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editor’s note

Pernahkah Anda mendengar banyak kata-kata 
bijak yang menyatakan bahwa pengalaman ada-
lah guru terbaik?
Sebenarnya tujuan kata-kata itu untuk memoti-
vasi kita agar tidak menganggap remeh pengal-
aman, karena banyak orang yang hanya belajar 
tapi tidak mau bertindak.

Setiap pengalaman pasti punya hikmahnya 
sendiri-sendiri. Bagi kita insan Dipa, banyak hal 
yang tak jarang kita temui di tempat kerja terkait 
berbagai hal yang entah disadari atau tidak telah 
menjadi sebuah pengalaman.

Saat ini Perusahaan sedang mengaktifkan kem-
bali kewajiban penggunaan ID Card di kantor 
yang sudah barang tentu sangat bermanfaat un-
tuk semua pihak. Misal kalo dulu tanpa ID Card 
kita tak tahu, ragu ketika mau menyapa dia kar-
yawan Dipa atau bukan, sekarang bisa keliatan 
ohh ternyata dia karyawan Dipa toh...

Dalam Edisi ini, banyak ragam artikel yang sebe-
narnya disuguhkan berdasarkan pengalaman 
seperti tren upgrading yang selama ini bernuan-

BELAJAR DARI PENGALAMAN

sa dagelan yang mungkin kita sudah jenuh, menja-
di nuansa horor yang belum pernah ada, pertand-
ingan KODE yang diikuti puluhan kar-yawan yang 
2 tahun lalu juga pernah berpartisipasi namun be-
lum juara, juga merupakan pe-ngalaman tersendiri 
buat mereka dan berbagai liputan menarik lain-
nya. 

Mereka semuanya belajar dari pengalaman. 
Pengalaman telah mendewasakan mereka untuk 
berbuat, bersikap tanpa ingin melakukan kesala-
han. Tetapi bukan manusia namanya jika tidak 
melakukan kesalahan.
Terlepas dari semua yang telah disampaikan diatas, 
konsep dari sebuah insan DIPA yang maju adalah 
mau belajar dari pengalaman dan terus belajar un-
tuk memperbaiki diri dari setiap ke-salahan yang 
pernah dilakukan.
-EDY-
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 Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang amat 
kaya. Akan tetapi, ia merasa ada yang kurang dalam 
hidupnya. Dari hari ke hari, ia merasa hidupnya kian 
hampa. Repotnya, dia sendiri tak tahu apa yang men-
jadi penyebabnya.

Suatu pagi, ketika bangun dari tidur, Raja mendengar 
suara seseorang yang sedang bernyanyi. Karena pena-
saran, dia pun bergegas mendekati asal suara tersebut. 
Ternyata, suara itu berasal dari salah seorang pelayan 
kerajaan yang sedang membersihkan ruangan. Pelayan 
itu terlihat sangat menikmati hidupnya. Dengan pena-
saran sang Raja bertanya: “Wahai Pelayan, rahasia apa 
yang engkau miliki, sehingga bisa begitu bahagia?”
Pelayan itu pun menjawab, “Tuanku Raja, hamba tidak 
memiliki apa-apa, kecuali keluarga yang bahagia dan 
penuh syukur.”
Karena merasa penasaran dengan penuturan si Pe-
layan, sang Raja pun memanggil penasihat kerajaan 
yang bijaksana untuk dimintai saran. Kata sang Pe-
nasihat, “Yang Mulia, saya yakin bahwa si pelayan itu 
belum masuk Koin 99! Untuk menjelaskannya, mohon 
beri hamba koin emas sejumlah 99. Nanti, koin emas 
ini akan  hamba masukkan ke dalam tas, dan hamba 
letakkan di depan pintu rumah si pelayan.”

Singkat cerita, tas yang sudah berisi koin 99 itu kemu-
dian diletakkan di depan rumah si pelayan. Sang Raja 
sendiri dengan perasaan ingin tahu, ikut menantikan 
bagaimana kira-kira reaksi si Pelayan.

Pada saat si pelayan membuka pintu rumah, dia 
terkejut dan berteriak kegirangan karena menemu-
kan tas besar berisi kepingan uang emas. Dengan tak 
sabar, si Pelayan pun mulai menghitungnya. Ternyata, 
hanya ada 99 keping uang emas—yang berarti tidak 
genap 100 keping! Lalu, pelayan itu pun mencarinya 

ke seluruh penjuru istana. Tetapi sia-sia saja, karena ia tetap tidak 
menemukannya. Jadi, dia bertekad akan bekerja lebih keras su-
paya dapat membeli 1 lagi koin uang emas sehingga jumlah uang 
emasnya bisa genap menjadi 100.

Karena begitu fokus akan ambisi dan pekerjaannya, berbeda den-
gan hari-hari sebelumnya, si pelayan tak lagi bernyanyi dan ber-
siul gembira. Wajahnya terlihat begitu serius dan murung. Terlihat 
perubahan yang sangat drastis dalam diri si pelayan.

 Sang Penasihat pun menjelaskan hal ini kepada raja, “Tuanku, itu 
artinya, Pelayan itu telah bergabung dengan Koin 99! Yaitu mere-
ka yang memiliki banyak hal, tetapi merasa tidak bahagia. Mereka 
fokus bekerja untuk mengejar satu koin lagi supaya genap men-
jadi 100. Celakanya, dalam mengejar 1 koin ini, mereka lupa pada 
hal-hal lainnya. Mereka kekurangan waktu tidur, kekurangan wak-
tu untuk keluarga, untuk lingkungan, serta kekuarangan waktu 
untuk kebahagiaan mereka sendiri. Terkadang, dalam mengejar 
satu koin emas ini, mereka rela mencelakai orang lain. Itulah yang 
hamba maksud dengan Koin 99, Yang Mulia.”
“Wahai engkau Penasehat yang bijak, sekarang aku memahami 
maksudmu,” jawab sang raja. “Mulai sekarang kuputuskan, untuk 
menghargai setiap apapun yang aku miliki.”

Sebagaimana si Pelayan dalam cerita tadi, tanpa kita sadari, kita 
pun sering terfokus hanya pada ‘1 koin’ yang kurang, tanpa per-
nah bersyukur pada ‘99 koin’ yang sudah kita punya.
Padahal kita semua tahu, ada hal-hal yang tak ternilai harganya. 
Misalnya kesehatan, teman, sanak-saudara, bahkan keluarga. Bah-
kan kalau toh seandainya ada salah satu dari hal-hal tersebut tidak 
kita miliki, setidaknya kita masih memiliki umur dan waktu.

Mari teman-teman, mengembangkan dan menjalankan semua ak-
tivitas dengan modal rasa syukur dan bahagia. Sehingga di sepa-
njang jalan, kita bisa selalu ringan tangan berbagi kebahagiaan 
kepada sesama, terutama keluarga.

