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A+EDITOR’S NOTE

ATTENTIVENESS wIThoUT ILLNESS

Dear Leaders,

ISeth S. Horowitz, seorang  neuroscientist dari 
Brown University, menyatakan “The difference 
between the sense of hearing and the skill of lis-
tening is attention”. Pernahkah kita mendengar 
suasana  begitu riuh saat hampir seluruh personil 
dalam satu ruangan ngobrol dalam waktu yang 
bersamaan? Keriuhan (baca:brisik) yang tercipta 
di ruangan tersebut mau tidak mau terdengar 
oleh telinga kita. Bisa kita respon, kalau nggak-
pun nggak apa-apa. 

Tapi ada waktu-waktu tertentu kita perlu skill 
untuk mendengar. Saat Atasan meminta kita 
melakukan tugas tertentu, saat Coaching & Coun-
selling bawahan,  saat teman curhat dan sete-
rusnya. Perlu skill of listening dalam mendengar 
komplain, kritikan, curahan hati,  pertanyaan dan 
pernyataan yang membutuhkan feedback dan 
improvement. Baik bagi orang yang menyampai-
kan, bagi kita sendiri, bagi orang lain, bagi team 
maupun bagi organisasi. Tukul dalam acara Bu-
kan Empat Mata sering menyebutkan “listening 
skill”, yaitu kemampuan mendengarkan, mencer-
na, memikirkan/ menganalisa situasinya, sebe-
lum akhirnya memberi komentar sehingga lawan 
bicara merasa nyaman, “nyambung” dan sejajar. 
Setidaknya tahu posisi masing-masing dan ter-
cipta komunikasi yang efektif dan harmonis ka-
rena masing-masing bisa terbuka.

Seberapa seringkah kita mendengar? Apakah kita 
terlalu banyak ngomong? Bermanfaatkah kita bi-
cara banyak, sedikit mendengar? Apalagi tanpa 
skill mendengar..Jika kita mendengar lebih ban-
yak dengan skill, itulah ATTENTIVENESS. 
Karena yang akan kita buat selanjutnya telah se-
suai dengan kebutuhan dan harapan orang lain.
Selamat mendengarkan, dari siapapun itu baik 
atasan, bawahan, rekan kerja, dan orang-orang 
yang nanti akan mempengaruhi hidup Anda. 
Dengarkan Swaradipa edisi ini yang menyoroti 
berbagai kegiatan sebagai wujud bergeraknya 
nadi organisasi, yang tidak cuma “asal mende-
ngar” tapi juga “mendengarkan dengan sepenuh 
hati”. 

“The richness of life doesn’t lie in the loudness and the 
beat, but in the timbres and the variations that you 
can discern if you simply pay attention.” 
We need to listen to the others’ spoken and unspoken 
words. We need to listen to the silence of our own emp-
tiness; to our own unspoken agonies and unexpressed 
yearnings. 



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. 

DAFTAR ISI

Penasehat          Tjipto Pusposuharto, 
               Andre Pusposuharto  

Pelindung           Utojo Pusposuharto
  Magdalena Hutagalung

Pimred   Seto Edi Wulandono
  
Kontributor         Sunarko 
  Andriyanto Wibowo
  Magdalena H
  Edy (Majalengka)  
  Ismilyasih
  Dedi Junaedi
  Frisca
  
Grafis Layout      Eddy Wijaya
               

                              

 1    Editor’s Note :  

 3   SelfDev  :  99 Koin Raja
 
 4    Motivational :  Menunggu Kesempatan

 5    Motivational :  Air sungai yang kotor
 
 6   Info  :  16th Annual Congres of Pediatric...

 9    Events  :  Halal Bihalal

10   Events  :  KODE 2

11  Events  :  Upgrading
 
14   Asah  :  Tahukah Anda?

17   Health  :  Kesemutan

18   Info   :  Training Refreshment Product

20   Jalunik  :  Es Krim Ragusa, Floating Market

22   Asuh  :  Besi Tua dari Eropa

25 Asuh  :  5 Cara Meningkatkan Aura Positif

26 Asuh  :  5 Tanda Anda Perlu Istirahat

27 Ragam  :  How To Make Strawberry Jam

28 Info  :  BPJS

 
 

Kritik dan Saran kirim ke :

DIPA HEALTHCARE
Jl. Raya Kebayoran lama No. 28 

Jakarta 12210, Indonesia
T : +62-21-53653883

email :
swaradipa@dipa.co.id

32SWaradipa
Edisi Juni 2015

1     Editor’s Note    Rupiah Menggeliat, Kita Liat Liat

3     Message from Director   

4     Motivational     Perangkap Tikus

5     Motivational     Direktur atau Tukang Sampah

6     News       Manfaat Call Center

7     News       Website dan Manfaatnya

8     News       Etika Penggunaan Email di Kantor

10   News       Manfaat ID Card

11   News       Menjaga Etika di Kantor

12   Events      Logistic Goes to TMII

14   Events      Training for Trainer

15   Events      First Aid Training

16   Events      Pelatihan MKKG

17   Events      The 10th Annual Scientific Meeting

18   Events      Donor Darah Majalengka

19   Events      Family Gathering Marketing PICA

20   Events      Wisata Anak Gunung Krakatau 

21   Events      Recruitment Story

22   Karir        Job Opportunities

24   Tips          8 Cara Ringan Menikmati Hidup

26   Tips          Liburan Saat Puasa

27   Tips          Foto Seru di Gunung

28   Tokoh       Tjipto Pusposuharto



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

Siapa yang tidak mengenal perusahaan Taxi 
Blue Bird? Perusahaan ini mampu mencipta-
kan image Aman dan Nyaman untuk siapa saja 
yang menggunakan jasa perusahaan ini.  
Sapaan selamat pagi, siang dan sore, apa 
khabar serta hendak kemana (tentunya de-
ngan bahasa yang sopan dan ramah) telah 
menjadi budaya para pengemudi Blue Bird dan 
kemanapun kita pergi, Taxi Blue Bird selalu 
siap mengantar. Faktor inilah yang tidak dimi-
liki oleh perusahaan taksi yang lain.

mengapa kita perlu  mengelola 
Corporate Image ?

Corporate Image yang baik akan memberi berbagai keuntu-
ngan terhadap organisasi, misalnya lebih mudah menciptakan 
penjualan, pemakaian biaya lebih efektif dan efisien, memban-
tu mempermudah hubungan dengan masyarakat/pemerintah, 
menarik pemegang saham, dapat dengan mudah memposisi-
kan perusahaan dalam industri khususnya industri kesehatan, 
dapat menentukan harga premium (tidak kuatir terhadap per-
saingan), dan sebagainya.  Tetapi jika kita tidak memiliki Corpo-
rate Image yang baik, maka hal-hal di atas menjadi sebaliknya.
 
Bagaimana membuat “Corporate Image” yang baik?  Tentunya 
harus dimulai dari seluruh jajaran karyawan DIPA Healthcare 
mulai dari team pemasaran dari Sabang sampai Merauke dan 
team supporting yang ada di DSO, Citarum, KJR, Narogong & 
Majalengka.  

1.  Memiliki nilai-nilai inti Dipa Healthcare (Core Value) yaitu                                            
     Determination, Integrity, Performance dan Attentiveness 

2.  Saling menjaga agar jangan sampai ada karyawan yang me-   
     nyimpang dari kaidah etika dan sistem yang telah disepakati                                                                                                                                       
      bersama.

3. Profesionalisme dari seluruh karyawan dalam menjalankan                                                                                                                                      
     tugas dan tanggung jawabnya

4.  Menunjukkan sikap dan tutur kata yang baik  dan rendah hati                                                                                                                                             
    dalam sehari-hari baik itu di lingkungan kantor maupun de-                                                                                                                                              
     ngan orang lain di luar kantor.

Jika hal-hal tersebut di atas dapat dibangun dan diciptakan 
menjadi budaya sikap kerja dari seluruh insan DIPA Health-
care, kita percaya akan memberikan dampak positif terhadap 
Corporate Image DIPA Healthcare kepada pelanggan kita dan 
masyarakat luas.

