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Tanpa disadari, tubuh seseorang tiba-tiba jatuh sakit de-
ngan sebab yang kurang jelas. Namun, kemungkinan 
besar lewat tanganlah penyebab sakit pada tubuh anda. 
Lalu, dimanakah sarang kuman yang sering di sentuh oleh 
tangan anda....???

    Sahabat, tips kesehatan. Toilet rumah maupun umum 
mungkin menjadi salah satu tempat bersarangnya berba-
gai kuman, virus dan bakteri yang menganggu kesehatan 
tubuh seseorang. Sehingga tidak sedikit dari kita selalu 
rajin mencuci tangan dengan sabun setelah keluar dari 
toilet. Masalah baru muncul, tatkala kita tidak menyadari 
bahwa berbagai barang dan benda yang sering disentuh 
tangan juga menjadi sarang kuman. Berikut ini 7 sarang 
kuman yang sering disentuh oleh tangan anda  :

    Ponsel Atau Handphone Anda. Ini merupakan salah satu 
tempat bersarangnya berbagai kuman yang berbahaya 
bagi tubuh anda. Kenapa bisa...???. Ini dikarenakan, ponsel 
merupakan salah satu benda yang jarang lepas dari geng-
gaman tangan di berbagai aktivitas dimanapun yang anda 
lakukan. Dilansir dari dailymail, Ponsel atau handphone 
yang digunakan memiliki 18 kali lebih banyak kuman dari-
pada tempat yang bernama toilet.
    Keyboard Pada Komputer Umum. Jika anda salah satu 
pelanggan warnet, maka pernahkan membayangkan su-
dah berapa banyak tangan yang menggunakan keyboard 
komputer tersebut (yamg mana menumpuk kuman pada 
berbagai tangan penggunanya ).
    Keyboard Pada Mesin ATM  Kemudahan menarik uang 
lewat ATM akan menarik banyak orang untuk memilih 
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Di Sentuh Tangan Anda 

tempat tersebut bertransaksi keuangan. Jadi, mungkin 
sudah tak terhitung lagi, banyaknya tangan yang sudah 
menombol pin pada keyboard mesin ATM tersebut.
    Remote Pada Televisi Kecanggihan teknologi berupa 
rermote televisi semakin memudahkan pemiliknya un-
tuk menganti berbagai stasiun televisi tanpa berpindah 
dari tempatnya. Segenap keluarga maupun saudara 
menggunakan remote televisi tersebut yang mana akan 
berpotensi menambah jumlah kuman di alat tersebut.
    Mouse Pada Komputer. Keberadaan mouse pada kom-
puter umum di warnet atau komputer pribadi sangat vi-
tal. Cara memegang mouse dengan meletakkan semua 
jari diatasnya akan mengakibatkan semua sisi mouse 
merupakan sumber kuman yang berbahaya.
    Bolpoin Pada Bank. Tak sedikit orang yang menabung 
bahkan mencairkan uangnya dengan harus menuliskan 
jumlahnya pada slip penarikan dan penyetoran dengan 
menggunakan bolpoin yang sudah di sediakan. Perta-
nyaan besar mencuat, sudah berapa banyak tangan 
yang menggunakan bolpoin pada bank tersebut.
    Pegangan Tangan Pada Bus. Di saat penumpang su-
dah penuh, maka secara otomatis berdiri sudah menjadi 
nasib yang harus kita terima. Agar dapat berdiri dengan 
stabil, kita memerlukan pegangan yang biasanya tergan-
tung dibagian atap bus. Terka, sudah berapa tangankah 
yang memegang pegangan tangan pada bus sebelum 
anda tersebut.
-EDY-

Memiliki tubuh yang sehat dan fit sepanjang hari terkadang susah-susah gam-
pang. Dikatakan gampang ketika seseorang paham benar tentang segala nutrisi 
dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan dikatakan susah ketika kita 
tidak menyadari bahwa berbagai kuman dan bakteri maupun virus telah masuk 
ke tubuh yang dapat membahayakan kesehatan kita.



Dear Leaders,

Isu melemahnya Rupiah, menimbulkan kegelisahan diantara pelaku bisnis. Bagaimana tidak? Harga-harga ba-
rang terutama elektronik hingga barang-barang yang dijual di online shopping tiba-tiba berubah naik.

Sentimen pasar terhadap peta politik dalam negeri sedikit banyak mempengaruhi gejolak tersebut. Sebut saja 
perdebatan internasional terkait ekesekusi beberapa napi narkoba yang tergabung dalam kelompok Bali-Nine, 
kisah berulang buaya-cicak: KPK dan Kepolisian, konflik internal partai beringin hingga persoalan yang sempat 
menjadi trending topic: Ahok vs H. Lulung...

Rajawali DIPA yang kreatif, bagaimana kita menyikapi dinamika politik dan kebijakan dalam negeri ini. Sebe-
narnya tidak jauh berbeda dengan kondisi kerja kita. Dinamika personil yang ada disekitar kantor, lengkap de-
ngan goyangan politiknya. Ada yang menanggapi biasa-biasa saja, apatis, cuek dan tidak peduli. Namun enjoy 
untuk masuk dalam lingkaran di dalamnya, seolah “tidak rela” jika kondisi kerja tanpa gejolak. Nggak ada tantan-
gannya, nggak dinamis, begitu  mungkin mereka berpikir.

Semua kembali ke diri kita masing-masing. Tidak sedikit ide kreatif timbul dari orang-orang yang senang “ber-
politik kantor”, meski bukan jaminan samasekali. Sebaliknya “safety player” merasa  tidak punya hambatan jika 
menjauhi office politic. Well..., kita tidak sedang memperdebatkan itu, yang kita hadapi adalah new look, new 
face, new goal, new strategy, new network, pokoknya serba new lah... 

Simak, the New face of us. Selamat menciptakan hal-hal baru, goal-setting yang baru, cara kerja baru, cara ber-
gaul yang baru, membuka jaringan baru, mencari teknik-teknik baru. Jangan cuma liat-liat, apalagi menjadi pe-
nat, aturlah pekerjaan dengan ketat, jadwalkan semuanya dengan tekad bulat, perbaiki sifat, tinggalkan karakter 
“nelat”...jangan kumat....apalagi nekat...Yang ngawur yang disikat, kerja baik dan benar...membawa nikmat....

Redaksi

RUPIAH MENGGELIAT, KITA CUMA LIAT-LIAT

EDITOR’S NOTE



Mailbox
Rubrik mailbox diperuntukkan bagi 
pembaca Swaradipa yang mempu-
nyai ide, pertanyaan atau usulan 
kepada redaksi seputar penerbitan 
Swaradipa maupun hal-hal lain di 
lingkungan DIPA.

Kirimkan artikel anda serta cantumkan 
identitas diri (nama dan departemen) 
ke Redaksi Swaradipa melalui email 
ke swaradipa@dipa.co.id 
Artikel yang dikirim tidak boleh me-
ngandung SARA, diedit dan akan 
menjadi milik redaksi Swaradipa. 
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SEKAPUR SIRIH

MESSAGE FROM 
P R E S I D E N T  D I R E C T O R

Industri Farmasi Indonesia optimis bahwa peluang bisnis 
farmasi di Indonesia akan semakin lebih baik lagi terlebih 
dengan diberlakukannya regulasi pemerintah tentang 
BPJS/JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang akan 
menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.
Tentunya  ini menjadi sebuah peluang untuk bisnis DIPA 
Healthcare ke depannya dan harus siap menghadapi se-
tiap tantangan.  Ke depannya akan dibutuhkan rajawali-
rajawali DIPA Healthcare yang memiliki ‘Skilled Labor” 
yaitu keahlian sesuai dengan tugas dan tanggungjawab-
nya dan dapat mengikuti setiap dinamika perubahan yang 
ada di dalam perusahaan.

Sesuai dengan Tema kita tahun ini  “Smart Working with 
Cohesiveness”.  Bekerja Cerdas yang mampu menemu-
kan cara-cara baru, terobosan baru, strategi baru un-
tuk meraih sasaran yang jelas, mampu bekerja dengan 
efisien, cermat dan cepat untuk meningkatkan produktivi-
tas kerja serta diikuti dengan Keterpaduan yaitu interaksi 
kerja yang harmonis diantara insan Dipa Healthcare baik 
antar individu, bagian, departemen, dan direktorat se-
hingga tercapai suasana kerja yang menyenangkan.
Semoga tahun 2015, kita lebih semangat dan lebih 
sukses lagi!

