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Menyediakan produk kesehatan dan pelayanan yang berkualitas tinggi untuk menjamin kepuasan dan 
kesetiaan pelanggan
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Sustain synergetic relationship with business partnersS
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Bersinergi dengan para mitra bisnis secara berkesinambungan

Provide high quality healthcare products and services for ensuring customer satisfaction and loyalty 

I
Improve human resource capability and capacity to fuel sustainable profitable growth
Meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk mendorong 
pertumbuhan keuntungan yang berkesinambungan
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Realize business full potentials for maximizing shareholders value and welfare of employees and other stakeholders
Menyadari dengan lengkap potensi bisnis untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan kesejahteraan 
karyawan dan pemangku kepentingan lainnya

Implement world class management practices and systems to continuously improve 
performance and competitiveness
Menerapkan sistem dan managemen kelas dunia untuk memperbaiki kinerja dan daya saing secara terus menerus

Treat communities and environment as crucial elements for business continuity
Memperlakukan masyarakat dan lingkungan sebagai unsur yang penting bagi kelangsungan bisnis
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Menjadi Korporasi Bisnis Kesehatan Terkemuka dan 
Berkembang Cepat dengan Standar Kelas Dunia
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EDITOR’S NOTE

Dear Leaders,
Apa yang mungkin kita jawab saat kita diminta untuk me-
nyelesaiakan suatu project tertentu? Katakanlah Pak Lu-
rah meminta kita sebagai warga, membuat POS RONDA 
secara swadaya di wilayah tempat tinggal kita: membuat 
budget bulanan, menyusun jadwal tugas jaga, menentu-
kan jumlah petugas setiap hari, mengatur wilayah kerja, 
menentukan cara membuat laporan kejadian dst, dst. 
Mungkin aneka jawaban yang bisa terlontar secara spon-
tan.  Dari: “SIAP PAK!” atau “APA NGGAK ADA ORANG LAIN 
PAK?” sampai dengan “SAYA IKUT AJA, TAPI JANGAN SAYA 
YANG NGATUR, SAYA BANTU-BANTU AJA, SAYA DI BALIK 
LAYAR AJA…”. Kira-kira, jawaban apa yang akan Anda 
ucapkan untuk merespon permintaan Pak Lurah tadi?
Rekans, menurut Anda Ketua Partai, Ketua DPR, DPD, 
Pimpinan KPK bisa menjadi pemimpin karena apa?Tidak 
sedikit dari mereka sudah duluan “tampil” sejak di bang-
ku sekolah, jadi Ketua Senat, atau bahkan korlap demo 
mahasiswa. Mereka menjawab tantangan dan amanah 
yang diberikan otoritas yang lebih tinggi atau memang 
diusung gerombolan pengikutnya. Untuk menyelesaikan 
tugas-tugas dan tanggungjawab yang diberikan pemberi 
amanahnya. Demikian juga kita. Tugas dan tanggung-
jawab kita sudah dituliskan di dalam job desc, tapi masih 
banyak aktifitas sosial, event, dan relationship yang perlu 
ditampilkan dalam aktifitas kerja sehari-hari, baik ke atas, 
bawah atau rekan kerjanya. Itulah performa. Kerjasama 
team, keinginan mencapai tujuan bersama-sama, inter-
aksi, cara mencapai hasil, dan semua yang ada dalam KPI 
(Key Performance Indicator), itulah PERFORMANCE. Jadi, 
gapailah performa terbaik yang ada dalam potensi diri 
kita dengan komitmen: SIAP PAK/ BU…bukan yang lain. 
Karena kita dipilih untuk itu. Simak liputan berbagai per-
forma rajawali DIPA yang menang lomba HUT RI, Lomba 
5R, in-house training di Majalengka, tanggap darurat dan 
geliat akitifitas dalam organisasi yang “WELL PERFORMED”, 
sebab kita jugalah pelakunya. Pimpinan mengendalikan 
arah kapalnya, dan sebahagian dari kita, mengangkat 
jangkarnya, menarik layarnya, meneropong jalurnya, sam-
pai kapalnya benar-benar bersandar aman di pelabuhan 
tujuan. 
SIAPPPPPPP !!!  
(omZet)

PERFORMER
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MESSAGE FROM 
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Beberapa waktu yang lalu saya membaca se-
buah artikel tentang menteri dengan kasus 
kewarganegaraan ganda dan saya tertarik 
membagi ulasan tersebut agar kita sebagai 
rajawali-rajawali DIPA memiliki pandangan 
yang benar dan yang lebih luas dalam me-
nyikapi suatu kejadian.

Di dalam dunia bisnis saat ini memang se-
dang terjadi persaingan global, dimana 
produk-produk dari luar negri akan lebih 
mudah masuk dan lalu-lalang di depan kita. 
Kita mungkin sudah tahu beberapa con-
tohnya seperti masuknya mobil dari India, 
batik dari China, gadget semacam ponsel 
pintar yang hampir seluruhnya produk 
asing, belum lagi bentuk jasa seperti ma-
suknya dokter asing dan tenaga   pendidik.   
Bahkan kalau ada proyek yang didanai oleh 
lembaga keuangan asing, hampir dipastikan 
bahwa tenaga asing akan menjadi pimpinan 
proyek tersebut. Apakah hal ini bisa kita ce-
gah, di satu sisi ide-ide yang mereka tawar-
kan jauh lebih baik dan bahkan lebih bersa-
ing dari yang kita miliki? 

Di dunia olahraga, banyak pemain bulu 
tangkis andal kita, yang direkrut untuk 
melatih di negeri orang.   Di Eropa, Amerika 
Serikat, bahkan di Asia, mereka ditawar-
kan kewarganegaraan ditambah fasilitas 
lainnya agar bisa menikmati hari tua yang 
sejahtera.   Di era ekonomi baru,   dalam 20 
tahun yang akan datang, sumber daya pe-
rusahaan bukan lagi modal, bahan baku, 
dan bahkan teknologi, melainkan talent.   
Mereka adalah orang-orang pintar, canggih, 
melek teknologi, cerdik dan tangkas bekerja.   

Menurut survei McKinsey & Co, permintaan akan talent di dunia bakal ter-
us meningkat, di dunia akan terjadi peperangan dalam memperebutkan 
sekian talent tersebut.   Pertarungan memperebutkan Talent ibarat zero 
sum game. Kalau di luar sana perusahaan lain dapat satu, itu artinya ada 
satu juga talent kita yang hilang. Kalau di luar sana dapat 10, maka kita pun 
kehilangan 10.
Dari ulasan di atas, kita semua sadar bahwa talent-talent akan dibutuhkan 
oleh negara atau perusahaan-perusahaan yang ingin maju dan berkem-
bang cepat.   Tetapi tidak semua orang akan siap menerima keberadaan 
talent di sekitar kita.  Karena disebutkan bahwa masyarakat masih terbagai 
menjadi 2 kelompok.  Kelompok pertama adalah orang-orang yang "ma-
sih hidup di masa lalu" atau yang masih terperangkap pada mindset masa 
lalu.   Tipe kelompok ini hanya memberikan komentar berdasarkan hal-hal 
yang pernah terjadi di masa lalu.  Contohnya jika ada masalah keamanan, 
yang dipertanyakan adalah regulasinya dan jika dilanggar maka harus di-
hukum dan bahkan memperbesar hukumannya.  Kelompok orang-orang 
seperti ini adalah orang-orang yang feel insecure, orang yang selalu curiga 
terhadap tindak tanduk orang lain dan selalu merasa tertekan jika terjadi 
perubahan bukan seperti yang diharapkan.
 
Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang hidup di masa 
depan. Mereka menempatkan berbagai masalah dalam bingkai yang lebih 
besar.   Kelompok ini biasanya selalu berpikir untuk mencari solusi guna 
menyelamatkan kepentingan yang lebih besar.   Kelompok orang-orang 
seperti ini  adalah orang-orang yang feel secure, orang yang percaya pada 
niat baik orang lain.
Pada level perusahaan, saya berharap kita semua menjadi kelompok yang 
kedua yaitu orang-orang yang hidup di masa depan, yang selalu memikir-
kan kepentingan yang lebih besar.  Karena jika orang-orang yang seperti 
ini berada di dalam organisasi kita, maka dipastikan bahwa perusahaan 
kita akan terus bisa bertarung dalam sirkuit persaingan bisnis yang pan-
jang dan berliku-liku.
 
Salam,
Utojo Pusposuharto
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Pemenang selalu merupakan bagian dari jawaban.
Pecundang selalu menjadi bagian dari masalah.

Pemenang selalu menyiapkan program.
Pecundang selalu memiliki alasan.

Pemenang berkata, “Biarlah saya melakukannya untuk Anda.”.
Pecundang berkata, “Itu bukan tugas saya.”.

Pemenang melihat solusi atas setiap permasalahan.
Pecundang melihat permasalahan pada setiap solusi.

Para pemenang berkata, “Hal itu mungkin sulit, tapi pasti 
bisa.”.
Para pecundang berkata, “Hal itu mungkin bisa, tapi terlalu 
sulit.”.