Salam,
Utoyo Pusposuharto

Mengapa Kita Perlu Peduli Dengan 
“Corporate Image?”
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Suatu malam, pemilik rumah terbangun mende-
ngar suara keras perangkap tikusnya berbunyi me-
nandakan telah memakan korban. Ketika melihat 
perangkap tikusnya, ternyata seekor ular berbisa. 
Buntut ular yang terperangkap membuat ular se-
makin ganas dan menyerang istri pemilik rumah. 
Walaupun sang Suami sempat membunuh ular ber-
bisa tersebut, sang istri tidak sempat diselamatkan.
Sang suami harus membawa istrinya kerumah sakit 
dan kemudian istrinya sudah boleh pulang namun 
beberapa hari kemudian istrinya tetap demam. Ia 
lalu minta dibuatkan sop ceker ayam oleh suami-
nya (kita semua tau, sop ceker ayam sangat ber-
manfaat buat mengurangi demam). Suaminya de-
ngan segera menyembelih ayamnya untuk dimasak 
cekernya.
Beberapa hari kemudian sakitnya tidak kunjung 
reda.  Seorang teman menyarankan untuk makan 
hati kambing. Ia lalu menyembelih kambingnya un-
tuk mengambil hatinya. 
Masih, istrinya tidak sembuh-sembuh dan akhirnya 
meninggal dunia. Banyak sekali orang datang pada 
saat pemakaman sehingga sang Petani harus me-
nyembelih sapinya untuk memberi makan orang-
orang yang melayat.
Dari kejauhan, sang tikus menatap dengan penuh 
kesedihan. 

Beberapa hari kemudian ia melihat perangkap tikus tersebut sudah 
tidak digunakan lagi.

Cerita diatas bisa menjadi ilustrasi yang tepat untuk memahami 
sikap empati dan kepeduliaan kepada orang lain, yang nampak-
nya semakin langka sekarang ini. Ketika mengetahui seseorang se-
dang menghadapi masalah atau kesulitan, sebaiknya kita memiliki 
kepedulian. Bukan sikap acuh tak acuh dan menganggap hal itu 
bukanlah urusan kita. 
Dalam lingkungan pekerjaanpun demikian. Sebaiknya mengem-
bangkan sikap empati dan memiliki kepedulian dengan masalah 
dan kesulitan orang lain. 
Dalam satu organisasi misalnya,  ketika mengetahui ada bagian 
lain yang mengalami kesulitan atau masalah, sebaiknya jangalah 
acuh tak acuh dan merasa itu bukan bagian saya. Mungkin tidak 
berpengaruh langsung dengan kita atau bagian kita, tetapi bisa 
jadi dampaknya melebar mempengaruhi ke bagian kita juga, seba-
gaimana ilustrasi cerita diatas.

Kemampuan berempati dalam dunia kerja sangat penting penga-
ruhnya. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan terhadap 
lebih dari tujuh ribu orang Amerika Serikat serta dari 18 negara lain 
yang disampaikan oleh Daniel Golemen dalam bukunya Emotional 
Intelegence.  Golemen  menyatakan bahwa, manfaat kecakapan em-
pati atau mampu membaca perasaan orang lain  itu mencakup lebih 
pandai menyesuaikan  diri secara emosional, lebih mudah bergaul, 
lebih dikenal, pandai bekerjasama dan lebih peka terhadap kepen-
tingan orang lain. 
Unsur- unsur ini yang akan semakin menghidupkan energi positif 
yang menunjang keberhasilan seseorang dalam pekerjaan dan ke-
hidupan.

-SUATU HARI KETIKA ANDA MENDENGAR SESEORANG DALAM KESU-
LITAN DAN MENGIRA ITU BUKAN URUSAN ANDA, PIKIRKANLAH SEKALI 
LAGI-

-AKO-

PERANGKAP
TIKUS

Sepasang suami dan istri petani pulang 
kerumah setelah berbelanja. Ketika mereka 
membuka barang belanjaan, seekor tikus 
memperhatikan dengan seksama.
Ternyata, salah satu yang dibeli oleh petani 
ini adalah Perangkap Tikus. Sang tikus kaget 
bukan kepalang. Ia segera berlari menuju 
kandang dan berteriak “Ada Perangkap Tikus 
di rumah!”.
Ia mendatangi ayam dan berteriak “ada 
perangkap tikus” Sang Ayam berkata “Tuan 
Tikus..., Aku turut bersedih, tapi itu tidak ber-
pengaruh terhadap diriku”
Sang Tikus lalu pergi menemui seekor Kam-
bing sambil berteriak. Sang Kambing pun 
berkata “Aku turut bersimpati, tapi tidak ada 
yang bisa aku lakukan”
Tikus lalu menemui Sapi. Ia mendapat jawa-
ban sama. “maafkan aku. Tapi perangkap ti-
kus tidak berbahaya buat aku sama sekali”
Ia lalu lari ke hutan dan bertemu Ular. Sang 
ular berkata “Ahhh...Perangkap tikus yang 
kecil tidak akan mencelakai aku”
Akhirnya Sang Tikus kembali ke rumah de-
ngan pasrah mengetahui kalau ia akan meng-
hadapi bahaya sendiri.

moTIVATIoNAL
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Suatu pagi, seorang wanita berpenampilan menarik beru-
sia 40-an membawa anaknya memasuki area perkantoran 
sebuah perusahaan terkenal.
Karena masih sepi, mereka duduk di taman samping ge-
dung sambil menikmati cemilan, seraya menikmati ham-
paran hijau nan asri.
Selesai makan, dengan santai si wanita membuang sem-
barangan tisu bekas pakai.
Tidak jauh dari situ, ada seorang kakek tua berpakaian 
sederhana memegang gunting untuk memotong ranting.
Dengan menatap tajam, kakek itu menghampiri, memu-
ngut sampah tisu dan membuangnya ke tempat sampah. 
Beberapa waktu kemudian, kembali wanita itu membuang 
bekas makanan tanpa rasa sungkan. Lagi-lagi kakek itu 
dengan sabar memungut dan membuangnya ke tempat 
sampah.

Sambil menunjuk ke arah sang kakek, si wani-
ta itu lantang berkata ke anaknya, ”Nak, kamu 
lihat kan, jika tidak sekolah dengan benar, 
nanti masa depan kamu cuma seperti kakek 
itu. Kerjanya mungutin dan buang sampah! 
Jelas, ya?”
Si kakek meletakkan gunting dan menyapa 
wanita itu, “Permisi, ini adalah taman pribadi, 
bagaimana Anda bisa masuk ke sini?”
Wanita itu dengan sombong menjawab, 
“Saya? Oh, saya adalah calon manager import 
dan logistik yang dipanggil oleh perusahaan 
ini”.
Di waktu yang bersamaan, seorang pria den-
gan sikap sopan & hormat menghampiri sam-
bil berkata, ”Pak Presdir, mau mengingatkan 
saja, rapat sebentar lagi akan segera dimulai.”
Sang kakek mengangguk. Lalu sambil men-
garahkan matanya ke wanita di situ, dia ber-
kata tegas, “Manager, tolong sampaikan un-
tuk wanita ini, bahwa dia tidak cocok untuk 
mengisi posisi apa pun di perusahaan ini.” 
Sambil melirik ke arah si wanita, si manager 

DIREKTUR ATAU 
TUKANG SAMPAH

menjawab cepat, “Siap Pak Presdir, akan saya 
jalankan sesuai perintah Bapak.”

