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Kamis tanggal 28 Agustus  2013 bertempat di Bali Nusa Dua 
Convention Centre,  berlangsung event The 5th Asian and 
Oceanian Conggress of Clinical Neurophysiology.  Event ini 
diikuti lebih dari 500 peserta dokter saraf dari asia pasifik.   
PT. Dipa Pharmalab Intersains selaku wakil principal dari 
Grifols dengan produk kebanggaannya Gamunex IGIV 10% 
No sugar added,  ikut berpartisipasi dalam Prelunch Sympo-
sium dihari pertama dengan judul The role of IGIV in Guil-
lain Barre Syndrome. Simposiumtersebut dimoderatori oleh 
Ketua AOCCN Dr. Manfaluthi Hakim, SpS(K) dan memiliki  
tiga orang pembicara, duapembicara dari luar negeri yaitu  
Jepang Prof. Dr. Nobuhiro Yuki, PhD dan Ass. Prof. Dr. Noor-
tina Shahrizaila, PhD dari Malaysia,  satu pembicara lagi dari 
Semarang Dr. Retnaningsih, SpS-KIC.  Selain Simposium, 
PT. Dipa  juga mengikuti booth eksibisi selama tiga hari dari 
tanggal 29-31 Agustus 2013.  Di booth PT. Dipa, Seluruh 
produk GRIFOLS menjadi andalan dengan bintang utama 
Gamunex-C IGIV 10% No sugar Added.  BOD diwakili oleh 

Bapak Utoyo Pusposuharto dan Bapak Herizal Busnamy 
beserta prinsipal Grifols menyempatkan Hadir di simposium 
dan booth serta foto bersama di Wall of Fame AOCCN. Pada 
hari pertama seluruh dokter yang datang ke booth PT. Dipa 
diwajibkan  mengisi kuisioner berisi pesan produk GRIFOLS 
dan Gamunex. Seluruh dokter yang mendatangi Booth PT. 
Dipa juga diberikan pesan dan benefit produk secara con-
tinue melalui detailing FF dan juga perangkat audio visual 
yang ada.  Sesudahnya mendapatkan refreshment berupa 
Starbucks Coffe dan  kupon untuk foto di wall of Fame 
AOCCN.  Malamnya tepat jam 18.30 berlangsung Dinner 
gathering di Restoran Jimbaran Bay Seafood dengan tema 
Sunset Sensation with Grifols.  Dihadiri lebih dari dua puluh 
lima  KOL Gamunex se Indonesia dan BOD  Bapak Utoyo 
Pusposuharto dan Bapak Herizal Busnamy serta principal 
GRIFOLS.   

Nusa Dua, 28-31 Agustus 2013
The 5  AOCCNth
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ESENSI HIDUP
Buka Puasa Bersama Dipa 26 Juli 2013

Ready ?for

1. Apa yang digambarkan dalam logo tema Dipa 2013?

2. Terletak di propinsi mana letak pabrik PT. DPI ?

3. Sebutkan 5 produk DIPA 

Kirimkan jawaban andamelalui email ke : eddy.wijaya@dipa.co.id

Siapa cepat dia dapat

AYO!

Yuk, ikutan Dipaquiz buat mengasah 
pengetahuan kalian seputar Dipa. 
Gimana Caranya?
mudah kok...nich

Pemenang akan diumumkan
tanggal 30 September 2013 
melalui email dan akan dimuat 
pada Swaradipa edisi 27.

GET THE PRIZE!!

SERBA - SERBI
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a fun way to

30 Agustus 2013



KATASETO

Bulan baik baru saja kita lalui, Hari Kemenangan baru 
kita rayakan. 
Apa hal baik yg telah Anda lakukan, dan kemenangan 
apa yang telah Anda buat?
Terpikirkah kita saat 68 tahun lalu kita di usia ini? 
Usia produktif tanpa memikirkan peperangan mela-
wan penjajah? Seperti apa rasanya harus mencari 
nafkah sambil berperang dan berjuang. Peran kecil 
yang menjadi tanggungjawab besar sudah jamak 
ketika itu; bagian dapur, pengantar surat. Coba kita 
bandingkan dengan peran kita saat ini. Kita tidak per-
lu lagi berperang melawan penjajah, tanggungjawab 
kita mengkin tidak seberat saat revolusi di usia yang 
sama ketika itu. Lalu langkah menuju kemenangan 
seperti apa yang mau kita “proklamir”kan?
Berjuanglah….Buatlah goal setting. Kalahkanlah ke-
malasan, kerakusan, keirian, kedengkian, kecemasan 
dan kegalauan Anda! Latihlah kedisiplinan, kerenda-
han hati, kesabaran, keimanan dan kehendak Anda 
yang kuat untuk menjadi lebih baik. Ramadhan lalu, 
menjadi saringannya.
Sesuatu yang berarti harus Anda perjuangkan. Istira-
hat jika diperlukan, tapi jangan pernah Anda berhenti. 
Waktu terbaik untuk berbahagia adalah sekarang. 
Tempat terbaik untuk berbahagia adalah di sini. Dan 
cara terbaik untuk berbahagia adalah membahagia-
kan orang lain.
Atas nama redaksi, kami mengucapkan:

Selamat Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir Batin 1434H

Yang Anda pikirkan, menentukan yang Anda lakukan. 
Dan yang Anda lakukan, menentukan yang Anda 
hasilkan. Maka ukuran dan kualitas dari pikiran Anda, 
menentukan ukuran dan kualitas hasil dari pekerjaan 
Anda. Selamat Berjuang demi kualitas diri yang lebih 
baik. Proklamasikan kebanggaan Anda saat goal set-
ting Anda telah tercapai, demikian seterusnya, buat-
lah pencapaian-pencapaian yang baru….

