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Semua pertanyaan tersebut tidak lama lagi akan ter-
jawab dengan adanya program baru organisasi yaitu 
ketersediaan “mobile device” yang punya peran pen-
ting mensupport kegiatan operasional di marketing 
dan berbagai kebutuhan field force.

Program yang telah di “kick off” medio Februari lalu ini, 
hingga kini sudah mencapai tahapan trial, berupa uji 
coba kepada beberapa Supervisor maupun Area Sales 
Manager, tidak hanya di Jakarta tapi juga di cabang, 
bahkan luar pulau Jawa.
Sejauh ini, aplikasi CRM dengan mobile device ini di-
anggap sudah sesuai dengan harapan, tinggal optima-
si penggunaannya yang perlu improvement, demikian 
juga sarana email, sudah dapat dilakukan sebagaima-
na teknologi saat ini yang berkarakter “mobile”. 

Bayangkan jika setiap akan membuat laporan, me-
minta laporan, request dana, approval Atasan Multi-
layer dan hal-hal kritikal lainnya yang harus diputuskan 
SEGERA atau CITO! Bagaimana jika keputusan harus 
diambil secara cepat sementara posisi field force masih 

di jalan dan harus kembali ke kantor untuk meminta ap-
proval dan lain-lain.

Teknologi diciptakan untuk memudahkan, bukan menyu-
sahkan...karena itu maksimalkan sarana yang menun-
jang peningkatan produktifitas seperti tablet berbasis 
Android ini. Dengan dimensi layar sekitar 8 inch, tablet 
ini dianggap mumpuni dalam men-support aktifitas di 
lapangan. User butuh spesifikasi produk? Tinggal dibuka. 
Butuh demo   cara pemakaian hingga order-pun tinggal 
gunakan media tersebut. Tidak cuma itu, GPS tracking, 
callplan & realization, pengajuan entertain, akses ke 
server, internet, CRM dan lain-lainnya, ada dalam satu 
genggaman! 

Go Green, Better Image, 
& Smart Working....  

Bagaimana field force mempresentasikan 
produk-produk DIPA kepada user? Masih 
efektifkah brosur-brosur produk dilihat 
para dokter? Bagaimana akurasi call plan 
dan call realization dalam mendukung ak-
tifitas marketing?

SUSTAIN PRODUCTIVITY
with technology



editor’s note

Dear Leaders,

Tahun 2014 masih di awal, tetapi sejak Januari hing-
ga Maret tahun ini kita dihadapkan pada kondisi yang 
kurang enak, banjir! Jangankan rumah yg kerap di-
landa banjir, yang tadinya tidak banjir saja sudah “lati-
han” terkena imbas banjir walau cuma semata kaki, 
sebetis atau selutut.Tuhan mungkin berpikir “samar-
ata-samarasa”, biar yang tadinya tidak peduli men-
jadi peduli, orang kaya atau miskin, sama susahnya! 
Mungkin yang hartanya sedikit alias miskin malah 
berucap, ”Untung rumah gua kecil, untung harta gua 
nggak banyak, untung cuma motor yang “kelelep”, 
bukan mobil, dan seterusnya dan seterusnya…ratu-
san “keuntungan” lain di tengah penderitaan.

Saya pernah melihat betapa sebuah gerobak rong-
sok amat sangat dibutuhkan menyeberangkan orang 
kaya yang tidak mau basah terkena air banjir di de-
pan Citraland Mall, Jakarta Barat. Pemandangan yang 
sangat eksotik.. Betapa tolerannya muda-mudi yang 
mendatangi rumah-rumah dalam ketinggian banjir, 
memberikan biskuit, mi instan untuk 3 hari, air miner-
al dan kebutuhan lainnya. Saya saja baru menyadari, 
betapa nikmatnya semangkuk mi instan panas disan-
tap, kendati separuh betis masih di dalam air. Betapa 
Tuhan menciptakan adegan-adegan luar biasa hing-
ga kita masih bisa mengucap syukur….”enak banget 
mie ini”, hi…hi…

Ingatlah kawan, kita ini bagai debu saja di mata Yang Kua-
sa. Sempatkanlah berbicara dengan orang-orang di seki-
tar kita. Bersikap manis saja sudah lebih dari cukup, apal-
agi mengorbankan apa yang kita miliki demi hidup orang 
lain. Semangat kebersamaan sangat nampak saat Puspa 
Group berkumpul dalam acara mengucap syukur HUT 
Pak Tjipto di Senayan. Ikuti liputannya dalam edisi khusus 
ini. Lika-liku organisasi dalam kepanitiannya, merasakan 
pimpinan orang yang biasanya kita suruh-suruh, menga-
sah gergaji dengan detail acara, bongkar-pasang, debat 
kusir dan segudang pengalaman hebat dan pasti ber-
manfaat untuk meningkatkan kualitas diri.

Tidak cuma itu, apa yang memaknai terbitnya logo baru 
DIPA, apa hubungannya dengan elemen energy, kenapa 
di tahun kuda ini? Dan kupas tuntas banyak aktifitas da-
lam organisasi. Silakan membaca, merenung, menghayal, 
memikirkan, menjalaninya. Juga bagi kawan-kawan DIPA 
yang baru bergabung, selamat berkarya, berkreasi.

Yakin dan percayalah pada harapanmu, jangan atas keta-
kutan-mu…walau banjir menghadang. Gibasss 2014!!

Redaksi

Gibas 
2014
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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 identi-
tas 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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Saya ingin berbagi pada Anda sebuah cerita inspi-
ratif yang pernah disampaikan oleh Wayne Dyer. 
Sebenarnya judul cerita ini bukanlah “Taksi dengan 
layanan limousine” seperti yang tertulis di atas, tapi 
“Why Do Ducks Quack and Eagles Fly” atau “Men-
gapa Bebek Menguik dan Elang Terbang”
Suatu ketika, Harvey Mackay (nampaknya sang 
pembicara motivasi juga) sedang menunggu antrian 
taksi di sebuah bandara. Kemudian, sebuah taksi 
mengkilap muncul dan mendekatinya.
Sang supir taksi pun keluar dengan berpakaian rapi, 
dan segera membukakan pintu penumpang.
Sang supir kemudian memberi Harvey sebuah kar-
tu dan berkata,"Nama saya Wally. Sementara saya 
memasukkan barang bawaan ke bagasi, silakan 
membaca pernyataan misi saya. “

Harvey kemudian membaca kartu tersebut, yang 
tertulis “Misi Wally: Mengatar pelanggan ke tempat 
tujuan dengan cara tercepat, teraman, dan termu-
rah dalam lingkungan yang bersahabat.”
Harvey sangatlah terkejut, terutama setelah ia meli-
hat bagian dalam taksi yang sangat bersih.
Di belakang kemudi, Wally berkata “Apakah Anda 
ingin kopi? Saya punya yang biasa dan tanpa ka-
fein”. Harvey pun berkata “Tidak, saya ingin minu-
man ringan saja.” dan ternyata, Wally menjawab,
“Tak masalah, saya punya pendingin dengan Coke 
biasa dan Diet Coke, air, serta jus jeruk.”
Dengan terkagum-kagum, Harvey berkata “Saya 
mau Diet Coke saja.”
Setelah memberikan Diet Coke, Wally pun kembali 
menawarkan “Jika Anda ingin membaca, saya pu-
nya The Wall Street Journal, Time, Sports Illustrat-
ed dan USA Today."
Ketika taksi mulai berjalan, Wally kembali menawar-
kan radio mana yang ingin didengar oleh Harvey. 
Tapi ternyata masih ada lagi; Wally menanyakan 
apakah AC nya sudah pas dengan pelanggannya 
tersebut. 

Selama perjalanan, Harvey pun penasaran “Apakah kau 
selalu melayani pelanggan seperti ini, Wally?” Tanya Har-
vey.
Wally kelihatan tersenyum dari kaca taksinya.
“Tidak selalu, malah baru di dua tahun terakhir. Di tahun 
pertama, saya banyak mengeluh seperti kebanyakan su-
pir taksi. Kemudian saya mendengar Wayne Dyer di radio 
yang mengatakan bahwa ia baru saja menulis buku ber-
judul ‘You’ll See It When You Believe It’. Ia mengatakan 
bahwa jika Anda bangun dan mengharap hal buruk ter-
jadi, maka itu hampir pasti terjadi. Ia berkata, ‘Berhenti 
mengeluh! Berbedalah dari pesaing Anda. Jangan men-
jadi bebek. Jadilah elang. Bebek menguik mengoek dan 
mengeluh. Elang membumbung tinggi di angkasa.’

Hal ini menohok saya. Ia sedang membicarakan saya, 
jadi saya mengubah sikap dan memilih untuk menjadi 
elang. Saya melihat supir taksi lain, dan saya melihat 
bahwa mobil mereka kotor, mereka tidak ramah, dan pe-
langgan mereka tidak senang. Jadi saya memutuskan 
untuk membuat perubahan sedikit demi sedikit. Ketika 
pelanggan suka, saya meningkatkannya.”
“Pasti kau sudah merasakan manfaatnya”, kata Harvey. ‘
"Tentu saja," Jawab Wally. "Di tahun pertama saya seba-
gai elang, penghasilan saya naik dua kali lipat. Tahun ini 
mungkin menjadi empat kali lipat. Anda beruntung bisa 
mendapatkan saya hari ini. Saya tak menunggu di pang-
kalan lagi. Pelanggan saya menelpon saya atau men-
inggalkan pesan di mesin penjawab. Jika saya tak bisa 
menjemput mereka sendiri, saya meminta bantuan teman 
saya.”
Cerita Wally memang sangat inspiratif. Ia memberi 
layanan sebuah limo dari sebuah taksi, melipatgandakan 
penghasilan, karena ia memilih untuk menjadi elang dan 
bukannya bebek yang mengeluh.
dari berbagai sumber
-EDY-

WHY?

EagleS Fly&
Ducks Quack



Bag. 2...
Kunci sukses untuk bangkit dari 
keterpurukan dan meraih kesuksesan
(Tjipto Pusposuharto)

SEMANGAT HIDUP
Pantang Menyerah
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Pierson dan pasangannya, Debra Chrapaty, seorang 
eksekutif teknologi, tinggal di Menlo Park. Pasangan 
yang sudah lama berhubungan ini juga sering pergi 
ke selatan menuju Carmel Valley. Mereka memiliki 
properti yang sangat sempurna di sana, sampai-
sampai bisa menjadi lokasi iklan Cialis. Ada hot tub 
yang dipasang di antara pepohonan, sepasang kursi 
lounge menghadap perbukitan dan properti luas 
tempat Clint Eastwood dan Arnold Schwarzenegger 
tinggal. Rumah itu memiliki paduan gaya Meditera-
nian dan seperti museum seni. 
Kendati Pierson lebih suka tak membicarakan ke-
celakaannya, dia tidak malu ketika ada yang ber-
tanya. Ketika sedang wawancara di dapurnya, dia 
berjalan ke lemari dan mengeluarkan beberapa kan-
tong plastik. Ada sebuah alat aneh berwarna hitam 
dan perak yang pernah dipasang dokter di bagian 
luar kakinya dengan sekerup. “Pernah ada sepotong 
gergaji yang ketinggalan di kaki saya sampai be-
berapa tahun,” ujar Pierson. “Saya sedang mendaki 
bukit ketika tiba-tiba potongan itu patah. Tulang saya 
sampai nekrosis.”