Setelah itu, sambil berjongkok, sang kakek 
mengulurkan tangan sambil membelai 
kepala si anak yang sejak tadi memperhati-
kannya. “Nak, di dunia ini, yang penting ada-
lah belajar untuk menghormati setiap orang, 
siapa pun dia, entah direktur atau tukang 
sampah sekalipun"! 
-SBR-
(Sumber: Hadian Wijayanto; Agent Of Change)

moTIVATIoNAL
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Perusahaan yang sedang berkembang akan menyebabkan 
jumlah klien akan berkembang juga. Pelanggan tidak lagi 
berasal dari satu lingkungan atau satu kota saja tetapi seka-
rang tersebar lintas batas bahkan negara.  Karyawan peru-
sahaan akan mengalami kesulitan menghadapi   panggilan 
telepon.  Telepon atau ponsel perusahaan secara bertahap 
akan mengalami aktifitas yang  padat dan belum lagi signal 
yang tidak stabil sehingga sulit dihubungi.  Menjadi resiko 
timbulnya kekecewaan pelanggan jika mereka kesulitan 
menghubungi kita. 
Sebagai perusahaan yang selalu ingin maju, kita tahu bah-
wa kita harus menerapkan solusi cepat atau pelayanan yang 
maksimal kepada pelanggan kita jika tidak bisnis kita akan 
mengalami kesulitan di kemudian hari.  

mENINGKATKAN hUBUNGAN PELANGGAN 
Karena penelepon (pelanggan) dapat langsung terhubung 
ke Call Center dan mendapatkan solusi yang cepat, maka 
mereka akan merasa nyaman, karena waktu yang dipergu-
nakan lebih singkat. Hal ini akan meningkatkan hubungan 
yang baik dengan pelanggan kita.  Persepsi pelanggan ten-
tang perusahaan kita pun menjadi baik.

mENINGKATKAN EFISIENSI 
Sebuah Call Center memungkinkan staf/karyawan untuk 
menangani lebih banyak pelanggan pada setiap waktu 
tertentu.  Richard Burgess CEO sebuah perusahaan farmasi 
besar bisa membuktikan ini. “Pertumbuhan perusahaan 
kami sangat cepat, dokter banyak meresepkan Obat tetapi 
pelanggan juga sering meminta deskripsi produk. Staf kami 
tidak bisa menangani hal ini. Layanan call center memecah-
kan dilema kami. Sekarang personel kami dapat melayani  
setiap panggilan yang masuk dan memberikan layanan 
yang diperlukan dalam waktu yang lebih singkat dan mem-
buat pelanggan senang. Ini berarti untuk secara keseluru-
han lebih efisien”.

mEmINImALKAN BEBAN 
Dengan call center yang memiliki perangkat lunak dan-

mANFAAT CALL CENTER BAGI PERUSAhAAN
sistem yang tepat, 1 staf yang sama akan dapat menangani 
panggilan lebih dari satu. Sarah Danitz seorang manajer 
perusahaan asuransi   telah  mengatakan “Kami telah men-
geluarkan  biaya overhead besar jika kita menyewa tenaga 
tambahan untuk menangani panggilan yang masuk. Seba-
liknya, ketika kita beralih ke call center, ini memuaskan dan 
memenuhi permintaan kami. Kami dapat menghemat uang 
dalam  jangka panjang, seperti yang anda lihat anda tidak 
perlu menyewa tenaga tambahan atau menginstal saluran 
telepon tambahan untuk memenuhi volume panggilan”.

DISPLAY STATISTIK 
Dalam helpdesk biasa di kantor kita tidak dapat melacak jum-
lah panggilan yang kita terima setiap hari, berapa banyak dari 
panggilan yang positif diselesaikan dan berapa banyak pene-
lepon yang berpaling dll.  Sebuah call center, bisa membuat 
data statistik sehingga kita akan tahu langkah-langkah untuk 
mengambil tindakan dalam meningkatkan bisnis kita. “Kami 
tidak pernah memperhatikan jumlah panggilan kami di masa 
lalu kata Michigan”. Tetapi dengan call center memberikan 
kita data, kita melihat beberapa pola dan mencari cara untuk 
perbaikan. Statistik call center ini benar-benar membantu”.

Dipa Healthcare juga peduli tentang manfaat Call Center.
Per 1 Mei 2015 yang lalu dengan jam kerja mulai hari Senin – 
Jumat jam 08.00 – 17.00 wib.  Dipa Call Center go live & men-
jadi pusat informasi tentang seluruh bisnis Dipa Healthcare 
dengan memberikan solusi yang tepat dan akurat kepada 
setiap keluhan pelanggan tentang produk, keluhan terhadap 
pelayanan team sales & marketing kami di lapangan, keterse-
diaan produk di outlet, pertanyaan tentang perusahaan, dan 
lain sebagainya.  

Penting untuk mengetahui nomor akses DIPA Call Center : 
0804-1111-100, nomor akses yang mudah diingat dan dapat 
diakses melalui operator seluler dan Telkom.  Temukan Logo 
Dipa Call Center kita di website, iklan dan material promosi 
lainnya.

NEwS
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www.dipa.co.id

Website disebut juga site, situs, situs 
web, atau portal. Secara makna sebuah 
website adalah sekumpulan halaman 
informasi yang disediakan melalui jalur 
internet sehingga bisa diakses di selu-
ruh dunia selama terkoneksi dengan 
jaringan internet tanpa terbatas ruang 
dan waktu.

Website merupakan sebuah komponen 
yang terdiri dari teks, gambar, suara 
animasi sehingga menjadi media infor-
masi yang menarik untuk dikunjungi 
oleh orang lain. 

Sebuah website adalah representasi 
virtual anda atau bisnis anda yang be-
rada di internet. 
Dengan perkembangan teknologi 
yang semakin cepat, semua orang 
menginginkan informasi dapat tersaji 
dengan cepat dan akurat. Tanpa meli-
hat seberapa besar bisnis anda,  apa-
pun bisnis anda, sungguh disayangkan 
jika tidak memiliki website yang mana 
hampir semua calon konsumen meng-
gunakan fasilitas ini untuk memenuhi 
kebutuhannya akan informasi produk-
produk yang dipasarkan.

WEBSITE & MANFAATNYA
mANFAAT wEBSITE :
Dengan memiliki website untuk                                                                                                          
usaha, berarti usaha sudah berada 
selangkah lebih maju dibandingkan 
kompetitor yang belum memiliki 
website. Adapun beberapa manfaat 
website adalah :

Meningkatkan brand/prestise peru-
sahaan mata pelanggan dan calon 
pelanggan.

Melalui website dapat memberikan 
informasi secara update kepada 
pelanggan. Baik berupa informasi 
produk atau dukungan terhadap 
produk yang telah dibeli.

Website menampung produk dan 
informasi sebanyak-banyaknya. 

Media Advertising (koran, tabloid, 
brosur) hanya pancingan saja. Pem-
baca akan mencari informasi lebih 
banyak melalui website Anda.

Produk dan informasi akan terpu-
blikasi ke seluruh dunia.
(Media advertising hanya terbatas 
lokal saja).

Memudahkan setiap pelanggan untuk 
menghubungi, dan mendapatkan in-
formasi produk dan jasa.

Mendapatkan Pelanggan Baru setelah 
melihat informasi yang menarik  ada di 
website.

Salah satu kunci utama suksesnya 
sebuah website adalah website yang 
mampu menarik sebanyak mungkin 
pengunjung sebagai pelanggan.

Kunjungi website Dipa Healthcare : 
www.dipa.co.id atau jika anda search 
melalui Google silahkan ketik Dipa 
Healthcare dan nikmati informasi ten-
tang bisnis Dipa Healthcare.

NEwS



Pikirkan saat-saat dimana anda mendengar sese-
orang di kantor berkata dengan nada kurang meny-
enangkan, “Kan, saya sudah mengirim anda email”. 
Jika anda memiliki masalah dengan seseorang, bi-
carakan dengan orang tersebut secara langsung. Jan-
gan gunakan email untuk menghindari situasi yang 
kurang menyenangkan atau untuk menutupi sebuah 
kesalahan.

Tetaplah sopan, dan jangan menjadi pribadi “urakan“. 
Rekan-rekan kerja anda bisa saja menggunakan singka-
tan-singkatan yang umum digunakan dalam email, na-
mun saat berkomunikasi dengan pelanggan luar, setiap 
orang harus mengikuti aturan penulisan standar. Pesan 
email anda mencerminkan anda dan perusahaan/lem-
baga anda, jadi aturan “tradisional” dalam hal ejaan, tata 
bahasa maupun tanda baca tetaplah berlaku.
Tulislah pesan anda secara singkat, padat, jelas dan 
langsung pada inti permasalahan. 
 