Redaksi

Merdeka di bulan penuh kemenangan

Mahardhika
editor’s note
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Mailbox
Rubrik mailbox diperuntukkan bagi pembaca Swaradipa yang 
mempunyai ide, pertanyaan atau usulan kepada redaksi seputar 
penerbitan Swaradipa maupun hal-hal lain di lingkungan DIPA.
Kirimkan artikel anda serta cantumkan identitas diri seperti nama 
& departemen ke Redaksi Swaradipa melalui email ke 
eddy.wijaya@dipa.co.id / seto.wulandono@dipa.co.id.
Artikel yang dikirim tidak boleh mengandung SARA, diedit dan 
akan menjadi milik redaksi Swaradipa. 
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Bulan puasa tahun 2013 ada yang berbe-
da, kenapa berbeda ? Karena diadakannya 
training New Medical Representative se-
lama seminggu dari 15-21 Juli 2013 yang 
dilaksanakan ruang Auditorium DSO. Train-
ing New Medical Representative tahun ini 
di ikuti oleh 31 peserta yang terdiri dari ber-
bagai daerah asal, mulai dari Medan sam-
pai dengan Bali.
Walaupun diadakan di bulan puasa para 
peserta sangat antusias untuk melaksana-
kan training dengan semangat. Training 
ini bertujuan untuk meningkatkan medical 
knowledge mereka, selain itu juga untuk 

TR
A
IN

IN
GNEW

MEDICAL
REPRESENTATIVE

memperkenalkan product apa saja yang akan 
mereka jual kelak. Awal training ini seperti train-
ing umumnya yang dibuka oleh Marketing Direc-
tor Bapak Herizal Busnamy. Selain menambah 
knowledge pada diri mereka masing-masing 
training ini juga memberikan pengalaman untuk 
mereka ketika dilakukan role play, yaitu simu-
lasi ketika medrep mempresentasikan dokter 
bagaimana cara mereka melakukan penawaran 
dan detailing product.

asah
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DO U KNOW?

Sifat Buruk Manusia 7
Bahasa latin sloth adalah socordia. Kemalasan menjadi sebuah dosa, karena ke-
malasan mengakibatkan kegagalan manusia untuk mengembangkan talenta yang 
telah diberikan kepada dia. Walaupun kemalasan adalah dosa yang paling ringan 
dibandingkan dosa lainnya namun kemalasan adalah pemicu utama dosa-dosa lain 
yg lebih besar. Dosa kemalasan juga berhubungan dengan Despair ak.Tristitia alias 
putus asa. Orang malas dan putus asa adalah sebuah suatu kondisi dimana se-
seorang gagal memanfaatkan talenta yg dimilikinya.

SLOTH/ KEMALASAN

Bahasa latin wrath adalah ira yang dikenal juga anger or rage, amarah dapat men-
imbulkan sebuah penyangkalan akan kebenaran, ketidak sabaran, balas dendam 
dan menimbulkan suatu niat jahat untuk menghancurkan seseorang. amarah dapat 
timbul akibat dari alasan yang egois, semacam kecemburuan.

WRATH/ AMARAH

Bahasa latin gluttony adalah gula yang memiliki pengertian mengkonsumsi se-
cara berlebihan hingga mencapai sebuah titik point yang sia-sia alias terbuang 
sia-sia, alias rakus makan!
Ada 6 cara yang mengarah kepada dosa ini. 
a. Praepropere – makan terlalu cepat dari pada waktunya.
b. Laute – makan makanan yang terlalu mahal.
c. Nimis – makan secara berlebihan / rakus.
d. Ardenter – makan dengan hasrat yang sangat besar.
e. Studiose – makan secara sengit/ alias tak mau kalah ama yang lain.
f.  Forente – makan secara liar/ alias makan tidak beraturan, tidak beradat, ma     
    kan seperti binatang.

GLUTTONY/ KERAKUSAN

Bahasa latin envy adalah invidia yang berarti suatu kondisi akan ketidakpua-
san dari sebuah keinginan.
Kecemburuan timbul akibat 2 faktor general/utama yaitu:
a. akibat dari sebuah kondisi ketidak mampuan untuk memiliki sebuah benda/
barang yang lebih baik. (inilah faktor yang paling sering terjadi, kita melihat 
teman kita memiliki HandPhone tercanggih maka hati kita pun muncul rasa iri 
hati dan memiliki keinginan untuk memilikinya secepat mungkin)
b. akibat dari ketidakpuasan hati kita untuk melihat seseorang yang memiliki 
kondisi lebih bahagia dari kita dan kita selalu berkata “andai saya adalah dia 
dan dia adalah saya”!

ENVY/ IRI HATI

Bahasa latin lust adalah luxuria memiliki sebuah artian nafsu birahi. Nafsu 
birahi disamakan sebagai kebiasaan sex, namun hal ini termasuk ke dalam  
sexual addiction, fornication, adultery, bestiality, rape, perversion dan incest. 
(semua hal ini memiliki pengertian zinah dan perbuatan nafsu birahi lainnya).

LUST/ NAFSU

Bahasa latin greed adalah avaritia yang juga dikenal sebagai avarice / covet-
ousness yang berarti hampir sama seperti nafsu dan kerakusan hanya ini lebih 
mengarah kepada kekayaan. Kekayaan membuat semuanya berubah, bahkan 
demi sesuatu yang fana kita rela menjual sesuatu yang abadi demi uang, 
termasuk didalamnya:
a. disloyalty, deliberate betrayal or treason yang mengarah kepada pengkhi  
    anatan terutama untuk memperoleh kepentingan pribadi contohnya pe 
    nyuapan.
b. scavenging and hoarding material = penimbunan kekayaan
c. theft and robbery = pencurian dan perampokan terutama pada penipuan,  
    kekerasan dan penyelewengan hukum semuanya terinspirasi dari dosa  
    ketamakan tersebut.
d. simony = Meminta sumbangan atau semacamnya untuk kepentingan  
    sendiri, dengan iming-iming mendapat imbalan 2x lipat dari yang diberikan,  
    bersifat menyesatkan.

GREED/ KETAMAKAN

Bahasa latin pride adalah superbia yang dikenal juga hubris, yaitu dosa paling 
utama, ter-origin, dan paling berbahaya dari seluruh dosa yang ada termasuk 
sumbernya yang menciptakan dosa ini adalah iblis tingkat tertinggi. Harga diri 
yang tinggi seorang manusia membuat manusia menjadi sombong, kesombon-
gan membuat mereka menjadi merasa paling benar diantara yang lain.
Kesombongan membuat manusia menjadi terkutuk dimata Tuhan. Kesombon-
gan membuat manusia mencintai dirinya sendiri. Kesombongan merupakan 
puncak dari seluruh dosa yang berarti, demi harga diri apapun akan dilakukan. 