 99 KOIN RAJA
“Syukurilah setiap apapun yang kita miliki”.
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KONIKA (Kongres Nasional Ilmu Keseha-
tan Anak) merupakan acara ilmiah ke-
dokteran yang didakan 3 tahun sekali, 
dimana pesertanya ialah para dokter 
spesialis anak (Sp.A). Kalau dilihat dari 
hierarkinya, KONIKA adalah badan le-
gislatif tertinggi dalam organisasi IDAI 
(Ikatan Dokter Anak Indonesia), karena 
merupakan forum musyawarah utu-
san IDAI Cabang, Pengurus Pusat IDAI 
beserta semua jajarannya, serta Kole-
gium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia 
(Kolegium IKAI). Pada momen KONIKA 
akan dilakukan Sidang KONIKA yang 
terdiri dari sidang organisasi (pemilihan 
ketua umum pengurus pusat IDAI) dan 
sidang ilmiah. Gak heran kalau pada 
event KONIKA ini, hampir seluruh dok-
ter spesialis  anak se-Indonesia Raya 
akan berbondong-bondong hadir ka-
rena pentingnya acara ini bagi mereka 
secara individu (untuk update ilmu ke-
sehatan anak) dan juga penting bagi or-
ganisasi (pemilihan kepengurusan IDAI 
yang baru) karena setiap suara berperan 
dalam menentukan tongkat estafet pe-
nyerahan kepengurusan IDAI untuk pe-
riode 3 tahun kedepan. Makanya jangan 
heran kalau pada tanggal berlangsung-

The 16th

ANNUAL CONGRESS 
of
INDONESIAN 
PEDIATRIC 
SOCIETY
Palembang, August, 22th - 28th 2014

nya event KONIKA ini, dokter-dokter spesialis anak di berbagai Rumah Sakit 
banyak yang cuti praktek karena sedang mengikuti kongres.
Kemudian, IDAI sendiri memiliki badan pelengkap untuk membina dan 
mengembangkan sub spesialisasi ilmu kesehatan anak yang disebut de-
ngan UKK (Unit Kerja Kordinasi) salah satu dari banyaknya UKK IDAI yaitu UKK 
Hematologi-Onkologi.

EVENTS
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Nah..KONIKA ke-16 yang diselenggarakan tanggal 21-26 
Agustus 2014 kali ini mengambil tempat di kota Palem-
bang, Sumatera Selatan. Dimana PT. DIPA PHARMALAB 
INTERSAINS, secara khusus melalui promosi produk ke-
banggaan kita, KOATE – Double Viral Inactivation Anti-
hemophilic Factor (Human), ikut berperan serta sebagai 
sponsor farmasi yaitu partner sponsor dalam Workshop 
Pre-KONIKA dan sponsor tunggal acara  “Dinner & Gath-
ering UKK Hematologi-Onkologi IDAI”. 

Tepat pkl 19.00 WIB Setelah kata sambutan dari dr. En-
dang Windiastuti,Sp.A(K)  selaku Ketua UKK Hematolo-
gi-Onkologi dan Prof.Djajadiman Gatot,Sp.A(K) sebagai 
ketua HMHI (Himpunan Masyarakat Hemofilia Indone-
sia), santapan diatas meja makan segera disantap lahap, 
diiringi dengan live music. Bahkan beberapa dokter 
memberanikan diri (karena ditodong rekan-rekan nya 
untuk sumbang suara) bernyanyi di mimbar podium 
music. Perwakilan team field force yang serta hadir 

yaitu Pak Usman, Ahmad Yasir, Pak Juli Purwanto, Pak 
Bambang Noor, Pak M. Fajar, Pak Solihin, Pak Cokorda, 
Pak Ismail, Pak Tri, Mba Nurul dan Mas Ade ikut ber-
baur dengan para dokter yang datang.
Acara dinner selesai pkl. 20.30 WIB, para dokter ber-
terima kasih kepada PT.DIPA yang telah memfasilitasi 
acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik. 
(WENNY)

               ***

Hari Jumat Pagi tanggal 22 Agustus berlangsung Work-
shop PreKONIKA di Hotel Aryaduta Palembang.  Team 
PM Cherokee AG sudah tiba diPalembang dan beren-
cana melakukan DIPA Dinner Gathering untuk Seluruh 
KOL UKK PGD yang menjadi pembicara pada workshop 
dan symposium KONIKA 16 Palembang.  Setelah work-
shop selesai, seluruh KOL UKK PGD diangkut dengan 
tiga buah mobil ke meeting point di Kuto Besak Teater 

EVENTS
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Restaurant (KTBR), beberapa KOL sisanya menyusul den-
gan mobil pribadi.  
Kemudian seluruh KOL UKK PGD berjalan kaki ke der-
maga untuk naik kapal Ferry Belida yang sangat eksotis 
dengan lampu-lampu yang unik. Kapal Belida ini  mampu 
menampung hingga 40 penumpang.  Kapal Fery Belida  
lalu berlayar membawa kami dan KOL UKK PGD menye-
brangi sungai Musi di sore menjelang malam ke Restoran 
paling anyar di Palembang  yaitu Restoran Kampung 
Kapitan yang berada di seberang Sungai Musi arah Jem-
batan Ampera yang sangat bersejarah.   Suasana sore 
menjelang malam hari dengan lampu kapal yang sangat 
eksotik membuat kami para penumpang serasa menye-
brang selat Bosphorus yang memisahkan benua Asia dan 
Eropa di Turki.  Seluruh KOL UKK PGD larut dalam suasana 
foto selfie hingga kapal masuk ke dermaga restoran Kam-
pung Kapitan.  Terasa sekali kebersamaan di antara para 
KOL dan kami Team Dipa Pak Ikhsan, Mas Puji, Ibu Elly, 
Pak Fajar, Pak Tri Widyantoro, dan Mas Halim, sehingga 
terasa tidak ada perbedaan karena kami semua tertawa 
dan berfoto bersama di kapal Ferry Belida tersebut.  

Acara DIPA Dinner Gathering di Kampung Kapitan Res-
taurant, berlangsung di ruang ruby, PM Membuka acara 
dengan acara dengan mengucapkan terima kasih atas 
kepercayaannya untuk PT. DIPA di acara DIPA Dinner 
Gathering ini, sekaligus mengenalkan team yang dibawa 
di event ini.  Dinner berlangsung dalam suasana temaran 
dan kekeluargaan dengan latar belakang Jembatan Am-
pera Acara langsung ditutup dengan Dinner ala Palem-
bang diselingi live music.  Dinner selesai pukul 20.30 
dan para KOL UKK PGD dibawa kembali pulang ke Hotel 
event…

Esok Hari Tanggal 23 Agustus  2014, kembali dilanjutkan Din-
ner DIPA Gathering bagi UKK PGD.  Venue yang dipilih malam 
ini bertempat di Restaurant Musi Riverside Palembang.  Menu 
yang dipilih adalah menu khas seafood Palembang.  Acara 
berlangsung lebih meriah karena lebih banyak KOL UKK PGD 
yang datang.  Bertempat di Dek Lantai Dua dan dihembuskan 
angin Malam Sungai Musi yang sejuk, Dinner berlangsung 
hingga pukul 20.30.  Acara Dinner Gathering berlangsung 
dalam suasana hangat dan kekeluargaan sehingga makin 
mengeratkan hubungan dengan User. Pak Ikhsan, Pak Fajar, 
Pak Tri Widyantoro, Mas Puji, Ibu Elly dan Mas Halim berbaur 
bersama dengan  user menikmati hidangan khas Restoran 
Musi Riverside.  Acara ditutup pukul 21.30, user pulang 
mendapat goodies bag berisi Gimmicks Special Plasbumin 
dan Gamunex-C 10%.   (RZU)



INFOEVENTS

BIHALAL
halal

Perhelatan tradisi setelah lebaran bagi 
bangsa Indonesia adalah Halal bi Halal. 
Acara serupa juga dilaksanakan oleh 
Keluarga Besar DIPA Jakarta. Halal bi 
Halal dengan seluruh karyawan Jabo-
detabek dilaksanakan pada hari Jumat 
8 Agustus 2014 yang lalu.