Selama 18 bulan setelah kecelakaan itu, Pierson 
pindah dari sebuah rumah sakit yang menangani 
trauma ke beberapa rumah sakit veteran. Terakhir 
dia dirawat di National Jewish Health di Denver. Tak 
satu pun dokter menduga dia akan bertahan. Dia 
tidak punya hidung, hanya segumpal daging yang 
dilubangi. Pierson menjadi kasus tanpa harapan 
sembuh. Ketika Pierson, kala itu 24 tahun, akhirnya 
bangun dari koma, dia tak bisa mengurus diri sendi-
ri. Para dokternya pun memutuskan mengirimnya ke 
panti wreda di kota ski kecil, Kremmling, Colorado, 
pada musim gugur 1986.

Para kaum lanjut usia di sana menjadikan Pierson 
seperti ‘proyek kesayangan’. Mereka mengajarinya 
berbicara, memasak, dan berpakaian—dengan hasil 
campur aduk, antara konyol dan nyaris berantakan. 

Tak banyak orang yang mengunjungi Pierson. Teman-teman 
Pierson sebelum kecelakaan terjadi kemungkinan tidak tahu 
di mana dia gerangan.  Ayahnya, seorang teknisi elektrome-
kanis, meninggal akibat serangan jantung ketika Pierson 
masih 12 tahun. Ibunya, seorang pengacara, terkadang 
kabur beberapa lama. “Dia berjuang melawan alcohol dan 
hal-hal lain, serta tidak bisa menjalankan perannya sebagai 
orangtua,” ujar Pierson. Kedua saudara laki-lakinya punya 
tantangan sendiri. Mereka pernah berurusan dengan kom-
plotan criminal dan hidupnya berantakan, menumpang ting-
gal di rumah-rumah orang. 

Tanpa keluarga dekat atau teman, Pierson tak memiliki ke-
percayaan diri yang dapat membantunya menghadapi per-
tanyaan-pertanyaan berat. Misalnya pernyataan tentang 
bagaimana wajahnya. Pierson tidak pernah bertanya secara 
langsung tentang penampilannya kepada siapa pun. Tidak 
perlu. “Suatu waktu saya sedang di toko bahan makanan 
bersama salah seorang wanita lanjut usia, dan mendengar 
ada anak kecil bertanya pada ibunya tentang saya,” katanya, 
Ketika ibunya menjawab, ‘Psstt’, saya langsung tahu kalau 
muka saya pasti berantakan.”

Koridor-koridor rumahnya menunjukkan banyak kisah hidup 
dan orang-orang di sekitar Pierson. Beberapa foto menunjuk-
kan aksinya mendaki tebing dan bermain ski lintas Negara 
semasa masih buta. Di ujung salah satu koridor ada sejum-
lah kliping surat kabar yang dibingkai, berisi liputan ketika dia 
mengikuti balap sepeda tandem melintasi Rusia dalam kuali-
fikasi Paralympic. Meski setiap hari harus meneggak banyak 
pil penahan rasa sakit, Pierson berhasil mencetak rekor. 
Sampai akhirnya bergabung dengan tim regular master USA 
Cycling, bukan untuk penyandang cacat, dan meraih medali 
perak dalam kejuaraan nasional. Dia juga dianugerahi gelar 
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Cyclist of the Year pada 1995. “Saya tidak pernah 
berpikir bisa hidup selama ini, jadi saya pikir, oke, 
saya akan ambil penghargaan itu,” katanya.

Orang-orang pendorong Pierson yang mengi-
kuti banyak petualangan itu adalah teman-teman 
muda yang dikenalinya di sekolah selama masa 
pemulihan. Setelah meninggalkan panti wreda 
pada 1989, dia mendaftar di community college, 
demi ingin tahu apakah bisa beradaptasi kembali 
dengan kegiatan belajar di kelas. Ternyata bisa. 
Kemudian, dengan bantuan seekor anjing peman-
du, dia belajar psikologi selama dua tahun di Fort 
Lewis College, Colorado. Selepas S1, Pierson 
melanjutkan memburu gelar master bidang pen-
didikan di Univesity of San Francisco. Kemudian 
mendapat Ph.D. ilmu syaraf dari Stanford Univer-
sity dan Palo Alto University. Dia juga mengikuti 
program kepemimpinan edukasional Danforth di 
University of Washington.

Bertekad membantu orang-orang yang mengala-
mi trauma separuh dirinya, Pierson bekerja untuk 
militer selama Perang Teluk pertama. Angkatan 
Bersenjata Amerika menemukan bahwa pasir di 
gurun tidak hanya menghancurkan pesawat, tapi 
juga mesin MRI. Bila ada tentara yang tertembak di 
kepala, dokter yang mengoperasinya harus mem-
bersihkan gambar pencitraan akibat alat menga-
lami malfungsi. Pierson memecahkan masalah 
tersebut dengan membuat serangkaian algoritma 
yang mempertajam gambar pencitraannya. Pada 
1997, dia kembali bekerja di sebuah pusat pene-
litian otak di Palo Alto, kembali membantu para 
tentara yang pulang dari Timur Tengah. 

Pekerjaan itu membawa kehidupan Pierson ke 
jalur baru. Dia memutuskan bekerja sama dengan 
kementerian yang menangani urusan veteran. Ter-
masuk meneliti sampai sejauh mana kemampuan 
para tentara yang kembali dari perang dalam mem-
pelajari berbagai keterampilan dan mengingat. 
Pierson ingin mengembangkan sarana yang solid 
untuk mengevaluasi para tentara. Dia pun men-
ghubungi para pengajar setempat untuk melihat 
perbandingan para veteran perang dengan siswa-
siswa mereka. Pierson pun mengantongi sertifikat 
mengajar dan mendapat program fellowship yang 
didanai Bill & Melinda Gates Foundation, untuk 
memulai sistem pengumpulan serta analisis data 
bagi sekolah-sekolah umum di Seattle.

Sejak sekitar 2003-2007, Pierson mengembang-
kan peranti lunak yang disebut The Source. 
Ketika performa para pelajar Seattle mening-

kat, Pierson bertanya-tanya pakah dia bisa membisniskan 
pendekatan yang didorong oleh data itu. Akhirnya dia mendi-
rikan SynapticMash, startup di bidang edukasi. Tiga tahun 
kemudian, perusahaan pembelajaran interaktif asal Inggris, 
Promethean World, mengakuisisi SynapticMash seharga 
US$10 juta. “Semua data itu tidak tersimpan begitu guru 
sudah menulis catatan dan menaruhnya dalam binder, atau 
siswa menaruh makalah-makalah mereka dalam folder,” kata 
Pierson. “Nilai akhirnya akan dicatat, tapi proses belajarnya 
tidak terdata. Kmai berusaha mendigitalkan semua itu dan 
memperbaikinya.” Pierson kemudian menjadi Chief Science 
Officer Promethean, sampai akhirnya keluar tahun lalu untuk 
mendirikan Declara.

Kantor Declara terletak di area industrial Palo Alto, tak jauh 
dari perusahaan pemasok motor listrik dan sebuah pabrikan 
robot. Kantor itu berupa sebuah ruang besar berlangit-langit 
tinggi dengan puluhan meja. merah.

Pierson tampak lebih normal dari yang mungkin orang 
bayangkan. Rambut cokelat kemerahannya dipotong 
pendek, belah kiri. Selain sebuah bekas luka yang tampak 
jelas di bibirnya, wajahnya tampak mulus. Dia sudah men-
jalani operasi plastik, hidungnya dipasangi prostetik plastik 
menggantikan tulang rawan. Satu-satunya hal yang bisa 
membuat orang menyadari dia pernah operasi plastik adalah 
jika membandingkan hidung baru dengan hidung lamanya 
dalam foto-foto. Pierson sering memakai kacamata ala Bono 
dengan lensa kuning, untuk melindungi mata kirinya. Chrap-
aty sering menggoda Pierson karena alisnya yang lebat ka-
tanya, Pierson pernah menjalani tes DNA, dan hasilnya ban-
yak gen Neanderthal di tubuhnya. Suaranya juga terkadang 
serak karena otot tenggorokannya mudah lelah. Bekas luka 
berbentuk seperti silang-silang di dadanya tampak jelas bila 
dia memakai pakaian berpotongan leher V sementara bekas 
luka di lutut dan kakinya terlihat seperti sungai besar dengan 
banyak anak sungai. Bahu Pierson bidang dan perawakan-
nya sudah kembali seperti atlet.

Tim Declara merupakan campuran antara teknisi dan de-
sainer yang sepanjang tahun lalu menggarap pekerjaan ra-
hasia dengan beberapa pemerintah dan perusahaan guna 
menyempurnakan teknologi startup tersebut. Chrapaty, yang 
pernah bekerja di Cisco dan Microsoft, hendak bergabung 
dengan perusahaan itu. Pierson mengatakan bank-bank be-
sar dan beberapa perusahaan bioteknologi seperti Genen-
tech sudah menjadi pelanggan. Namun, kesepakatan yang 
bisa dengan bebas dibicarakannya adalah dengan pemerin-
tah Australia dan Meksiko.

Sumber: Bloomberg Busineesweek Indonesia (Ed. Oktober 2013) 
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Dengan semangat yang membara dari seluruh ra-
jawali Dipa yang berada di area jabodetabek mau-
pun luar daerah akhirnya dapat mendarat dengan 
selamat di Grand Hill Hotel, Cisarua untuk mengikuti 
Annual Meeting PT. Dipa Puspa Labsains 2014.

Sebelum opening ceremony dimulai seluruh rajawali 
Dipa beserta BOD dihibur dengan tarian Kutiding 
yang dipersembahkan oleh gabungan dari karya-
wati PT. DPL.
Setelah tarian selesai Opening dimulai sekitar pukul 
16.00 WIB dibuka oleh Bpk. Utojo Pusposoharto di-
dampingi Bpk. J.Haryanto Santoso dan Bpk. Teddi 
Purwoko Hartanto.
Setelah acara pembukaan yang sederhana tapi 
sangat meriah selesai, acara kemudian dilanjutkan 
dengan materi Business Overview DPL oleh Bpk. 
Teddi Purwoko dan di lanjutkan oleh Bpk. Dharmadi 
Layarda mengenai Sales & Marketing Management 
untuk tahun 2014.