Salam,
Utoyo Pusposuharto

Peran DIPA Healthcare di dalam Industri 
Farmasi

Saat ini jumlah Industri Farmasi di Indonesia 
sudah mencapai 214 – 224 perusahaan yang 
terdiri dari 4 perusahaan BUMN, 24 perusa-
haan Mutinational & 186-196 perusahaan 
Swasta Nasional Indonesia.  Di tahun 2013, 
pangsa pasar farmasi Indonesia sudah men-
capai Rp 53.8,- trilliun dengan pertumbuhan 
sebesar 10-14% per tahun.  Dan pencapaian 
ini sudah mendominasi pangsa pasar farmasi 
ASEAN sebesar + 27%.  dan Indonesia adalah 
satu-satunya Negara ASEAN dengan Industri 
Farmasi Nasionalnya mendominasi pangsa 
pasar lokal.



MOTIVATIONAL
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Mengapa lebah cepat menemukan bunga, 
sedangkan lalat cepat menemukan kotoran? 
Kerana naluri lebah hanya untuk menemukan 
bunga, sedangkan naluri lalat hanya untuk 
menemukan kotoran. 
Lebah tidak tertarik pada kotoran.
Sebaliknya, lalat tidak tertarik pada harum & 
keindahan bunga. 
Alhasil, lebah kaya akan madu, sedangkan 
lalat kaya kuman penyakit.
Mengapa sebahagian orang menjadi jahat,
dan sebahagian orang menjadi baik?
Kerana orang jahat tidak tertarik pada hal-hal 
yang baik, sedangkan bila ada hal-hal yang 
buruk, menyakitkan, gosip, bohong, permusu-
han, mereka menjadi begitu bersemangat un-
tuk menyebarkannya, mereka orang-orang 
yang mudah diprovokasi tanpa fikir panjang 
langsung bereaksi.
Orang baik ialah orang yang tidak tertarik 
dan tak mau merespon akan hal-hal buruk, 
menyakiti, isu yang tak jelas, semua hal yang 
berbau kejahatan yang sekalipun dilapisi isu 
agama.
Apa yang dilihat akan menghasilkan apa yang 
difikirkan, dan apa yang difikirkan akan meng-
hasilkan apa yang diperoleh.
Hidup ini sangat tergantung dengan hati dan 
fikiran.

Jika hati dan fikiran selalu negatif maka apa saja yang 
dilihat akan selalu negatif, dan hasilnya adalah penderi-
taan, sakit hati, kecewa, iri hati, cemburu. 
Ingin bahagia?
Mulailah dengan hati dan fikiran yang selalu positif, maka 
apa saja yang dilihat akan selalu positif, dan hasilnya 
adalah kebahagiaan.
"Jika kita seperti lebah yang menghasilkan madu, maka 
orang2 disekeliling kita juga akan mencicipi manisnya" 
tapi... "jika seperti lalat, maka kuman yang kita tebarkan 
akan mencelakakan orang lain". Ciptakan positive think-
ing di setiap bangun tidur pagi....
Renungkan Firman Tuhan dan berusaha melakukannya. 
"Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, se-
mua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap 
didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, 
Pikirkanlah semuanya itu" 
Pilihan ada di tangan kita sendiri.

LALAT 
LEBAH&

MOTIVATIONAL
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EVENTS

Disela-sela kesibukan sehari-hari, terutama dalam 
melakukan aktifitas pekerjaan, diperlukan suatu 
kegiatan guna memberikan penyegaran bagi se-
tiap karyawan di perusahaan. 
Maka dari itu tim Support DPL Cabang Jakarta 
mengadakan kegiatan family gathering pada 
tanggal 15 Nopember 2014 di Anjungan Jawa Ba-
rat Taman Mini Indonesia Indah.
Dalam acara ini ada banyak lomba diantaranya 
lomba lari ke Ibunya, lomba makan kerupuk, lomba 
menyanyi, dan lomba tebak-tebakan.

FAMILY
GATHERING
Marketing Support

DPL Manfaat yang dapat diperoleh dengan 
diadakannya acara ini agar terjalin suatu 

relasi yang baik antara sesama karyawan, 
saling mempererat hubungan antara  ke-

luarga karyawan yang satu dengan yang 
lainnya, mempererat kerja sama antara sesama karyawan, serta 
menghilangkan sejenak beban pekerjaan sehingga pikiran men-
jadi segar kembali.

MANCING DIPA
17 DESEMBER 2014 PANDEGLANG - BANTEN
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Di sela-sela rutinitas kantor yang padat, tim mancing DIPA 
meluangkan waktu untuk beraktivitas di luar jam kantor. 
Selain futsal yang sudah menjadi menu wajib tiap pekan-
nya, kali ini beralih sejenak hobinya menjadi memancing 
walaupun bersifat insidental.
Sabtu, 17 Desember 2014 kita berkesempatan mengada-
kan acara mancing bersama salah satu pemancingan mi-
lik cang Syahrul di daerah Pandeglang jawa barat. Kolam 
yang terbilang lumayan besar berisi ikan mas, nila dan 
lele.
Acara ini mendapat respon yang bagus dari teman-te-
man. Semua bersemangat. Ada yang bawa keluarga, ada  
yang menjadi pemancing dadakan dengan membeli alat 
pancing 30 ribuan..haha, ada pula yang datang untuk 
foto-foto saja. Siapa ya?
Sesampai di lokasi, semua tampak tidak ingin mengha-
biskan waktu begitu saja. Tanpa di komando, semua lang-
sung mempersiapkan alat pancingnya masing-masing 
dan memilih lapak / kolam. Mancing kali ini dilombakan, 
pemenangnya yang berhasil mendapat ikan terbanyak.
Setelah puas memancing lalu dilanjutkan makan siang 
bersama di tempat itu juga. Sesi ini tidak perlu dibahas 

lagi.. karena sudah pasti yakni melahap semua makanan yang 
tersaji banyak :)
Saat waktu menginjak sore, semua berkemas dan kembali ke 
Jakarta dengan membawa ikan yang banyak. Kalau gini cerit-
anya, istri di rumah akan tersenyum karena tidak perlu beli lauk 
untuk makan malam. Dan pastinya, istri akan memberi ijin kalau 
suatu saat kita mau memancing lagi. Tentunya dengan syarat : 
tidak memancing ikan yang berambut panjang hihihi….
Satu yang pasti keinginan dari kita, yakni memancing di laut 
lepas. 
Semoga acara ini bisa menambah kekompakan di antara kita 
dan dapat berjalan secara periodik. Bravo tim Mancing DIPA.
-EDY-



EVENTS

Sabtu, 20 Desember 2014 bertempat di Hotel Harris Tebet,  berlangsung 
DIPA Health Care Stand Alone Simposium bersama PERDOSSI Jaya, de-

ngan Tema Update Terapi IGIV pada Penyakit Auto Immune Neurology.  PT. 
Dipa Pharmalab Intersains memprakarsai sekaligus hadir sebagai Sponsor 

tunggal dengan produk Unggulan  Gamunex-C, IGIV 10%, Sugar Free.
 Event dibuka oleh KETUA PERDOSSI Nasional (Persatuan Dokter Spesialis 

Saraf Indonesia) Prof. Dr. dr. M. Hasan Mahfoed, MS, SpS(K)  tepat jam 09.00 
pagi.  Acara Dibagi men jadi tiga, Plenary Lecture, Session I dan Session 2.  Para 

pembicara tingkat nasional hadir, diantaranya Prof. Dr. dr. M. Hasan Mahfoed, MS, 
SpS(K)  dan Dr. Nanang Suk-

mana, SpPD-KAI mengisi sesio 
Plenary lecture yang dimoderatori 

oleh Dr. Manfaluthi Hakim, SpS(K).
Session I berjudul Update Terapi 

IGIV pada  Guillain Barre Syn-
drome/CIDP.  Sebagai M o d e r a t o r 

dipimpin oleh Ketua PERDOSSI Jaya 
Dr. Darma Imran, SpS(K) diisi oleh tiga 
pembicara Dr. dr. Fitri- ana Octavia, 
SpS(K). M. Ped. Ked, Dr. M a n f a l u t h y 
Hakim, SpS(K) dan Dr. Ah- mad Yanuar, 
SpS.  Session II berjudul Update Terapi  IGIV pada Myasthenia Gravis.  Dimoderatori oleh 
Dr. Hadio Ali Khahatzin, SpS dan Dr. Yanuar Safri, SpS, Dr. Manfaluthy Hakim, SpS(K) dan 
R. Zulkarnain Selaku PM Gamunex  yang kembali menekankan akan benefit  Gamunex 

pada kasus GBS, CIDP dan MG.   Dari DSO hadir Para BOD, GMS, MM dan ASM. Pak Roy 
Rinaldi, Pak Sutjipto, Pak Dedyanto, pak Kristiawan dan Bu Retty  hadir dari awal hingga 

akhir.  Seluruh Team Alpha Gamma hadir dan bekerja cerdas dari ASM, SPV dan MR, 
mengawal (antar jemput) para pembicara.  

