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Untuk memperingati Hari Batik Nasional yang 
jatuh pada 2 Oktober 2013 yang lalu, seluruh 
karyawan dipa Group serentak mengenakan 
batik di hari kerja. 
seperti sudah menjadi tradisi, batik merupa -
kan salah satu kebanggaan Indonesia yang sa-
layaknya kita lestarikan budayanya.

Menurut pak seto (Hr relation), memakai ba -
tik bukan hanya sekadar fomalitas saja. Karena 
batik merupakan salah satu khasnya Indonesia. 
Jadi, ucapnya, tak salah jika kita setiap tahun-
nya memperingati hari batik nasional. Apalagi, 
katanya, seperti yang diketahui bahwa Indone-
sia kerap kecolongan dalam hal tradisi dan bu-
daya.

Penetapan hari batik nasional dan mewajibkan 
memakai batik di hari ini adalah salah satu ben-
tuk kecintaan kita terhadap tradisi dan budaya 
Indonesia.
Paling tidak seminggu sekali kita memakai batik. 
Hidup batik!

Berikut ini adalah foto-foto terbatik kiriman dari 
rekan-rekan karyawan dipa Group.

BATIK
is

beautiful

Bertempat di Hotel Alia, Jakarta. Team 
Marketing, dibantu oleh Hrd mengadakan 
Training Customer satisfaction, yang ber -
langsung pada tgl. 26 Oktober 2013. 
Training ini di ikuti oleh 45 peserta dari 
rsCM. diharapkan dengan adanya train -
ing seperti ini maka akan menambah erat 
kerjasama antara PT. dIPA dengan pihak 
rsCM. 

dengan dipimpin oleh Bpk. Achmad soleh 
sebagai moderator acara, maka tepat pu-
kul 08.45 acara training pun dibuka oleh 
sambutan resmi dari Bpk. Herizal Busnamy, 
lalu agar peserta menjadi relaks dan berse-
mangat, maka para peserta di ajak untuk 

senam poco – poco, dengan diiringi musik, 
baik peserta sampai dengan panita acara 
pun ikut bergoyang bersama mengikuti alu-
nan lagu, setelah itu barulah masuk dalam 
acara inti, yaitu pemaparan materi Custom-
er satisfaction oleh Ibu Viera Adella  selaku 
trainer, lalu diselingi dengan foto bersama, 
makan siang dan ditutup dengan pemberian 
hadiah kepada para peserta terbaik.
secara keseluruhan training tersebut ber -
jalan cukup baik, hal ini bisa dilihat dengan 
antusias para peserta dalam sesi workshop, 
hal ini memberikan semangat yang lebih 
kepada panitia untuk penyelenggaraan 
training dengan topik yang sama di batch II 
nantinya, sekian liputan dari saya, sampai 
bertemu kembali. -Ar Y-
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KATASETO

dear Leaders,

Gubernur dKI, Jokowi, baru-baru ini giat melaku -
kan pembenahan, revitalisasi, penegakkan disip-
lin, whatever namanya atas berbagai aktifitas ru-
tin di tengah masyarakat. Mulai penertiban pasar 
tumpah tradisional, penggunaan badan jalan yang 
tidak semestinya, pengempesan ban bagi yang 
parkir sembarangan, penertiban preman, odong-
odong sampai “monkey mask show” alias topeng 
monyet yang dianggap melanggar HAM (Hak Asa-
si Monyet).
semuanya mengerucut pada satu kata “Penegak -
kan disiplin”.

sebentar, kita cek dulu. Apa makna dibalik kata 
“disiplin” tersebut?
Arti kata disiplin menurut kamus bahasa Indonesia 
antara lain:
1.tata tertib (di sekolah, kemiliteran, dsb); 2 ket-
aatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib 
dsb); 
2. ber·di·sip·lin berarti menaati (mematuhi) tata tertib;  
men·di·sip·lin·kan berarti membuat berdisiplin; 
mengusahakan supaya menaati (mematuhi) tata 
tertib.

Mari kita lihat contoh-contoh diatas yang meng-
gambarkan upaya penegakkan disiplin, yang telah 
dilakukan Jokowi untuk membenahi Jakarta. Pu-
luhan juta masyarakat Jakarta hidup dalam eko-
sistem yang sama. Berapa banyak masyarakat 
yang sangat tidak nyaman dengan kemacetan aki-
bat bus yang berhenti sembarangan, motor yang 
masuk jalur busway, lampu merah yang tidak diin-
dahkan. Bukankah kita senang dan semangat jika 
semuanya tertata rapih, bersih, lancar dan enak 
dipandang.   

Bagaimana dengan kita? Katakanlah di dsO 
atau KJr saja yang karyawannya berjumlah tidak 
lebih dari 200an orang. Apalagi rekan-rekan yang 
berkantor di cabang-cabang dengan personil ng-
gak terlalu banyak. sudah tampil disiplinkah kita? 
Bagaimana cara kita berpakaian dengan pantas 
ke kantor, bagaimana parkir dengan rapih, mem-
bereskan meja kerja dan seterusnya. Mari kita di-
siplinkan diri saat ini juga. 

Mulai dari hal yang kecil dan sederhana sampai men-
jadi suatu kebiasaan yang baik, teratur dan memberi-
kan kenyamanan. semua untuk kebaikan kita juga , 
pun menjadi pahala karena kesadaran kita, baik bagi 
orang lain…
simak edisi swaradipa yang memuat berbagai akti -
fitas dan event seperti Hari Batik Nasional, Berbagi 
di Idul Adha, pengetahuan produk dIPA yang baru, 
liputan training di rsCM dan sebagainya…sebagai 
buah prestasi dari disiplin diri rekan-rekan kita.
sok atuhhh…mari selipin kata ‘disiplin’ selalu di 
benak kita….Go 5r! ringkas, rapi, resik, rawat, 
rajin!
-redaksi-

diselipin disiplin
editor’s note
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Hari Minggu 6 Oktober  2013 bertempat di Hotel 
The sunan solo,  berlangsung event PITIKA 6th  
untuk dokter anak.  event ini diikuti lebih dari 3000 
peserta.   PT. dipa Pharmalab Intersains selaku 
wakil principal dari Grifols menggelar acara dinner 
Gathering untuk user loyal Plasbumin, HyperHeP 
dan Gamunex selama dua malam berturut turut un-
tuk menjamu para user. 
Malam pertama tanggal 6 Oktober, dinner berlang -
sung di restoran Goela Kelapa yang dihadiri oleh 
user loyal Jakarta, Tangerang, Medan, semarang, 
surabaya  dan Lampung.  Acara dinner Gathering 
berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluar-
gaan sehingga makin mengeratkan hubungan den-
gan User. 
Pak Usman, Ibu debby, Ibu Liza dan Team solo 
menjamu para user dengan hidangan khas 
restoran Goela Kelapa dengan menu andalan In -
donesian Cuisine.  Acara ditutup pukul 21.30, user 
pulang mendapat goodies bag berisi pesan Produk 
Plasbumin, HyperHeP dan Gamunex beserta sou-
venir khas solo.   

