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Menyediakan produk kesehatan dan pelayanan yang berkualitas tinggi untuk menjamin kepuasan dan 
kesetiaan pelanggan
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Sustain synergetic relationship with business partners
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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
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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
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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
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CORE VALUE

Menjadi Korporasi Bisnis Kesehatan Terkemuka dan 

Berkembang Cepat dengan Standar Kelas Dunia
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EDITOR’S NOTE

Mencapai pertumbuhan bisnis  secara berkelanjutan.

Dear Attentivers,

Kenapa seorang penjual mie ayam harus menyisihkan 

sebagian keuntungan penjualannya (omzet) untuk di-

belanjakan bahan-bahan modal jualan hari berikutnya? 

Ya, karena besok dia harus jualan lagi. 

Apa jadinya kalau hasil keuntungan hari itu dia habiskan 

untuk membeli sesuatu yang tidak ada kaitannya den-

gan mie ayam jualannya? Ya, besok nggak bisa dagang, 

dan dia akan kehilangan potensi keuntungannya 1 hari. 

Demikian seterusnya si penjual mie ayam harus menge-

lola terus menerus hasil jualannya, dan sedapat mungkin 

menyisihkan kembali keuntungan diluar modal belanja-

nya agar bisa menyewa kios, menambah kursi pelanggan 

bahkan mempekerjakan karyawan tambahan. Kira-kira 

seperti itulah pemahaman “sustain”. Hal yang terpenting 

selain mempertahankan sustainability, ya menciptakan 

pertumbuhan. Satu gerobak dg kapasitas 6 piring jadi se-

buah kios yang muat 20 customer, kemudian jadi 3 kios 

mi ayam, 5 kios dengan brand ternama, 10, 100 dan se-

terusnya. 

Attentiveness, sebagai salah satu karakteristik dari 4 un-

sur  D-I-P-A mengajak kita untuk lebih memberi perha-

tian, mendengar, memahami apa yang menjadi cita-cita 

organisasi. Bagaimana mencapai pertumbuhan bisnis 

secara berkelanjutan. Bagaimana caranya? Ikuti saja arah 

kebijakan perusahaan, manajemen mutu, quality objec-

tive nya. Karena itu semua sudah melalui kajian dan peng-

godokan yang dimatangkan semua pimpinan kita. 

Target departemen dan Key Performance Indicator In-

dividu sudah diterjemahkan ke dalam kegiatan (activity 

Achieving 
S u s t a i n a b i l i t y 

B  u  s  i  n  e  s  s 

Growth

plan) sehari-hari. Maka capailah target-target sederhana itu 

karena, berikutnya menjadi suatu pencapaian yang besar jika 

dilakukan secara bersama-sama, kompak, seragam, serentak 

dan masif. Enjoy 2017!! 

Salam 2 kata: IMPROVEMENT dan DEVELOPMENT dalam 

semua hal. 

Selamat menikmati berbagai laporan dan aktifitas di tahun 

lalu, semoga bertumbuh dan berkelanjutan.

-omzet-
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Akhir-akhir ini bangsa kita banyak sekali diterpa isu-isu 

berita yang menjadi viral dan kontroversial, yaitu ada-

nya hoax.  Hoax menjadi momok yang sangat menakut-

kan bagi masyarakat Indonesia.  Hoax atau kebohongan 

dapat menimbulkan kebencian, hujatan, dan perpecah-

an antar sesama bangsa di Indonesia, berita-berita hoax 

tersebut biasanya tidak jelas dari mana referensi berita, 

siapa penulis, pengelola, redaksional dan tidak bisa di-

pertanggungjawabkan pula keasliannya.

Oleh karena itu, kita pun diajak harus cukup bijak dalam 

memerangi hoax tersebut.  Cara terbaik untuk meme-

rangi hoax adalah dengan adanya Ragam Rasa dan Soli-

daritas. Ragam rasa artinya kita mempunyai perasaan 

yang berbeda akan sesuatu, sama halnya dengan ben-

tuk yang diterima oleh setiap orang dari adanya hoax 

itu sendiri.  Dengan adanya ragam rasa maka kita akan 

tahu seperti apa dampak yang dirasakan oleh setiap 

individu atau masyarakat karena adanya hoax tersebut.  

Dari dampak tersebut akan timbul rasa senasib sepe-

nanggungan yang nantinya akan berwujud pada upaya 

untuk memerangi hoax secara bersama-sama.  Ragam 

rasa dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dan yang 

didukung dengan solidaritas yaitu rasa kebersamaan, 

rasa satu kepentingan, rasa simpati dalam mewujudkan 

bangsa kita yang bebas dari hoax.

Lalu bagaimana langkah konkret yang harus dilaku-

kan para Rajawali DIPA di seluruh tanah air Indone-

sia dalam memerangi hoax dengan solidaritas?

Solidaritas dapat kita lakukan dengan cara memblokir 

setiap situs ataupun website yang kita anggap menye-

barkan isu-isu berita yang dianggap tidak valid kebena-

rannya atau bisa juga mulai bijak dalam menilai setiap 

berita yang ada di situs (website) atau media sosial lain-

nya seperti facebook, twitter, dll.   

Mulailah dengan membaca terlebih dahulu setiap isu-

isu berita dan berupaya mencari tahu kebenarannya 

tanpa terlebih dahulu membagikannya melalui media 

sosial.  Sikap ini adalah bentuk sikap solidaritas kita 

sebagai warga negara yang baik, yang selalu menjaga 

dan membantu terciptanya suasana yang kondusif dan 

membebaskan bangsa kita dari perpecahan.

Hoax harus kita perangi sejak dini karena apabila tidak 

dilakukan langkah konkret, dampak yang terjadi akan 

semakin kuat dirasakan oleh masyarakat.  Dan saat ini 

ragam rasa dan solidaritas merupakan hal yang tepat 

untuk dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat Indo-

nesia khususnya para Rajawali DIPA Healthcare.   

Akhir kata, saya mengajak kita semua bersama dengan 

pemerintah untuk mewujudkan Indonesia bebas dari 

isu-isu berita hoax.

Salam,

Utojo Pusposuharto

Memerangi

Dengan Solidaritas
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Pada sekitar tahun 1930-an, ada sebuah kisah yang sangat 

menginspirasi, yaitu kisah seorang anak berumur 10 tahun 

yang ingin membeli ice cream untuk dirinya. Siang itu, si 

anak mendatangi sebuah kedai minuman dan langsung 

duduk di salah satu tempat di dalam kedai itu. Lalu seorang 

pelayan menghampirinya dan meletakkan gelas air minum 

di depan si anak.

Hari itu si anak ingin sekali makan ice cream favorite nya 

yaitu ice cream sundae. Lalu ia bertanya kepada si pelayan 

tadi “mba, berapa harga satu porsi ice cream sundae?”. Lalu 

si pelayan dengan cepat menjawab ” harganya 50 sen dik”. 

Si anak kemudian mulai merogoh kantung celananya dan 

mengeluarkan semua uang koin yang ada di dalam kan-

tung celananya itu dengan perlahan, dan menghitung 

uangnya dengan hati-hati. Sepertinya si anak menyadari 

bahwa uang nya tidak cukup untuk membeli ice cream sun-

dae karena kemudian dia bertanya lagi pada si pelayan “ka-

lau ice cream yang biasa saja harganya berapa mba?”. Pada 

saat itu sudah banyak pengunjung kedai itu yang sedang 

menunggu untuk dilayani. Si pelayan menjadi tidak sabar 

dan menjawab dengan agak kasar pada si anak “harganya 

35 sen”, sambil menunjukkan sikap seperti orang yang se-

dang jengkel dan ingin meninggalkan si anak karena tidak 

sabar.

Lalu dengan perlahan, si anak kemudian menghitung uang 

koinnya lagi, dan kemudian berkata pada si pelayan “Ya 

sudah, saya pesan ice cream yang biasa aja mba”. Lalu si 

pelayan pergi meninggalkan si anak untuk mengambilkan 

pesanannya itu. Tidak lama kemudian si pelayanan mem-

bawakan ice cream pesanan si anak tadi dan meninggalkan 

bon di meja si anak, lalu si anak mulai menikmati ice cream 

yang dia pesan.

Setelah si anak menghabiskan ice cream yang dia beli, lalu 

dia membayar ice cream tadi di kasir dan langsung pergi dari 

kedai itu. Ketika si pelayan akan membersihkan meja yang 

dipakai anak tadi, dia melihat dua koin 5 sen dan 5 koin satu 

sen yang sengaja diletakkan si anak di samping mangkuk 

tempat ice creamnya. Inilah alasan kenapa anak itu tidak jadi 

membeli ice cream sundae seharga 50 sen, karena si anak ini 

ingin memberikan uang tip yang layak (15 sen) pada si pelay-

an. Si pelayan pun kaget atas kebaikan si anak tadi dan mulai 

menangis karena terharu dan merasa bersalah telah berlaku 

agak kasar pada si anak.

Kita pasti pernah berlaku seperti si pelayan pada orang lain 

yang baru kita kenal. Sangat sering kita cepat mengambil 

kesimpulan dan menghakimi orang lain karena kita melihat 

sebuah kejadian hanya dari satu sisi saja – hanya dari sudut 

pandang kita sendiri.  Sesuatu yang kelihatan tidak baik 

pada satu sisi belum tentu tidak baik pada sisi yang lain-

nya. Apa yang dilakukan si anak tadi – menghitung uang 

koinnya dengan perlahan – membuat si pelayan merasa 

jengkel, ternyata berujung pada niat baik si anak yang ingin 

memberikan tip pada si pelayan. Dan sayangnya si pelayan 

terlalu cepat menghakimi dan terlambat menyadari kebai-

kan si anak.