RZU

SIMPOSIUM
PT DIPA dengan PERDOSSI JAYA

Update Terapi IGIV pada penyakit 
Auto Immune Neurology
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EVENTS

23 November 2014  berlangsung Workshop PT. 
Dipa bersama IDAI Jaya yang bertempat di Ho-
tel Harris Tebet, dengan Tema Tata Laksana Syok 
dan Gagal Nafas pada Anak.  Ini  merupakan DIPA 
Stand alone Workshop dengan Produk unggu-
lan DIPSAMOL, PLASBUMIN dan GAMUNEX-C.  
Event dibuka oleh KETUA IDAI Jaya. Dr. Mulyadi 
M. Djer, SpA(K) tepat jam 08.30 pagi.  Para pem-
bicara tingkat nasional hadir, diantaranya Prof. 
Dr. Bambang Supriyanto, SpA(K) membahas peran Salbutamol inhaler 
(DIPSAMOL) sebagai pereda asma, Dr. Novik Budiwardhana, SpA(K) 
dan Dr. Rismala Dewi, SpA(K) membahas benefit Albumin (PLasbumin) 
pada saat keadaan kritis, Dr. Irawan Mangun wijaya, SpA(K) membahas 
peran IGIV (Gamunex-C 10%) pada keadaan gagal nafas yang dipicu ke-
lainan auto immune.  Serta Dr. Guwansyah Dharma Mulya, SpA(K) mem-

bahas update 
terapi shok pada 
anak.  Pembi-
cara terakhir ada-
lah R Zulkarnain M. 
Biomed selaku PM 
Produk  yang kembali 
menekankan akan be-
nefit DIPSAMOL, Plasbu-
min dan Gamunex pada 
keadaan shock dan gagal 
nafas.  Dari DSO hadir pak 
Dedyanto yang mengawal di 
hari pertama hingga selesai 
dan besoknya digantikan oleh 
Pak Sutjipto yang membuat 
seluruh ASM (Pak Ichsanudin, 
Pak Bagus Priyambodho), Su-
pervisor (Hengky Thomas, Dwi 
Nurdina, Agusta DP, Wikandar 
M) dan MR Alpha Gamma Ja-
karta menjadi lebih seman-
gat.   
RZU

WORKSHOP
PT DIPA dengan IDAI JAYA
Praktik Klinis Tata Laksana Syok dan 

Gagal Nafas pada Anak
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INFOEVENTS

Hari Kamis Hingga Minggu  Tanggal 22-25 Januari  
2015, PT. Dipa Pharmalab Intersains berpartisipasi  
mengikuti event The 2nd Update scientific meeting 
in Neurology & Come on VI dalam bentuk booth Ex-
hibition.  Bertempat di Trans Luxury Hotel Bandung.  
Stand pameran didominasi produk Gamunex-C, Plas-
manat dan Plasbumin.  Dengan mengusung design 
dan tema  duratrans baru yaitu Gamunex-C, 10% IGIV 
the lowest Volume infusion and sugar free for your 
IGIV patient.  Maksudnya adalah Dokter yang memi-
liki pasien yang harus diterapi immunoglobulin  akan 
mendapatkan kenyamanan dan efikasi maksimal jika 
menggunakan Gamunex-C, yaitu waktu terapi yang 
paling singkat, keamanan  dan kenyamanan maksi-
mal untuk pasien Diabetes mellitus dan penurunan 
fungsi organ tubuh seperti ginjal dan jantung.  

Booth ini juga merupakan booth pertama yang men-
gusung design baru sesuai dengan Standard corpo-
rate untuk Design booth, logo dan Duratrans terbaru 
Corporate DIPA yaitu To Improve the Quality of Life.  
PT. Dipa mendapat posisi paling strategis yaitu super 
prime didepan eskalator pintu masuk Ballroom.  Hal 
ini merupakan benefit tersendiri bagi produk andalan 
yang dijagokan sehingga para dokter langsung meli-
hat nama dan pesan produk Gamunex-C, Plasmanat 
dan Plasbumin.

Dari Jakarta hadir NSM paling cantik yaitu Ibu Retty Kusuma 
Wardani beserta dua ASM nya yaitu Ichsanudin dan Erry Wahyu-
adi.  Dokter yang datang di event ini tidak hanya dari kalangan 
spesialis saraf, tetapi juga GP ICU, intensivist juga radiogra-
pher.  Pada Hari pertama seluruh dokter yang datang ke booth 

PT. Dipa setelah mengisi buku 
tamu diminta mengisi kuisioner 
yang berisikan pesan produk 
Gamunex.  Se-telah kuisioner 
rampung, dokter mendapat-
kan gimmick special Gamunex 
berupa post it  yang dikemas 
dengan pembungkus kain tila 
warna hijau terang dan good-
ies back berisi notes, brosur dan 
ballpoint Gamunex, Plasbumin 
dan Plasmanat.  Seluruh dok-
ter yang mendatangi Booth PT. 
Dipa juga diberikan pesan dan 
benefit produk secara kontinyu  
dan maksimal melalui detail-
ing FF dan juga peranDibantu 
sang komandan Bandung Ka-
nang Jatmiko dan para Supervi-
sor Ban-dung, seperti Hengky 
Thomas, Tri Gemini Artika dan  
Herry Kuswoyo, event dikawal 

hingga selesai di Minggu sore.  Team Medical juga hadir dan 
diwakili oleh Dr. Gwenda Dellagusta untuk menambah ilmu 
field force Bandung.

Malam Sabtu berlangsung Dinner di Restoran Praoe Bandung 
untuk user setia Plasbumin dan Gamunex dari Malang.  Dokter 
yang hadir sangat senang dan menghargai komitmen PT. Dipa 
Pharmalab Intersains dalam membina hubungan dan dalam 
hal penyediaan produk berkualitas tinggi seperti Gamunex-C, 
Plasmanate dan Plasbumin. Nah setelah ini, kami harapkan 
team memfollow up user yang hadir melalui daftar hadir yang 
kami sertakan di lampiran ya.  Dan juga untuk team Pak Man-
sur Supriadi dan Pak Erry Wahyuadi agar mengawal demand 
dan sales dari user target event ini ya pak.  terutama dari RS 
PON seperti Prof. Jusuf Misbah dan kawan kawan serta  Dr. Yo-
hanna Kusuma, di RS Siloam Kebun Jeruk.  Karena Gamunex-C 
dan Plasbumin sudah terstandarisasi di RS PON. 

Semoga event ini akan semakin meningkatkan Brand aware-
ness DIPA HEALTHCARE beserta produk andalannya Gamu-
nex-C, Plasmanate dan Plasbumin . 
–RZU-

Trans Luxury Hotel Bandung, 22-25 Januari 2015

The 2nd Update 
Scientific Meeting 

in Neurology 
& Come On VI
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Analytical Lab Division menyelenggarakan training pro-
duct knowledge dengan menghadirkan pembicara yang 
sudah berpengalaman di bidangnya. Acara yang berlang-
sung selama 1 bulan ini (17 November – 16 Desember 
2014) yang dihadiri oleh Product Specialist (PS) baru area 
Jakarta dan daerah. Tingginya antusias PS baru untuk 
meningkatkan kapasitas diri, membuat training product  
knowledge batch II ini diramaikan oleh pertanyaan para 
peserta dari berbagai daerah dan wilayah. 
Hal ini terbukti dengan hadirnya PS baru dari Medan, 
Palembang, Makassar, Surabaya,Tulung Agung, Sema-
rang, Bogor, dan Bekasi. Kehadiran SDM baru dari berba-
gai wilayah ini memberi warna tersendiri bagi jalannya 
acara Training batch II tahun ini.
Acara dibuka oleh Ratih Prawesty, dilanjutkan dengan 
Induction Training dari perwakilan HRD oleh Andriyanto 
(Training Coordinator DIPA Healthcare).
“To be a prominent fast growing health care corporation 
with world-class standarts.” demikian ujar Andriyanto da-
lam pemaparan visi DIPA Health Care.
Ada yang unik dari Training Product & Knowledge kali ini, 
tidak seperti mayoritas acara training DIPA yang mengi-
kuti materi dan ujian saja selama 1 bulan, acara training 
ini mengikutsertakan PS baru untuk berpartisipasi dalam 
Annual Meeting pada 15 Desember 2014 yang berlokasi 
di Hotel Atria Serpong. 
Training product knowledge ini berlangsung di  Jl. Kebon 
Jeruk Raya No. 66 Jakarta Barat, dipilih sebagai tempat 
pembukaan dan pemaparan materi. Lokasi ini cukup 
strategis sehingga mudah dijangkau oleh para peserta 
yang berasal dari luar Jakarta. Pasca pembukaan, tepat-
nya senin pagi, peserta disuguhi berbagai rangkaian 
materi yang luar biasa selama 1 bulan. Mulai dari bisnis 
unit Microbiology oleh Iwan Ridwanto (Product Specialist 
Oxoid), Winarni (Product Specialist Remel), Theresia Ranti 
(Product Manager Lonza) dan Yudhie Istianto (Applica-
tion Specialist Thermo Scientific) sebagai narasumber. 
Materi selanjutnya tak kalah menarik, bisnis unit Chemi-
cal oleh DY Sankt Andra (Product Manager JT.Baker), dan 
Ery Sundari (Product Specialist TCI). Materi produk ke-
tiga yaitu bisnis unit Environmental oleh Tarjo (Product 