Selesai ISHOMA akhirnya acara yang ditunggu-
tunggu oleh peserta tiba, dengan semangatnya 
yang sangat luar biasa bapak J.Haryanto Santoso 
memberikan pencerahan bagi para peserta yang 
tentunya merupakan energi yang sangat luar biasa 
untuk para rajawali DPL dalam mengarungi tahun 
2014.

THE 

POWER
IN YOU

ANNUAL MEETING PT DIPA PUSPA LABSAINS
14 - 17 Januari 2014
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Walaupun kondisi di The Grand Hill Hotel cukup mem-
buat para peserta seperti sedang berada di kutub utara, 
namun setiap agenda acara pada hari-hari selanjutnya 
pun dilalui oleh peserta dengan semangatnya yang 
luar biasa. 

Pada malam hari ke-3 sampailah pada acara yang 
dapat sejenak menghilangkan rasa lelah peserta yaitu 
Farewell Party dengan tema Army Look, para peserta 
sangat terlihat gagah dan tampan dengan kostumnya 
masing-masing seakan-akan siap berperang untuk me-
menangi peperangan pada tahun 2014. Batalyon DIPA 
PUSPA LABSAINS sejenak melepas lelah, bernyanyi 

dan berjoged bersama menampilkan bakatnya masing-
masing. Artis dadakan DIPA pun bermunculan pada 
malam itu.
Annual Meeting tahun ini memacu semangat para 
karyawan untuk lebih optimal dalam pencapaian selan-
jutnya. 



GRAND PRIZE

MENJADI 
PEMENANG 
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Program The Best Achievement-
Sales Marketing kategori Supervisor 
-  “Grand Prize From CEO” periode 
sales Juli - Desember 2013 yang lalu 
telah berakhir dan menghasilkan 2 
orang pemenang terbaik yaitu Sdr. 
Hengki Thomas dan Sdr. Arief Ro-
madhon. 
Mereka berhak mendapatkan sepe-
da motor Honda Scoopy sebagai 
bentuk apresiasi yang diberikan 
oleh Bpk. Utoyo.
Untuk mencapai hasil tersebut bu-
kanlah perjuangan yang mudah. 
Mereka harus melalui berbagai 
tahapan dan persyaratan yang 
ketat. 
Beberapa persyaratan tersebut me-
liputi hasil sales minimal 1,1 Miliar, 
Frekuensi penjualan 90% min. 4 
x dalam 6 bulan (Juli-Desember 
2013). Panelisnya pun juga kelas be-
rat semua yang terdiri dari Pak Heri-
zal, Pak Kristiawan, Pak Usman, Ibu 
Magda, Ibu Retty, Ibu Laksmi.
Selamat untuk kedua pemenang, 
semoga memacu rajawali-rajawali 
Dipa yang lain untuk menjadi sep-
erti mereka.
Karena sekali lagi menjadi peme-
nang itu butuh proses...brummm...
brummmm
EDY

Perjalanan saya di Dipa Healthcare 
dimulai tanggal 15 Mei 2009. Pada 
waktu itu berkantor di Jalan Panjang 
no.10 Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Ceri-
ta saya di Dipa Healthcare berawal dari 
Walk Interview di Hotel Ciputra. Dipa 
Healthcare adalah tempat pertama 
saya bekerja dan menimba ilmu dalam 
dunia kerja, begitu saya lulus dari Uni-
versitas Negeri Yogyakarta November 
2008.

Saya bersyukur dapat bekerja di sini, 
sambutan yang hangat dan rekan ker-
ja yang ramah membuat saya tertegun 
dan merasa nyaman bekerja di sini, 
setidaknya itulah kesan pertama yang 
saya rasakan di Dipa Healthcare. Seir-
ing berjalannya waktu begitu banyak 
aksi-aksi sosial yang sudah dilakukan 
Dipa Healthcare dan itu merupakan 
salah satu kebanggaan saya seba-
gai karyawan di sini. Dipa Healthcare 
mempunyai produk-produk berkuali-
tas tinggi sehingga kita yakin dalam 
menawarkannya ke user dan yakin da-
pat bermanfaat untuk pasien.

Begitu banyak sisi yang bisa saya 
banggakan dari Dipa Healthcare dan 
saya berharap dalam penuh keyakinan 
untuk kedepannya Dipa Healthcare 
menjadi perusahaan yang lebih besar 
dan lebih bagus dalam segala bidang 
yang digelutinya.
Berkenaan dengan pencapaian team 
saya ditahun 2013 khususnya semes-

ter 2 pertama-tama saya haturkan syukur 
atas karunia nikmat yang diberikan oleh 
Tuhan Yang Maha Esa. Saya juga berterima 
kasih kepada pak Usman, pak Bagus Pri-
yambodo, mbak Evi Hermawati, mas Budi 
Purnomo dan mas Wahadi atas kerjasa-
manya selama ini dan juga semua pihak 
yang tidak dapat saya sebut satu per satu. 
Pencapaian itu semua berawal dari impian 
dan keyakinan, impian individu dan impi-
an team yang berhasrat bisa memberikan 
yang terbaik. 

Naik turun motivasi dan kinerja dalam 
sebuah pekerjaan adalah hal yang biasa 
itu juga yang kami alami. Bukan ketika 
kita jatuh yang penting tetapi seberapa 
cepat kita dapat bangkit dan meneruskan 
perjalanan kita, perjalanan dalam meraih 
impian kita. Ibarat kata dalam pertandin-
gan sepak bola...jangan menyerah sebe-
lum peluit tanda pertandingan ditiup oleh 
wasit. Marilah kita bersama –sama terus  
mencoba dengan penuh keyakian dan 
terus mencoba dalam balutan doa kepada 
Tuah Yang Maha Esa semoga kita dapat 
mencapai mimpi kita. Berbicara mengenai 
kerasannya bekerja disini mungkin saya 
belum terlalu berkompeten ya karena 
banyak yang lebih lama daripada saya he-
hehe...tapi semoga salah satu tips ini bisa 
bermanfaat bagi kita...mari kita mencoba 
membuat suasana yang kondusif dari ling-
kup terkecil sehinggga tercipta rasa nya-
man disetiap individu. 

Terakhir saya ucapkan terima kasih dan 
salam untuk semua rajawali Dipa.

HENGKI THOMAS
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Untuk informasi lebih lanjut mengenai SKP tersebut,
anda dapat mengakses website internal Dipa di:

10.10.11.1/crm2/index.php

Seperti tahun-tahun sebelumnya, acara Nonton 
Bareng Java Jazz Dipa 2014 kembali digelar.
Acara Nobar yang digagas oleh Bpk. Utoyo ini diikuti 
sekitar 40 orang karyawan Dipa. Diawali dengan acara 
makan bersama pak Utoyo di Restoran Ciganea Ke-
mayoran, setelah itu langsung capcus ke lokasi.
Hari pertama pelaksanaan perhelatan musik JJF 2014 
pada Jumat 28 Februari 2014 sungguh memukau. 
Sederet musisi jazz Tanah Air maupun internasional 
secara bergantian memanjakan para penggila musik 
jazz yang memadati JIExpo Kemayoran, Jakarta, 
Memang, JJF semenjak dihelat pertama kali mempu-
nyai daya serap yang kuat hingga sanggup menarik 
antusiasme pecinta musik Tanah Air. 

Di hari pertama, JJF 2014 menampilkan bebagai musisi 
kenamaan baik dari dalam maupun luar negeri, yang 
bermain di 17 panggung yang telah disiapkan panitia. 
memukau penonton.
Tak hanya mereka, musisi Indonesia pun tidak mau 
ketinggalan. Penampilan Maliq & D’Essentials, BLP, 
Tohpati, Indra lesmana juga memukau para penonton. 
Bermodalkan lagu-lagu hitsnya mereka sukses menebar 
‘virus cinta’ di kalangan penggemar jazz yang memadati 
panggung mereka.

DIPA NOBAR

INFO

Berikut adalah informasi mengenai SKP terbaru : 
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Saat ide awal acara ini dilontarkan, Pak 
Tjip hanya memberikan “clue” singkat: Saya 
maunya: nanyi-nyanyi bareng….joged-joged 
bareng. Ketika itu panitia hanya terbengong-
bengong meng-interpretasikan kemauan Pak 
Tjip. Dan pada 26 Februari 2014, terjadilah 
“kemauan” Pak Tjip tersebut. Walau kondisi 
kesehatan saat itu kurang fit, tidak mengen-
durkan semangat Pak Tjip dengan beragam 
kejutan berupa dance, lagu-lagu yang diusung 
homeband dan peserta, maupun pengisi acara 
lainnya.
Acara setengah dibuka pk 12.00 wib, dan pe-
serta langsung menyantap hidangan makan 
siang yang sudah disiapkan Sie Konsumsi 

pimpinan mba Ariani cs. Hingga pukul 13.00, 
peserta masih berdatangan ke gedung Serba-
guna Senayan. Ada yang lebih dulu registrasi, 
ada yang langsung berfoto-foto di beberapa 
booth dekorasi, yang kali ini menggunakan 
konsep retro design.
Tidak kurang dari 4-5 kendaraan roda dua dipa-
jang di gedung dan 2 buah mobil yang pernah 
menjadi legenda milik Pak Soenoe dan Pak 
Teddi. Seluruh sudut gedung dipenuhi poster 

bertema jadul (baca:jaman 
dulu)/ vintage, kartun dan ge-
merlap lampu disco warna-
warni dalam aneka bentuk. 
Ada yang garis, kotak-kotak 
hingga polkadot.
Diiringi home band, Pak Tjip 
langsung enjoy di tengah 
panggung menghibur peserta 
yang mulai memadati gedung. 
Sepasang MC : “bocor” alias 
“kocak” mengantar audience 

LOVE
AN  AMAZING  MAN

F
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EVENTS
masuk dalam acara. Ruang VIP dan Direksi juga sudah penuh. Dance dari DPL 
Kebon Jeruk langsung menyambut dengan tarian “Get Lucky” bergaya disco, 
berlanjut dengan perkenalan dari cabang-cabang yang dengan segala kemam-
puan kreatif-nya berupaya menyapa rekan-rekannya di Jakarta dan memberi 
salam “Happy Birthday untuk Pak Tjip”. Meski tidak semua video bisa ditampil-
kan karena kesalahan secara 
teknis, namun “greetings” dari 
rekan-rekan cabang sangat 
menghibur, lucu dan menarik. 
Beberapa kali pengumuman 
doorprize dapat mengalihkan 
perhatian audience dari pang-
gung utama ke Doorprize Corner 
di belakang panggung. Lampu-
lampu yang sangat dinamis juga 
melengkapi kemegahan acara 
tersebut, ditambah soundsystem 
menggelegar hingga jantung ikut 
berdebar.