PRIDE/ KEBANGGAAN

Dalam menjalani hidup, sifat buruk manusia akan selalu mengiringi dan menghiasi perjalanan 
hidup sebagai manusia, kadang keburukan sifat seseorang lebih dominan dari sifat baiknya. 
Sudah terbukti sifat buruk itu sendiri akan menghambat tingkat kesuksesan manusia.

asah
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Tips

1 Jangan asal sarapan
Mulailah hari dengan sarapan 300-400 kalori, tapi bukan dengan makanan berlemak tinggi. 
“Pilihlah setangkup roti gandum panggang isi dadar 1 butir telur, ditambah 1 mangkuk salad. 
Atau, 100 gram nasi dengan 1 potong ikan ditambah 1 mangkuk sayur.

2 Gerak, dong!
Olahraga selama 60-90 menit, 3-4 kali seminggu, wajib dilakukan. Paduan aerobik berupa 
joging dan jalan kaki, masing-masing berselang-seling setiap 3 menit, cukup efektif mem-
bakar lemak. Jika tak sempat, berjalan kaki keliling rumah atau ruangan kantor selama 5 
menit setiap selang satu jam bisa membakar 200-300 kalori.

3 Lebih banyak serat
Serat juga punya peran dalam mengusir lemak. Makin banyak serat yang masuk dalam tu-
buh, volume feses akan makin cepat membesar karena serat bersifat menyerap air. Orang 
dewasa perlu 21 gram serat per hari. “Jika Anda biasa makan buah dan sayur, tambahlah 
porsinya menjadi 5 mangkuk per hari. Bagilah dalam 5 kali makan,” anjur dr. Endang.

4 Percepat makan pagi   
Jangan menghapus makan pagi. Sebuah penelitian mengungkapkan, 4.000 orang Amerika 
dewasa yang berhasil menurunkan berat badannya sekitar 15 kg dalam setahun  adalah 
mereka yang tak pernah lupa sarapan. Biasakan sarapan pukul 9.00 cobalah digeser men-
jadi pukul 7.00 agar proses pembakaran energi dimulai lebih cepat.

5Kurangi karbohidrat dan perbanyak asupan protein.
Tubuh memerlukan waktu lebih banyak untuk memroses karbohidrat kompleks. Karbohidrat 
akan dipecah menjadi gula, dan ketika tidak digunakan sebagai bahan bakar maka akan diubah 
menjadi lemak. Untuk protein, tubuh akan mengubahnya menjadi otot jika dikonsumsi dalam 
jumlah moderat dan diimbangi dengan olahraga yang tepat.

6 Tak perlu terlalu ketat
Anda tetap butuh 1.200-1.500 kalori per hari agar tubuh tetap prima. Membabat kalori hingga 
tersisa 600 sampai 800 kalori per hari akan memperlambat proses metabolisme tubuh. Jika 
metabolisme berjalan lambat, kesempatan lemak menimbun dalam tubuh pun makin besar. 
Bukannya langsing, malah penyakit yang datang.

Kunyah makanan 

36 kali!
Coba hitung, berapa 
jumlah kunyahan 
Anda sewaktu ma-
kan? Jika kurang 
dari 36 kali, cobalah 
tambah. Makin lama 
Anda mengunyah, 
makanan akan le-
bih mudah dicerna, 
Anda pun akan lebih 
mudah merasa ke-
nyang.

7Perbanyak minum air putih
“Kurang minum bisa memperberat kerja ginjal yang dapat menyebabkan 
terjadinya dehidrasi. Hal ini dapat mengganggu sistem metabolisme tu-
buh. Jika rajin minum air putih 8–10 gelas per hari, tanpa diet apa pun, 
maka dalam waktu satu tahun bobot Anda bisa turun hingga 2,5 kg.

Cara Menurunkan

BERAT BADAN
Dengan Sehat7

tips
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Prinsip dasar tubuh kita adalah keseimban-
gan. Seimbang antara air yang masuk dan 
air yang keluar dari tubuh. Suply air untuk 
tubuh kita berasal dari minum dan makanan. 
Makanan yang banyak air seperti buah, sop, 
soto dan es krim akan memberikan jumlah 
air yang banyak ke dalam tubuh. Sedang-
kan untuk pengeluaran air, tubuh kita men-
geluarkan melalui air seni, pernafasan, kulit 
dan feces. Jika kita diare maka pengeluaran 
cairan akan meningkat. Demikian juga jika 
kita banyak berkeringat, maka pengeluaran 
cairan akan meningkat. 
Berapa banyak cairan yang keluar dari tu-
buh? Cairan yang keluar dari tubuh melalui 
pernafasan dan keringat tidak kita rasakan 
dan jumlah total sehari dapat mencapai 500 
ml sampai 800 ml. Jika udara sangat panas 
atau kita beraktivitas fisik berlebihan seperti 
olah raga berat atau lari terbirit-birit maka 

Berapa banyak kita haus minum sehari? Ada yang berpendapat 
2 liter, ada juga yang bilang 2,5 liter sehari, yang lain bilang 8 
gelas. Jadi berapa sebenarnya kebutuhan minum kita?