Manager Lovibond), Maman Firmansyah (Product Specialist 
Lovibond), dan Jatmiko (Analytical Lab Division) sebagai nara-
sumber. Setelah beberapa materi disampaikan, peserta juga 
dibekali dengan pengenalan struktur Analytical Lab Division, 
pengenalan instansi pemerintah, dan juga effective commu-
nication. Selain itu, peserta juga dibekali dengan materi Role 
Play berupa directy selling, dimana disimulasikan bagaimana 
pada saat kita berkunjung ke customer serta pemaparan pre-
sentasi dan demo produk
-S. NOVIA-

product knowledge training
batch II, 17 November - 16 Desember  2014
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Mampu menemukan cara-cara baru, terobosan baru, strategi baru untuk meraih sasaran yang jelas.

Mampu bekerja dengan efisien, cermat dan cepat untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Keterpaduan & interaksi kerja yang harmonis diantara insan Dipa baik antar bagian, departemen, dan 
direktorat sehingga tercapai suasana kerja yang menyenangkan 

Melambangkan pusat kecerdasan, maka dituntut mampu bekerja dengan cerdas, bekerja dengan cermat, 
bekerja dengan cepat sehingga mampu menghadapi perubahan tantangan dan menjadi pemenang

Kepala Manusia Berdampingan dan Beraneka Warna
Melambangkan keanekaragaman yang menyatu dalam kebersamaan, tujuan dan semangat.

KETERPADUAN

KERJA CERDAS

GAMBAR LOGO :

Kepala Manusia

MAKNA LOGO :
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Dalam rangka kegiatan pelaksanaan P2K3 di semester awal 
2015, kali ini Divisi Training bekerjasama dengan Tim Building 
Management melaksanakan pelatihan Management Kesela-
matan Keamanan Gedung (MKKG) yang merupakan kelanjutan 
dari pelatihan berkesinambungan penggunaan APAR tahun 
lalu.
Pelatihan MKKG ini dilaksananakan pada tanggal 19 November 
2014 dengan jumlah peserta sebanyak 43 karyawan terdiri dari 
karyawan Licensed Product Division, Analytical Lab Division, 
Puspa Pharma serta Escolab dan Medeq.

TRAINING MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG

Tujuan dari pelatihan ini adalah sebagai bentuk kesiapan kita 
apabila kita dihadapi oleh situasi genting bahkan sampai de-
ngan kondisi darurat seperti terjadinya kebakaran gedung dan 
gempa bumi untuk dapat mengambil tindakan cepat (quick 
respon) seperti bagaimana penyelamatan diri sendiri dalam 
kondisi tersebut, penyelamatan karyawan apabila terperangkap 
atau terjebak hingga evakuasi korban luka dan apabila terjadi 
korban jiwa sampai dengan penyelamatan dokumen-dokumen 
penting. 

Dalam pelatihan kali ini kita juga melakukan simulasi yang di-
awali dengan terjadinya kebakaran di lantai 2 Gedung DSO ke-
mudian mulai timbul titik api, sirene berbunyi lalu adanya An-
nouncer di lobby yang menginformasikan adanya kebakaran 
di lantai 2 sehingga karyawan di harapkan keluar dengan tertib 
melalui pintu darurat kemudian upaya pemadaman dengan 
menggunakan hydrant yang ada di Lantai 2 sampai dengan 
adanya evakuasi korban luka-luka yang dibantu turun melalui 
pintu darurat.

Pelatihan MKKG ini juga bekerjasama langsung de-
ngan Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan. 
Hal tersebut akan memberikan dampak langsung oleh 
peserta pelatihan karena mendapatkan materi dan 
simulasi langsung dengan ahlinya sehigga situasi-situ-
asi yang tidak kita inginkan terjadi dapat kita antisipasi 
dengan pembekalan pelatihan MKKG ini.
-DRI- 
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Annual Meeting 

Di penghujung tahun 2014, DIPA Healthcare 
melaksanakan kegiatan Annual Meeting 2015. 
Acara Annual Meeting ini diawali oleh Divisi Con-
sumer Health Product di Denpasar Bali tanggal 
3-7 Desember 2014. Acara yang diselenggara-
kan tiap tahun ini menjadi ajang berkumpulnya 
perwakilan dari seluruh cabang team pemasa-
ran team CHD. Dengan mengangkat tema “ Satu 
Team, Satu Mimpi, Satu Tujuan, Menjadi Yang 
Terbaik”.  Kegiatan ini diisi dengan berbagai acara 
mulai formal seperti laporan resume penjualan 
divisi CHD oleh team HO, pertanggungjawaban 
kinerja selama setahun dari masing-masing ca-
bang, training product knowledge, penyusunan 
action plan untuk setahun ke depan sampai acara 
non formal dengan One Day Tour yang mengun-
jungi beberapa tujuan wisata di pulau dewata. 
Hidup Dipa Healthcare!!!

Dilanjutkan oleh Licensed Product Division, 
berlangsung selama 4 hari pada tanggal 7 - 11 
Desember 2014 di Swiss-Belhotel, Cirebon den-
gan jumlah peserta sebanyak 125 orang.  
Meeting kali ini cukup berbeda dari tahun-tahun 
sebelumnya dengan datangnya pendatang baru 
Bapak Sutjipto atau yang dikenal dengan sebutan 
Pak STJ (Susu Telur Jahe)….suasana meeting se-

makin dirasakan menggetarkan semangat. Berb-
agai perubahan dilakukan, mulai perubahan sys-
tem input data, pelaporan, call plan , targeting, 
insentif dan perbaikan Master Data Base.  Wow….
fantastic dan luar biasa !!

Analytical Lab & Medical Equipment Division & 
Multiredjeki Kita (MRK) tidak mau ketinggalan, 
mulai dari tanggal 14-17 Desember 2014 melak-
sanakan Annual Meeting di Hotel Atria Serpong 
dengan jumlah peserta 100 orang. Antusias para 
peserta meeting sangat luar biasa dalam mengi-
kuti perubahan-perubahan yang dilakukan oleh 
Ibu Sianita selaku Marketing Director dan Bapak 
Budi Nusatio selaku General Manager Operational 
yang membawahi cabang-cabang Analytical Lab 
yang ada di seluruh wilayah Nusantara.  Pembu-

kaan cabang baru untuk wilayah Medan & Makasar diharapkan 
dapat mempercepat pencapaian & peningkatan pertumbuhan 
sales di tahun 2015. 

Divisi terakhir yang tidak kalah seru, meskipun awalnya menya-
takan tidak mengadakan Annual meeting ternyata di perte-
ngahan Januari pada tanggal 14-16 tahun 2015, Divisi Escolab 
mengadakan acara National Sales Meeting di Kuala Lumpur.  

Analytical Laboratory Division

Licensed Product Division

DIPA HEALTHCARE 2015

Medical Equipment Division
Multiredjeki Kita

INFO
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Di tahun 2015 ini  Divisi ESCOLAB yang sudah 9 tahun 
menjadi salah satu Divisi DIPA Healthcare menapakkan 
ke-4 Roda Pemasaran produknya bak sebuah F-1 di sebuah 
sirkuit laga. Dengan Filosofi Kerja “KECEPATAN” serta menyi-
mak dari kompetisi bisnis antara 2 negara Jepang  & Korea, 
ternyata perbedaan diantara ke-2 negara tersebut adalah 
Kecepatan didalam Proses & Pengambilan keputusan. Apa 
yang terjadi saat ini bahwa negara Korea berhasil melibas 
pasar serta kualitas “Image” dlm bidang Elektronika. Selaku 
pengendara F-1, saya menetapkan secara konsisten & per-
sisten dalam 3B, yaitu melaju di bisnis farmasi yang benar; 
berhati-hati didalam melajukan bisnis & harus lebih cepat 
dari pengendara bisnis yang lain. 
-DRI-

INFO
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Kanker serviks atau kanker mulut/leher 
rahim merupakan hal yang sangat me-
nakutkan bagi perempuan di seluruh 
dunia, khususnya di negara berkem-
bang. Setiap tahunnya, 270.000 perem-
puan meninggal karena penyakit ini, 
dan lebih dari 85% kematian terjadi di 
negara yang berpendapatan rendah 
hingga menengah. Jumlah penderita 
kanker serviks di Indonesia diperkira-
kan sebanyak 90 – 100 per 100.000 
penduduk, dengan jumlah kasus baru 
sebanyak 15.000/tahun. 