Sebelum kita mengalami hal yang sama seperti cerita di 

atas, marilah kita belajar untuk memahami suatu peristi-

wa dan seseorang dari berbagai sudut pandang, agar kita 

dapat mengambil tindakan dan mengeluarkan perkataan 

yang lebih baik yang tidak akan kita sesali di masa yang 

akan datang. Semoga cerita ini menginsipirasi Anda :)

MELAYANI

MENGHAKIMI 

BUKAN 
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Suatu hari seorang bapak tua hendak bepergian menggu-

nakan kereta. Namun karena terburu-buru, ketika naik, se-

belah sepatunya tersangkut di pintu dan jatuh ke atas rel. 

Ia hendak mengambilnya namun kereta terlanjur berjalan 

dan tak mungkin memintanya untuk berhenti. Sesaat ke-

mudian, ia malah melakukan sesuatu yang tidak lazim. Si 

bapak tua dengan tenang melepas sepatu sebelahnya, lalu 

melemparkannya ke luar tak jauh dari sepatu tadi jatuh.

Kebetulan semua kejadian itu diperhatikan oleh seorang 

pemuda yang duduk di dalam kereta. Karena merasa 

penasaran, pemuda itu hendak bertanya langsung pada 

si bapak tua. Begitu bapak tua itu melewati tempat 

duduknya, si pemuda menyapanya ramah. "Salam, Pak. 

Saya tadi sempat memperhatikan apa yang Bapak laku-

kan. Boleh saya bertanya sesuatu?"

"Silakan, Nak. Apa yang ingin kau tanyakan?" ujar si bapak 

tua.

"Begini, Pak. Tadi Bapak sudah kehilangan satu sepatu, lalu 

kenapa Bapak juga melemparkan sepatu Bapak yang lain? 

Dengan begitu, bukankah Bapak sekarang tak punya alas 

kaki."

Si bapak tua itu melihat pemuda itu sambil tersenyum, 

lalu menjawab ramah, "Nak, seperti yang sudah kamu li-

hat tadi, saya sudah kehilangan satu sepatu. Sepatu yang 

terjatuh tadi mungkin akan ditemukan oleh seseorang, 

dan bisa saja dia itu orang yang tak berpunya. Tapi, apak-

ah sepatu yang cuma sebelah itu ada gunanya buatnya? 

Tidak, kan? Sementara saya sendiri, apakah sepatu yang 

masih melekat di kaki saya tadi juga masih bermanfaat 

bagi saya? Tidak juga, kan?

"Jika saya melemparkan sepatu sebelahnya lagi, kemungkinan 

besar orang yang tadi menemukan sepatu saya akan menemu-

kan pasangannya. Dengan begitu, sepatu itu bisa kembali ber-

fungsi sebagaimana mestinya. Karena itulah, saya lemparkan 

sepatu sebelahnya lagi supaya orang yang menemukannya 

bisa memanfaatkannya dengan baik."

Bapak tua di dalam kisah tadi adalah Mahatma Gandhi. Apa 

yang dilakukan beliau mengandung sebuah filosofi dasar 

dalam hidup.

Sepanjang masa hidup, kita hampir pasti akan merasakan 

suatu kehilangan. Entah itu berupa materi atau orang terkasih 

kita. Dan bagi kita, kehilangan itu awalnya terlihat tidak adil. 

Tapi jika kita renungkan lebih jauh lagi, kehilangan itu sejatin-

ya terjadi agar ada perubahan positif dan berarti dalam hidup 

kita.

Berkeras mempertahankan apa yang kita miliki tidak membuat 

kita atau dunia di sekitar kita menjadi lebih baik. Tapi mem-

berikan dengan ketulusan hati dapat membantu banyak orang 

dan membuat mereka bahagia.

SEPATU YANG 

TERTINGGAL



nya dan secara tidak sengaja semangat kerjamu bisa kem-

bali meningkat. Jika punya jadwal yang jelas, maka kamu 

juga memiliki tujuan kerja yang jelas dan hal itulah yang 

bisa memacu kamu untuk lebih bersemangat.

3. Datang Lebih Pagi

Setelah beberapa lama bermalas-malasan di rumah, kamu 

jadi terbiasa untuk terus malas dan bangun siang. Tapi 

sekarang adalah saatnya kamu bekerja, jadi tinggalkan ke-

biasaan itu. Caranya adalah dengan cara memaksakan diri 

untuk bangun dan datang lebih pagi ke tempat kerjamu. 

Dengan begini, kamu punya lebih banyak waktu untuk 

mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaanmu yang 

sudah lama ditinggalkan sehingga kamu tidak keteteran 

saat mengerjakannya nanti.

4. Mulai Bekerja Secara Perlahan

Setelah liburan pasti banyak pekerjaan yang menumpuk 

dan menunggu untuk diselesaikan. Tenang saja, jangan 

panik karena ini adalah hal yang normal. Pokoknya lakukan 

saja pekerjaan itu dengan perlahan-lahan. Jangan terburu-

buru untuk menyelesaikannya karena mood dan pikiran 

kamu masih belum sepenuhnya focus pada pekerjaan 
66

Semua orang tanpa terkecuali pasti menyukai dan menung-

gu-nunggu masa liburan. Bagaimana tidak? Setelah setiap 

hari berjerih payah mengumpulkan uang, liburan sangat 

bermanfaat untuk menjadi pelepas penat dalam pikiran. 

Jadi, tidak heran banyak orang yang menghabiskan masa 

liburannya dengan bersantai-santai, pergi ke daerah yang 

tenang, atau juga pergi ke tempat wisata. Pokoknya masa 

liburan itu adalah masa yang paling menyenangkan deh 

buat semua orang.

Namun, setelah masa liburan sudah selesai, masalah kem-

bali muncul. Perasaan liburan yang menyenangkan itu sulit 

dihilangkan sehingga semangat untuk kembali bekerja jadi 

turun. Mungkin banyak dari kamu yang juga merasakan hal 

ini setelah liburan. Ini adalah masalah yang bisa berdampak 

buruk jika dibiarkan terlalu lama. Jadi, lakukanlah 5 tips beri-

kut ini agar kamu kembali semangat bekerja setelah liburan.

1. Pikirkan Kesenangan Dalam Bekerja

Dibanding dengan liburan, tentu saja bekerja adalah hal 

yang tidak menyenangkan, namun jika kamu menyukai pe-

kerjaan kamu, pasti ada sisi senangnya dari pekerjaan kamu. 

Agar kamu bisa kembali bersemangat, pikirkanlah hal-hal 

menyenangkan itu. Misalnya, kamu bisa pikirkan tentang 

bertemu dengan teman kerjamu yang sudah lama tak ber-

temu. Dengan memikirkan sisi positif dari pekerjaan kamu, 

maka akan semakin mudah bagi kamu untuk menumbuh-

kan semangat kerjamu yang sudah hampir sirna itu.

2. Buat Jadwal Hari Kerja Pertama

Memiliki kegiatan yang tertata rapi akan membuat kamu 

lebih bersemangat dalam bekerja. Buatlah jadwal pekerjaan 

yang akan kamu selesaikan mulai dari hari pertama hingga 

beberapa minggu ke depan. Dengan begitu, kamu secara ti-

dak langsung mulai memikirkan cara untuk menyelesaikan-

7 TIPS MENGEMBALIKAN SEMANGAT KERJA SETELAH LIBURAN

TIPSTIPS
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itu. Bisa jadi jika kamu terburu-buru, kamu malah semakin 

memperlama penyelesaian pekerjaan kamu karena harus 

sering diulang. Lebih baik kerjakan sedikit demi sedikit. 

Perlahan asal pasti, itu lebih baik.

5. Atur Waktu Dengan Bijaksana

Pekerjaan yang menumpuk mendorong kamu untuk lem-

bur? Jangan lakukan ini, karena bisa merusak semua hal baik 

yang sudah kamu ciptakan selama liburan kemarin bersama 

keluarga dan orang terdekatmu. Lakukan pekerjaanmu se-

maksimal mungkin di waktu kerja yang sudah ditentukan. 

Tapi ketika saatnya selesai kerja, pakailah waktu untuk mem-

perhatikan keluargamu. Ingatlah mereka jauh lebih penting 

dari pekerjaanmu. Lagipula, dengan memiliki pengaturan 

waktu yang baik, kamu bisa semakin semangat bekerja. 

Kedekatan dengan keluarga seperti saat liburan akan mem-

bawa kamu untuk bisa fokus bekerja pada waktunya.

6. Minta Bantuan Jika Perlu

Mungkin pikiran kamu masih belum fokus pada pekerjaan-

mu saat ini, jadi kamu merasa tertinggal dan kesulitan dalam 

menyelesaikannya. Apabila hal ini terjadi pada kamu, ja-

ngan sungkan untuk meminta bantuan pada rekan kerjamu. 

Meminta bantuan bukan menunjukkan bahwa kamu tidak 

mampu melakukan pekerjaanmu, tapi kamu hanya belum 

siap untuk melakukannya sekarang. 