jumlah cairan yang hilang ini akan mening-
kat. Kehilangan cairan melalui urine sekitar 
1500 ml per hari. Tetapi ini juga tergantung 
dengan aktivitas fisik dan kondisi tubuh. Di-
mana tubuh banyak mengeluarkan cairan 
melalui jalur lain maka pembentukan urine 
akan berkurang dan sebaliknya. Jika masu-
kan air banyak dan pengeluaran cairan 
melalui tempat lain sedikit seperti pada 
udara dingin, maka pembentukan urine 
akan meningkat alias beser.
Kesimpulannya adalah kita harus menjaga 
keseimbangan antara masukan dan kelu-
aran cairan dalam tubuh kita. Pertanyaan 
selanjutnya, bagaimana kita bisa menge-
tahui kebutuhan cairan tubuh kita dengan 
cara mudah dan cepat? 
Apakah rasa haus dapat dijadikan pato-
kan untuk mengukur kecukupan cairan di 
tubuh kita? Rasa haus menunjukan bahwa 
kita butuh cairan dan jika tidak haus maka 
kita tidak perlu minum, benar demikian? 
Ternyata tidak, rasa haus dapat timbul pada 
kondisi cairan cukup tetapi kita menderita 
penyakit seperti kencing manis (diabetes 
mellitus). Demikian juga saat kita tidak 

haus, tidak berarti bahwa tubuh memiliki cukup cairan karena pada daerah dingin atau saat 
kita berkonsentrasi penuh kita tidak mudah merasa haus walaupun sesungguhnya tubuh 
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Karenanya minum yang cukup dan pantau kecukupan cairan dengan memperhatikan warna 
air seni yang dibentuk demi keseimbangan cairan tubuh.
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Dalam menu sehat dikenal istilah "empat sehat lima sempurna". Penyempurna 
ini adalah susu. Istilah ini tidak berlebihan karena minuman putih bersih ini 
memiliki kandungan nutrisi yang lengkap dibandingkan minuman lainnya 
sehingga susu memiliki banyak khasiat yang sangat bermanfaat bagi tubuh.

SUSU & MANFAATNYA

Karena memiliki kandungan nutrisi tersebut, maka susu 
memiliki manfaat yang tidak sedikit, diantaranya:

  Mencegah osteoporosis dan menjaga tulang tetap    
  kuat. Bagi anak-anak, susu berfungsi untuk pertum-                    
  buhan tulang yang membuat anak menjadi bertambah  
  tinggi.
  Menurunkan tekanan darah.
  Mencegah kerusakan gigi dan menjaga kesehatan mu   
  lut. Susu mampu mengurangi keasaman mulut, mer 
  angsang air liur, mengurangi plak dan mencegah gigi  
  berlubang.
  Menetralisir racun seperti logam atau timah yang mung 
  kin terkandung dalam makanan.
  Mencegah terjadinya kanker kolon atau kanker usus.
  Mencegah diabetes tipe 2.
  Mempercantik kulit, membuatnya lebih bersinar.
  Membantu agar lebih cepat tidur. Hal ini karena kand 
  ungan susu akan merangsang hormon melatonin yang  
  akan membuat tubuh mengantuk.

 

Jenis-jenis susu yang tersedia di pasaran juga ber-
macam-macam. Ada istilah-istilah yang dikatakan seba-
gai zat yang terkandung dalam susu yang mungkin be-
lum Anda ketahui. Beberapa istilah tersebut yaitu:

Full cream
Mengandung 4% lemak dan umumnya banyak me-
ngandung vitamin A dan vitamin D.

Low fat
Susu rendah lemak, karena kandungan lemaknya hanya 
setengah dari susu full cream.

Skim
Susu yang kandungan lemaknya lebih sedikit lagi, kurang 
dari 1%.

Susu evaporasi
Yaitu susu yang telah diupkan sebagian airnya sehingga 
menjadi kental. Mirip dengan susu kental manis, tetepi susu 
jenis ini rasanya tawar.

Susu pasteur
Susu yang melalui proses pasteurisais (dipanaskan) 65° 
sampai 80° C selama 15 detik untuk membunuh bakteri 
patogen yang dapat menyebabkan penyakit.

Flavoured
Sebenarnya susu full cream atau low fat yang ditambahkan 
rasa tertentu untuk variasi. Misalnya susu coklat, strawberry, 
pisang, dan rasa lainnya. Umumnya memiliki kandungan 
gula yang lebih banyak karena penambahan rasa ini.
    
Calcium enriched
Susu yang ditambah dengan kandungan kalsium dan kan-
dungan lemaknya telah dikurangi.
    
UHT
Merupakan singkatan dari Ultra-High Temperature-Treated. 
Susu jenis ini adalah susu yang dipanaskan dalam suhu 
tinggi (140° C) selama 2 detik yang kemudian langsung di-
masukkan dalam karton kedap udara. Susu ini dapat disim-
pan untuk waktu yang lama.
    
CLA
Susu ini bermanfaat bagi orang yang ingin merampingkan 
tubuh. Kepanjangan dari CLA adalah Conjugated Linoleic 
Acid yang akan membantu dalam pembentukan otot dan 
mempercepat pembakaran lemak.

Walaupun memiliki banyak manfaat, tetapi banyak orang 
yang enggan minum susu. Ini terlihat dari minimnya kon-
sumsi susu masyarakat Indonesia per tahunnya. 

Salah Satu alasan yang sering dikemukan adalah ma-
halnya harga susu. Untuk harga susu, sebenarnya ada 
banyak susu yang harganya telah disesuaikan. Dan 
mengingat banyak nutrisi yang dikandungnya, maka yang 
diperlukan adalah menanamkan kesadaran akan manfaat 
susu agar masyarakat dapat mengkonsumsi dan tidak 
menganggapnya sebagai barang mahal.

Alasan lainnya adalah tidak suka minum susu karena 
membuat mual atau sakit perut sehabis minum susu. 
Bila Anda merasa sakit perut setelah minum susu, berarti 
Anda menderita intoleransi laktosa. Penyebabnya karena 
kurangnya produksi laktase dalam tubuh. Laktase ada-
lah enzim yang dihasilkan usus kecil yang berfungsi me-
mecah laktosa yang terkandung dalam susu agar dapat 
diserap oleh tubuh. Tetapi bagi penderita intoleransi lak-
tosa, proses pemecahan laktosa tidak berlangsung sem-
purna sehingga laktosa yang tidak tercena akan masuk 
dalam usus besar dan dicerna oleh bakteri yang ada di 
dalamnya sehingga menyebabkan perut kembung, berisi 
banyak gas, dan diare.

Minum susu hangat sebelum tidur 
malam baik lho untuk membuat 
tidur Anda lebih nyenyak. Sebab 
susu memiliki asam amino yang 
disebut tryptophan, yang bisa 
mendorong seseorang tidur lebih 
nyenyak.

tips

MENGAPA MINUM SUSU?
MANFAAT SUSU

JENIS SUSU

Sebagai solusi dari perasaan mual atau sakit perut, Anda 
dapat mengganti susu dengan produk olahan susu seperti 
keju, yoghurt, es krim, susu evaporasi atau susu kede-
lai yang tidak mengandung laktosa. Beberapa produsen 
susu juga telah membuat susu tanpa laktosa yang dapat 
dikonsumsi oleh pendeita "intoleransi laktosa".