Ketika seorang pemenang melakukan kesalahan maka ia 
berkata, “Saya salah!”.
Ketika seorang pecundang melakukan kesalahan maka ia 
berkata, “Itu bukan kesalahan saya!”.

Seorang pemenang membuat tekad.
Seorang pecundang membuat janji-janji.

Para pemenang berkata, “Saya harus berbuat sesuatu.”.
Para pecundang berkata, “Sesuatu harus dilakukan.”.

Para pemenang adalah bagian dari tim.
Para pecundang terpisah dari tim.

Pemenang melihat kemungkinan.
Pecundang melihat permasalahan.

Pemenang percaya pada solusi, menang atau menang.
Pecundang berusaha agar dirinya menang dan orang lain 
kalah.

Pemenang melihat potensi.
Pecundang melihat masa lalu.

Pemenang seperti sebuah thermostat.
Pecundang seperti thermometer.

PEMENANG 
VS 

PECUNDANG

Pemenang memilih apa yang mereka katakan.
Pecundang mengatakan apa yang mereka pilih.

Pemenang menggunakan argument yang sulit namun de-
ngan kata-kata lembut.
Pecundang menggunakan argument sederhana tapi de-
ngan kata-kata yang keras.

Pemenang kokoh berpegang pada nilai tapi berkompromi 
pada hal sepele.
Pecundang memperjuangkan hal sepele tapi berkompromi 
pada hal yang berhubungan pada nilai.

Pemenang mengikuti filosofi empati, “Jangan melakukan 
sesuatu yang Anda tidak ingin orang lain melakukannya 
pada Anda.”.
Pecundang mengikuti filosofi, “Lakukan sesuatu terhadap 
orang lain sebelum mereka melakukannya terhadap Anda.”.

Pemenang membuat sesuatu terjadi.
Pecundang membiarkan sesuatu terjadi.

Para pemenang merencanakan dan bersiap untuk menang,
Kata kuncinya adalah persiapan.

Jika Anda berpikir Anda akan dikalahkan, maka Anda akan 
kalah.
Jika Anda berpikir Anda tidak akan takut, maka Anda tidak 
akan takut.
Jika Anda ingin menang, tetapi merasa tak mampu, hampir 
dapat dipastikan bahwa Anda tidak akan menang.
Jika Anda berpikir Anda akan merugi, maka Anda akan rugi.

Karena apa yang kita hadapi di dunia,
Keberhasilan berawal dari kemauan diri,
Dan semuanya ADA dalam pikiran kita.

Jika Anda berpikir Anda tidak akan berkelas, maka akan se-
perti itulah Anda.
Anda harus berpikir tinggi untuk dapat meraih.
Anda harus memiliki kemauan diri.

-EDY-
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SELF DEVELOPMENT

Seekor belalang telah lama terkurung dalam sebuah 
kotak. Suatu hari ia berhasil keluar dari kotak yang 
mengurungnya tersebut. Dengan gembira ia melom-
pat-lompat menikmati kebebasannya. Di perjalanan 
ia bertemu dengan seekor belalang lain. Namun ia 
keheranan kenapa belalang itu bisa melompat lebih 
tinggi dan lebih jauh darinya. Dengan penasaran ia 
menghampiri belalang itu, dan bertanya, “Mengapa 
kau bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh, pada-
hal kita tidak jauh berbeda dari usia ataupun bentuk 
tubuh?”

Belalang itupun menjawabnya, “Dimanakah kau se-
lama ini tinggal? Karena semua belalang yang hidup 
dialam bebas pasti bisa melakukan seperti yang aku 
lakukan”. Saat itu si belalang baru tersadar bahwa se-
lama ini kotak itulah yang selama ini membuat lom-
patannya tidak sejauh dan setinggi belalang lain yang 
hidup di alam bebas.

Kadang-kadang kita sebagai manusia tanpa sadar 
pernah juga mengalami hal yang sama dengan be-
lalang. Lingkungan yang buruk, hinaan, trauma masa 
lalu, kegagalan yang beruntun, perkataan teman, atau 
pendapat tetangga, seolah membuat kita terkurung 
dalam kotak semu yang membatasi semua kelebihan 
kita. Lebih sering kita mempercayai mentah-mentah 

LOMPATAN 
BELALANG

apapun yang mereka voniskan kepada kita tanpa per-
nah berpikir benarkah anda separah itu? Bahkan lebih 
buruk lagi, kita lebih memilih untuk mempercayai mer-
eka daripada mempercayai diri sendiri.

Tidakkah anda pernah mempertanyakan kepada hati 
nurani bahwa anda bisa “melompat lebih tinggi dan 
lebih jauh” kalau anda mau menyingkirkan “kotak” itu? 
Tidakkah anda ingin membebaskan diri agar anda bisa 
mencapai sesuatu yang selama ini anda anggap diluar 
batas kemampuan anda?

Beruntung sebagai manusia kita dibekali Tuhan ke-
mampuan untuk berjuang, tidak hanya menyerah be-
gitu saja pada apa yang kita alami. Karena itu teman, 
teruslah berusaha mencapai apapun yang anda ingin 
capai. Sakit memang, lelah memang, tetapi bila anda 
sudah sampai kepuncak, semua pengorbanan itu pasti 
terbayar.

Kehidupan anda akan lebih baik kalau hidup dengan 
cara hidup pilihan anda. Bukan cara hidup yang seperti 
mereka pilihkan untuk anda…

6
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Bagaimana produktivitas kerja Anda saat ini? Apakah Anda 
merasa sudah Produktif, sudah maksimal? atau Jika di minta 
memberi skala 1 hingga 10 ada di mana angka produktif 
Anda?

Berikut 9 Tips Mudah Meningkatkan produktivitas kerja :

1. BANGUNLAH LEBIH PAGI
Mulailah kebiasaan bangun lebih pagi. Ketika bangun lebih 
awal, hari menjadi lebih panjang. Bisa melakukan lebih ba-
nyak hal. Waktu pagi yang tenang adalah waktu yang paling 
cocok bagi kita untuk memecahkan masalah-masalah pen-
ting, karena pada waktu pagi otak santai. Pikiran jauh lebih 
tajam. Hampir 80% orang sukses bangun lebih awal dari 
orang kebanyakan. Penelitian dari Roehampton University 
di Inggris oleh Dr Joerg Huber menyimpulkan bahwa ba-
ngun pagi membuat tubuh sehat, mood baik. Bangun pagi 
cenderung membuat orang lebih bahagia dan produktif.

2. FOKUS PADA SATU TUJUAN
Hal yang membedakan pengusaha sukses dengan pe-
ngusaha yang lebih sukses adalah Tujuan mereka. Mereka 
menetapkan Tujuan. Tujuan harus spesifik, jelas dan tepat. 
Karena tujuan yang baik akan mengarahkan kita langsung 
fokus pada apa yang ingin kita capai. Tujuan sangat penting 
untuk meningkatkan produktivitas agar mendapatkan hasil 
maksimal.

3. BUAT LIST TO DO BERDASARKAN PRIORITAS
Banyak hal yang akan dikerjakan setiap hari. Membuat kita 
merasa terbeban. Sehingga nantinya tidak ada satu hal pun 
selesai dilakukan. Mulailah list daftar pekerjaan. Urutkan 
berdasarkan prioritas. Tentukan tanggal selesai atau jam se-
lesai. Sehingga bisa fokus. Menyelesaikan step by step agar 
produktivitas kerja bisa ditingkatkan.

4. MULAI SAAT INI JUGA
Memulai merupakan bagian paling sulit. Ada pepatah me-
ngatakan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Ketika berhasil 
memulai, kita akan terlarut menyelesaikan pekerjaan terse-
but. Memulai lebih baik dari pada memikirkan semuanya 
dan tidak menyelesaikan satu pun. Dengan Memulai maka 
kita sedang berjalan untuk menjadi produktif.

5. AMBIL WAKTU ISTIRAHAT
Ambil waktu Lima Menit atau sepuluh menit. Untuk beristi-
rahat. Hal ini penting untuk mengistirahatkan otak. Rentang 
konsentrasi rata-rata di antara orang dewasa hanya 20 me-
nit, meskipun ada penelitian merekomendasikan istirahat 
15 menit setiap dua jam.

6. IMPROVE YOUR KNOWLEDGE
Mengupdate pengetahuan sangat penting. Kita bisa bela-
jar dari mana saja. Menambah pengetahuan kita. Seperti: 
Membaca Buku, Sharing bersama rekan kerja, bertanya jika 
mengalami kendala dalam pekerjaan. Dengan menambah 
pengetahuan dan mau belajar maka produktivitas kita akan 
meningkat.

7. MEMBERIKAN REWARD
Sesekali wajib memberikan reward atas pekerjaan atau-
pun pencapaian yang sudah dilakukan. Penghargaan atas 
diri sendiri penting untuk memotivasi dan meningkatkan 
semangat kerja. Kalau kita saja tidak bisa menghargai diri 
sendiri, bagaimana orang lain bisa menghargai kita?

8. MENGUBAH PEMANDANGAN SAAT BEKERJA
Jika memungkinkan, Anda pergi bekerja di luar. sesekali 
Anda bisa bekerja di tempat berbeda. Bisa mengubah per-
spektif visual. Seperti ke taman atau kafe. Bisa juga di lobi 
kantor. Asalkan Anda tidak merasa terbatas pada dinding 
atau ruang yang sama. Hal ini dapat meningkatkan produk-
tivitas dan kreativitas. 