Malam Kedua tanggal 7 Oktober, dinner gathering 
kembali digelar di restoran Oemah sinten.  dinner 
Gathering dihadiri oleh user loyal dari area Kudus, 
Palembang, Tangerang, Pekanbaru dan Tangerang.  
signature dish yang kami pilih adalah solo Cuisine, 
yang juga merupakan menu favorit karton surakarta 
dan Almarhumah Ibu Tien suharto.  Acara berlang -
sung pukul 19.00 di Hall lantai dua Oemah sinten dan 
live music Jawa serta diselingi pemutaran video pem-
buatan produk Plasma Grifols.    Acara ditutup pu-
kul 21.00, user pulang mendapat goodies bag berisi 
pesan Produk Plasbumin, HyperHeP dan Gamunex 
beserta souvenir khas solo yaitu roti Mandarijn.   se -
moga keikutsertaan produk Gamunex, HyperHeP B 
dan Plasbumin pada event The 6th PITIKA sOLO  
akan sangat membantu demand dan sales produk 
yang lebih agresif di tahun mendatang. 

rZU

THe 6th Child Health 
Annual Scientific Meeting of

Indonesian Pediatric Society
October 5-9 2013, solo

INFO
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Pada usia 22 tahun, semasa masih menjadi 
marinir, ramona Pierson hampir setiap hari be -
rada dalam kantor di pangkalan udara el Toro 
dekat Irvine, California, Amerika. Kala itu, jago-
an matematika ini tengah menggarap pekerjaan 
sangat dirahasiakan: membuat algoritma untuk 
membantu skuadron pesawat tempur. Pierson 
menikmati perhitungan yang ruwet tersebut. dia 
juga gila berolahraga. setiap hari setelah keluar 
kantor, Pierson langsung lari menempuh sekitar 
20 kilometer. Teman-teman prianya cukup terke-
san sehingga mencalonkannya sebagai orang ter-
bugar di pangkalan.
 
suatu hari pada April 1984, sekitar jam empat sore, 
Pierson selesai bekerja, pulang, lalu memasang 
tali kekang anjingnya, Chips. setelah itu dia mu -
lai lari seperti biasa, melewati kawasan pinggiran. 
Pierson berhenti di sebuah persimpangan, berlari 
di tempat sambil menunggu lampu merah. saat 
dia mulai menyeberang jalan, sebuah mobil yang 
dikendarai pemabuk menerobos lampu merah. 
Chips yang pertama tertabrak dan tewas seketika. 
Mobil itu kemudian menghantam Pierson dan me-
lindasnya. Ironisnya, si pengemudi tidak berhenti. 
Kedua kaki Pierson hancur; tenggorokan dan 
dadanya terkoyak sehingga jantungnya terlihat. 
darah muncrat dari nadinya, dan dia batuk darah 
saat berusaha bernapas. “Tepat sebelum semua 
gelap, saya merasa darah kehidupan seakan ke-
luar dari leher dan mulut,” kata Pierson.

 
Untungnya, beberapa orang yang kebetulan lewat segera 
menolong. Ada yang memijat-mijat jantungnya agar tetap 
berdenyut. Bahkan ada yang memakai pena membuka batang 
tenggorok agar paru-parunya yang kolaps bisa berfungsi kem-
bali. semua bantuan pertama itu membuat Pierson bisa ber -
tahan cukup lama sampai akhirnya tiba di rumah sakit. Pierson 
koma hingga 18 bulan. Makanan dimasukkan melalui lubang 
di dadanya. suatu hari, dia mengejutkan para dokternya kar -
ena tiba-tiba bangun. Berat badannya tak sampai 30 kilogram, 
rambutnya botak, wajahnya tirus, dan tubuhnya tinggal kulit 
yang membungkus tulang penuh bekas luka. Matanya pun 
buta. satu-satunya bagian Pierson yang tetap utuh hanya 
otaknya: masih tetap jago matematika.

●●●

Kunci sukses untuk bangkit dari 
keterpurukan dan meraih kesuksesan
(Tjipto Pusposuharto)

SEMANGAT 
HIDUP
Pantang 
Menyerah

rAMoNA PIErSoN

MOTIVATIONAL
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Pierson menghabiskan masa kecilnya di Waco, 
Texas, dan California selatan. saat itulah dia 
menyadari kemampuannya memecahkan soal 
matematika hanya dengan mengawang. Bukan-
nya mengeluarkan pensil dan kertas, dia justru 
memakai beberapa teknik menyerupai meditasi 
dan visualisasi untuk memproses persamaan. 
di Berkeley, dia membukukan nilai sangat tinggi 
dalam tes terstandar sehingga menarik perha-
tian para petugas rekrutmen militer di kampus itu. 
“suatu hari ada marinir yang mendatangi kamar 
asrama saya,” kata Pierson. Mereka menemukan 
seorang mahasiswa jenius yang nyaris tak mampu 
membeli makan, dan menawarkan membayar bia-
ya kuliah selama dua tahun sisa masa belajarnya 
di kampus. Pada 1980, di usia 18 tahun, dia ber-
gabung dengan Korps Marinir dan segera meny-
usun algoritma untuk membantu memperhitung-
kan posisi silo nuklir rusia. Termasuk membantu 
memandu misi pesawat tempur F-18. 

Kebutaan yang dialaminya sangat mengerikan, tapi 
juga memaksanya meningkatkan kemampuan me-
mecahkan masalah di kepalanya. Ketika menyimak 
kata-kata tim dokter dan orang-orang lain, dia mulai 
‘melihat’ mereka sebagai apa yang disebutnya ‘gump-
alan bersinar’, pola-pola cahaya dengan berbagai 
ciri berbeda. Kemudian Pierson mengenali bentuk-
bentuk dalam penggambaran yang dituturkan orang 
lain—misalnya bagaimana pengaturan barang-ba-
rang di toko bahan pangan atau angka-angka dalam 
lembar kerja saling terkait. “saya belajar mencipta -
kan peta kognitif dunia, seperti The Matrix,” katanya. 
“saya melihat dunia di kepala saya.”
 
Pada 26 september 2013, Pierson (kini usianya ham -
pir 51 tahun) memperkenalkan perusahaan teknologi 
bernama declara. Perusahaan rintisan yang baru set -
ahun berdiri itu berbasis di Palo Alto. Pada dasarnya 
declara membuat simulasi perangkat lunak alias soft -
ware dari pikiran Pierson. Hasilnya semacam jejar-
ing sosial yang menghubungkan semua orang dalam 
suatu perusahaan atau organisasi. dengan bantuan 
algoritma yang dikembangkan Pierson dan sejumlah 
ahli lainnya, termasuk para teknisi papan atas Google 
serta Microsoft, sistem declara mempelajari bagaima -
na orang berinteraksi, pertanyaan seperti apa yang 
ingin mereka jawab, dan siapa yang paling bisa men-
jawabnya. Perusahaan itu telah menggalang dana 
Us$5 juta lebih dari investor, termasuk Peter Thiel, 
miliarder yang pertama mendukung Facebook.
 
Apa yang dilakukan declara berbeda, kata Pierson 
dan Nelson González, salah satu pendiri perusahaan 

rintisan tersebut. Peranti lunak declara menandai orang-
orang yang tampaknya unggul dalam tugas-tugas tertentu. 
Misalnya, seorang pegawai perusahaan bioteknologi ingin 
mengetahui enzim mana yang tampak menjanjikan me-
nyembuhkan penyakit tertentu. declara akan menelusuri 
jejaring sosial perusahaan untuk mengidentifikasi orang-
orang yang paling sering dirujuk ketika membutuhkan in-
formasi mengenai penyakit itu, termasuk yang memegang 
penelitian terbaru.
  
Pierson dan González menggambarkan Declara sebagai 
semacam perusahaan konsultan terotomatisasi—declara 
hanya memasang tarif Us$15 per pegawai per tahun, se -
dangkan biaya konsultasi dengan McKinsey atau Bain bisa 
mencapai jutaan dolar. “Kami membalikkan persamaan 
sehingga orang-orang bisa menjadi konsultan mereka 
sendiri,” kata González, yang pernah menjadi konsultan 
di Booz Allen Hamilton. “dan kami membantu orang-orang 
untuk terus belajar, bukannya membiarkan mereka hanya 
dengan dek PowerPoint yang tampak impresif.”

Bersambung (edisi 28)...

MOTIVATIONAL
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Rasanya belum semua tahu, bagaimana semestinya karyawan 
berpakaian? Apakah ada aturannya? Hari-hari tertentu ber-
seragam? sanksi terhadap pelanggarannya? Simak dresscode 
Dipa di halaman ini. 



Banyak hal yang dapat merusak konsentrasi kerja. 
salah satunya kurang waktu tidur. Lalu bagaimana 
mengatasi masalah menurunnya konsentrasi? di -
lansir dari Business Tag, ini beberapa cara untuk 
meningkatkan konsentrasi kerja.