Bila Anda hendak mengkonsumsi susu, sebaiknya Anda 
tidak menggunakan susu kental manis karena susu jenis 
ini kandungan nutrisinya lebih rendah akibat proses pem-
buatannya juga banyak mengandung lemak dan gula yang 
kurang baik untuk tubuh. Konsumsi susu yang dianjurkan 
adalah 3 porsi setiap hari. Satu porsi yang dimaksud ada-
lah 250 ml susu yang setara dengan 35 gram keju atau 
200 gram yoghurt atau 200 gram es krim. Jadi, tidak ada 
alasan bagi Anda untuk tidak minum susu bukan?
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TIPSNYA :
1. Menjaga berat badan

2. Olahraga

3. Konsumsi suplemen untuk persendian

4. Mengkonsumsi makanan sehat

5. Memilih alas kaki yang nyaman

6. Hindari gerakan meregangkan jari tangan

7. Jika ada perubahan bentuk pada lutut,    
    mis. kaki berbentuk O, jangan dibiarkan.  
    Hal ini akan menyebabkan tekananyang  
    tidak merata pada semua permukaan      
    tulang.

OSTEOARTHRITIS
            sia Lanjut merupakan proses                       
              alamiah dan setiap makhluk  
              yang hidup pasti mengalaminya.  
    Seperti pada sebuah mobil, setiap onderdil  
    mempunyai masa pakai tertentu. Jangka waktu  
    masa pakainya tergantung pada perawatannya,  
    semakin baik perawatan maka semakin lama    
    pula masa pakai onderdil tersebut.                                  
    Hal yang sama terjadi dengan organ-organ di    
    tubuh kita. organ-organ ditubuh kita pun      
    mengalami penurunan fungsi seiring dengan  
    bertambahnya usia. Penurunan  fungsi organ      
    ini disebut Degeneratif. 

Lutut  merupakan salah satu organ tubuh yang 
dapat mengalami gangguan degeneratif, yang 
disebut Osteoarthritis (OA). Setiap orang tua 
pasti mengalami Osteoarthritis pada sendi lutut, 
hanya saja ada yang menyadari dan ada yang 
tidak. OA tidak dapat di sembuhkan, tetapi dapat 
di hambat prosesnya agar tidak bertambah 
parah.

Apa sih  OSTEOARTHRITIS (OA) itu ??

Osteo   : tulang 	
Artikuler   : sendi 	
-itis   : inflamasi / peradangan 	

Osteoartritis (OA) merupakan kumpulan kondisi yang 
berpengaruh pada sendi dengan tanda dan gejala 
berhubungan dengan rusaknya integritas kartilago  
artikuler  (rawan sendi) . 

Sumber : American College of Rheumatology (ACR)

U

OSTEOARTHITIS

1. Nyeri pada saat awal melangkah

2. Nyeri pada saat berdiri

3. Nyeri pada saat naik turun tangga

4. Kaku sendi saat bangun tidur

5. Pembengkakan pada persendian

GEJALANYA :

LUTUT TERASA NYERI 

SAAT NAIK TANGGA?

KHUSUS 
K A R YAWA N

OSTRIMIX
Food suplement yang mengandung Glukosamin, Kon-
droitin dan MSM yang dapat membantu pembentukan 
komponen struktural rawan sendi & mengurangi rasa 
nyeri.

Tersedia dalam kemasan 30 kaplet/box

Kebutuhan asupan glukosamin 1000-1500mg/hari,
setara dengan 3 kaplet Ostrimix.NORMAL PRICE 

NOW ONLY
Rp 77.000,-/Box

Rp 154.000,-/Box

PESAN 
SEKARANG !

Berminat ?

email  : evawana@dipa.co.id
cc  : steno@dipa.co.id
    resti@dipa.co.id
    andri.mulyadi@dipa.co.id
subject  :  Ostrimix Family Care
isi :  Nama pemesan  : .......
    No. telp/HP         : .......
    Jumlah pesanan : ....... box 

LUAR JAKARTA SMS KE
0888 8512 512
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Lebih dari itu, bulan puasa 
bisa menjadikan momen yang 
tepat bagi semua orang di 
dalam memperbaiki diri sem-
bari meningkatkan kualitas 
keimanan juga mempertajam 
empati serta menyisihkan se-
bagian harta untuk berbagi ke 
sesama yang membutuhkan.
Ini merupakan simbolisasi 
untuk memahami kondisi 
kekurangan saudara-saudara 
yang kurang beruntung.

KEMBALI PADA 
ESENSI HIDUP
CSR DIPA UNTUK PANTI RUHAMA DAN WARGA SEKITAR PERUSAHAAN

Menahan Diri dan Memperta-
jam kepekaan terhadap sesa-
ma, melakukan hal-hal baik 
untuk orang lain, memberi man-
faat pada sesama, menjaga 
diri dari menyakiti orang lain, 
sembari meningkatkan kualitas 
keimanan, adalah pintu-pintu 
yang menjadi jalan menuju ke-
bahagiaan. 
Rasa bahagia akan menjadikan 
jiwa dan raga lebih sehat dan 
kuat, siap menghadapi tantan-
gan-tantangan di hari esok.
Semoga menjadikan hal yang 
sangat berguna.  
AMN

Kunjungan ke Panti Asuhan dan Pondok Pesatren 
RUHAMA di Parung Jawa Barat pada tanggal 28 Juli 2013

Pembagian Paket Sembako untuk
 para janda di lingkungan kantor KJR 66

Puasa tak sekedar ritual menahan lapar di 
siang hari selama sebulan penuh. 