Acara puncak pun tiba, lampu 
“follow-spot” mengarahkan ke 
sosok yang sedang berbon-
cengan menggunakan sepeda 
onthel, menuju ke tengah pang-
gung, atraksi barongsai yang 
sangat khas-pun jungkir balik 
menghipnotis penonton, pasan-
gan naga berwarna emas dan 
merah seolah ikut bersukacita 
dengan upacara ini. Belum lagi 
atraksi berakhir, 6 orang muda-
mudi (Ahmad Soleh, Akbar, Ardi, 
Juned, Yanda dan Yati) lang-
sung menyita perhatian. Gaya 
kung-fu ala Bruce Lee diperaga-
kan di panggung seolah mereka 
benar-benar berasal dari Shaolin 
Temple. Sangat atraktif, kompak 
dan menarik. 

Beberapa orang berlarian meme-
gang abjad bertuliskan D-I-P-A 
Healthcare dan yang seorang 
lagi menarikan gaya wushu 
dengan Logo DIPA yang baru. 
Persembahan lagu dari putra-
putri Bpk. Andre (Michelle dan 
Matthew.red) cukup menyentuh 
dan menggemaskan. Keme-
riahan semakin bertambah den-
gan games “Gila Makan” asuhan 
Lenny cs. 10 peserta yang adu 
kuat makan tahu pedas dan ban-
yak-banyakan burger, berlomba 
meraih juara. 11



Mario Mangampu memenangkan 
lomba secara mutlak, sesuai pos-
turnya yang mutlak.
Sedikit sempat bernafas lega, pe-
nonton disuguhi penampilan danc-
er professional yang sangat keren, 
energik dan sangat entertaining, 
pas jika ditampilkan di tahun kuda 
ini. Angga dan Yanuar memimpin 
penonton berjoged YKS dengan 
lagu-lagu seperti Kereta Malam, 
Buka Sithik disertai visualisasi yang 
pas banget oleh team Multimedia. 

Di penghujung acara, penampi-
lan band KOTAK menyempurna-
kan suksesnya acara tersebut. 
Penonton ikut menyanyi, Pak Tjip 
pun berduet bersama Tantri Kotak 
membawakan sekitar 8-10 lagu. 

Terimakasih buat semua-
nya: permen lollipop-nya, 
goodybag-nya, cateringnya, 
kehebohannya, supportnya, 
kerja kerasnya, tariannya, “

“

suaranya, goyangan-
nya……..selamat buat 
seluruh panitia dan 
team. Great moment, 
great job.

Pemenang doorprize diumumkan kembali, dan grand-
prize berupa satu unit motor Yamaha Fino, diperoleh 
rekan kita dari Puspa Pharma yaitu: Ahmad. Wajahnya 
sumringah berbinar-binar, tidak menyangka ia menda-
patkan hadiah utama di akhir acara. 

Belum berakhir sampai disini, ternyata semangat untuk 
goyang massal belum menurunkan animo penonton. 
Lagu-lagu disco dan koplo bergantian memasung pen-
gunjung mengikuti ritme flashmob. HAPPY BIRTHDAY 
PAK TJIP…!! Harapan Bapak NYANYI-NYANYI BARENG 
DAN JOGED-JOGED BARENG, terlaksana sudah. Se-
moga Keceriaan dan kegembiraan sesuai tema acara 
“SHARE YOUR HAPPINESS”, senantiasa melekat sepa-
njang masa. (red)

12
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Terimakasih kepada Tuhan atas ka-
runia dan pendampinganNya dalam rangka-
ian Penyelenggaraan Event HUT Pak Tjip di 
Gedung Serbaguna 26 Feb 2014 ...
on behalf of Steering Committee, we 
thanks to:
Duo Widya & Diana yang sangat "tight bud-
get", detail dan komprehensif mengatur Ac-
ara, termasuk infrastruktur-nya. Makasih 
untuk tetap konsen backup kami, memberi 
input, komen dan korek dalam pengajuan, 

pengadaan, perubahan dan ratusan item 
checklist lainnya. Thanks buat Eddy yang 
officially bisa tandem mengerjakan apa yg 
perlu dikerjakan dari: men-terjemahkan 
konsep, designing dan materialisasi dream 
kita. Thanks buat co-partner di creative 
design: Mas Tommy & friends. Quartet 
Multimed: Bhayou-Sofyan-Hendra-Andree 
yang responsif menterjemahkan kemauan 
kita...Big Applause karena ketika event 
running: almost no lack di Multimed, 98% 
welldone!! I appreciate. Buat Mr Nixon yang 
udah membuka jalan ke guest star, meski 
harus "crack the box" mencapai goal, ng-
gak lupa dukungan Pak Soenoe untuk per-
mission-nya, thanks juga udah minjemin 
Moriss ijo -nya...Pak Teddi yang juga sudah 
melengkapi "retro-style" dg Vespa2 vintage 
+ VW Kodok-nya... I appreciate....thank you 
juga Pak Andre & Pa Toyo yang kasih banyak 
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nasihat & advis terkait content..
Thank You buat mbak2 Sie dapur dan 
doorprize yg "speed" think-thank nya ng-
gak  tercermin dari bodi-nya....(just kid-
ding)! Thank You Mbak Arie, Mbak Giva, 
Mbak Holly & team: Lusi & friends, Au-
ditor doorprize, Bu Marida, Bu Hanna| 
Lenny & team "Gila Makan"| para usher 
yang sudah disetting maupun yang on the 
spot, team register dari HR masing2 PT: 
Nova, Melly, Astri, Vonny, dan team regis 
lain yg saya belum sempat kenal.... team 
yang double-tripple job di Citarum , DSO 
dan KJR... i count on you, thanks...| Sup-
port team lainnya di genzet, AC/light-
ing & sound: Sandhie, Wishnu, Patria cs, 
...| om Dwi Adhi DPL yang sudah sangat 

berhati2 memboncengkan Pak Tjip.. team 
dekor mandalapuri yang sudah menyulap 
gedung formil jadi arena hiphop, banyak 
spot2 yang monumental bisa dijadikan 
obyek photo (booth) gratisan....he he...| 
thanks buat all partisipant yang ada di 
acara: team Dance KJR Pimpinan Ibu Har-
tini similikiti...nggak ada lo nggak rame| 
team barong & wushu: sinshe Soleh, Ak-
bar, Juned, Didit, Yati, Ardhi...makasih 
udah rela diajarin paket wushu 3 jam dan 
rela "hold kesibukannya"...penampilannya 
seolah2 kayak kita punya ekskul wushu, 
padahal nggak....kerennnn banget, be-
yond expectation guys..| om Bagus & Om 
Richard yg telah menjamin keamanan RI1 
RI2 dengan baik|Team Kesehatan pimp 
dari Jeffry & 3 dokter standby lain-
nya, thanks....obat2an diamankan di saya 
ya...ketinggalan dibawah meja panitia...| 

Big thanks juga buat bro Denny 
& Adang yang sangat detail bikin 
listing equipment yang harus di-
siapkan dan dibawa pulang kemba-
li....semoga Tuhan membalas segala 
keikhlasanmu....Mas Januar & Ang-
ga yang sudah nge-rame-in closing 
dengan DKS nya...meski bikin saya 
deg2an takut decline animo-nya...
sorry buat runningman & time 
keeper, om Kendi yang jadi gagap 
ketika I suruh closing...untung you 
nggak selalu dengerin when i'm 
yelling....bisa mubazir sewa kostum 
tuhh...mmmm oya.. team teknis 
lainyg sangat helpfull di acara...

dan belum kesebut disini, 
....maybe i missed up, but 
God knows!! jangan takut... 
imbalan dari yang dia atas, 
bukan dari saya.......|Para 
petugas kebersihan, OB 
dan team eksternal lain-
nya....great job!!
THANK YOU ALL, meski 
nggak diukur dengan PK, 
meski nggak terkait salary 
increase, saya yakin de-
ngan totalitas, kerja keras 
dan dedikasi yang sudah 
Anda laksanakan dalam 
mensukseskan acara ini, 
telah diperhitungkan oleh 
yang amat sangat berkua-
sa... sebab upahmu besar 

di Sorga....
maap kalo ada kata2 yang keliru, 
tensi naik, galau di tinggal cuti 
dll...from the deep of my heart, 
i'm so sorry.....
no matter i'm the leader or not, 
somebody has to say it: THANK 
YOU ....YOU GUYS DOING WELL...
GREAT...GREAT JOB!!!

EVENTS



14

Berawal dari PT Pradja, sebuah perusahaan dagang 
farmasi di awal tahun 1970, sebuah divisi produk 
import lahir ditandai dengan kerjasama penjualan 
produk-produk Oxoid, Ltd di tahun 1975 dan Cutter 
Laboratories (Plasbumin) di tahun 1976.
Semenjak itu divisi produk import berkembang di ta-
hun 1991 menjadi sebuah perusahaan independen; 
PT Dipa Pharmalab Intersains. Selanjutnya 
PT Dipa Pharmalab Intersains berkembang pe-
sat dengan mendirikan PT Dipa Puspa Labsains 
(2006) dan akuisisi (merger), PT Pharmasi Binangkit 
(2008).
Dengan perkembangannya yang pesat dalam be-
berapa tahun ini, Dipa telah bertransformasi men-
jadi sebuah korporasi bisnis kesehatan yang terke-
nal dengan produk-produk berkualitas dan sekarang 
didukung oleh lebih dari 1.500 karyawan yang han-
dal, tersebar dari pabrik di Majalengka sampai ke 
tenaga penjualan diseluruh penjuru Nusantara kita 
yang tercinta.
Divisi-divisi yang menjadi pilar-pilar utama Dipa ada-
lah:
- Licensed Product Division (Import Product / 
  Eagle).
- Escolab Division.

- Consumer Health Division.
- Medical Equipment Division.
- Analytical Lab Division (DPL).
- Manufacturing Division (Majalengka).

Selain itu, Diagnostic Division (MRK - PT Multi Rejeki Kita) 
juga berada didalam naungan manajemen PT Dipa meski-
pun bukan anak perusahaan PT Dipa namun secara mana-
jemen berada dalam naungannya.
Dipa telah melalui proses transformasi binis yang sangat 
berarti dalam beberapa tahun belakangan. 
Identitas Dipa yang baru harus dapat menunjukkan sebuah 
korporasi dengan logo yang menyatakan kemapanan, antu-
sias dan perkembangan seluruh lini bisnisnya, menjadikan 
“Dipa Healthcare” suatu trademark perusahaan yang terke-
muka dan terpercaya. Dipa tidak merubah nama perusa-
haan, PT Dipa Pharmalab Intersains dan PT Dipa Puspa 
Labsains , tetapi penting untuk Dipa selalu menjaga standar 
kualitas yang dipercaya oleh seluruh kontak bisnis kita. 
Dipa Healthcare akan menjadi identitas seluruh rajawali-
rajawali Dipa dari Sabang sampai Merauke yang dengan 
bangga merepresentasikan Dipa Healthcare sebagai peru-
sahaan yang mapan dan profesional.

