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SELF DETERMINATION



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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Dear Leaders,

Pertarungan DKI 1 semakin dekat. Apa yang anda 
lihat? Kata-kata  Ahok, pencitraan sesaat atau kehidu-
pan lebih baik yang dirasakan masyarakat Jakarta? 
Dimulai dengan berbagai langkah-langkah pember-
sihan, mulai dari bersih-bersih kali sampai bersih-ber-
sih jajaran di instansinya yang korup, malas dan atau 
dengan level dosa “tidak pernah berbuat apa-apa”. Di 
mata Ahok semua itu bermasalah. Lalu kenapa elek-
tabilitas dia sebagai pemimpin DKI tetap belum ter-
tandingi? Dari Haji Lulung, Adyaksa Dault, Sandiaga 
Uno sampai Musisi Ahmad Dhani dianggap sebagian 
pengamat belum sekaliber Ahok untuk berkompetisi 
dalam rangka pemilihan Cagub DKI.

Rekan… 
kadang kadang kita melihat situasi di atas terjadi 
di sekitar kita. Penuh misteri. Kita tak pernah tahu 
ada apa, tetapi bisa merasakan hasilnya. Sebut saja 
upaya normalisasi banjir di Kampung Pulo, yang saat 
ini sudah teratasi, pembersihan Kalijodo yang per-
tentangannya demikian ramai. Dari dua kasus terse-
but yang satu sudah kita lihat hasilnya, bagaimana 
dengan keberlangsungan hidup masyarakat yang 
terkena penggusuran dari Kalijodo ke beberapa ru-
sunawa yang lebih aman, tertib, teratur, diberi pelati-
han sampai tersedianya bus gratis tidak hanya untuk 
sekolah, tapi juga dapat digunakan untuk naik an-
gkutan umum seperti trans Jakarta. Semua itu saya 
istilahkan ‘well planned’. Kekurangannya? Pasti ada. 
Kritikan?apalagi..tapi apakah geliat perubahannya 
berhenti? Tidak pernah.

So, bagaimana sikap kita apabila, misalnya adalah 
bahagian dari warga Kalijodo, saya istilahkan seperti 
juga kita sebagai karyawan DIPA? Bukankah kita juga 
tunduk pada aturan, harus mau direlokasi karena ting-
gal diatas ruang terbuka hijau, seperti juga kita harus 
memenuhi target-target kerja dan ukuran keberhasi-
lan lainnya, misalnya aspek disiplin, team work, leader-
ship, attitude dan seterusnya. Itu semua sama.

Jokowi beberapa kali me reshuffle kabinetnya be-
lum tentu karena suatu kesalahan yang dibuat para 
menteri-menterinya.. beberapa lantaran “ tidak ada 
perbaikan dan improvement” yang dilakukan para 
pembantunya tersebut. Percayalah, dunia berubah. 
MEA sudah berlangsung, persaingan semakin ketat, 
yang berlari dengan mesin 1000CC akan kalah cepat 
dengan yang 2000CC, yang bekerja manual, aristokrat, 
tradisional akan habis dengan yang bekerja dengan 
basis teknologi, digital, menggunakan otomasi, efisien, 
efektif searah tema Opimizing & Synergizing yang ta-
hun ini kita usung. Tidak cuma Gen Y yang bermuncu-
lan meraih posisi-posisi top, tapi juga gen Z dan gen-
gen kreatif lanjutannya.

Hidup seperti perjudian. Anda tak bisa memenangkan 
setiap permainan. Tapi jika chip ada di tangan Anda, 
maka Anda selalu masih memiliki harapan. Berhentilah 
berpikir dari segi keterbatasan dan mulailah berpikir 
dari segi kemungkinan. Hidup hanya menemui kita 
separuh jalan. Separuh perjalanan yang lainnya, mem-
biarkan kita untuk menemukan apa kesanggupan kita, 
simak liputan organisasi dalam event Training,  aktifi-
tas marketing, sharing knowledge dan artikel lainnya 
yang mendorong tekad dan motivasi (determination) 
mewujudkan tujuan kita bersama.

DE.TER.MI.(NATION)
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Menurut data IPMG maupun GP Farmasi tahun 
2015, pertumbuhan Industri Farmasi Nasional di-
perkirakan tumbuh sekitar 11.8% atau setara den-
gan 56 Triliun dengan kontribusi obat resep dokter 
59% dan obat tanpa resep 41%. Sedangkan untuk 
pertumbuhan Industri Healthcare (Pharmaceutical, 
Biotechnology, Medical Devices, Medical Imaging 
Equipment, In Vitro Diagnostics, Patient Monitoring 
& HCIT) menurut data BMI Pharmaceutical Report 
2015 tumbuh sekitar 11.6% atau setara 347 triliun.

Di tengah kondisi makroekonomi yang cukup 
menantang, regulasi dari BPOM yang semakin ketat 
dan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
dari pemerintah, DIPA Healthcare masih tetap ber-
hasil mencapai pertumbuhan penjualan di atas 
pertumbuhan Industri Farmasi maupun Industri 
Healthcare. Tentunya untuk meraih prestasi ini tida-
klah mudah, banyak hal-hal strategis yang harus di-
lakukan antara lain melakukan perubahan struktur 
di managemen dengan memperkuat team market-
ing dan non marketing (supporting), meningkatkan 
penetrasi ke segmen yang bernilai tinggi, melun-
curkan produk-produk baru, dan lain sebagainya.

Pengembangan produk obat resep (ethical), produk 
kesehatan (supplement), medical equipment dan 
analytical lab akan terus ditingkatkan dan disesuai-
kan dengan perubahan permintaan pasar dan seka-
ligus memberikan manfaat kesehatan yang lebih 
kepada konsumen.

Selain pertumbuhan bisnis, secara terus menerus kita 
juga melakukan tinjauan terhadap penerapan Sistem 
Manajemen Mutu yang telah berjalan atau seberapa 
jauh sistem yang ada berfungsi sebagaimana yang 
diharapkan. Tinjauan manajemen ini biasanya dilaku-
kan secara periodik per 3 bulan atau 4 kali dalam 1 
tahun yang dikenal dengan rapat Management Re-
view Corporate (MRC). Dalam rapat MRC yang terakhir 
yang membahas kinerja 2015, ada perubahan dimana 
pembahasan lebih mendalam dalam membahas ber-
bagai aspek sistem Manajemen yang ada di DIPA sep-
erti evaluasi hasil audit baik internal maupun eksternal, 
membahas umpan balik pelanggan terhadap produk 
dan pelayanan DIPA, bagaimana melakukan tindakan 
koreksi dan pencegahan oleh masing-masing departe-
men/bagian, serta membahas bagaimana penerapan 
KPI Departemen yang lebih baik ke depannya.

Tentunya hasil kinerja 2015 merupakan bukti dari ket-
angguhan model bisnis dari DIPA dan didukung kebu-
latan tekad para Rajawali DIPA Healthcare dalam upaya 
mengelola perusahaan dalam menghadapi persain-
gan dan situasi pasar yang akan selalu bergejolak.

Berbagai inisiatif ini akan terus dilakukan secara 
berkelanjutan dan hal ini sesuai dengan rencana kor-
porasi jangka panjang 2016 – 2020/2025 untuk mewu-
judkan Visi dan Misi DIPA Healthcare untuk menjadi 
“Korporasi Bisnis Kesehatan Terkemuka dan Berkem-
bang Cepat dengan Standard Kelas Dunia”.

Salam,
Utojo Pusposuharto

DIPA Performance 
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Seorang petani pergi mendaki bukit cadas yang curam. Di pun-
cak bukit itu, ia melihat sarang burung yang besar dengan sebu-
tir telur di dalamnya. Ia mengambil telur itu dan membawanya 
pulang.
Di rumahnya, ia meletakkan telur itu di kandang induk ayam 
peliharaannya yang sedang mengerami telurnya. Tak lama ke-
mudian telur-telur itu menetas dan lahirlah seekor bayi rajawali 
yang gagah di tengah anak-anak ayam yang lucu. Induk ayam itu 
mengasihi dan membesarkan bayi rajawali itu bagaikan anaknya 
sendiri dan anak-anak ayam pun menerima-nya sebagai sauda-
ranya sendiri. Tidak ada yang pernah mempertanyakan me-
ngapa rajawali itu badannya lebih besar, cakarnya lebih tajam, 
paruhnya lebih kuat, dan sayapnya lebih besar daripada seluruh 
ayam di peternakan itu.

Sang rajawali pun senang berada di tengah-tengah keluarga 
angkatnya dan bertingkah laku layaknya ayam-ayam lainnya di 
peternakan itu hingga ia tumbuh dewasa. Ia tumbuh memper-
cayai bahwa dirinya adalah seekor ayam yang luar biasa. Suatu 
hari, saat sedang mematuk-matuk mencari serangga dan cacing 
di pekarangan pertanian yang luas, sang rajawali yang merasa 
dirinya ayam itu menengadah ke atas dan melihat seekor burung 
yang dengan gagahnya terbang di angkasa. Ia pun bertanya ke-
pada saudaranya, "Burung apakah itu? 
Betapa gagahnya, dia terbang melintasi awan !"