9. RAPIKAN MEJA KERJA ANDA

Pastikan ruang kerja Anda bersih dari kekacauan yang tidak 
perlu. Termasuk di atas meja komputer. Ruang berantakan 
membuat pikiran jadi tidak terorganisir dan terfokus. Sim-
pan dokumen-dokumen yang sudah selesai dikerjakan 
agar tidak ada tumpukan dokumen. Hal ini akan membantu 
Anda lebih produktif.

Mari memulainya. Latih jadi kebiasaan agar bisa menjadi 
orang sukses yang produktif karena sebagus apapun tips 
produktif di atas, hal terpenting adalah kembali pada diri 
sendiri dalam mengendalikan situasi. Selesaikan pekerjaan 
Anda! Tingkatkan Produktivitas Kerja.

Selamat Mencoba.

9 TIPS
Meningkatkan Produktifitas Kerja Anda
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Employee of The Year 2015 merupakan salah satu 
program yang diterapkan oleh Perusahaan dalam 
rangka mendorong dan memotivasi kinerja karyawan 
yang berujung pada peningkatan kualitas karyawan.

Program ini diimplementasikan melalui tiga divisi yaitu 
Licensed Product Division, Analytical Lab Division dan 
Medical Equipment Division.

Sejalan dengan program ini, Manajemen Dipa menilai 
Employee of the Year berdasarkan Penilaian Kinerja 
dari Januari - Desember 2015. 
Sebagai apresiasi, manajemen mengundang Em-
ployee of The Year 2015 untuk makan siang bersama 
yang tidak hanya sekedar menciptakan kebanggaan 
tetapi juga semangat untuk mencapai kinerja yang 
lebih baik di masa depan. 

“Keep going and 
never quit! 
The champion is 
never quit.”

Employee of The Year 2015

EVENTS
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Pada tanggal 21 Agustus 2016, 
salah satu divisi DIPA Healthcare ( 
Consumer Health Division - CHD ) 
berpartisipasi dalam kegiatan SAKA-
MOTO INDONESIA yang diadakan 
di Pusat Niaga Building Kemayoran 
- JIExpo . Acara ini diselenggarakan 
oleh Sakamoto sebagai apresiasi 
kelulusan bagi siswa Sakamoto .

CHD turut mendukung acara terse-
but dengan menyediakan door 
prize, goody bag , minuman gratis 
dan juga memberikan pengetahuan 
tentang produk-produk Dipa. CHD 
telah dua kali berpartisipasi dalam 
kegiatan Sakamoto dalam dua ta-
hun terakhir .

EVENTS
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BANTUAN OPERASIONAL 
SEKOLAH (BOS)

Pada dasarnya, ada banyak cara yang 
bisa dilakukan untuk memeriahkan 
Hari Ulang Tahun RI. Tapi pastinya, 
cara tersebut harus positif, berman-
faat dan menciptakan keseruan 
serta kemeriahan yang tak bisa dilu-
pakan begitu saja oleh setiap orang.  
Bertempat di area lapangan Basket 
dan Lobby gedung Dipa Healthcare, 
kami menyelenggarakan aneka per-
lombaan yang kali ini mengusung 
tema ANTI BAPER (Andalah Bukti 
Pembawa Perubahan) 2016. Tujuan 
dari acara ini tak lain dan tak bukan 
adalah untuk mempererat hubungan 
antar karyawan lintas departemen. 
Lomba dimulai tanggal 12 – 16 Agus-
tus 2016. Kantor Narogong pun juga 
mengadakan acara serupa untuk 
teman-teman tim Logistik.

Selain lomba tradisional seperti ba-
lap karung dan tarik tambang ada 
juga lomba yang cukup menarik 
yaitu lomba MELINGKER (Memba-
ngun Lingkungan Kerja) yang me-
ngusung konsep 5R. Untuk tahun ini 

Juara umum Anti Baper adalah tim FA Tax dan HRD sebagai 
pemenang Kompetisi Melingker.
Semoga tahun depan bisa lebih me-narik lagi dan lebih se-
mangat lagi.

ANTI ANDALAH BUKTI PEMBAWA PERUBAHAN

2016
BAPER

EVENTS
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Dalam rangka untuk berpartisipasi dan 
berkontribusi dalam menciptakan kader 
yang baik bagi generasi muda, DIPA Health-
care meluncurkan satu program donasi baru 
di tahun ini yaitu Bantuan Operasional Seko-
lah (BOS) yang diberikan kepada anak-anak 
karyawan yang berprestasi dari Sekolah 
Dasar hingga Universitas.

Dengan sumbangan ini, DIPA berharap anak-
anak karyawan dari DIPA Healthcare dapat 
mempertahankan semangat belajar dan 
memiliki prestasi akademik yang lebih baik 
serta menjadi generasi penerus bangsa yang 
besar.

Ada 4 anak karyawan dari Sekolah Dasar, 2 
anak-anak dari SMP, 2 anak-anak dari Sekolah 
Tinggi dan 2 anak dari Universitas. 

The Annual Meeting of Indonesia Thorax Radiology (PDSRI) merupakan acara tahunan yang dihadiri oleh Radiologi dan 
Spesialis Paru di Indonesia. Aktifitas dalam kegiatan ini termasuk seminar, diskusi  serta workshop, untuk memperkenalkan 
informasi terkini tentang teknologi peralatan medis dan produk farmasi Radiologi. 
Program ini bertujuan untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para radiografer maupun untuk me-
ningkatkan pengetahuan  dokter dalam obat . 

Dipa Healthcare melalui salah satu divisinya yaitu Licensed Product Division berpartisipasi dalam kegiatan ini memperke-
nalkan produk Kontras Media seperti Iopamiro , Iomeron , dan juga Multihance. 

T h e 
Annual 
Meeting of  
Indonesia 
Thorax 
Radiology

Acara yang diselenggarakan tanggal 19 Juli 2016 yang lalu berjalan dengan 
lancar. Selain menerima sumbangan, anak-anak dan orangtuanya memi-
liki kesempatan untuk bertemu dan makan siang dengan Komisaris DIPA 
Healthcare , Bapak Tjipto Pusposuharto dan istri, Bapak Utojo Pusposuharto 
sebagai Presiden Direktur dan juga beberapa Direksi.

BANTUAN OPERASIONAL 
SEKOLAH (BOS)

EVENTS
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Bertempat    di     Gudang   Dipa   Narogong,    pelaksanaan    
Idul  Qurban 12 September 2016 berjalan dengan lancar. 
Semangat berkurban masih kental, muncul dari 
karyawan dan warga yang bekerjasama un-
tuk menyembelih sapi kurban berbobot 290 kg.  
 
Hal wajar karena kurban bukan sekedar menyem-
belih. Harus ada pula yang bertugas memegang 
hewan, sembelih, menaikkan ke tiang, menguliti, 
mencacah, memasukkan ke kantong, dan akhirnya mendis-
tribusikan ke warga maupun qooribun (yang berqurban).    
 
Tak kurang 180 kantong daging sapi yang didistri-
busikan ke warga sekitar gudang Dipa Narogong-
dalam pelaksanaan idul kurban tahun 2016 ini. 
Foto selfie (antusiasme), pengantar, pimpinan, bahu mem-
bahu warga dalam berbagai proses panjang qurban, mem-
berikan poin penting: Qurban bukan sekedar prosesi, di 
dalamnya ada tahapan kerjasama merekatkan warga satu 
dengan lainnya. 
-red-

SAPI UNTUK SESAMA
Liputan Idul Adha 1437 H

CSR
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Dipa Corporate Social Responsibility 
Memaknai perayaan hari Kemerdekaan RI yang ke-71 
bersama PAUD / TK Cipta Ceria. 

Dipa Healthcare bekerjasama dengan PAUD/ TK Cipta Ceria mengadakan seminar ‘Aku Mau 
Sehat, Cerdas & Sukses’ serta diisi pula dengan beberapa permainan. Dalam seminar ini, 
Dipa Healthcare mengundang pakar psikolog dari Universitas Indonesia yang bernama Ibu 
Ricci Vicika (ibu Cika) yang memberikan ulasan kepada orang tua tentang apa dan bagaima-
na  yang harus kita berikan kepada anak anak ketika mereka masih muda. 

Pada sesi ini, terbuka diskusi dan pertanyaan karena sebagian dari mereka belum mema-
hami benar cara memperlakukan dan mendidik anak usia dini. Selain seminar dari Psikolog, 
kami juga memberikan penyuluhan kesehatan melalui dr. Meta sebagai Medical Scientific di 
Dipa Healthcare. 

