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Menyediakan produk kesehatan dan pelayanan yang berkualitas tinggi untuk menjamin kepuasan dan 
kesetiaan pelanggan

T

Sustain synergetic relationship with business partnersS

P

Bersinergi dengan para mitra bisnis secara berkesinambungan

Provide high quality healthcare products and services for ensuring customer satisfaction and loyalty 

I
Improve human resource capability and capacity to fuel sustainable profitable growth
Meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk mendorong 
pertumbuhan keuntungan yang berkesinambungan

R

I

Realize business full potentials for maximizing shareholders value and welfare of employees and other stakeholders
Menyadari dengan lengkap potensi bisnis untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan kesejahteraan 
karyawan dan pemangku kepentingan lainnya

Implement world class management practices and systems to continuously improve 
performance and competitiveness
Menerapkan sistem dan managemen kelas dunia untuk memperbaiki kinerja dan daya saing secara terus menerus

Treat communities and environment as crucial elements for business continuity
Memperlakukan masyarakat dan lingkungan sebagai unsur yang penting bagi kelangsungan bisnis

VISION

VISION

MISSION

DETERMINATIONDETERMINATION
Commitment to reach the goals
Kebulatan tekad untuk mencapai sasaran

INTEGRITYINTEGRITY
Honesty & Strong Morality
Kejujuran dan Moral yang kuat

PERFORMANCE
Effort for the Best Achievements
Berusaha mencapai hasil terbaik

PERFORMANCE

ATTENTIVENESSATTENTIVENESS
More attention to other
Memberi perhatian lebih kepada orang lain

CORE VALUE

MISSION

CORE VALUE

Menjadi Korporasi Bisnis Kesehatan Terkemuka dan 
Berkembang Cepat dengan Standar Kelas Dunia
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EDITOR’S NOTE

Dear Leaders,

Ramadhan telah tiba, penjaja makanan 
siang hari tidak nampak berjualan di  jam-
jam makan siang. Tapi lihat perbedaannya di 
sore hari, menjelang berbuka puasa, dagan-
gan kakilima yang tadinya hanya dijual oleh 
pedagang, mendadak hampir di setiap rumah 
di gang-gang sempitpun ikut berjualan…is-
tilahnya Rejeki Ramadhan. Dibalik cerita itu 
semua, coba kita lihat, betapa nilai-nilai in-
tegritas lahir dari perkara-perkara kecil. 

Disiplin diri menyiapkan sahur, meren-
canakan menu buka, mengelola uang THR 
agar tak habis sebelum Lebaran, mengalo-
kasikan zakat, tarawih bersama, sampai me-
rencanakan pulang kampung. Semuanya diuji 
dalam situasi-situasi seperti itu.
Demikian juga kandungan nilai-nilai dalam 
pemahaman “INTEGRITAS”. konsep yang 
menunjuk konsistensi antara tindakan den-
gan nilai dan prinsip. Etos Kerja yang baik 
semestinya mempengaruhi hasil, dan komit-
men  menghasilkan keberhasilan (sukses). 

Ketika jam kerja bulan Ramadhan digeser, 
banyak tindakan yang harus direncanakan 
seorang karyawan agar waktu berbuka pua-
sanya lancar, tepat sampai di rumah,  men-
gatasi stress di jalan, namun pekerjaan di 
kantor selesai sesuai harapan.

Integritas merupakan salah satu atribut 
terpenting/kunci yang harus dimiliki seorang 
pemimpin. Integritas adalah suatu konsep 

INTEGRITAS
RAMADHAN

berkaitan dengan konsistensi dalam tinda-
kan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, 
ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-
ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. 

Seorang karyawan yang telah menyelesaikan 
tugas dan pekerjaannya dengan hasil yang 
sama/lebih seolah-olah tidak ada pergeseran 
waktu kerja, maka ia berhasil dalam mana-
jemen waktunya. Sebab ia telah mengukur, 
membuat target-target, memegang teguh 
prinsip tanggung jawab terhadap pekerjaan 
dan berharap tidak yang meleset dari peren-
canaan. 

Orang berintegritas berarti memiliki pribadi 
yang jujur dan memiliki karakter kuat. Integ-
ritas itu sendiri berasal dari kata Latin “in-
teger”, yang berarti: Sikap yang teguh mem-
pertahankan prinsip, tidak korup, dan menjadi 
dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai 
nilai-nilai moral. Mutu, sifat, atau keadaan 
yang menunjukkan kesatuan yang utuh se-
hingga memiliki potensi dan kemampuan yang 
memancarkan kewibawaan; kejujuran. Dan 
sikap positif inilah yang membuahkan kesuk-
sesan di masa depan.

(omZet)
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MESSAGE FROM 
P R E S I D E N T  D I R E C T O R

Message from President Director 

Menghadapi ERA E-Business  
 
Tentunya kita sering mendengar E-Business atau Electronic Business yaitu salah satu aplikasi teknologi 
internet yang mendukung terjadinya komunikasi, e-commerce (transaksi) dan kerja sama perusahaan dan 
berbagai proses yang dijalankan melalui web, baik dalam jaringan perusahaan maupun dengan para 
pelanggan serta mitra bisnisnya. 
 
Berdasarkan laporan riset dan statistik, di Amerika Serikat, Industri yang berkaitan dengan Healthcare 
merupakan 1 dari 5 Industri dengan nilai transaksi e-business terbesar.  Paling tidak terdapat 3 (tiga) 
penerapan aplikasi e-business yang diterapkan oleh beragam perusahaan di dalam Industri Farmasi, yaitu: 
 

1. Enterprise Resource Planning (ERP) – yang mengintegrasikan berbagai divisi / unit di dalam 
perusahaan berdasarkan proses bisnis yang berlaku.  Tujuannya agar terjadi Optimalisasi di dalam 
pengelolaan sumberdaya yang dimiliki seperti finansial, manusia, material, bahan baku, mesin, 
informasi dan lain sebagainya.  Sedangkan proses bisnisnya antara lain : pengadaan, 
penyimpanan, distribusi, pemasaran, penjualan, perencanaan, dan lain sebagainya. 
 

2. Supply Chain Management (SCM) – yang mengintegrasikan antara perusahaan dengan sejumlah 
mitra bisnisnya, terutama dengan para pemasok (supplier) untuk berbagai kebutuhan proses 
produksi. 
 

3. Customer Relationship Management (CRM) - yang merupakan konsep pengintegrasian 
perusahaan dengan para pelanggannya agar tercipta suatu relasi atau hubungan yang mengarah 
pada terciptanya pelanggan yang loyal (long life customers) 
 

Dalam Industri Farmasi, pengelolaan dan strategi yang baik terhadap penerapan ketiga konsep di atas 
akan mendatangkan keunggulan persaingan tersendiri bagi perusahaan.   Implementasi ERP secara efektif 
akan membuat proses bisnis di dalam perusahaan menjadi lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.  Di 
lain pihak, penerapan SCM yang tepat akan dapat meningkatkan efisiensi dan service level dari 
perusahaan, terutama yang berkaitan dengan proses distribusi dan transportasi. Sementara itu penerapan 
konsep CRM diharapkan akan mempertahankan bahkan memperluas basis pelanggan pada pasar industri 
farmasi yang ada. 
 
Sebagai para pelaku bisnis di Industri Farmasi termasuk DIPA Healthcare, paling tidak kita harus siap 
melakukan revolusi pemikiran dalam menghadapi persaingan ketat dan dinamika bisnis yang terjadi 
belakangan ini.  Perubahan tersebut menyangkut dua hal, yaitu berhubungan dengan aspek “informasi” 
dan “teknologi”.  Jika kita mampu memanfaatkannya akan menjadi kekuatan dan memiliki keunggulan 
bersaing, namun disisi lain juga dapat menjadi ancaman jika kita tidak menyikapinya dengan tepat.  Kita 
harus lebih siap dalam menghadapi tantangan dan peluang e-business serta bagaimana strategi yang 
bisa dilakukan untuk menghadapi era E-business saat ini dan di masa yang akan datang. 
 
 
Salam, 
Utojo Pusposuharto 
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MOTIVATIONAL

Perang meletus di planet ini! Bukan perang Bara-
tayuda! Bukan pula perang Teluk! Perang itu terjadi 
antara bangsa burung melawan bangsa binatang 
buas. Saat pertempuran fajar hari itu, burung-
burung nyaris kalah. Lalu kelelawar melihat gela-
gat bahwa mereka akan kalah total. Ia menjauh 
dan bersembunyi di balik pohon, dan berdiam diri 
hingga pertempuran itu berakhir.
Lalu binatang-binatang buas meninggalkan medan 
pertempuran, dan kelelawar ikut bergabung ber-
sama mereka!

Setelah beberapa saat para binatang buas itu sa-
ling bertanya, "Lho, bukankah kelelawar itu terma-
suk burung yang bertempur melawan kita?"
Percakapan itu didengar kelelawar, ia pun berkata, 
"Oh, tidak. Aku termasuk bangsa kalian. Aku bukan 
bangsa burung. Apa kalian pernah melihat burung 
bergigi ganda? Kalian bisa periksa mulut burung-
burung itu, pasti tidak ada yang bergigi ganda. 
Kalau kalian bisa menemukan seekor burung saja 
yang bergigi ganda, maka aku boleh kalian tuduh 
sebagai burung. Tapi, kalau tidak, itu artinya aku 
adalah sebangsa dengan kalian, binatang buas!"
Binatang-binatang buas terdiam. Dibiarkanlah 
kelelawar hidup di perkampungan mereka.