Saudaranya, seekor ayam jantan, menjawab, "Itu adalah rajawali, 
hewan paling perkasa di udara, raja segala burung dan unggas." 
"Betapa indahnya ia melayang di angkasa. Andaikan aku bisa se-
perti dia," ujar sang rajawali. Sang ayam jantan melihat kepada 
sang rajawali dan berkata, "Jangan bermimpi, Saudaraku. Kita 
ini ayam. Kita tidak ditakdirkan untuk bisa terbang dan menjadi 
penguasa langit seperti rajawali." Sang rajawali pun mengang-
guk sambil menghela nafas lalu kembali mematuk-matuk men-
cari cacing di tanah. Rajawali yang gagah itu hidup hingga tua 
dan mati sebagai seekor ayam. Tanpa pernah menyadari bahwa 
dirinya sebenarnya ditakdirkan untuk menjadi penguasa ang-
kasa.

Hidup seperti rajawali
Acap kali kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki po-
tensi menjadi rajawali, tetapi memilih hidup seperti ayam. Me-
reka berkata, "Sudahlah, jangan mimpi terlalu tinggi. Kita harus 
tahu diri, siapa kita ini."
Mengapa ada begitu banyak rajawali yang bisa terbang me-
nguasai angkasa, tetapi memilih untuk tetap menjadi ayam. 

Lama setelah itu barulah kita mengerti 
bahwa mereka menjadi begitu bukan 
karena tidak mampu. 

Namun, mereka berhenti bertumbuh, 
berkembang, dan berkarya karena me-
reka "percaya" bahwa mereka tidak 
mampu. Terkadang kita menjadi se-
dih karena ada begitu banyak potensi, 
prestasi, dan kontribusi yang akhirnya 
akan mati terkubur bersama para ra-
jawali yang tidak berani bermimpi untuk 
terbang. Untuk hidup seperti rajawali, 
kadang kita harus menemukan induk 
rajawali yang mampu mengajari kita 
untuk bisa terbang ke angkasa. Cara in-
duk rajawali mengajar anaknya terbang 
sama sekali tidak mudah dan terkesan 
tidak manusiawi. Induk rajawali akan 
membawa anaknya ke puncak bukit 
lalu melemparkannya dari tebing yang 
tinggi. Anak-anak rajawali terpaksa ha-
rus mengepakkan sayapnya agar tidak 
mati hancur terempas bebatuan. Hanya 
dengan percaya bahwa dengan dirinya 
adalah rajawali dan dengan bertindak 
mengepakkan sayap-sayapnya sekuat 
tenaga, anak rajawali itu akan selamat 
dan terbang untuk menjadi penguasa 
angkasa.
RRS

Dikutip dari Steve Kosasih - INSPIRA

Rajawali atau Ayam?
(Mau Jadi)

4
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Tekad dalam kehidupan menjadikan kita kuat, tidak 
mudah putus asa hingga mampu mencapai hasil 
yang kita inginkan. Adapun beberapa definisi tekad 
adalah sebagai berikut :

1. KESUNGGUHAN HATI.
Salah satu pengertian dari Tekad adalah adanya 
kesungguhan hati untuk keluar dari energi negatif 
yang menyelimuti. Energi negatif berupa rasa ma-
las, rasa takut gagal dan rasa tidak mampu, semua 
energi tersebut akan membuat kita enggan untuk 
melakukan sesuatu. 
Dengan Kesungguhan hati kita mampu menganti 
rasa malas dengan semangat bekerja, menganti 
rasa takut gagal dengan rasa optimis dan meng-
ganti rasa tidak mampu menjadi percaya diri.

2. BANGKIT DARI KEGAGALAN.
Tekad adalah mampu bangkit walaupun telah men-
galami kegagalan. Harus kita sadari bahwa jika kita 
tidak bangkit dari kegagalan kita tidak akan berger-
ak maju. Kita akan terjebak pada lubang kegagalan 
dan tidak mempunyai daya upaya untuk bangun 
dari lubang tersebut. Tekad adalah energi yang 
mampu membuat kita bangkit dari kegagalan.

3. SOLUSI. 
Dalam setiap kehidupan kita selalu dihadapkan ma-
salah baik dalam skala besar maupun skala yang lebih 
kecil. Semakin besar masalah maka harus semakin 
berpikir keras dan kreatif dalam memilih solusi setiap 
masalah. Semakin besar Tekad maka akan semakin 
besar energi kita untuk menemukan solusi terbaik 
atas masalah yang kita alami.

Kenapa tekad menjadi penting ?
Karena tekad adalah energi yang mengerakkan kita 
dalam mencapai tujuan final. Laksana sebuah mesin 
dalam sebuah mobil yang menjadi tenaga penggerak 
agar sebuah mobil dapat berjalan.
Karena tekad adalah kunci keberhasilan dalam setiap 
usaha yang kita laksanakan. Keberhasilan dalam bi-
dang sosial , keberhasilan dalam keluarga, keberhasi-
lan dalam karir dan banyak keberhasilan lain. Kuncinya 
adalah tekad yang kuat maka kita akan menemukan 
keberhasilan-keberhasilan dalam kehidupan. Dibalik 
orang-orang yang berhasil pasti akan kita temui cerita 
tentang orang -orang yang memiliki tekad yang kuat 
dan tidak mudah menyerah.
AKO

KEKUATAN TEKAD
Dalam kehidupan sosial bermasyarakat sering kita melihat 
orang-orang yang dengan segala keterbatasan ekonomi 
masih mempunyai tekad yang kuat membantu sesama dan 
masyarakat. Ada sifat yang unik yang mereka miliki yaitu 
kekuatan tekad yang mebuat mereka mampu bertahan 
dalam mengatasi segala kesulitan.
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Pada kesempatan kali ini tim 
Training DIPA Healthcare me-
ngunjungi Pabrik yang berlo-
kasi di Majalengka Jawa Barat. 
Seiring dengan tema 2016, The 
Year of Optimizing and Syner-
gizing Corporate Resources to 
Win Business Challenges, kami 
menyelenggarakan Pelatihan 
Service Excellence yang ditu-
jukan untuk karyawan pabrik 
Majalengka, dimana diharapkan 
dapat memberikan pelayanan 
yang terbaik dan unggul, baik di 
dalam setiap pekerjaan maupun 
di dalam keseharian. 

Pelatihan ini diselenggarakan 
pada tanggal 16 Januari 2016 
di Aula serba Guna Pabrik Maja-
lengka Jawa Barat, dengan mak-
na “Pelanggan kita tidak peduli 
seberapa kita tahu sampai mer-
eka tahu seberapa besar kita 
peduli” (Customer doesn't care 
how much we know until they 
know how much we care).

Seluruh peserta pelatihan ini 
terdiri dari bagian Produksi, QC, 
R&D, Teknik serta HRD. Selama 
pelatihan berlangsung sangat 

terlihat rasa antusiasme serta se-
mangat dari seluruh peserta un-
tuk mengikuti Pelatihan Service 
Excellence. 
Di awal sesi melalui games Who 
I am, Who You Are setiap peserta 
dapat me-ngetahui apa penilaian 
orang lain terhadapnya dan 
bagaimana dia menilai orang lain 
karena Service Excellence dapat 
dijalankan ketika kita mengenal 
diri kita dan mengenal orang lain. 
Eskpresi wajah pun menjadi ma-
teri penting dalam mewujudkan 
Service Excellence karena ketu-
lusan hati seseorang untuk mela-
yani tergambar dari ekspresi wa-
jahnya dan  disimulasikan dalam 
bentuk Face Detection.  

Sesi terakhir seluruh peserta 
melakukan Role Play. Setiap ke-
lompok diminta untuk membuat 
simulasi dimana di dalam Role 
Play tersebut terdapat perma-
salahan lalu bagaimana masing-
masing menerapkan Service Ex-
cellence dan handling complaint 
dari permasalahan tersebut.  

Kesan yang terlihat dari peserta 
kali ini adalah mereka berharap 

SERVICE 
EXCELLENCE 

TRAINING

16 Jan 2016 Majalengka

NEWS

tidak hanya kali ini saja dapat me-
nyelenggarakan Pelatihan Service 
Excellence, tetapi diharapakan akan 
ada batch-batch selanjutnya. 
Harapan lainnya agar pelatihan-
pelatihan yang serupa juga dapat  
diselenggarakan sampai dengan 
level Managerial. 

Harapannya ketika Service Excel-
lence sudah dijalankan di dalam ke-
luarga akan lebih mudah diterapkan 
dalam lingkungan kerja, jika semua 
area sudah diterapkan maka lambat-
laun akan menjadi habit dan karak-
ter dari setiap insan DIPA. 