Tim CSR pun juga ikut dalam keriaan perayaan HUT RI dengan memandu lomba-lomba 
hingga pembagian hadiah.
-red-

CSR



MEMBUNYIKAN LEHER DAN 
JEMARI “KRETEK-KRETEK”

Mengapa?
Secara teknis sebenarnya meregang-
kan otot hingga mengeluarkan suara 
tidaklah berbahaya. Namun, jika hal 
tersebut dilakukan secara rutin, maka 
lain lagi ceritanya.  Untuk mengurangi 
rasa pegal pada otot, disarankan untuk 
melakukan peregangan ringan. Cara 
paling mudah adalah berdiri tegak 
dan regangkan punggung perlahan. 
Setelah 5 menit, lenturkan punggung 
ke arah depan dan belakang, serta ke 
samping. Namun, jangan dilakukan ber-
lebihan, misalnya 5 menit sekali, karena 

hal ini dapat menyebabkan persend-
ian mengalami keausan. Dalam jangka 
panjang, jika kebiasaan buruk dibiarkan 
berlarut-larut bisa menyebabkan osteo-
arthritis (OA) atau sejenis peradangan 
pada sendi.

MENGOREK TELINGA SERING 
DAN TERLALU DALAM

Mengapa?
Jika hal ini sudah menjadi kebiasaan, 
ada baiknya mempertimbangkannya 
kembali. Jika telinga terasa gatal atau 
sakit, lebih baik berkonsultasi dengan 
dokter daripada menyelesaikan ma-
salah sendiri. Penggunaan cotton bud 
yang salah juga berisiko melubangi 
gendang telinga, menyebabkan perda-
rahan dan hilangnya pendengaran 

MENGUCEK MATA

Mengapa?
Ketika rasa gatal tiba-tiba muncul di 
daerah sekitar mata, tangan akan secara 
refleks mengucek mata agar rasa gatal 
pada mata akan segera hilang. 
Mengucek mata pada saat terasa gatal 
justru akan memperburuk kondisi, yaitu 
dapat menimbulkan mata merah, me-
micu rasa gatal yang semakin parah. 
Bahkan mengucek mata juga dapat 
memperburuk alergi, yaitu dengan 
merangsang sel-sel di mata untuk me-
lepaskan histamine. Ini merupakan pe-
nyebab mata kemerahan dan rasa gatal 
malah semakin meningkat. Selain itu, 

bakteri dan virus yang ada ditangan 
dapat dengan mudah berpindah ke 
mata.
Setiap sentuhan yang mengenai kelopak 
mata, bisa meningkatkan tekanan mata. 
Sentuhan ringan akan menambah se-
dikit tekanan tapi sentuhan yang kuat 
bisa memicu peningkatan tekanan 3-5 
kali dari tekanan normal.
Karena itu, ada baiknya lebih berhati-
hati dalam menyeka mata berair atau 
make-up di sekitar mata. Masih ingin 
mengucek mata? sebaiknya mulai di-
hentikan.
Mulai dari sekarang hilangkan ke-
biasaan mengucek mata apabila terasa 
gatal, jauhkan tangan dari mata agar 
tidak ada niat untuk menggosok-gosok 
mata. Akan lebih baik jika diberikan 
obat tetes mata untuk mengatasi mata 
lelah dan mata kering secara efektif dan 
menyembuhkan iritasi mata ringan pe-
nyebab mata gatal.

KEBIASAAN SEPELE YANG BERDAMPAK 
BURUK PADA KESEHATAN Oleh : dr. Diajeng Galuh - PVMS Dept

yang bersifat sementara.
Upaya mengeluarkan tumpukan lilin 
telinga ada baiknya diserahkan ke-
pada dokter. Sebab, lilin ini berfungsi 
untuk mencegah masuknya kotoran, 
sel-sel kulit mati dan rambut ke 
dalam telinga. Kelebihan lilin secara 
alami akan dikeluarkan melalui sal-
uran telinga, dibantu oleh ge-rakan 
mengunyah dari rahang. Lilin ini juga 
berfungsi dalam mekanisme pem-
bersihan serta mengandung anti 
bakteri dan pelumas. Memasukkan 
benda kecil (cotton bud) ke dalam 
telinga justru bisa merusak pemben-
tukan alami lilin sehingga menye-
babkan lilin menjadi padat, menjadi 
penghambat dan memicu infeksi. 
Bagian dalam telinga sebenarnya 
cukup dibersihkan saat terkena air 
ketika mandi atau mencuci rambut 
maupun wajah. 

BAHAYA MAKAN & MINUM 
SAMBIL BERDIRI

Mengapa?
Apabila kita makan sambil berdiri, 
maka akan terjadi refluks asam lam-
bung. Dengan kata lain, asam lam-
bung akan naik ke saluran esofagus 
dan membuat sel-sel kerongkongan 
teriritasi. Iritasi sel kerongkongan ini 
dikarenakan pH asam lambung yang 
sangat asam (pH 1 – 2,5) dan kadang 
ditandai dengan gejala panas terba-
kar yang menyesak di dada (disebut 
sebagai “heartburn”). Bila kita tetap 
bandel membiasakan makan atau 
minum sambil berdiri dalam jangka 
waktu panjang, iritasi sel-sel kerong-
kongan ini akan berakumulasi dan 
menyebabkan kanker saluran esofa-
gus.

KUPAS TUNTAS 
PEMERIKSAAN 
MAMMO
GRAPHY

HEALTH
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rasa sakit. Semakin cepat anda periksa, semakin jauh pula kemungkinan 
payudara anda di angkat bila curiga ada keganasan.
Semakin cepat penanganan semakin baik. Ingat, bahwa sel kanker bisa 
berkembang lebih cepat dari yang anda duga.

Apa itu Mammography?
Mammography merupakan pemeriksaan payudara menggunakan ra-
diasi sinar – x untuk mendeteksi ada tidaknya massa / tumor maupun 
pembesaran kelenjar yang mengarah pada keganasan.
Screening ( pemeriksaan tanpa keluhan ) sangat dianjurkan pada wanita 
yang telah berusia 35 tahun ke atas. Namun mammography boleh di-
lakukan di bawah usia 35 dengan syarat membawa surat rujukan dokter 
( sebaiknya dokter spesialis onkologi ) jika dokter tersebut mencurigai 
adanya keganasan.
Syarat melakukan mammography selain batas usia minimal 35 tahun 
adalah tidak dalam masa haid / menstruasi, tidak sedang menyusui, dan 
tidak memakai implan.
Beberapa orang yang takut akan rasa sakit, memilih untuk pemeriksaan 
USG payudara. Namun kelebihan mammography sendiri adalah bisa me-
lihat mikrokalsifikasi yang merupakan ciri umum sel kanker yang tidak 
bisa didapatkan dari USG.
Sama seperti halnya jika anda ingin cek up periksa darah, anda harus 
merasakan sakit jarum suntik agar anda bisa melihat kadar gula, koles-
terol dan lemak dalam darah. Namun hal itu semua akan sebanding den-
gan rasa tenang yang anda dapatkan jika mengetahui hasilnya normal. 
Karena pemeriksaan mammography tidak harus dilakukan setiap bulan. 
Jika screening  awal anda berusia 36 tahun dan hasilnya normal, anda 
bisa melakukan mammography lagi di usia 38 atau 39 tahun. Namun jika 
hasilnya ada yang aneh atau tidak normal, dokter spesialis akan meren-
canakan pemeriksaan yang lebih lanjut untuk anda.

Dengan menyayangi diri anda, anda juga menyayangi keluarga di seki-
tar anda. Sel kanker tidak akan pernah berhenti tumbuh dan menyebar. 
Namun jika bisa di cegah perkembangannya sedini mungkin, mengapa 
tidak? Jangan sampai menunggu sel tersebut menggerogoti payudara 
anda dan kemudian menyebar ke organ lain.

Dipa Healthcare melalui divisi 
Medical Equipment merupa-
kan salah satu penyedia alat 
Mammography yang sudah 
terdaftar di e-katalog LKPP  
kategori Radiologi (diagnos-
tik) yaitu Hologic Selenia Digi-
tal Mammography System dan 
Selenia Breast Imaging Solu-
tions. 
Untuk informasi lebih lanjut 
dapat  menghubungi 021-
5350535 dengan tim Medical 
Equipment Dipa Healthcare.
-Lollyta Adella-

Wanita telah menjadi sorotan di dunia medis 
sejak lama. Mulai dari resiko ca mammae ( pa-
yudara ), ca cervix ( leher rahim ) dan resiko 
kanker lain yang lebih sering menyerang wanita 
membuat wanita menjadi subjek yang butuh 
perhatian lebih. terlebih lagi adalah kanker pa-
yudara yang belum ditemukan vaksin ataupun 
obat, namun masih bisa di cegah.

Periksa payudara sendiri ( SARARI ) itu penting.
Kanker tidak memiliki ciri atau tanda khusus 
ketika sudah menyerang tubuh anda. Tapi ke-
tika menemukan hal yang aneh pada payudara, 
segera periksa. Biasakan ketika mandi atau di 
depan kaca perhatikan payudara anda secara 
teliti. Ada tidaknya benjolan, besar ukuran yang 
tidak wajar antara payudara kanan dan kiri, 
sakit atau tidak nya payudara ketika di pegang. 
Rabalah payudara secara menyeluruh untuk 
mengecek ada tidaknya benjolan / massa di-
dalam payudara anda.