Perang sempat jeda, sampai akhirnya tiba-tiba 
bangsa burung menyerbu perkampungan binatang 
buas. Binatang-binatang buas itu kalang kabut. 
Pertempuran itu berlangsung tak lama. 
Kelelawar hanya menyaksikan pertempuran itu 
dari balik ranting-ranting pohon. Berakhirlah per-
ang itu dengan kemenangan bangsa burung! Dan, 

kelelawar ikut pulang ke perkampungan bangsa 
burung.
Saat para burung melihatnya, mereka menegur 
kelelawar,"Hai, kamu itu musuh kami. Kami meli-
hat engkau bersama binatang buas itu dan ikut 
melawan kami!"
 "Tidak, kalian salah lihat!" kelelawar mengelak. 
"Aku ini bangsa kalian. 
Apa kalian buta dengan me-ngatakan aku seb-
agai binatang buas? Apakah kalian pernah me-
lihat seekor binatang buas memiliki sa-yap? 
Temukan seekor yang bersayap, baru kalian bisa 
tuduh aku si binatang buas!" gertak kelelawar.

Burung-burung tak lagi berkicau, mereka diam 
dan membiarkan kelelawar membuat sarangnya 
berdampingan dengan mereka.

Tak ada perang yang tak berakhir! Pepatah itu 
ternyata berlaku untuk kedua bangsa binatang 
itu. Mereka berdamai dan sepakat mendirikan 
Persatuan Bangsa Binatang. Dalam sidang per-
dana PBB itu, mereka gunakan untuk memba-
has kelelawar. Setelah sekian banyak prajurit 
memberikan kesaksian, maka pimpinan sidang 
PBB berkesimpulan: "Jadi, kelelawar itu se-
lalu berpindah-pindah pihak selama peperangan 
berlangsung? Siasat kelelawar itu benar-benar 
menunjukkan bahwa dia itu cacat moral, tercela 
sebagai binatang. Kelelawar tidak memiliki integ-
ritas!"
Sidang PBB pun menjatuhkan vonis kepada kele-
lawar, "Hai, kelelawar, kami akan kenakan sanksi 
embargo kepadamu! Mulai sekarang kamu hanya 
boleh terbang pada malam hari. Kamu tidak akan 
pernah mempunyai teman, baik mereka yang 
terbang maupun yang berjalan!"

Kelelawar pun tertunduk lesu meratapi nasib-
nya. Ia tidak pernah menyadari bahwa integritas 
itu merupakan kekayaan yang bisa dipakai untuk 
mengatasi kesulitan hidup ini. 
red

Dipetik dari kumpulan tulisan Bp. Jansen H. 
Sinamo dalam kontempelasi yang berjudul “Dari 
Pemikat Perkutut sampai Pemenang Nobel.

SIAPA KAU 
SEBENARNYA?
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NEWS

“Penegakkan Integritas Akan Menciptakan Gaya 
Hidup Dan Gaya Kerja Yang Serba Cepat, Efek-
tif, Produktif, Kreatif, Sesuai Harapan Karyawan 
Dan Perusahaan.”
Integritas merupakan awal dari sebuah janji dan 
komitmen dalam membangun bisnis dan pelay-
anan kepada karyawan. Bila sebuah perusahaan 
gagal menegakkan integritas sebagai pilar ter-
penting diperusahaannya, maka janganlah per-
nah berharap semua pimpinan dan karyawan 
akan mampu menjalankan perusahaan secara 
profesional, bersama nilai-nilai yang menjamin 
keberlanjutan perusahaan di segala situasi.

Penegakkan integritas sifatnya mutlak dalam 
semua operasional perusahaan. Tidak boleh ada 
ketidakpercayaan pada kandungan maksud baik 
integritas. Paling tidak perusahaan harus men-
egakkan integritas keuangan, integritas moral, 
integritas intelektual, integritas aturan dan 
etika, integritas bisnis perusahaan, integritas 
pelayanan, dan integritas kualitas, ke dalam in-
tegritas pribadi setiap orang di tempat kerja.

Tanggung jawab perusahaan kepada para pimpi-
nan dan karyawannya hanya dapat diperoleh, 
saat perusahaan fokus dan intensif dalam men-
egakkan integritas di semua aspek kerja dengan 
sepenuh hati. Keraguan atau kepura-puraan 
perusahaan dalam menjalankan integritas, 
hanya  akan menggerogoti semua aspek dasar 
dalam manajemen, dan hanya akan merusak 
semua basis nilai yang ada dalam manajemen.

Integritas selalu menjadi hal terpenting dalam 
mengembangkan kemampuan perusahaan, untuk 

menciptakan kehidupan yang harmonis dan seim-
bang di tempat kerja. Saat integritas berdiri ko-
koh di tempat kerja, saat itu bahagia dan damai 
akan menjadi dasar dalam etos kerja perusahaan.
Integritas yang kokoh akan membantu nilai-nilai 
lain diperusahaan, dan pada akhirnya akan mem-
berikan keunggulan dalam membangun standar 
sikap, etika dan perilaku. 

Penegakkan integritas akan menciptakan gaya 
hidup dan gaya kerja yang serba cepat, efektif, 
produktif, kreatif, sesuai harapan karyawan dan 
perusahaan itu sendiri.Integritas sebagai prin-
sip yang mengintegrasikan perusahaan dengan 
semua karyawannya dalam perilaku bisnis yang 
saling membutuhkan. Di sini, perusahaan harus 
mengedukasi setiap karyawannya melalui contoh 
dan keteladanan dalam implementasi integritas. 

Jadi, integritas tidak boleh hanya menjadi se-
batas slogan yang sering diucapkan dan sering 
ditampilkan di setiap sudut kehidupan perusa-
haan. Tapi, harus menjadi sebuah perilaku yang 
terlihat dan dirasakan akan kehadiran integri-
tas itu sendiri di dalam kehidupan kerja peru-
sahaan.

Buat setiap individu di tempat kerja harus dipa-
hami bahwa integritas merupakan produk dari 
pertumbuhan spiritual dari masing-masing indivi-
du. Di mana, pertumbuhan spiritual untuk menja-
min nilai kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, 
kesetiaan, keikhlasan, ketulusan, rasa syukur, 
kerajinan, ketekunan, keberanian, kemauan, dan 
nilai-nilai moral lainnya yang etis, untuk mem-
perkuat sistem, prosedur, kebijakan, dan per-
aturan perusahaan.

Jika integritas dilalaikan oleh setiap pihak kepent-
ingan di perusahaan, maka keadaan ini akan men-
gurangi kejujuran moral di tempat kerja. Dampak-
nya, setiap kepentingan yang kuat dan berkuasa 
akan memelintir setiap hal, agar sesuai dengan 
keuntungan diri sendiri.

INTEGRITAS DALAM PROFESIONALISME KERJA

SELF DEVELOPMENT
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Bayangkan jika Anda tidak dipercaya orang 
lain. Anda mungkin dicap sebagai pribadi yang 
jelek. Besar kemungkinan Anda juga akan ter-
kucilkan karena dijauhi teman-teman Anda. 
Mengerikan, bukan?

Berikut 7 langkah sederhana yang perlu Anda 
lakukan.
1. Tetapkan nilai-nilai diri Anda
Langkah pertama adalah menetapkan nilai-nilai 
diri Anda. Ini adalah prinsip-prinsip yang penting 
dan berarti bagi Anda. Ambil kertas kosong dan 
pulpen lalu tulis prinsip-prinsip tersebut, yang 
mungkin saja berupa jujur, sabar, menghargai 
orang lain, atau dapat dipercaya.

2. Buat paradigma baru tentang uang
Integritas seseorang bisa dihapus oleh kesom-
bongan, kepentingan diri sendiri dan golongan, 
keserakahan, dan kekuasaan. Pangkal dari semua 
itu adalah uang. Oleh karena itu, buat paradigma 
baru tentang uang.
Dengan paradigma uang bukan segalanya, Anda 
akan memiliki kompas moral dan bertindak untuk 
mencari berkah. Bukankah hidup ini indah kalau 
mencari berkah?

3. Jaga ucapan Anda
Jaga ucapan Anda sehingga tidak memberi janji 
yang tidak bisa Anda tepati. Sebagai contoh, jika 
Anda tidak punya waktu menghadiri suatu per-
temuan, hindari Anda berjanji akan datang ke 
pertemuan tersebut. Katakan bahwa Anda tidak 
bisa menghadirinya karena sedang sibuk dengan 
pekerjaan atau yang lainnya.

4. Katakan yang sejujurnya
Hindari berbohong. Mengapa? Karena kebohon-
gan akan meracuni hati, pikiran, dan tindakan 
Anda. Meskipun berat, katakan yang sejujurnya 
(apa adanya). Dengan berkata yang sejujurnya, 
Anda tidak akan berpura-pura, bermuka dua, 
atau manipulatif.

5. Bertanggung jawab
Bertanggung jawablah untuk semua tindakan 
Anda. Sebagai contoh, jika tindakan Anda beru-
jung kesalahan, jangan cuci tangan atau meny-
alahkan orang lain. Akuilah kesalahan tersebut 
merupakan tanggung jawab Anda dan segera 
perbaiki dengan menggunakan sumber daya yang 
Anda miliki.
Contoh lain, jika Anda berjanji akan menyelesaikan 
laporan pada hari Kamis, tepatilah janji tersebut. 
Buatlah komitmen pada diri sendiri dan berfokus-
lah sehingga Anda bisa menyelesaikan laporan 
tersebut tepat waktu.

6. Analisis setiap keputusan yang diambil
Jika Anda seorang pejabat, analisislah setiap 
keputusan yang akan diambil. Sebagai contoh, 
jika Anda tergoda melakukan tindakan korupsi, 
bayangkan Anda ditangkap Komisi Pemberan-
tasan Korupsi dan wajah Anda terpampang di 
media massa dan media sosial.
Dengan menganalisis keputusan, Anda akan sa-
dar mana yang benar dan mana yang salah. Ini 
juga sekaligus akan mengesampingkan pembena-
ran tindakan salah yang akan Anda lakukan.

7. Bergaul dengan orang yang berintegritas
Bergaulah dengan orang-orang yang berintegri-
tas juga. Dengan demikian, Anda akan malu ber-
buat yang tidak sesuai aturan. Sebagai contoh, 
Anda seorang karyawan yang memiliki rekan-
rekan kerja yang menghargai waktu kerja. Anda 
akan malu jika Anda mengajak mereka untuk 
buang-buang waktu kerja.