Kita berharap dengan terlaksana-
nya pelatihan ini tidak ada lagi kata 
yang sering kita dengar “Ini bu-
kan pekerjaan Saya, ini pekerjaan 
Anda…”. Semoga ke depannya kita 
sebagai insan Dipa akan menjadi 
lebih baik dalam hal komunikasi, 
pelayanan, serta untuk mencapai 
hasil kerja yang terbaik. 
Maju terus karyawan Dipa Majaleng-
ka agar dapat memenangkan setiap 
tantangan bisnis, sesuai dengan se-
mangat tema tahun 2016.
-DRI- 



BUSINESS ENGLISH CLASS
Sehubungan dengan terus berkembangnya bisnis di 
DIPA Healthcare dan menuntut kompetensi yang baik 
bagi setiap karyawannya, oleh karena itu di awal tahun 
2016 HR-Training mengadakan Business English Class 
kepada setiap tim Marketing baik di Licensed Product 
Div, Analytical Lab Div, dan juga Medical Equipment. 
Business English Class ini bekerjasama dengan pihak 
pengajar dari Jakarta English Training (JET).

Hal ini untuk menunjang kompetensi teknis setiap 
peserta ketika harus mengadakan percakapan, komuni-
kasi, meeting bahkan presentasi dengan pihak Principal 
dan Rumah Sakit yang diharapkan fasih dalam bahasa 
inggris. Hal ini juga akan membantu meningkatkan ke-
percayaan diri setiap tim Marketing untuk berkomuni-
kasi.

Sebelum pertemuan pertama dimulai, setiap peserta 
melakukan placement test yang diberikan langsung 
oleh pihak JET untuk mengetahui tingkat atau grade 
kompetensi bahasa inggrisnya. Placement Test dia-
dakan pada hari Jumat, 4 Desember 2016. Prosesnya 
diawali dengan Listening Test, kemudian dengan 
Structure Test dan diakhiri dengan Interview Test meng-
gunakan bahasa inggris dengan pengajar JET yang ber-
nama Mr. Adrial.
Setelah proses Placement Test dilakukan dan JET selesai 
memberikan laporan maka diputuskan bahwa semua 
peserta digabung menjadi satu kelas Upper Intermedi-
ate yang dimulai pertama kali pada Senin, 18 Januari 
2016.

18 JANUARI - 23 MEI 2016

Berdasarkan tujuan acara untuk meningkatkan kom-
petensi teknis setiap tim Marketing, tidak cukup 
hanya dari Business English Class yang diadakan se-
tiap hari Senin saja. HR-Training berkolaborasi dengan 
Direktur Marketing Licensed Product Div dan Direktur 
Analytical Lab Div melihat bahwa setiap peserta perlu 
adanya komitmen yang ditetapkan. Sehingga dipu-
tuskanlah bahwa setiap hari jumat disebut sebagai 
English Day, dimana segala aktivitas dan komunikasi 
yang dilakukan oleh setiap peserta di hari Jumat wa-
jib menggunakan bahasa inggris. Selain di hari Jumat, 
setiap peserta diberikan tantangan untuk mempre-
sentasikan dengan bahasa inggris dalam meeting in-
ternal di hari apapun.

Dengan komitmen yang tinggi seperti ini diharapkan 
akan lebih mudah bagi setiap peserta untuk menin-
gkatkan kompetensinya. Kami berharap dengan ad-
anya English Day ini juga memberikan teladan bagi 
setiap Departemen untuk mengikuti jejak peserta 
berkomunikasi dengan bahasa inggris di setiap hari 
Jumat, because practice makes perfect. 
–YHN- 7
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Memasuki pertengahan kuartal terakhir tahun 
2015, Bagian Training dan Tim Building Manage-
ment bekerjasama dengan Suku Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat telah 
melaksanakan pelatihan Tanggap Darurat dan 
Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) 
yang dilaksanakan di Gudang Logistik Narogong. 
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa aset 
yang terdapat di gudang logistik kita begitu besar 
dan sangat rawan akan ancaman bahaya keba-
karan seperti produk-produk Chemical (JT Baker) 
yang  bersifat eksplosif serta rentan akan terjadi-
nya kebakaran. 

Bahkan tidak sampai disitu saja, pe-
nanganan yang tidak sesuai apabila 
terjadi tumpahan dapat menimbul-
kan resiko yang serius seperti terpa-
par zat berbahaya pada tubuh kita 
(bersifat toksik atau radiasi) hingga 
cemaran yang dapat merusak ling-
kungan.
Tujuan dari pelatihan ini adalah se-
bagai bentuk kesiapan kita apabila 
dihadapi oleh situasi dimana ter-
jadinya kondisi darurat sampai timbul 
kebakaran hingga bahaya cemaran 
atau paparan jika yang terbakar atau 
yang mengalami tumpahan adalah 
bahan berbahaya dan beracun (B3). 
Sehingga dengan adanya pelatihan 
ini kita menjadi waspada dan dapat 
bertindak dengan cepat dan tepat, 
bagaimana mengantisipasi dan me-
minimalisir jika terjadi kondisi darurat 
tersebut.

Diawali dengan pemaparan materi Teori Api yang dilan-
jutkan dengan Teori APAR dan dilanjutkan dengan pem-
bahasan Pengelolaan B3 serta Sistem Tanggap Darurat. 
Seluruh peserta yang sebagian besar dari Tim Logistik 
serta melibatkan Tim BSD, BM dan GA serta beberapa 
personel dari Cabang Jakarta 2 sangat antusias dalam 
menyimak materi yang dibawakan oleh Bpk. Wirawan 
dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyela-
matan Jakarta Barat yang kemudian dilanjutkan dengan 
simulasi.
Simulasi kali ini berbeda dari yang sebelumnya, dimana 
sebelumnya telah terjadi kebakaran dan dipadamkan 
menggunakann pemadam api ringan (APAR) serta kain 
basah. Simulasi kali ini dibuat seolah-olah telah terjadi 
tumpahan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang be-
rasal dari drum, lalu peserta diminta bagaimana penan-
ganannya dari awal hingga akhir. Dalam situasi darurat, 
prosedur awal B3 adalah :
1. Segera jauhkan daerah paparan
2. Tutup pintu agar mencegah paparan memasuki ruan-
gan
3. Evakuasi dan pemberitahuan darurat
4. Tindakan lanjutan
Selain itu juga kita harus dapat mengklasifikasikan Haz-
ard Control Zones yang akan menjadi area isolasi, yaitu :
1. Hot Zone  : area dimana terjadinya tumpahan, 
hanya petugas B3 yang dapat masuk
2. Warm Zone  : area dekontaminasi, apabila terdapat 
korban
3. Cold Zone  : area pendukung, seperti tim pemad-
am atau P3K
Pertama, peserta yang menjadi petugas B3 diharuskan 
mengenakan standar pakaian Chemical Suit dan  meng-
gunakan masker SCBA (Self Contain Breathing Appara-

TRAINING TANGGAP DARURAT 
DAN PENANGGULANGAN B3 
(Bahan Berbahaya dan Beracun)
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A
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tus) lalu menghentikan kebocoran yang berasal dari drum 
yang jatuh, atau menutup/menyumpal jika drum sobek ser-
ta menutup kran jika kebocoran berasal dari kran yang bocor 
kemudian pindahkan drum ke tempat lain (isolasi). Kedua, 
batasi penyebaran tumpahan dengan bahan penyerap sin-
tetik (Copolimer Inert) yang dapat membendung dan me-
nyerap tumpahan. 
Jika penyerap sintetik tersebut tidak ada, dapat menggunak-
an serbuk gergaji atau pasir walaupun tidak direkomendasi-
kan untuk zat pengoksidasi dan asam kuat serta daya serap 
yang rendah. 

Ketiga, setelah tumpahan tadi terserap dengan bahan sinte-
tik atau pasir pindahkan ke container B3 yang telah disiap-
kan dengan cara dikeruk atau disapu. Keempat, Dekontami-
nasi petugas dengan cara menyiramkan seluruh permukaan 
tubuh menggunakan air bersih, dimana petugas B3 masuk 
ke dalam container dekontaminasi lalu air disemprotkan ke 
permukaan tubuh. Setelah itu Chemical Suit harus dilepas-
kan untuk mencegah terjadinya paparan kontaminasi dan 
dimasukkan kedalam container B3 karena hanya sekali pakai 
(Dispossable) termasuk pakaian yang digunakan oleh petu-
gas B3.

Semoga dengan telah dilaksanakannya pelatihan ini, kita 
semua terutama seluruh karyawan yang ada di Gudang Lo-
gistik Narogong menjadi lebih paham dan tanggap terkait 
dengan bagaimana mengantisipasi apabila terjadinya ba-
haya kebakaran serta penanganan B3, dan tentunya dapat 
mencegah serta meminimalisir dampak buruk dari bahaya 
terpaparnya bahan berbahaya dan beracun.
DRI

NEWS
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Tanggal 6 Januari 2016 yang lalu, DIPA 
Healthcare mengundang Bapak Tepy 
Usia, PhD untuk berbagi  ilmu dan pen-
galaman mengenai  dunia herbal dan 
obat di kantor DIPA Healthcare yang di 
Citarum 17.  Beliau sendiri adalah lulu-
san dari jurusan Farmasi dari Universi-
tas Hasanudin dan melanjutkan master 
dan PhD di Toyama – Jepang.  