         Karena anda menggunakan  
                    penulisan yang sesuai  
      dengan tata bahasa,         
                                              maka bukan berarti  
           pesan yang anda tulis  
                              harus jadi panjang. 
               Tidak ada yang  
                lebih “menyiksa”  
                selain menelu 
                suri suatu pesan  
                email yang dua kali  
                lebih panjang dari
               pada yang sebe 
                               narnya diperlukan.  
           Konsentrasikan pada  
         satu subjek untuk  
       setiap pesan bilamana  
                   memungkinkan.
             Pergunakan huruf besar  
         pada  awal kalimat saja 
  (Sentence case).
  
mENGGUNAKAN hURUF BESAR SEmUA SEPERTI INI 
AKAN TERLIhAT SEPERTI ANDA SEDANG BERTERIAK. 
Menggunakan huruf kecil semua seperti ini memberi ke-
san anda malas. 
Untuk memberi penekanan, pergunakan asterisk (*) atau 
dengan mencetak tebal (Bold) pada satu atau beberapa 
kata penting. Janganlah – untuk alasan apapun – meng-
gunakan berbagai macam warna dan gambar yang ter-
cantum di dalam pesan anda karena tidak setiap orang 

Etika Penggunaan

Jangan gunakan 
email sebagai alasan 
untuk menghindari 

kontak personal. 
Jangan lupakan nilai 

dari sebuah tatap 
muka atau bahkan 
komunikasi suara. 
Komunikasi lewat 

email tidaklah tepat 
saat mengirimkan 
pesan-pesan yang 
membingungkan 

atau “bernada” 
emosi. 

 

menggunakan program email yang dapat menampil-
kannya.

Pergunakanlah Blind Courtesy Copy dengan tepat. 
Jangan gunakan blind courtesy copy (BCC) untuk 
mencegah orang-orang mengetahui kepada siapa 
saja anda mengirimkan salinannya; dan akan lebih 
menunjukkan rasa percaya diri, jika anda secara lang-
sung memberikan courtesy copy (CC) kepada setiap 
orang yang menerima salinannya. Pergunakan BCC, 
walau bagaimanapun, saat mengirimkan ke suatu 
daftar distribusi yang besar, sehingga para penerima 
email tidak perlu melihat daftar nama yang panjang. 
Hati-hati saat menggunakan CC; penggunaan yang 
berlebihan akan memenuhi inbox setiap penerima. 
Berikan salinan hanya kepada orang yang secara 
langsung terlibat.

Ingatlah bahwa email kurang terjaga privasinya. 
Beberapa kali melihat seseorang dipecat dari perusa-
haan karena menyalahgunakan email. Email kantor 
saat ini dipandang sebagai milik dari perusahaan, dan 
bisa diambil, diperiksa dan dipergunakan (sebagai ba-
rang bukti) di pengadilan. Kecuali jika anda menggu-
nakan perangkat enkripsi (entah perangkat keras atau 
perangkat lunak), anda harus beranggapan bahwa 
pengiriman email di internet tidaklah (selalu) aman. 
Jangan cantumkan di email, pesan yang tidak akan 
anda cantumkan di kartu pos. Ingatlah bahwa email 
dapat diteruskan, jadi para penerima yang tidak di-
inginkan, dapat melihat apa yang anda ketikkan. Anda 
bisa juga secara tidak sengaja salah mengirimkannya, 
jadi selalu jaga isinya untuk tetap profesional untuk 
menghindari hal-hal yang mempermalukan anda.

Lakukan pengiriman email secara sekaligus ke 
sekelompok penerima (group email) pada saat 
tertentu saja. 
Kirimkan email ke sekelompok orang hanya jika itu 
berguna bagi setiap penerima. Gunakan tombol “Balas 
semua” (Reply All) hanya jika membutuhkan suatu 
hasil yang memerlukan masukan dari orang banyak, 
dan hanya jika ada sesuatu yang anda ingin tambah-
kan. Para penerima email akan merasa terganggu jika 
membuka suatu email dan cuma terisi pesan “Aku 
juga!”.

di Kantor
NEwS
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Gunakan baris Subject untuk menunjukkan isi dan mak-
sud.  
Jangan hanya mengatakan “Hai!” atau “Dari Laura.” Sepakati 
bersama untuk menggunakan singkatan-singkatan yang 
secara cepat menunjukkan tindakan yang diperlukan. Se-
bagai contoh, tim anda dapat menggunakan <AR> atau 
berarti “Action Required” (Segera Ditangani), atau <MSR> 
untuk Monthly Status Report (Laporan Status Bulanan). 
Merupakan suatu praktek yang bagus untuk mengikutser-
takan kata “Long” (Panjang) pada baris Subject – jika diper-
lukan – sehingga para penerima pesan mengetahui bahwa 
email tersebut akan cukup memakan banyak waktu untuk 
membacanya.

Jangan mengirim pesan berantai, peringatan virus atau 
email “sampah”. 
Selalu periksa situs antivirus yang terpercaya atau bagian IT 
dari perusahaan anda sebelum mengirimkan suatu peringa-
tan virus. Jika anda berulangkali menerima email candaan 
dari teman yang mengganggu anda, berterus-teranglah 
dan mintalah nama anda untuk dihilangkan dari daftar kiri-
mannya. Arahkan email yang bersifat pribadi ke akun email 
personal anda (atau ‘Japri’ – Pentj).

Ingatlah bahwa nada bicara 
anda tidak “terdengar” di email. 
Pernahkan anda menginformasikan sesuatu yang bersifat 
kasar, namun penerima email keliru menanggapinya? Ko-
munikasi lewat email tidak dapat menghantarkan nuansa 
komunikasi verbal. Dalam upaya menambahkan “nada bi-
cara”, beberapa orang menggunakan emoticon, namun per-
gunakan sesekali saja sehingga anda tidak terkesan kurang 
profesional. Selain itu, janganlah beranggapan bahwa 
menggunakan smiley akan “mencairkan” pesan yang susah 
dipahami.

Gunakan tanda tangan (signature)  email yang mencan-
tumkan keterangan/ informasi kontak mengenai anda. 
Untuk memastikan bahwa orang-orang mengetahui siapa 
anda, cantumkan tanda tangan yang memiliki informasi 
kontak, termasuk alamat email tersebut, alamat situs dan 
nomor telepon anda.

Buatlah ringkasan untuk diskusi yang panjang. 
Menggulung layar berlembar-lembar ke bawah pada set-
iap balasan untuk memahami suatu diskusi adalah cukup 
tidak mengenakkan. 
Daripada melanjutkan untuk meneruskan setiap balasan 
pesan, sisihkan sedikit waktu untuk meringkasnya bagi 
pembaca pesan anda. Anda bahkan dapat menyoroti atau 
mengutip beberapa teks, lalu memasukkan respon  anda. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Jika anda meneruskan atau mengirimkan kembali suatu 
pesan yang anda terima (secara langsung), jangan ubah 
kata-katanya.
- Jika anda hendak mengirimkan kembali suatu pesan 
yang diperoleh secara pribadi ke sebuah grup/kelompok, 
mintalah ijin kepada pengirim pesan tersebut terlebih da-
hulu. Berikan atribut yang sesuai.

Jangan mengirim surat elektronik dengan lampiran 
(attachment) yang terlalu besar (lebih dari 512 kB). 
Tidak semua orang mempunyai akses Internet yang ce-
pat, dan ada kemungkinan lampiran tersebut melebihi 
kapasitas surat elektronik penerima, sehingga akan dito-
lak mailserver penerima. Selain itu, perhatikan juga bah-
wa beberapa penyedia surat elektronik juga menerapkan 
batasan tentang jumlah, jenis, dan ukuran surat elektronik.  
-MLN-

di Kantor
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Ketika semua karyawan menggunakan kartu ini, maka kesan yang muncul adalah kesan positif. Rapi dan for-
mal akan mewarnai suasana kerja di perusahaan. mereka mampu menjaga wibawa mereka dalam bekerja, serta 
memiliki kebanggaan tertentu dengan pekerjaan dan jabatan mereka masing-masing. hal ini tentunya akan 
sangat berguna bagi hasil kinerja yang mereka berikan kepada perusahaan. mereka akan berusaha untuk mem-
berikan kinerja terbaik mereka sebagai bentuk kontribusi mereka pada perusahaan. 

Selain itu, mereka juga dapat menjaga tingkah laku mereka dalam bekerja, sehingga dapat lebih profesional ketika 
berada di kantor dan menggunakan Id card sebagai atribut mereka selama bekerja. Secara tidak langsung mereka akan 
menjadi lebih mudah dikenali. Tidak hanya dikenali oleh divisi mereka saja, tapi semua. 