7. Jangan Terbawa Teman

Musim liburan memang sangat bisa membuat orang jadi 

malas. Mungkin teman-teman kerjamu masih bermalas-

malasan pasca liburan dan ini bisa mempengaruhi kamu. 

Tapi jangan biarkan mereka mempengaruhi kamu, melain-

kan kamu yang harus pengaruhi mereka untuk semangat 

bekerja. Pertahankan semangat kerjamu dan jangan terba-

wa dengan kemalasan mereka.

8. Langsung Fokus Bekerja

Hal yang paling utama, tentu saja kembali fokus ke dalam 

masalah kerja. Lupakan euforia liburan, karena masa terse-

but sudah selesai dan Anda mesti mengembalikan mood 

agar bisa bekerja dengan baik. Ingat, liburan sangat berguna 

untuk mengembalikan semangat bekerja yang mungkin su-

dah mulai padam karena rasa bosan. 

SELAMAT MENCOBA

MLN

Sumber : Beranda Cermati.
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Pekerjaan dipandang sebagai beban oleh sejumlah 

karyawan. Hal ini diindikasikan oleh sikap menun-

da-nunda, mengeluh, atau stres menghadapi teng-

gat waktu (deadline). Ujung-ujungnya pekerjaan 

kantor terasa “menyiksa” mereka setiap harinya. Jika 

Anda dalam kondisi tersebut, di bawah ini adalah 10 

tips agar pekerjaan Anda tidak menjadi beban.

1. Bersyukurlah
Apa yang Anda cari ketika lulus kuliah? Salah sa-

tunya adalah mencari pekerjaan. Nah, karena Anda 

sekarang sudah menjadi karyawan, bersykurlah 

Anda mendapatkan pekerjaan karena masih ban-

yak orang yang masih mencari pekerjaan. Dengan 

bersyukur, pikiran Anda akan memberikan getaran 

positif sehingga Anda dapat menghadapai dan 

mengerjakan pekerjaan dengan nyaman.

2. Berdoa sebelum bekerja

Sewaktu kecil kita diajarkan untuk berdoa sebe-

lum melakukan sesuatu, misalnya membaca doa 

sebelum tidur. Oleh karena itu, biasakan juga ber-

doa sebelum Anda bekerja sesuai keyakinan Anda. 

Dengan berdoa, Anda memiliki energi positif kare-

na percaya bahwa Tuhan YME akan memudahkan 

dalam menyelesaikan pekerjaan Anda.

3. Miliki paradigma karyawan
Jika Anda selama ini menganggap Anda sebagai 

buruh atau pekerja, ganti paradigma tersebut men-

jadi Anda sebagai karyawan. Dilihat dari artinya, 

karyawan adalah orang yang berkarya. 

Dengan paradigma tersebut, Anda siap berkarya 

(menyelesaikan pekerjaan) sehingga karya Anda 

berkontribusi kepada perusahaan.

Semakin banyak Anda menyelesaikan pekerjaan 

Tips Agar Pekerjaan 
Anda Tidak Menjadi Beban10

yang menjadi tanggung jawab Anda, semakin besar karya Anda. Bila 

sudah demikian, bukan tidak mungkin karya gemilang Anda tersebut 

membawa Anda ke puncak karier Anda.

4. Lakukan yang terbaik
Semudah atau seberat apa pun pekerjaan Anda, lakukan yang ter-

baik. Sebagai contoh, Anda diminta laporan penjualan bulan lalu oleh 

atasan Anda. Buatlah laporan tersebut dengan menyertakan grafik 

penjualan harian, perbandingan dengan data penjualan bulan lalu, 

atau tren penjualan dalam 3 bulan terakhir.

Dengan melakukan yang terbaik, Anda akan mendapatkan respon 

yang baik juga. Mengapa? Karena Hukum Ketertarikan (law of attrac-

tion) bekerja pada Anda.

5. Selesaikan pekerjaan secepat mungkin
Berapa hari yang Anda perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang 

sedang membuat Anda stres? Jika memerlukan 3 hari, selesaikan pe-

kerjaan itu dalam satu hari. Dengan menyelesaikan pekerjaan secepat 

mungkin, Anda akan terhindar dari sikap menunda-nunda. Selain itu, 

Anda akan memiliki waktu yang longgar untuk mengerjakan peker-

jaan yang lain.

TIPS
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Berikut adalah 2 tips untuk keluar dari sikap menunda-nun-

da pekerjaan:

 1. Jika pekerjaan memerlukan waktu di bawah 2 

menit, kerjakan pekerjaan tersebut sekarang juga. Misalnya, 

menandatangani dokumen, mencetak formulir, atau meny-

impan arsip surat. Kebiasaan baik ini akan menghindarkan 

Anda tumpukan pekerjaan kecil yang dapat mengganggu 

konsentrasi Anda.

 2. Mulai dengan lima menit pertama. Misalnya, 

Anda harus membuat laporan pengadaan barang untuk 

manajemen puncak. Nah, dalam lima menit pertama, Anda 

bisa menulis pendahuluan laporan tersebut. Percaya atau 

tidak, setelah lima menit berlalu, Anda akan terus membuat 

laporan tersebut.

6. Ingat sasaran karier Anda
Betapa pun beratnya beban pekerjaan Anda akan terasa 

ringan bila Anda mengingat sasaran karier Anda. Angga-

plah pekerjaan-pekerjaan yang sedang Anda hadapi seka-

rang sebagai tangga untuk meraih sasaran tersebut atau 

meningkatkan daya saing Anda. Semakin baik Anda dalam 

mengelola dan menyelesaikan pekerjaan tersebut, sasaran 

Anda akan semakin cepat tergapai.

7. Kerjakan pekerjaan paling sulit dahulu
Setiap hari kerja Anda tentu mendapat beberapa pekerjaan, 

baik yang mudah atau yang sulit. Agar tidak menjadi stres, 

kerjakan terlebih dahulu pekerjaan yang paling sulit. Men-

gapa? Karena dengan mengerjakan pekerjaan jenis itu, sua-

sana hati (mood) Anda akan baik. Dampaknya, Anda akan 

terus bersemangat menyelesaikan pekerjaan harian Anda.

Pekerjaan sulit saja bisa diselesaikan, apalagi yang mudah? 

Pertanyaan tersebut mungkin ada di benak Anda sebagai 

motivasi internal.

8. Ingat keluarga Anda
Ingatlah keluarga Anda ketika Anda malas menyelesaikan 

pekerjaan Anda. Kaitkan dampak positif atau negatif bila 

pekerjaan Anda tidak selesai. Sebagai contoh, kinerja Anda 

akan dinilai baik di akhir tahun bila Anda mampu meny-

elesaikan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 

Anda. Kinerja yang baik ini salah satunya akan meningkat-

kan penghasilan Anda. Dengan demikian, rencana-rencana 

finansial keluarga Anda (misalnya membeli kendaraan atau 

berlibur ke luar negeri) akan terwujud.

9. Mencicil pekerjaan besar
Pekerjaan besar atau sulit memang selalu mengintimidasi. 

Strategi jitunya adalah dengan mencicil pekerjaan tersebut. 

Misalnya, pekerjaan besar Anda terdiri dari 5 tugas, maka:

    Tugas 1 diselesaikan hari Senin

    Tugas 2 diselesaikan hari Selasa

    Tugas 3 diselesaikan hari Rabu

    Tugas 4 diselesaikan hari Kamis

    Tugas 5 diselesaikan hari Jumat

Dengan mencicil pekerjaan tersebut, Anda akan menyadari 

bahwa tidak ada pekerjaan besar yang sulit jika Anda ber-

tindak. Ya, bertindak menyelesaikannya, bukan mengeluh 

ke sana-sini.

10. Bekerja dengan ikhlas
Bekerjalah dengan ikhlas sehingga yang Anda lakukan 

menjadi ibadah bagi Anda. Keikhlasan ini akan membuat 

Anda terus bersemangat karena getaran positif memenuhi 

pikiran Anda. Dengan getaran positif itu Anda akan terus 

bertindak menyelesaikan pekerjaan Anda. Di sinilah Hukum 

Ketertarikan bekerja untuk Anda.

Simpulannya, semua pekerjaan akan menjadi beban bila 

tidak dikelola dengan pikiran positif. Pikiran positif itu akan 

muncul bila Anda menerapkan satu atau beberapa tips 

yang telah saya bahas di atas. Ujung-unjungnya, Anda akan 

bersemangat karena semua pekerjaan dapat diselesaikan. 

TIPS
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Seperti judul diatas, bahwa langkah-langkah dalam kegiatan 

pemasaran adalah meneliti kebutuhan dan keinginan kon-

sumen tentang ‘Berapa Jumlahnya? ‘Bagaimana daya belin-

ya? ‘Dimana tempat konsumennya? dan ‘Berapa permintaan-

nya?’. Semua ini merupakan informasi yang sangat penting 

bagi pemasaran produk baru tergantung pada keadaan ling-

kungan persaingan pasar yang ada dari hari kehari. 