1. Tidur Lebih Awal
Banyak orang yang menunda tidur hingga ia mera-
sa sangat kelelahan. Lelah yang berlebihan adalah 
musuh utama konsentrasi. Jika tidur terlalu larut, 
maka keadaan psikis dan fisik seseorang menurun. 
Untuk itu, tidurlah lebih awal dan rasakan efeknya di 
pagi hari. Tubuh akan lebih bugar, mood pun dapat 
terjaga seharian.

2. Menyiapkan Keperluan Kantor Sebelum Me-
mulai Kerja
Ketika tiba di kantor, siapkan minuman, kertas, pul-
pen, data-data atau barang lainnya yang butuhkan 
ketika bekerja. dengan begini, konsentrasi Anda 
tidak akan terpecah karena dapat dengan mudah 
menjangkau barang-barang yang dibutuhkan di 
sela-sela kerja.

3. Hindari Browsing Jika Tidak Penting
Hal lain yang dapat membuat konsentrasi terpecah 
adalah ketika Anda membuka situs-situs seperti Fa-

cebook, Twitter atau online shop. Tahanlah diri Anda untuk 
tidak membuka situs tersebut sampai pekerjaan selesai.

4. Lebih Sering Cek E-mail
Mengecek e-mail lebih sering dapat mempersingkat waktu 
kerja Anda. Apalagi, ponsel saat ini sudah dilengkapi de-
ngan sistem push e-mail yang memiliki notifikasi yang dapat 
dibuka dan dibalas segera. Ceklah email sebelum makan 
siang, sebelum meninggalkan kantor dan satu jam sebelum 
tidur.

5. Menetapkan Waktu Fokus
Biasanya waktu orang bisa sangat fokus saat melakukan 
pekerjaan adalah 40 menit. Pasang alarm atau stopwatch 
selama 40 menit, dan dalam rentang waktu itu, mulailah 
bekerja dengan serius. setelah 40 menit, Anda bisa rileks 
sekitar lima hingga 10 menit. 

6. Hindari Melakukan Pekerjaan Secara Bersamaan
Penelitian menunjukkan, melakukan pekerjaan sekaligus 
(multitasking) akan memakan waktu lebih lama dibanding 
mengerjakannya satu per satu. Hal ini karena fokus dan 
perhatian terbagi. Meskipun ada beberapa orang mampu 
melakukannya dengan baik. sebaiknya, selesaikan tugas 
satu demi satu dengan membuat daftar pekerjaan, mulai 
dari yang penting sampai tidak terlalu penting.

KONSENTRASI 
KERJA 
MENURUN?
Ini Tips Mengatasinya

TIPS
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SHANTIKA SARI
DIANA
“Willingness to do more”

PROFIL
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15 Oktober 1998, merupakan 
tanggal bersejarah bagiku. dimana sejak 
saat itu hampir setengah dari perjalanan 
hidupku dimulai.
Ya, di tanggal itu aku resmi bekerja di dipa 
tepatnya di MKT dept. dPI, yang saat itu 
masih berkantor di Taman Tanah Abang 
III sebelum akhirnya perusahaan semakin 
berkembang pesat hingga akhirnya ber-
labuh di kantor dsO.
dipa masih sangat "sederhana" pada saat 
itu, namun dalam kesederhanaan terse-
but ikatan yang sangat kuat terjalin dian-
tara sesama karyawan, rekan kerja serta 
atasan-bawahan. rasa persaudaraan  yg 
kental namun dengan tetap menjaga re-
spect penuh terhadap para pimpinan dipa.

dari beberapa obrolan dengan sesama 
teman lama yang masih bekerja di dipa, 
budaya kekeluargaan yang kental & saling 
mencintai tersebut menjadi ikatan yg kuat 
dan telah membuat kami bertahan dalam 
pasang-surut keadaan serta diantara be-
berapa tekanan & dateline pekerjaan yang 
berkejaran.

Jujur, rasanya baru kemarin aku mulai be-
kerja di dipa, hari-hari dalam bekerja be -
gitu cepat terasa laksana terbang, hingga 
tak terasa 15 tahun telah berlalu sejak aku 
menjejakkan kami utk pertama kalinya di 
dipa. selain itu, lingkungan kerja & teman-
teman yang sangat menyenangkan men-
jadi factor penting sehingga membuat aku 
betah bekerja di dipa.

saat itu aku masih begitu muda dan penuh 
‘passion’, namun aku menemukan ‘passion’ 
ku sendiri selama bekerja di dipa. Prinsip 
yg membuatku terus bersemangat bekerja 
adalah "Willingness to do more"... Lakukan 
segala pekerjaan yang dipercayakan kepa-
damu sebaik-baiknya, semaksimal mung-
kin, dengan hati ikhlas & kebahagiaan 
dalam bekerja. Integritas dalam bekerja 
juga menjadi pegangan ku bekerja selama 
ini, prinsipnya adalah : kepercayaan yang 
diberikan adalah nomor satu, setelah itu to-
talitas akan muncul dengan sendirinya.

Karena menurutku, hasil akhir yang ingin 
aku dapatkan dari pekerjaan adalah bukan 
semata-mata dari seberapa besar kompen-

sasi yang engkau dapatkan, namun sebe-rapa 
besar engkau menikmati pekerjaanmu, bahagia 
& selalu mensyukuri berkah yang engkau terima. 
Lebih baik lagi jika kedua hal tersebut bisa dida-
patkan.

saat ini perjalananku telah melalui beberapa 
bagian, antara lain diawali di secretariat MKT 
dPI, kemudian di Msd sebagai MKT auditor, 
pindah ke dQM sebagai Quality Prosedur sPV, 
selanjutnya walaupun tidak terlalu lama sempat 
bergabung dengan teman-teman di secretariat 
MKT dPL, dan saat  ini kembali dipercaya di 
bagian secretariat MKT PICA dPI. 
Kepercayaan untuk menempati beberapa peker-
jaan & departemen yang berbeda telah memper-
kaya & menambah pengetahuanku. dengan itu 
aku sangat ingin melihat dipa berhasil, sangat 
ingin untuk tetap memberikan kontribusi bagi ke-
berhasilan dipa. Karena disitu juga letak keba -
hagiaanku.

"Dipa Berbeda"... itu perasaan yang sangat kuat 
& mengikat yang aku rasakan selama berada di 
sini.
dipa memberikan ruang yang cukup luas bagi 
karyawannya untuk  bekerja, berkarya & mengek-
spresikan diri.
"Dipa Tangguh"... itu yang sangat terlihat & kami 
banggakan disaat badai resesi melanda negeri ini 
di akhir tahun 1998, sampai dengan saat ini dipa 
justru semakin kokoh & solid dengan pencapaian 
yg membanggakan.
Aku yakin ke depannya dipa akan semakin 
berkembang & mencapai kejayaannya, lebih dari 
pencapaiannya selama ini...

Budaya kerja yang baik & rasa persaudaraan yg 
sangat kuat tersebut semoga tak akan pernah 
luntur & menjadi landasan untuk keberhasilan 
dipa.

PROFIL
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Perfect Picture
Waterfall

Menikmati keindahan 
air terjun Cibeureum
Pernahkah anda pergi ke daerah Ci-
bodas ? Apa anda telah berkunjung 
ke Air Terjun Cibreum yang letaknya 
persis dibawah kaki Gunung Gede 
dan Pangrango. Kalau memang be-
lum pernah anda wajib mengunjungi 
tempat tersebut. Berjarak hanya 2 
jam perjalanan dari Ibu Kota anda 
sudah bisa menikmati panorama 
alam yang luar biasa indahnya.
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10Hal yang tidak boleh 
diucapkan di tempat kerja.

Dalam lingkungan kerja, ada kalanya sebuah uca-
pan bisa menjadi pertimbangan orang akan diri Anda, 
entah itu positif maupun negatif.
salah bicara bisa merusak kredibilitas Anda, bah -
kan bisa membuat Anda dipecat. Jadi, daripada 
Anda salah berucap dan menjadi beban pikiran yang 
mengganggu fokus kerja, ada baiknya Anda menge-
tahui hal-hal yang tidak boleh diucapkan di tempat 
kerja, seperti dikutip dari Bnet.