Menjadi orang yang berintegritas akan memban-
tu Anda menjalani hidup yang lebih positif, mampu 
dipercaya, dan konsisten. Memang butuh waktu, 
namun percayalah, cepat atau lambat Anda akan 
menjadi orang yang berintegritas dalam kehidu-
pan pribadi dan profesional.

7LANGKAH SEDERHANA 
 MENINGKATKAN INTEGRITAS ANDA

TIPS
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Saya harus menjadi pelaku 
utama dan menjadi teladan.
Saya sangat sadar bahwa be-
ban berat pada pundak saya.

JHS

Bekerja dan berdoa adalah 
satu tarikan nafas yang sama. 
Saya tidak bisa membayang-
kan dua hal ini terpisah.

JHS

Saya yakin Tuhan tidak 
menutup mata pada semua 
kerja keras.
Tuhan datang memberi peng-
hiburan dan menggantikan 
semua kelelahan.

JHS

MENJAGA 
CAHAYA

Jejak Karya & Integritas

Ucapan Syukur 70 tahun & Peluncuran Buku 

JHS

And I ’m Proud of You
I Love You All So Much

Saya pencinta cahaya. 
Cahaya memang dapat mengu-
sir kegelapan, memberi harapan, 
menghangatkan, menerangi ja-
lan. Tanpa sadar, itulah yang 
saya ingin lakukan dan selalu 
saya usahakan.

JHS

Didalam kata Integritas ter-
kandung makna kejujuran, 
moralitas, kebenaran, etika, 
dan komitmen.

JHS

EVENTS
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jawali yang siap tempur, bertahan dan menge-
pakkan sayap kemanapun arah yang akan kita 
capai. 
Dalam talk show, juga dijelaskan banyak hal ter-
kait dengan proses pembuatan buku, siapa yang 
terlibat, hingga gambar pada cover maupun 
spectrum kuning yang mewarnai bagian muka. 
Selipan lagu “Rungokno Kondoku Iki” sebagai 
bagian paling dramatis yang mungkin membawa 
filofosi tersendiri terhadap kesuksesan hidup Pak 
Har. Itulah pesan lagu yang pernah dinyanyikan 
saat beliau masih di Sekolah Rakjat. 

Pak Utojo, Presdir DIPA HEALTHCARE beserta 
Bp. Tjipto dan Pak Andre Pusposuharto turut 
mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini,   
dan berkesempatan menerima potongan nasi 
kuning sebagai symbol peluncuran buku. Be-
berapa rekan yang beruntung, berkesempatan 
mendapatkan special quote dari Pak Haryanto 
sebagai kenang-kenangan yang ditulis langsung 
dalam buku tersebut. Kecintaannya terhadap 
karya-karya Jansen Sinamo yang dikenal sebagai 
guru Etos Indonesia, rupanya telah mempenga-
ruhi Pak Har dalam menginspirasi lahirnya “moti-
vational story” hingga menjadi warna tersendiri 
dalam mengolah karyanya, hanya dari pengala-
man sederhana yang dilakukannya, dicatat dalam 
memory-nya dan dituangkan dalam buku terse-
but.

Setelah Pembacaan puisi “Sang Pemimpin” karya 
Og Mandino oleh beliau, acara ditutup dengan 
penukaran kupon buku sebagai hadiah kepada 
Rajawali-rajawali Dipa  yang mampu bertahan di 
tengah badai, menjadi pemimpin dan tetap teguh 
membentangkan sayap.
Selamat Ulang tahun pak Har, Sukses selalu 
Menjaga Cahaya.
(omzet)

Sore itu, tanggal 25 Mei 2016 bertempat di 
lobby Gedung DIPA HEALTHCARE, Kebayoran 
Lama, ruangan bagaian depan meja Operator/
Resepsionis itu disulap menjadi Gedung Perte-
muan Kecil yang membuat karyawan pangling 
(tampak berbeda:red) dan penasaran melongok 
ke bagian dalamnya.

Didalamnya tidak kurang ada 100 kursi bersa-
rung putih dengan pita emas dan panggung ke-
cil lengkap dengan sepasang sofa duduk dengan 
latar belakang spanduk bertuliskan “MENJAGA 
CAHAYA”. Di sebelah pinggir Nampak foto wa-
jah Pak Haryanto, yang merupakan sosok yang 
sangat dikenal dengan kepemimpinannya, keren-
dahan hatinya, kebijaksanaan-kebijaksanaannya 
maupun teori dan quotes-quotes yang menan-
cap di kepala banyak rajawali DIPA.

Yah, hari itu adalah hari yang sangat berbaha-
gia. Tidak hanya karena beliau juga berulang ta-
hun, tapi di usianya yang telah 70 tahun, beliau 
masih aktif menulis, menuangkan pengalaman-
pengalaman hidupnya dan mewujudkan suatu 
Karya dari kumpulan cerita-cerita yang memo-
tivasi yang diambil dari kesehariannya, di ling-
kungan kerja, dan aktifitas di sekitarnya. 

Sore itu adalah acara “launching buku karya Pak 
Har, berjudul “Menjaga Cahaya” dengan kon-
sep talkshow yang dipandu MC kondang, Diana 
Shantika, acara diawali dengan Mars DIPA, Lagu 
Nasional dan sekumpulan video masa muda Pak 
Har. Tidak kurang  Puisi ‘Aku dan Paradox” yang 
beliau karang dibacakan dia atas panggung, 
juga lagu Tanah Airku yang turut digubah men-
jadi “DIPA Rumahku” dinyanyikan bersama-sama 
dalam ruangan itu. Merinding rasanya saat kita 
menyanyikan lagu semacam itu bersama-sama, 
seolah kita benar-benar dalam suatu korps ra-

EVENTS
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Acara 11th Annual Scientific Meeting of Indonesian Soci-
ety of Radiology ini termasuk seminar, diskusi, workshops, 
dan juga pameran sebagai media dari perusahaan farmasi 
dan kesehatan untuk memperkenalkan produk dan teknolo-
gi terbaru terkait radiologi.
Tujuan kegiatan ini adalah memperkenalkan ilmu & perkem-
bangan teknologi serta juga untuk mengembangkan stan-
dar kompetensi medis, terutama di bidang onkologi.

Pameran ini bekerjasama dengan dua divisi, yaitu Licensed 
Product Division dengan produk Kontras Medianya seperti 
Iopamiro, Iomeron, Multihance dan Medical Equipment Di-
vision dengan alat radiologi seperti Hologic, Infab, Quan-
tum, dan Colenta. 

DIPA Exhibition in 11th Annual Scientific Meeting 
of Indonesian Society of Radiology

Jakarta Pediatric Respiratory Forum (JPRF) adalah 
acara tahunan dan diselenggarakan oleh Pediat-
rics Respiratory. Acara ini merupakan kesempatan 
untuk membaharui pengetahuan, wawasan dan 
keterampilan dokter anak maupun dokter umum 
tentang penyakit perna-fasan pada anak-anak.

Acara ini diselenggarakan pada 29-30 Mei 2016 
di Hotel Borobudur yang terdiri dari seminar, lo-
kakarya dan pameran. DIPA Healthcare sebagai 
partisipan dalam acara ini turut mempromosikan 
produk DIPSAMOL (Salbutamol inhaler) dan PLAS-
BUMIN Dosis Anak (5% / 25% 50 ml dan 20 ml).

Jakarta Pediatric Respiratory Forum (JPRF)

EVENTS
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Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, 
Dipa Healthcare bekerjasama dengan Yayasan 
Hayandra Peduli dengan program Membawa 
keluar Miles of Smiles, dilakukan operasi gra-
tis bagi pasien bibir sumbing terutama bagi 
orang-orang yang kurang mampu.

Untuk mendukung program ini, DIPA Kes-
ehatan disosialisasikan program ini kepada 
masyarakat di kantor dan manufaktur sekitar, 
seperti Jakarta, Bekasi, Pamulang, Citarum 
dan Majalengka dalam pencarian anak-anak 
yang menderita bibir sumbing.

Pada bulan April, ada 6 anak-anak dari Maja-
lengka, Jawa Barat dengan usia di bawah 2 
tahun dan telah melakukan operasi bibir sumb-
ing pada 29 April. DIPA akan upaya untuk men-
sosialisasikan program ini dan berusaha untuk 
mencapai pasien bibir sumbing lebih.

Jika Anda memiliki beberapa infor-
masi yang berkaitan dengan pasien 
bibir sumbing, terutama anak-anak 
dengan berusia di bawah 2 tahun, 
silahkan hubungi DIPA Call Center 
0804-1111-100.