Akan lebih mudah bagi Anda sebagai pemiliki perusahaan atau divisi-divisi terkait untuk memberikan penilaian ter-
hadap kinerja dan attitude mereka dalam bekerja. Penilaian ini nantinya akan terkait dengan evaluasi karyawan yang 
dilakukan secara berkala. Tentunya akan memberi dampak positif juga untuk para karyawan dalam berusaha menjadi 
yang terbaik. 

ID CARD atau kartu identitas memiliki 
fungsi tidak hanya sebagai kartu identi-
tas karyawan, anggota sebuah perusa-
haan atau organisasi, akan tetapi mem-
punyai arti sendiri dalam mendukung 
formalitas dan image perusahaan atau 
organisasi.

Berikut adalah beberpa manfaat peng-
gunaan Kartu Identitas / ID CARD:

* Saat semua  menggunakan kartu 
ID / ID CARD maka kesan rapi dan 
formal sangat kelihatan sehingga 
memberi kesan positif pada suasana 
kerja.

* Saat Customer / Tamu berkunjung 
kesan formal dan rapi dapat dimun-
culkan.

MANFAAT
ID CARDMANFAAT

ID CARD

MANFAAT
ID CARDMANFAAT
ID CARD

MANFAAT
ID CARD

MANFAAT
ID CARD

MANFAAT
ID CARD

MANFAAT
ID CARD

MANFAAT
ID CARD

MANFAAT
ID CARD

MANFAAT
ID CARD

MANFAAT
ID CARD

MANFAAT
ID CARD

* Customer / tamu tidak susah un-
tuk mengenal dan meminta bantu-
an kepada karyawan sesuai dengan 
divisi dan nama pada kartu ID / ID 
CARD.

* memisahkan secara tegas antara 
karyawan dan non karyawan, ang-
gota atau non anggota untuk men-
jaga keamanan , penyusupan, dan 
hal-hal yang tidak diinginkan  .

* Kartu ID / ID CARD DIPA dapat 
digunakan juga sebagai alat jami-
nan di Rumah Sakit yang menerima 
Surat Jaminan Perusahaan ketika 
karyawan akan dirawat.

* Dengan penggunaan kartu iden-
titas maka sangat memungkinkan 
untuk penerapan access control 
dimana hanya dengan kartu ID se-
orang karyawan dapat masuk ke 
ruangan yang bersangkutan.

Dalam lingkungan DIPA Healthcare, 
penggunaan ID Card juga terus diso-
sialisasikan sebagai salah satu ben-
tuk pertanggungjawaban kita seba-
gai karyawan DIPA, tempat dimana 
kita berkarya. 
Aturan penggunaannya pun juga su-
dah tertuang didalam SKP No. 007/
SKP/IX/2014 dan SKP No. 006/SKP/
VIII/2012.

NEwS
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Dalam rangka memperingati spirit Kebangkitan Nasional 2015 
diadakan acara “Kearifan Lokal” Budaya Menjaga Lingkungan 
di Pelataran Candi Bentar Taman Mini Indonesia Indah, Sabtu 
16 Mei 2015 lalu. Team Logistik Narogong yang terdiri dari Kar-
yawan DPI dan DPL berkesempatan hadir di Taman Mini sembari 
gathering bersama keluarga karyawan. 
Rombongan yang terdiri dari 2 bus, dan beberapa peserta da-
tang menggunakan kendaraan pribadi sudah mulai tiba sejak 
pukul 08.30 dan dimulai dengan sambutan yangdilanjutkan 
aneka lomba anak-anak hingga dewasa mulai pukul 10.00 wib. 
Selain lomba, ada juga games tebak lagu diiringi Mas Wisnu 
membawakan lagu-lagu dengan penyanyi yang rata-rata pen-
datang baru, alias baru datang langsung nyanyi. 

Acara joged dengan sejumlah hadiah hiburan menam-
bah serunya acara gathering. Pasangan Bagus, Yusmanto, 
Ari, dan Ranu bergoyang dumang sambil membentuk 
abjad D-I-P-A. 
Tak terasa menjelang pukul 12.00 Panitia mempersilakan 
peserta menyantap nasi box yang disediakan di Anju-
ngan Lampung tetap diiringi hiburan rakyat, dari kita 
untuk kita. Nampak kelelahan tergambar diraut wajah 
anak-anak, namun karena mereka menemukan teman-
teman baru, kelelahannya tertutup kelucuannya. Anak 
dari Ahmad Mawalid yang tampak lucu karena hanya 

LOGISTIC GOES TO TAMAN MINILOGISTIC GOES TO TAMAN MINI
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mau hadiahnya, namun tidak mau ikut lomba-lombanya 
menuai tawa peserta lainnya.
Setelah ISHOMA, rombongan meluncur ke Taman Burung 
sekitar pukul 13.00. Meski jaraknya tidak terlalu jauh, perlu 
waktu setengah jam lebih hingga tiba di Taman Burung. 
Peserta kembali bersemangat karena banyak diantaranya 
yang belum pernah berkunjung dan masuk ke Tamn Bu-
rung. Di pintu masuk saja kita bisa langsung berfoto ber-
sama dengan burung Nuri besar, dan Elang, cukup dengan 
menambah 5.000 rupiah saja.
Dan didalam, masih ada kaktua, Burung Hantu, bahkan 
Rajawali yang gambarnya selam ini tampil sebagai back-
ground DIPA pun ada.
Hari sudah semakin sore, sekitar pukul 15.00 wib, peserta 
menuju ke arah Panggung Utama acara Ruwatan Nasional. 
Ada yang mengunjungi pameran, ada yang nonton konser, 

menikmati stand pariwisata Bromo, Ujung Kulon, Pangra-
ngo, Wakatobi dan lain-lain. Dari contoh budidaya terumbu 

LOGISTIC GOES TO TAMAN MINI

karang dan mangrove, hingga batu akik Sulawesi tampil 
disana. Sebagian lainnya menemani anak-anak bermain di 
sekitar Tugu karena suasana yang sejuk dan nyaman untuk 
bermain-main.
Setelah berfoto-foto bersama dan menyaksikan pameran, 
peserta diajak makan malam bersama, wajah kembali cerah 

karena seharian beraktifitas di tempat ini. Meski situasi sa-
ngat ramai dan macet di dalam lingkungan Taman Mini ka-
rena ada beberapa acara besar diselenggarakan bersamaan, 
secara keseluruhan acara berjalan lancar, cuaca mendukung, 
dan semua peserta dalam kondisi sehat. Yang terpenting 
adalah kesan kebersamaan yang tercipta berkat dukungan 
Perusahaan. Sebahagian peserta sempat mengutarakan 
kebanggaannya dan terimakasih kepada manajemen yang 
peduli kepada karyawannya dengan berpartisipasi pada 
acara semacam ini.
Salam kompak dan sukses selalu Team Logistik Narogong.
(red)

LOGISTIC GOES TO TAMAN MINI
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Memasuki pertengahan kuartal ke-2, HR Training menyeleng-
garakan pelatihan kembali. Berawal dari inisiatif HR Training ter-
hadap Rajawali Dipa yang keseharian mereka lebih banyak berin-
teraksi di luar, tentunya dengan Customer yang sering kali diminta 
untuk melakukan presentasi produk. Oleh sebab itu HR Training 
melaksanakan program pelatihan Training For Trainers dengan 
tema “Becoming FUN and Inspiring Trainer” yang dilaksanakan 
pada tanggal 4-5 Mei 2015 di Auditorium DIPA Healthcare.