DIPA HEALTHCAREDIPA HEALTHCARE
DIPA HEALTHCAREDIPA HEALTHCARE

New Era

T o   I m p r o v e   t h e   Q u a l i t y   o f   L i f e
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LOGOGRAM DIPA HEALTHCARE

Elemen Sinar Elemen manusia 
yang sehat & aktif 

Elemen bola duniaElemen visual sinar
Adalah arti dari kata DIPA itu sendiri dalam bahasa Sansekerta.

Elemen manusia yang sehat dan aktif
Adalah simbol karakter rajawali-rajawali Dipa.

Elemen bola dunia

Merepresentasikan globalisasi dunia dimana Dipa menjadi bagian didalamnya.

Terbentuk dari 3 Elemen :

Mengandung unsur warna :

Warna Merah  melambangkan kemauan keras, berani dan antusias.

Warna Hitam   melambangkan kekuatan, kemapanan, dan professional.

Warna Putih    melambangkan keramahan, kebijaksanaan dan ketulusan.
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Pekerjaan di kantor sering menuntut Anda 
tetap berada di bilik kerja dalam rentang 
waktu yang cukup lama. Apalagi bila Anda 
banyak bekerja dengan komputer, praktis 80 
persen waktu Anda akan tersita di 1 atau 2 po-
sisi saja. 
Belum lagi ditambah dengan kesibukan yang 
membuat Anda lupa melakukan kebiasaan-
kebiasaan sehat. 

Stretching

SEHAT [selalu] 

di lingkungan kantor
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Berikut ada beberapa tips untuk 
Anda agar tetap sehat dan nyaman 
berada di lingkungan kerja:

Cukup Cairan
Air adalah elemen penting dalam tubuh untuk 
mendukung aktivitas harian Anda. Air berperan 
penting dalam proses detoksifikasi dan pencer-
naan. Dehidrasi ringan saja sudah cukup memen-
garuhi fokus dan konsentrasi. Pastikan Anda cu-
kup minum selama di kantor. Sediakan botol atau 
termos minum di meja kerja Anda sehingga lebih 
mudah dijangkau

Tempat Kerja yang Bersih
Bersihkan ruang kerja Anda secara teratur. Disa-
rankan juga untuk membersihkan peralatan kerja 
Anda agar tidak menjadi tempat bersarangnya 
kuman. Keyboard, mouse, telepon, bahkan meja 
kerja Anda adalah tempat yang paling potensial 
dihinggapi kuman dan virus. Juga perlu diingat 
untuk mencuci tangan secara teratur untuk men-
gurangi kontaminasi kuman pada tubuh Anda.

Penerangan yang Cukup
Pastikan bilik kerja Anda mendapatkan cahaya 
yang cukup. Penerangan yang buruk akan mem-
buat mata Anda bekerja lebih keras untuk meli-
hat. Bila perlu tambahkan lampu meja apabila 
penerangan ruangan bersifat sentral.
    

Sayangi Mata Anda
Bila Anda bekerja dengan komputer, selalu diin-
gat untuk secara teratur mengistirahatkan mata 
Anda dari layar komputer. 

Disarankan untuk setiap 15-30 menit, Anda mengli-
hkan pandangan Anda ke beberapa objek yang ja-
raknya bervariasi untuk mengistirahatkan mata.
    

Selingi dengan Bergerak
    Anda bekerja 8-10 jam tiap hari. Ketika pekerjaan 
mengharuskan Anda untuk banyak duduk, Anda 
berisiko terkena sakit punggung atau pinggang. Isti-
rahat sejenak, bangun dari tempat duduk Anda, laku-
kan peregangan ringan, dan berjalanlah beberapa 
langkah. Ini dapat mengembalikan fokus Anda dan 
mengurangi risiko sakit punggung.
    

Makanan Sehat
    Saat makan siang, pilihlah menu yang sehat dan 
berimbang. Lakukan ini secara teratur untuk mencu-
kupkan asupan nutrisi yang diperlukan tubuh dan 
otak. Ketika tubuh Anda bugar, tentu otak akan bek-
erja dengan maksimal. Untuk Anda yang suka ngemil, 
pilihlah kudapan yang mengandung biji-bijian, atau 
kacang-kacangan yang kaya akan energi.

Tidur Malam yang Cukup
Pernahkah Anda pergi ke tempat kerja dengan 
keadaan kurang tidur? Tentunya ini sangat meng-
ganggu. Tidur malam yang berkualitas berguna un-
tuk mendongkrak sistem kekebalan tubuh dari ber-
bagai penyakit dan juga meningkatkan daya ingat, 
konsentrasi, dan pengambilan keputusan.



Meeting 14 Eagle Dipa yang diadakan di Grand Hill 
Hotel Bandung terselip satu session dari Team Sigma 
yang cukup menginspirasi. Konsepnya adalah Shar-
ing Best Practice yang dikemas dalam bentuk acara 
Talk Show “Kick Lucy” dengan Special Guest adalah 
Rahmawaty sebagai salah satu pendiri dari Dipa On-
cology dan masih bertahan sampai saat ini. 

Itulah yang menjadi poin utama dari penginspirasi kali 
ini selain performance yang juga cukup diperhitung-
kan, Rahmawaty sudah bisa mencetak 2 anak buah-
nya. (Leader yang berhasil adalah yang bisa mencip-
takan leader). Session ini saling sharing bagaimana 
menghadapi permasalahan2 yang terjadi dan apa 
saja yang menjadi motivasi dan prinsip kerja yang 

dilakukan sehingga diharapkan bisa memotivasi teman2 
yang lain. Diskusi juga terbuka kepada audience karena 
permasalahan dan potensi tiap area berbeda tetapi bisa 
ditarik benang merah dari prinsip utama kinerja yang 
yang diperlukan untuk mendekati keberhasilan. 

Tiga poin utama dari sharing kali ini adalah :
Kinerja : Kerja dimanapun akan ada permasalahan, 
harus segera mencari solusi bersama dengan team dan 
atasan, permasalahan  jangan dibiarkan.
Cari tahu bagaimana cara sampai menyentuh hati cos-
tumer (dokter dan key person), sehingga tidak akan ber-
paling oleh sebab apapun.
Peka, cepat dan tepat dalam memenuhi need costumer 
sehingga mendapatkan moment dan harus follow up 
ketat kepada costumer (costumer jika tidak difollow up 
bisa saja hilang).

Prinsip Utama : Integritas & Tidak cepat menyerah
Motivasi terbesar : selalu ingat keluarga
Di sela-sela session ada iklan motivasi yang lewat dari 
para tetua yang berisi petuah kepada teman teman. Ber-
ikut petuah-petuah dari beliau. Semoga bermanfaat…
*LDA*
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Selama kurun waktu lebih dari 2 tahun sejak 
16 Mei 2011 lalu, akhirnya Sang Rajawali, 
Marketing Director PT. Dipa Pharmalab In-
tersains, Pak Herizal me-ninggalkan kita. 
Dengan berakhirnya acara perpisahan 
yang diadakan pada hari Kamis, 13 Maret 
2014 bersamaan dengan Sales Meeting 
DPI, maka ber-akhir pula kebersamaan 
Tim Marketing Eagle dengan beliau.

Acara yang dihadiri langsung oleh Bpk. 
Utoyo sangat berkesan terlebih saat salam 
perpisahan dilakukan.
Melalui bekal yang didapat selama pak 
Herizal memimpin, diharapkan banyak 
nilai-nilai positif yang dapat dijadikan pe-
doman motivasi dalam berkarya di Peru-
sahaan.

Acara dilanjutkan dengan pemberian ke-
nang-kenangan kepada pak Herizal beru-
pa ukiran kayu berlafalkan Arab. 
Akhirnya kami mengucapkan Selamat 
berkarya kepada Pak Herizal di tempat 
yang baru, semoga sukses dimanapun 
berada. 

SELAMAT JALAN SANG RAJAWALI

INFO
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Tim rekrutmen melakukan beberapa 
strategi guna mendukung objective terse-
but, salah satunya adalah dengan men-
gadakan walk in interview. Selain untuk 
memenuhi permintaan karyawan yang 
semakin meningkat, strategi ini dilakukan 
guna untuk menambah database yang 
dimiliki oleh tim rekrutmen.
Walk in interview ini sudah kami lakukan 
di beberapa kota besar di Pulau Jawa da-
lam kurun waktu 3 bulan. Beberapa kota 
tersebut adalah Jakarta, Bandung dan 
Bogor. Penyebaran informasi mengenai 
walk in interview pun kami lakukan da-
lam berbagai cara, yaitu penyebaran flyer 
melalui rekan-rekan cabang, pemasangan 
iklan di koran setempat dan iklan melalui 
internet. 
Walk in interview yang diadakan di Bo-
gor, dari Rekrutmen diwakili oleh Sdr. Rio 
Prambudi dan Sdr. Andru, untuk Walk in 
interview di Bandung diwakili oleh Sdri. 
Chrysencia Gita dan Sdri. Vonny Wijaya, 
sedangkan untuk Walk in interview di Ja-
karta semua  tim rekrutmen hadir. Adapun 
salah satu contoh hasil dari Walk in in-
terview di Jakarta yang diadakan selama 
seminggu dimulai dari tanggal  20-25 Ja-
nuari 2014, kandidat yang hadir sebanyak 
76 orang, dengan 15 orang yang join dan 

15 yang masuk ke dalam database rekrutmen.
Keberhasilan tim rekrutmen tidak akan terealisasi tanpa adanya 
kerjasama dan bantuan dari pihak lain. Dengan itu, kami berteri-
ma kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh Sales Super-
visor ataupun ASM yang sudah membantu kami selama walk in 
interview. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih pada 
karyawan-karyawan yang telah membantu kami dalam penyebaran 
flyer Walk in interview. Kami berharap di acara perekrutan selanjut-
nya akan lebih sukses.

        
  

WALK  IN  INTERVIEW

Perkembangan perusahaan yang terus 
meningkat mengakibatkan tim rekrutmen 
harus mendukung perusahaan dengan 
pencarian kandidat yang potensial guna 
memberikan kontribusi yang maksimal 
bagi perusahaan



TRi(ning

20

INFO

Tepat tanggal 20 Januari 2014 yang lalu, gu-
dang Narogong telah diresmikan. Peresmi-
an tersebut dihadiri langsung oleh Bpk. Tjip-
to Pusposuharto, Bpk. Utomo, Bpk. Utoyo, 
Bpk. Andre beserta jajaran Direksi dari Grup 
Perusahaan dan segenap karyawan.