1. Jangan pernah bilang Anda bekerja karena tidak 
butuh uang atau uang bukan alasan untuk bekerja. 
secara tidak sadar, ucapan seperti itu merendahkan 
orang lain yang memang bekerja untuk mendapat-
kan uang. 

2. Jangan pernah mengancam atau berucap, “nanti 
saya laporkan kamu ke bos”. Ancaman merupakan 
tanda orang yang lemah. Jika posisi Anda di kantor 
penting, bertindaklah yang benar. 

3. Jangan mengkritik atau menjelek-jelekkan sese-
orang di depan umum. Meskipun Anda benar, hal ini 
memalukan dan sifatnya menyerang. Lagipula, Anda 
tidak tahu siapa teman-teman dari orang tersebut. 
Bisa saja ia teman bos Anda.

4. Jangan pernah menceritakan rahasia. Manajer 
dan para eksekutif membicarakan hal-hal penting 
secara tatap muka dan hal ini bisa dicontoh. Jangan 
pernah membicarakan sebuah hal yang sifatnya ra-
hasia di telepon. 

5. Jangan pernah menganggap bos sebagai teman 
Anda. dia bisa saja menyukai Anda, namun tetaplah 

bersikap profesional. Bagi para manajer, lingkungan kerja 
untuk bekerja, bukan pertemanan. Hal ini juga bisa mem-
buat Anda menjadi omongan.

6. Jangan pernah mengucapkan sebuah hal atau se-
seorang yang membuat tidak nyaman. Jika hal tersebut 
bersifat ilegal atau pelecehan, laporkan kepada yang 
berwenang dalam hal ini Hrd. Jika ternyata Hrd biang 
keladinya, carilah jalur hukum. Jika bukan, mungkin saja 
Anda memang orang yang suka mengeluh.

7. Jangan pernah mengungkapkan rencana pengunduran 
diri Anda. Hal ini kadang menimbulkan perasaan tidak nya-
man bagi orang lain.

8. Jangan bergosip, khususnya tentang percintaan orang 
lain. Menyenangkan memang, namun jika pasangan terse-
but ingin merahasiakannya, Anda akan dijauhi. Kembali-
kan semuanya pada diri Anda.

9. Jangan pernah merasa Anda memiliki otoritas atas se-
seorang yang memang bukan tanggung jawab atau di luar 
divisi Anda. Hal ini akan merusak kredibilitas dan membuat 
Anda terlihat sebagai sosok yang lemah namun ingin ter-
lihat berkuasa.

10. Jangan pernah melakukan kesalahan yang akan Anda 
jalani selamanya. Merayu atau terlibat romansa di kantor, 
padahal Anda telah berumah tangga sehingga perceraian 
pun terjadi. Tunjukkan respek terhadap orang lain. sama 
halnya ketika Anda membicarakan musibah sebagai bahan 
lelucon seperti lelucon tentang tsunami, kepercayaan atau 
gaya hidup seseorang. Uruslah kehidupan Anda sendiri 
yang belum tentu benar.

Air terjun tersebut memiliki ket-
inggian kurang lebih 20 meter 
dengan suhu yang lumayan se-
juk sekitar 14 hingga 15 derajat 
celcius. Untuk biaya kesana cu-
kup terjangkau dengan tarif retri-
busi masuk hanya dengan rp. 
5.000,- . 

Kalau anda dari Jakarta anda 
bisa menempuh jalur ke arah 
langsung ke Cibodas. setelah 
sampai di Cibodas anda dapat 
memarkirkan kendaraan anda 
tanpa khawatir digembok atau dikempeskan hehehe. Tarif 
parkirnya pun lumayan terjangkau hanya dengan rp.5000,- un -
tuk tarif motor dan rp. 10.000,- untuk tarif parkir mobil. Anda 
bisa langsung daftar di gerbang pintu masuk Taman Nasional 
Gunung Gede Pang-rango, dari gerbang tersebut anda harus 
menyusuri hutan lebat dengan jarak tempuh sekitar 1 jam per-
jalanan dengan track yang naik turun layaknya anda menaiki 
gunung sungguhan. Anda akan menikmati sensasi melewati 
hutan belantara dan jembatan gantung terbuat dari kayu yang 
dibawahnya terdapat lumpur. Jangan takut capek apalagi haus 
karna dengan pemandangan yang indah rasa capek anda akan 
hilang dan kalau anda haus air yang mengalir dikiri kanan anda 
adalah air yang bersih asli dari gunung yang siap untuk diminum 
karena masih segar dan lumayan dingin. 

sampai disana, rasa lelah kemudian terobati setelah sampai ke 
sana dengan suguhan pemandangan yang luar biasa. Air terjun 
yang tinggi dengan di kelilingi batu kali. Jangan anda lewatkan 
sensasi berenang di dalam kolam alami yang terbentuk dari jatuh-
nya air terjun tersebut, dengan suhu yang lumayan dingin dan 
air yang begitu sejuk bisa menghilangkan kepenatan anda sem-
inggu bekerja dikantor. saran dari penulis jangan sampai gelap 
hari disana karena memang disana masih alami dan  belum ada 

penerangan namun jika 
memang anda terlalu sore 
anda bisa menggunakan 
cahaya senter. setelah 
puas hiking ke air terjun 
jangan lupa anda me-
nyicipi cilok (aci dicolok) 
yang dijajakan disekitar 
pintu gerbang Taman 
Nasional Gunung Pangr-
ango. Harga yang dita-
warkan lumayan murah 
hanya dengan seceng 
(rp.1000,-) anda bisa 
menikmati satu butir cil-
ok hangat dengan rasa 

khas Cibodas yummy.
       posted by : -dre-
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10Hal yang tidak boleh 
diucapkan di tempat kerja.

Dalam lingkungan kerja, ada kalanya sebuah uca-
pan bisa menjadi pertimbangan orang akan diri Anda, 
entah itu positif maupun negatif.
salah bicara bisa merusak kredibilitas Anda, bah -
kan bisa membuat Anda dipecat. Jadi, daripada 
Anda salah berucap dan menjadi beban pikiran yang 
mengganggu fokus kerja, ada baiknya Anda menge-
tahui hal-hal yang tidak boleh diucapkan di tempat 
kerja, seperti dikutip dari Bnet.

1. Jangan pernah bilang Anda bekerja karena tidak 
butuh uang atau uang bukan alasan untuk bekerja. 
secara tidak sadar, ucapan seperti itu merendahkan 
orang lain yang memang bekerja untuk mendapat-
kan uang. 

2. Jangan pernah mengancam atau berucap, “nanti 
saya laporkan kamu ke bos”. Ancaman merupakan 
tanda orang yang lemah. Jika posisi Anda di kantor 
penting, bertindaklah yang benar. 

3. Jangan mengkritik atau menjelek-jelekkan sese-
orang di depan umum. Meskipun Anda benar, hal ini 
memalukan dan sifatnya menyerang. Lagipula, Anda 
tidak tahu siapa teman-teman dari orang tersebut. 
Bisa saja ia teman bos Anda.

4. Jangan pernah menceritakan rahasia. Manajer 
dan para eksekutif membicarakan hal-hal penting 
secara tatap muka dan hal ini bisa dicontoh. Jangan 
pernah membicarakan sebuah hal yang sifatnya ra-
hasia di telepon. 

5. Jangan pernah menganggap bos sebagai teman 
Anda. dia bisa saja menyukai Anda, namun tetaplah 

bersikap profesional. Bagi para manajer, lingkungan kerja 
untuk bekerja, bukan pertemanan. Hal ini juga bisa mem-
buat Anda menjadi omongan.

6. Jangan pernah mengucapkan sebuah hal atau se-
seorang yang membuat tidak nyaman. Jika hal tersebut 
bersifat ilegal atau pelecehan, laporkan kepada yang 
berwenang dalam hal ini Hrd. Jika ternyata Hrd biang 
keladinya, carilah jalur hukum. Jika bukan, mungkin saja 
Anda memang orang yang suka mengeluh.

7. Jangan pernah mengungkapkan rencana pengunduran 
diri Anda. Hal ini kadang menimbulkan perasaan tidak nya-
man bagi orang lain.