Diperkirakan 20 – 25 penduduk Indonesia meninggal aki-
bat kanker serviks setiap harinya. Kanker serviks merupa-
kan kanker nomor 2 terbanyak pada perempuan di Indo-
nesia, dengan kanker payudara di peringkat nomor 1.
Hampir seluruh kasus kanker serviks disebabkan oleh in-
feksi HPV (Human Papilloma Virus). 

Infeksi penyebab kanker terjadi bila virus menempel di 
kulit kemaluan (laki-laki atau perempuan), lalu terdorong 
masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga ke mu-
lut rahim melalui penetrasi hubungan seksual.
Kanker serviks dapat sembuh 100% jika didiagnosa pada 
stadium awal dan segera diobati. Apalagi, kanker ini per-
lu waktu lama untuk berkembang, paling cepat dalam  
6 bulan dan bisa hingga 20-25 tahun. Sehingga, sangat 
cukup waktu untuk menemukan kanker ini saat masih 
stadium dini. 

Seiring perkembangan penyakit ini, gejala yang dapat 
muncul adalah perdarahan vagina abnormal (terjadi di 
antara dua periode menstruasi, setelah hubungan sek-
sual, atau setelah menopause), keluarnya cairan dari va-
gina secara terus menerus (dapat berwarna pucat, kem-
erahan, kecoklatan, bercampur darah, atau berbau), dan 
menstruasi dengan perdarahan yang lebih banyak dan 
lebih lama dibandingkan biasanya.
Kanker serviks dapat menyebar ke kandung kemih, usus, 
paru-paru, dan hati. Ketika sudah terjadi penyebaran, 
maka gejala yang muncul adalah nyeri punggung, nyeri 
pada tulang, kelelahan, keluar urine atau feses dari vagi-
na, nyeri tungkai, hilang napsu makan, nyeri pinggul, dan 
penurunan berat badan yang drastis.

Terapi kanker serviks berupa pembedahan, radioterapi, 
dan kemoterapi. Terapi tersebut tentunya bukan tanpa 
efek samping. Beberapa contoh efek samping jangka 
panjang yang mungkin terjadi adalah  menopause dini 
dan infertilitas.
Pencegahan menjadi kunci utama untuk memberan-
tas kanker serviks. Ada dua jenis pencegahan, yaitu 
pencegahan primer melalui vaksinasi dan pencegahan 
sekunder melalui skrining atau deteksi dini. Di negara 
maju, angka kematian akibat kanker serviks telah menu-
run karena baiknya pelaksanaan skrining. Di Indonesia, 
cakupan skrining kanker serviks masih sangat rendah. 
Secara nasional belum mencapai 5% dan di Jakarta be-
lum mencapai 10%. 

KANKER

SERVIKS

16



HEALTH

Pencegahan sekunder bermanfaat un-
tuk mendeteksi dan mengobati kanker 
serviks sedini mungkin. Perempuan usia 
25-49 tahun yang sudah pernah melaku-
kan hubungan seksual disarankan untuk 
melakukan skrining ini setiap 3 tahun 
sekali, sedangkan perempuan usia 50-
64 tahun setiap lima tahun sekali. 
Skrining dilakukan dengan melaku-
kan pemeriksaan Pap Smear. Pada 
pemeriksaan ini, akan dilakukan 
pengambilan sampel sel serviks 
untuk kemudian dilihat di bawah 
mikroskop untuk memeriksa 
adanya kelainan struktur sel ser-
viks. 

Pada perempuan yang sudah per-
nah melakukan hubungan seksu-
al, dianjurkan untuk melakukan 
skrining terlebih dahulu sebelum 
vaksinasi, untuk memastikan ser-
viks bersih dari lesi pra kanker / 
kanker, karena pemberian vak-
sin akan percuma jika sudah ter-
dapat lesi pada serviks. Vaksin 
tidak dapat digunakan un-
tuk mengobati infeksi atau 
penyakit yang telah terja-
di akibat HPV. Vaksinasi 
dilakukan sebanyak 3 
kali dalam periode 6 
bulan, dan vaksinasi 
yang lengkap akan 
memberikan efek-
tivitas di atas 90%.
-GWN-
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Teror sebenarnya adalah penyakit demam berdarah, 
tetapi untuk mencegah agar penyakit ini tidak mema-
kan korban maka kita perlu membasmi kendaraan virus 
ini yaitu si nyamuk Aedes ini. Untuk membasmi nyamuk 
ini maka kita perlu kenal dulu dengan akrab musuh kita 
bersama ini.

Sifat-sifat nyamuk Aedes

Dari penampilan fisiknya, nyamuk Aedes Aegypti mudah 
dikenali karena memiliki badan belang-belang hitam 
putih. Berbeda dengan kaumnya yaitu nyamuk rumahan 
alias Culex yang berwarna coklat sampai hitam polos. 
Nyamuk Aedes juga memiliki kebiasaan-kebiasaan unik. 
Salah satunya adalah waktu nyamuk Aedes menggigit 
manusia. Nyamuk Aedes miliki jam makan 2 kali sehari 
yaitu dipagi hari sekitar jam 10 pagi dan sore hari sekitar 
jam 5 sampai magrib. 

Setelah jam makan sore, mereka akan bergantian dengan 
nyamuk Culex yang makan sampai malam hari.  Seperti 
umumnya nyamuk lain, yang membutuhkan darah untuk 
bertelur adalah nyamuk betina. 

Memutus siklus hidup nyamuk Aedes

Dengan mengenal sifat nyamuk diatas maka kita dapat 
melakukan pemberantasan nyamuk yang menyebarkan 
penyakit demam berdarah ini. Apa saja yang dapat kita 

TEROR SI
HITAM PUTIH

Siapa sih si belang hitam putih 
yang nekad mau menteror 
kita? Dia adalah si nyamuk 
Aedes Aegypti yang terkenal 
sebagai kendaraan bagi virus 
dengue alias virus demam 
berdarah untuk berpindah 
tempat.

lakukan? Pertama kita dapat memusnahkan tempat bertelurnya 
nyamuk Aedes. Caranya sudah sangat familiar sekali yaitu de-
ngan 3M, Menguras, Mengubur dan Menutup. 
Dengan menutup tempat penampungan air dan mengubur 
kaleng bekas maka kita telah bisa mengurangi tempat berte-
lurnya nyamuk. 

Menguras kamar mandi atau tempat penampungan air paling 
tidak 1 kali seminggu karena mulai dari telur sampai menjadi 
nyamuk dewasa dibutuhkan waktu 7 hari. Dengan menguras 
maka telur nyamuk tidak memiliki kesempatan untuk menjadi 
nyamuk dewasa. Perlu diingat untuk juga menguras tempat 
air minum burung, vas bunga dan tempat penampungan air 
dibelakang kulkas. Jika memiliki kolam, jangan biarkan kosong 
tanpa ikan.

Membasmi jentik-jentik nyamuk dapat juga dengan menggu-
nakan abate. Abate digunakan dengan cara dilarutkan dalam 
tempat penampungan air. Dosis yang digunakan adalah 1 gram 
untuk 10 liter air.  Obat ini akan membunuh jentik nyamuk 
untuk kurun waktu sampai 90 hari. Jadi setelah 3 bulan tem-
pat penampungan air harus diberi abate lagi. Selama pemaka-
ian abate, menguras tempat penampungan air bisa dilakukan 
tetapi dinding jangan disikat.

Bagaimana dengan fogging?