Berikut adalah 5 strategi pemasaran untuk meningkatkan 

penjualan:

Kenalilah Pelanggan Anda
‘Pelanggan adalah Raja’ Istilah tersebut memang benar, sang 

Raja sangat senang apabila dilayani dengan baik. Dia baha-

gia jika para pelayannya tahu apa yang dia inginkan. Terlebih 

lagi, jika sang Raja belum mengutarakan keinginannya, para 

pelayan sudah menyediakannya. Pertanyaannya adalah, 

bagaimana kita bisa memberikan pelayanan baik? Kenalilah 

Pelanggan Anda. Lihatlah para pelayan Raja yang sangat cer-

mat dalam memperhatikan tingkah laku sang Raja. Mereka 

tahu ciri-ciri Raja jika mengantuk, gelagat Raja jika dia lapar, 

dan sebagainya, sehingga dia bisa melayani berdasarkan 

data hasil pengamatannya dan menghasilkan pelayanan 

yang lebih akrab. Begitulah seharusnya seorang pengusaha, 

mereka harus mampu membaca profil para pelanggan mer-

eka. Kemudian memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

profil mereka masing-masing. Percayalah, pelanggan Anda 

akan jauh lebih loyal pada Anda.

   

Strategi Pemasaran
Untuk Meningkatkan Penjualan

Pilih Lokasi Yang Strategis
Faktor penting dalam strategi pemasaran lainnya adalah 

masalah pemilihan tempat. Anda perhatikan outlet atau 

toko roti Holland Bakery selalu berada di jalan yang sibuk 

di mana traffic lalu lalang orang sangat tinggi. Itu merupak-

an strategi mereka dalam membidik pelanggan potensial. 

Maka, usahakan untuk memilih lokasi yang tepat, strategis, 

agar kesempatan bisnis Anda untuk dapat diakses oleh 

pelanggan lebih terbuka.

Menggunakan Internet Marketing
Salah satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilaku-

kan ialah internet marketing. Dengan menampilkan produk 

usaha anda pada situs jejaring sosial, maka anda dapat 

mengetahui bagaimana selera konsumen dan apa yang 

mereka butuhkan. Semakin hari aktivitas jual beli melalui 

online shop semakin marak dilakukan. Para konsumen cen-

derung ingin berbelanja dalam ruang yang lebih privat dan 

terhindar dari keramaian. Internet membuka pintu yang 

lebar bagi anda untuk berinovasi. Anda dapat menampil-

kan produk usaha anda pada website, blog, facebook, dan 

situs lainnya, dengan memasang foto-foto yang sekiranya 

dapat menarik konsumen. Dengan menggunakan internet 

marketing, anda juga dapat berinteraksi secara langsung 

dengan konsumen tanpa dibatasi ruang dan waktu dengan 

kenyamanan-kenyamanan tersendiri kepada pelanggan.

    

“Tidak peduli kucing putih atau kucing hitam yang penting bisa menangkap tikus”.

Demikian juga dengan aliran marketing “Saya tidak peduli short selling atau hard 

selling yang paling penting penjualan meningkat dan berkelanjutan.”

Sebuah Intisari pelajaran marketing yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang menginspirasi, khu-

susnya bagi para pengusaha dengan tujuan ‘marketing’ (Menukarkan nilai tambah yang ada sebanyak 

mungkin pembeli, sesering mungkin sehingga pembeli untung dan penjual untung, maka dengan 

demikian untuk “Menukarkan” kita perlu “Menawarkan”). Yang paling terpenting dalam suatu bisnis itu 

bukan kantor, bukan teknologi, bukan produk ataupun jasa melainkan adalah ‘Penawaran’. Di dalam 

dunia marketing, Anda akan mengenal dua aliran yaitu aliran mengingatkan dan aliran menawarkan. 

10
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Lakukanlah Promosi
Dalam rangka pengenalan produk bisa juga dilakukan 

secara aktif dan kontinyu sebuah perusahaan turut ber-

partisipasi dalam Event-Event Pameran dan Eksebisi dis-

eluruh Wilayah Indonesia dengan tujuan kegiatan ini ter-

bukti dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan 

masyarakat terhadap eksistensi perusahhan itu sendiri. 

Lakukanlah promosi secara rutin walaupun sekecil – kecil 

promosi karena dengan promosilah jualan akan terjadi 

dengan cara-cara kreatif sehingga para pelanggan tidak 

merasa bosan. Misalnya, setiap kali bepergian, bawalah 

brosur, pamflet, atau leaflet berisi produk bisnis Anda 

untuk dibagikan kepada rekan-rekan, atau Anda dapat 

menyebarkan brosur tersebut di tempat umum. Dengan 

berbagai usaha tersebut, dengan sendirinya Anda akan 

menemukan pelanggan yang membutuhkan produk yang 

Anda tawarkan. Jangan lupakan pula kehebatan word-of-

mouth publicity, kekuatan promosi dari mulut ke mulut 

ini memang ajaib karena dapat menyebar dan menjaring 

pelanggan hingga berlipat-lipat. Oleh karena itu, siapkan 

diri Anda untuk membuat pelanggan lebih nyaman ber-

bisnis dengan Anda. Pelanggan yang merasa puas dengan 

produk Anda akan menjadi pelanggan loyal yang dapat 

menarik pelanggan baru. Dengan promosi pulalah pelang-

gan akan tahu kewujudan anda walaupun anda baru atau 

lokasi kedai anda agak tersorok.

    

Menjalin Hubungan Dengan Pelanggan
Di era teknologi sekarang ini, dimana pelanggan tidak lagi 

hanya berhubungan dengan perusahaan tetapi juga den-

gan sesama pelanggan lainnya. 

Seorang Pelanggan yang kecewa bisa dengan mudah men-

gungkapkan rasa kecewanya melalui tulisan di blog ataupun 

melalui social media yang tentu saja akan cepat tersebar dan 

dilihat oleh pelanggan dan calon pelanggan lainnya, hal ini 

tentunya sangat merugikan perusahaan. Image baik yang su-

dah melekat selama bertahun-tahun di sebuah perusahaan 

mungkin saja bisa tiba-tiba menjadi sangat buruk karena diru-

sak oleh hal-hal yang mungkin dianggap sepele perusahaan. 

Oleh karena itu, biasanya beberapa perusahaan besar menja-

dikan hal ini sebagai prioritas utama. Maka, buatlah database 

pelanggan, masukkan data-data penting beserta kemajuan 

yang telah dicapai, hubungi mereka secara berkala dengar-

kan dan perhatikan kebutuhan pelanggan, dan informasikan 

pelanggan mengenai promo produk yang sedang berjalan 

serta berikan support yang terbaik. Menjalin hubungan yang 

baik dengan konsumen merupakan kunci terakhir yang harus 

anda pegang untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis.

Kini, dengan ketatnya persaingan pasar saat ini, Anda harus 

dapat memenangkan pasar dengan strategi marketing yang 

tepat dan juga ide yang inovatif.

“Hal paling sulit adalah ketika memutuskan untuk bertindak, 

sisanya hanyalah keuletan. Ketakutan adalah harimau ker-

tas. Anda bisa melakukan apa saja jika memutuskan untuk 

melakukannya. Anda yang bertindak untuk mengubah dan 

mengendalikan hidup Anda sendiri”

“Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah 

CINTAI apa yang anda LAKUKAN’”

11
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EVENTS

PELATIHAN B3 ( BAHAN Beracun dan berbahaya )

Pelatihan Pengelolaan B3 Batch 3 tanggal 7 

Desember 2016 diikuti oleh kurang lebih 25 

peserta yang berasal dari berbagai daerah di 

Indonesia, baik dari Instansi Pemerintah mau-

pun Instansi Swasta. Pelatihan berlangsung se-

lama 1 hari di area Narogong yang melibatkan 

karyawan logistik dan warehouse.

Setelah sambutan pembukaan dan penjela-

san pelatihan, peserta lalu mengikuti pelatihan 

yang diisi dengan pemberian materi oleh para 

ahli di masing-masing bidang.

LEARNING & DEVELOPMENT



Pada bulan September 2015, adalah bulan yang 

sangat dinanti-nanti oleh seluruh perusahaan 

yang sudah menerapkan Manajemen Mutu ISO 

9001:2008 karena di bulan tersebut dikeluarkan-

nya versi terbaru ISO 9001 yaitu ISO 9001:2015.   

Bagi perusahaan yang sudah mapan dalam 

penerapan ISO 9001:2008 seperti DIPA Healthcare 

tentunya versi baru ini menjadi harapan baru bagi 

kami untuk bisa mengembangkan Sistem Manaje-

men yang lebih berkualitas lagi ke depannya.

Dalam persiapan menuju ISO 9001:2015, banyak 

hal yang dilakukan di tahun 2016.  

Pertama tentunya kami harus menyadari sepenuh-

nya hal-hal apa saja yang berubah seperti :

1. Klausul bertambah

2. Prinsip ISO 9001 berkurang

3. Istilah baru untuk dokumen

4. Tidak ada prosedur wajib

5. Mengganti istilah Prevention Action menjadi     

    Risk Management

6. Membedakan istilah produk dan jasa

Dalam membantu pemahaman dan pengertian 

kami mengenai ISO 9001:2015, tentunya kami 

mendapatkan pelatihan singkat selama 2 hari dari 

PQM Consultant. 

Sedangkan langkah kedua adalah membentuk Team Khu-

sus (Champion & Counterpart Team) yang diharapkan akan 

mengawal perubahan Sistem Manajemen Mutu dari ISO 

9001:2008 menuju ISO 9001:2015.

Kedua langkah ini sudah cukup bagi kami untuk mengaju-

kan diri untuk siap di audit sertifikasi  ISO 9001:2015 oleh 

team SGS Indonesia.  Dan dengan persiapan dan kerjasama 

yang baik dari seluruh departemen dan bagian, pada tang-

gal 9 Desember 2016 yang lalu, team SGS mengumumkan 

bahwa PT DIPA Pharmalab Intersains dan PT DIPA Puspa 

Labsains layak mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015.  