8. Jangan bergosip, khususnya tentang percintaan orang 
lain. Menyenangkan memang, namun jika pasangan terse-
but ingin merahasiakannya, Anda akan dijauhi. Kembali-
kan semuanya pada diri Anda.

9. Jangan pernah merasa Anda memiliki otoritas atas se-
seorang yang memang bukan tanggung jawab atau di luar 
divisi Anda. Hal ini akan merusak kredibilitas dan membuat 
Anda terlihat sebagai sosok yang lemah namun ingin ter-
lihat berkuasa.

10. Jangan pernah melakukan kesalahan yang akan Anda 
jalani selamanya. Merayu atau terlibat romansa di kantor, 
padahal Anda telah berumah tangga sehingga perceraian 
pun terjadi. Tunjukkan respek terhadap orang lain. sama 
halnya ketika Anda membicarakan musibah sebagai bahan 
lelucon seperti lelucon tentang tsunami, kepercayaan atau 
gaya hidup seseorang. Uruslah kehidupan Anda sendiri 
yang belum tentu benar.
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Apakah anda tahu bah-
wa kuku anda dapat 
mencerminkan keseha-
tan anda ? Mungkin mer-
upakan pertanda adanya 
penyakit di dalam tubuh 
anda. Permasalahan da-
lam hati, paru-paru, dan 
jantung dapat muncul 
dalam kuku anda. Beri-
kut adalah ulasan sepu-
tar kuku anda.

1. Kuku yang pucat (Pale Nails).

Kuku yang sangat pucat kadang-kadang dikaitkan 
dengan penuaan. Tapi dapat juga merupakan tanda 
penyakit serius seperti: anemia, kongestif, gagal jan-
tung, diabetes, penyakit hati, gizi buruk.

2. Kuku putih (White Nails).

Jika kuku sebahagian besar putih dengan pinggiran 
lebih gelap, ini dapat menunjukkan masalah hati, se-
perti hepatitis. dalam gambar ini, anda boleh melihat 
jari-jari juga kuning, tanda lain dari masalah hati.

3. Kuku Kuning (Yellow Nails)

salah satu penyebab paling biasa kuku yang berwarna 
kuning disebabkan oleh infeksi jamur. Apabila infeksi 
memburuk, kuku menarik kembali, dan mungkin kuku 
menebal dan runtuh. dalam kasus yang jarang berlaku, 
kuku kuning dapat menunjukkan keadaan yang lebih se-
rius seperti penyakit tiroid teruk atau psoriasis.

4. Kuku kebiruan (bluish Nails).

Kuku dengan warna kebiruan dapat berarti tubuh tidak 
mendapat oksigen yang cukup. Ini boleh menunjukkan 
adanya jangkitan di paru-paru, seperti radang paru-paru.

5. Kuku yang berdesir (Rippled Nails).

Jika permukaan kuku yang bergelombang, ini mungkin 
merupakan tanda awal dari psoriasis atau artritis infla-
masi. psioriasis itu penyakit yang memiliki gejala paling 
jelas yaitu pengelupasan kulit yang terus-menerus dan 
tidak terkendali.

TAHUKAH

ANDA ?
KUKU MENUNJUKKAN 
KESEHATAN ANDA

HEALTH
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Garis hitam di bawah kuku harus diselidiki secepat 
mungkin. Mereka kadang-kadang disebabkan oleh 
melanoma, jenis yang paling berbahaya dari kanker 
kulit.

9. Mengigit kuku (gnawed Nails).

Menggigit kuku anda mungkin tidak lebih dari kebi-
asaan atau tabiat lama, namun dalam beberapa kasus, 
ini adalah tanda kegelisahan terus-menerus yang perlu 
konsultasi dokter. Menggigit kuku dikaitkan dengan 
gangguan obsesif-kompulsif. 

Walaupun perubahan keadaan kuku banyak menun-
jukkan tanda-tanda keadaan penyakit, namun banyak 
kelainan kuku tidak berbahaya dan  tidak semua orang 
dengan kuku putih mengidap penyakit hepatitis. Jika 
anda bimbang tentang paparan kuku anda, silahkan 
konsultasikan dengan dokter kulit anda.

6. Kuku yang retak dan terbelah (Crack and split Nails).

Kering, kuku rapuh yang sering retak atau terbelah telah 
dikaitkan dengan penyakit tiroid. retak atau pemisahan 
digabungkan dengan warna kekuningan lebih mungkin 
karena infeksi jamur.

7. Kuku bengkak di pinggiran kulit (Puffy Nail fold).

Jika kulit di sekitar kuku tampak merah dan bengkak, ini 
dikenali sebagai peradangan lipatan kuku. Ini mungkin 
hasil dari lupus atau tissue disorder.

8. Garis hitam dibawah kuku.

HEALTH
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s aat Budi (sebut saja demikian) berlibur dirumah 
neneknya di kampung nan jauh. Terjadi percakapan 
berikut : 

Nenek : Bud, kamu makan dulu.
Budi : Sudah Nek, barusan kelar.
Lima menit kemudian.
Nenek : Bud, kamu sudah makan belum?
Budi : Sudah Nek, tadi kan makan bareng  
                 Nenek (nada naik 1 oktaf).
Lima belas menit kemudian.
Nenek : Budi, sudah jam segini mestinya kamu ma 
   kan dulu.
Budi : (kali ini dengan nada naik beberapa oktaf)  
   Nenek, saya sudah makan dari tadi!

Kesannya mereka sangat cerewet. Memang men-
jengkelkan tetapi kita juga perlu mengerti kenapa 
mereka bisa demikian.

Kejadian diatas sering kita sebut dengan pikun atau 
dengan bahasa kerenya adalah “demensia”. 
Biasanya terjadi pada orang lanjut usia. Indonesia 
akan memiliki sekitar 11% orang lanjut usia (lansia 
atau penduduk senior / senior citizen) dari total pen-
duduknya di tahun 2020. dengan jumlah sebesar 
ini maka kita memiliki hari khusus untuk para lansia 
yaitu tanggal 29 Mei. 

Ciri seorang yang pikun adalah daya ingat yang tu-
run, kecerdasan yang turun dan juga penurunan ber-
sosialisasi. Penurunan ini bisa mendadak bisa juga 
perlahan-lahan. Biasanya disertai dengan gangguan 
jaringan otak walaupun penderita tetap sadar.

sudah lupa tuh!
Ada beberapa jenis pikun. Ada yang sulit disembuhkan 
yaitu Alzheimer dan ada yang dapat disembuhkan bila 
penyebabnya diatasi. Yang termasuk kelompok ini adalah 
pikun yang disebabkan oleh hipertensi alias darah tinggi, 
hidrosefalus yaitu peningkatkan jumlah cairan di otak dan 
jika penyebab pikun adalah tumor atau radang.  Untuk kel-
ompok yang kedua ini penyebab pikun harus dapat diken-
dalikan atau disingkirkan.

ALZHEIMER

Penyakit ini di identifikasi pertama kali oleh Dr. Alois Al-
zheimer di tahun 1906 dan menjadi penyebab kematian no 
4 para lansia di negara-negara maju. Penyakit ini berjalan 
sangat lambat, bisa sampai 7 – 10 tahun.

Pada awalnya pasien akan sering lupa, ada gangguan 
emosi dan tingkah laku seperti malan, acuh tak acuh, mu-
dah tersinggung, murung, cemas dan gairah yang turun. 
Ciri pikun yang timbul adalah lupa pada kejadian jangka 
pendek tetapi masih ingat akan kejadian masa lampau. 
Proses pada stadium ini antara 2 sampai 4 tahun.

sudah lupa tuh!

sudah lupa tuh!

sudah lupa tuh!

sudah lupa tuh!

Pernah mengalami hal seperti ini ?
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Memasuki stadium 
2, pasien akan makin parah untuk 
mengingat, mulai bingung, tidak 
ada inisiatif, kemampuan berba-
hasa juga menurun dengan ge-
jala bicara berputar-putar dan 
berulang-ulang. Yang menyedi-
hkan pada stadium ini adalah 
kemampuan untuk menge-
nali anggota keluarga mulai 
menghilang. stadium ini ber -
langsung antara 2 – 10 ta-
hun.