Akhir-akhir ini tindakan fogging memang popular sekali teruta-
ma setelah ada korban demam berdarah. Fogging efektif hanya 
untuk membunuh nyamuk dewasa. Jadi fogging harus dilaku-

TRi(ningHEALTH

18



HEALTH

kan paling sedikit 2 kali berturut-turut dengan jarak 
minimal 1 minggu.  Asumsinya adalah saat fogging 
pertama nyamuk dewasa akan mati, tetapi ada jentik-
jentik nyamuk yang tidak mati dan akan menjadi de-
wasa dalam kurun waktu 7 hari kemudian. Maka perlu 
dilakukan fogging ke dua untuk membunuh nyamuk 
yang baru menjadi dewasa ini dan diharapakan mer-
eka belum sempat bertelur lagi. Yang perlu diperhati-
kan dalam fogging selain dosis obat yang digunakan 
adalah area yang akan defogging. Mengingat daya 
jelajah nyamuk sampai 200 meter, maka fogging 
harus dilakukan paling tidak 200 meter disekitar kor-
ban demam berdarah. Fogging juga sebaiknya tidak 
dilakukan terlalu sering karena dapat membuat nya-
muk resisten terhadap racun fogging.

Kapan kita melakukan tindakan itu semua? Idealnya 
adalah sepanjang tahun. Hanya saja kita tentu tahu 
bahwa Indonesia sebagai negara tropis memiliki 2 
musim utama yaitu musim penghujan dan musin 
kemarau. Diantaranya terdapat musim pancaroba 
yang merupakan musim peralihan. Sejalan dengan 
masuknya musim pancaroba, timbulah juga musim 
penyakit demam berdarah. 
Demam berdarah, penyakit yang disebabkan oleh 

virus dengue,  tiap tahunnya akan memuncak di sekitar 
musim pancaroba yaitu sekitar bulan September sampai 
November dan Maret sampai Mei. Dengan puncak siklus 
setiap lima tahun. 
 
Kenapa begitu? Karena pada musim kemarau tidak terdap-
at genangan air sehingga nyamuk tidak dapat berkembang 
biak. Sedangkan pada musim penghujan banyak terdapat 
genanan air tetapi genanan air ini cepat tersapu oleh air 
hujan yang banyak sehingga telur nyamuk tidak bisa me-
netas. Sedangkan pada musim pancaroba, hujan tidak ter-
lalu banyak sehingga genangan air sering terkumpul cukup 
lama dan cukup waktu untuk telur nyamuk menetas dan 
menjadi dewasa. Dengan banyaknya jumlah nyamuk de-
wasa maka penularan demam berdarah juga menjadi ba-
nyak. Maka tindakan untuk memutus rantai hidup nyamuk 
tadi harus semakin efektif dilakukan menjelang dan selama 
musim pancaroba. Dan tentunya selalu ingat bahwa setiap 
musim pancaroba bukan saja merupakan musim mangga, 
rambutan tetapi juga musim untuk penyakit demam ber-
darah. 
Indonesia memang kaya akan musim-musiman!
---Mardi---
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Bagi saya makanan tradisional istimewa adalah gudeg. 
Di semarang terdapat Gudeg Abimanyu sedangkan 
di Solo terkenal dengan Gudeg Adem Ayemnya (yang 
memilii cabang juga di Jogja). Di Jakarta sendiri banyak 
sekali gudeg yang terkenal seperti Pak Amat di Mayestik, 
Mbak Yayuk di Pejompongan, Bu Henny di Pasar 
Mampang serta RM Jogja Tebet. 

Bagaimana dengan Jogja sendiri yang identik dengan 
gudegnya. Saya pernah mencoba kuliner yang satu ini. 
Gudeg Bu Yani, hanya buka malam hari yang terletak di 
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kauman Yogyakarta. 

Di Jakarta Gudeg Bu Yani buka cabagn di daerah 
Jakagakarsa. Namun cabang ini sudah lama tutup. 
Sekarang  Gudeg  Bu Yani telah membuka cabang 
kembali, yaitu Gudeg Kandjeng yang terletak di daerah 

Gudeg Kandjeng

Bulungan, Jakarta selatan. 
Gudegnya maknyoss, tidak semanis rata-rata gudeg yang ada 
di Jogja. Kedua, Gudeg ini berwarna kemerahan (tidak basah 
ataupun  kering) dan tekstur nangka mudanya masih cukup 
kenyal. Inilah citarasa yang pas bagi penikmat kuliner gudeg.

Selain gudeg, RM Gudeg Kandjeng juga menyediakan berbagai 
jenis masakan rumahan (home-cooked meals) yang semuanya 
patut diacungi jempol, antara lain nasi liwet, asem-asem tetelan, 
mangut lele/patin, nasi tumpang telur, pecel lele serta garang 
asem. Garang asemnya mak nyuss, citarasa asamnya diperoleh 
dari blimbing wuluh dan tomat hijau. Cukup dengan harga Rp 
20 - 40 ribu rupiah, anda dapat menikmati maknyosnya suguhan 
gudeg ini.

Jangan lupa, kalau terlanjur kesengsem dengan gudeg yang 
satu ini, Gudeg Kandjeng menyediakan besekan untuk dibawa 
pulang. 

Gudeg Kandjeng
(Ibu Yani Jogja)
Jl. Hang Tuah X (Samping Lapangan Tenis, Bulungan)
Kebayoran Barum, JakSel
021 71594977
-DRI-20



RAGAM

Liburan pertama bagi kami, beberapa per-
wakilan dari Departemen HRD dan Depar-
temen DQM memulai petualangan singkat 
dan murah-meriah. Berawal dari searching 
di dunia maya mengenai paket liburan sing-
kat dan murah, akhirnya kami dapatkanlah 
hanya bermodalkan 82 ribu rupiah saja kami 
bisa menikmati 3 pulau yang terletak di area 
Kepulauan Seribu.
Perjalanan kami dimulai dari meeting point 
di Halte Busway Rawa Buaya dan bersama-
sama naik mobil carry yang bisa disewa un-
tuk menuju ke Muara Kamal, sewa mobilnya 
10 ribu saja per orang.

Petualangan dimulai dengan menyusuri laut 
bersama-sama dengan peserta lainnya ada 
sekitar 3 pulau yang ikut menyusuri bersama.
Sekitar setengah jam kemudian kami tiba di 
Pulau Kelor. Pulau yang kecil tapi menawar-
kan sejuta keindahan. 
Ada bangunan se-perti benteng yang ber-
bentuk lingkaran, bagus sekali bila berfoto 
disana. Selanjutnya kami menuju ke Pulau 
Cipir, pulau yang juga termasuk kecil. Ada 

puing-puing 
b a n g u n a n 
bekas Rumah 
Sakit Kusta wak-
tu jaman penja-
jahan Belanda. 
Kita tidak lama 
di Pulau ini hanya 
sekitar setengah 
jam, dihabiskan 
dengan berfoto-
foto saja. Ternyata sudah jam 12.00, akhirnya kita kembali ke kapal 
dan berlabuh di Pulau terakhir yaitu Pulau Onrust. Pulau ini paling luas 
dibandingkan pulau sebelumnya. Di Pulau ini juga banyak puing-puing 
peninggalan jaman penjajahan Belanda. Ada bekas rumah sakit sampai 
makam juga ada disini. Di Pulau ini kami menikmati makan siang kami di 
sebuah pondokan, satu-satunya disana. 

Perjalanan yang singkat nan murah tapi menawarkan pesona keindahan. 
Semoga cerita perjalanan kami ini bisa menginspirasi teman-teman yang 
ingin berlibur tapi tak punya banyak waktu.
-YHN-

SIAPA BILANG
Liburan ke pantai itu mahal?

PULAU KELOR

JALUNIK
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Seorang pilot sedang terbang melintasi gurun pasir Arab dan mendarat 
disebuah oasis untuk mengisi bahan bakar pesawatnya. Setelah pesawatnya 
mengudara kembali,ia pun melintasi daerah-daerah yang bergunung-
gunung. Tiba-tiba ia mendengar suara menggarut-garut di belakangnya. 
Dia menduga beberapa binatang telah berada didalam badan pesawat itu. 
Sang pilot menjadi sangat khawatir, karena ia tahu jika binatang tersebut 
menggerogoti kawat listrik yang ada pada instrumen pesawat, bisa terjadi 
kerusakan serius pada pesawat. Hal ini pun dapat mengancam keselamatan 
penerbangan yang dipimpinnya. Sayangnya tidak ada tempat untuk mendarat 
di tempat yang tidak datar tersebut. 

Lalu, sang pilot mendapat ide. Ia menambah kecepatan pesawatnya 
dan mengarahkannya untuk terus naik. Semakin lama, pesawat semakin 
tinggi ke angkasa sampai suara yang menggerogoti dan menggarut-garut 
itu berhenti. Ketika akhirnya mendarat di bandara udara tujuan, ternyata ia 
menemukan seekor tikus padang pasir yang sangat besar telah masuk tanpa 
diketahui ketika ia sedang mengisi bahan bakar di oasis tadi. Namun, kini 
penumpang gelap yang tidak dikehendaki tersebut telah mati. Karena sudah 
terbiasa hidup di gurun pasir, tikus tersebut tidak mampu bertahan hidup 
ketika pesawat terbang sangat tinggi.