Jika ada keluhan segera periksa ke rumah sakit 
atau klinik penyedia layanan kesehatan ter-
dekat. Ubah mindset  untuk periksa setelah ada 
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Seiring dengan telah terbentuknya Tim P2K3 
DIPA Healthcare, di penghujung bulan Agustus 
lalu HR Training menyelenggarakan pelatihan 
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan). 

Bekerja sama dengan Tim K3 dan Dept. Medi-
cal Scientific, Tim P2K3 DIPA Healthcare kembali 
diberikan pemahaman mengenai pelatihan P3K 
yang merupakan bentuk pelatihan Refreshment 
pada bulan April tahun 2015. Tujuan Pelatihan 
adalah untuk meningkatkan pengetahuan, 
pengertian dan pemahaman mengenai pelak-
sanaan P3K di tempat kerja dan juga mening-
katkan keterampilan dalam melakukan perto-
longan pertama terhadap penyakit mendadak 
dan kecelakaan kerja.

Di awal pelatihan seluruh peserta diberikan 
pemahaman oleh Bpk. Richard dari Business 
Service Department mengenai pemberian per-
tolongan pertama atau kepada penderita yang 
sakit atau cedera kecelakaan dan yang memer-
lukan penanganan medis dasar seperti :
1. Teori Pertolongan Pertama
2. Teori Luka dan Perdarahan
3. Bantuan Hidup Dasar (BHD)
4. Balut dan Bidai serta Fraktur Tulang
5. Dislokasi (Terkilir)
6. Pemindahan dan Pengangkutan Korban 
(Tehnik Evakuasi dan Transportasi)

Dengan telah diselenggarakannya pelatihan P3K (Per-
tolongan Pertama Pada Kecelakaan), diharapkan ad-
anya peningkatan pemahaman oleh Tim P2K3 DIPA 
Healthcare dalam melakukan tindakan Pertolongan 
Pertama pada Kecelakaan sehingga resiko kecelakaan 
kerja tidak menjadi fatal.

TRAINING P3K

TRAINING 
M.K.K.G

LEARNING & DEVELOPMENT
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Sehubungan dengan telah terbentuknya Tim P2K3 DIPA 
Healthcare, Bagian Training bekerjasama dengan Tim Tanggap 
Darurat kembali melaksanakan pelatihan Manajemen Kesela-
matan dan Kebakaran Gedung (MKKG) yang dilaksanakan di 
Gedung DSO (Dipa Strategic Office) dan Kantor Kebun Jeruk. 
Personil yang terlibat dalam kegaitan ini tentunya Tim P2K3 
DIPA Healthcare yang terdiri dari beberapa seksi seperti Cap-
tain Floor, Tim Tanggap Darurat, Tim Evakuasi, Tim Kebakaran 
dan Tim Penyelamat Dokumen serta Tim P3K.

Tujuan dari pelatihan ini adalah sebagai bentuk kesiapan kita 
apabila menghadapi situasi kondisi darurat hingga terjadi ke-
bakaran sehingga dengan adanya pelatihan ini kita menjadi 
waspada dan dapat bertindak dengan cepat untuk mengan-
tisipasi tindakan penyelamatan diri baik diri kita sendiri mau-
pun penyelamatan karyawan apabila terperangkap atau terje-
bak hingga evakuasi korban luka.

Simulasi pelatihan dimulai dari adanya informasi oleh petugas 
Panel yang memberitahukan adanya alarm berbunyi, kemudi-
an diteruskan kepada Koordinator Gedung lalu Captain Room 
memeriksa dan melaporkan telah terjad kebakaran. Segera 
diterjunkan Tim Pemadam Kebakaran untuk memadamkan 
api menggunakan APAR. Koordinator Gedung memerintah-
kan petugas operator untuk menginformasikan bahwa telah 
terjadi kebakaran dan meminta untuk segera evakuasi.
Simulasi ini juga terdapat korban luka, peserta diberitahukan 
dan dipandu oleh Bpk. Richard selaku instruktur Tim Evakuasi 
bagaimana cara penanganan yang benar terhadap korban 
luka. Di ahkir simulasi seluruh karyawan dan Captain Room 
berkumpul di titik kumpul (Assembly Point) untuk didata dan 
diinvetarisir apakah sudah lengkap semua atau belum.

Semoga dengan telah dilaksanakannya pelatihan ini, kita 
semua tentunya seluruh karyawan baik yang berada di Ge-
dung DSO (Dipa Strategic Office) dan Kantor Kebon Jeruk  
menjadi lebih paham dan tanggap terkait dengan bagaimana 
mengantisipasi apabila terjadinya bahaya kebakaran gedung 
serta dapat mencegah dan meminimalisir dampak buruk dari 
bahaya kebakaran tersebut serta sebagai bentuk kesiapan Tim 
P2K3 DIPA Healthcare apabila sewaktu-waktu bahaya anca-
man lainnya datang.

Manajemen Keselamatan dan Kebakaran Gedung

LEARNING & DEVELOPMENT
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LEARNING & DEVELOPMENT

Sebagai bentuk perwujudan dari salah satu pro-
gram training HRD dimana diharapkan di antara 
insan DIPA dapat memberikan perhatian yang 
tulus dan mengutamakan orang lain sehingga 
setiap insan DIPA dapat memberikan pelayanan 
yang terbaik dan unggul baik di tiap departemen 
ataupun lintas departemen sebagai customer 
kita. Sesuai dengan tujuan ini maka Tim Training 
dibantu oleh Tim CarDev mengadakan pelatihan 
Service Excellence. 

Pelatihan ini diselenggarakan di 2 tempat dalam 
waktu yang berbeda. Pada Tanggl 17 September 
2016, training ini diselenggarakan di Manufactur-
ing, Pabrik Majalengka sedangkan pada Tanggal 
23 September 2016 diselenggarakan di Audito-
rium DIPA Strategic Office (DSO) dengan tagline : 
“Your Customer doesn’t care how much you know 
until They know how much You care.” (Pelanggan 
kita tidak peduli seberapa kita tahu sampai mer-
eka tahu seberapa besar kita peduli).

Seluruh peserta pelatihan ini mewakili karyawan 
back office, terdiri dari berbagai departemen baik 
yang dilaksanakan di DSO maupun Majalengka. 
Pelatihan kali ini dibawakan oleh Trainer Internal 
dan dibawakan tidak melulu dengan teori dan 
teori namun dilengkapi dengan roleplay, video-
video yang membangun semangat melayani 
dan aktifitas bermain untuk membangun situasi 
Training yang Fun. Setiap peserta dibagi ke dalam 
4 kelompok dimana masing-masing kelompok 
dibantu oleh Fasilitator (Soeyanti, Gita, Melinda, 
Andri & Sunarko) untuk setiap sesi materi yang 
selalu diselingi dengan ice breaking serta games 
yang membuat Training ini menjadi lebih berke-
san dan menyenangkan.

Di awal sesi melalui games Who I am, Who You Are 
setiap peserta dapat mengetahui apa penilaian 
orang lain terhadapnya dan bagaimana dia me-
nilai orang lain karena Service Excellence dapat 
dijalankan ketika kita mengenal diri kita dan 
mengenal orang lain. Eskpresi wajah pun menjadi 
materi penting dalam mewujudkan Service Excel-
lence karena ketulusan hati seseorang untuk me-
layani tergambar dari ekspresi wajahnya. Games 
yang tidak kalah seru adalah komunikata, setiap 
kelompok berdiri lalu berbaris dan menunjuk 

salah satu peserta untuk menghafal kalimat yang telah ditentukan, 
kemudian dibisikkan secara berantai sampai dengan peserta yang 
terakhir lalu menyebutkan kembali apakah sama dengan kalimat 
yang diberikan pada peserta pertama. Sesi terakhir seluruh peserta 
melakukan Role Play, setiap kelompok diminta untuk membuat simu-
lasi dimana di dalam Role Play tersebut terdapat permasalahan lalu 
bagaimana masing-masing menerapkan Service Excellence dan han-
dling complain yang tepat dari permasalahan tersebut.  

Tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan pemahaman secara 
luas mengenai pelayanan, baik itu terhadap atasan, bawahan, ses-
ama rekan kerja atau bahkan dalam anggota keluarga. Harapannya 
ketika Service Excellence sudah dijalankan di dalam keluarga akan 
lebih mudah diterapkan dalam lingkungan kerja, jika semua area su-
dah diterapkan maka lambat-laun akan menjadi habit dan karakter 
dari setiap insan DIPA. 
Kita berharap dengan terlaksananya pelatihan ini kita memiliki hati 
melayani dilengkapi dengan sikap positif dan peka dalam melihat 
keterbatasan orang lain serta bersedia untuk saling menolong.
-YHN- 

Training Service Excellence
LEARNING & DEVELOPMENT
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LEARNING & DEVELOPMENT

Pada tanggal 23 September 2016, Universitas Budi 
Luhur mengadakan Seminar Pembekalan Alumni 
Periode Genap 2015/2016 untuk Fakultas Teknologi 
Informasi dengan tema “Raih Suskes Setelah Lulus”. 
Undangan seminar untuk 250 mahasiswa alumni 
dari jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi, 
Sistem Komputer, Manajemen Informatika, dan 
Komputerisasi Akuntansi. 
Ibu Santy Wijaya selaku HRD Manager Dipa Health-
care diminta untuk menjadi pembicara dan nara-
sumber pada seminar tersebut. 