Jakarta Pediatric Respiratory Forum (JPRF)

C S R
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KARIR

Aterosklerosis merupakan penyempitan 
dan pengerasan pembuluh darah akibat 
adanya penumpukan plak. Masalah ini tak 
bisa dianggap sepele karena bisa menye-
babkan serangan jantung jika penumpukan 
plak terjadi di pembuluh darah jantung.
Konsultan kardiovaskular dari Rumah 
Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, dr. 
Eka Ginanjar, SpPD menjelaskan, terben-
tuknya plak yang mengeras disebabkan 
oleh penumpukkan lemak dan zat lainnya 
di dinding pembuluh darah selama berta-
hun-tahun.
Lantas, apakah plak tersebut bisa di-
hilangkan? "Sampai saat ini belum ada 
satu pun metode yang dapat meluruh-
kan atau menghilangkan plak sehingga 
plak berkurang di pembuluh darah," ujar 
Eka dalam talkshow Prodia "Berdenyut 
Sampai Usia Lanjut" di Jakarta, Sabtu 
(21/5/2016).
Mengenai terapi kelasi yang disebut-se-
but bisa meluruhkan plak, menurut Eka, 
belum terbukti manfaatnya.
Walau di beberapa klinik sudah menawar-
kan terapi ini, tetapi sebenarnya terapi 
kelasi masih kontroversial dan belum 
diakui secara internasional.
Sejauh ini tidak ada makanan, minuman, 
maupun obat-obatan, yang direkomenda-
sikan untuk menghilangkan plak. "Banyak 

pasien yang sudah minum segala macam untuk me-
luruhkan plak, tetap bisa kena serangan jantung. Itu 
karena plaknya sebenarnya masih ada," katanya.
Adanya penyempitan pembuluh darah bisa diketahui le-
wat pemeriksaan angiografi. Jika diketahui ada peny-
empitan, dokter akan melakukan metode pemasangan 
stent atau ring untuk melebarkan kembali pembuluh 
darah.
Selain itu, bisa juga dilakukan operasi bypass jika pem-
buluh darah yang menyempit cukup banyak. Tujuannya 
untuk mencegah terjadinya serangan jantung.
Menurut Eka, penumpukan plak di pembuluh darah han-
ya bisa dicegah. Pencegahannya yaitu dengan meng-
hindari faktor risiko terjadinya aterosklerosis, seperti 
merokok, konsumsi makanan banyak lemak, dan kurang 
olahraga.
Faktor risiko yang tidak bisa dicegah hanyalah faktor 
bertambahnya usia. Jika sudah berusia di atas 50 ta-
hun, kemudian punya hobi merokok dan kadar Koles-
terol tinggi, risiko percepatan penumpukan plak lebih 
tinggi. Hal ini bisa menyebabkan penyumbatan pembu-
luh darah jantung dan berisiko pada kematian.
Eka menyarankan, konsumsilah makanan sehat yang 
bisa memperbaiki metabolisme tubuh, yaitu dengan 
banyak makan sayur dan buah. Konsumsi makanan se-
hat bisa menghambat atau menghentikan proses pen-
umpukan plak. Jika menerapkan gaya hidup sehat sejak 
kecil, risiko aterosklerosis pun semakin kecil. 

Adakah Cara Hilangkan 
Plak di Pembuluh Darah?

HEALTH
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Sakit kepala merupakan masalah kesehatan yang 
paling sering terjadi. Suatu perubahan dalam pola 
atau sumber sakit kepala bisa merupakan pertan-
da yang serius dan memerlukan tindakan medis 
segera.

Penyebab Sakit Kepala 
Penyebab sakit kepala bisa diakibatkan oleh ber-
bagai hal, namun secara umum sakit kepala bisa 
dikelompokkan berdasarkan penyebabnya, :

1. Sakit kepala primer yaitu sakit kepala yang ti-
dak terkait dengan penyakit lain seperti tension 
headache(rasa kencang/tegang di bagian leher 
hingga kepala serta rasa terikat dari dahi hingga 
kebelakang kepala), migraine(sakit berdenyut pada 
satu sisi kepala)  dan cluster headache(nyeri kepala 
di sekitar mata hingga bisa disertai mata berair 
dan merah)

2. Sakit kepala sekunder yang diakibatkan oleh pe-
nyakit lain kemudian menyebabkan sakit kepala sep-
erti dari flu, sinusitis, infeksi telinga, masalah gigi.

Sakit kepala sebenarnya berbeda dengan pusing. 
Dalam bahasa medis pusing dikenal sebagai vertigo. 
Pada vertigo terdapat perasaan berputar  pada diri 
sendiri atau sekeliling penderita. Pada tahap yang 
lebih lanjut dapat disertai dengan refleks mual dan 
muntah yang cukup berat. Sampai saat ini banyak 
hal yang dapat menimbulkan keluhan vertigo.

Penyebab pada vertigo bisa dibagi menjadi:
1. Vertigo perifer dipicu oleh gangguan pada me-
kanisme keseimbangan yang terletak pada tel-
inga bagian dalam sehingga biasanya muncul pula 
gangguan pada sistem pendengaran seperti tel-
inga berdenging (misalnya BPPV /Benign Positional 
Paroxys mal Vertigo).

2.  Vertigo sentral(gangguan vaskuler). Gang-
guan atau masalah pada serebelum (otak kecil) 
yang terletak di bawah otak besar atau batang 
otak (bagian bawah otak yang terhubung den-
gan saraf tulang belakang) berpotensi menye-
babkan vertigo ini (misalnya pada stroke dan 
tumor otak). 

Pengobatan sakit kepala yang dilakukan harus 
dilihat dari gejala yang dialami dan berdasarkan 
penyebabnya, karena tidak semua tipe sakit 
kepala bisa diatasi dengan meminum obat 
pereda sakit kepala saja sejenis Parasetamol 
atau Aspirin. Ada beberapa tes lanjutan jika 
setelah dilakukan pemeriksaan fisik masih be-
lum diketahui penyebabnya seperti tes urine, 
darah, CT scan dan MRI

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan un-
tuk membantu mencegah sakit kepala seperti 
istirahat yang cukup, makan teratur, dan ru-
tin berolahraga. Menenangkan diri di ruangan 
yang gelap dan tenang,  relaksasi, pijat, medi-
tasi serta mengelola stress merupakan cara 
yang baik untuk mengurangi nyeri kepala.
Sedangkan pada vertigo langkah pengobatan 
gejala ini ditentukan berdasarkan penyebab 
dan tingkat keparahan vertigo yang dialami 
oleh pasien. Misalnya, mual dan sensasi ber-
putar mungkin dapat dikurangi dengan ber-
hati-hati dalam posisi tidur maupun bangun, 
menghindari situasi yang memicu stres, serta 
konsumsi obat sesuai anjuran dokter. Pada ta-
hap yang lanjut terdapat beberapa terapi yang 
akan dilakukan oleh dokter yaitu terapi provo-
kasi posisi. 

Sumber
Gangguan Keseimbangan. Buku Ajar Ilmu Kesehatan 
Telinga Hidung Tenggorok Kepala & Leher.  Soepardi E 
A, et all. Fakultas Kedokteran Indonesia. Jakarta. 2007

SAKIT KEPALA 
DAN PUSING
APA BEDANYA ?

Penanganan Sakit Kepala dan Vertigo
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Jogjakarta menjadi salah 
satu objek wisata Indonesia 
untuk jalan-jalan mengisi li-
buran dan sebagai tempat 
wisata yang menarik untuk 
kita kunjungi. Nuansa alam 
pedesaan dengan segala ben-
tuk gedung yang bergaya kla-
sik Jawa kuno hingga modern 
dapat kita jumpai di kota 
Jogja ini.

Artikel ini merupakan destina-
si kami untuk mengisi liburan 
panjang 4-7 Mei 2016 yang 

lalu. Friendship Holiday, begitulah tema liburan ini kami usung de-
ngan tujuan agar dapat mengenal lebih dekat masing-masing dari 
kita. 

Berangkat dari kantor DSO tanggal 4 Mei 2016, 38 peserta lang-
sung menuju Jogjakarta. Adapun obyek wisata yang kami kunjungi 
diantaranya Gua Jati Jajar, Candi Borobudur, Wisata Merapi, Coklat 
Monggo, Malioboro.

Liburan Ke Jogja tentu saja masih banyak objek wisata yang masih 
bisa kita kunjungi, karena Jogja memiliki tempat wisata yang men-
arik dan indah yang tidak kalah menariknya dari daerah lokasi tem-
pat wisata Indonesia di daerah lainnya. Semoga di lain kesempatan 
kami dapat berkunjung ke daerah lain di Indonesia yang pastinya 
tidak kalah menarik.
EDY

Goes to Jogjakarta

Salam Kopdit,

Just info, bahwa saat ini KOPDIT MANDIRI menggunakan 
system program baru untuk proses aplikasinya yang ber-
nama SICUNDO.
Keunggulannya antara lain anggota koperasi dapat mengak-
ses langsung aplikasi tersebut di PC/ HP Android untuk me-
lihat Report Saldo Simpanan & Pinjaman Anggota secara 
online di alamat : 

http://cudipa.kopdit.id/index.php

Untuk No. Anggota dan PIN akan dikirimkan secara terpisah melalui 
email masing-masing.

EVENTS
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Kami yang berkantor di Gudang Narogong punya 
kebiasaan Senam bersama setiap hari Jumat se-
bulan sekali. Senam ini di-pimpin oleh salah satu 
team kerja yang ditunjuk. Senam ini diikuti oleh 
seluruh Team Logistik, Team Sales dan Marketing 
DPL Jakarta 2 dan juga Team GA dan BM.
Pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016 dipimpin 

SEHAT ITU SEDERHANA

oleh Team Warehouse PT DPI dan diikuti setiap 
perwakilan yang berkantor di Narogong.Senam 
rutin yang dipilih untuk rutin dilaksanakan adalah 
Senam Indonesia Sehat yang berdurasi sekitar 
17 menit. 

Biasanya acara kebersamaan dilanjutkan dengan 
permainan sederhana yang bertujuan menja-
lin kebersamaan dan menghilangkan sekat antar 
jabatan. Permainan ini juga bertujuan untuk re-
freshing dan hiburan buat seluruh karyawan untuk 
melepaskan penat dari tuntutan rutin pekerjaan.
Kami merasa bahwa pelaksanaan senam bersama 
ini sangat bermanfaat bagi kesegaran fisik, men-
tal dan juga menjalin kebersamaan yang lebih erat 
tanpa sekat antar karyawan di Narogong.
AGN

Pada Bulan February 2016 dan April 2016 lalu 
ada dua sahabat terkasih di Logistik DPI yang 
menyelesaikan masa kerjanya dengan predikat Ex-
cellent.Mereka adalah  Bapak Sukarjo, masa pen-
gabdian lebih 25 tahun dan Bapak Misdi dengan 
pengabdian lebih 34 tahun.

Keduanya telah memenangkan pertarungan jaman 
yang keras dan berhasil mengakhiri masa kerja 
dengan tetap menjunjung tinggi nilai Integritas. 
Keduanya bekerja dengan sepenuh hati dengan 
menjunjung nilai kejujuran dan moral yang kuat se-
hingga mampu menjadi andalan perusahaan dan 
panutan team kerja yang lain.