Tikus, merupakan  jenis binatang pengerat yang tidak terlalu 
membahayakan namun cukup membuat repot banyak kalangan, mulai 
sahabat-sahabat kita para petani hingga para politikus dan kaum professional. 
Urusan tikus memang tidak pernah berhenti untuk diperbincangkan. 
Simbol tikus pun sudah masuk dalam diri seseorang sebagai “hama” yang 
menghambat pengembangan dirinya dalam meningkatkan kualitas hidup. 
Tikus memang lebih banyak merusak daripada membangun.

Simbol tikus, secara sadar atau tidak sadar telah lama bercokol dan 
membentuk kepribadian seseorang, sehingga dalam tingkah lakunya akan 
muncul hal-hal yang tidak sepantasnya terjadi. Keserakahan, ketamakan, haus 
jabatan, ambisi yang berlebihan, jegal-menjegal, ucapan-ucapan kasar dan 
tidak membangun, fitnah, serta gossip merupakan bagian dari tikus dalam 
diri kita yang mungkin menghambat peningkatan nilai hidup kita sebagai 
manusia.

Menelusuri siapa yang memasukkan 
tikus itu kedalam diri, mungkin menjadi 
suatu pekerjaan yang sulit. Namun 
demikian,karakter bawaan memegang 
peranan penting di sini. Sistem pola 
asuh juga ikut andil di dalamnya. 
Pengaruh lingkungan juga turut 
mewarnai munculnya tikus dalam diri 
tersebut.

Menilik cerita tadi, maka cara 
yang paling tepat untuk membasmi 
tikus dalam diri adalah dengan terus 
naik “terbang tinggi”. Upaya-upaya 
meningkatkan aktivitas spiritual 
(keagamaan) yang lebih tinggi lagi 
akan membuat tikus dalam diri tidak 
tahan dan perlahan-lahan mati. 
Pertanyaan yang sedikit menggelitik 
mungkin muncul, mengapa ketika 
aktivitas spiritual berjalan dengan baik 
dan teratur, tetap saja tikus masih ada 
dalam diri. 

Dalam skala yang lebih besar 
(perusahaan), mungkin salah satu cara 
membasmi tikus-tikus perusahaan yang 
terus menggerogoti perusahaan adalah 
dengan terus “terbang tinggi” dalam 
upaya peningkatan kompetensi SDM 
dalam perusahaan. Sebabnya tikus tidak 
tahan dan alergi dengan kompetensi. 
Pembinaan aktivitas keagamaan secara 
berkesinambungan akan mampu 
menyisir tikus-tikus tersebut. Mungkin 
pada akhirnya perusahaan perlu 
predator lain untuk membasmi tikus-
tikus ini, yakni “kucing”, karena tidak 
mungkin tikus membasmi tikus.

Satu hal yang paling menyedihkan 
adalah ketika seseorang turut membawa 
serta tikus dalam dirinya menuju 
tempat peristirahatannya yang terakhir. 
Selagi belum terlambat,inilah saatnya 
kita mulai membasmi tikus dalam diri. 
Tentu ada harga yang harus dibayar 
untuk hal ini, seperti ditolak lingkungan 
atau pendapatan berkurang. 
-ARKO-

TIKUS

SELF DEVELOPMENT
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WILL POWER
KEKUATAN KEMAUAN

Kemauan! Mungkin kata itu 
terdengar sepele di telinga 
kita. Namun sesungguhnya, 
keberadaannya dalam diri 
kita merupakan penentu dari 
segala pencapaian dan ke-
berhasilan kita. 

The difference between a 
successful person and others 
is not a lack of strength, 
not a lack of knowledge, but 
rather a lack of will. 

Ya, perbedaan antara orang 
yang berhasil dengan orang 
lain terletak pada tingkat 
kemauannya untuk mencapai 
keberhasilan itu.

Ketika kita benar-
benar menginginkan 
sesuatu, maka tidak 
ada halangan yang 
cukup kuat untuk 
menghentikan kita. 
Kita akan mencurah-
kan segenap pikiran, 
sepenuh hati, untuk 
mencari solusi dari 
setiap masalah dan 
menemukan jalan-
jalan baru menuju 
tujuan kita. 

Where the heart is will-
ing, it will find a thou-
sand ways. Where it is 
unwilling, it will find a 
thousand excuses. 
(Arlen Price).

Kalau kita masih terkalahkan oleh 
apa yang kita anggap kekurangan 
kita, Maka kita perlu mempertanya-
kan kemauan dalam diri kita.

Kemauan yang kuat, me-
rupakan sumber energi 

dan kekuatan 
kita dalam men-
capai sesuatu. 

Kesulitan sebesar 
apapun akan men-
jadi tak berarti 

bila kita memiliki 
kemauan keras da-
lam diri kita.

Maka itu, sebagai insan 

DIPA, kita harus dapat 

menjadi pribadi yang memili-

ki kemauan dan tekad yang 

kuat untuk mencapai tujuan

yang diharapkan Perusa-
haan. Semoga kekuatan 
kemauan ini dapat mengir-
ingi langkah tema 2015 ini, 
Smart Working with
Cohesiveness.
-EDY-

Jangan terkalahkan oleh
kekurangan dan kemala-
san kita.

SELF DEVELOPMENT
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KARIR

Kami perusahaan yang bergerak di bidang importir, marketing, dan distribusi produk-produk farmasi 
serta perlengkapan medis, mengundang profesional muda yang dinamis dan berdaya juang tinggi 

untuk bergabung sebagai :

K A R I R

1. ACCOUNTING OFFICER

2. TAX OFFICER

3. PURCHASING OFFICER

5. REGULATORY AFFAIR OFFICER

6. BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER

7. MEDICAL REPRESENTATIVE

9. LEGAL SPECIALIST

8. PRODUCT SPECIALIST CHEMICAL

4. PROGRAMMER

KUALIFIKASI :

1. Pendidikan : S1 Akuntansi / Tax (1,2) ; S1 Semua Jurusan (3,7) ; S1 IT (4) ; S1     
                    farmasi+Profesi Apoteker (5,6) ; S1 Kimia / Biologi / MIPA (8) ; S1 Hukum (9)

2. Persyaratan Khusus : Wanita (3) ; Menguasai Bahasa Pemrograman, ERP, QAD 
    dan Oracle ; Bahasa Inggris Aktif (5,6) ; Memiliki Motor dan SIM C (7,8) ; Bersedia    
         ditempatkan di Seluruh Indonesia (7,8)

3. Batas Usia : 28 Tahun

Jika Anda memenuhi kualifikasi diatas, silahkan kirim CV dan Surat Lamaran Anda ke :

Jl. Raya Kebayoran Lama No. 28 
Jakarta Selatan 12210, Indonesia

Telp. +62-21 53653883 / +62-21 5348644
Fax.  +62-21 53679080

atau melalui email : recruitment@dipa.co.id
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TIPS SUPER
BEKERJA EFEKTIF & EFISIEN

ASUH

Beberapa gambaran yang bisa jadi masukan buat 
perubahan terutama dalam Bekerja Efektif dan 
Efisien, diantaranya :

Konsentrasi dan Fokus. 
Dalam mencapai Bekerja Efektif dan Efisien, se-
baiknya alokasikan waktu sepenuhnya untuk 
memberi perhatian lebih pada pekerjaan yang 
dihadapi. Cobalah lebih fokus dan memberikan 
energi pada satu pekerjaan. 

Gangguan merupakan musuh terbesar utama. 
Banyak hal yang kerap mengalihkan perhatian 
yang mengakibatkan sulit untuk Bekerja Efektif 
dan Efisien. Entah itu chatting di ponsel, isu ter-
baru di situs berita, atau obrolan sesama teman di 
ruang kerja. Kurangi distraksi semacam ini, kon-
sentrasilah pada yang dihadapi sehingga tidak 
mudah terganggu. 

Multitasking sekedar mitos. 
Bila ada yang bilang setiap orang mestinya bisa 
mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, ang-
gapan ini hanya mitos. Faktanya seseorang akan 
bisa fokus dan maksimal mengerjakan satu hal 
secara bergantian. Jadi Bekerja Efektif dan Efisien 
tidak usah mencoba memikirkan bisa menuntas-
kan banyak hal dalam satu waktu. 

Buat susunan daftar/ shedule pekerjaan. 
Saat di kantor, cobalah bikin daftar tugas yang 
harus dituntaskan. Baik untuk jangka pendek 
maupun jangka panjang. Pembuatan daftar tugas 
yang harus dikerjakan ini akan membuat Bekerja 
Efektif dan Efisien karena membuat Anda fokus 
dan siap mental. 