Pembagian Paket Sembako 
untuk Ibu Narti beserta cucunya

CSR
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Kenali UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang 
iklannya sering nongol di TV. 
Koperasi dalam arti umum adalah suatu kumpulan orang-
orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu 
organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud 
mensejahterakan anggota.
Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858) 
yang diterapkannya pertama kali pada usaha pemintalan ka-
pas di New Lanark, Skotlandia

Koperasi di Indonesia diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja 
di Purwokerto, Jawa Tengah pada Tahun 1896. Dia mendi-
rikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya 
yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu 
berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Utomo. To-
koh nasional yang dengan gigih mendukung koperasi adalah 
Moh. Hatta, wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, 
sehingga beliau disebut dengan Bapak Koperasi Indonesia[3]. 
Secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada 
tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres I di Tasikmalaya yang di-
peringati sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 
perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisa-
han kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk men-
jalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan ber-
sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan 
nilai dan prinsip koperasi.[4] Koperasi ini diatur berdasarkan 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Koperasi DIPA yang kita kenal selama ini, sejatinya adalah 
credit union. Dan ternyata ada semacam perbedaan dengan 
konsep koperasi sebagaimana dimaksud dalam UU Kuperasi 
yang baru. Pinjaman yang diberikan kepada anggota Credit 
Union adalah murni dari modal yang tergabung di dalamnya 
dan bukan dari pinjaman yang berasal dari pihak ketiga. Jika 
Credit Union telah tidak masuk dalam Undang-Undang Perko-
perasian, maka kedepan mungkin akan dibuatkan aturan yang 
lebih spesifik/khusus baik dari segi hukum materiil ataupun 
formalnya, agar lebih memberikan kepastian hukum. 

Apapun itu, karyawan DIPA telah banyak memperoleh man-
faat dari adanya koperasi karyawan (credit union) ini. Kebu-
tuhan untuk uang muka pembelian rumah, membayar uang 
gedung untuk sekolah anak, bantuan untuk biaya menikah, 
renovasi hingga biaya perawatan rumah sakit karyawan atau 
keluarganya dapat dipenuhi dengan bantuan pinjaman dari 
koperasi.

SEJARAH
Koperasi Dipa Mitra Mandiri (disingkat DMM) berdiri 31 Oktober 
1991 di Kantor DPI Jl. S. Parman – Slipi (dulu berjumlah 50 ang-
gota) dan saat ini memiliki aset Rp 3.191.957.030 di tahun 2013. 
Menjadi anggota di Pusat Koperasi Kredit Jakarta pada tanggal 
24 Maret 1992. Saat ini Koperasi belum berbadan hukum, masih 
menunggu implementasi UU Koperasi yang baru (UU No. 17 Ta-
hun 2012)
Susunan Pengurus Koperasi Saat ini
1) Ketua   : D. Y. Sankt Andra  S.B
2) Bendahara : Syahrul, Leha Afriani
Panitia Kredit   
1) Ketua  : Achmad Soleh  
2) Sekretaris : Sri Widaningsih
3) Badan Pengawas: Seto Edi Wulandono

Cukup menyetor Simpanan Pokok sebesar Rp.   5.000,-  dan 
Simpanan Wajib Minimal Rp. 10.000,- setiap bulan, Anda yang 
sudah menjadi Karyawan Tetap sudah bisa jadi anggota. Kalau 
punya uang lebih, mau ditabung sebagai simpanan Sukarela, 
tentunya lebih baik dan sangat membantu kebutuhan anggota 
yang lain. Semua Simpanan tidak bisa diambil kecuali keluar dari 
keanggotaan atau telah resign. Lebih deg-deg an lagi setiap akh-
ir tahun semua anggota mendapatkan pembagian keuntungan 
koperasi berupa Sisa Hasil Usaha (SHU). Tahun ini, SHU yang 
dibagikan tercatat Rp. 212.660.683,- 

Pola Kebijakan Pinjaman & Jasa Pinjaman 
1) Masa keaktifan anggota minimal 3 (tiga) bulan aktif Pinjaman  
     tiga kali simpanan anggota. 
2)  Angsuran maksimal 36 (tiga puluh enam) kali dengan keten 
     tuan maksimal 1/3 gaji  pokok
3)  Pinjaman dibawah 15 juta jasa pinjaman 1.25% efektif per  
     bulan 
4)  Pinjaman 15 juta – 25 juta jasa pinjaman 1.50% efektif per  
     bulan
5)  Pinjaman diatas 25 juta jasa pinjaman 15% per tahun (saldo  
     akhir dan jumlah hari efektif pemakaian) dengan jaminan.   

Buat rekan-rekan karyawan yang telah diangkat sebagai kary-
awan tetap, ingin menjadi anggota dan ingin tahu lebih detail 
mengenai manfaat koperasi DIPA, hubungi Pengurus Koperasi:
Bp. Syahrul di (DSO) , Ibu Sri Widaningsih (KJR).

Artikel Asli ditulis oleh: Arsyad Shawir,disesuaikan dan disunting ulang oleh Seto Edi Wulandono untuk 
kepentingan internal.
Referensi: http://hukum.kompasiana.com/2013/01/04/ 
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SUPERVISORY  MEETING
Grand Hill, 23-26 Agustus 2013

Setelah sekian lama tidak di adakan, maka di 
penghujung bulan Agustus 2013 management PT. 
DPI kembali menggelar pelaksanaan Supervisory 
Meeting yang berlangsung dengan baik, meriah 
dan lancar. 
Acara bertemakan "CIYUS MIAPAH" yang merupa-
kan singkatan dari CERDAS, INOVATIF, YAKIN un-
tuk 100% -Demi Rajawali Dipa Yahh dan diikuti oleh 
seluruh SPV Nasional di team Sales & Marketing 
s/d jajaran Managerial & MKTD diadakan selama 4 
hari  dimulai dari  tgl 23 s/d  26 Agustus 2013 di The 
Grand Hill Hotel & Resort Cisarua Puncak. Agenda 
acara cukup padat dan diisi dengan berbagai acara 
yang membuat seluruh peserta begitu heboh dan 
antusias mengikutinya. 