Dalam seminar tersebut, Ibu Santy Wijaya mem-
berikan paparan mengenai tantangan dan kompe-
tensi yang diperlukan oleh seorang lulusan pergu-
ruan tinggi dalam memasuki dunia kerja, termasuk 
bagaimana mempersiapkan diri baik secara mental 
maupun adminstrasi sebelum memasuki dunia ker-
ja, dan bagaimana menjadi tenaga kerja profesional 
baik dari sisi softskill maupun hardskill.

SEMINAR
 “RAIH SUKSES SETELAH LULUS” 

di Universitas Budi Luhur

Terlihat antusias dari para mahasiswa selama seminar 
berlangsung dan beberapa dari mereka mengajukan 
pertanyaan seputar dunia kerja.

Menggunakan kesempatan yang baik ini, tidak lupa 
memperkenalkan DIPA Healthcare kepada kalangan 
mahasiswa dan Universitas Budi Luhur, mulai dari 
menceritakan Milestone DIPA, Visi Misi Perusahaan, 
serta unit bisnis dalam setiap divisi. 

Tim recruitment juga tidak lupa menjaring para ma-
hasiswa dengan membagikan flyer lowongan kerja 
dan meminta data alumi kepada pihak universitas 
agar dapat di followup oleh tim recruitment untuk 
ditawarkan pekerjaan.

Semoga seminar yang dibawakan dapat memberi-
kan manfaat lebih buat para mahasiswa Universitas 
Budi Luhur dalam menghadapi tantangannya setelah 
lulus kuliah.
-Melinda - 
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K A R I R

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

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

T +62-21-5365-3883
F +62-21-5367-9080

Dipa Call Center : 0804-1111-100
email : recruitment@dipa.co.id

Telah lebih dari 50 tahun DIPA Healthcare menjadi perusahaan kesehatan yang terkemuka di bidang 
farmasi di Indonesia,  yang memproduksi produk-produk ethical (obat dan herbal) dan otc dalam 
upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat (To Improve the Quality of Life).  
Selain itu kami juga telah bekerjasama dengan 50 perusahaan multinasional dalam memasarkan 
produk-produk yang spesifik dan berkualitas baik dalam bentuk obat, alat kesehatan maupun analisa 
laboratorium di Indonesia.
Jika anda berniat untuk memperluas wawasan anda baik secara professional maupun personal, kami 
mengundang para professional muda untuk bergabung di Dipa Healthcare sebagai :

  1. Accounting Assistant Manager
  2. Accounting Officer
  3. Internal Audit
  4. Corporate Audit Head
  5. System Analyst
  6. Programmer (Database)
  7. Medical Representative
  8. Business Development Specialist
  9. Product Specialist
10. Collector

KUALIFIKASI :
Pendidikan : S1 Akuntansi/Manajemen (1,2,3,4); S1/D3 Semua Jurusan (7); S1 IT (5,6); SMA (10); 
D3/S1 Sains (Kimia, Biologi, Farmasi, dll) (8,9)

Persyaratan Khusus : Menguasai Bahasa Pemrograman, ERP, QAD dan Oracle
 (5,6); Memiliki pengalaman di Jabatan yang sama (1,4,5)
Batas Usia : Max. 35 Tahun (1), max. 28 tahun (2-10)

KARIR
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Keyakinan pertama yang harus kita miliki sebagai anak 
manusia adalah keyakinan bahwa “kita dilahirkan untuk 
menjadi pemenang”. 
Kita percaya bahwa tidak mungkin Tuhan menciptakan 
kita ke dunia ini tanpa alasan apa pun. Tidak mungkin!
Nah, jika kita berani lahir, maka kita juga haruslah berani 
mati karena kita pasti mati ! 
Lalu, sekarang mati seperti apa yang kita inginkan? Kita in-
gin mati sebagai apa? Ingin dikenang sebagai siapa?

Apabila kita memilih yakin bahwa kita dilahirkan untuk 
menjadi pemenang, maka sudah sepantasnya apabila kita 
memilih mati sebagai pemenang pula. 
Pemenang seperti apa, itu persoalan lain. Yang penting 
pilihannya adalah kembali ke Sang Khalik sebagai seorang 
pemenang, agar tidak memalukan Sang Pencipta kita.
Kedua, diperlukan keberanian untuk melangkah maju ke 
depan. Namun, bagaimana berani kalau aku tetap diam 
di tempat? Betul juga ya. Baiklah mari kita segera berdiri 
dan mulai melangkah. Langkah pertama, langkah kedua 
dan langkah ketiga, tapi oh.. oh.. lihat apa yang ada di de-
pan jalan. Ah, kayaknya agak mendung, agak redup, agak 
berkelok, agak licin. Ehm, bisa-bisa terpeleset, tergelincir, 
bahkan terpental saat di perjalanan? Ya, bisa saja. Namun, 
kita harus berani untuk terus melangkah.

Ketiga, daripada hanya berdiam diri, melangkahlah. Mung-
kin akan tergelincir sesekali, tetapi itu adalah pilihan yang 
jauh lebih baik daripada berdiam di tempat. Dengan 
tergelincir dan merasakan sakitnya tergelincir, kita akan 
belajar menghindari berbuat kesalahan yang sama. Kita 
pun bisa belajar menemukan ide-ide lain yang lebih baik, 
lebih tepat guna, lebih kreatif, lebih produktif dalam me-
langkah. Kesalahan  terbesar adalah tidak melakukan ses-
uatu. Bukan hanya enggan mencoba, kadang kita malah 
sudah membayangkan sakitnya tergelincir sebelum men-
empuh perjalanan sehingga semakin enggan melangkah.

Keempat, orang yang berani bangkit dan belajar dari 
kegagalan adalah PEMENANG SEJATI! Di dunia ini banyak 
sekali kisah orang yang pernah mengalami kegagalan dan 
setelah itu tidak ada lagi ceritanya. Apakah kita mau seper-
ti mereka? Habis terbit, kena awan gelap dan menghilang 
tanpa bekas? Gone with the wind… Kita bisa punya pilihan 
lain. Kita ingin jadi pemenang atas diri kita sendiri. Cerita 
kehidupan yang bisa dibagikan hanyalah cerita kebangki-
tan, bukan cerita kegagalan. Jika kita tidak pernah bangkit, 
maka habislah pula cerita hidup kita. Percuma saja kita di-
lahirkan.

Kelima, apa pun SAYA BISA jika saya mau! Kuncinya adalah 
kemauan, bukan hanya kemampuan. Orang yang memiliki 
kemampuan, jika tidak ada kemauan, bagaikan mayat hidup 
yang tidak tahu mau ke mana. Tidak ada bedanya dengan 
hidup luntang-lantung, tidak ada tenaga, tidak ada seman-
gat, tidak ada spirit.

Keenam, hidup ini adalah pilihan dan saya memilih menjadi 
orang yang bahagia. Memang sebuah pilihan tidaklah mu-
dah. Namun kita harus mulai belajar berani memilih dan me-
mutuskan ke mana arah hidup kita. Apa pilihan hidup kita? 
Kitalah yang harus menentukan arah jalan hidup kita. Kitalah 
yang menentukan titiknya. Ukuran, warna, bunyi, rasa, dan 
sinar titik tersebut. Sinar biasa atau sinar sebuah BERLIAN? 
Kecil bentuknya, namun gemerlapan sinarnya. Kekuatan 
kilau sinar berlianlah yang membuat kita tidak kehilangan 
arah. Walau di sekitar kita kadang mendung, kadang redup, 
kadang gelap.

Ketujuh, semakin kita fokus pada impian kita, semakin cepat 
kita mencapai impian itu. Fokus menghasilkan energi be-
sar yang semakin lama semakin dahsyat. Fokus membantu 
membimbing arah kita bergerak: melangkah, berlari, menuju 
kemilau sinar berlian. Karena fokus, maka apa pun situasi di 
sekitar kita, tidak akan membuat kita terganggu. Jalan yang 
berkelok dan terjal kita jalani. Jalan macet pun kita nikmati. 
Segala halangan dan rintangan kita atasi.

Kedelapan, berhentilah menunggu kondisi membaik. LAKU-
KAN SESUATU agar kondisi membaik. Itulah motto yang se-
mestinya kita jalankan. Banyak hal di luar jangkauan kemam-
puan kita: keadaan alam semesta, keadaan negara, keadaan 
masyarakat di mana kita berada. Buat apa aku fokus pada ses-
uatu di luar kendali kita? Lebih baik fokus pada sesuatu yang 
bisa kita kendalikan, bukan? Sesuatu yang bisa kita jangkau, 
sesuatu yang bisa kita buat lebih baik. Jadi, sebaiknya fokus 
saja pada karya. Ya, berkarya, berkarya dan berkarya…

Kesembilan, kita bekerja sungguh-sungguh. Kita pun berdoa 
sungguh-sungguh! Selanjutnya, biarlah Tuhan yang menen-
tukan, begitulah yang dikatakan oleh Florence Griffit Joyner.