TERBANGLAH TINGGI RAJAWALI DIPA

Pada sesi acara kebersamaan yang di siapkan 
khusus untuk melepas mereka pergi, diberikan 
ruang untuk Pak Misdi dan Pak Karjo menyampai-
kan pesan terakhir bagi Team. Disampaikan oleh 
Pak Misdi bahwa bekerja adalah ibadah, maka 
sebisa mungkin dijalani dengan penuh syukur dan 
semangat. Bekerja juga merupakan amanah atau 
kepercayaan yang diberikan atasan kepada kita, 
maka selayaknyalah kita menjaga amanah terse-
but dengan sebaik baiknya.

Selamat melangkah dua rajawali Dipa yang he-
bat, teruslah terbang tinggi menyongsong badai 
hidup selanjutnya.
AGN

EVENTS
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# B E R A N I  B E R U B A H

Dalam rangka Implementasi Optimizing and 
Synergizing 2016, Departeman  FA yang di-
dalamnya terdiri atas Finance Accounting dan 
Pajak melalui PROPELA-taf (PROgram PEngem-
bangan dan LAtihan)  telah mengadakan keg-
iatan berupa outbound dengan mengambil paket 
TEAM BUILDING.

Sebuah tim akan mampu menyelesaikan masalah 
lebih cepat dibandingkan seorang individu. Kom-
binasi seorang strategic  dan seorang teknisi 
akan efektif memperbaiki kesalahan proses 
dibandingkan dilakukan oleh seorang stategic 
sendirian atau seorang teknisi sendirian. 

Team Building juga akan membentuk Team ker-
ja yang solid dan menjadi sebuah fundamental 
dasar keberhasilan organisasi dalam menjalank-
an proses-proses yang kompleks atau rumit.
Team Building juga sebuah proses membentuk 
karakter unik suatu organisasi  untuk mencapai 
tujuan  bersama-sama dan juga sebagai salah 
satu Manajemen Strategi yang efektif bagi 
kelangsungan suatu organisasi.

Hal lain adalah bahwa sebuah organisasi ber-
gantung dengan kemampuan orang-orang yang 
mengelolanya. Tanpa adanya orang yang kompe-
ten, maka sebaik apapun sistem kerja, proses 
dan prosedur, aturan main dan perangkat lain-
nya, tidak akan mampu menjadikan visi misi or-
ganisasi menjadi realita.Sehingga dengan ke-
giatan TEAM BUILDING, diharapkan personal 
yang ada di departemen FA mempunyai karakter 
yang kuat dan lebih meningkatkan hal hal yang 
sangat baik untuk menunjang dan melakukan 

berbagai terobosan, mencari solusi terbaik dan 
tercepat,  berdaya guna yang optimal serta efisien 
didalam pekerjaan kesehariannya.
Dan dalam rangka melakukan perubahan pola kerja 
dan pola pikir positif maka Team PROPELA Depar-
teman FA menyusun  untuk melakukan kegiatan 
outbound Team Building.

Acara Team building diikuti oleh  53 orang yang ter-
diri dari karyawan FA 50 orang ditambah perwakilan 
HRD 2 orang  dan 1 orang dari sekretariat. Team 
dibagi menjadi 4 team dengan masing 13 orang . 
Tiap kelompok terdiri atas unsur finance, account-
ing dan pajak serta finance audit.
Team Building ini di hadiri langsung oleh Bapak 
Soegiarto Pribadi selaku Direktur Fiannce dan Bp. 
Andri Mulyadi selaku Pimpinan departemen. Aca-
ra disusun oleh team PROPELA yang terdiri atas 
pimpinan divisi yang ada di departemen Finance Ac-
counting. 

EVENTS
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Tema yang di usung adalah Bersama Mem-
bangun Karakter Yang Kuat Untuk Menjadi-
kan Departamen FA Terdepan dan Lebih Baik.

Oleh karena itu melihat perkembangan peru-
sahaan yang begitu cepat untuk menyong-
song era globalisasi maka departemen FA 
mengusung tagline #beraniberubah. 

Acara berlangsung pada tanggal 21 Mei 
2016 dan diadakan di Taman Budaya Sentul 
City. Udara yang sejuk dan segar diharapkan 
bisa menghilangkan rasa stress, sehingga 
setelah mengikuti acara ini diharapkan selu-
ruh potensi yang ada bisa fresh kembali, dan 
lebih semangat dalam bekerja.
Peserta berkumpul di Kantor  DIPA HEALTH-
CARE Jl. Raya Kebayoran Lama no. 28, dan 
tepat pukul 06.15 dengan 2 bus sedang 
bergerak menuju Tanam Budaya Sentul City, 
dan tiba di lokasi sekitar jam 07.45. 

Acara  dibuka oleh Bapak Soegiarto Pribadi 
selaku Pimpinan tertinggi di Depatemen FA, 
dan di awali dengan berdoa bersama, me-
nyanyikan lagu “Mars DIPA” dan  tepat pukul 
08.30  peserta diserakan ke team pemandu 
untuk melakukan serangkaian kegiatan yang 
telah disusun oleh panitia Pemandu dari Ta-
man Budaya Sentul City. 

Permainan Team Building yang tersusun di-
antaranya : 
1. Pass to Person, permainan ini untuk me 
numbuhkan rasa kepercayaan terhadap diri 
sendiri, team dan menumbuhkan rasa tang-
gungjawab,
2. Flying Fox, bermanfaat berani mengambil 
keputusan,
3. Blind Square, berharap mampu menum-

buhkan jiwa kepemimpinan dengan komando yang 
jelas, dan beberapa competitions games lainnya.
7. Final Projectnya adalah Candle Guard dan shar-
ing of the day, diharapkan seluruh peserta harus 
bersinergy dalam sebuah visi dan misi untuk sebuah 
keberhasilan dengan waktu yang telah ditentukan. 
Peserta bersuka ria karena telah berhasil menyele-
saikan game ini dengan waktu 8 Menit padahal deal 
dengan pemandu adalah  10 menit.

Disamping hadiah juara  kompetisi kelompok  un-
tuk memberikan semangat kepada seluruh peserta 
acara ini juga di adakan doorprize berupa vocher 
belanja, yang merupakan sumbangan dari para 
pimpinan di lingkungan  FA itu sendiri.  

Dan tepat pukul 16.00 acara berakhir, peserta 
kembali diserahkan dari Pemandu Taman Budaya 
Sentul City ke pimpinan departemen, kemudian ber-
sih bersih dan pukul 17.00 bergerak turun untuk 
menuju Jakarta.

Kegiatan ini  diharapkan  mampu memberikan ke-
segaran, menghilangkan kejenuhan (refreshing) 
yang paling utama adalah pembentukan karakter 
yang kuat untuk menunjang kegiatan sehari hari.  

Dengan berucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, 
Tuhan Yang Maha Esa acara berlangsung lancer 
tanpa kendala dan halangan apapun, baik disaat 
outbond maupun perjalanan berangkat dan pulang. 
Peserta sampai di kantor DSO pukul 19.15 dan 
langsung pulang kerumah masing masing. 
SGM
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Sebagai Distributor Farmasi, DIPA Healthcare 
kerap menerapkan standar-standar dalam 
menjalankan bisnis proses yang ada salah 
satunya pada proses pendistribusian  untuk 
menjaga mutu dan kualitas barang sehingga 
pada kesempatan ini Tim Training bekerjasama 
dengan BPOM RI telah melaksanakan Training 
CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik)

Adapun prinsip-prinsip umum cara pendistri-
busian obat yang baik adalah berlaku untuk 
aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran 
termasuk pengembalian obat dan juga bahan 
obat dalam rantai distribusi. Semua pihak 
yang terlibat dalam distribusi obat mempun-
yai tanggung jawab dalam memastikan mutu 
obat dan mempertahankan integritas rantai 
distribusi selama proses. Petugas yang ter-
libat dalam proses distribusi juga harus me-
miliki kualifikasi kemampuan & pengalaman, 
antara lain :

- Dalam pekerjaannya tidak boleh mempunyai    
  kepentingan lain.
- Jumlah karyawan dalam distribusi sebaiknya 
  cukup & diberi pelatihan dalam menangani  
  obat-obatan dan alat kesehatan.
- Memiliki kesehatan fisik & mental yang baik
- Memiliki sikap & kesadaran tinggi.
- Penentuan tugas, batas kewenangan dan 
  prosedur kerja.
 
Alur distribusi dimulai dari pemesanan dari 
pedagang besar farmasi ke sumber resmi 
yang ditunjuk untuk pembelian obat. Setelah 
mengetahui stok hidup dan stok pengaman, 
dikeluarkanlah surat pemesanan obat yang 

telah ditanda tangani oleh penanggung jawab yang 
dilengkapi dengan nama dan nomor Surat Ijin Ker-
ja Apoteker (SIKA). Setelah pemesanan dilakukan, 
obat akan diterima dengan beberapa proses. Mulai 
dari pemeriksaan kelengkapan obat yang telah di-
pesan, bila telah sesuai segera disimpan di tempat 
persediaan perusahaan dagang farmasi tadi. Bila 
masih ada yang kurang atau tidak sesuai, makan 
dikembalikan atau diganti di tempat pemesanan 
obat tadi, faktur dan surat penyerahan barang ha-
rus ada pada proses ini. Setelah proses ini selesai, 
maka mulai masuk ke sistem administrasi dengan 
barang (obat) yang dimasukkan ke kartu persediaan 
dan buku pembelian sehingga stok barang dapat 
terlihat dengan jelas dan akurat.
 