Kesuksesan ini tentunya mendapat sambutan yang luar 

biasa dari team Management DIPA Healtcare dan dalam 

rangka merayakan kesuksesan ini, seluruh team Champion 

dan Counterpart diajak makan siang bersama di salah satu 

restaurant steak di area Jakarta Barat.  Congratulation for us.

Semoga Sistem Manajemen Mutu ini dapat dipertahankan 

dan ditingkatkan, untuk mencapai kualitas produk dan 

pelayanan DIPA Healthcare yang lebih baik kepada seluruh 

pelanggannya.

DIN/MLN

AWARENESS & UNDERSTANDING 

ISO 9001:2015
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INCENTIVE Tour 2017
Hongkong dan Shenzen menjadi destinasi dalam Best 

Achiever Trip tanggal 14 - 17 Januari 2017 yang lalu. 55 

orang karyawan yang terdiri dari tim sales marketing Ea-

gle & Merlin serta beberapa perwakilan dari tim support 

berangkat ke salah satu tempat tujuan favorit pelancong 

dunia itu.

Mereka berkunjung ke beberapa objek wisata diantara-

nya Garden of the Stars, Clock Tower, Window of the 

World, Disneyland dan Splendid of China.

Semoga di tahun 2017 ini semakin sukses dalam segala 

hal. Sampai jumpa pada tan trip-trip mendatang.

EVENTS
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NATAL 
BERSAMA
DIPA 2016

6 Januari 2017

Acara Natal Bersama DIPA Group dikemas dengan 

persembahan pujian dari setiap divisi Dipa Health-

care, ada pujian dari DSO, KJR, Narogong dan Cita-

rum. Natal tahun ini dihadiri oleh Bp. Tjipto beserta 

Ibu Tjipto, Bp.  Andre Utoro beserta Ibu Evelyn, Ibu 

Yani beserta Priscilla dan segenap direksi beserta 

karyawan. 

Sedikit berbeda dengan acara sebelumnya, acara 

diawali dengan Happening Art, dilanjutkan de 

ngan fragmen singkat NATAL yang dipersembah-

kan team  F/A DSO yang menggambarkan tentang 

kesederhanaan anak manusia yang selalu memba-

wa dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya hingga 

akhirnya tercapai apa yang dicita-citakannya. Pere-

nungan yang dibawakan oleh Evangelist Bp. Mi-

chael Hutagalung juga mengingatkan pentingnya 

selalu memuliakan Tuhan apapun keadaan kita. 

Karena Tuhan selalu peduli. Yesus juga hadir dalam 

kesederhanaan dan “IMANNUEL” selalu harus kita 

15
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DOA AWAL TAHUN
Ratusan karyawan Dipa Healthcare memenuhi are Lobby 

Gedung DSO pada Senin, 9 Januari 2017 yang lalu dalam 

acara Doa Awal Tahun 2017.

Dalam acara ini, kita bersama-sama mengikuti doa yang 

dibawakan dengan baik oleh Bapak Rahadyan dari PT. 

Dipa Puspa Labsains. Momentum doa bersama ini dihadiri 

pula oleh Bapak Utoyo Pusposuharto selaku Presiden Di-

rektur Dipa Healthcare, Bapak J. Haryanto Santoso, serta 

jajaran direksi diantaranya Bapak Roy, Ibu Sianita dan 

Bapak Soegiarto. Mereka bersama para karyawan mengi-

kuti doa bersama dengan tertib dan khusyuk. 

Bapak Roy mengajak kita untuk tetap semangat dalam 

menghadapi dinamika tantangan bisnis di tahun 2017 

agar tahun ini menjadi lebih baik dalam segal pencapaian 

yang diharapkan dapat memupuk keimanan, sebagai ba-

han evaluasi, serta memupuk diri menjadi lebih baik.

“Tahun baru, harapan baru, kami mengajak untuk berdoa 

bersama membangun kerjasama, mengawal dan melak-

sanakan program-program yang telah dicananangkan 

oleh manajemen sesuai dengan tema tahun 2017 The Year 

of Improvement and Development to Face Dynamic Busi-

ness Challenges.

Sejalan dengan Doa Awal Tahun, Enlightenment juga diselenggarakan di hari yang 

sama. Acara yang dibawakan oleh Bapak Haryanto ini memiliki kandungan spiritual 

yang tinggi, sehingga diharapkan membawa pencerahan bagi kita untuk semangat 

menjalani dinamika bisnis di tahun 2017 ini. 

ENLIGHTENMENT

Animo karyawan cukup tinggi hing-

ga tak kurang dari 150 karyawan 

mengikuti acara ini. Pak Haryanto 

membawakan materi Craft Your 

Future, dimana beliau menekankan 

bahwa kita dapat mengukir masa 

depan sendiri asalkan dapat ber-

holopis kuntul baris dan berakit-

rakit ke hulu, berenang ketepian 

seperti yang dianalogikan dalam 

kisah sang anak tiram yang ternyata 

menghasilkan sebuah mutiara yang 

indah dari dalam cangkangnya, na-

mun bukan hal yang mudah untuk 

mencapainya, sang tiram harus 

mengalami bulir-bulir pasir melukai 

tubuhnya. Demikian pula kita para 

Rajawali kita, untuk meraih kesuk-

sesan harus melalui tahapan-taha-

pan dimana terkadang rintangan 

datang untuk menguji seberapa 

kuat kita untuk dapat melewatinya.

EVENTS
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Kalau di tahun 2016 kita fokus dalam melakukan Optimizing & Synergizing untuk seluruh sumber 

daya yang ada di organisasi kita, maka tema tahun 2017 ini adalah bagaimana untuk melakukan Im-

provement & Development dalam menghadapi tantangan bisnis yang sangat dinamis.

Improvement menjadi suatu bagian yang penting dalam kemajuan suatu organisasi karena improve-

ment mengajak kita untuk melakukan usaha-usaha perbaikan secara terus menerus di seluruh ba-

gian dalam rangka memperbaiki kualitas produk, pelayanan ataupun proses kinerja.  Perbaikan akan 

memudahkan organisasi melakukan pengembangan apakah itu terkait penambahan produk baru 

ataupun bisnis baru dan lain sebagainya.

“Arti Gambar yang ada pada Logo Tema 2017”

3 roda yang berwarna-warni dengan ukuran yang berbeda

menggambarkan bahwa tantangan yang kita hadapi di tahun 2017 ini sangatlah dinamis, berubah 

dengan cepat dan selalu berputar tiada hentinya.  

Oleh sebab itu diperlukan gambar :

3 manusia yang berbeda ukuran dan warna serta sedang berlari di atas roda

menggambarkan kemampuan seluruh Rajawali DIPA Healthcare dalam menghadapi tantangan di 

tahun 2017 (berlari di atas roda) dan selalu melakukan perbaikan diri menuju ke arah yang lebih baik 

(warna manusia yang berubah dari pudar menjadi pekat) sehingga diharapkan di tahun 2017 DIPA 

Healthcare akan lebih banyak lagi melakukan Improvement & Development .

LOGO TEMA



SOEGIARTO PRIBADI
Berusahalah sebaik yang kita bisa dan mengalirlah sesuai perubahan.

Berubahlah sebelum kita diubah oleh perubahan itu sendiri, kalau kita sampai 

yang diubah oleh perubahan, kita akan stres karena tidak siap dan tidak dapat 

menerima perubahan tersebut.

PROFIL

Finance Director Dipa Healthcare
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PROFIL
Semua orang diberikan bakat dan  kepandaian yang ber-

beda-beda, kita tidak akan tahu sejauh mana bakat dan ke-

pandaian itu kalau kita tidak berusaha sebaik-baiknya sesuai 

kemampuan yang kita miliki. Setelah kita berusaha yang ter-

baik maka akan menunjukkan hasil dan kualitas diri kita. Ada 

suatu hasil dan ukuran yang menjadi kebanggaan atas jerih 

payah kita. Dalam kenyataan kehidupan selalu ada peruba-

han, dari kecil kita beranjak dewasa dan menua, itu adalah 

contoh perubahan. Perubahan harus kita sikapi dengan 

kedewasaan dan relaks,  ikuti saja, mengalir, karena peruba-

han akan selalu abadi.

Saya memiliki 1 orang istri, 2 orang putra dan 1 orang pu-

tri, dan saat ini saya juga sudah dikaruniai 2 orang cucu dari 

putra pertama. Anak kedua saya seorang putri dan telah 

menikah, yang kebetulan pula sangat saya sayang karena 

satu-satunya anak putri. Tetapi itulah perubahan, putri saya 

menikah dengan pria berkebangsaan Amerika.  Kita bisa 

berkeinginan tapi Tuhan yang menentukan. Putri saya ting-

gal di negara Paman Sam padahal saya tidak ingin jauh dari 

putri saya. Putra ketiga masih kuliah di Universitas Indonesia, 

semester 4. 

Terima kasih untuk karunia Tuhan atas putra dan  putri yang 

telah membuat hidup saya semakin lengkap.

Saya pernah punya cita-cita sewaktu berusia 45 tahun,  saya 

ingin berkarya di dunia kesehatan. Pernah terbesit agar saya 

diberi karunia untuk dapat mengobati orang yang sakit. Hal 

ini terjadi karena saya melihat dalam keluarga banyak yang 

mengalami penderitaan karena penyakit  hingga meninggal 

di usia yang masih terbilang muda. 