Sasaran dari program pelatihan ini adalah para peserta mampu 
menerapkan prinsip-prinsip Adult Learning pada saat mereka 
memberikan Training. Selain itu para peserta juga diharapkan 
mampu melakukan tehnik-tehnik training kreatif, tehnik meng-
gunakan presentasi yang mudah diingat pada saat memberikan 
pelatihan serta mampu meningkatkan kemampuan dan keahlian 
dalam memberikan Training secara FUN dan menginspirasi.
Peserta Training kali ini diikuti oleh tim sales & marketing Licensed 
Product Division (PM, NSM dan BUM), tim marketing Analytical 
Lab.Division (PM dan PE), tim marketing MRK (PM dan PE) serta 
Medical Scientific, Scientific Training dan Training Coordinator. 

hari ke - 1 (satu) 
Diawali dengan perkenalan yang luar biasa oleh Trainer Bpk. In-
dra dari vendor PQM, dimana seluruh peserta berkumpul mem-
bentuk lingkaran dan memperkenalkan diri masing-masing serta 
diminta untuk membuat kata inspiratif dari awalan Huruf yang 
tidak ada dalam nama peserta. Kemudian dilanjutkan dengan 
pembahasan materi yang seringkali diselingi dengan ice break-
ing dan energizer yang luar biasa serta video dan games yang 
sangat inspiratif. Terdapat pembahasan prinsip pembelajaran 

orang dewasa, fokus kepada peserta, mindset se-
orang trainer handal, menerapkan pembelajaran 
fun bukan funny, pelathan yang berfokus pada 
sasaran dan melatih intonasi & bahasa tubuh ke-
tika tampil di depan umum. Materi hari ke - 1 me-
nitikberatkan pada persiapan diri dan kemam-
puan diri yang dibutuhkan untuk menjadi trainer 
yang mampu membangun suasana enjoy dalam 
pelatihan dan memberi inspirasi peserta untuk 
bertindak. Di akhir sesi seluruh peserta diminta 
untuk menuliskan hal-hal yang menghambat 
dalam diri dalam sebuah balon yang kemudian 
hal-hal tersebut harus kita hapus dalam diri kita 
dengan cara memecahkan balon tersebut agar 
hal-hal yang dapat menghambat dalam diri me-
reka tersebut menjadi tidak ada.

hari ke – 2 (dua) 
Seluruh peserta melaksanakan simulasi praktek 
(Skill Practice) dengan cara melakukan presen-
tasi seperti yang biasa mereka lakukan pada saat 
bekerja. Setiap peserta tampil satu-persatu ber-
gantian yang dibagi dalam 2 kelas berbeda. Se-
tiap peserta tampil selama ± 12 menit dari mulai 
melakukan opening pelatihan sampai penutup 
(kesimpulan pelatihan). Setiap kelas dipimpin 1 
orang instruktur oleh tim PQM Consultants yaitu 
Bpk. Indra Soerjaatmadja pada kelas pertama 
dan Ibu Sri Haryati pada kelas kedua.  Setelah 
penampilan selama 12 menit selesai, setiap pe-
serta mendapatkan feedback dari peserta dan 
instruktur terhadap kelebihan dan perbaikan 
yang dibutuhkan berdasarkan penampilannya 
tersebut Disini seluruh peserta dapat memahami 
bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak mereka 
lakukan selama ini dalam tatacara prsentasi yang 
baik dan benar. Aspek-aspek yang menjadi soro-
tan adalah skill mengajar, isi presentasi, tehnik 
mengelola audience serta menggunakan alat 
bantu atau media.

Semoga dengan diadakannya pelatihan ini dapat 
memberikan kualitas kinerja Rajawali Dipa tentu-
nya dalam hal meningkatkan skill prsentasi.
-DRI-
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Tujuan dari Pelatihan kali ini adalah 
memberikan pemahaman dan penger-
tian pada peserta mengenai cara dan 
tehnik pertolongan pertama yang be-
nar. Di awal pelatihan seluruh peserta 
diberikan pemahaman oleh Bpk. Rich-
ard dari Business Service Department 
mengenai pemberian pertolongan per-
tama atau kepada penderita yang sakit 
atau cedera kecelakaan 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 Kor-
ban (Tehnik Evakuasi dan Transportasi).

Setelah seluruh peserta mendapat teori 
mengenai pemahaman P3K (Pertolon-
gan Pertama Pada Kecelakaan), dilanjut-
kan dengan simulasi praktek oleh Dept. 
Medical Scientific. Di awali dengan Teh-
nik RJP (Resistensi Jantung Paru) yaitu 
tindakan pertolongan pertama pada 
orang lain yang mengalami henti napas. 
Hal tersebut bertujuan untuk membuka 
kembali jalan napas yang menyempit 
atau tertutup sama sekali. Sesi RJP di-
pandu oleh dr. Gwenda dan dr. April 
dari Departement Medical Scientific. 
DRsABC, diutarakan oleh dr. Gwenda 
disela-sela mempraktekan simulasi RJP 
dengan bantuan alat peraga.

D for DANGER 
Kita harus memastikan bahwa peno-
long sudah mengetahui resiko yang da-
pat menyebabkan korban terkena ba-
haya dan memastikan bahwa penolong 

Di Penghujung Kuartal pertama HR Training menyelenggarakan pelatihan P3K (Pertolongan Per-
tama Pada Kecelakaan) yang bekerja sama dengan Business Service Department dan Dept. Medi-
cal Scientific. Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari pelatihan MKKG (Management Keselamatan 
dan Kebakaran Gedung) yang pernah diselenggarakan pada pertengahan Kuartal kedua tahun 
2014 yang lalu. 

sudah aman untuk melakukan pertolongan 
pada korban. 

R for RESPoNSE
Merupakan langkah yang harus dilakukan 
setelah penolong mengetahui resiko atau 
bahaya yang ada dan telah menyingkirkan 
bahaya tersebut, sehingga penolong dapat 
memulai pertolongannya. Panggil si korban, 
kemudidan perhatikan apakah korban dapat 
memberi response rangsang nyeri seperti :
1. Mencubit si korban
2. Menekan pada ujung jari-jari korban
3. Menekan dada korban dengan cara tekan 
pada bagian tengah dada menggunakan 
kepalan buku-buku jari tangan.

S for ShoUT FoR hELP
Penolong meminta bantuan kepada orang 
lain atau hubungi 118 serta menghubungi 
ambulance.

A for AIRwAY
Penolong membuka dan mengecek jalan na-
fas. Bersihkan kotoran apabila masih ada sisa-
sisa makanan yang tertinggal serta keluarkan 
bila terdapat gigi palsu.

B for BREAThING
Lakukan 2L1F. Look, ada pergerakan pada 
dinding dada atau tidak kemudian  Listen, 
dengarkan  ada bunyi nafas atau tidaklalu  Fell, 
rasakan ada hembusan nafas atau tidak.

C for CIRCULATIoN
Cek nadi leher. Bila itdak ada nadi lakukan RJP 
dengan sebanyak 5 siklus, yaitu dengan cara 
30 kali compresi dada dan 2 kali nafas buatan. 
Lakukan sebanyak 5 kali. Perhatikan, tekanan 

pada bahu bukan siku pada saat 
compresi Kemudian lakukan A B 
C, jika sudah membaik posisikan 
pasien pada recovery posistion 
sampai bantuan datang. Jika 
ternyata belum ada perbaikan 
maka RJP diulangi kembali. RGP 
dihetikan jika :
1. Pasien sudah membaik
2. Penolong kelelahan
3. Bantuan sudah datang
4. Pasien telah meninggal 

Dengan dilaksanakanya Train-
ing ini semoga kita akan lebih 
siap serta dapat mengantisipisai 
apabila terjadi kecelakaan kerja 
yang bisa saja terjadi pada saat 
kapan saja.
-DRI-

TRAINING
DSO - 20 APRIL 2015
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Penghujung quartal 
pertama tahun 2015, 
Divisi Training beker-
jasama dengan Tim 
Building management 
telah melaksanakan 
pelatihan management 
Keselamatan dan Keba-
karan Gedung (mKKG) 
yang dilaksanakan 
di Gudang Logistic 
Narogong. 

Kita ketahui bersama bah-
wasannya Asset yang ter-
dapat di gudang logistic 
kita begitu besar dan sa-
ngat rawan akan ancaman 
bahaya kebakaran seperti 
produk-produk Chemical 
(JT Baker) yang  bersifat 
eksplosif serta rentan akan 
terjadinya kebakaran. 

Tujuan dari pelatihan ini 
adalah sebagai bentuk 
kesiapan kita apabila di-
hadapi oleh situasi dimana 
terjadinya kondisi darurat 
sampai timbul kebakaran 
sehingga dengan adanya 
pelatihan ini kita menjadi 
waspada dan dapat bertin-
dak dengan cepat bagaima-
na antisipasinya terhadap 
penyelamatan diri kita, 
penyelamatan karyawan 
apabila terperangkap atau 
terjebak hingg evakuasi 
korban luka.

mANAJEmEN
KESELAmATAN 
KEBAKARAN 
GEDUNG

Pelatihan

Diawali dengan pemberian 
materi oleh Bpk. Syahrul di-
mana menjelaskan mengenai 
teori-teori evakuasi serta ma-
nagement keselamatan dan 
kebakaran gedung, kemudian 
dilanjutkan dengan simulasi 
kebakaran gedung. 