Hal yang tidak kalah penting pada proses distri-
busi obat adalah bagaimana cara penyimpanannya. 
Sesuai yang diatur di UU, penyimpanan obat yang 
baik dan benar adalah disimpan pada kondisi yang 
telah ditetapkan sesuai dengan jenis obat. Prose-
dur umum tentang penyimpanan obat yang baik dan 
benar antara lain stok obat disimpan pada tempat 
yang terlindung dari kontak cahaya langsung dan 
kelembaban suhu ruangan yang tidak beku. Untuk 
obat yang telah mendekati atau sudah masuk masa 
kadaluarsa, harus dipisahkan dari obat yang masih 
bagus. Hal ini berlaku juga untuk obat yang rusak. 
Yang bertanggung jawab pada penyimpanan stok 
barang (obat) ini adalah kepala gudang yang memi-
liki kartu barang untuk mengetahui stok persediaan 
barang yang dimiliki.
YHN

Training CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik)
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Acara ini ditujukan kepada setiap Karyawan 
yang memiliki Subordinate untuk memaksimal-
kan dan mengoptimalkan Potensi yang dimiliki 
sebagai seorang Leader. Training ini difasilitasi 
oleh salah satu Consultant yaitu Andes and 
Associates yang diadakan selama 1 hari penuh 
pada Sabtu, 22 April 2016 bertempat di Hotel 
Grage Sankan, Kuningan.
Training ini dimulai tepat Pukul 09.00 diawali 
dengan Opening Speech dari Pak Soewono se-
laku salah satu Direktur di Manufacturing-Ma-
jalengka dan setelah itu disusul oleh Bu Santy 
Wijaya selaku perwakilan dari HR-Training untuk 
memberikan semangat dan mengingatkan kem-
bali pada Core Value Dipa.
Training ini tidak hanya diisi dengan materi se-
mata tetapi juga dilengkapi dengan games dan 
mini assessment untuk menggali potensi yang 
dimiliki oleh setiap peserta sehingga menjadi 
lebih berkesan dan menyenangkan. Melalui mini 
assessment yang dilakukan, setiap peserta dis-
adarkan potensinya, kelebihan dan area yang ha-
rus dikembangkan olehnya. Setelah menyadari 
potensi di dalam diri kemudian dilatih untuk 
mengenal karakter dan tipe kepribadian dari 
Subordinate dan bagaimana tipe kepemimpinan 
yang harus diterapkan karena setiap orang me-
miliki pendekatan yang berbeda-beda.

Training Supervisory Skill
Manufacturing - Majalengka
Sejalan dengan tema tahun 2016 “The Year of Optimizing & Synergizing Corporate 
Resources to win Business Challenges” HR-Training bersama dengan tim di Majalengka 
mengadakan Training yang berjudul “Supervisory Skill”.

Mini assessment yang dilakukan terkait dengan 
pengenalan peserta terhadap tipe kepribadiannya 
serta penjelasannya dari teori D-I-S-C kemudian 
mengenal Profil Kepemimpinan yang dimi-liki Tell-
ing-Selling-Participating-Delegating. Yang terakh-
ir adalah teori Motivasi dari Mc. Clelland, peser-
ta mengenal sumber motivasi di dalam diri-nya 
Eksternal/Internal dan kebutuhan yang peserta 
miliki sampai terbentuknya suatu motivasi.  Dan 
di akhir sesi Training ini setiap peserta dibukakan 
semua hasil mini assessmentnya sehingga satu 
sama lain bisa saling melihat hasilnya.
Dan akhirnya tepat Pukul 21.00, Training ini se-
lesai dan diakhiri dengan sesi berfoto dan mem-
berikan testimoni. Semoga dengan adanya Train-
ing “Supervisory Skill” ini menjadi pegangan bagi 
setiap peserta untuk tampil sebagai seorang 
Pemimpin di area atau departemennya, menjadi 
pemimpin yang jauh lebih baik dan sesuai dengan 
kebutuhan dari timnya. 
YHN

LEARNING & DEVELOPMENT
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Dalam rangka membantu Field Force DIPA 
Healthcare untuk mempromosikan produk-
produk DIPA serta menyampaikan informasi 
penting terkait dengan produk DIPA Healthcare 
yang akan dipasarkan maka diadakan Training 
Orientasi & Product Knowledge.

Berbeda dengan Training Orientasi New MR 
pada batch-batch sebelumnya, berkat Improve-
ment yang dilakukan oleh Tim Recruitment, 
kali ini Tim Training mendapatkan peserta dari 
rekan-rekan Sekolah Karya Teknologi (KARTEX 
2), Jatilawang Banyumas-Jawa Tengah. Rekan-
rekan dari sekolah SMK Kartex yang berjumlah 
10 peserta tersebut sangat antusias. Dimulai 
pada tanggal 18 April 2016 sampai dengan 20 
April 2016, mereka mendapatkan materi Medi-
cal Knowledge. 

Dikarenakan mereka berasal dari penjurusan 
Farmasi sehingga terlihat sangat mudah bagi 
mereka untuk menyerap materi yang diberi-
kan oleh Tim Medical terlebih mereka baru saja 
menerima kelulusan dari sekolah mereka.
Kemudian dilanjutkan oleh Tim Product pada 
tanggal 21 April 2016 sampai dengan 27 
April 2016, seluruh peserta dari SMK KARTEX 
mendapatkan materi Product Knowledge ber-
samaan dengan peserta Reguler. Semangat 
yang ditunjukkan oleh rekan-rekan SMK KAR-
TEX tidak memperlihatkan adanya kekhawatiran 
akan senioritas dikarenakan pengalaman serta 
usia yang membedakan diantara kedua peserta 
antara rekan-rekan lulusan SMK KARTEX den-
gan peserta Reguler. 
Terbukti pada saat post test diberikan tidak 
sedikit dari peserta Reguler yang mendapatkan 
nilai HER, bahkan dengan penerapan sistem 
gugur bagi seluruh peserta Training Orientasi 

Training Orientasi & 
Product Knowledge
New Medical Representative

Bekerjasama dengan SMK Kartex 
Jatilawang (Banyumas, Jateng)

& Product Knowledge yang dibawah nilai standar 
yang telah diterapkan sejak tahun 2015, terbukti 
rekan-rekan SMK KARTEX tidak ada satupun yang 
tereliminasi. Di akhir pelatihan pada saat pengu-
muman peserta terbaik, Tim Training mendapatkan 
2 terbaik, satu peserta dari peserta SMK KARTEX 
satu dari peserta Reguler. Bahkan terbaik diantara 
mereka berdua ada pada peserta SMK KARTEX. 

Terlihat bahwa walaupun pengalaman rekan-rekan 
SMK KARTEX belum ada, tetapi semangat serta 
kerja keras mereka membuktikan bahwa mereka 
pantas untuk dapat bersaing dengan peserta Reg-
uler.
Di pertemuan akhir serangkaian Training ini, HR 
Training memberikan hadiah bagi 2 peserta Terbaik 
yang didapatkan melalui perolehan skor terbanyak 
dari Nilai Post-Test berupa Helm dan 1 peserta 
Teraktif yang didapatkan melalui perolehan skor 
terbanyak setiap kali bertanya dan mengajukan 
pendapat berupa jaket Dipa.
Semoga dengan telah dibekalinya Training Orientasi 
& Product Knowledge ini, para rekan-rekan SMK 
KARTEX yang bergabung dengan DIPA Healthcare 
dapat memberikan hasil yang terbaik dengan men-
jadi Field Force yang unggul serta tangguh untuk 
terus memenangkan tantangan bisnis yang ada. 
(DRI)
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Seluruh peserta antusias dalam mengikuti pela-
tihan, materi yang disampaikan oleh Bpk. Daniel 
H Saputro sangat mudah diserap oleh seluruh 
peserta. Dengan menggunakan round table set  
peserta aktif berdiskusi dengan kelompok mas-
ing-masing.
Best Alternative To a Negotiated Agreement 
(BATNA) merupakan langkah-langkan atau alter-
natif-alternatif yang dilakukan oleh negosiator 

apabila negosiasi tidak mencapai kesepakatan 
(Deadlock). 
Reservation price, yaitu nilai atau tawaran ter-
endah yang dapat diterima sebagai sebuah kes-
epakatan dalam negosiasi.
Zone of Possible Agreement atau disingkat ZOPA, 
yaitu suatu zona atau area yang memungkinkan 
terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi.
Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini selu-
ruh peserta dapat  memahami prinsip-prinsip ne-
gosiasi yang saling menguntungkan bagi pihak-pi-
hak yang terlibat dan paham akan prinsip-prinsip 
dalam melaksanakan lobbying serta do and don't 
dalam melaksanakan lobbying yang baik dan tepat 
di dalam setiap proses bisnis DIPA Healthcare. 
(DRI)

Tanpa kita sadari, setiap hari kita sesungguh-
nya selalu melakukan negosiasi, bahkan mem-
peroleh apa yang kita inginkan harus melalui 
negosiasi. 
Mulai dari bangun pagi, siapa yang harus meng-
gunakan kamar mandi terlebih dahulu kemudian 
apakah sopir harus mengantar isteri anda atau 
anda terlebih dahulu. Demikian pula di kantor 
misalnya kita melakukan negosiasi dalam rapat 
direksi, hingga untuk menentukan dimana akan 
makan siang kita harus bernegosiasi dengan 
rekan kerja kita.
Oleh sebab itu Tim Training pada kesempatan 
ini telah melaksanakan pelatihan “Effective 
Negotiation & Lobbying Skill” yang diselengga-
rakan pada tanggal 22-23 Maret 2016 yang 
diikuti oleh beberapa Bagian dan Departemen, 
seperti Marketing, Logistic, BSD, Legal serta 
RA & BD.
Negosiasi merupakan proses komunikasi anta-
ra dua orang atau lebih guna mengembangkan 
solusi terbaik yang paling menguntungkan bagi 
pihak-pihak yang terlibat, sedangkan Lobbying 
adalah aktivitas kegiatan membujuk/mempen-
garuhi individu atau kelompok yang memiliki 
wewenang dalam mengambil keputusan untuk 
mendukung pilihan yang anda anggap benar.

Effective Negotiation & Lobbying Skill
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NEWS

Kegiatan tahunan yang berupa Seminar Food & Bev-
erage diadakan oleh Analytical Lab Division DIPA 
Healthcare sebagai bentuk apresiasi kepada mitra 
bisnis DIPA. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi-
kan pendidikan ilmiah kepada pelanggan DIPA khusus-
nya bagian Food & Beverage di area Makassar dan 
sekitarnya.