Acara yang selama ini dilaksanakan 
saat jam makan siang, kali ini dimu-
lai pukul 08.30. Acara dibuka dengan 
sambutan dari Bpk. Utoyo mengucap-
kan Selamat Hari Idul Fitri 1435H.
Dilanjutkan dengan beberapa weja-
ngan untuk menambah semangat para 
karyawan dalam menjalankan segala 
aktifitas sehari-hari baik di lingkungan 

keluarga, perusahaan ataupun dalam lingkungan 
masyarakat.
Acara halal bihalal ini sendiri ditutup dengan tra-
disi salam-salaman antar sesama karyawan dan 
tak lupa sebelum beranjak ke area kerja ada juga 
pembagian snack pagi.

Semoga kebersamaan dan rasa kekeluargaan 
tak berhenti sampai disini.
Tak ada yang lebih indah selain ketika kita dapat 
menyatukan perbedaan menjadi satu kesatuan 
yang erat dalam kehidupan sehari-hari.

9
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KODE (Kompetisi Orang DEwasa) 2014 
jilid 2 kembali menghadirkan kompetisi 
Basket, Catur, dan Tenis meja yang ber-
langsung mulai tanggal 9 hingga 19 Agus-
tus 2014. 

Acara ini digagas dalam rangka memeriah-
kan  acara HUT RI ke- 69.
Peserta terdiri dari para karyawan Dipa yang 
memiliki talenta dalam bidang olahraga.
Mudah-mudahan tahun depan acara ini da-
pat terlaksana kembali dengan ragam per-
mainan yang lebih banyak lagi dan event 
yang lebih besar lagi.

K O D E  2 
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Upgrading adalah salah satu program kerja milik HRD untuk kita ber-
sama. Didalamnya terdapat  pelbagai acara diantaranya pengenalan 
karyawan baru dan sambung rasa dimana para karyawan dapat berdia-
log langsung dengan jajaran BOD.  Kegiatan yang dikemas sedemikian 
rupa ditujukan untuk menggali kreativitas tim/PIC yang ditunjuk seba-
gai pelaksana acara tersebut.

Acara yang diselenggarakan pada 28 Agustus 2014 yang lalu digawangi 
oleh tim HRD, FA dan Medeq dimana mereka mengusung tema gradasi 
antara horror dan nuansa 17an.

Acara berlangsung dengan keunikannya tersendiri, menampilkan han-
tu-hantu fresh graduate yang tentunya diharapkan dapat menghibur 
para undangan. Acara demi acara berlangsung hingga tiba pada nuan-
sa 17an yang didalamnya ada lomba makan kerupuk serta acara klimak-
snya yaitu farewell untuk Bpk. Teddi, Bpk. Seto dan Bpk. Robert. Setiap 
manusia mempunyai mimpi, dan mungkin inilah saatnya bagi sahabat 
kita ini untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka yang belum tercapai.

Terimakasih dari kami atas sumbangsih dan karya-karya terbaik yang 
pernah engkau berikan kepada Dipa Healthcare, semoga sukses ditem-
pat yang baru.

UPG
RAD
ING
UPG
RAD
ING

UPGRA
DING

HOR
ROR
ING
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Mr. UTOYO

Segenap 
Karyawan dan 

Manajemen 
Dipa 

Healthcare 
mengucapkan 
Selamat Ulang 
Tahun kepada 

Bpk. Utoyo 
Pusposuharto

yang jatuh 
pada tanggal
25 juli 2014 
yang lalu.
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Acara yang mengusung tema “Antusias Rama-
dhan Menuju Kemenangan” ini berlangsung 
hangat dan penuh kekeluargaan. Acara juga 
dihadiri oleh Bpk. Utoyo Pusposuharto beserta 
Ibu Melanie, Bpk. Teddi, Bpk. Haryanto, dan Bpk. 
Roy serta para karyawan Dipa Jabodetabek.

Setelah sambutan singkat dari Pak Utoyo dan 
wakil lingku-ngan, acara kemudian dilanjutkan 
dengan penampilan dari para panitia dan diisi 
pula dengan ceramah dan doa oleh Ustad Riza 
Muhammad. 

Sebagai penutup acara, Dipa turut menyerah-
kan santunan kepada anak yatim/piatu dari 
lingkungan sekitar.
Dengan diadakannya acara ini diharapkan dap-
at mempererat tali silaturahmi dan tumbuhnya 
rasa ingin berbagi pada setiap karyawan yang 
hadir.

Dipa menggelar  acara buka puasa bersama dengan 
seluruh karyawan Jabodetabek bersama perwaki-
lan dari lingkungan dan anak yatim/piatu, pada 
Jum’at 11 Juli 2014 di Auditorium Gedung DSO.

ANTUSIAS RAMADHAN
MENUJU KEMENANGAN

13
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1. Taman Nasional Ujung Kulon
Taman yang menjadi taman nasional pertama yang diresmikan di Indonesia ini 
mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada tahun 1991. Taman nasional ini terletak 
di bagian paling barat dari Pulau Jawa. Taman yang juga meliputi wilayah Krakatau 
dan beberapa pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Handeuleum dan Pulau Peu-
cang ini memiliki luas sekitar 1.206 km2, di mana 443 km2 di antaranya adalah laut. 
Sebenarnya, pada awalnya, taman ini merupakan daerah pertanian sampai akhirnya 
menjadi hancur lebur dan habis penduduknya akibat letusan Gunung Krakatau pada 
tanggal 27 Agustus 1883. Kejadian tersebut menyebabkan kawasan ini kembali men-

jadi hutan.
Saat ini kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan perlindungan untuk satwa langka badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) 
dan satwa langka lainnya. Satwa langka lain yang dilindungi selain badak Jawa adalah banteng (Bos javanicus javanicus), ajag 
(Cuon alpinus javanicus), surili (Presbytis comata comata), lutung (Trachypithecus auratus auratus), rusa (Cervus timorensis 
russa), macan tutul (Panthera pardus), kucing batu (Prionailurus bengalensis javanensis), owa (Hylobates moloch), dan kima 

raksasa (Tridacna gigas).
2. Taman Nasional Komodo
Taman Nasional Komodo mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada tahun 1991. 
Taman yang terletak di antara pulau Sumbawa dan Flores ini terdiri atas tiga pulau 
besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar serta beberapa pulau kecil 
lainnya. Taman ini didirikan pada tahun 1980 untuk melindungi komodo serta habi-
tatnya. Selain komodo, di taman nasional ini juga terdapat sekitar 277 spesies hewan 
lainnya yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia. 
Selain itu, terdapat pula sekitar 253 spesies terumbu karang di perairannya yang 
terkenal juga sebagai salah satu titik terbaik di dunia untuk menyelam. Kini, taman 
nasional ini juga masuk menjadi salah satu dari nominasi 7 keajaiban dunia.