Simulasi pelatihan dimulai dari 
adanya informasi dari petugas 
Panel yang memberitahukan 
adanya kebakaran di Gudang 
dua JT Baker. Alarm berbunyi, 
kemudian diteruskan kepada 
Koordinator Gedung lalu Cap-
tain Room memeriksa dan 
melaporkan telah terjadi keba-
karan di Gudang dua JT Baker. 
Segera diterjunkan Tim Pe-
madam Kebakaran untuk me-
madamkan api menggunakan 
APAR. Koordinator Gedung me-
merintahkan petugas operator 
untuk menginformasikan bah-
wa telah terjadi kebakaran di 
Gudang dua JT Baker dan me-
minta untuk segera evakuasi.

Simulasi ini juga terdapat kor-
ban 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 (As-
sembly Point) untuk didata 
dan diinvetarisir apakah sudah 
lengkap semua atau belum.

Semoga dengan telah dilaksanakannya pelatihan ini, 
kita semua tentunya seluruh karyawan yang ada di 
Gudang Logistic Narogong menjadi lebih paham dan 
tanggap terkait dengan bagaimana mengantisipasi 
apabila terjadinya bahaya kebakaran gedung serta da-
pat mencegah dan meminimalisir dampak buruk dari 
bahaya kebakaran tersebut.
-DRI-
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“Event ini merupakan event tahunan ke-10 yang dii-
kuti oleh para spesialis Radiologi di Indonesia. Seminar 
ini meliputi kuliah  , presentasi dari pembicara yang 
paling terkemuka dan diskusi yang akan mendorong 
peningkatan baru pada ahli radiologi di masa de-
pan , serta pameran produk kesehatan sebagai forum 
dunia kesehatan untuk memperkenalkan teknologi 
modern dan produk sehubungan dengan radiologi. 

PERTEMUAN ILMIAH 

TAHUNAN (PIT 10th) 

RADIOLOGI

8 - 9 Mei 2015
“

DIPA Healthcare Exhibition : Jakarta Nephrology 

and Hypertension Course (JNHC)

8 - 10 Mei 2015

Event ini merupakan event tahunan yang diadakan oleh 
Pernefri (Perhimpunan Nefrologi Indonesia) dengan 
ketua Pernefri dr. Dharmeizar, Sp.PD-KGH. JNHC diikuti 
oleh para spesialis Nefrologi dan GP di Indonesia den-
gan jumlah peserta sekitar 1.100. Kegiatan dalam event 
ini meliputi kuliah, diskusi, dan workshop, serta pameran 
produk kesehatan.

Dipa berpartisipasi dalam bentuk booth. Produk yang 
di-highlight adalah Bon-One (Alfacalcidol) dan Kalitake 
(Calcium Polystirene Sulfonate). 

EVENTS
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DONOR DARAH
DIPA MAJALENGKA

8 April 2015 yang lalu, Manufacturing Division melaku-
kan kegiatan CSR pertama di Tahun 2015 yaitu Donor 
Darah. Kegiatan donor darah ini  dapat terlaksana kar-
ena adanya kerjasama antara semua Pihak, baik itu 
dari Perusahaan, karyawan dan PMI Kabupaten Ma-
jalengka. Pada awal mula akan diadakan kegiatan ini, 
karyawan yang secara sukarela akan berpartisipasi ikut 
dalam kegiatan ini hanya berjumlah 15 orang. Alasan 
karyawan yang tidak ikut berpartisipasi adalah ta-
kut dengan jarum dan sebagian besar belum pernah 
melakukan donor darah. Namun pada hari-hari terakh-
ir menjelang pelaksanaan kegiatan ini, jumlah peserta 
yang mendaftar meningkat pesat menjadi 55 orang. 

Kegiatan donor darah akhirnya dilaksanakan pada 
tanggal 08 April 2015 dari jam 09.00—13.00. Petugas 
dari PMI melakukan pengecekkan awal seluruh peserta 
yang mendaftar, mulai dari berat badan, tekanan darah 

dan golongan darah. Peserta yang memenuhi kriteria 
dapat langsung melakukan donor darah, sedangkan 
peserta yang tidak memenuhi kriteria tidak dianjurkan 
untuk ikut.
Peserta yang telah selesai melakukan kegiatan donor 
darah diberikan makanan dan minuman seperti mie, te-
lur, susu dan jus buah.
Setelah proses pengambilan darah selesai dan dihitung, 
ternyata jumlah darah yang diperoleh sebanyak 49 kan-
tong. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah berbagi 
dengan sesama. Terimakasih kepada seluruh peserta 
kegiatan donor darah ini. Sampai bertemu lagi di Kegia-
tan Donor Darah selanjutnya.
“Darahmu menyelamatkan Keluargamu, Saudaramu, Te-
man-temanmu, Kekasihmu, Bahkan Dirimu Sendiri”.
Edy - Majalengka

EVENTS
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Minggu 10 Mei 2015 tim PICA DPI menyelenggarakan ac-
ara Family Gathering, berangkat dari DSO pukul 11.00 kita 
langsung menuju tempat acara di Jungleland Sentul City.  
Sesampainya disana kita langsung disuguhkan makan 
siang, yummy... kebetulan perut udah lapar semua. Uru-
san perut sudah selesai, kita lanjut ke acara tukar kado, 
seru euy biar dapet barang dengan nominal tidak sebera-
pa tapi bermanfaat untuk kita masing-masing. 

Acara kemudian dilanjutkan dengan menikmati wahana 
permainan yang tersedia di Jungleland selama beberapa 
jam. Setelah puas bermain, acara dilanjut dengan per-
mainan seru dan lucu tapi dengan pertanyaan-pertan-
yaan yang super aneh & bikin "nafsu" untuk ngomel..haha. 
 
Tidak terasa waktu sudah lewat maghrib, kita langsung 
menuju lokasi berikutnya buat makan malam bersama 
dan pembagian door prize di RM Ahpong yang masih 
terletak di kawasan Sentul City. Acara ditutup dengan 
foto bersama teman-teman karyawan dan keluarga. 
 
Semoga dengan diadakannya acara ini dapat lebih 
menambah kekompakan dan keakraban di antara 
Team PICA DPI beserta seluruh keluarga besar nya. 

Terima kasih banyak kepada seluruh tim,  sponsor dan ke-
luarga yang mendukung terlaksanaya gathering kali ini. 
Tidak sabar rasanya menunggu the next PICA’s DPI Fam-
ily Gathering yang mestinya lebih heboh, tambah banyak 
peserta nya & juga tambah banyak hadiahnya.

MARKETING PICA
Family Gathering

EVENTS



Anak gunung krakatau adalah gunung yang masih 
aktif sampai sekarang dan merupakan objek wisata di 
antara pulau Jawa dan pulau Sumatera yang berada 
di antara pulau-pulau indah di sekitarnya seperti Pu-
lau Umang-Umang, Pulau Lagoan Cabe, Pulau Sebuku 
Kecil, Pulau Sebuku Besar. Karena keindahannya kami 
pun berminat untuk menikmati keindahan alam Anak 
Gunung Krakatau dan pulau-pulau sekitarnya. 

Berbekal budget 600 ribuan per orang, team FA (Fi-
nance, Accounting dan Tax) tanggal 27-29 Maret 2015 
melakukan perjalanan wisata ini dari kantor DIPA 
tercinta menuju Pelabuhan Merak, menaiki kapal 
laut menuju Pelabuhan Bakauheni dan dilanjutkan 
menuju Pelabuhan Canti di Lampung menaiki kapal 
yang sudah kita sewa selama 2 hari untuk ke Anak Gu-
nung Krakatau dan Pulau sekitarnya. Perjalanan kami 
nikmati sejak Pelabuhan Canti menuju Anak Gunung 
Krakatau yang memakan waktu sekitar 4 jam per-
jalanan di laut. Sesampainya di Anak Gunung Krakatau 
semua lelah dan letih terasa hilang seketika berganti 
dengan senyuman dan keceriaan untuk bersiap-siap 
menaiki anak gunung krakatau yang tingginya sekitar 
900 mdpl. Di puncak anak gunung krakatau kami da-
pat melihat keindahan alam sekitarnya.