Acara ini diadakan di Same Hotel Makassar pada 13 
April 2016 dengan 32 peserta. Ibu Irma sebagai staf 
BPOM di Makassar datang sebagai pembicara tamu 
dan kemudian memberikan pendidikan ilmiah dengan 
tema "Apresiasi Aplikasi Metode Pengujian pada Lab-
oratorium sesuai ISO, IEC 17025 : 2005 - Terkait 
Jaminan Mutu Hasil Industri".

Setelah presentasi Ibu Irma, DIPA juga memperkenal-
kan beberapa produknya seperti OXOID dan REMEL, 
produk yang dapat digunakan di Industri Makanan & 
Minuman. 

Apresiasi Aplikasi Metode Pengujian pada Laboratorium sesuai ISO, IEC 17025 : 2005
SEMINAR SEHARI

Dengan semangat dan kepercayaan 
diri yang tinggi untuk menjual dan me-
masarkan produk-produk dari principal 
Tintometer ini, sehingga pada tahun 
2015 PT. Dipa Puspa Labsains ber-
hasil mendapat penghargaan atas 
pencapaian performancenya di tahun 
2015 yaitu “Outstanding Perfor-
mance In The Year 2015”.

Tidak hanya PT. DPL, PT, MRK pun 
mendapatkan penghargaan atas 
ketekunannya dalam memasarkan 
produk-produk mikroorganisme. 
Penghargaan tersebut didapatkan 
pada saat distributor meeting yang 
diadakan setiap 2 tahun sekali yang 
kali ini berlangsung di Singapore, April 
2016 yang lalu dengan menyabet dua 
penghargaan yaitu “2015 President’s 
Award” dan “2014 Exceptional Mar-
keting Award”.

Dengan adanya berbagai kegiatan pro-
mosi yang dilakukan, kami berharap 
dapat meningkatkan pencapaian dalam 
target penjualan.

OUTSTANDING
PERFORMANCE
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ASAH

4. Bepergian
Pernahkah Anda bepergian ke luar negeri? Pergi 
ke negara asing adalah sebuah kesempatan yang 
bagus untuk keluar dari zona nyaman dan mem-
perkaya pengalaman. Ada dunia di luar sana yang 
menawarkan gaya hidup, budaya, dan pandangan 
yang berbeda. 

5. Coba Makanan Baru
Hidup ini tak sekadar gado-gado dan nasi gore-
ng. Tak ada salahnya memesan menu yang na-
manya terdengar asing saat berada di restoran. 
Begitupun ketika memasak di rumah, Anda bisa 
mencari resep-resep baru dan mencoba mema-
saknya sendiri.

6. Bepergian Sendiri
Melakukan berbagai kegiatan sendiri adalah cara 
yang baik untuk keluar dari zona nyaman. Per-
nahkah Anda pergi menonton bioskop sendirian? 
Kedengarannya memang aneh, tapi banyak orang 
juga pergi menonton sendiri dan cukup normal. 
Anda membutuhkan kemauan dan keberanian 
yang besar untuk melakukannya. 

7. Bicara dengan Orang Asing
Ketika kita masih kecil, orangtua kita selalu me-
larang kita untuk bicara dengan orang asing. 
Namun sekarang, cobalah sebanyak mungkin 
berbincang dengan orang asing. Anda akan men-
emukan pengalaman, minat, dan pendapat baru. 
Anda juga belajar seni berkomunikasi dengan 
orang lain. Kemampuan bersosialisasi Anda juga 
meningkat. 

KELUAR DARI 
ZONA NYAMAN

Seberapa sering Anda mendengar petuah agar 
melangkah keluar dari zona nyaman alias com-
fort zone? Ya, keluar dari zona nyaman bukanlah 
hal yang mudah. Tapi ketahuilah, pada akhirnya 
Anda akan bersyukur mau keluar dari kebiasaan 
menahun yang kemudian menjadi rutinitas men-
jemukan.Inilah tujuh cara untuk keluar dari zona 
nyaman.

1. Lakukan Kegiatan Menakutkan
Bukan berarti Anda harus menghabiskan waktu 
di tempat keramat seorang diri, tapi lakukan 
sesuatu yang aneh sesekali. Cari kenalan baru 
atau cobalah olahraga ekstrim. Ini akan mem-
bantu menyingkirkan rasa takut Anda dan meng-
hancurkan semua batas.

2. Pelajari Hal Baru
Zona nyaman bisa menghambat perkembangan 
diri Anda. Jika Anda memiliki keahlian atau men-
getahui informasi baru, wawasan Anda menjadi 
luas. Pelajari bahasa asing, sehingga Anda men-
jadi orang yang multi-lingual.

3. Presentasi
Dalam pekerjaan sehari-hari, selalu mencoba 
untuk dengans uka rela melakukan presentasi. 
Ini adalah cara terbaik untuk keluar dari zona 
nyaman. Berdiri di depan rekan-rekan dan mem-
berikan presentasi memang sulit untuk beber-
apa orang. Tak perlu terlalu khawatir, dengan 
pengalaman Anda juga bisa tampil percaya diri 
berbicara di hadapan orang banyak.

ASUH



Apa yang menjadi motto Pak Roy dalam beker-
ja sampai saat ini?
Motto yang saya sampaikan diatas yang men-
jadikan dasar dalam saya menjalankan tugas 
dan tanggung jawab saya selama ini.  Semenjak 
awal bergabung di DIPA Healthcare, diawali dari 
tahun 2007 saya diberikan kesempatan oleh 
Bapak Utoyo Pusposuharto untuk bergabung di 
PT Bumi Puspa Ceremai (BPC) yang sekarang 
menjadi Consumer Health Division (CHD) men-
jadi Business Development Manager,  disinilah 
pertama sekali saya menjadi seorang profe-
sional sesungguhnya, karena sebelumnya saya 
memiliki usaha sendiri. 

Dengan keyakinan “do what you can” saya 
mencoba untuk dapat melakukan apapun yang 
menjadi tuntutan dari perusahaan kepada saya, 
kemudian dengan “where you are” saya beru-
saha untuk dapat cepat beradaptasi dengan 
dunia keprofesionalan yang baru saya rasakan, 
selanjutnya dengan “with what you have” saya 
selalu berusaha mencurahkan semua kemam-
puan yang ada dalam diri saya, baik  yang su-
dah dimiliki atau bahkan belajar terus menerus 
untuk menambah kemampuan saya.  Terakhir 
tentunya “always try to do your best” karena 
saya memiliki keyakinan apabila kita selalu beru-
saha maksimal, maka akan selalu ada kepuasan 
tersendiri melihat hasil yang nantinya dihasil-
kan. 

START WHERE YOU ARE, 
USE WHAT YOU HAVE,
AND DO WHAT YOU CAN 

Hal-hal apa yang paling menarik yang dirasakan 
saat memimpin setiap Departemen yang ada di 
DIPA Healthcare, mulai dari Operational sampai 
akhirnya menduduki posisi sebagai Marketing 
Director?  
Tentunya setiap posisi yang dipercayakan kepada 
saya di DIPA Healthcare sampai sekarang memi-
liki hal menarik yang berbeda-beda.  Diawali dari 
menjadi seorang Business Development di BPC, 
sebuah dunia baru buat saya sehingga semua pen-
galaman yang saya rasakan disana menjadi sangat 
menarik untuk selalu diingat. 

Hal menarik lainya dimana kemudian saya dimin-
ta untuk memimpin proyek pembangunan gedung 
Dipa Strategic Office (DSO), sehingga saya ha-
rus mempelajari hal yang terkait dengan bangu-
nan karena sebenarnya saya tidak memiliki pen-
getahuan mengenai konstruksi ataupun bangunan 
sama sekali.  Saya mencoba menjalaninya dengan 
“learning by doing” sehingga setiap harinya bagai 
seperti pergi ke sekolah, untuk mencoba belajar 
sesuatu yang baru.  Ternyata hal itulah yang men-
jadi modal bagi saya, setelah gedung DSO selesai 
dibangun, akhirnya saya dipercayakan untuk me-
mimpin Building Management.

Seiring dengan kepercayaan sebagai Building Man-
ager, beberapa tanggung jawab baru dipercayakan 
kepada saya, dimulai dari menjadi Assistant to 
Director di Klinik Bayi Tabung Teratai, kemudian 

Roy R . Setiadjaja
Marketing Director Licensed Product Division

PROFIL
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memimpin Legal Department, dan setelah itu 
karena adanya perubahan struktur organisasi di 
DIPA, seluruh tanggung jawab di Business Service 
Department (BSD) antara lain General Affair dan 
Purchasing juga diberikan kepada saya. 

Salah satu hal menarik yang dapat di ingat pada 
saat itu, saya sering sekali ingin selalu dapat ter-
libat penuh di dalam semua departemen yang dip-
impin, padahal tentunya waktu yang ada terbatas 
dan harus dapat dikelola dengan baik untuk dapat 
membagi waktu bagi setiap departemen yang 
menjadi tanggung jawab saya. Hal ini menjadi tan-
tangan besar, karena banyak orang yang mengenal 
saya sebagai orang yang “terlalu detail”  sehingga 
terkadang hal yang sebetulnya dapat dilimpahkan 
untuk dikerjakan sub-ordinat, masih tetap dik-
erjakan sendiri ataupun diikuti terus ke detailan 
dalam pengerjaannya. Tetapi saya sangat berun-
tung karena selalu didukung oleh team yang solid, 
berdedikasi, mumpuni dan juga suportif sehingga 
tanggung jawab yang diberikan di setiap departe-
men semua dapat dijalakan dengan baik.

