, nyamuk ,dan serangga 
kecil lain yang bisa membahayakan hidup kita. Serangga 
indah ini berada di bagian atas rantai makanan dan 
memiliki sedikit musuh alami. Musuh alami capung  di 
antaranya burung, katak, laba-laba dan lalat.

Riset tentang dampak perubahan iklim terhadap 
capung di dunia pun masih sangat terbatas. Salah 
satunya Jurnal BioRisk 5 edisi khusus pada 2010 yang 
membahas topik tersebut. Jurnal ini menyampaikan 
laporan peneliti Eropa, Afrika, dan Amerika tentang 
bagaimana dampak perubahan iklim di beberapa 
negara. Kesimpulan para peneliti tersebut: capung 
memang bisa menjadi indikator dampak perubahan 