Acara diawali dengan kata pembuka dari 
Bpk. Utoyo selaku pimpinan Dipa Health-
care yang kemudian dilanjutkan dengan 
kunjungan keliling gudang yang dipandu 
oleh Ibu Agnes (BMD). 
Para undangan juga terlihat antusias untuk 
menjelajahi setiap sudut gudang, terlebih 
ketika melihat produknya langsung.
Sekitar 30 menit kunjungan keliling area 
gudang dilakukan, setelah itu dilanjutkan 
dengan makan siang bersama yang diawali 
dengan pemotongan tumpeng oleh Bpk. 
Utoyo dan Bpk. Tjipto.

Semoga dengan diresmikannya gudang 
Narogong ini membuat Dipa Healthcare 
semakin maju dan sukses dalam menapaki 
tahun demi tahun di era globalisasi yang se-
makin pesat ini.

Sukses untuk Dipa Healthcare.

Bpk. Utoyo memberikan potongan tumpeng pertama 
kepada Bpk. Tjipto sebagai tanda telah diresmikannya 
Gudang Narogong.

Area Gudang Narogong

20
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Kira-kira begitu ungkapan perasaan rasa bangga kawan-
kawan Dipa Futsal Club (DFC) setelah berhasil merebut 
Juara II atau Runner Up kompetisi futsal bertajuk “MPI Invi-
tation Futsal Tournament 2013”.
Bertempat di PRO ARENA FUTSAL Pondok Indah Jaksel, 
kompetisi futsal itu sendiri diselenggarakan oleh MPI (PT 
Millennium Pharmacon International) pada tanggal 17 No-
vember 2013 dengan pesertanya adalah para principal MPI.
DFC pada kompetisi kali ini diwakili 10 orang dan 1 official 
yaitu : Dedi Junaedi (MKT PICA), Hardiansyah (MKT PICA), 
Adi Setiawan (FA DPI), Akbar Pratama (Logistik), Abdul 
Hanan (FA DPL), Deni WS (GA), Fauzan (IT), Hengki Thomas 
(MKT), Abdul (GA), Steno (Logistik), Donny Kurniawan (RA 
DPI) as official.
Kita patut bersyukur mendapatkan juara II mengingat la-
wan-lawan yang dihadapi tidak bisa dianggap remeh.
Pada babak penyisihan yang terbagi dalam 4 grup, DFC 
tergabung bersama PT Pharos dan PT Nutrindo Jaya Abadi 
(NJA) dan hanya juara grup yang berhak tampil di babak 
semifinal.
Pada pertandingan pertama babak penyisian DFC menan-
tang PT Pharos. Sebelum pertandingan, situasi agak kurang 
menguntungkan karena sebelumnya PT Pharos menang 
pada pertandingan pertamanya. Jadi apabila kita kalah 
maka tertutup sudah peluang untuk melaju ke semifinal 
apapun hasil pertandingan melawan NJA.
Pertandingan yang seru dan Alhamdulillah DFC bisa me-
nang dengan skor tipis 2-1.
Menuju pertandingan kedua punggawa DFC lebih percaya 
diri berkat kemenangan di pertandingan pertama.

KEEPING
TRACKon

Jadi gini ini rasanya pegang 
piala kompetisi futsal?

Dan itu terbukti DFC berhasil mengalahkan NJA dengan 
skor telak 10-1 dan berhak melaju ke babak semifinal.
Pada babak semifinal, semua team diundi lagi dan DFC 
bertemu dengan jagoan tuan rumah yang notabene meru-
pakan juara kompetisi internal MPI yaitu team MPI Polling.
Pertandingan berjalan sangat alot dimana kedua team 
saling jual beli serangan dengan mengandalkan skill dan 
team work. Pada akhir pertandingan DFC dapat mengalah-
kan MPI Polling dengan skor meyakinkan 3-1.
Memasuki babak final team DFC semakin percaya diri dan 
bahkan sebagian punggawa merasa sudah tanggung 
masuk final, maka DFC harus juara.
Melawan team Guardian, kita sedikit kewalahan meng-
hadapi team yang sangat solid secara team dan juga 
memiliki skill individu yang di atas rata-rata. Akan tetapi 
dengan semangat pantang menyerah, DFC meladeni per-
mainan Guardian.
Unfortunately, setelah 2X15 menit babak final DFC akh-
irnya mengakui keunggulan lawannya dan menyerah den-
gan skor 4-7.
Selain team lawan yang lebih solid dan memiliki skill indi-
vidu di atas rata-rata, faktor fisik dan stamina diyakini men-
jadi penyebab kekalahan DFC. Tapi pada akhirnya seluruh 
punggawa DFC merasa bangga dan bersyukur atas pen-
capaian ini. Untuk kompetisi selanjutnya DFC harus lebih 
banyak berlatih dan meningkatkan level stamina dan fisik.
Maju terus Dipa Futsal Club.
~DNY~



HEALTH

22

Kanker payudara merupakan penyakit yang 
disebabkan oleh berkembangnya sel kanker di 
daerah payudara. Penyakit ini kebanyakan me-
nyerang perempuan, tetapi kaum priapun juga 
bisa terkena. Tanda awal dari kanker payudara 
adalah ditemukannya benjolan yang terasa 
berbeda pada payudara. Jika ditekan, benjolan 
ini tidak terasa nyeri. Awalnya benjolan ini beru-
kuran kecil, tapi lama kelamaan membesar dan 
akhirnya melekat pada kulit atau menimbulkan 
perubahan pada kulit payudara atau puting 
susu. 

Saat ini, kanker payudara merupakan pe-
nyebab kematian kedua akibat kanker pada 
wanita setelah kanker leher rahim (kanker 
serviks). Mencegah lebih baik daripada men-
gobati. Untuk itu Anda harus secara rutin 
melakukan pemeriksaan, pemeriksaan payu-
dara sendiri/ SADARI merupakan langkah 
yang penting untuk deteksi dini kanker payu-
dara. (SADARI bisa dilihat di www.pitapink.
com). Diagnosis pastinya cobalah periksakan 
diri Anda ke dokter dan lakukan tes mam-
mografi secara periodik.

Perik
sa  Payudara   Anda

Kenali ciri-ciri 
KanKer payudara

   A 
Scientific in INDONESIA’s

Future



Berikut antara lain hal-hal yang harus Anda perhati-
kan yang merupakan gejala kanker payudara: 
Benjolan pada payudara anda berubah bentuk/
ukuran kulit payudara berubah warna : merah muda 
menjadi coklat hingga seperti kulit jeruk. 
* Puting susu masuk ke dalam (retraksi).
* Salah satu puting susu tiba-tiba lepas/ hilang bila    
   tumor sudah besar. 
* Muncul rasa sakit yang hilang-timbul kulit payu 
   dara terasa seperti terbakar.
* Payudara mengeluarkan darah/ cairan yang lain,  
   padahal tidak menyusui. 
* Tanda kanker payudara yang paling jelas adalah  
   adanya borok (ulkus) pada payudara. 
Sejumlah tanda di atas memang merupakan ciri-
ciri kanker payudara. Walaupun demikian, jika Anda 
mengalami satu atau lebih hal di atas, belum tentu 
Anda menderita kanker payudara. 

Sel kanker merupakan sel yang mengalami pertum-
buhan abnormal. Begitu juga dengan sel kanker 
payudara, sampai saat ini belum diketahui secara 
pasti penyebab spesifik kanker payudara. Walau-
pun demikian, terdapat sejumlah faktor yang diper-
kirakan mempunyai pengaruh terhadap terjadinya 
kanker payudara, antara lain: 
* Riwayat keluarga yang menderita kanker payu     
  dara. Wanita yang belum pernah hamil dan mela- 
  hirkan. Kehamilan pertama terjadi setelah beru- 
  mur 30 tahun. 
* Mendapat menstrusi pertama pada usia <12 ta-  
   hun dan menopause setelah usia 55 tahun.
* Pemakaian pil KB atau terapi sulih estrogen.
* Obesitas pasca menopause dan pemakaian alko- 
   hol.
* Bahan kimia - Beberapa penelitian telah menye- 
  butkan pemaparan bahan kimia yang menyeru- 
  pai estrogen (yang terdapat di dalam pestisida 
  dan produk industri lainnya) mungkin meningkat   
  kan risiko terjadinya kanker payudara.
* Penggunaan DES (dietilstilbestrol). 
  Wanita yang mengkonsumsi DES untuk mencegah    
keguguran memiliki resiko tinggi menderita kanker 
payudara.

Ada begitu banyak kemungkinan penyebab kanker 
payudara, dan mungkin saja perkembangan sel 
kanker tersebut dipicu oleh kombinasi beberapa 
faktor di atas. 
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Perik
sa  Payudara   Anda

apa yang menyebabKan 
KanKer payudara?

Sebuah tim multidisiplin akan dilibatkan dalam perawatan 
pasien kanker payudara. Tim tersebut dapat terdiri dari seorang 
ahli onkologi, ahli radiologi, ahli bedah spesialis kanker, perawat 
spesialis, ahli patologi, ahli radiologi, radiografer, dan ahli bedah 
rekonstruktif. Kadang-kadang tim juga mungkin termasuk tera-
pis okupasi, psikolog, ahli gizi, dan ahli terapi fisik.
Tim akan mempertimbangkan beberapa faktor ketika memu-
tuskan pengobatan yang terbaik bagi pasien, seperti:

Jenis kanker payudara
Tahap dan stadium dari kanker payudara - seberapa besar tumor, 
apakah ia telah menyebar, dan jika telah menyebar, seberapa 
jauh ada atau tidak sel-sel kanker yang sensitif terhadap hormon 
kesehatan pasien secara keseluruhan.
Usia pasien (Apakah ia telah melalui menopause?)
Preferensi pasien sendiri
Pilihan utama pengobatan kanker payudara adalah:
Terapi radiasi (radioterapi), Bedah, Terapi biologi (terapi obat 
yang ditargetkan), Terapi Hormon, Kemoterapi.

Kemoterapi adalah proses pengobatan dengan menggunakan 
obat-obatan yang bertujuan untuk membunuh atau memper-
lambat pertumbuhan sel-sel kanker. Obat-obatan kemoterapi 
biasanya diberikan melalui infus atau secara oral (dari berbagai 
sumber – LDA ).

Dipa healthcare memiliki produk-produk terapi kanker yang ba-
sisnya adalah kemoterapi salah satunya untuk Kanker Payudara 
yaitu Paclimedac yang baru saja launching.
Info mengenai produk Paclimedac dan produk kanker yang lain 
bisa menghubungi Sdri. Lucia Dwi.