Di awal tahun 2014, tepatnya di bulan Februari, 
saya kembali diberikan tanggung jawab baru seb-
agai Head of Marketing. Disinilah awal perkena-
lan saya dengan seluruh team Marketing di salah 
satu Divisi DIPA Healthcare yaitu Licensed Prod-
uct Import. Tantangan terbesar  saat itu adalah 
bagaimana melakukan perubahan dengan cepat 
dan tepat agar dapat memperbaiki keadaan yang 
kurang sehat menjadi sehat kembali ditengah ber-
bagai tekanan yang ada. Seiring dengan usaha 
yang terus menerus untuk melakukan perubahan 
dan perbaikan, akhirnya di bulan Agustus 2015,  
saya diberikan kepercayaan untuk mengemban 
sebuah tugas dan tanggung jawab yang besar 
sebagai Marketing Director.  Bagi saya setiap 
tanggung jawab baru berarti menjadi tantangan 
baru dan berarti suatu proses pembelajaran baru 
pula bagi saya untuk dapat menjawab tantangan 
tersebut.

Dan saat ini banyak hal yang berubah di team 
marketing & sales yang Pak Roy pimpin, peruba-
han apa yang menurut bapak sedang dibangun?
Perubahan utama yang sedang kita bangun adalah 
memperbaiki etos kerja dimana didalam etos kerja 
itu sendiri terdapat berbagai hal seperti: mental 
perilaku positif, percaya pada proses kerja yang 
baik dan selalu mengejar hasil yang terbaik. Yang 
diharapkan dalam melakukan perubahan adalah 

agar kita semua selalu siap menghadapi ke-
dinamisan situasi pada saat ini dengan segala 
tantangan yang ada.  Kita tentunya tidak mau 
hanya sekedar menjadi “mediocre” (biasa-biasa) 
saja, dan akhirnya tergilas dengan persaingan, 
maka perubahan untuk selalu menjadi lebih baik 
adalah menjadi sesuatu hal mutlak yang harus 
terus kita lakukan.

Di dalam Core Value DIPA Healthcare, kita 
mengenal Determination, Integrity, Perfor-
mance and Attentiveness.  Dan saat ini Tema 
kita adalah mengenai Integrity.  Menurut Pak 
Roy penerapan Integrity di lingkungan organ-
isasi DIPA Healthcare saat ini, apakah sudah 
baik atau masih perlu untuk kita perbaiki? 
Integritas menjadi salah satu hal terpenting 
dalam menjalakan kegiatan pekerjaan kita sehari 
hari,  dalam hal ini pertama harus dimulai dari 
diri kita sendiri. Saya kira penerapan Integritas 
sudah cukup baik di lingkungan organisasi, teta-
pi dengan demikian bukan berarti hanya cukup 
sampai disitu saja, kita harus terus mendorong 
agar nilai-nilai Integritas dapat terus tertanam 
dan bertumbuh kuat sehingga dengan send-
irinya akan dapat menjadi pedomanan perilaku 
dasar bagi kita untuk melangkah ke depan. 

Apa pesan-pesan Pak Roy buat Rajawali-Ra-
jawali DIPA Healthcare saat ini dimanapun 
mereka berada?
Di dalam sebuah perusahaan yang hebat, tentu 
sudah pasti tercipta berkat hasil kerja individu-
individu yang hebat juga.   Oleh sebab itu jadilah 
insan Rajawali yang hebat dan teruslah mem-
berikan kontribusi terbaik kita, sehingga den-
gan demikian kita semua dapat menjadikan DIPA 
Healthcare menjadi perusahaan yang kokoh dan 
kuat, yang dapat terus ber-akselarasi untuk 
tumbuh menjadi Perusahaan Farmasi yang ter-
kemuka.  Apabila hal tersebut dapat tercapai, 
maka tentunya kita semua akan bangga, karena 
menjadi bagian dari hasil pencapaian tersebut. 
Pencapaian yang tentunya akan dapat dinikmati 
oleh kita semua.

Roy R . Setiadjaja
PROFIL
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K A R I R

Jika Anda memenuhi kualifikasi diatas, silahkan kirim CV dan Surat 
Lamaran Anda ke :

Jl. Raya Kebayoran Lama No. 28 
Jakarta Selatan 12210, Indonesia

T +62-21-5365-3883
F +62-21-5367-9080

Dipa Call Center : 0804-1111-100
email : recruitment@dipa.co.id

Telah lebih dari 50 tahun DIPA Healthcare menjadi perusahaan kesehatan yang terkemuka di bidang 
farmasi di Indonesia,  yang memproduksi produk-produk ethical (obat dan herbal) dan otc dalam 
upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat (To Improve the Quality of Life).  
Selain itu kami juga telah bekerjasama dengan 50 perusahaan multinasional dalam memasarkan 
produk-produk yang spesifik dan berkualitas baik dalam bentuk obat, alat kesehatan maupun analisa 
laboratorium di Indonesia.
Jika anda berniat untuk memperluas wawasan anda baik secara professional maupun personal, kami 
mengundang para professional muda untuk bergabung di Dipa Healthcare sebagai :

  1. Accounting Supervisor
  2. Tax Officer
  3. Programmer
  4. Teknisi Alat Kesehatan
  5. HRD Staff
  6. Medical Representative
  7. Product Specialist
  8. Collector
  9. Expedition Staff
10. Compliance Officer

KUALIFIKASI :
Pendidikan : S1 Akuntansi / Manajemen (1,2); S1 IT (3); D3/S1 Teknik Elektromedik (4); Min.
D3/ S1 Semua Jurusan (5,6);S1 FMIPA,Biologi, Kimia(7); SMA (8,9) ; S1 Farmasi (10)

Persyaratan Khusus : Menguasai Bahasa Pemrograman, ERP, QAD dan Oracle (4); Memiliki 
pe-ngalaman di Jabatan yang sama min 2 tahun(1)
Batas Usia : 28 Tahun

KARIR
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INFO

CUTI ATAU IJIN 
BISA ONLINE LHO...

TAHUKAH 
ANDA ?

FKA ONLINE

CUTI ONLINE

Fitur Klarifikasi Absensi merupakan 
fasilitas yang digunakan untuk men-
gajukan penjelasan keterlambatan , 
meninggalkan kantor, ketidakhadiran 
atau ketidaklengkapan absensi (tidak 
ada jam datang atau tidak ada jam 
pulang). Fitur online ini dibuat untuk 
menggantikan dokumen FKA yang 
masih berjalan menggunakan format 
hardcopy.

Fitur Absensi online dapat diakses 
melalui aplikasi CRM dengan keten-
tuan seperti berikut :
Jika mengakses dari area KJR atau 
DSO maka menggunakan alamat  
http://10.10.11.1/crm
Jika mengakses dari luar area KJR 
atau DSO maka menggunakan alamat 
: http://www.mydipa.co.id/crm
Pastikan anda telah memiliki akun 
login CRM atau dapat menghubungi 
departemen IT jika mengalami kendala 
dalam login CRM.
Pengajuan FKA
FKA hanya dapat dibuat untuk klari-
fikasi absensi karyawan maksimal 30 
hari setelah tanggal kejadian.
Apabila pengajuan melebihi batas 

maksimal tsb, maka secara otomatis akan di-
lakukan potong cuti / potong gaji bagi karyawan 
yang belum memiliki cuti.
Pengajuan FKA Online  hanya dapat dibuat per 
1 kejadian.
Langkah – Langkah Pengajuan FKA Online :
 A. Pada aplikasi CRM, pengajuan FKA 
ada di menu 'Personal ---> Klarifikasi Absensi

Secara sistem, pengajuan cuti hanya dapat 
dibuat untuk 30 hari sebelum dan setelah tang-
gal cuti dimaksud.
Pengajuan Cuti dibuat 2 minggu sebelumnya dan 
disetujui oleh atasan langsung.

Pada aplikasi CRM, pengajuan cuti ada di menu 
'Personal ---> Cuti 

CUTI
IJIN

CUTI

IJIN
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Dalam rangka ikut berpartisipasi & memberikan kontribusi dalam 
menciptakan kader-kader muda yang berkualitas, maka DIPA di 
tahun 2016 ini meluncurkan 1 program Dana Bantuan Opera-
sional Sekolah (BOS) kepada putra-putri karyawan DIPA Health-
care yang berprestasi dari tingkat SD sampai dengan Perguruan 
Tinggi.

Dengan dana bantuan ini, diharapkan putra-putri karyawan DIPA 
Healthcare dapat lebih mempertahankan semangat belajar dan 
memiliki prestasi akademik yang lebih baik, untuk  menjadi gen-
erasi penerus bangsa yang hebat.

Putra/Putri Karyawan DIPA Healthcare yang BERPRESTASI un-
tuk tahun ajaran 2015/2016 dan mendapat DANA BOS 2016 
adalah :

DIVISI

M. Kadir

Ikhsanudin

Ibrahim

M. Anwar
Sugiyanti

Firmansyah

Toto Suharto

Abdul Majid

Ade Sunarsa

Staff Teknik

Staff Teknik

GA ( Penjaga Kebun )

Rima Rahma

Silvia Novianti

Diah Khairunisa

Amelia Firmansyah

Atha Fajar Setyatama

Salma Rahma Aliyah

Lutfiyah Nurikhsan

Zahra Maulidya I

Karina Salsabila

Ezra Tifanni Sinaga

Expedition Staff

Medical Representative

Labelling Coordinator

Sales Supervisor

GA Technical Staff
Operational Staff

Exp. & Packaging Admin StaffIwan Fitriatna S

Manufacturing Majalengka

Manufacturing Majalengka

Manufacturing Majalengka

Licensed Product Div (Eagle)

Licensed Product Div (Eagle)

Business Service Dept.

Escolab Citarum

Logistic Narogong

Logistic Narogong

Logistic Narogong

DIVISI

DIVISI

DIVISI

NAMA KARYAWAN

NAMA KARYAWAN

NAMA KARYAWAN

NAMA KARYAWAN

NAMA PUTRA/I

NAMA PUTRA/I

NAMA PUTRA/I

NAMA PUTRA/I

JABATAN

JABATAN

JABATAN

JABATAN

BANTUAN 
OPERASIONAL 

SEKOLAH

SEKOLAH DASAR

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SEKOLAH MENENGAH ATAS

PERGURUAN TINGGI

INFO
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