Dalam perjalanan waktu, saya mengenal keluarga Bapak 

Tjipto Pusposuharto sewaktu saya menjabat Direktur di 

salah satu bank swasta. Saya melihat keluarganya sangat 

bersahaja, humble dan cukup kompak serta berbisnis di 

industri farmasi. Secara tidak sengaja kolega saya di bank 

mengatakan: “Kelihatannya kamu akan dapat bekerja di 

perusahaan Pak Tjipto”, entah disengaja atau tidak ucapan 

tersebut, ternyata dalam perjalanan waktu saya ditawar-

kan untuk dapat bergabung dengan DIPA. Saya awalnya 

ragu, tetapi dalam perjalanan waktu saya selalu teringat ke-

inginan saya untuk dapat mengobati orang sakit, dan saya 

berpikir, walaupun tidak secara langsung mengobati, tetapi 

bersama-sama untuk membesarkan perusahaan obat juga 

bermanfaat. Jadi saya mencoba aktif untuk menanyakan 

apakah posisi yang lowong tersebut masih ada atau tidak. 

Dan mungkin sudah jodoh, ternyata masih lowong. Jadi saya 

sangat bersyukur dapat bergabung dengan DIPA dan kelu-

arga Bapak Tjipto.

Tepatnya Febuari 2017, genap 5 tahun saya bergabung 

dengan DIPA. Selama bekerja di DIPA, banyak yang sangat 

menarik. Pada awal bergabung, saya menemukan perusa-

haan ini banyak terkotak-kotak secara organisasi,  padahal 

secara  company size  belum terlalu besar tetapi total omzet 

sudah berkisar Rp. 500 Milyar, dan saat ini sudah nyaris Rp.1 

Triliun, itu yang membuat saya bangga juga. Dalam perjala-

nan waktu kotak-kotak  itu mulai mencair, walaupun belum 

sepenuhnya tapi sudah jauh membaik, inilah organisasi 

yang benar karena tanpa kerjasama dan persatuan, suatu 

perusahaan akan susah mencapai puncaknya. 

Satu hal yang cukup membedakan DIPA dan perusahaan 

yang lain adalah MRC (Management Corporate Review). Di 

perusahaan lain komunikasi ala MRC lebih banyak friksi un-

tuk pembantaian antar bagian. Tetapi di DIPA kurang berani 

“ngomong” dan cenderung reporting, tetapi positif sebagai 

sarana komunikasi yang rutin dan sangat baik. MRC dapat 

dimanfaatkan lebih dalam agar kita dapat lebih memahami 

satu dengan yang lain lebih baik, bukan menjadi arena sal-

ing menyalahkan.

Tema kita di tahun 2017 yaitu Improvement dan Develop-

ment, sangat valid dengan kondisi perusahaan saat ini 

yang sudah nyaris mencapai omzet 1 Triliun, tentu harus 

melakukan banyak improvement untuk mempertahankan 

dan meningkatkan lagi dan disesuaikan juga dengan tu-

juan 5 tahunan maupun 10 tahun mendatang. Improve-

ment diharapkan dari perbaikan yang terkecil dulu, awalnya 

dalam diri kita lalu sikap kita untuk perbaikan perusahaan 

terhadap efisiensi, disiplin diri dan rasa memiliki perusa-

haan. Contoh kecil efisiensi adalah mematikan lampu dan 

AC sebelum pulang kerja.  Dengan hal-hal kecil seperti itu 

saya yakin kita semua juga akan membawa perusahaan ini 

ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga pada akhirnya kita 

dapat mengembangkan (development) perusahaan. Kita 

akan siap jika perusahaan akan mengakuisisi bisnis baru, 

teknologi baru maupun go internasional. 

Jadikanlah mimpi menjadi kenyataan pada suatu saat.

Pesan-pesan kepada  seluruh Rajawali DIPA di seluruh Indo-

nesia. Berbanggalah menjadi rajawali-rajawali DIPA, dengan 

kebanggaan itu kita pasti memiliki semangat juang untuk 

lebih baik dan melebihi yang sudah terjadi. Janganlah ta-

kut untuk menghadapi perubahan, karena perubahan itu 

diperlukan untuk pengembangan perusahaan dan diri kita. 

Improve diri kita semua dan berkembanglah bersama-sama 

untuk kemajuan perusahaan.
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 * Paparan darah dari jarum suntik dan peralatan  

    tajam lainnya.

 * Orang yang menggunakan tindikan dan tatoo   

    yang dibuat oleh peralatan yang tidak steril.

 * Pasien gagal ginjal yang menjalani prosedur He 

    modialisis selama bertahun – tahun.

Namun, Virus hepatitis B tidak ditularkan melalui kegiatan 

seperti berbagi peralatan makan, menyusui, memeluk, men-

cium, memegang tangan, batuk, atau bersin.

GEJALA & EFEK
Apa saja gejala dari Hepatitis B?

Kebanyakan orang tidak mengalami gejala apapun selama 

fase infeksi akut. Namun, untuk beberapa orang dengan 

hepatitis B akut memiliki gejala yang mulai terlihat setelah 

masa inkubasi selama 3 minggu hingga 6 bulan. Gejalanya 

dapat berupa menguningnya kulit dan mata (jaundice), urin 

gelap, kelelahan ekstrim, mual, muntah, dan nyeri perut, 

yang dapat berlangsung selama beberapa minggu hingga 

6 bulan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus Hepatitis 

B namun tidak tahu kalau mereka terinfeksi karena mereka 

tidak merasa sakit atau menderita gejalanya.

Apakah pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi 

Hepatitis B?

Ada beberapa rangkaian pemeriksaan yang digunakan intik 

mendiagnosa hepatitis B diantaranya adalah:

Pemeriksaan HBsAg, Pemeriksaan anti-HBs, Pemeriksaan 

anti-HBc Pemeriksaan IgM anti-HBc, Pemeriksaan HBeAg, 

Pemeriksaan HBeAb atau anti-HBe, Pemeriksaan HBV-DNA.

Penyakit hepatitis merupakan masalah kesehatan masyara-

kat di dunia termasuk di Indonesia, yang terdiri dari Hepati-

tis A, B, C, D dan E. Hepatitis A dan E sering muncul sebagai 

kejadian luar biasa, ditularkan secara fecal oral dan biasanya 

berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, 

bersifat akut dan dapat sembuh dengan baik. Sedangkan 

Hepatitis B, C, dan D (jarang) ditularkan secara parental, dan 

dapat menjadi kronis dan menimbulkan cirrhosis dan lalu 

kanker hati. Virus Hepatitis B telah menginfeksi sejumlah 2 

milyar orang di dunia. Sebanyak 1,5 juta penduduk dunia 

meninggal setiap tahunnya karena Hepatitis. Di Indonesia, 

angka pengidap hepatitis B pada populasi sehat diperki-

rakan mencapai 4.0-20.3%, dengan proporsi pengidap di   

luar Pulau Jawa  lebih tinggi daripada di Pulau Jawa.

PENGERTIAN
Apa itu Hepatitis B?

Hepatitis B adalah penyakit peradangan hati akibat infeksi 

virus Hepatitis B. Perjalanan infeksi Hepatitis B dapat berupa 

“akut” atau “kronis”, dan dapat menyebabkan komplikasi 

hati kronis seperti sirosis dan kanker hati yang dapat me-

nyebabkan risiko tinggi kematian.

·  Infeksi akut virus Hepatitis B adalah penyakit jangka 

pendek yang terjadi dalam 6 bulan pertama setelah ses-

eorang terkena virus Hepatitis B. Infeksi akut dapat menjadi 

infeksi kronis.

·   Infeksi kronis virus Hepatitis B adalah penyakit jangka pan-

jang yang terjadi ketika virus Hepatitis B menetap dalam tu-

buh seseorang dan dapat berkembang menjadi sirosis dan 

kanker hati hingga menyebabkan kematian.

Mekanisme Penularan

Bagaimana Hepatitis B menyebar?

Hepatitis B menyebar melalui darah, air mani, atau cairan 

tubuh lainnya terinfeksi virus Hepatitis B memasuki tubuh 

orang yang tidak terinfeksi. Virus Hepatitis B dapat menular 

melalui kegiatan seperti:

 * Kelahiran (menyebar dari ibu yang terinfeksi ke 

    pada bayinya).

 * Aktivitas seks dengan pasangan yang terinfeksi.

 * Berbagi barang seperti pisau cukur atau sikat      

    gigi dengan orang yang terinfeksi.

 * Kontak langsung dengan darah atau luka ter  

    buka dari orang yang terinfeksi.
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PENGOBATAN
Bagaimana mekanisme pengobatan Hepatitis B?

Tidak ada pengobatan khusus untuk hepatitis akut 

B. Perawatan ditujukan untuk menjaga kenyamanan 

dan keseimbangan gizi yang memadai, banyak istira-

hat di tempat tidur, makan makanan sehat,  dan mi-

num banyak cairan sebagai penggantian cairan yang 

hilang akibat muntah dan diare.