3. Taman Nasional Lorentz
Taman Nasional Lorentz, Papua Barat diakui oleh UNESCO pada tahun 1999. Den-
gan luas wilayah sebesar 25.000 km2, taman nasional ini merupakan yang terbesar 
di Asia Tenggara. Kawasan ini juga merupakan salah satu di antara tiga kawasan di 
dunia yang memiliki gletser di daerah tropis. Taman ini memiliki keanekaragaman 
hayati yang mengagumkan. Jenis-jenis satwa yang sudah diidentifikasi di taman ini 

Kekayaan Indonesia Warisan Dunia11
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berjumlah sekitar 630 jenis burung dan 123 jenis mamalia. Jenis burung yang menjadi ciri khas taman nasional ini yakni 
dua jenis kasuari, empat megapoda, 31 jenis dara/merpati, 30 jenis kakatua, 13 jenis burung udang, 29 jenis burung 
madu, dan 20 jenis endemik di antaranya cendrawasih ekor panjang (Paradigalla caruneulata) dan puyuh salju (Anuro-
phasis monorthonyx). Satwa mamalia yang tercatat antara lain babi duri moncong panjang (Zaglossus bruijnii), babi duri 
moncong pendek (Tachyglossus aculeatus), 4 jenis kuskus, walabi, kucing hutan, dan kanguru pohon.

4. Hutan Hujan Tropis
Warisan hutan hujan tropis Sumatera yang meliputi tiga taman nasional tersebut 
mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada tahun 2004.
Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sendiri merupakan salah satu kawasan pe-
lestarian alam yang secara administrasi pemerintahan terletak di dua provinsi, yakni 
Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. TNGL ini meliputi ekosistem asli 
dari pantai sampai pengunungan tinggi yang diliputi oleh hutan lebat khas hujan 
tropis. Di kawasan TNGL ini, terdapat tumbuhan langka dan khas yaitu daun payung 
raksasa (Johannesteijsmannia altifrons), bunga raflesia (Rafflesia atjehensis dan R. 

micropylora) serta Rhizanthes zippelnii yang merupakan bunga terbesar dengan diameter 1,5 meter. 

Indonesia memiliki 3 objek dengan status “World Heritage of Culture”. 
Objek-objek tersebut antara lain adalah:

1. Candi Borobudur
Candi Borobudur mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada tahun 1991. Meru-
pakan candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini didirikan 
oleh penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa 
pemerintahan wangsa Syailendra. Candi yang bila dilihat dari atas membentuk 
struktur Mandala (lambang alam semesta dalam kosmologi Buddha) ini tidak me-
makai semen sama sekali dalam pembangunannya, melainkan dengan sistem in-
terlock (seperti balok Lego yang bisa menempel tanpa lem).

2. Candi Prambanan
Candi Prambanan mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada tahun 1991. Meru-
pakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi yang terletak 17 km dari 
pusat kota Yogyakarta ini dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua 
raja, yakni Rakai Pikatan dan Rakai Balitung. Candi ini memiliki tiga candi utama di 
halaman utama, yakni Candi Wisnu, Brahma, dan Siwa. Ketiga candi tersebut meru-
pakan lambang Trimurti dalam kepercayaan Hindu.

3. Situs Sangiran
Situs Sangiran diakui UNESCO pada tahun 1996. Merupakan sebuah situs arkeologi 
yang terletak di Jawa Tengah. pada awalnya penelitian Sangiran adalah sebuah 
kubah yang dinamakan Kubah Sangiran. Puncak kubah ini kemudian terbuka mela-
lui proses erosi sehingga membentuk depresi. Pada depresi itulah dapat ditemukan 
lapisan tanah yang mengandung informasi tentang kehidupan di masa lampau. 
Di situs ini, kita bisa menemukan banyak informasi soal sisa-sisa kehidupan masa 
lampau. Selain itu, terdapat informasi lengkap tentang sejarah kehidupan manusia 
purba dengan segala hal yang ada di sekelilingnya.

Kekayaan Indonesia Warisan Dunia
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1. Taman Nasional Ujung Kulon
Taman yang menjadi taman nasional pertama yang diresmikan di Indonesia ini mendapatkan pengakuan dari UNES-
CO pada tahun 1991. Taman nasional ini terletak di bagian paling barat dari Pulau Jawa. Taman yang juga meliputi 
wilayah 

World Heritage of Intangible Culture

Di kategori ini, Indonesia memiliki 4 objek, yakni:

1. Wayang
Merupakan seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Pulau Jawa 
dan Bali. Sunan Kali Jaga dan Raden Patah sangat berjasa dalam mengembangkan 
Wayang. Para Wali di Tanah Jawa sudah mengatur sedemikian rupa menjadi tiga 
bagian. Pertama Wayang Kulit di Jawa Timur, kedua Wayang Wong atau Wayang 
Orang di Jawa Tengah, dan ketiga Wayang Golek di Jawa Barat. Masing masing 
sangat bekaitan satu sama lain. Yaitu “Mana yang Isi (Wayang Wong) dan Mana 
yang Kulit (Wayang Kulit) harus dicari (Wayang Golek)”. Pertunjukan wayang telah 
diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003, sebagai karya kebudayaan 
yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan san-

gat berharga (Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity).
Saat ini, wayang tidak hanya sebatas wayang kulit dan wayang orang saja, ada juga e-wayang yang keseluruhan proses 
pembuatannya menggunakan sarana dan fasilitas digital. E-wayang dapat dilihat melalui website.

2. Keris
Keris mendapatkan pengakuan UNESCO pada tahun 2005. Keris yang saat ini kita 
kenal adalah hasil proses evolusi yang panjang. Keris modern yang dikenal saat 
ini adalah belati penusuk yang unik dengan bermacam bentuk. Selain digunakan 
sebagai senjata, keris juga sering dianggap memiliki kekuatan supranatural. Sen-
jata ini sering disebut-sebut dalam berbagai legenda tradisional, seperti keris Mpu 
Gandring dalam legenda Ken Arok dan Ken Dedes.

3. Batik
Batik diakui sebagai World Heritage oleh UNESCO pada tahun 2009. Untuk mer-
ayakannya, Indonesia menjadikan setiap tanggal 2 Oktober sebagai hari batik na-
sional. Batik Indonesia memiliki motif bermacam-macam tergantung pada daer-
ahnya.