Banyak informasi yang didapatkan dari 
pertemuan tersebut dan sangat pen-
ting adalah untuk selalu memperkuat 
team Business Development dan team 
Research & Development ke depan-
nya.  Diharapkan pertemuan seperti 
ini dapat rutin dilakukan untuk mem-
perkaya informasi dan pengetahuan 
bersama.

LEARNING & GROWTH
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ANNUAL 
N A T I O N A L 
SALES & 
MARKE TING 
M E E T I N G 
2016

Pertemuan tahunan untuk team Marketing dan 
Sales merupakan kegiatan rutin yang diadakan 
setahun sekali. Acara ini adalah waktu untuk 
bertemu dengan rekan-rekan dari seluruh dae-
rah/area di seluruh Indonesia .

Pada umumnya, pertemuan tahunan akan 
membahas evaluasi pencapaian pada tahun 
2015 dan bagaimana mempersiapkan strategi 
dan rencana aksi untuk menghadapi persaingan 
di 2016. 

Dan tahun ini ada tiga Divisi DIPA Healthcare 
yang mengadakan Annual Meeting yaitu Divisi 
Escolab, Divisi Licensed Product, Divisi Analyti-
cal dan Divisi Medical Equipment . Yang ikut ber-
partisipasi di acara Annual Meeting tahun ini 
adalah Supervisor ke atas kecuali untuk Annual 
Meeting Analytical Division yang juga dihadiri 
beberapa PS. 

Selain Jakarta, area meeting juga diselenggara-
kan di  Tangerang. Selamat menjalankan komit-
men dan resolusi 2016!

11
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Optimizing Corporate Resources
Optimasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal 
(mencapai nilai yang efektif) sehingga memberi keuntungan/manfaat yang 
lebih dari sebelumnya. Optimasi dapat diartikan mengoptimalkan sesuatu hal 
yang sudah ada ataupun merancang dan membuat sesuatu menjadi optimal.  
“Optimizing Corporate Resources” artinya bagaimana seluruh sumber daya 
yang ada / yang kita miliki saat ini bisa dibuat OPTIMAL, sehingga memiliki 
nilai saing dalam memenangkan tantangan dunia bisnis.

Synergizing Corporate Resources
Sinergi adalah membangun hubungan kerjasama internal yang produktif serta 
kemitraan yang harmonis dengan para seluruh pemangku kepentingan, untuk 
menghasilkan kinerja yang bermanfaat dan berkualitas
“Synergizing Corporate Resources” artinya bagaimana kita memastikan bahwa 
seluruh sumber daya yang ada / yang kita miliki saat ini, harus saling ber-
hubungan atau terkait satu dengan yang lain, memiliki sikap dan pandangan 
yang sama dalam mencapai kesuksesan. Dan sinergi ini juga yang akan memu-
dahkan DIPA dalam memenangkan tantangan-tantangan yang ada dalam dunia 
bisnis.

Berupaya mengelola seluruh sumber daya korporasi yang kita miliki saat ini 
agar lebih efektif atau maksimal dari sebelumnya dan selalu memastikan bah-
wa seluruh sumber daya yang ada tidak hanya optimal saja tetapi tetap saling 
berinteraksi yang  produktif dan harmonis sehingga memiliki daya saing dalam 
memenangkan tantangan-tantangan dalam dunia bisnis.

12
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Dan pada tanggal 7 Desember 2015 seluruh jajaran pimpinan Departemen DIPA 
Healthcare mulai dari non marketing (supporting) sampai marketing mengadakan 
pertemuan dalam rangka sosialisasi “Corporate Theme”. Dan agar tema ini bisa 
diimplementasikan dalam lingkungan perusahaan, maka Top Management meng-
himbau agar setiap Departemen mulai menyusun program Optimizing & Synergiz-
ing di Departemennya masing-masing dengan keterlibatan seluruh bagian dalam  
penyusunan program ini menambah keyakinan bahwa program Optimizing & Syn-
ergizing akan dapat tercapai di tahun 2016 ini.
MLN
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Sabtu, 13 Februari 2016 lalu, tim 
Gowes Dipa Healthcare kembali 
mengadakan Bike Trip untuk kali ke-
empat di Puncak. Tidak kurang dari 
26 orang mengikuti trip ini.
Rasa lelah terbayar eksotis alam, 
salah satunya adalah jalur Rindu 
Alam Klasik. Jalur tersebut dimulai 
dari kawasan warung yang berdeka-
tan dengan restoran Rindu Alam. 
Karena itu, banyak juga yang menye-
but jalur tersebut dengan nama RIn-
du Alam. Dari kawasan warung, ma-
suk trek RA Klasik, Goweser langsung 
disuguhkan jalan dengan kondisi 
jalan bebatuan. Beberapa tanjakan 
bahkan sampai diatas 30 derajat 
dengan panjang tanjakan hingga 
100 meter. 

BIKE TRIP 2016
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Di awal-awal, mental dan fisik langsung diha-
jar. Kalau nggak berpengalaman, pasti akan 
terpancing untuk ngoyo. Padahal, fisik bisa 
langsung drop.
Jalur bebatuan alias macadam it uterus ber-
langsung dan mendominasi jalur utama 
Rindu Alam. Namun, sekitar 2 kilometer ke-
mudian, jalur akan berhenti di pertigaan jalur 
macadam. Dari situ, gowes bisa diteruskan 
dengan memilih jalan setapak sempit yang 
menyisir pinggiran bukit. Jalur tersebut sa-
ngat sempit dan hanya muat satu orang ber-
jalan sendirian. Konsentrasi harus tetap fokus 
karena lengah sedikit, cyclist bisa terpelant-
ing jatuh ke lembah. Tak sedikit teman-teman 
yang harus rela mencium bumi alias jatuh.

Meskipun begitu, pemandangan yang disa-
jikan sangat cantik. Jalur juga tidak terlalu 
menanjak, bahkan cenderung landai. Apala-
gi, jalan setapak sangat pas dan nyaman un-
tuk roda-roda off road MTB mencengkeram 
tanah. 

Tidak seperti jalanan macadam yang mem-
buat handling agak susah karena sepeda 
terus bergetar. Para penggemar jalur puncak 
biasanya menyebut jalur macadam sebagai 
“bonus vibrator” karena getaran sepeda amat 
keras.

Setelah dimanjakan dengan jalur tanah, me-
dan selanjutnya lebih “menyiksa”. Sebab, 
banyak turunan yang curam. Jika dipaksakan 
menuruninya dengan menaiki sepeda, bisa-
bisa sepeda terperosok meluncur ke dasar ju-
rang.
Sebagian besar jalur kebun teh berupa tan-
jakan dan turunan curam. Kalaupun jalannya 
mendatar, disisi kanan dan kiri akan ditemui 
tebing atau jurang. Karena itu, rem harus 
benar-benar pakem. Jangan sampai kondisi 
rem tidak prima yang bisa mengakibatkan ke-
celakaan.

Sebelum mengakhiri trek, kami mampir di 
EYOCI, salah satu tempat cyclist beristirahat 
sejenak sambil minum susu/ yoghurt.
Itulah sekelumit cerita DIPA Biketrip kali ini. 
Mudah-mudahan keseruan-keseruan akan 
terus berulang di bike trip selanjutnya. 
EDY
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 Ngidam pengen banget bisa rafting bareng 
temen – temen kantor, baru kesampaian awal tahun 
kemarin tepatnya tanggal 15 – 17 Januari 2016 yang 
lalu di Sungai Palayangan, Situ Cileunca Bandung. 
Alam selalu memberikan sensasi yang berbeda. 
Panorama alam yang membingkainya sungguh 
ciamik, cantik dan asri, sejuk di pandang mata, perke-
bunan teh, sayuran dan pegunungan membuat Situ 
Cileunca tampak menawan.

Setelah menempuh waktu 2 jam perjalanan dari Ban-
dung, akhirnya kami tiba untuk bermain rafting. Kami 
dijamu dengan makan siang di bale ala-ala sunda. Se-
lesai makan siang, walau perut masih penuh dengan 
makanan kami langsung menuju wahana flying fox.
Setelah itu, rafting pun dimulai, 1 perahu  karet 
berisi  4-5  orang  ditambah 1 orang pemandu.  
30 menit pertama mengarungi sungai Palayangan 
seru-seru asik, terlebih belum 5 menit kita sudah 
bertemu dengan "BUM", alias jeram yang bikin basah 
kuyup. 10 menit berselang turunan domba atau jeram 
yang paling tinggi (sekitar 1 meteran) siap mengha-
dang laju kapal karet kami. Debit air yang penuh den-
gan arus yang kencang semakin memacu adrenalin. 
Sekuat tenaga, riak air membuat laju kapal pun lincah 
meliuk-liuk kiri kanan, menghindari bebatuan kali 
juga jeram-jeram yang menghadang. 