Meeting yang pesertanya mencakup area Nasional  
ini juga terbukti mampu mempererat tali silaturahmi 
yang mana para peserta dari seluruh Daerah di 
Indonesia melebur & berpartisipasi dalam seluruh 
rangkaian acara. Acara ini diketuai oleh ibu Retty 
Kusuma Wardani  (NSM Sioux)  ini menjadi ajang 
untuk menyelaraskan, menyatukan langkah serta 
memberikan arah yang jelas guna mencapai sasa-
ran PT. DPI penghujung tahun 2013, dan sekaligus 
untuk memberikan pembekalan dan pembelajaran 

strategi dari manajemen pusat  kepada para pemimpin 
khususnya untuk jabatan Supervisor ke atas.
Di hari pertama, Supervisory Meeting ini dibuka lang-
sung oleh Pak Utoyo, dan dilanjutkan acara burning 
spirit yang begitu membakar semangat dibawakan 
oleh pak Usman, dilanjutkan pada malam harinya 
Pak Haryanto kembali menularkan motivasinya mela-
lui acara Enlightenment yang bertemakan "Powerful 
Leadership Character in You" yang mampu menghip-
notis seluruh peserta yang ada disana untuk menum-
buhkan karakter Leadership dalam diri pemimpin & 
calon pemimpin orga-nisasi.

Tak kalah serunya, pada pagi dihari kedua seluruh 
peserta SPV Meeting diwajibkan mengikuti exercise 
yang dipimpin langsung instruktur senam yang profe-
sional (#sopan, tertutup dan tetap sexy). 
Dengan  suasana semilir udara alam dingin di puncak 
tak menjadi halangan bagi seluruh peserta meskipun 
jam baru menunjukkan pukul 6 pagi, malah seba-
liknya para peserta sangat bersemangat dan gembira 
mengikuti irama musik yang menghentak & gerakan 
instruktur yang lincah, "Senam Syariah" demikian isti-
lah yg diberikan oleh peserta. Sesi  berikutnya  kurang 
lebih selama 8 jam peserta diberikan bekal Training 
yang dibawakan pak Andes selaku external trainer 
dan motivator muda yang mengajarkan kita semua 
bagaimana cara mencapai kinerja puncak. 99,9% pe-
serta mengatakan acara tersebut sangat bagus & ber-

CIYUS?
miapah
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SUPERVISORY  MEETING
Grand Hill, 23-26 Agustus 2013

manfaat, sisanya yang 0.1% tidak berko-
mentar karena mungkin sedang kurang 
enak badan.
Lalu pada malam harinya digelar acara   
"Trust & Trusted" yang di koordinir oleh 
ibu Magda, dimana acara ini dimaksudkan 
untuk menangkap ide-ide briliant para pe-
serta yg akan disampaikan kepada Man-
agement.

Dihari ketiga yang merupakan puncak 
dari acara DPI SPV Meeting 2013, yang 
mana para peserta mengikutievaluasi dan 
implementasi strategy yang dibagi ke tim 
masing-masing. Untuk acara ini sebanyak 
7 buah ruang meeting yang ada di The 
Grand Hill Hotel Puncak digunakan khusus 
untuk PT. DPI. Seluruh tim Product Man-
agement dan KAM tampak sibuk dan Fo-
cus mempersiapkan materi yang hendak 
di presentasikan.
Malam harinya semua keletihan dari hari 1 
s/d ke 3 terbayar dimana Panitia telah me-
nyiapkan acara Doorprize, Game, Music 
Corner, Api Unggun dan Barbeque Party. 
Ditambah  lagi dengan kedatangan Pak 
Tjipto Pusposuharto yang memeriahkan 
acara dengan bernyanyi dan memberikan 
hadiah2 kejutan, yang disambut dengan 
heboh dan gembira oleh seluruh peserta.
Puncak acara ditutup dengan acara api 
unggun dengan Renungan yang dibawa-
kan oleh Bpk. Eloy Zalukhu - seorang mo-
tivator muda yang sedang naik daun dan 
bukunya yg berjudul "Life SUCCESS TRI-
ANGLE" menjadi National Best Seller telah 
mampu melarutkan suasana yang mem-
buat malam ditutup dengan haru, tangisan 
dalam balutan kekeluargaan DIPA yang 
membuat kita semakin erat dalam meng-
gapai visi misi yang kita pegang bersama.

Dihari keempat & di penghujung acara pe-
serta mulai bersiap meninggalkan Hotel 

dan kembali ke daerahnya masing-masing. Ibu Diana Shantika dan 
Ibu Giva selaku Panitia telah menyiapkan Goodie bag menarik seba-
gai oleh-oleh untuk dibawa pulang oleh peserta .
Dengan berakhirnya acara ini semoga apa yang menjadi harapan 
manajemen yaitu bertujuan menyelaraskan, menyatukan langkah 
serta memberikan arah yang jelas guna mencapai sasaran PT. DPI 
ditahun 2013, dan untuk memberikan pembekalan, pembelajaran 
strategi dari manajemen pusat  kepada para pemimpin khususnya 
untuk para Supervisor ke atas dapat terwujud dan berpengaruh 
positif untuk seluruh bagian dan ruang lingkup DIPA GROUP yang 
kita cintai ini. Dipa Adalah Kita dan Kita adalah Rajawali Dipa

INI ADALAH PENGALAMAN LUAR BIASA MESKIPUN ACARANYA 
PADAT NAMUN TETAP MEMBAKAR SEMANGAT PESERTA

what’s hot

17



Ingin mempunyai anak adalah dambaan setiap 
pasangan suami isteri. Sebagian besar pasangan 
suami istri dapat langsung memiliki keturunan da-
lam tahun pertama perkawinan mereka, sebagian 
ada yang sengaja menunda untuk memiliki ketu-
runan karena alasan tertentu. Tetapi ada juga yang 
harus berusaha extra untuk memiliki keturunan.

Ada banyak cara dan upaya untuk memiliki ketu-
runan bagi pasangan suami istri yang belum memi-
liki keturunan, sesuai dengan kemajuan ilmu penge-
tahuan dan teknologi. Klinik Fertilitas dan Bayi 
Tabung Teratai yang berlokasi di RS Gading Pluit 
di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara sejak tahun 
2007 telah berusaha untuk membantu pasangan 
suami istri yang ingin memiliki keturunan. Kami me-
layani pasangan suami-istri yang ingin mempunyai 
anak, dengan memberikan konseling persiapan, 
pengobatan fertilitas baik secara medis, operatif, 
maupun teknologi untuk mencapai kehamilan.