4. Angklung
Angklung direncanakan akan mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada tang-
gal 18 November 2010 yang lalu. Alat musik bambu yang dapat menghasilkan 
suara sangat indah ini gemanya sudah terkenal hingga ke mancanegara.
Pengukuhan angklung oleh badan PBB untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, dan 
budaya (UNESCO) sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia itu berarti akan 
menyusul batik, wayang, dan keris yang sebelumnya telah lebih dahulu dikuku-
hkan. Karya budaya milik Indonesia yang sudah dan akan diakui UNESCO yakni 
wayang (masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity, 2003), keris 

(masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity, 2005), batik (representatif list of the intangible cultural 
heritage of humanity, 2009), dan angklung (representative list of the intangible cultural heritage of humanity, 18 No-
vember 2010).
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Mengatasi Kesemutan di Tangan dan Kaki Kesemu-
tan atau orang jawab bilang gringgingen merupa-
kan hal yang hampir semua orang mengalami kes-
emutan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa 
pun mengalami kesemutan.  

Dalam bahasa medis, kesemutan sering disebut se-
bagai parestesia. Suatu sensasi yang dirasakan tanpa 
ada stimulus dari luar. Sensasi Parestesi ini tidak han-
ya rasa ‘kesemutan’, namun bisa juga rasa panas, rasa 
seperti tertusuk-tusuk, ‘greyengan’. Pada dasarnya 
kesemutan merupakan suatu gejala manifestasi dari 
gangguan sistem saraf sensorik akibat rangsang lis-
trik di sistem itu tidak tersalur secara penuh dengan 
sebab macam-macam. Yang paling sederhana, mis-
alnya, jalan darah tertutup akibat satu bagian tubuh 
tertentu ditekuk terlalu lama. Kesemutan yang tidak 
disertai gejala-gejala lain biasanya menandakan 
adanya gangguan pada reseptor di kulit atau pada 
cabang-cabang saraf tepi. Namun kita mesti lebih 
waspada jika ada gejala lain di luar kesemutan. Bu-
kan hanya kelumpuhan, kesemutan bisa juga diser-
tai gangguan penglihatan, pendengaran, gabungan 
keduanya, atau lainnya. 

Beberapa gangguan kesehatan serius yang ditandai 
gejala kesemutan, antara lain: 

Radang sumsum tulang belakang (my-
elitis) Terjadi pada orang dewasa, kadang-kadang 
gejala kesemutan didahului oleh flu berat. Kesemu-
tan yang dirasakan akan menghebat, naik dari ujung 
jari kaki sampai ke pusar (perut tengah). Gejalanya 
berkembang menjadi rasa tebal di permukaan kulit. 
Setelah fase ini, penderita akan mengalami kesulitan 
berjalan. Ini adalah gejala radang sumsum tulang 
belakang, yang terjadi karena serangan virus berna-
ma cytomegalovirus (CMV). Penderita menjadi tidak 
bisa mengontrol buang air kecil. Buang air besar pun 
sulit. Penyakit ini dapat disembuhkan total, dapat 
pula cuma sembuh sebagian, tetapi ada juga yang 
sampai lumpuh. 

Diabetes mellitus atau kencing manis Pada pend-
erita diabetes, kesemutan adalah gejala kerusakan pembuluh-
pembuluh darah. Akibatnya, darah yang mengalir di ujung-
ujung syaraf berkurang. Gejala yang dirasakan biasanya telapak 
kaki terasa tebal, kadang-kadang panas, dan kesemutan di 
ujung jari terus-menerus. Kemudian disertai rasa nyeri yang 
menikam, seperti ditusuk-tusuk di ujung telapak kaki, terutama 
pada malam hari. Baca : Cara Mengobati ken-cing manis secara 
alami.

Carpal Tunnel Syndrome (CTS) Kesemutan yang me-
nyerang ujung jari, biasanya tangan kanan, dan kemudian 
berkembang menjadi rasa tebal, saat digunakan beraktivitas, 
adalah gejala CTS. Gejala kesemutan ini berkaitan dengan 
rongga di pergelangan tangan (karpal) yang mengalami pem-
besaran otot-otot sehingga menekan saraf yang melewati tero-
wongan tersebut. CTS bisa menjadi gangguan lebih serius bila 
didiamkan cukup lama, misalnya 1 - 2 tahun. 

Jantung Pada penderita sakit jantung, kesemutan dapat 
juga timbul karena komplikasi jantung dan sarafnya. Yang 
terjadi misalnya, si penderita menjalani operasi pemasangan 
klep jantung. Saat pemasangan, ada bekuan darah menempel, 
yang kemudian terbawa aliran darah ke atas, dan menyumbat 
salah satu pembuluh darah di otak. Bila sumbatan di otak itu 
kebetulan mengenai daerah yang mengatur sistem sensorik, 
si penderita akan merasakan kesemutan sebelah. Bila daerah 
yang mengatur sistem motorik juga terkena, kesemutan akan 
menjadi kelumpuhan. 

Rematik Rematik juga menimbulkan kesemutan atau rasa 
tebal. Gejala kesemutan karena rematik akan hilang bila rema-
tik sembuh. 

Untuk mengatasi tangan yang sering kesemutan adalah de-
ngan mencukupi kebutuhan vitamin-vitamin neorotropik. Kon-
sumsilah vitamin B1, B6 dan B12. Vitamin-vitamin ini pen-ting 
untuk menjaga kesehatan jaringan saraf.

Vitamin B1 misalnya, penting untuk metabolisme karbohi-drat, 
serta penyediaan energi untuk saraf. Sedangkan vitamin B6 un-
tuk metabolisme protein dan memelihara fungsi normal saraf. 
Lalu vitamin B12 penting untuk sintesa asam nukleat dan men-
jaga integritas jaringan saraf. Untuk mengatasi nyeri, kombinasi-
kanlah dengan analgesik yang berfungsi sebagai anti radang.

KESEMUTAN
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Seiring dengan adanya restrukturisasi di Tim 
Sales yang semula bernama Tim Sioux dan Tim 
Apache, per awal Agustus 2014 telah berubah 
nama menjadi Eagle One. Dengan adanya pe-
rubahan struktur tersebut maka Tim Training 
segera menyikapi dan mengambil langkah den-
gan cara melaksanakan training refreshment 
product untuk tim Eagle One.

Training diselenggarakan dalam 3 batch karena 
Eagle One sendiri dibagi dalam dua area meli-
puti area barat dan area timur. Dimulai ditanggal 
5 - 7 Agustus 2014 bertempat di Hotel Oak Tree 
Emerald Semarang, training diikuti oleh tim 
dengan area penempatan Tegal, Pekalongan, 
Kudus, Purwokerto, Semarang, Yogya dan Solo 
dengan jumlah peserta sebanyak 26 orang. 
Kemudian ditanggal 12 - 14 Agustus 2014 ber-
tempat dikantor DSO, peserta yang hadir ber-
jumlah sampai dengan 77 org terdiri dari wilayah 
Sumatera (Aceh, Medan, Loksumawe, Padang, 
Jambi, Pekanbaru, Palembang dan Lampung), 
dari Jawa barat (Bandung, Tasik, Cirebon, 
Bekasi) serta Tangerang dan Jakarta. 