The Best Protection is Early Detection
www.pitapink .com

pengobatan KanKer payudara



Harga tak mahal, mulut Anda akan dimanjakan 
nikmatnya Bakmi Boy dengan rasa sensasinya. 
Tak pelak, warung yang konon dibuka sejak tahun 
1963 itu, dibanjiri pembeli dari berbagai kalangan. 
Dengan bertempat didalam pasar mayestik jakarta 
selatan bakmi boy dibuka dari pagi samapi malam, 
tapi tergantung stock kalau memang anda sudah 
kehabisa sore pun bakmi boy sudah tutup.
Tidak hanya menu mie yang menjadi andalan tapi 
ada berbagai makanan yg ditawarkan contohnya 
pangsit goreng, pangsit rebus maupun baso urat 
yang membuat lidah dan liur anda mengalir hm-
mmmmmmm .. Mau coba ? Segera aja datang ke 
kios bakmi boy yuksss .. DRE 
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SOTO JAKARTA 

BANG MADUN

campur dan untuk minuman anda mendapatkan free teh 
tawar hangat tapi apabila anda menginginkan minuman 
lain juga tersedia beraneka ragam jenis jus segar de-
ngan harga yang lumayan terjangkau.

Untuk seporsi soto daging dan soto babat dipatok harga 
Rp. 24.000,- sudah termasuk nasi hangat sedangkan 
untuk soto campur dipatok harga sekitar Rp. 25.000,- su-
dah termasuk dengan nasi hangat bertaburkan bawang 
goreng. Soal rasa gak usah diragukan lagi dilihat dari 
antusias yang antri untuk makan, sangat tidak mungkin 
kalau rasanya tidak menggugah selera anda untuk ma-
kan hmmmmm.... anda mau coba yuk kita kesana. 
-DRE-

Mendengar kata soto Jakarta pasti anda semua 
sudah membayangkan soto dengan kuah santan 
dengan isi sajian daging sapi maupun jeroan dag-
ing sapi. Jalunik kali ini akan membahas soto jakarta 
bang Madun yang berada di Jalan Barito No.1 Ja-
karta Selatan.
Mungkin bagi sebagian orang dari daerah barat atau 
timur nama soto jakarta bang madun sangat asing 
tapi bagi sebagian bahkan hampir semua orang yang 
tahu daerah blok m dan barito soto bang madun ada-
lah rajanya soto untuk wilayah tersebut.

Menu yang ditawarkan sama dengan tukang soto 
yang lain yaitu soto daging,soto babat maupun soto 
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BAKMI BOY
Dalam rangka membantu Field Force DIPA Healthcare untuk 
mempromosikan produk-produk DIPA serta menyampaikan 
informasi penting terkait dengan produk DIPA Healthcare  
yang akan dipasarkan maka diadakan Training Orientasi & 
Product Knowledge. 

Training Orientasi New MR yang dilakukan kurang lebih selama 8 hari dari tanggal 4 
Maret 2014 sampai dengan 11 Maret 2014 diisi dengan pembekalan Induction Train-
ing, Aplikasi CRM, Basic Medical serta Product Knowledge yang disampaikan oleh Tim 
HRD, Tim MSD, Tim PICA, Medical Scientific serta dari Tim Marketing yang keseluruhan 
bertujuan untuk membantu dalam menunjang pekerjaan serta tanggung jawab sebagai 
Medical Representatif (MR). Training ini sendiri diikuti oleh sekitar 60 orang dari berba-
gai daerah. Selamat bergabung di Dipa Healthcare.

TRAINING

TRAINING NEW MR 2014
4 - 11 Maret 2014



Dalam budaya Cina, Kuda adalah simbol kebang-
sawanan, kecepatan, ketangkasan dan ketekunan. 
Orang yang lahir di Tahun Kuda adalah orang yang 
pintar, bertutur kata luar biasa dan memiliki bakat 
untuk mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan 
sesuatu. Mereka percaya bahwa tujuan mereka da-
lam hidup adalah “untuk mencari kebebasan individu 
dan kebahagiaan.”

Karakteristik Shio Kuda
Orang yang lahir di Tahun Kuda memiliki karakter-
istik tertentu seperti: kemandirian, menyenangkan, 
bebas, canggih, ulet, arogan, dan cerdas. Orang ber-
Shio Kuda selalu ingin menghibur teman-temannya 
dengan humor dan penuh daya tarik. Mereka penuh 
dengan energi dan terus berusaha untuk bersosial-
isasi dengan orang disekitarnya. Mereka berpikiran 
tajam, modis, berbakat dalam berbicara dan memiliki 
wawasan yang luas.
Sebagian besar orang yang lahir di Tahun Kuda me-

Kuda memang identik dengan semangat 
dan kerja keras. Kuda pun merupakan 
hewan yang tak kenal rasa takut ketika 
berperang. Hal ini menjadi tanda, bila 
ingin meraih sukses, kita harus berpacu 
seperti kuda. Namun itu juga berarti jika 
kita kurang giat, justru kita akan diinjak-
injak oleh kuda.
Oleh sebab itu, selain menjadi tahun yang 

ninggalkan rumah mereka saat mereka masih 
muda, mereka yang tinggal di rumah memulai 
karier mereka lebih awal. 
Mereka kuat dan energik. Mereka tidak mema-

baik bagi shio kuda, tahun ini juga merupa-
kan peringatan untuk tetap menjaga diri 
agar tetap berada di jalur rezeki. Dalam 
hal karir, disarankan untuk menjaga per-
damaian dan hubungan baik dengan 
rekan-rekan kerja. 
Keuangan mereka juga bisa berfluk-
tuasi pada tahun ini sehingga seba-
iknya tetap hemat dan jangan boros 
dalam mengelola finansial.
Sementara bagi yang bukan lahir di 
tahun kuda, peruntungan tahun ini 
diprediksi akan memberikan ke-
sehatan dan kesejahteraan.

Menurut Zodiak Cina, Tahun 2014 
merupakan Tahun Kuda, yang di-

mulai pada tanggal 31 Januari 2014 
dan berakhir pada tanggal 18 Febru-

ari 2015. Kuda adalah tanda ke-7 dari 
Zodiak Cina yang terdiri dari 12 Shio. 

tuhi kebiasaan lama dan suka pamer. Ti-
tik yang paling mencolok terletak pada 

kelembutan, kepercayaan diri yang 
kuat, dan kemampuannya 

dalam bidang 
bisnis keuangan.
Mereka selalu in-
gin terlibat dalam 
kegiatan intelek-
tual dan olahraga. 

Hal ini 
sangat ter-
lihat dari tinda-
kan mereka yang 
terampil, postur tubuh 
yang anggun, dan hasrat 
yang tinggi saat berbicara. 
Mereka bereaksi dengan cepat 
dan dapat memutuskan segera. 
Mereka orangnya murah hati, meny-
enangkan dan santai. Mereka fleksibel, 
cerdas, dan biasanya bisa mengontrol 
orang lain. Mereka menggunakan ke-
praktisan mereka untuk keuntungan me-
reka dalam bisnis dan kehidupan pribadi.
Ketajaman insting mereka membuat me-
reka cepat untuk mempelajari keterampilan 
yang baru dan mampu menangani banyak tu-
gas dalam satu waktu. Namun, karena ketidak-
sabaran mereka, mereka tidak selalu dapat me-
nyelesaikan apa yang mereka mulai karena takut 
kehilangan peluang besar berikutnya. 

Kesediaan mereka untuk mencoba sesuatu yang baru dan 
kemampuan mereka untuk belajar keterampilan baru dengan 
mudah akan membuat mereka cocok untuk hampir di semua 
karir yang mereka pilih. Mereka mungkin menjadi aktor yang 
sangat baik, tetapi mereka tidak cocok untuk menjadi guru. 
Mereka adalah orang-orang yang menyukai posisi pekerjaan 
yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang 
lain. Mereka sangat cocok berkarir di bidang komunikasi.

FIND OUT YOUR
WEALTH, HEALTH, CAREER AND LOVE LUCK
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Tahukah anda seberapapun menyenangkannya anda 
di kantor atau di lingkungan manapun, jangan mengira 
anda tidak memiliki musuh. Menurut John Brinkerhoff 
dalam bukunya Commonsense Rules for The Office, 
walaupun selama ini seorang karyawan dikenal seba-
gai pribadi yang ramah dan menyenangkan di kantor, 
ia tetaplah memiliki musuh. Baik yang tersamar mau-
pun yang terang-terangan!
Jadi jangan mengira, semua orang menyukai dan me-
nyenangi anda dengan melihat senyum dan sapaan 
mereka yang sumringah. Hal itu belum cukup untuk 
mengidentifikasi bahwa mereka menyukai anda. Da-
lam dunia kerja, mau nggak mau anda akan mengh-
adapi kenyataan bahwa ada pihak-pihak yang tidak 
suka pada anda. Dan mereka inilah yang disebut 
musuh..!

Tentu saja ihwal anda memiliki musuh bisa bermacam-
macam penyebabnya. Namun, umumnya musuh di 
kantor lebih disebabkan oleh masalah-masalah sepu-
tar karir. Mungkin saja ada pihak yang tidak senang 
dengan kenaikan jabatan anda. Atau mungkin gaji 
anda yang lebih besar dari rekan-rekan sejawat me-
nyebabkan kecemburuan sosial di antara mereka. 
Sehingga ini mengimbas pada memburuknya hubun-
gan mereka dengan anda. Dengan kata lain, mereka 
adalah orang-orang yang merasa keqi karena merasa 
tersaingi oleh anda.
Lalu bagaimana anda harus bersikap pada musuh? 
Tidak bisa tidak, anda harus menghadapinya. Anda 
tidak bisa menghindarinya begitu saja hanya den-
gan alasan tidak mau terjadi konflik. Tentu saja, cara 
menghadapinya bukan berarti anda harus memaki 
atau menghajarnya. Anda harus memakai cara yang 
profesional, sesuai dengan tingkat intelektualitas dan 
kematangan emosional anda. Berikut ini adalah cara 
yang halus dan tidak membahayakan dalam mengh-
adapi musuh-musuh anda di kantor.

Jangan terjebak dalam negosiasi
Negosiasi adalah hal umum dalam dunia kerja. Jika 
musuh anda menegosiasikan suatu pekerjaan dengan 
anda, simak dengan baik. Apa keinginannya tetapi bu-
kan berarti anda harus setuju dengan negosiasinya. In-
gat, jika musuh anda piawai dalam berbegosiasi anda 
dapat terperangkap dalam jebakannya. Bersikaplah 
lebih hati-hati dan cermat dalam menghadapi setiap 
tindakannya pada anda. Pikirkan dampak negatif dan 
positif dari negosiasi yang dilakukannya.
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Be professional
Seberapapun tidak sukanya anda pada musuh jangan 
menghadapinya secara subyektif. Misalnya anda tidak 
mau bekerjasama dengannya, sementara anda merupa-
kan teamwork dengan musuh. Berusahalah seprofesional 
mungkin menghadapi urusan pekerjaan yang berhubun-
gan dengannya. Sebaliknya, jangan sekalipun menaruh 
belas kasihan jika ia gagal. Tetapi bukan berarti anda bisa 
tertawa di atas kegagalannya. Jika ia butuh kontribusi 
anda, berikanlah sesuai kapasitas anda.