Infertil atau Kurang Subur
Infertil atau kurang subur adalah kondisi dimana pasangan suami is-
tri yang belum hamil setelah melakukan hubungan suami-istri secara 
teratur tanpa memakai kontrasepsi selama 1 (satu) tahun. Suatu ke-
hamilan dimungkinkan jika pasangan suami istri melakukan hubungan  
seksual yang normal, sperma suami normal, pada istri sel telur dan 
ovulasi normal, uterus dan endometrium atau dinding rahim normal,  
dan tuba fallopii nomal.   Seorang wanita dikatakan infertil jika kehila-
ngan kemampuan untuk dihamili dan seorang pria dikatakan infertil 
jika kehilangan kemampuan untuk menghamili.  
Kurang lebih 10%-11% dari pasangan usia subur mengalami masalah 
infertilitas ini, dimana penyebabnya bisa dari pihak laki-laki, wanita 
atau dari  kedua-duanya, ataupun dari sebab yang tidak diketahui 
(unexplained). Ketidaksuburan ini merupakan keadaan yang sangat 
merisaukan kedua pasangan bahkan keluarganya. Juga memerlukan 
penanganan yang terpadu, waktu khusus dan biaya yang besar.

Masalah infertil merupakan suatu momok pada saat ini dan masih 
merupakan sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan.  Infertil seperti 
halnya suatu gunung es, dimana banyak pasangan yang sebenarnya 
infertil tetapi tidak tahu atau belum pernah melakukan pemeriksaan 
secara menyeluruh, untuk mengetahui apakah pasangan ini subur 
atau tidak dan mengapa mereka masih belum memiliki keturunan.
Jika pasangan suami istri masih belum hamil setelah melakukan 
hubungan suami-istri secara teratur tanpa memakai kontrasepsi se-
lama 1 (satu) tahun dan istri masih dalam usia produktif yaitu dibawah 
35 tahun, maka sebaiknya segera melakukan pemeriksaan.   Jika usia 
pasangan suami istri (terutama istri) sudah diatas 35 tahun dan dalam 
3 (tiga) bulan pertama setelah melakukan hubungan suami-istri secara 
teratur tanpa memakai kontrasepsi, masih belum hamil juga, maka 
segeralah untuk melakukan pemeriksaan ke ahli fertilitas.
Banyak faktor yang mempengaruhi kesuburan baik pada wanita mau-
pun pria.  Gangguan ovulasi dan hormonal, kelainan endometrium dan 
uterus, masalah di tuba fallopii, gangguan peritoneum seperti endo-
metriosis, gangguan immunologic, dan gangguan yang diakibatkan 
oleh infeksi seperti hidrosalphing merupakan penyebab terjadinya in-
fertilitas pada wanita.  

Pada pria infertilitas biasanya disebabkan oleh masalah produksi 
sperma sehingga mengakibatkan sedikitnya jumlah sperma, dan ben-
tuk atau motilitas yang abnormal.  Penyebabnya antara lain karena 
kelainan bawaan dan kelainan yang didapat setelah dewasa ataupun 
karena masalah fisik seperti trauma, sinar radioaktif, panas, infeksi, dll. 

INGIN 
PUNYA 
ANAK?
Ini solusinya!
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Faktor gangguan hubungan seksual seperti penetrasi yang 
tidak sempurna, ejakulasi abnormal, gangguan psikoseksu-
al seperti impotensi, vaginismus, dan kelainan anatomi juga 
dapat menyebabkan pasangan suami istri menjadi infertil.
Selain itu adalah pengaruh lifestyle (gaya hidup) tren saat 
ini dimana banyak pasangan yang menunda usia perkaw-
inan.  Pada wanita kesuburan akan menurun sesuai ber-
tambahnya umur.  Mulai usia 35 tahun keatas, kesuburan 
akan menurun dan akan terus menurun drastis pada usia 
diatas 37 tahun hingga akhirnya masuk ke masa meno-
pause diatas 40-45 tahunan.  Hal ini terjadi karena cadan-
gan sel telur akan terus berkurang setiap wanita mengalami 
menstruasi dan lama kelamaan akan habis sehingga terja-
dilah masa menopouse dimana ovarium atau indung telur 
berhenti mengeluarkan sel telur.  Banyak wanita yang tidak 
menyadari akan hal ini dan menunda pemeriksaan hingga 
akhirnya terlambat dan tidak bisa diobati lagi.
Hal ini tidak berlaku pada pria.  Usia tidak dapat mem-
batasi tingkat kesuburan pada seorang pria, karena ber-
beda dengan wanita yang hanya memiliki “gudang telur” 
dimana suatu saat akan habis, maka pria memiliki “pabrik 
sperma”.  Sperma akan terus diproduksi tiap hari di testis 
selama anatominya normal.  Selain itu kebiasaan merokok, 
konsumsi caffeine dan alcohol juga jadi salah satu pemicu 
baik pada wanita maupun pria menjadi infertil.

Untuk mengatasi masalah ketidaksuburan ini, kami di Klinik 
Teratai Rumah Sakit Gading Pluit berdedikasi dan me-
nyediakan fasilitas untuk pemeriksaan masalah kesuburan 
untuk wanita dan pria yang menyeluruh dari yang paling 
sederhana sampai dengan penggunaan teknologi terkini 

yaitu teknologi bayi tabung.  
Klinik Teratai mulai melakukan pelayanan reproduksi berban-
tu pada tanggal 9 September 2006 dengan Inseminasi Intra 
Uterine yang pertama kalinya. Sembilan bulan kemudian pada 
pertengahan 2007 lahirlah bayi perempuan dari Program In-
seminasi ini. Sedangkan bayi dari hasil Program Bayi Tabung 
Pertama kami lahir pada bulan Februari 2008 dengan jenis ke-
lamin Perempuan. Dalam kurun waktu lima tahun sampai den-
gan bulan Februari 2013 telah lahir lebih kurang 200 (dua ratus) 
bayi dari kehamilan tunggal, kembar dua dan kembar tiga. Ting-
kat keberhasilan (pregnancy rate) dari mulai melayani Program 
Bayi Tabung antara 39% hingga 45%.
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