Berlanjut pada stadium 3 
dimana pasien gagal ber-
bahasa, tidak mengerti uca-
pan sendiri atau orang lain, 
kurang berbicara, lupa nama 
benda, meniru ucapan orang. 
secara motorik pasien tidak 
mampu untuk menulis, men-
gancingkan baju dan mengikat 
tali sepatu. BAB dan BAK juga 
tidak terasa lagi.

stadium terakhir timbul jika 
pasien sudah tidak dapat berko-
munikasi sama sekali, mereka 
akan membisu, apatis den-
gan ekspresi kosong. Pasien 
hanya bisa tinggal di atas 
tempat tidur. Biasanya ke-
matian disebabkan oleh 
infeksi sekunder.

P E N C E G A H A N 
DAN 
PENGOBATAN
Pegobatan untuk Alzheim-
er tidak ada. Obat yang 
sekarang diberikan hanya 
untuk menghambat proses 
penyakit ini. dokter dapat 
memberikan kelompok obat 
Che (cholinesterase) inhibitor 
seperti donepezil, galantamine, 
rivastigmine dan memantin.

Yang terpenting adalah latihan 
otak agar dapat terus mening-

katkan daya 
ingat. Beberapa tips untuk me-
ingkatkan daya ingat:
1. Konsentrasi
2. Melatih memori jangka 
pendek
3. Mereproduksi
4. Mengisi TTs
5. Mengikuti kuis
6. Membaca, melihat, 
mendengar, menyanyi.

Adapun untuk menghi-
dari lupa sehari-hari, 
kita sebaiknya melaku-
kan hal-hal sederhana 
berikut:
1. Membuat catatan 
pekerjaan sehari-hari: 
janji, no. Telp, alamat, 
dsb.
2. strategi menghafal: 
mejikuhibiniu

3. Imaginasi visual: kita Ja-
karta – Tugu Monas

4. Konsentrasi 
5. Pengulangan 

6. external Aid: audio visual
7. Menempatkan benda di 
tempat teratur dan tertentu.

Karenanya lebih penting bagi 
kita untuk mensyukuri apa 
yang telah kita capai me-
laui otak kita karena semua 
merupakan karunia Tuhan 
yang tak ternilai harganya.
-MAr-
Sumber: Seminar pikun Sathora 
2013.
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di dalam situasi Kebakaran, gempa bumi dan lain sebagainya merupakan 
salah satu bencana yang bisa terjadi seketika waktu, yang dapat menyebabkan 

dampak kerugian yang besar bagi korban yang terkena bencana tsb, baik kerugian 
materi maupun non-materi.

situasi dan kondisi di lapangan yang seperti itu disebabkan karena belum terciptanya meka-
nisme kerja Pos Komando dan Koordinasi.

Tanggap darurat Bencana yang baik, terstruktur dan sistematis.
Untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan di lakukannya Pelatihan PENGENDALIAN DAN 

STRATEGI TANGGAP DARURAT di gedung DSO pada tanggal 2 November 2013 yang di ikuti oleh 
para karyawan dari PT dIPA Group ( Gedung dsO, kantor Kebon Jeruk dan Kantor Citarum) serta PT 

Puspa Pharma dengan total peserta 34 orang.
Teori pelatihan tersebut langsung di bawakan oleh Bapak Amin selama 3 jam, meliput pengenalan bentuk 

dan ancaman bencana tanggap darurat, cara melindungi diri dan evakuasi karyawan.
setelah istirahat 10 menit di lanjutkan dengan kegiatan praktek  yang di bantu oleh team Bapak siswan -
to ( dinas damkar Jakarta Barat) serta Bapak richard ( BMd). 
Kegiatan praktek di mulai dengan menggunakan karung basah, Alat Pemadam ringan ( APAr) 
hingga penggunaan Hydrant sampai dengan jam 14.00 wib dengan di selingi istirahat makan 
siang dan sholat selama 30 menit.
Tujuan dan makna pelatihan kesiagaan tersebut, terutama di kondisi Tanggap 
darurat adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat melakukan tinda -
kan yang efektif dalam situasi darurat, dan meminimisasi dampak lingku-
ngan yang ditimbulkan saat dan setelah keadaan darurat tersebut terjadi. 

situasi darurat bencana adalah segala kejadian abnormal yang berpotensi 
mengakibatkan penyimpangan terhadap peraturan lingkungan dan mem-
punyai potensi nyata membahayakan lingkungan. Keadaan darurat 
merupakan suatu kejadian yang tidak pernah diharapkan terjadi, 
tidak pernah diketahui kapan akan terjadi, dan bilamana ter-
jadi akan mengakibatkan gangguan/kerusakan/kerugian ter-
hadap manusia dan atau lingkungan dan atau perusahaan. 
 
Kesiagaan dan tindakan yang efektif dapat mengu-
rangi kecelakaan, mencegah atau mengurangi 
dampak lingkungan, melindungi karyawan dan 
masyarakat, mengurangi hilangnya aset, 
dan mengurangi waktu henti produksi. 
 
Organisasi sebaiknya memiliki ren-
cana dan prosedur untuk mencegah 
dan melakukan tindakan dalam 
keadaan darurat.  
( AMN)

PELATIHAN
PENGENDALIAN

TANGGAP DARURAT
DAN STRATEGI
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Berbagi Untuk Sesama

   Idul Adha 1434 H pada tahun 
2013 ini bertepatan pada hari 
selasa 15 Oktober 2013. di 
hari yang suci penuh berkah 
ini dipa Group seperti biasa 
melakukan penyembelihan 
hewan qurban yang daging 
nya dibagikan ke masyarakat 
lingkungan dsO, KJr66 serta 
daan Mogot. Penyembelihan 
hewan qurban sendiri dilaku-
kan di KJr66 yang daging 

hasil pemotongan qurbannya 
langsung di distribusikan kepa-
da orang yang kurang mampu. 
Adapun hewan qurban pada 
tahun ini adalah terdiri dari 3 
(tiga) ekor sapi dan 2 (dua) 
ekor kambing.

 
   Pada tahun ini hewan qurban 
yang dipotong memang lebih 
banyak jumlahnya dari tahun 
kemarin, karena pada tahun ini 
banyaknya antusias dari kary-
awan internal dipa Group yang 
mau menyisihkan rezekinya 
untuk bersama-sama membeli 
hewan qurban.

 
  Acara pemotongan hewan qurban 
berlangsung dari pukul 08.00 pagi 
dan berakhir pada pukul 15.00 sore. 
Pemotongan hewan qurban dimulai 
dari memotong hewan yang paling 
besar yaitu sapi dan baru dilanjutkan 
dengan memotong kambing. Acara 

ini dibantu oleh 30 panitia yang 
memiliki tugas masing – masing 
dari mulai membantu memotong 
hewan qurban sampai mendis-
tribusikan sampai dengan tepat 
pada sasaran. 
dre

C S R
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 Mengenal Bahaya Petir dan Tips Menghindarinya

Musim hujan kembali, petir pun siap mengintai. Petir bi-
asanya diawali dengan kilatan cahaya, kemudian disusul 
dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Perbe-
daan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbe-
daan antara kecepatan suara (340 m/s) dan kecepatan 
cahaya (300.000.000 m/s).

Mengapa petir terjadi? Ini sebenarnya proses keseimban-
gan alam. Tujuannya membuang muatan elektron yang 
berlebih melalui udara untuk mencapai kesetimbangan. 
Gawatnya, petir tidak pilih kasih saat menghujam bumi. 
Walau sejatinya petir selalu menghantam obyek tinggi 
menjulang atau dataran luas, kalau apes manusia pun 
bisa tersambar.

Bagaimana Terjadinya Petir? Petir terjadi karena ada 
perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan 
awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan kar-
ena dia bergerak terus menerus secara teratur, dan se-
lama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan 
lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada 
salah satu sisi (atas atau bawah), sedangkan muatan 
positif berkumpul pada sisi sebaliknya.

Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup 
besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif 
(elektron) dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk men-
capai kesetimbangan. Pada proses pembuangan mua-

tan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada 
saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi 
udara inilah terjadi ledakan suara.

Petir lebih sering terjadi pada musim hujan, karena 
pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air 
yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan 
arus lebih mudah mengalir. Karena ada awan bermua-
tan negatif dan awan bermuatan positif, maka petir juga 
bisa terjadi antar awan yang berbeda muatan.

Bagaimana cara melindungi diri dari petir?

1. di luar ruang
A. Cari tempat berlindung, dalam gedung atau mobil.  
Mengapa Anda aman berada dalam mobil, karena pe-
tir akan berjalan mengelilingi permukaan kendaraan, 
kemudian menuju tanah. sehingga pengendara mobil 
tak perlu khawatir dengan sambaran petir. karena petir 
yang menyambar mobil langsung dinetralkan ke tanah. 
Penumpang di dalam pesawat juga aman karena pe-
sawat terbuat dari bahan yang bisa melindungi penum-
pang dari petir.

B. Bagi petugas yang bekerja di bandara, jangan ber-
lindung di bawah sayap pesawat dan di dekat roda ke-
tika hujan. Alasannya, posisi ekor pesawat yang tinggi 
bisa tersambar petir dan langsung mengalir ke badan 
pesawat.

MENGENAL BAHAYA PETIR

DO U KNOW?
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C. Hindari berlindung di bawah benda logam yang men-
julang tinggi. Orang yang berada di sebuah struktur 
yang terbuat dari logam, menara misalnya, harus segera 
masuk ke dalam struktur tersebut. 

d. Bila Anda berada di kapal, jauhi tiang layar agar tak 
tersambar petir

e. Untuk menghindari petir di tempat terbuka, Anda juga 
bisa jongkok dengan merapatkan kedua kaki. kemudian 
tundukan kepalamu serendah-rendahnya tanpa me-
yentuh tanah. dengan cara itu, petir yang menyambar di 
dekat Anda tidak akan mengalir ke dalam tubuh. Namun, 
kalau kedua kaki anda terbuka, petir itu akan meloncat 
ke tubuh anda. Ingatlah keterangan pada sambaran ka-
rena jalur Voltase –> Anda hanya boleh membuat satu 
titik kontak dengan tanah.

F.  Jika Anda sedang berenang dan tiba-tiba mendung 
gelap, segeralah keluar dari kolam dan masuk ke ba-
ngunan terdekat

G. Kalau kebetulan Anda sedang berdiri di tempat ter-
buka, secepatnya dekati obyek yang lebih tinggi, jangan 
malah menjauhinya. Namun ingat, jangan terlalu dekat 
dengan obyek tersebut. Jarak maksimal paling aman 
adalah 2,5 meter dari obyek tinggi itu. semakin jauh dari 
obyek yang tinggi, makin berisiko tersambar petir.

H. Jangan berdiri di bawah pohon ketika hujan. Petir 
yang menyambar pohon bisa meloncat ke tubuh orang. 
sulur-sulur pohon juga bisa menghantarkan petir ke tu -
buh.

I. Jangan berdiri bergerombol dengan orang lain bila 
Anda berada di luar ruangan. Buatlah jarak antar orang 
sekitar lima ( 5 ) meter

J. Jika Anda tak menemukan tempat berlindung, ber-
jongkoklah, seperti yang diterangkan diatas, usahakan 
tangan tidak menyentuh tanah dan jangan berbaring 
karena bisa memudahkan penyaluran tenaga petir dari 
tanah ke tubuh Anda.

2. di dalam ruangan
A.  Jika berada dalam rumah hindari posisi yang dekat 
dengan kontak listrik. Menjauhlah dari lokasi yang berair 
atau tanah yang basah, serta jauhi pintu, dan jendela.

B. Matikan dan cabut kabel power dari stop kontak lis-
trik semua barang elektronik yang Anda miliki, seperti 
televisi, radio dan komputer untuk mengurangi resiko 
tersambar petir. 

C. Jauhi telepon. Jika Anda terpaksa menghubungi 
seseorang, gunakan telepon genggam. Jika petir me-
nyambar jaringan telepon, arus listrik petir akan mele-
wati setiap sambungan telepon yang sangat potensial 
jadi penghantar listrik.

d. Jauhi pipa saluran air (bath tub, shower). Petir 
memiliki kemampuan menyambar rumah atau dekat 
rumah dan arus listrik dapat merambat lewat pipa log-
am saluran air.

e. Gunakan sandal rumah dari karet (sandal jepit) atau 
usahakan memakai kaos kaki yang kering, sebagai 
upaya ‘memisahkan’ tubuh kita dari tanah.

Tempat-tempat yang berisiko Tersambar Petir :

Tempat yang beresiko tersambar petir adalah dae-
rah perbukitan, lereng, daerah terpencil, dan daerah 
pedesaan. di perkotaan, risiko terkena petir relatif ke -
cil karena kepadatan penduduk di kawasan tersebut 
merata.

Petir juga bisa merambat melalui saluran kabel listrik 
dan telepon. Kabel telepon yang masuk ke pesawat 
telepon sebaiknya juga dicabut. Antena televisi juga 
bisa menjadi penghantar petir masuk ke rumah. Kon-
struksi bangunan yang terbuat dari beton bertulang 
sebenarnya sudah berfungsi sebagai alat penangkal 
petir.

DO U KNOW?
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Melihat kepribadian 
melalui DISC

Kita barangkali akan dapat mera-
jut jalinan interaksi yang lebih har-
monis dan produktif, jika kita mam-
pu mengenali kepribadian rekan 
kerja kita dengan lebih baik. Sebab, 
kita tahu, setiap orang memiliki tipe 
karakter yang unik. Dalam konteks 
ini, terdapat empat model kepribadi-
an yang lazim dikenal sebagai DISC 
atau singkatan dari : dominance, in-
fluence, steadiness, and conscien-
tiousness. 
Mengenal lebih dalam keempat mod-
el ini barangkali akan membantu kita 
lebih efektif ketika membangun rela-
si dengan orang lain. 

dominance style  

Orang-orang yang masuk dalam model 
dominance style ini adalah mereka yang 
suka mengendalikan lingkungan mereka, serta 
senang menggerakkan orang-orang di sekitar 
mereka. Mereka adalah jenis pribadi yang suka 
to-the-point, tidak bertele-tele. Mereka juga 
senang mengambil peran penting, pembuat 
keputusan, problem solver, dan melaksanakan 
berbagai hal. Mereka cenderung menyukai po-
sisi sebagai leader. Meskipun demikian, ketika 
menjadi leader, mereka cenderung akan men-
jadi pemimpin yang otoriter, demanding, dan 
kurang memiliki kesabaran serta empati pada 
bawahan. Ketakutan terbesar: dimanfaatkan 
orang lain.

Influence Style
 
Orang-orang dengan model ini adalah mer-
eka yang suka bergaul dengan orang lain, 
ekstrovert, dan senang berada pada lingkaran 
pertemanan yang luas. Mereka benar-benar 
menikmati berada bersama teman-temannya. 
Mereka tidak suka menyelesaikan sesuatu atau 
bekerja sendirian (single fighter). Sebaliknya, 
mereka lebih suka berhubungan dan bekerja 
dengan orang-orang daripada sendirian.
Orang-orang dengan model ini juga memiliki 
empati yang tinggi terhadap orang lain, dan 
mudah melibatkan perasaan ketika menjalank-
an aktivitasnya. Mereka pada dasarnya orang 
yang penuh optimisme, antusias, dan cend-
erung memiliki sifat dasar yang riang. Meskip-
un demikian, mereka bukan orang tepat ketika 
harus mengerjakan tugas-tugas yang menuntut 
ketelitian tinggi seperti akuntansi dan keuan-
gan. Pada sisi lain, mereka dapat menjadi best 
promotor untuk gagasan-gagasan baru.
Ketakutan terbesar: penolakan dari lingkungan 
sosial.

steadiness style
 
Orang-orang dalam model ini cenderung introvert, 
reserve, dan quiet. Mereka adalah orang-orang yang 
lebih suka melakukan sesuatu secara sistematis, 
teratur dan bertahap. Mereka juga cendrung me-
nyukai sesuatu yang berjalan dengan konsisten, 
dapat diprediksi dan lingkungan kerja yang stabil 
dan harmonis. Orang-orang dalam model ini juga 
tergolong pribadi yang sabar, dapat diandalkan dan 
cenderung memiliki loyalitas yang tinggi.
Pada sisi lain, mereka termasuk golongan yang 
kurang menyukai perubahan yang radikal dan bersi-
fat mendadak. Juga cenderung terpaku pada sistem 
yang sudah berjalan dan karena itu kurang terdor-
ong untuk melakukan inovasi yang bersifat radikal. 
Ketika mereka mengalami demotivasi, mereka 
cenderung akan menjadi orang yang kaku, resisten 
dan kemudian melakukan perlawanan secara pasif. 
Ketakutan terbesar: kehilangan rasa aman.