TRAINING REFRESHMENT 
PRODUCT

Tim Eagle One
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Untuk Batch terakhir, training diselengga-
rakan pada tanggal 19-21 Agustus ber-
tempat di Hotel Best Zodiak Kedungsari-
Surabaya. Peserta berjumlah 35 orang 
untuk area penempatan Surabaya, Ma-
lang, Jember, Gresik, Sidoarjo, Mojoker-
to, Banjarmasin, Samarinda, Denpasar, 
Makasar dan Manado.
Secara umum, training berjalan dengan 
sangat lancar, semua peserta sangat an-
tusias pada saat para trainer yang terdiri 
dari tim Medical yang digawangi oleh dr. 
Jeffry, dr.  Gwenda serta dr. April dan juga 
para PM yang diwakili oleh sdr. Binsar, 
sdri. Lucia dan sdri. Wenny memberikan 
materi Training yang tentunya sangat 
berguna bagi para peserta, terlebih pada 
saat Bpk. Sutjipto dan Bpk. Dedyanto 
memberikan strategi-strategi pada saat 
meraka akan kunjungan ke customer.
Semoga training ini bermanfaat bagi tim 
Eagle One dalam meningkatkan kualitas 
pencapaian sales.
-DRI-
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Es Krim Italia Ragusa yang berada di Jalan Veteran I No. 
10 Jakarta Pusat ini adalah es krim yang sudah ada sejak 
jaman kolonial Belanda. Ragusa berasal dari nama ke-
luarga Italia, yang pada jaman kemerdekaan datang ke 
Indonesia hendak mempelajari taylor tetapi kemudian 
berubah dan akhirnya mereka membuka usaha es krim 
yang bernama Ragusa.

Mau Makan es kriM 
serasa saaT jaMan 
kolonial?

Sebenarnya lokasi es krim Ragusa yang di samping mesjid 
Istiqlal tepatnya di Jalan Veteran ini bukanlah awal dari 
usaha es krim Ragusa ini, tetapi lokasi awalnya adalah di 
Pasar Gambir.
Salah satu outlet Ragusa ini antara lain berada di Harmoni 
Duta Merlin, tepatnya di area food court Carrefour Duta-
Merlin.
Es krim Ragusa ini tidak menggunakan bahan bahan pen-
gawet dalam pe-ngolahan es  krimnya sejak tahun 1932, 
sehingga pada saat disajikan dalam waktu tak lama air su-
dah menggenang di mangkok es krim, maka buru buru 

lah untuk menyantapnya sebelum cair. Untuk harga terbilang 
relatif, bisa dibilang mahal bisa dibilang murah tapi menurut 
saya sih oke lah untuk dicoba. Selain menikmati es krim ini, kita 
juga bisa memesan makanan lain seperti otak-otak, sate atau 
pempek yang dijual di depan Ragusa. Tempatnya lumayan cozy 
banget kalau kalian kesana bareng pacar, teman atau bareng 
sama keluarga. 
Selain itu terkadang ada juga pengamen bersuara merdu yang 
melantunkan tembang tembang tempo dulu yang asik untuk 
didengarkan. Mau coba? Mampir aja ke es krim Ragusa ini. 
-DRE-

Swa lovers ingin melihat Floating Market di 
Bangkok, tapi terlalu jauh ? Tidak perlu repot-
repot koq, karena kita bisa merasakan suasa-
na pasar terapung tersebut di kota Bandung. 
Lokasinya di dekat pasar Lembang, yaitu di 
belakang Grand Hotel Lembang di kawasan 
danau Situ Umar, namun kita harus memutari 
dulu Pasar Lembang karena satu arah. 

FLOATING MARKET
lembang

JALUNIK
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Biaya tiket sebesar Rp 10.000 / orang dan mobil Rp 
5.000 dibayarkan di pos masuk depan. Tempat parkir 
cukup luas, dan bahkan tempat parkir bus pariwisata 
juga tersedia. Hal ini sangat mendukung sektor pari-
wisata di Bandung.
Tiket yang dibayarkan dapat ditukar dengan sege-
las minuman di bangunan pendopo depan (lobby), 
tinggal pilih mau dingin atau hangat, mau kopi, teh, 
milo, lemon tea, petugas dengan sigap dan ramah 
melayani para tamu yang datang. 

Keluar dari area pendopo, kita akan melihat danau 
yang terlihat terawat dan dijaga kebersihannya. 
Deretan tempat duduk, dan kios-kios penjual cinde-
ra mata, makanan tradisional, pernak-pernik, tertata 
rapi dalam bangunan-bangunan tradisional
Kita dapat menggunakan jasa tukang perahu un-
tuk mengantarkan ke area restoran yang berada di 
seberang danau dengan harga Rp 1.000 / orang, tapi 
kita juga bisa menyusuri di tepi danau sambil meli-
hat-lihat pemandangan.

Ada area Rockpool yang menyajikan pemandangan 
tepi danau, dengan bebatuan yang dijadikan tem-
pat duduk. Kita dapat menikmati pizza dan hidan-
gan sea food di Rockpool Pizzeria & Seafood, atau di 
restoran sebelahnya yang bernuansa Sunda. Sebai-
knya booking tempat dulu sebelumnya, karena saat 
kami makan di sana tempatnya full house. Tapi kita 
juga bisa menikmati makanan tersebut di saung-
saung yang tersebar di taman-taman, wah asik juga 
lho suasananya.

Ada taman batu, The Rock yang memadukan batu 
dan pepohonan menjadi bentuk yang indah.

Nah untuk floating marketnya sendiri, adalah 
deretan penjual makanan atau jajanan yang di-
jual dari perahu, tapi pembelinya tidak naik per-
ahu. Cukup banyak penjualnya, mulai dari so-
may, batagor, tempe mendoan, colenak, lotek, 
pempek, dan macam-macam deh. Rata-rata 
makanannya sekitar harga Rp 10.000 – 35.000.
Ada Kampung Leuit yang memberikan nuansa 
pedesaan lengkap dengan saung-saungnya 
dan miniatur sawah.
Untuk yang bawa anak-anak, pasti mereka 
senang di sini. Karena ada arena permainan 
anak. Flying fox, ATV, mobil-mobilan listrik, me-
warnai di keramik, memancing belut, sepeda 
air, memberi makan bebek, taman kelinci, petik 
strawberry, wah seru-seru deh.

Jadi mau melihat pasar terapung sudah tidak 
perlu ke Bangkok lagi ya :)

    Floating Market Lembang
    Jl. Grand Hotel No. 33E
    Lembang, Jawa barat
    Telp : (022) 70888881 / 70888882
    Jam operasional :
    Hari biasa : 08.00 – 18.00
    Hari libur : 08.00 – 21.00 

FLOATING MARKET
lembang
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Piaggio didirikan 
di Genoa, Italia 
pada tahun 1884 
oleh Rinaldo Piag-
gio. Bisnis Rinaldo 
dimulai dari peral-
atan kapal. Tapi di 
akhir abad, Piaggio 
juga memproduksi 
Rel Kereta, Ger-
bong Kereta, body 
Truck, Mesin dan 
Kereta api. Pada 
Perang Dunia I, pe-
rusahaannya mem-
produksi Pesawat 
Terbang dan Kapal 
Laut. 