SWaradipa

Manajemen  waktu  yang baik 
akan membantu dalam mem-
pelancar dan menyelesaikan ber-
bagai tugas sesuai dengan target 
yang diinginkan. Hal ini akan 
disukai perusahaan dimanapun 
tempat anda bekerja jika mam-
pu Bekerja Efektif dan Efisien. 
Namun jika anda bersikap seba-
liknya banyak menunda peker-
jaan hingga menumpuk justru itu 
malah akan memperumit anda, 
ditambah lagi godaan untuk 
meng-update media sosial, kerap 
kali membuat yang harusnya tun-
tas jadi terbengkalai. Padahal, 
kalau anda mau mengoptimaal-
kan waktu, beberapa tugas yang 
diberikan atasan bisa selesai te-
pat waktu. 

Jangan suka menunda pekerjaan. 
Sering kali karena menganggap ringan tugas, lantas menunda waktu 
untuk mengerjakannya. Pada akhirnya, ada banyak waktu yang ter-
buang percuma. Bekerja Efektif dan Efisien cobalah lakukan seka-
rang, di saat teringat dan sesuai jadwal. 

Buat pengingat daftar di rumah. 
Jika ada daftar pekerjaan yang harus tuntas di kantor, hal ini sekadar 
sebagai pengingat, sekaligus membuat data tambahannya. Sekiran-
ya dibutuhkan Bekerja Efektif dan Efisien, anda jadi tidak perlu susah 
mencari tahu atau kembali ke kantor. 

Pandai membuat keputusan. 
Ada beberapa pekerjaan yang mungkin datangnya mendadak dan 
menuntut kecerdasan dalam membuat keputusan. Dengan Bekerja 
Efektif dan Efisien, akan lebih mudah membuat keputusan, bahkan 
dalam waktu singkat. 

Gunakan pengingat waktu. 
Dalam setiap jenis pekerjaan maupun tugas, cobalah membuat 
pengingat waktu, kapan tugas tersebut bisa dituntaskan. Dengan 
begini ada konsentrasi yang lebih tercurah, dan anda mencoba real-
istis tanpa menunda-nunda agar Bekerja Efektif dan Efisien 

Buatlah suasan ruang yang nyaman. 
Sebagian orang membutuhkan ruang nyaman untuk mengerjakan 
tugas yang dipunyai. Buat diri senyaman mungkin sehingga bisa 
menuntaskannya dengan segera, dan Bekerja Efektif dan Efisien. 

Uraikan detail. 
Jika banyaknya pekerjaan yang menumpuk bisa jadi anda stres, co-
balah urai satu per satu. Dengan menjadikannya detail dan dimulai 
dari perkejaan yang di anggap mudah, semua pekerjaan janggan 
dianggap sulit agar anda lebih bersemangat menuntaskannya dan 
Bekerja Efektif dan Efisien. 
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Pagi itu, cuaca sangat cerah, malah cenderung panas. Beberapa 
Panitia HUT Pak Tjip sudah hadir di gedung mempersiapkan Gladi 
Resik sejak pagi. Menjelang pukul 10.00 satu per satu performer 
dari DSO, KJR, Citarum, Majalengka dan Homeband mulai mem-
persiapkan diri dari blocking panggung, cara masuk, test lampu 
hingga, sound checking dilakukan.

Peserta kontes dari Arie Roses Band, dengan vokalist Bayu yang 
bergaya ala Axl Rose membongkar suasana menjadi hot-rock. 
Penampilan Marida dan Toom band serta Yanuar “jacko” danc-
er semakin asik menggoyang Ballroom XXI dengan “Goyang 
Dumang”nya dilanjutkan Group Rumpi Dancer (Kiki, Ratih dkk) dari 
teman-teman yang berkantor di KJR. Wow...! Muncul semua talent 
yang nggak kelihatan selama ini. Belum lagi Maju Mundur Cantik 
group HRD dengan talent terpendam lainnya. Astri-Arko-Yohana 
dari HRD tampil memukau bersama dancer lokal yang selama ini 
wajahnya identik dengan kibord dan PC. Semuanya memukau, 
karena latihan yang serius menjelang hari H. 
Band D’ Co-Plug dengan personil campuran IT-PICA-BM menam-
bah keseruan performance banyolan gado-gado itu. 

FESTIKITA, 
Festival dari Kita untuk Kita.
Event yang digelar 26 Februari 2015 
bertepatan dengan ulang tahun Ba-
pak Tjipto Pusposuharto yang seka-
ligus juga sebagai momen syukuran 
yang diperuntukkan bagi kar yawan 
Puspa Group Jabodetabek.

Acara ini sendiri menyiratkan betapa 
solidnya karyawan Puspa Group. Se-
mua berbaur dalam keseluruhan ac-
ara yang berlangsung dengan apik 
dan menarik.
Yuk kita simak, ada apa aja sih kese-
ruan-keseruan acara ini...?
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Tak ketinggalan band lama yang naman-
ya selalu baru setiap tahun: SAPTA Band 
yang didominasi teman-teman HRD DSO. 
Menang-kalah kontes nggak penting, “sing 
penting ngumpul” dan “selfie”....meski lapar, 
tim juri tetap konsen mengamati setiap talent 
yang kelakuannya di panggung tiba-tiba en-
erjik, hot, bersuara emas dan kocak. Terlebih 
teman-teman Puspa Pharma dengan gerak 
& lagu yang sangat berkelas meski bukan 
asuhan GSP.
Duo MC Susan Bahtiar & Dave Hendrik, 
nggak kalah gaya dengan para performer 
pengisi acara. Paduan yang sangat serasi, 
pun ketika MC lokal Rio & Wenny bersahut-

sahutan dengan hebat, fasih dan nggak kalah 
pro dengan yg professional. Pasti belajar dari 
acara In-Box yang bisa disaksikan tiap hari di 
televisi. Proficiat! Kita punya banyak multi talent 
ternyata.

Dengan tata lampu yang keren, gedung yang 
cukup elite dan elegan, sentuhan dekorasi 
sederhana saja sudah membuat gedung tam-
pak megah, belum lagi sound system dan Big 
Screen yang luar biasa canggih, makin meman-
tapkan acara menuju puncak acara: Ceremony 
HUT Pak Tjip. Diiringi doa dari Romo Igo yang 
juga ikut menyumbangkan nyanyian dan ha-
diah duet Pak Toyo dan Ibu Melanie, terlihat 



raut wajah Pak Tjip sangat happy dan 
bahagia bisa merayakan HUT dengan 
karyawan dan dapat kejutan-kejutan 
dari keluarga dan Panitia. 
Penampilan artis Shirley Mae dan Putri 
Bahar dengan hit-hit dangdutnya seo-
lah menyihir penonton untuk ikut ber-
dendang apalagi dengan lagu-lagu 
terkenal saat ini. Kehausan penonton 
terbantu dengan booth Pacetea di 
sudut ruangan. 
Hadiah demi hadiah dibagikan sejak 
siang hari dan beberapa grandprize 
puluhan eletronik, beberapa TV LED 
dari 24' hingga 32', Tabungan Mandiri 
sebesar 5 juta Rupiah, hingga motor 
matic memberi semangat audience 
untuk tetap bertahan hingga acara se-
lesai pukul 17.30. 

Terimakasih Panitia, yang telah me-
rencanakan semuanya. Dari survey 
venue, menggoreng rundown, me-
nyusun budget, membeli doorprize, 
menyusun audisi, memilih makanan, 
mengatur usher, keamanan, P3K, dan 
semuanya. Tanpa soliditas team Diana 
Shantika, Widya, Eddy Wijaya dan se-
muanya, kelebihan dan kreatifitas fes-
tikita yang idenya adalah dari kita-un-
tuk kita, pastilah hambar tak berasa.
Selamat kepada team Purwokerto, 
pimpinan Hengky Harsono yang me-
menangkan the best creative Video 
Greetings yang sempat tayang dalam 
acara tersebut dan appreciate buat re-
kan-rekan dari luar daerah yang men-
girimkan video serupa. Terimakasih 
kebersamaannya, kekompakannya... 
menang-ora menang, sing penting 
kumpul...begitu Pak Tjip menginspirasi 
Panitia saat pembentukannya. 
Happy Birthday Pak Tjip, sehat selalu, 
sukses, dan semakin dicintai........
LUAR BIASA! 
(sto)
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YANUARDANCE

RUMPI DANCE

TEN 2 ONE

PUSPA KREASI

D’RAID BAND

TOOM BAND

ARIE ROSES 

QUINO LINE

D’CO PLUG