Hutan pinus dan suara gemercik air membuat  hati  
ini damai. Bonus dari Rafting di sungai Palayangan 
ini adalah View Yang luar biasa indah. Saat kem-
bali pulang ke situ Cileunca, kami melewati perke-

bunan teh, yang membentang menbentuk bari-
san bukit, lembah juga ngarai. Serunya lagi kami 
naik mobil angkutan desa melalui jalan bebatuan, 
membelah perkebunan teh yang menanjak curam 
dan tinggi. Setelah mengarungi jeram di sungai 
Palayangan,  lanjut dengan offroad di darat plus 
goyang dumangnya yang mengalun kencang dari 
speaker mobil mengantar kami tiba di basecamp.  
 
Alam situ Cileunca dan sungai Palayangan begitu 
dasyat dan indah, mari kita jaga bersama karena bila 
penuh dengan sampah maka bak gadis cantik jelita 
namun berpakain kumal dekil,  tak ada daya tariknya. 
Wisata situ Cileunca tak ubahnya menjadi daya tarik 
wisatawan mancanegara. Penting untuk di ingat bah-
wa manusia yang membutuhkan alam bukan alam 
yang membutuhkan Manusia.
RTH

JELAJAH ALAM SITU CILEUNCA
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Bekerjasama dengan PMI, Jumat 
26 Februari 2016 yang lalu, Dipa 
Healthcare melaksanakan kegiatan 
donor darah yang diselenggarakan 
di Lobby gedung DSO.     
Kegiatan donor darah dan bakti 
sosial selalu dilaksanakan guna 
mempererat hubungan antara pe-
rusahaan dan karyawan serta ma-
syarakat sekitar. 

Kegiatan ini merupakan bentuk 
nyata partisipasi perseroan dalam 
tanggung jawab sosial dan sekal-
igus sebagai dukungan terhadap 
upaya pemerintah dalam menin-
gkatkan kesadaran masyarakat 
untuk berbagi dengan sesama me-
lalui kegiatan sosial seperti ini.

dari 68 peserta, sebanyak 45 orang 
yang terdiri dari para kar-yawan 
Dipa dan Puspa Pharma layak do-
nor. Adapun dalam donor darah 
kali ini Pak Indra Wijaya menerima 
Piagam Penghargaan dari PMI kare-
na dengan sukarela telah menyum-
bangkan darahnya sebanyak 10 
kali. Kegiatan donor darah ini didu-
kung penuh oleh management 
Dipa Healthcare. Partisipasi ini 
mencermikan kegiatan yang dilak-
sanakan oleh Dipa ini diharapkan 
mampu memenuhi kebutuhan stok 
darah di masing-masing wilayah.

Dipa secara rutin selalu melakukan 
kegiatan sosial baik berupa donor 
darah maupun pemberian santu-
nan dan berbagai jenis kegiatan 
sosial lainnya. Kegiatan itu dilaku-
kan dalam rangka mendekatkan 
hubungan antara karyawan dan 
juga masyarakat sekitar perusa-
haan.
EDY

DONOR DARAH
2016
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Terbukti dengan adanya orang orang yang duduk 
dibagian ini diharuskan mengerti pajak dan penanga-
nan pajak menjadi bagian dari accounting. 
Padahal bagian accounting ini hanya pengumpul do-
kumentasi dari sebuah proses transaksi, atau  menjadi 
ujung dari setiap transaksi yang dioleh menjadi se-
buah laporan. 
Sedang bagian lain jarang sekali memperhatikan as-
pek pajak dari transaksi yang dilakukan, dan jarang 
atau mungkin tidak melakukan koordinasi/menan-
yakan aspek pajaknya ke bagian accounting dan fi-
nance.

Guna mendukung dokumentasi yang benar, tepat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan maka 
bagian lain diharapkan mengerti akan peraturan per-
pajakan terutama terkait dengan tugas dan tanggung 
jawabnya di bagian itu.
Untuk menghindari hal diatas  tax awareness perlu di 
lakukan dan diberlakukan ke semua bagian, seperti:

1. Accounting dan finance, memahami :
    - Kesesuaian pembukuan dengan SAK.
    - Kesesuaian pembukuan dengan ketentuan         
pajak.
    - Perbedaan akuntansi dengan pajak.
    - Rekonsiliasi antara akuntansi dengan pajak.
    - Pembenahan kepatuhan perpajakan dari waktu        
ke waktu yang dikoordinanikan dengan bagian          
lain dalam perusahaan.

2. Penjualan, memahami :
    a. Terkait dengan PPN dan PPn BM (BKP/JKP, Non          
BKP/JKP, termin, maklon, UM dll).
    b. Ketertiban dokumentasi/kelengkapan adminis-         
trasi (FP, PEB, B/L, DO, PO, Kontrak, Tanda terima       

    c. BKP/JKP yang dipungut oleh bendahara peme- 
        rintah terkait dengan ketentuan pasal PPh 22.
    d. Memahami  pemungutan terkait penjualan ba- 
        rang industri farmasi.
    e. Kebutuhan promosi dan periklanan     
        (sample,komisi, diskon, pemberian cuma-cuma).

3. Pembelian, memahami :
    a. Terkait dengan PPN dan PPn BM (BKP/JKP, Non  
        BKP/JKP, termin, maklon, UM dll).
    b. Ketertiban dokumentasi/kelengkapan adminis 
        trasi (FP,PIB,LC,B/L,DO,PO,kontrak, tanda terima,  
        dll).
    c. BKP/JKP terkait dengan PPh 22 import...sebagai  
        kredit pajak.
    d. FP masukan terkait dengan:
 i.    Validitas pengkreditan (dapat tidaknya  
       sbg Pajak Masukan).
 ii.   Batas waktu pengkreditan dan masa  
                       pengkreditan.
 iii.  Validitas (cacat/tidaknya)Faktur Pajak  
       masukan.

4. Umum, memahami :
     a. Berkaitan dengan pengeluaran biaya opera-            
          sional  yang menyangkut dengan withholding  
             tax (pasal 4(2), pasal 23, pasal 26).
      b. Karakter biaya : Deductible & non deductible  
          Expense
      c. PBB, PPh TB dan BPHTB

5. Personalia, memahami :
      a. Berkaitan dengan pembayaran ke orang pribadi                                                                                                                                          
                internal perusahaan berbentuk uang dan pemo-                                                                                                                                            
          tongan PPh 21 yang rumit terkait dengan:
 i. Pembayaran rutin
 ii. Bonus dan thr
 iii. Uang  perjalanan dinas (bersifat lump-                                                                                                                                            
                       sum/reimbursement)
 iv. Pembayaran lain yang bersifat lumsum/ 
                      reimbursement
      b. Pemberian dalam bentuk natura

6. Hukum/Legal, memahami :

TAX AWARENESS
Masih banyak perusahaan yang sampai saat 
ini belum peduli dan belum sadar akan pen-
tingnya aspek perpajakan  dari  setiap tran-
saksi yang dilakukan. 
Hal ini tercermin dari terfokusnya masalah 
perpajakan menjadi tanggung jawab bagian 
accounting dan finance. 

kesadaran dan kepedulian terhadap perpajakan

INFO



       a. Kontrak dengan pihak lain harus ada klausal       
           pajak, meliputi, include/exclude, gross up/non   
           gross up.
      b. Nilai kontrak harus terpisah antara material dan   
           jasa.
      c. Terkait ekspatriat perlu diperhatikan tax treaty-
          nya, dan surat keterangan domisili

7. Produksi dan Gudang, memahami :
      a. Menjaga prinsip akuntansi dan perpajakan ter                                                                                                                                                  
           utama yang terkait dengan barang WIP, sehing 
          ga memudahkan penyajian informasi dalam                    
          laporan keuangan.
      b.  Pendefinisian secara jelas barang, sebagai bahan                                                                                                                                            
          baku atau bahan pembantu.
     c.  Memahami buku gudang/kartu stok sehingga          
         proses pencatatan sesuai dengan ketentuan per 
         pajakan (FIFO/Everage)
    d. Arus persediaan dan gudang harus mencermin-                                                                                                                                       
         kan penjualan atau pemakaian bahan baku,  jika   
         tidak akan memunculkan perbedaan persepsi      
     dengan otoritas pajak berkaitan dengan nilai pen- 
       jualan, pembelian, persediaan awal dan akhir.

8. Riset dan Pengembangan, memahami:
    a. Tempat dilakukan litbang karena litbang meru     
        pakan biaya Deductible expense, kecuali litbang  
        di luar negeri.
    b. Aspek pemotogan pajak jika melibatkan pihak                                                                                                                                                   
        di luar perusahaan
    c. Aktivitas litbang memunculkan aspek perpajakan 
jika prototype produk diujicobakan ke pasar atau ke-
lompok tertentu.

9. Pemegang Saham, memahami :
    a. Terkait pemberian pinjaman ke perusahaan, as -   
        pek pajaknya seperti pinjaman komersial
    b. Pemanfaatan aktiva, fasilitas bahkan dana untuk  
             kepentingan pribadi atau perusahaan lain dengan                                                                                                                                           
        melihat aspek perpajakannya.