Pada tahun 1917 Piaggio membeli pabrik baru di Pisa dan 
4 tahun kemudian Rinaldo mengambil alih sebuah pabrik 
kecil di Pontedera di daerah Tuscany Italia. Pabrik di Pont-
edera inilah yang mana menjadi Pusat produksi pesawat 
terbangnya (baling-baling, Mesin dan Pesawat) Selama 
Perang Dunia II, pabrik di Pontedera membuat P108 untuk 
mesin Pesawat dua penumpang dan Versi Pembom. Enri-
co Piaggio mengambil alih perusahan ayahnya (Rinaldo). 

Enrico memutuskan untuk fokuskan perhatian perusa-
haannya pada masalah personal Mobility yang dibutuh-
kan masyarakat Italia. Kemudian bergabunglah Corradino 
D’Ascanio, Insinyur bidang penerbangan yang berbakat 
yang merancang, mengkonsep dan menerbangkan He-
likopter Modern Pertamanya Piaggio. D’Ascanio membuat 
rancangan yang simple, ekonomis, nyaman dan juga el-
egan. D’Ascanio memimpikan sebuah revolusi kendaraan 
baru. Dengan mengambil gambaran dari teknologi pe-
sawat terbang, dia membayangkan sebuah kendaraan 
yang dibangun dengan sebuah “Monocoque” atau Uni-
body Steel Chassis. Garpu depan seperti Ban mendarat 
sebuah pesawat yang mana mudah untuk penggantian 

Anda tau vespa ? Ya besi tua atau 
motor tua yang sering dianggap 
sebelah mata oleh para pengguna 
jalan lain yang mungkin pernah 
anda anggap sampah atau mung-
kin kaleng krupuk beroda. 
Tapi tunggu dulu apakah anda tau 
harga dari barang tersebut ?

ban. Hasilnya sebuah design yang terinspirasi dari pesa-
wat yang sampai saat ini berbeda dengan kendaraan yang 
lain. Saat melihat kendaraan itu, Enrique Piaggio berkata “ 
Sambra Una Vespa” ( terlihat seperti Tawon ). 
Frame depan dirancang untuk melindungi pengendara 
dari debu jalanan. Pada Akhir 1949, telah di produksi 35000 
unit dan dalam 10 tahun telah memproduksi 1 Juta unit 
dan pada pertengahan tahun 1950, vespa telah diprod-
uksi di German, Great Britain, Prancis, Belgia, Spanyol dan 
tentu di Italia. Selama tahun 1960-an dan 1970-an Vespa 
menjadi simbol dari revolusi gagasan pada waktu itu. Dan 
cerita terus berlanjut saat ini dengan model generasi baru 
Vespa, mempersembahkan Vespa ET2, Vespa ET4, Vespa 
Granturismo dan Vespa PX150. Vespa bukan hanya seke-
dar Scooter tapi salah satu Icon besar orang Itali. 

Gak kebayangkan si kalengkerupuk beroda itu diciptain 
sama Insinyur pesawat terbang dengan bahan baku plat 
baja hehehhe .. kalau kerupuk kalengnya dari baja apa 
bisa tuh kerupuk melempem ? 
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Seiring perkembangan zaman vespa 
tua mulai digandrungi oleh kala-
ngan remaja walau tak dipungkiri 
diawali oleh kaum uzur hehehe. 
Se-perti prinsip ekonomi semakin 
ba-nyak peminat dan barang yg di-
minati tidak diproduksi lagi maka se-
makin tinggi barang tersebut. Vespa 
tua di era milenium ini banyak dicari 
dan makin banyak berseliweran 
dijalan, para collector besi tua dari 
eropa ini lah yang berperan dalam 
melonjakkan harga barang ini se-
tinggi langit. 
Untuk harga vespa keluaran rentang 
tahun 1940-1959 di jakarta ini su-
dah tidak ada lagi, dulu teman saya 
punya vespa douglas keluaran ta-
hun 1950an dengan cat orisinil dan 

pernik bawaan pabrik dihargain satu 
buah mobil inova tapi si empunya 
tidak bergeming, atau bahkan ada 
collector sahabat saya punya salah 
satu varian langka Vespa Super Sport 
90cc keluaran tahun 1960an dihar-
gai 80jt cash tak dijual. Memang tak 
semua vespa berharga puluhan juta 
tapi bukan berati harga nya semua 
murah untuk varian super keluaran 
1966-1979 pasarannya berkirasar 6 – 
11 jt, varian sprint 1966-1979 dari 7 – 
15 jt dan seterusnya makin tua umur 
si vespa makin melejit pula harga nya. 
-DRE-

ASAH
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Dalam dunia kerja pasti ada kejenuhan, per-
saingan, iri dengki dan sebagainya. Hal ini 
adalah efek dari sistem kehidupan di kantor 
yang tak terelakkan karena di dalam kantor 
ada berbagai jenis karakter yang berbeda.

Ada beberapa cara meningkatkan suasana 
nyaman dan aura positif di tempat kerja. 
Cobalah beberapa tips dari kami.

     Jadilah orang yang on time. Karena den  
gan begitu, Anda lebih punya banyak waktu 
untuk menyelesaikan pekerjaan dengan te-
pat waktu. Manajemen waktu yang baik da-
lam bekerja akan meningkatkan kenyamanan 
Anda dalam bekerja.
   
 Kehidupan kantor tidak lepas dari gosip. Oleh 
karena itu biarkan itu sekedar menjadi infor-
masi kalau Anda tak yakin dengan kebenaran-
nya. Tak perlu terlibat terlalu jauh karena tak 
akan mendongkrak aspek karir Anda. Malah 
bisa menjatuhkan kalau Anda melibatkan diri 
tapi salah langkah dalam menyikapi. Kalau 
orang lain menganggap Anda cari aman, ang-
gap saja Anda sedang menjalani karir dengan 
profesional. No need to bother it.
    

Tidak masalah kalau Anda bu-
kan orang yang populer atau 
tidak memihak suatu grup per-
gaulan tertentu. Yang pasti, 
jangan biarkan diri Anda terli-
bat dalam suasana yang mem-
buat Anda down dan negatif.

Ambil cuti dan libur adalah hal wajib. Saat cuti bersenang-
senanglah, saat libur jangan mengerjakan yang tidak 
perlu. We need to take a break. Lagi pula ini lebih menye-
hatkan pikiran dan fisik Anda agar lebih nyaman di kantor 
keesokan harinya.
    
Hargai semua orang, dari atasan, rekan hingga OB seka-
lipun. Atau bahkan orang yang sepertinya paling men-
jengkelkan dalam kehidupan karir Anda. Percayalah, tak 
ada orang yang tak segan pada mereka yang menghargai 
orang lain. Ini juga akan membuat pekerjaan jadi lebih 
lancar untuk dikerjakan baik secara individu maupun tim.
    
Yang namanya masalah dalam pekerjaan pasti ada. Baik itu 
dengan bos, rekan kerja maupun pekerjaan. Tak ada jalan 
terbaik selain menghadapinya. Bila perlu, negosiasikan 
dengan partner atau bos Anda agar lebih fair dan nyaman. 
Sehingga stres kerja Anda tidak menjadi dua kali lipat.