Fokus pada reputasinya
Coba perhatikan reputasi sang musuh selama ini. Apakah 
ia seorang pekerja yang cukup handal, kreatif dan bril-
liant? Atau sebaliknya, apakah ia seorang yang culas, 
suka mencuri ide, dan pemalas? Jangan belagak melind-
ungi dengan menutup mata terhadap keburukannya. Jika 
bos meminta kesaksian anda terhadap reputasinya, kata-
kan saja sejujurnya, tidak lebih dan tidak kurang.

Be a good worker
Bekerjalah dengan sebaik-baiknya dan seprofesional 
mungkin. Tingkatkan terus kemampuan dan keahlian 
anda. Serta jangan lupa untuk membina hubungan baik 
dengan rekan sejawat dan atasan. Sehingga tidak ada 
satu hal burukpun yang dapat musuh temui pada diri 
anda. Hal ini akan menyulitkan dia jika ia ingin menjatuh-
kan nama baik anda di kantor. Karena faktalah yang akan 
membuktikan.

Nah jika anda memiliki musuh di kantor, nggak perlu 
ngeper lagi kan? Hadapi aja dengan langkah tadi. Per-
caya deh, cara-cara di atas cukup aman kok bagi anda. 
Selain musuh akan keok, ia nggak akan berani lagi meng-
ganggu anda, kecuali kalo ia nekat!

Dalam budaya Cina, Kuda adalah simbol kebang-
sawanan, kecepatan, ketangkasan dan ketekunan. 
Orang yang lahir di Tahun Kuda adalah orang yang 
pintar, bertutur kata luar biasa dan memiliki bakat 
untuk mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan 
sesuatu. Mereka percaya bahwa tujuan mereka da-
lam hidup adalah “untuk mencari kebebasan individu 
dan kebahagiaan.”

Karakteristik Shio Kuda
Orang yang lahir di Tahun Kuda memiliki karakter-
istik tertentu seperti: kemandirian, menyenangkan, 
bebas, canggih, ulet, arogan, dan cerdas. Orang ber-
Shio Kuda selalu ingin menghibur teman-temannya 
dengan humor dan penuh daya tarik. Mereka penuh 
dengan energi dan terus berusaha untuk bersosial-
isasi dengan orang disekitarnya. Mereka berpikiran 
tajam, modis, berbakat dalam berbicara dan memiliki 
wawasan yang luas.
Sebagian besar orang yang lahir di Tahun Kuda me-

Kuda memang identik dengan semangat 
dan kerja keras. Kuda pun merupakan 
hewan yang tak kenal rasa takut ketika 
berperang. Hal ini menjadi tanda, bila 
ingin meraih sukses, kita harus berpacu 
seperti kuda. Namun itu juga berarti jika 
kita kurang giat, justru kita akan diinjak-
injak oleh kuda.
Oleh sebab itu, selain menjadi tahun yang 

ninggalkan rumah mereka saat mereka masih 
muda, mereka yang tinggal di rumah memulai 
karier mereka lebih awal. 
Mereka kuat dan energik. Mereka tidak mema-

baik bagi shio kuda, tahun ini juga merupa-
kan peringatan untuk tetap menjaga diri 
agar tetap berada di jalur rezeki. Dalam 
hal karir, disarankan untuk menjaga per-
damaian dan hubungan baik dengan 
rekan-rekan kerja. 
Keuangan mereka juga bisa berfluk-
tuasi pada tahun ini sehingga seba-
iknya tetap hemat dan jangan boros 
dalam mengelola finansial.
Sementara bagi yang bukan lahir di 
tahun kuda, peruntungan tahun ini 
diprediksi akan memberikan ke-
sehatan dan kesejahteraan.

Menurut Zodiak Cina, Tahun 2014 
merupakan Tahun Kuda, yang di-

mulai pada tanggal 31 Januari 2014 
dan berakhir pada tanggal 18 Febru-

ari 2015. Kuda adalah tanda ke-7 dari 
Zodiak Cina yang terdiri dari 12 Shio. 

tuhi kebiasaan lama dan suka pamer. Ti-
tik yang paling mencolok terletak pada 

kelembutan, kepercayaan diri yang 
kuat, dan kemampuannya 

dalam bidang 
bisnis keuangan.
Mereka selalu in-
gin terlibat dalam 
kegiatan intelek-
tual dan olahraga. 

Hal ini 
sangat ter-
lihat dari tinda-
kan mereka yang 
terampil, postur tubuh 
yang anggun, dan hasrat 
yang tinggi saat berbicara. 
Mereka bereaksi dengan cepat 
dan dapat memutuskan segera. 
Mereka orangnya murah hati, meny-
enangkan dan santai. Mereka fleksibel, 
cerdas, dan biasanya bisa mengontrol 
orang lain. Mereka menggunakan ke-
praktisan mereka untuk keuntungan me-
reka dalam bisnis dan kehidupan pribadi.
Ketajaman insting mereka membuat me-
reka cepat untuk mempelajari keterampilan 
yang baru dan mampu menangani banyak tu-
gas dalam satu waktu. Namun, karena ketidak-
sabaran mereka, mereka tidak selalu dapat me-
nyelesaikan apa yang mereka mulai karena takut 
kehilangan peluang besar berikutnya. 

Kesediaan mereka untuk mencoba sesuatu yang baru dan 
kemampuan mereka untuk belajar keterampilan baru dengan 
mudah akan membuat mereka cocok untuk hampir di semua 
karir yang mereka pilih. Mereka mungkin menjadi aktor yang 
sangat baik, tetapi mereka tidak cocok untuk menjadi guru. 
Mereka adalah orang-orang yang menyukai posisi pekerjaan 
yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang 
lain. Mereka sangat cocok berkarir di bidang komunikasi.
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ALAT YANG HEBAT
Seorang laki-laki datang ke Insti-
tute of science merupakan tempat 
para peneliti memperagakan hasil 
penemuan mereka dan mendap-
atkan hak patent bagi penemuan 
tersebut. "Saya telah menemukan 
alat untuk membuat manusia bisa 
berbicara dengan manusia lain di 
tempat yang berjauhan."

"Dan saya menamakan alat itu ... 
TELEPON," katanya. Para hadirin 
terkagum-kagum. Tak lama kemu-
dian, datang lagi dua orang ber-
saudara. "Kami telah menemukan 
alat untuk membuat manusia bisa 
terbang seperti burung. Dan kami 
menamakan alat itu ... PESAWAT 
TERBANG."

Para hadirin semakin kagum. Tiba-
tiba, datanglah seseorang dari In-
donesia. "Saya telah menemukan 
alat untuk bisa membuat Manusia 
bisa berjalan menembus dinding, 
kaca dan besi," katanya. Para hadi-
rin Hebohh besar. "Dan Saya me-
namakan alat itu ... PINTU."
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PENJUAL TELUR 
Ada seorang ibu yang sedang ber-
belanja untuk kebutuhan sehari-hari 
di pasar. Kebetulan sebelum sam-
pai di pasar, ibu tersebut mampir ke 
sebuah toko penjual telur.
Pembeli: "Mas, telurnya berapa?
Penjual: "Telor ayam atau bebek?"
Pembeli: "Telor ayam."
Penjual: "Telor ayam biasa atau 
ayam kampung?"
Pembeli: "Ayam biasa."
Penjual: "Yang lokal atau import?"
Pembeli: "Yang lokal aja."
Penjual: "Yang lokalnya mau yang 
dari Jakarta ,Bogor atau Depok?"
Pembeli: "Yang Jakarta deh..." 
(Sambil terlihat kesal).
Penjual: " Mau yang Jakarta Pusat, 
Barat, Timur, Utara, atau Selatan?"
Pembeli: "Mas ini jual telor atau 
mau jalan-jalan? "
Penjual: "Maaf Bu, saya ini penjual 
mie ayam di sebelah! Kebetulan 
yang jual telor lagi ke belakang. 
Saya disuruh ngobrol dulu sama 
pembeli sampe dia dateng." 

TUKANG BOHONG
Andriyanto yang baru pertama kali 
akan pergi ke Jakarta diberi pesan 
oleh Arya, teman nya sekampung 
yang telah bertahun-tahun tinggal 
di Jakarta. "Hati-hati di Jakarta, kar-
ena orang Jakarta banyak bohong-
nya, tukang tipu."

Ketika hendak turun dari bis kota 
dari Terminal Pulo Gadung menuju 
rumah Arya, sang kondektur bis 
berteriak memberi tahu, "Awas kaki 
kiri duluan, kaki kiri duluan!" Ingat 
akan pesan Arya, Andri langsung 
berpikir, "Ah pasti kondektur ini bo-
hong."

Dan dia melompat dari bus yang 
masih berjalan dengan kaki kanan 
lebih dahulu. Tentu saja dia jatuh 
dan babak belur. Begitu berdiri, 
Andri menyumpah-nyumpah. "Me-
mang orang Jakarta tukang bohong. 
Dengan kaki kanan saja babak be-
lur, apalagi dengan kaki kiri!"

BOS YANG KEREN
Seorang bos di sebuah peru-
sahaan besar tiba-tiba melaku-
kan inspeksi mendadak ke 
pabriknya untuk melihat kinerja 
para karyawannya. Di pabrik 
keempat, ia menemukan se-
orang pria muda yang tengah 
bersandar di dekat pintu, nam-
paknya ia tengah bersantai.

Semua pekerja yang ada di ru-
angan itu tengah sibuk bekerja, 
kecuali dirinya. Si bos segera 
menghampir pemuda tersebut 
dan bertanya, "Berapa gajimu 
seminggu?" Dengan sedikit 
terkejut, pemuda itu melihat 
ke arah si bos dan berkata, 
"sekitar 100.000 per minggu, 
kenapa memangnya?"

Si bos mengeluarkan dom-
petnya dan mengambil empat 
lembar uang 100 ribu-an. 
Ia mengulurkannya pada si pe-
muda, "Ini gajimu untuk satu 
bulan dan cepat pergi. Aku tak 
mau melihatmu lagi!"
Dengan keterkejutan luarbia-
sa dan juga takut, si pemuda 
segera meninggalkan tempat 
tersebut tanpa banyak bicara. 
Lalu dengan muka berwibawa 
si bos melihat para stafnya 
yang sedari tadi memperhati-
kan adegan itu. "Adakah yang 
tahu, dari divisi manakah pe-
muda pemalas tersebut," tanya 
si bos.
Suasana menjadi hening sam-
pai akhirnya seorang staf men-
jawab dengan sedikit ketaku-
tan, "Ia tak bekerja disini. Ia 
adalah pengantar pizza yang 
mengantar pesanan perso-
nalia..."

REST N RELAX