Conscientiousness style
 
Orang-orang dalam kategori ini termasuk pribadi 
yang menekankan akurasi dan ketelitian. Mereka 
cenderung menyukai sesuatu yang direncanakan 
dengan matang dan bersifat menyeluruh. Mereka 
juga cenderung suka dengan pekerjaan yang men-
gacu pada prosedur dan standar operasi yang baku. 
Orang-orang dalam kategori ini adalah pemikir yang 
kritis dan suka melakukan analisa untuk memasti-
kan akurasi.
Pada sisi lain, karena cenderung terfokus pada ket-
eraturan, pribadi dalam model ini cenderung skeptis 
terhadap gagasan-gagasan baru yang radikal. Mer-
eka juga agak enggan menerima proses perubahan 
yang mendadak. Ketika mereka termotivasi secara 
negative, mereka akan menjadi sinis atau sangat 
kritis. Ketakutan terbesar: kritik terhadap hasil ker-
janya.

-NOV- dari berbagai sumber
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lebih suka melakukan sesuatu secara sistematis, 
teratur dan bertahap. Mereka juga cendrung me-
nyukai sesuatu yang berjalan dengan konsisten, 
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Orang-orang dalam kategori ini adalah pemikir yang 
kritis dan suka melakukan analisa untuk memasti-
kan akurasi.
Pada sisi lain, karena cenderung terfokus pada ket-
eraturan, pribadi dalam model ini cenderung skeptis 
terhadap gagasan-gagasan baru yang radikal. Mer-
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Kambing Jutaan
Bejo :    Mak..... emak sakit ya???
emak :  Iya jo...
Bejo :    Hmm...kita ke dokter yuk...
emak :  Mau bayar pake apa'an....kan duit kita udah tipis jo..
Uhukk...uhukk
Bejo :    Kita jual si tole(kambing) aja mak..
emak :  Iye...inget ya jo...tuh kmbing bandot..lu               
jual jutaan...Jangan mau kalo ditawar murah..sayang....
Bejo :   Iya mak..
           #berangkat jual kambing
Tak lama kemudian
Bejo :  Mak...kambing kita laku..jutaan...
emak :  Alhamdulillah....
Bejo :  Pertamanya dia cuma nawar 500rb mak.. Ihh enak 
aja...kambingnya ditawar murah banget...kagak bejo kasih...
emak : Bagus tuh jo..emang pembeli jaman               
 sekarang maunya murah mulu'...terus...Lu jawab  
 apa wktu dia nawar gitu...
Bejo :  Bejo bilang...pesan emak kambingnya mesti dihargai  
 jutaan pak...Gitu mak...
            Alhamdulillah....setelah mikir lama...
            Akhirnya dia mau juga....harga jutaan..
Bejo : Memang berapa jo dia beli kambing???berapa juta???
Bejo : setengah juta mak...
Hebat kan...sesuai pesan emak..jutaan...gimana???puas 
mak???
emak : #*@?&@#*-+???
# semaput dadakan

Presiden bertanya pada ibu tua penjual 
kue
Bpk : "sudah berapa lama jualan kue?"
Ibu : "sudah hampir 30 tahun.
Bpk : "Terus anak ibu mana, kenapa tidak ada 
yang bantu?" 
Ibu : "Anak saya ada 4, yang ke-1 di KPK, ke-2 
di POLdA,
ke-3 di Kejaksaan dan yang ke-4 di dPr, jadi 
mereka sibuk
sekali pak..."
Presiden kemudian menggeleng-gelengkan 
kepala karena kagum...
Lalu dengan percaya diri Bapak Presiden ber-
bicara ke semua hadirin yang menyertai beliau, 
"Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa men-
jadikan anaknya sukses dan jujur tidak korup-
si...karena kalau mereka korupsi, pasti kehidu-
pan Ibu ini sudah sejahtera dan tinggal dirumah 
mewah..."
Lalu sambil mengarahkan mic yang sedang di 
pegangnya , bapak Presiden kembali berbicara 
kepada wanita penjual kue tersebut ...
Bpk : "Apa jabatan anak di POLdA, KPK, Ke -
JAKSAAN dan DPR?"
Lalu dengan polosnya sang wanita penjual kue 
tersebut itu berkata :"sama... mereka berjualan 
kue juga disana ..."
Bpk : @#$%$^@%
#Kejang-kejang ajuin resign.

Asal Usul Manusia
seorang gadis kecil bertanya kepada ibunya, 
"Bagaimana umat manusia muncul?" sang 
ibu menjawab, "Tuhan menciptakan Adam dan 
Hawa dan mereka memiliki anak-anak dan be-
gitu juga semua umat manusia dibuat."
dua hari kemudian gadis itu memberikan kepa -
da ayahnya pertanyaan yang sama. sang ayah 
menjawab, "Jutaan tahun yang lalu ada ras 
monyet yang berevolusi menjadi manusia."

Gadis itu bingung lalu kembali kepada ibunya 
dan berkata, "Bu, bagaimana mungkin bahwa 
Ibu mengatakan kepadaku ras manusia dicipta-
kan oleh Tuhan, dan ayah mengatakan bahwa 
mereka berasal dari monyet?"

sang ibu menjawab, "Yah, sayang, itu sangat 
sederhana. Ibu menceritakan dari sisi keluarga 
ibu dan ayahmu memberitahumu dari sisi kelu-
arganya." 
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1. Apa yang digambarkan dalam logo tema Dipa 
2013 ?
- siluet an excellent Human : menggambarkan sdM 
yang kuat, cerdas dan siap menghadapi setiap tan-
tangan.
- siluet People in Unity yang saling bekerjasama da -
lam mengembangkan perusahaan di tahun 2013.
- Warna Hijau : Bumi, sebagai simbol pertumbuhan, 
harmoni dan keseimbangan.
- Warna Biru : Langit, Biru melambangkan keper-
cayaan, kedamaian, dan stabilitas dalam melakukan 
setiap pekerjaan.
- Warna Kuning : Matahari, Kuning diasosiasikan 
dengan pencerahan, optimisme dalam meraih suatu 
impian.
- Warna Merah : Melambangkan semangat dan ke-
beranian dalam melakukan setiap pekerjaan maupun 
dalam pengambilan keputusan dilandasi dengan pe-
mikiran yang cerdas.
- Warna Hitam : Melambangkan simbol kekuatan.

2. Terletak di propinsi mana letak pabrik PT. 
DPI ?
    - Propinsi Jawa Barat

3. Sebutkan 5 produk DIPA
    - Gamunex
    - Ostrimix
    - HyperHep
    - Plasbumin
    - Kalitake

JAWABAN QUIZ : 
KIRIMAN MISS RIRIN  - DQM 
 

AYO!! KIRIM
IDE TERUNIK KAMU
YANG DAPAT MERUBAH 
SUASANA KERJA JADI 
LEBIH NYAMAN..
Kirimkan melalui email ke :

swaradipa@dipa.co.id

Pemenang akan diumumkan pada
Swaraipa edisi 28.

Paling lambat 31 Desember 2013.