BORN TO BE A WINNER
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Sebuah keberhasilan sangat ditentukan oleh mentalitas yang kita miliki. Mentalitas kita akan menentu-
kan apakah kita akan menang atau kalah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kita perlu membangun 
mentalitas seorang pemenang yang akan membawa dampak dalam pekerjaan kita dan juga pada pros-
es pencapaian. Ingatlah selalu bahwa kita telah ditentukan untuk menang bahkan lebih dari pemenang, 
jadi sangatlah tidak wajar kalau kita terus menerus mengalami kekalahan dalam hidup ini. Seseorang 
dengan sikap mental pemenang akan selalu mampu bertahan dalam situasi yang sulit bahkan terus 
berusaha mencapai hasil yang terbaik.

       WINNERS don't do different things, They DO THINGS DIFFERENTLY.

yang berbeda pula dan melampaui keterbatasan yang ada. 
Kalau kita ingin menjadi seorang pemenang maka mulai pan-
dang setiap hal dalam hidup ini dengan cara pandang yang 
benar.

4. Berani bayar harga
Untuk setiap keberhasilan dan pencapaian ada harga yang 
harus dibayar. Hal ini yang perlu kita perhitungkan dari awal. 
Banyak orang punya keinginan untuk meraih sesuatu yang 
besar dan signifikan namun cuma sedikit yang benar-benar 
mau bayar harganya. Kita harus siap keluar dari area kenya-
manan dan bayar harga untuk apa yang ingin kita capai. Ingat 
bahwa harga sebuah kemenangan tetap lebih murah diband-
ing harga sebuah kegagalan.

5. Tidak mudah menyerah
Alasan mengapa banyak orang mudah menyerah karena me-
nyerah itu cara yang paling mudah saat seseorang merasa 
tidak mampu mengahadapi berbagai kesulitan. Makanya 
ada istilah Winner never quit and quitter never win. Seorang 
pemenang memiliki sikap mental yang tidak mudah meny-
erah sekalipun keadaan dan situasi yang dihadapinya begitu 
sulit. Orang yang kalah seringkali sudah menyerah dulu saat 
menghadapi tantangan bahkan ada juga yang menyerah se-
belum ia mengalami kegagalan karena ia tidak pernah berani 
mencobanya. 
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WINNER MENTALITY

1. Memiliki sasaran jelas
Seorang pemenang mengetahui dengan jelas akan 
apa yang hendak diraihnya, sehingga ini memudahkan 
ia untuk fokus dalam mempersiapkan diri dan menga-
lokasi waktu serta energi yang akan digunakan dalam 
mencapai suatu target atau sasaran. Sasaran yang jelas 
adalah seperti melihat suatu gambar puzzle yang telah 
jadi terlebih dahulu sebelum mulai menyusun setiap 
kepingan puzzzle tersebut. Hal ini memudahkan untuk 
merangkai setiap keping menjadi sesuai dengan gam-
bar akhir yang diinginkan. Begitupula kalau kita ingin 
meraih sesuatu yang besar pastikan kita dapat melihat 
dengan jelas terlebih dahulu sasaran kita lalu mulai 
merangkai langkah-langkah yang dibutuhkan.

2. Penuh dengan keyakinan
Orang yang kalah selalu pesimis sedangkan seorang 
pemenang selalu bersikap optimis. Mentalitas seorang 
pemenang senantiasa penuh dengan keyakinan yang 
memiliki dasar dan menghasilkan tindakan ke arah 
sasaran. Keyakinan kita dapat menghasilkan berbagai 
strategi yang mendukung untuk meraih suatu tujuan. 
Mentalitas yang penuh keyakinan inilah yang perlu kita 
bangun dalam bekerja maupun dalam berkarir, apa-
lagi kalau kita memiliki tanggung jawab untuk menca-
pai suatu target penjualan atau menyelesaikan suatu 
proyek.

3. Cara pandang yang berbeda
Pemenang melihat dengan cara yang positif, orang 
yang kalah melihat dengan cara yang negatif. 
Pemenang melihat kesempatan, orang yang kalah se-
lalu melihat kesulitan. Pemenang melihat jalan keluar, 
orang yang kalah melihat masalah. Seorang pemenang 
selalu memandang setiap hal dengan cara pandang 
yang berbeda, inilah yang membawa ia meraih hasil 

ASAH
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Begitu banyak arti dari satu kata Performance , tergelitik 
juga untuk mengkaitkan kata tersebut dengan jargon 
yang saat ini sedang ‘hot-hot’ nya  selalu di bicarakan 
dalam setiap seminar Teknologi yaitu IOT.  
Lha terus apa hubungannya ?

Kita coba telisik arti dari jargon  IOT atau  Internet Of Things 
, dalam wikipedia  diterjemahkan sebagai berikut  “ meru-
pakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas 
manfaat dari konektivitas internet yang tersambung se-
cara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi 
data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada 
benda di dunia nyata”    

Sebelum menjawab apakah mungkin atau  tidak , kita si-
mak  pernyataan dibawah ini  ;
Pada pidato pembukaan  International Consumer Elec-
tronics Show (CES) , 5  Januari 2015 di Las Vegas Presiden 
dan CEO Samsung Electronics, BK Yoon,  menyerukan ket-
erbukaan dan kolaborasi  di seluruh industri dalam rangka 
membuka kemungkinan tak terbatas di era Internet of 
Things (IoT).

"Internet of Things memiliki potensi untuk mengubah ma-
syarakat, ekonomi dan bagaimana kita menjalani hidup," 
kata Yoon. "Ini adalah tugas kita untuk bekerja sama se-
bagai bagian dalam industri, dan di berbagai sektor untuk 

mewujudkan berbagai hal menjanjikan dari sebuah era Inter-
net of Things."
Yoon juga menegaskan bahwa IoT harus berpusat pada ma-
syarakat dan sesuai dengan gaya hidup mereka, “Internet of 
Things bukan tentang things atau benda, melainkan men-
genai masyarakat. Setiap orang merupakan pusat dari dunia 
teknologinya sendiri, dan ranah IoT itu akan terus beradaptasi 
dan berganti rupa selagi mereka menjalani hidup.”

Sebagai bagian dari komitmen Samsung untuk mewujudkan 
era IoT, Yoon mengumumkan jadwal untuk membuat teknolo-
gi Samsung memiliki kemampuan IoT.  Pada 2017, semua 
televisi Samsung akan menjadi perangkat IoT, dan dalam lima 
tahun semua hardware Samsung akan siap mendukung IoT, 
lebih mempercepat ekspansi perangkat IoT yang tersedia di 
pasar. Jadi  jawabannya  Bisa dan akan tersedia dipasar mulai  
2017. 

Dalam 2 tahun belekangan ini adalah tanpa kita sadari IOT 
pun sudah kita gunakan, contoh yang sederhana adalah  jam 
tangan pintar (smart wacth)  yang sudah dilengkapi dengan 
heart rate monitor , yang dapat memonitor detak jantung si 
pemakainya, memonitor aktifitas harian si pemakainya dan 
memberitahu si pemakainya apa yang harus dilakukan. 

Kembali  ke arti Performance berdasarkan kamus lengkap 
bahasa Indonesia   Daya Guna, Prestasi, Hasil  dapatkah kita 
samakan dengan IOT. 

oleh : Agus Totowinata - IT Dept.
           

NEWS
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Saya bergabung di DIPA Healthcare pada tahun 1991, 
pada saat itu bernama PT Pradja Farma Hoslab.  Saya ma-
suk melalui jalur normal, mendapat info lowongan dari 
Koran kompas  kemudian mengirimkan CV dan kemudi-
an dipanggil dan dinterview oleh team HRD untuk posisi 
Manajer Umum, dan jabatan itu menjadi awal karir saya 
di DIPA Healthcare.

“Saya selalu terbuka bagi siapa saja dan selalu beru-
saha untuk memahami apa yang sedang dirasakan 
oleh orang lain : “Ngalah kuwi duwuer we kasane” itu 
adalah motto dalam hidup saya, karena saya yakin 
mengalah itu bukan berarti kalah tetapi mengalah 
untuk mencapai kemenangan sejati”.

Manufacturing Director
Soenoe Harmanto

Ada banyak hal yang saya pelajarin dan saya ambil manfaat-
nya selama bekerja di DIPA, tentu saja guru yang paling banyak 
memberikan inspirasi dan melatih saya adalah Bapak Tjipto Pus-
posuharto.  Namun jangan dikira, di bawah kepemimpinan be-
liau maka semua serba mudah karena beliau adalah pemimpin 
yang tegas, harus cepat bertindak dan kalau bisa jangan sampai 
salah. Saya masih ingat suatu peristiwa dimana kepala gudang 
di Bandengan kelupaan membawa kunci gudang padahal pada 

Siap Melayani & Siap Menerima 
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waktu itu, akan ada kunjungan resmi dari bapak Tjipto 
dengan beberapa tamu lainnya. Karena pada saat itu saya 
cuti, maka seluruh tanggung jawab saya serahkan kepa-
da kepala gudang dan departemen lainnya untuk mem-
persiapkan segala sesuatu dengan kunjungan Pak Tjipto 
tersebut.  Ternyata pada hari H-nya, kepala gudang tidak 
membawa kunci dan Pak Tjipto beserta tamu lainnya tidak 
bisa masuk, dan tidak terbayangkan betapa marahnya Pak 
Tjipto saat itu.  