Koordinasi antar bagian sebaiknya tidak hanya men-
genai prosedur standar perusahaan (SOP) melainkan 
juga melakukan koordinasi mengenai kesamaan per-
sepsi dalam segala aspek perpajakan. Dengan adan-
ya koordinasi ini akan meningkatkan kesadaran dan 
kepedulian tentang perpajakan. Paling tidak bagian 
lain akan senantiasa menanyakan aspek pajak atas 
transaksi yang dilakukan ke bagain accounting dan 

pajak sebelum melakukan transakasi ataupun penan-
datanganan kesepakatan.
SUGIMUN
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1.  Orang pribadi yang mempunyai NPWP wajib 
      menyampaikan Surat Pemberitahuan Ta hunan      
      (SPT WPOP).

2.  SPT WPOP tahun 2015 dapat diambil di kantor pa 
     jak atau download di www.pajak.go.id

3.  Isilah SPT dengan benar, lengkap dan jelas dan         
     susun daftar harta yang dimiliki berdasarkan buk  
     ti yang dimiliki dan lampirkan dokumen yang    
     diperlukan (SSP, bukti potong dan lainnya).

4.  Lakukan pembayaran ke Bank bila SPT menyata-  
     kan kurang bayar.

5. Tanda tangani SPT Tahunan 2015 sebelum dilapor      
     kan ke kantor pajak.

6.  Paling akhir menyampaikan SPT WPOP 2015,                                                  
      tanggal 31 Maret 2016.

7.  Pelaporan dapat dilakukan di seluruh Kantor            
     Pelayanan Pajak dan jangan lupa minta tanda teri  
     ma sebagai bukti penerimaan SPT.

8.  Terlambat atau tidak menyampaikan SPT akan       
    dikenakan sanksi berupa denda Rp 100.000,- dan      
    pidana bila menimbulkan kerugian negara (pasal                                                                                                                                                   
    38 dan 39 KUP).

9. Segala resiko akibat tidak menyampaikan SPT                                                                                                                                                   
    atau  isi yang tidak benar menjadi tanggungja-
    wab WPOP.

Pilih format yang sesuai :
1.  1770 SS untuk penghasilan s/d 60 juta/tahun.
2. 1770 S untuk penghasilan diatas 60 juta/tahun.

Layanan informasi umum :
Telp. 021-1500200 (kring pajak).
Kantor Pelayanan Pajak terdekat

www.pajak.go.id

PELAPORAN PEMBERITAHUAN TAHUNAN 
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

 (SPT WPOP) TAHUN 2015



HEALTH

• Infeksi virus Zika disebabkan oleh virus yang ditular    
  kan oleh nyamuk Aedes .
• Orang dengan penyakit virus Zika biasanya memiliki  
  gejala-gejala yang dapat berupa demam ringan , 
  ruam kulit , konjungtivitis , otot dan nyeri sendi ,      
  lemas atau sakit kepala . Gejala ini biasanya berlang   
  sung selama 2-7 hari .
• Tidak ada pengobatan khusus atau vaksin yang terse- 
  dia saat ini .
• Bentuk terbaik dari pencegahan adalah perlindungan  
  terhadap gigitan nyamuk .
• Virus ini diketahui beredar di Afrika, Amerika , 
  Asia dan Pasifik .

Zika adalah virus yang merebak dengan perantara 
nyamuk yang pertama kali diidentifikasi di Uganda 
pada tahun 1947 pada monyet rhesus. Hal ini kemudian 
diidentifikasi pada manusia pada tahun 1952 di Uganda 
dan Republik Tanzania . Wabah penyakit virus Zika telah 
tercatat di Afrika , Amerika , Asia dan Pasifik .

• Genre : Flavivirus
• Vector : nyamuk Aedes ( yang biasanya menggigit 
pada pagi dan sore / malam)

Transmisi : Melalui gigitan nyamuk
• Virus Zika ditularkan kepada orang-orang terutama 
melalui gigitan nyamuk Aedes spesies (A. aegypti dan 
A. albopictus) yang terinfeksi. Ini adalah nyamuk yang 
sama yang menyebarkan demam berdarah dan chi-
kungunya.
• Seorang ibu yang sudah terinfeksi virus Zika 
menjelang waktu persalinan dapat menularkan vi-
rus ke bayinya sekitar waktu kelahiran, tapi ini jarang 
terjadi. Ada kemungkinan bahwa virus Zika dapat di-
tularkan dari ibu kepada bayinya selama kehamilan. 
Centers for Disease Control and Prevention  sedang 
mempelajari bagaimana ibu dapat menularkan virus 
ini kepada bayinya.
 • Sampai saat ini, belum ada laporan bahwa bayi 
mendapatkan virus Zika melalui menyusui. Karena 
manfaat dari menyusui, ibu dianjurkan untuk menyu-
sui bahkan di daerah di mana virus Zika ditemukan.
• Penyebaran virus melalui transfusi darah dan hubun-
gan seksual telah dilaporkan.

Tanda dan Gejala
Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi virus Zika akan 
menimbulkan gejala klinis.

FAKTA!
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bentuk kepala bayi yang lebih kecil dari normal) di timur 
laut Brasil. Agen WHO yang menyelidiki wabah Zika men-
emukan semakin banyak bukti tentang hubungan antara 
virus Zika dan microcephaly . Namun , penyelidikan lebih 
lanjut diperlukan untuk lebih memahami hubungan an-
tara microcephaly pada bayi dan virus Zika serta penye-
bab potensial lain.

Diagnosis
Infeksi virus Zika dapat dicurigai berdasarkan gejala dan 
riwayat (misalnya tinggal atau perjalanan ke suatu dae-
rah di mana virus Zika dikenal untuk hadir ) . Segera kun-
jungi dokter Anda jika Anda mengalami gejala seperti di 
atas dan atau  setelah mengunjungi daerah di mana Zika 
ditemukan. Diagnosis virus Zika hanya dapat dikonfirma-
si dengan tes laboratorium untuk keberadaan RNA.

Treatment
Tidak ada vaksin untuk mencegah atau obat khusus un-
tuk mengobati infeksi Zika.
Untuk mengobati gejala : istirahatlah yang banyak, mi-
num cairan untuk mencegah dehidrasi,  minum obat 
seperti acetaminophen atau paracetamol untuk merin-
gankan demam dan nyeri. 
Jangan minum aspirin dan obat non - steroid anti - infla-
masi .Jika Anda minum obat untuk kondisi medis lain , 
berbicara dengan dokter Anda sebelum mengambil obat 
tambahan .Jika kondisi memburuk segera cari  konsultasi 
medis.

Pencegahan
Nyamuk dan tempat-tempat perkembangbiakan mereka 
adalah faktor risiko yang signifikan untuk infeksi virus 
Zika . Pencegahan dan pengendalian sarang nyamuk me-
lalui pengurangan sumber (penghapusan dan modifikasi 
tempat perkembangbiakan) dan mengurangi kontak an-
tara nyamuk dan orang . 
Selama wabah, otoritas kesehatan mungkin menyarank-
an agar penyemprotan insektisida dilakukan. 

HEALTH
Gejala yang paling umum dari Zika adalah de-
mam , ruam kemerahan , nyeri sendi , atau kon-
jungtivitis ( mata merah ) . 
Gejala umum lainnya termasuk sakit otot dan 
sakit kepala . Masa inkubasi ( waktu dari paparan 
gejala ) untuk penyakit virus Zika tidak diketahui, 
tetapi kemungkinan bisa beberapa hari sampai 
seminggu . Penyakit ini biasanya ringan dengan 
gejala yang berlangsung selama beberapa hari 
sampai satu minggu . Biasanya gejala yang mun-
cul tidak terlalu parah sehingga jarang penderita 
sampai harus ke rumah sakit , dan  Zika jarang 
menyebabkan kematian . Virus Zika biasanya 
tetap ada dalam darah orang yang terinfeksi se-
lama sekitar satu minggu tetapi dapat ditemukan 
lebih lama pada beberapa orang .

Potensi komplikasi infeksi virus Zika
 

Selama wabah di Polinesia Perancis dan Brasil 
di masing-masing 2013 dan 2015, otoritas kes-
ehatan nasional melaporkan potensi komplikasi 
neurologis dan auto - imun penyakit virus Zika . 
Baru-baru ini di Brazil , otoritas kesehatan setem-
pat telah mengamati peningkatan sindrom Guil-
lain - Barré (kelemahan/kelumpuhan otot dengan 
onset cepat sebagai akibat dari kerusakan sistem 
saraf perifer) yang bertepatan dengan infeksi vi-
rus Zika di masyarakat umum , serta peningkatan 
bayi yang lahir dengan microcephaly (kelainan 
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22 7Pada suatu malam, seorang buta berjalan di jalan 
yang gelap.  Ia memegang sebuah lentera di tangan 
kirinya, sementara tangan kanannya memegang 
tongkat.  