Untuk beberapa pasien dengan hepatitis kronis, di 

Indonesia terdapat   dua   jenis   strategi   pengobatan  

hepatitis   B,   yaitu   terapi   dengan durasi terbatas 

atau terapi jangka panjang. Terapi dengan analog 

nukleos(t)ida dapat diberikan seumur hidup atau 

hanya dalam waktu terbatas, sementara interferon 

hanya diberikan dalam waktu   terbatas mengingat 

beratnya  efek samping pengobatan. Sampai  saat  ini 

belum bisa diputuskan pilihan  terapi mana yang pal-

ing unggul untuk semua pasien. Pemilihan strategi 

terapi yang digunakan harus disesuaikan dengan 

kondisi individu tiap pasien. Tenofovir atau entecavir 

adalah obat yang dinilai paling efektif untuk digunak-

an, namun mengingat tingginya biaya dan keterse-

diaan obat, lamivudin, telbivudin, dan adefovir juga 

tetap dapat digunakan di Indonesia. Obat-obat terse-

but dapat menurunkan atau menghapus hepatitis B 

dari darah dan mengurangi risiko sirosis dan kanker 

hati. Pasien dengan hepatitis kronis harus meng-

hindari alkohol dan harus selalu memeriksa dengan 

dokter sebelum mengkonsumsi obat atau suplemen 

herbal tambahan

PENCEGAHAN
Bagaimana mekanisme pencegahan Hepatitis B?

Cara terbaik untuk mencegah Hepatitis B adalah dengan meng-

gunakan vaksin. Vaksin Hepatitis B yang aman dan efektif dan bi-

asanya diberikan 3-4 kali selama 6 bulan. Vaksin hepatitis B immu-

noglobulin (HBIG) dapat membantu mencegah infeksi hepatitis B 

jika diberikan dalam waktu 24 jam setelah pajanan.

Siapakah yang harus segera mendapatkan vaksin Hepatitis B?

Semua anak-anak dan remaja berusia di bawah 18 tahun yang 

sebelumnya tidak divaksinasi, harus menerima vaksin segera. 

Orang-orang di kelompok risiko tinggi juga harus divaksinasi dan 

diberikan konseling mengenai perilaku pencegahan terhadap 

Hepatitis B, kelompok yang berisiko tinggi yaitu:

Orang dengan perilaku seksual yang berisiko tinggi.

Keluarga atau orang yang hidup serumah dengan orang terinfeksi.

Pengguna obat suntik.

Donor dan recipient darah.

Orang dengan pekerjaan berisiko tinggi dari infeksi virus hepatitis 

B, contohnya petugas kesehatan.

Berwisata ke negara dengan tingkat tinggi hepatitis B.

Perilaku pencegahan dapat dilakukan dengan cara:

Menghindari kontak seksual dengan orang yang memiliki akut 

atau kronis hepatitis B.

Menghindari tatoo dan tindikan.

Menghindari berbagi barang pribadi, seperti pisau cukur atau si-

kat gigi dengan orang yang terinfeksi.

Untuk pasien agar menutup  luka  yang  terbuka  agar  darah  tidak  

kontak  dengan orang lain.

Pasien  tidak  diperbolehkan  mendonorkan  darah,  organ,  atau-

pun sperma.

-CYN-
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CH RI S T M A S CH A RI T Y

FOGGING
LINGKUNGAN SEKITAR NAROGONG

Awal Januari lalu, rekan kerja kita, security Narogong yang bernama bapak Waluyo tertimpa musibah ledakan tabung 

gas elpiji di kediamannya.

Hal ini menggerakkan kami untuk membantu beliau dengan memberikan donasi melalui hasil kolekte Natal Bersama 

yang terkumpul sejumlah 2.000.000. Beliau mengucapkan terimakasih kepada Panitia Natal yang walaupun berbeda 

keyakinan namun tetap peduli. Semoga dapat meringankan biaya pengobatan dan pemulihan bapak Waluyo dan dapat 

bergabung kembali.

CSR

Seperti biasanya dalam rangka mewujudkan visi DIPA 

CSR di bidang kesehatan dan pendidikan, pada bulan 

Desember 2016 yang lalu, team CSR DIPA Healthcare 

melakukan kegiatan fogging pada tanggal 22 Desember 

yang lalu bekerjasama dengan masyarakat Cikiwul, Ban-

tar Gebang - Bekasi yang bermukim di wilayah sekitar 

gudang DIPA Helathcare.  Karena bertepatan musim hu-

jan, maka kegiatan ini dianggap sangat berguna untuk 

mencegah berkembangnya nyamuk Aedes Aegypti seb-

agai penyebab penyakit demam berdarah.  

Bekerjasama dengan ketua RT/RW dan tokoh setempat, 

maka DIPA Healthcare melakukan fogging kepada 200 

KK di tanggal 22 Desember 2016 yang lalu.  Semoga 

kegiatan ini bisa lebih rutin dilakukan sehingga dapat 

mencegah masyarakat tidak terjangkit penyakit demam 

berdarah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

yang tinggal di sekitar wilayah gudang DIPA Healthcare.
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Jumlah penyandang obesitas atau berat badan berlebih (berdasarkan standar 

BMI 25) di seluruh dunia mendekati jumlah 2 milyar orang. Itu berarti hampir 

sebanyak 20% dari total 7,4 milyar populasi manusia yang hidup di seluruh 

dunia. Dan ini merupakan jumlah yang cukup besar, bayangkan seperlima 

jumlah manusia di dunia memiliki problem berat badan berlebih dengan re-

siko komplikasi penyakit berbahaya menyertainya.

Hubungan obesitas dengan resiko komplikasi penyakit seperti kardiovaskul-

er, diabetes, dan beberapa jenis kanker sudah banyak diketahui dan diba-

has. Yang belum banyak diketahui oleh masyarakat adalah bagaimana berat 

badan bisa mempengaruhi struktur dan fungsi otak manusia. Sungguh bukan 

hal yang bisa diabaikan begitu saja.

PENGARUH

OBESITAS
TERHADAP KEMAMPUAN OTAK

Apakah Tingkat IQ Manusia Me-

nentukan Berat Badan?
Statistik menunjukkan secara signifikan 

bahwa terdapat korelasi antara kurang-

nya tingkat kecerdasan atau IQ yang 

cenderung rendah dengan berat badan 

berdasarkan beberapa studi (Psychcen-

tral.com). Yang belum jelas dalam waktu 

lama sampai saat ini adalah bagaimana 

hubungan sebab akibatnya. Apakah be-

rat badan mengakibatkan kemunduran 

tingkat kecerdasan ataukah orang yang 

terlahir dengan IQ cenderung rendah 

akan memiliki kemungkinan obesitas 

lebih besar?

Studi ini dilakukan dengan longitudinal 

yaitu membandingkan perubahan pada 

subyek penelitian sebelum dan sesudah 

mendapatkan perlakuan tertentu dalam 

waktu yang cukup lama.

Sebuah analisis meta yang dipublika-

sikan pada tahun 2010 merangkum 

studi yang berbeda tentang hubungan 

IQ dengan obesitas. Kesimpulan utama 

yang didapatkan adalah ternyata me-

mang benar ada hubungan yang cukup 

kuat antara tingkat IQ yang cenderung 

rendah pada masa kanak-kanak dan ke-

mungkinan obesitas pada saat dewasa.

Penelitian tentang hal ini pernah dilaku-

kan di Swedia, Inggris Raya dan Selandia 

Baru dengan jumlah partisipan 900-5000 

orang dimana hasilnya menunjukkan 

bahwa orang yang memiliki IQ lebih 

rendah ternyata memiliki BMI yang 

lebih besar atau mendekati obesitas 

(Zergnet.com).

Obesitas Menjadi Faktor Utama 

Penuaan Dini Pada Otak
Secara alami otak akan mengalami 

proses penuaan seiring dengan bert-

ambahnya umur kita. Semakin tua usia 

manusia makan otak akan semakin 

menyusut dan berkurangnya fungsi 

“white matter” otak yaitu bagian otak 

yang bertugas untuk menghubun-

gan pusat-pusat informasi dan anali-

sis. Tapi kecepatan penuaan dini otak 

pada manusia berbeda-beda tergan-

tung kepada beberapa faktor yang 

mempengaruhi salah satunya adalah 

berat badan. Obesitas mempercepat 

terjadinya proses penuaan dini pada 

otak.

Riset yang dilakukan oleh Cambridge 

University menyimpulkan bahwa 

orang yang mengalami obesitas me-

miliki lebih sedikit bagian putih (white 

matter) pada otaknya jika dibanding-

kan dengan orang yang memiliki berat 

badan normal.

Obesitas Merubah Cara Mera-

sakan Sesuatu
Selain merubah struktur otak, obesitas 

juga bisa merubah cara otak dalam 

bekerja. Sebuah studi menyimpulkan 

bahwa konsentrasi reseptor dopamin 

otak berhubungan dengan BMI (Body 

Mass Index). Dopamin adalah neu-

rotransmitter yang menghantarkan 

sinyal hanya di dalam otak dan juga 

berperan dalam mengatur pergerakan, 

pembeajaran, daya ingat, emosi, rasa 

senang, tidur dan kognisi.

Orang dengan BMI yang lebih tinggi 

ternyata memiliki konsentrasi dopamin 

yang lebih rendah sehingga menye-

babkan kurangnya kepuasaan setelah 

makan dengan porsi yang normal dan 

akan cenderung menambah porsi 

makannya lagi agar tercapai kepuasan 

yang diinginkan.