Saat saya cuti, saya sudah mendengar perihal tentang 
kejadian tersebut dan tekad yang ada di dalam diri saya 
siap menerima apapun resikonya.  Dan setelah saya ma-
suk, saya harus tetap melapor kepada Pak Tjipto, awalnya 
saya mencoba mencairkan suasana dengan memberikan 
laporan hal-hal lainnya.  Pak Tjipto di saat itu masih mau 
mendengar beberapa laporan dari saya dan bahkan mem-
berikan tanggapan dan masukan, walaupun sesudahnya 
seperti yang sudah dibayangkan bahwa beliau marah be-
sar terkait peristiwa tentang kunci yang tidak dibawa se-
hingga beliau tidak bisa masuk ke dalam gudang.  Saat itu 
saya hanya bisa berdiam diri dan tidak mencoba menyela 
bahkan tidak berupaya menyanggah. Bahkan setelah Pak 
Tjipto mereda, saya mencoba membahas hal lainnya dan 
sedikit meluruskan apa yang sedang terjadi, dan situasi 
tersebut membuat suasana mencair dan bahkan bisa di-
katakan hubungan saya dengan Pak Tjipto setelah saat itu 
menjadi lebih baik.

Setelah PT Prafa diakuisisi oleh PT Darya Varia, pada tahun 
1996, saya bersama dengan Pak Tjipto mulai mengem-
bangkan bisnis baru yaitu buah Pace atau dikenal dengan 
nama buah mengkudu.  Awalnya kita mencoba mengem-
bangkan buah Pace dalam bentuk minuman, namun kare-
na kadar buah pace lebih besar dari tambahan buah lain-
nya sehingga minuman sedikit berbau maka akhirnya ide 
untuk membuat minuman dari buah Pace gagal.  Kemu-
dian timbul sebuah ide, jika dalam bentuk minuman aro-
manya menyengat, bagaimana kalau mengemas dalam 
bentuk hard capsule (kapsul keras)? Maka kita mulailah 
kita mencoba dengan mendaftarkan produk dengan 
nama Pacekap dan dipasarkan oleh PT Jamu Puspa Inter-
nusa.  Ternyata penerimaan pasar cukup baik, produksi 
Pacekap meningkat, sehingga timbul keinginan untuk 
mengaktifkan kembali pabrik kita yang ada di Majalengka 
- Jawa Barat, yang dulunya bekas pabrik jamur,  menjadi 
pabrik farmasi setelah mengakuisisi pabrik farmasi PT 
Pharmasi Binangkit.

Dan bertepatan pada saat itu pula, muncul peraturan baru 
dari Kementrian Kesehatan bahwa perusahaan yang bisa 
melakukan import adalah perusahaan yang memiliki ijin 
pabrik farmasi.  Maka kita pun mengubah PT Pharmasi 
Binangkit menjadi PT DIPA Pharmalab Intersains sebagai 
Industri Farmasi di Majalengka – Jawa Barat.  Kemudian 

kita mulai melengkapi berbagai fasilitas untuk berproduksi 
dan selanjutnya saya pun dipercaya oleh Bapak Tjipto Puspo-
suharto dan keluarga sebagai Direktur Pabrik PT Dipa Phar-
malab Intersains.

Pabrik kita dibangun di luas tanah seluas 2.5 hektar dan su-
dah tersertifikasi dan mengimplementasikan CPOB (Cara 
Produksi Obat Baik) sejak tahun 2005 (masih atas nama PT 
Pharmasi Binangkit) dan pada tahun 2010 diperpanjang den-
gan CPOB (ASEAN) atas nama PT DIPA Pharmalab Intersains.  
Pabrik secara terus menerus akan berusaha untuk menerap-
kan Sistem Manajemen Mutu dengan melakukan pemastian 
dan pengawasan mutu dan kemanan produk baik produk 
untuk komersil maupun pengembangan serta  melakukan 
pengkajian mutu produk secara berkala. Pengawasan dan 
pemastian mutu meliputi kualitas bahan baku, kemasan, 
prosedur, kesesuain produk dengan dosis serta berbagai pa-
rameter lain yang mempengaruhi kualitas produk.

Sedangkan untuk bangunan dan peralatan, pabrik kita me-
miliki sarana produksi, penyimpanan serta pengujian produk 
yang cukup memadai dan telah dikualifikasi. Pabrik selalu 
melakukan perubahan-perubahan baik sarana produksi, sa-
rana penyimpanan sarana pengujian dan sarana penunjang 
lain untuk menjadi lebih baik dan mengikuti standard ter-
baru.

Pabrik juga terdiri dari berbagai macam mesin sesuai dengan 
kebutuhan dan sudah terkualifikasi  sesuai persyaratan yang 
ditentukan, serta selalu mengadakan upgrade, perubahan 
atau pengadaan ulang terhadap mesin-mesin disesuaikan 
dengan kebutuhan, persyaratan dan teknologi terbaru sep-
erti mesin Soft Capsule, Liquid Oral, Cream/Gel/Ointment, 
Tablet/Caplet, Hard Capsule dan Powder.  Menurut saya itu 
adalah sebuah prestasi dimana dari yang dulu kita memiliki 
pabrik yang terbesar no.3 di Indonesia yaitu PT Pradja Phar-
maceutical Indonesia, kemudian jatuh dan bangkit kembali 
dengan nama PT DIPA Pharmalab Intersains.

Saya merasa bahwa DIPA yang sekarang merupakan peng-
gabungan yang erat antara masa yang dulu, masa sekarang 
dan masa yang akan datang.  Kalau dulu mungkin setiap 
orang dituntut multi task (harus bisa ini dan itu) sedangkan 
sekarang lebih profesional dan lebih fokus.  Hanya saja walau-
pun semuanya sudah profesional, harus tetap diingat sebagai 
rajawali-rajawali DIPA Healthcare, harus tetap saling bersin-
ergi dan harus saling mengingatkan antara satu dengan yang 
lain.  Jika saat ini sudah ada yang benar, maka yang masih  
belum benar jangan ditinggalkan atau dibiarkan begitu saja.  
Mari kita semua untuk selalu terbuka dan siap menerima 
dalam upaya kita untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi.
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TAHUKAH ANDA

Kendaraan Hilang di 
Parkiran, Siapa yang 
Bertanggung Jawab?
Kehilangan kendaraan 
di lokasi parkir pasti ti-
dak diinginkan pemi-
liknya. Dalam praktik, 
memang umum dite-
mui pengelola parkir 
yang memasang tu-
lisan ”kehilangan ba-
rang bukan menjadi 
tanggung jawab pen-
gelola parkir” di lokasi 
parkir sebagai bentuk 
pengalihan tanggung 
jawabnya atas kenda-
raan yang hilang atau 
barang yang hilang 
dalam kendaraan.

Pencantuman tulisan seperti di atas 
pada karcis atau lokasi parkir yang berisi 
pernyataan bahwa tidak bertanggung 
jawab atas kehilangan dikenal dengan 
klausula baku. Berdasarkan Pasal 18 ayat 
(1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlin-
dungan Konsumen  (“UUPK”),  pencan-
tuman klausula baku oleh pelaku usaha 
yang menyatakan pengalihan tanggung 
jawab pelaku usaha adalah dilarang, 
dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK 
klausula tersebut dinyatakan batal demi 
hukum.
Dalam hal hilangnya kendaraan milik 
konsumen, pemilik tempat parkir tidak 
bisa melepaskan tanggung jawab begitu 
saja. Pemilik tempat parkir dapat digugat 
secara perdata karena Perbuatan Mela-
wan Hukum berdasarkan Pasal 1365, 
1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (“KUHPer”). Terlebih apa-
bila karcis, STNK dan kunci kendaraan 
masih di tangan pemiliknya.

Selain itu dapat dilihat di dalam Putusan MA 
No 3416/Pdt/1985, majelis hakim berpendapat 
bahwa perparkiran merupakan perjanjian pe-
nitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya 
kendaraan milik konsumen menjadi tanggung 
jawab pengusaha parkir
Kemudian lebih lanjut dapat di lihat di dalam 
Putusan Mahkamah  Agung  (MA)  Nomor 2078 
K/Pdt/2009  tentang  kewajiban  dan  tanggung  
jawab   pengelola   parkir   untuk   memberikan   
penggantian   kepada   konsumen   pengguna   
jasa  parkir  yang  mengalami  kehilangan/keru-
sakan   dan   kecelakaan   di   lokasi   pelataran   
parkir
Jadi, pemilik atau pengelola tempat parkir harus 
bertanggung jawab terhadap kendaraan yang 
telah dititipkan kepadanya, dan konsumen 
parkir yang dirugikan karena  kendaraannya hi-
lang di lokasi parkir dapat menggugat pemilik 
atau pengelola tempat parkir secara perdata. 
Oleh karena itu, jangan pernah meninggalkan 
karcis parkir dan STNK di dalam kendaraan Anda

oleh : Adestya Subiakta - Legal Dept.