Dua orang anak muda yang melihatnya segera 
mentertawainya.  Salah seorang dari anak muda itu 
bertanya sambil menahan tawa, "Buat apa lampu 
itu, Bapak Tua, engkau kan buta ?" 
"Dasar bodoh," sahut anak muda yang satunya sam-
bil tertawa terbahak-bahak mentertawai si orang 
buta.

Si orang buta berhenti berjalan dan berkata kepada 
dua anak muda tadi, "Lampu ini bukan untuk me-
nerangi jalanku, karena dengan lampu ini pun aku 
tidak melihat apa-apa.  Lampu ini untuk menerangi 
jalan orang lain agar tidak menabrak aku atau ke-
tika berjalan di dekatku mereka dapat melihat jalan 
yang dilaluinya dengan sedikit lebih terang."

Kedua anak muda terdiam seketika dan merasa 
malu.  

ORANG BUTA DAN LAMPUNYA
Refleksi diri :
Seringkali kita melakukan sesuatu hanya berfokus 
pada diri sendiri, sehingga terkadang kita pun ber-
pikir orang lain akan melakukan hal yang sama den-
gan yang kita pikirkan.  

Sama seperti kedua anak muda tadi, berpikir bahwa 
si orang buta hanya berpikir untuk dirinya sendiri 
saja, padahal si orang buta berpikir pada kepentin-
gan orang lain juga.

Kita diingatkan untuk tidak jemu-jemu berbuat 
baik, karena sesungguhnya di saat kita melakukan 
sesuatu untuk orang lain, sebenarnya kita juga se-
dang melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Apa 
yang kita lakukan untuk orang lain, suatu saat pasti 
akan kembali pada diri kita, karena itu marilah kita 
tekun dalam berbuat baik.

  

ASAH
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Menjadi seorang pemimpin dalam perusahaan/
kantor tentu menjadi tantangan tersendiri. Kamu 
sesungguhnya ingin menjadi seorang pemimpin 
meskipun belum memiliki titel sebagai bos. Agar 
bisa menyalurkan jiwa kepemimpinan tersebut, 
bagaimana cara untuk menumbuhkan position-
ing sebagai seorang leader? Berikut ini ada banyak 
cara yang bisa dicoba:

1. Mengemban Tanggung Jawab Lebih
Belajar untuk bertanggung jawab pada apapun 
yang ada di sekitarmu. Hal itu berarti, selama 
kamu berpartisipasi dalam sebuah projek/peker-
jaan, kamu juga bertanggung jawab jika peker-
jaan tersebut mengalami kegagalan. Belajarlah 
juga untuk bertanggung jawab pada kesalahan 
yang dibuat. Melakukan kesalahan adalah hal 
yang wajar, yang terpenting adalah bagaimana 
cara agar kesalahan tersebut tidak terulang.

2. Percaya pada Kemampuan Diri
Hanya karena semua orang pikir dunia bisnis itu 
kejam, manipulatif, dan licik, bukan berarti kamu 
harus menjadi seorang pemimpin yang seperti itu. 
Buat kontribusi kerja yang baik, percayakan dirimu 
adalah seorang pemimpin yang bisa mengubah 
dunia. Sebarkan pengaruh positif yang kamu pu-
nya ke orang-orang disekitar, inspirasikan mereka 
untuk menjadi lebih baik.

3. Ambil Resiko
Mencoba hal baru. Beranikan diri ambil resiko-
resiko kerja yang ada. Buat dirimu tidak nyaman. 
Seorang leader yang baik adalah yang berani 
beresiko. Mereka tidak takut melakukan hal-hal 
yang diyakini. Untuk menjadi seorang pemimpin, 
kamu bisa memulainya dengan mengambil pro-
jek/pekerjaan yang justru dihindari semua orang.

TIPS
MENJADI PEMIMPIN
DI TEMPAT KERJA

4. Lakukan dan Tulis
Talk less, do more, and write more. Sekecil apapun ide 
yang datang padamu kapan saja, tuliskan. Meskipun bu-
kan sebuah rencana, sekecil ide apapun tulislah. Hal ini 
akan membantumu agar tetap ingat. Jika tidak ditulis ke-
mungkinan ide brilian yang muncul akan segera lenyap. 
Tuliskan semua hal dan simpan.

5. Cermat Melihat Peluang
Tak perlu lagi menciptakan peluang untuk diri sendiri. 
Peluang berada di mana-mana. Kamu hanya perlu lebih 
cermat dan peka dalam melihatnya. Hal ini bisa dimulai 
dengan mengambil project/pekerjaan yang sulit atau 
yang jarang disentuh orang lain, bisakah kamu melihat 
peluangnya?

6. Terbuka

Siap menerima kritikan yang datang dari orang lain. 
Ketika kamu terbuka pada saran-saran yang diberikan, 
saat itulah kamu mendapatkan ide secara cuma-cuma. 
Seringkali ide tersebut datang dari mereka yang lebih 
cerdas darimu. Mereka akan memberikan tips gratis agar 
kamu menjadi lebih baik. Tanggapan atau umpan balik 
yang konstan adalah yang dibutuhkan untuk menjadi 
seorang leader.

7. Give, Give, Give

Itulah cara agar kamu terus berkembang. Tumpahkan 
semua hal yang ada dalam dirimu. Keluarkan semua ide, 
pemikiran, rencana, apapun! Ketika semua dalam dirimu 
sudah dikeluarkan, kamu akan membutuhkan ide baru 
lagi. Darimana kamu akan dapatkan itu? Dari orang-
orang yang ingin menjatuhkanmu, dari para pendukung-
mu yang berharga, atau bahkan dari orang-orang yang 
tak terduga sebelumnya.71128 23
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Sederetan pengalaman panjang di sales dan marketing tidak diragukan lagi. 
Bekerja di berbagai perusahaan farmasi sudah beliau rasakan, mulai dari PT Kal-
be Farma, PT Boehringer Manheim, PT Pradja Pharmaceutical Laboratories, PT 
Prima Hexal dan PT Combiphar, tetapi hatinya tertambat dan berlabuh di salah 
satu divisi PT Dipa Pharmalab Intersains yang pada tahun 2006 merupakan divisi 
yang mulai dioperasionalkan, yaitu ESCOLAB. 

Marketing Director Escolab Division
ROHYAT INDRAWIJAYA

PROFIL KITA
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Beliau lahir di Pamanukan, tepatnya pada akhir bu-
lan Juni. Anak pertama dari 11 bersaudara. Selesai 
pendidikan dari jurusan farmasi ITB dan segera be-
liau aplikasikan disiplin ilmunya dalam karya nyata. 
Dengan semangat yang konsisten dan persisten, be-
liau masih juga menimba & mengembangkan  ilmu 
lain hingga diperolehnya predikat sebagai sarjana 
hukum dan bahkan gelar magisterpun diraihnya .

Beliau terinspirasi dengan filosofi bisnis dari owner 
DIPA Healthcare yaitu Bapak Tjipto Pusposuharto. 
“Bekerja tanpa teori, bekerja berdasarkan feeling”. 
Rasa gatal tidak mungkin diceritakan dengan kata-
kata tanpa dirasakan, harus dirasakan sehingga 
bisa diceritakan bagaimana rasa gatal itu. Kalau di 
perusahaan-perusahaan sebelumnya, beliau banyak 
belajar soal kecepatan (Formula – 1), justru bersama 
Pak Tjipto Pusposuharto beliau mendapatkan pem-
belajaran tentang bagaimana menggunakan feeling 
bisnis.

Walau demikian feeling bisnis tidaklah selamanya 
benar, terkadang beliau juga mengalami kegagalan. 
Beliau pernah gagal dalam memilih produk dimana 
beliau merasa bahwa produk tersebut akan sukses 
saat di launching, ternyata produk tersebut kurang 
diterima oleh pasar dan akhirnya tidak dilanjutkan. 
Walau demikian semuanya harus dilalui dan beliau 
merasa dengan kejadian-kejadian tersebut feeling-
nya semakin hari akan kian ter-asah.  Yang penting 
jangan pernah putus asa atau menyerah dan paham 
akan risiko bisnis dan segera mengambil tindakan 
untuk memperkecil kerugian sekecil apapun. Dalam 
bekerja, beliau mempunyai motto yang mungkin 
bisa menjadi inspirasi kita semua: “Faster than the 
Others”.  Bekerja dengan cepat dan tidak menunda-
nunda pekerjaan apapun. Harus bisa lebih cepat 
dari para pesaing, cepat mengambil keputusan, 
cepat mengambil tindakan & jangan lupa menggu-
nakan feeling. Karena jika kita tidak cepat, maka kita 
akan didahului dan akhirnya kita akan kalah. Dalam 
Formula-1, beda 1 detik saja sudah dianggap kalah.