Penelitian yang lain dilakukan dengan 

memberikan kepada partisipan ses-

uatu yang bisa memicu terjadinya ke-

naikan berat badan dan obesitas, con-

tohnya dengan diberikan milkshake 

dalam jangka waktu tertentu. Hasilnya 

setelah 6 bulan ternyata orang yang 

mengalami kenaikan berat badan me-

miliki respon dopamin yang lebih ren-

dah. Penelitian ini juga menyimpulkan 

bahwa individu yang obesitas cend-

erung merasa kurang puas dengan apa 

yang dimakannya jika dibandingkan 

dengan orang yang lebih kurus (Brain 

Dopamine And Obesity,2001)

Penelitian tentang pengaruh obesitas 

terhadap fungsi otak memang masih 

dalam pengembangan tetapi gamba-

ran mengenai hal tersebut seharusnya 

sudah cukup untuk dijadikan perin-

gatan. Penting untuk memberitahu-

kan kepada masyarakat tentang hal 

ini agar bisa terbentuk kesadaran sejak 

dini bahwa akibat dari kelebihan be-

rat badan dan obesitas dapat menye-

babkan masalah yang serius termasuk 

dalam hal kemampuan otak.
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sesuatu berasal dari ketidakadaan, tertanam dalam di budaya 

mereka. Jika Anda mendengar kata nirwana itu adalah kondi-

si ketidakadaan, semua ketakutan dan nafsu tidak ada. Jadi, 

orang India berpikir mengapa kita tidak punya simbol untuk 

itu?"

Simbol tersebut bernama 'shunya', yang berarti angka nol.

Walau semua angka yang sekarang ini kita gunakan telah 

mengalami perubahan bentuk sepanjang sejarah, tetapi nol 

selalu bentuknya seperti lingkaran. Sebelum saya memahami 

konsep nol, saya selalu berpikir bahwa nol bentuknya sep-

erti itu untuk menginterpretasikan lubang, ketidakadaan. Na-

mun, berdasarkan budaya India, angka nol itu bundar karena 

menggambarkan lingkaran kehidupan.

Di India pada abad ke-7, astronom Brahmagupta adalah 

orang di balik pentingnya angka nol. Dalam matematika, shu-

nya tidak hanya menggambarkan ketidakadaan tetapi juga 

bisa digunakan dalam perhitungan seperti angka lainnya. 

Anda bisa menambahnya, menggunakannya dalam operasi 

pengurangan, atau mengalinya. Membagi dengan angka nol 

memang agak sulit, tetapi ini berujung pada satu divisi baru 

dalam matematika.

Ketika angka nol sudah dikenal luas di Asia Selatan, kepopul-

erannya pun meluas hingga ke Timur Tengah, digunakan oleh 

para ilmuwan Islam di sana.

Matematikawan Hannah Fry menceritakan kisah menge-

sankan tentang bagaimana angka nol ditemukan dan 

mengapa kita tidak bisa memprediksi masa depan tan-

panya.

Angka ini telah menimbulkan banyak kontroversi dan 

membuka lebih banyak peluang di dunia sains diban-

dingkan dengan angka-angka lainnya. Nol bahkan mem-

buat kita bisa memprediksi masa depan. Namun untuk 

mengetahui bagaimana prediksi itu dilakukan dan untuk 

memahami kekuatan nol, kita harus mengetahui dulu asal 

mula lahirnya angka ini dan perjuangannya agar menjadi 

'angka yang penting'.

Sebagai sebuah konsep, angka nol sudah ada sejak san-

gat lama. Nol ditemukan di peradaban Babilonia dan 

Maya, digunakan untuk menghitung lamanya musim. 

Para ilmuwan zaman itu menggunakan nol sebagai sim-

bol tidak adanya angka, seperti bagaimana kita menggu-

nakan nol di angka 101 atau 102.

Simbol Babilonia yang berarti tidak ada angka.

Walaupun begitu, perlu 2.000 tahun bagi angka nol, den-

gan fungsi matematikanya yang brilian, untuk diterima 

sebagai angka sebagaimana angka-angka lainnya. Dan 

ini bermula di India.

Penulis buku matematika, Alex Bellos, menyebut India 

memang adalah tempat yang tepat: "Di sana ide bahwa 

Kita akan kesusahan jika hidup tanpa angka
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Jika dilihat dampaknya bagi peradaban dunia, angka nol 

adalah pahlawan.

Meskipun begitu, nol menghadapi kendala terbesarnya 

ketika dibawa ke Eropa, bersamaan dengan Perang Salib. 

Ide apapun yang berasal dari Arab, bahkan ilmu matema-

tika tidak diterima dengan baik.

Pada 1299, angka nol dan angka-angka Arab bahkan di-

larang digunakan di Florence, Italia. Angka nol disebut 

gampang disalahgunakan, karena jika sebuah garis dit-

ambah, angka ini bisa menjadi sembilan.

Selain itu angka nol dinilai sebagai preseden buruk, kare-

na merupakan pintu menuju ke bilangan negatif. Angka 

negatif selalu akrab dengan utang dan pinjaman.

Ketika nol semakin dibutuhkan

Ironisnya baru pada abad ke-15 angka nol bersamaan 

dengan angka Arab lainnya diterima secara penuh. Pa-

dahal Universitas Oxford kala itu sudah berdiri berabad-

abad.

Meskipun begitu institusi pendidikan tinggi tersebut 

membantu angka nol untuk dikenal dan digunakan se-

cara maksimal di matematika. Pada abad ke-17, angka nol 

meraih puncak kejayaannya ketika digunakan sebagai 

basis dari koordinat Kartesius (grafik x dan y) yang dite-

mukan oleh filsuf Prancis, Descartes. Sistem buatannya 

ini masih digunakan hingga sekarang di bidang apapun, 

mulai dari teknik hingga komputer grafis.

Bahkan ada yang menyebut: "Era Renaissance benar-

benar dibuat cerah oleh angka-angka Arab, termasuk nol. 

Alhasil, dunia aritmatika yang dulu terkesan hanya hitam-

putih, sekarang menjadi penuh warna.

Angka nol sekarang ada di mana-mana. 

Namun, dulu angka ini adalah konsep yang kontroversial.

Dengan semakin kuatnya peran angka nol, muncullah 

satu hal lain yang menarik dari nol, yaitu pembagiannya 

terhadap angka nol lain yang kerap dinilai rumit. Ini men-

jadi basis salah satu area favorit di matematika, yaitu 

kalkulus. Kalkulus dipenuhi dengan berbagai peluang yang 

bisa digunakan matematikawan untuk memprediksi apa yang 

terjadi di masa depan, mulai dari bagaimana penyebaran Ebo-

la hingga kondisi pasar saham.

Dalam satu paragraf, seperti inilah orang banyak mema-

hami kalkulus; bayangkan Anda membuat sebuah garis 

yang bergerak terhadap waktu. Misalkan garis tersebut ten-

tang seberapa fokus Anda membaca artikel ini. Karena fokus 

Anda tentu berubah-ubah, maka akan ada bagian garis yang 

bergerak naik-turun. Namun, ketika kita melihat garis itu den-

gan jarak lebih dekat, maka pada dasarnya itu adalah garis lu-

rus jika dilihat dari bagian yang berdekatan. Dan jika kita lihat 

jauh lebih dekat lagi, maka akan terlihat bahwa sebetapa aneh 

pun bentuk sebuah garis, secara matematika dia bisa disele-

saikan dan dilihat sebagai garis lurus.

Dan Anda bisa menggunakan kalkulus untuk berbagai hal  

mulai dari perubahan harga saham dan penyebaran obat di 

dalam tubuh kita. Tanpa konsep nol sebagai angka, semua itu 

tidak akan pernah tercapai.

Jadi, angkat gelas Anda dan mari kita bersulang untuk angka 

yang paling bulat, paling berpengaruh dalam sejarah, angka 

nol.

Sumber : BBC.com
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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 men-
gundang para professional muda untuk bergabung di Dipa Healthcare sebagai :

  1. Recruitment & OD Supervisor

 S2 Psikologi, Memiliki pengalaman di jabatan yang sama minimal 1 tahun.

  2. Medical Representative

 D3/ S1 semua jurusan, pengalaman/ fresh graduate.

  3. Product Specialist

 S1 Mipa ( Biologi, Kimia, Teknik Kimia, Farmasi), Pengalaman/ Fresh Graduate.

  4. Business Development Officer
 S1 Farmasi/ Apoteker, Bioteknologi.

  5. Business Development Specialist

 S1 Farmasi/ Apoteker, Bioteknologi, Memiliki pengalaman di jabatan yang sama min. 1 tahun.

  6. Technical Support Officer
 S1 IT, Memiliki pengalaman 1 - 2 tahun.

  7. Technical Service Officer
 D3/ S1 Teknik Elektro/ Elektromedik, Fresh Graduate are welcome.

  8. Product Manager

 S1 Mipa, memiliki pengalaman di jabatan yang sama min. 2 tahun.

 9. Finance Supervisor

 S1 Ekonomi, memiliki pengalaman di jabatan yang sama min. 3 tahun.

10. Personalia Supervisor

 S1 Psikologi/ HRM, Memiliki pengalaman di jabatan yang sama min. 2 tahun.

 Bersedia ditempatkan di Majalengka.

11. Technical Supervisor

 S1 Medical Engineering/ Electro Engineering/ Industry Engineering.

 Memiliki pengalaman di jabatan yang sama min. 2 tahun.

 Bersedia ditempatkan di Majalengka.
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