So, Be more positive in your office. Kalau memang Anda 
sulit membangun hal ini di kantor, mungkin Anda memer-
lukan pandangan lain dalam pekerjaan. Satu hal yang per-
lu Anda ingat, do what you love and love what you do.

Cara Meningkatkan 
aura Positif 
di Tempat kerja5
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Kalau nggak kerja gimana bisa tetap 
bertahan hidup dan memenuhi 
sebuah kebutuhan? 

Dengan harga kebutuhan dan barang-barang 
yang semakin melambung, kalau nggak kerja 
gimana bisa membayar semua kebutuhan? De-
ngan kenyataan yang seperti itu, Anda mungkin 
akan berpikir bahwa hidup ini hanya untuk bek-
erja siang dan malam. 

Tapi faktanya Anda perlu memiliki kehidupan 
yang seimbang dan tahu kapan saatnya Anda 
mengambil jeda dan istirahat dari kesibukan 
kerja Anda.

Dilansir dari lifehack.org, setidaknya ada lima 
tanda yang menunjukkan bahwa Anda perlu 
berlibur atau setidaknya beristirahat sejenak dari 
kesibukan kerja Anda. Apa sajakah kelima tanda 
tersebut?

Membuat Kesalahan-Kesalahan Kecil
Apakah Anda seringkali membuat kesalahan-
kesalahan kecil yang sebenarnya sangat sepele? 
Misalnya saja Anda berulang kali salah ketik dan 
melakukan typo. Atau Anda sering salah men-
girim email. Ketika Anda bekerja terlalu keras 
dan berlebihan, otak Anda akan kelelahan dan 
semakin sulit untuk mengontrol hal-hal lainnya.
    
Merasa Lelah Sepanjang Hari
Sudah merasa istirahat cukup tapi terus-terusan 
merasa lelah sepanjang hari? Rasa lelah itu di-
sebabkan bukan hanya kurang tidur tapi beban 
kerja dan stres. Saat Anda merasa tidak memiliki 
energi sepanjang hari, itu tandanya Anda butuh 
ambil waktu cuti dan beristirahat.
    

Mudah Tersinggung
Pernahkah Anda merasa begitu mudah tersinggung hanya karena 
satu tindakan konyol atau sepele dari rekan kerja Anda? Jika Anda 
sering mendapatkan mood yang buruk hanya karena keusilan dan 
kejahilan rekan kerja Anda, itulah saatnya Anda harus mengambil 
jeda dan istirahat sejenak. Kalau dibiarkan saja, Anda akan menjadi 
orang yang semakin mudah stres dan bekerja pun jadi tak maksi-
mal.
    
Kehilangan Motivasi dan Ambisi
Saat kita merasa bahagia dan termotivasi, kita akan bekerja dengan 
giat. Tetapi ketika motivasi dan ambisi itu hilang, saatnya Anda un-
tuk menemukan motivasi yang baru dalam hidup Anda. Luangkan 
waktu sejenak, pergilah ke tempat yang belum pernah Anda kun-
jungi sebelumnya, lalu cobalah untuk melihat kembali hidup Anda 
dan impian-impian besar Anda.
   
Mudah Kehilangan Fokus
Apakah Anda menatap layar komputer dan kata-kata jadi terlihat 
buram? Atau mungkin Anda menghabiskan sebagian jam kerja 
Anda untuk melakukan hal-hal yang tak bermanfaat? Itu bisa menja-
di tanda bahwa Anda sudah kehilangan fokus. Dan untuk mengem-
balikan kemampuan Anda untuk fokus, lakukan penyegaran otak 
dan pikiran Anda.

Bekerja setiap hari memang baik dan bisa membuat Anda untuk 
tetap produktif. Tapi jangan lupa untuk mengambil waktu istirahat 
dan berlibur. Dengan begitu, hidup akan terasa lebih ringan dan 
seimbang.

TANDA ANDA PERLU 
ISTIRAHAT DARI 
KESIBUKAN KERJA 5
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Ingin menikmati selai buah stroberi buatan sendiri 
tanpa bahan pengawet? Ada cara gampangnya lho. 
Dengan menjadikan buah stroberi sebagai bahan 
dasar selai buah Anda, Anda bisa mendapatkan se-
lai buah yang bisa jadi pelengkap roti atau berbagai 
jenis kue dan makanan lainnya. Bagaimana cara 
membuatnya? Ikuti langkah-langkahnya berikut ini.

Bahan-Bahan yang Dibutuhkan:
2 kilogram buah stroberi segar
3 3/4 gelas madu murni
2 buah apel
1 1/2 sdm air perasan jeruk nipis segar

Membuat selai stroberi rumahan tanpa bahan pen-
gawet. Membuat selai stroberi rumahan tanpa ba-
han pengawet. 

Cara Membuat:
1. Potong-potong buah apel, parut buah apel, campurkan se-
mua dengan air perasan jeruk nipis segar.
2. Masukkan ke dalam panci, tambahkan madu.
3. Aduk-aduk hingga mendidih.
4. Ketika sudah mendidih, kecilkan api.
5. Aduk-aduk selama 15 menit hingga stroberi jadi lembut.
6. Semakin lama Anda mengaduknya, maka selai akan lebih 
kental.
7. Masukkan selai ke dalam toples selai yang sudah dipanas-
kan.
8. Setelah dingin, Anda bisa menyimpannya di dalam kulkas.

Selamat mencoba dan nikmati sendiri selai buah stroberi bua-
tan Anda.

HoW 
to 

Make 
JAM?

JUS SEMANGKA
JUS DIET ANDA

Buah semangka yang segar dan banyak mengandung air 
ini sangat baik untuk mencegah dehidrasi, apalagi untuk 
Anda yang kurang suka minum air putih. Rasanya yang 
manis dan buahnya yang berserat juga tidak akan mem-
buat Anda bosan makanan buahnya. Bukan hanya itu, se-
mangka juga kaya vitamin, terutama vitamin A dan berba-
gai macam mineral yang dibutuhkan tubuh.

Anda bisa menerapkan minum jus semangka setiap dua 
hari sekali saat pagi akan berangkat kerja atau siang hari 
yang panas. Anda mungkin akan mengalami efek sering 
buang air kecil, namun hal ini normal karena Anda banyak 
minum air dan tubuh membuang racun dari dalam tubuh.

Banyak sekali hal yang dikhawatirkan dan dipikirkan wanita, 
salah satunya adalah berat badan. Hal ini juga merupakan 
salah satu topik yang hangat dibicarakan saat berkumpul 
bersama teman-teman. Banyak pula yang kemudian me-
mutuskan untuk melakukan diet dan berusaha semaksimal 
mungkin tampil langsing.

Begitu pula dengan makanan diet, banyak sekali makanan 
dan minuman yang baik untuk mendukung rencana diet 
penurunan berat badan Anda. Semua sayur dan buah sa-
ngat baik untuk membantu Anda menurunkan berat ba-
dan, namun ada beberapa jus buah dan sayur yang sangat 
baik dan mampu menurunkan berat badan.
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