Beliau juga dikenal dengan segenggam ide-ide kre-
atif & inovasinya. Karena menurut beliau, kita me-
mang harus kreatif dan inovatif, kita harus dapat 
menciptakan perbedaan / differentiation dengan 
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orang lain atau perusahaan lainnya.  Karena inti dari 
seluruh ilmu marketing hanya satu yaitu “differentia-
tion”. Dua tahun terakhir, Escolab berhasil meluncur-
kan beberapa produk sebagai produk generik ber-
merek pertama di pasar Indonesia. Dan itu adalah 
kontribusi Escolab kepada DIPA Healthcare dalam 
menambah nilai citra didalam percaturan bisnis 
farmasi dengan  selalu melakukan “differentiation & 
be faster than the others”. Mencapai hal di atas tentu-
nya tidaklah mudah. Perlu ketegasan dan disiplin dari 
seorang pemimpin dalam mendidik setiap bawahan 
atau sub-ordinatnya. Dan beliau juga sadar bahwa 
saat ini sedang terjadi revolusi mental dari generasi 
kedua (Gen X) ke generasi ketiga (Gen Y). Tindakan 
dan cara pendekatan kepada setiap generasi tidak-
lah sama dan sudah sangat jauh berbeda dibanding 
masa beliau dimana dalam bekerja harus memiliki 
kerja keras dan daya juang yang cukup tinggi.

Beliau berpesan kepada seluruh rekan-rekan yang 
ada di Divisi Escolab dan seluruh karyawan DIPA 
Healthcare agar selalu bekerja dengan cepat dan jan-
gan takut mempunyai banyak pekerjaan karena kita 
harus meyakini bahwa bekerja akan dapat mening-
katkan ketrampilan di kemudian hari. Dan beliau juga 
berpesan untuk team sales dan marketing yang ada 
di lapangan, agar selalu menghayati pekerjaan dan 
menciptakan relasi sebanyak mungkin, karena relasi 
adalah aset buat kita sendiri.
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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 mengun-
dang para professional muda untuk bergabung di PT Dipa Pharmalab Intersains – Licensed Product Division 
sebagai :

Medical Representative
Kualifikasi:
Pria / Wanita Usia Maks 28 tahun, Memiliki SIM C 
dan Motor Pribadi, Pendidikan Min. D3 dari semua 
jurusan, bersedia ditempatkan di seluruh Indone-
sia.

Product Specialist
Kualifikasi:
Pria / Wanita Usia Maks 28 tahun, Memiliki SIM 
C dan Motor Pribadi, Pendidikan Min. D3 Kimia/
Biologi/Science, bersedia ditempatkan di seluruh 
Indonesia.

Product Executive
Kualifikasi:
Pria / Wanita Usia Maks 28 tahun, Min. D3 Kimia/
Biologi/Science IPK di atas 3.25, Mampu berbahasa 
Inggris baik llisan maupun tulisan, Memiliki SIM C 
dan SIM A, bersedia melakukan perjalanan dinas 
ke seluruh Indonesia.

Internal Audit Officer
Kualifikasi:
Pria / Wanita Usia Maks 28 tahun, Pendidikan S1 Ju-
rusan Akuntansi, Komputer Akuntansi, IPK Min. 3.00, 
Jujur dan teliti, bersedia melakukan perjalanan dinas 
ke seluruh Indonesia

Expedition Staff
Kualifikasi:
Pria / Wanita Usia Maks 28 tahun, Memiliki SIM C dan 
SIM A, Pendidikan Min. SMA, Jujur dan Teliti. Bersedia 
ditempatkan di Narogong.

Programmer
Kualifikasi:
Pria / Wanita Usia Maks 28 tahun, Pendidikan Min 
D3 Jurusan Informasi Teknologi (IT), IPK Min. 3.00, 
Menguasai bahasa pemograman dan RDBMS, Men-
guasai JAVA, My SQL, PHP, Progress, Pascal, C++, lebih 
disukai yang menguasai ERP.
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RECRUITMENT

STORY

Seiring berkembangnya DIPA HEALTHCARE yang 
mempunyai Visi “Menjadi Korporasi Bisnis Kesehatan 
Terkemuka dan Berkembang Cepat dengan Standar 
Kelas Dunia.” Maka dari itu Tim Rekrutmen terpacu 
untuk terus meningkatkan dan mengembangkan 
kualitas mutu karyawan yang akan kami rekrut, se-
hingga kami terus bekerja sama dengan Universitas 
dan Institusi-institusi pendidikan ternama di Indo-
nesia serta kami akan bekerjasama dengan Sekolah 
Menengah Farmasi khususnya area Jawa, salah sa-
tunya yang sudah bekerja sama di tahun ini adalah 
SMK Kartek 2 Jatilawang, Purwokerto.

Proses kerja sama sudah berlangsung dari 22 De-
sember 2015, dimana pada tanggal tersebut di mu-
lai dengan psikotes 180 siswa dan dari hasil psikotes 
tersebut ada 25 karyawan yang lolos seleksi psikotes.
Pada tanggal 13 Januari 2016 Tim Rekrutmen me-
ngadakan interview kepada 25 orang tersebut, 
dari hasil interview ada 16 orang yang lulus seleksi 
dan akan bergabung dengan DIPA di Jakarta un-
tuk mengikuti pelatihan di minggu ke-III April 2016 
guna mempersiapkan mereka terjun ke lapangan.
Kami dari Tim Rekrutmen akan terus berusaha men-
jalin kerja sama dengan SMF khususnya di Area Jawa 
untuk meningkatkan proses rekruitment terutama 
untuk Field Force dan yang terpenting semoga ke- 
depannya kita semua dapat membuat DIPA semakin 
berkembang dan dikenal oleh banyak orang sesuai 
dengan Visi Perusahaan. 
-MEL-

SMK KARTEK 2 JATILAWANG 
PURWOKERTO

Perekrutan Karyawan
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INFOTOKOH KITA

Self-determination merupakan salah satu konsep 
yang berkaitan dengan motivasi dan kepribadian 
manusia. Seseorang dikatakan telah memiliki 
self-determination ketika seseorang tersebut leb-
ih dipengaruhi oleh motivasi dari dalam dirinya 
sendiri (intrinsic motivation) daripada motivasi 
dari lingkungan eksternal (external motivation). 
Intrinsic motivation sendiri merujuk pada ke-
adaan dimana seseorang memulai suatu aktivi-
tas untuk dirinya sendiri karena merasa aktivitas 
tersebut menarik dan dapat mencapai kepuasan 
dengan melakukan aktivitas tersebut. 

Pada beberapa kasus, intrinsic motivation tidak 
sepenuhnya bersumber dari dalam diri sendiri. 
Intrinsic motivation dapat berupa external mo-
tivation yang telah terinternalisasi pada indi-
vidu dimana value yang berasal dari lingkungan 
eksternal tersebut telah berasimilasi dengan 
value yang semula dipercaya oleh individu terse-
but. Edward L. Deci dan Richard M. Ryan, yang 
sebelumnya melakukan penelitian pada motivasi 
intrinsik dan ekstrinsik dalam diri individu, kemu-
dian mengembangkan konsep motovasi tersebut 
dan menyatakan tiga kebutuhan psikologis dasar 
yang mempengaruhi motivasi tersebut. 

Ketiga kebutuhan psikologis dasar yang dapat 
mempengaruhi self determination tersebut 
merupakan: 
1. Kompetensi (competence) : kebutuhan untuk 
dapat mengontrol outcome dan keinginan untuk 
menguasai skill tertentu. 

SELF DETERMINATION
2. Keterkaitan (relatedness) : merupakan kebutuhan yang 
dimiliki oleh hampir semua orang dimana manusia mem-
punyai keinginan untuk berinteraksi, berhubungan dan 
peduli satu sama lain. 
3. Autonomy : kebutuhan untuk menjadi ‘alasan hidup’ 
untuk dirinya sendiri serta berintegrasi dengan dirinya 
sendiri meskipun tidak berarti bahwa manusia tersebut 
dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Keberadaan dari ke-
tiga kebutuhan dasar psikologis ini sendiri berbeda-beda 
pada setiap individu. Seseorang boleh jadi mempunyai 
kebutuhan akan kompetensi yang lebih menonjol na-
mun seseorang yang lain memiliki kebutuhan akan oto-
nomi yang lebih menonjol. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 
keadaan sosial, budaya, usia dan perkembangan zaman. 

Disamping itu, Deci dan Vansteenkiste menyatakan bah-
wa terdapat tiga elemen utama pada self-determinisme, 
yaitu: 1. Humans are inherently proactive with their po-
tential and mastering their inner forces (such as drives 
and emotions) 2. Humans have inherent tendency toward 
growth development and integrated functioning 3. Op-
timal development and actions are inherent in humans 
but they don’t happen automatically Untuk mewujudkan 
ketiga potensi tersebut, individu membutuhkan nurture 
dari lingkungan sosialnya. Ketika individu sudah berhasil 
mengaktualisasikan potensinya tersebut maka individu 
tersebut akan memperoleh konsekuensi berupa perkrm-
bangan dan well-being, namun apabila ketiga kebutuhan 
dasar tidak terpenuhi maka pengaktualisasian tersebut 
tidak akan berhasil.
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