Setelah menikmati keindahan Anak Gunung Krakatau 
perjalanan kami lanjutkan ke Pulau Lagoan Cabe un-
tuk snorkling melihat keindahan bawah laut, setelah 
puas bersnorkling perjalanan kami lanjutkan ke Pulau 
Umang-Umang untuk menikmati keindahan sunset di 
sore hari dan dilanjutkan menuju Homestay di Pulau 
Sebesi untuk menyantap ikan bakar dipinggir pantai. 

Hari ke Dua kami lanjutkan  dengan menikmati sunrise di Home-
stay (Pulau Sebesi) sambil menyantap sarapan pagi di ping-
gir pantai dan dilanjutkan menuju pulau Sebuku Besar untuk 
snorkling kedua kalinya dan menuju Pulau Sebuku Kecil untuk 
berfoto-foto cantik di Pulau yang airnya jernih. Setelah puas 
berfoto-foto cantik ala Syahrini kami bergegas pulang menuju 
Pelabuhan Canti untuk beli oleh-oleh dan diakhiri perjalanan 
kami menikmati durian Lampung Setelah kenyang kami pun 
bergegas pulang menuju pelabuhan bakauheni untuk kembali 
ke Jakarta Tercinta.
-ISH-

WISATA KE ANAK GUNUNG KRAKATAU
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Anak gunung krakatau adalah gunung yang masih 
aktif sampai sekarang dan merupakan objek wisata di 
antara pulau Jawa dan pulau Sumatera yang berada 
di antara pulau-pulau indah di sekitarnya seperti Pu-
lau Umang-Umang, Pulau Lagoan Cabe, Pulau Sebuku 
Kecil, Pulau Sebuku Besar. Karena keindahannya kami 
pun berminat untuk menikmati keindahan alam Anak 
Gunung Krakatau dan pulau-pulau sekitarnya. 

Berbekal budget 600 ribuan per orang, team FA (Fi-
nance, Accounting dan Tax) tanggal 27-29 Maret 2015 
melakukan perjalanan wisata ini dari kantor DIPA 
tercinta menuju Pelabuhan Merak, menaiki kapal 
laut menuju Pelabuhan Bakauheni dan dilanjutkan 
menuju Pelabuhan Canti di Lampung menaiki kapal 
yang sudah kita sewa selama 2 hari untuk ke Anak Gu-
nung Krakatau dan Pulau sekitarnya. Perjalanan kami 
nikmati sejak Pelabuhan Canti menuju Anak Gunung 
Krakatau yang memakan waktu sekitar 4 jam per-
jalanan di laut. Sesampainya di Anak Gunung Krakatau 
semua lelah dan letih terasa hilang seketika berganti 
dengan senyuman dan keceriaan untuk bersiap-siap 
menaiki anak gunung krakatau yang tingginya sekitar 
900 mdpl. Di puncak anak gunung krakatau kami da-
pat melihat keindahan alam sekitarnya.

Setelah menikmati keindahan Anak Gunung Krakatau 
perjalanan kami lanjutkan ke Pulau Lagoan Cabe un-
tuk snorkling melihat keindahan bawah laut, setelah 
puas bersnorkling perjalanan kami lanjutkan ke Pulau 
Umang-Umang untuk menikmati keindahan sunset di 
sore hari dan dilanjutkan menuju Homestay di Pulau 
Sebesi untuk menyantap ikan bakar dipinggir pantai. 

Hari ke Dua kami lanjutkan  dengan menikmati sunrise di Home-
stay (Pulau Sebesi) sambil menyantap sarapan pagi di ping-
gir pantai dan dilanjutkan menuju pulau Sebuku Besar untuk 
snorkling kedua kalinya dan menuju Pulau Sebuku Kecil untuk 
berfoto-foto cantik di Pulau yang airnya jernih. Setelah puas 
berfoto-foto cantik ala Syahrini kami bergegas pulang menuju 
Pelabuhan Canti untuk beli oleh-oleh dan diakhiri perjalanan 
kami menikmati durian Lampung Setelah kenyang kami pun 
bergegas pulang menuju pelabuhan bakauheni untuk kembali 
ke Jakarta Tercinta.
-ISH-

WISATA KE ANAK GUNUNG KRAKATAU
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Selaras dengan visi DIPA HEALTH-
CARE untuk terus berkembang 
menjadi korporasi bisnis farmasi 
yang berstandar internasional, team 
recruitment DIPA HEALTHCARE pun 
terpacu untuk semakin mengem-
bangkan kualitas mutu karyawan 
baru dengan berbagai cara. Cara 
yang paling mendasar yang kami 
lakukan adalah dengan bekerjasa-
ma dengan universitas dan institu-
si-institusi pendidikan ternama di 
Indonesia.

Selama semester 1 tahun 2015, 
team recruitment telah berkeli-
ling ke beberapa kota di Indonesia 
untuk mencari calon-calon poten-
sial pemimpin DIPA HEALTHCARE 
di masa mendatang baik di bidang 
Marketing maupun di bidang Back 
Office. 
Team recruitment secara berkala 
mengikuti career fair dan mengada-
kan walk in interview di berbagai 
event sehingga memungkinkan 
untuk mendapatkan banyak data 
pelamar. Contoh career fair yang di-
selenggarakan di SMESCO (Jakarta) 
dan Walk In Interview di DIPA Stra-
tegic Office dengan media penyeba-
ran informasi melalui facebook dan 
informasi lowongan ke karyawan 
DIPA HEALTHCARE.

Tidak hanya itu, kami pun me-
ngunjungi universitas-universitas di 
kota besar maupun di daerah untuk 

Campus Hiring di Yogyakarta

Story
RECRUIT
MENT

mengikuti campus hiring. Universi-
tas yang telah dikunjungi oleh team 
recruitment di Semester 1 2015 dian-
taranya Universitas Negeri Lampung 
(Bandar Lampung), Universitas Sriwi-
jaya (Palembang), Universitas Ahmad 
Dahlan dan Universitas Gajah Mada 
(Yogyakarta), Universitas Diponegoro 
(Semarang), Politeknik AKA Bogor dan 
IPB (Bogor), Universitas Bina Nusantara 
(Jakarta), Politeknik Negeri Pontianak 
(Pontianak), Universitas Brawijaya (Ma-
lang), dan Universitas Airlangga (Sura-
baya). Dari event-event campus hiring 
ini, team recruitment mendapatkan 
banyak data calon kandidat yang po-
tensial, bahkan beberapa diantaranya 
bergabung sebagai karyawan DIPA 
HEALTHCARE.

Ketika kami mengikuti campus hiring 
di daerah, kami menjelaskan kepada 
setiap orang yang bertanya menge-
nai lowongan yang dibuka dan lini 
bisnis perusahaan, menyeleksi berkas 
lamaran kandidat, hingga melakukan 
proses seleksi psikotest dan interview. 
Kegiatan campus hiring di daerah ini 
sebenarnya sangat menyita waktu dan 
melelahkan, namun ketika kami dapat 
membantu para user dalam merekrut 
kandidat yang sesuai dengan kualifika-
si, ada kepuasan tersendiri bagi kami 
dan rasanya kerja keras kami terbayar-
kan.
-FRC-

WII di DSO

Campus Hiring di Pontianak
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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

MEDICAL REPRESENTATIVE

PRODUCT SPECIALIST

ACCOUNTING OFFICER

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

FINANCE OFFICER

Kualifikasi :
Pria / Wanita Usia maks 28 tahun, Memiliki SIM C dan Motor Pribadi, Pendidikan min D3 dari semua jurusan,
Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia.

Kualifikasi :
Pria / Wanita Usia maks 28 tahun, Memiliki SIM C dan Motor Pribadi, Pendidikan min S1 Kimia / Biologi,
Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia.

Kualifikasi :
Pria / Wanita Usia maks 28 tahun, Memiliki SIM C dan Motor Pribadi, Pendidikan min S1 Ekonomi.

Kualifikasi :
Pria / Wanita Usia maks 28 tahun, Memiliki SIM C dan Motor Pribadi, Pendidikan min S1 Ekonomi.

22
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merokok pertama kali berasal dari suku bangsa In-
dian di Amerika, namun suku Indian dulu kegiatan 
merokok adalah untuk keperluan ritual seperti me-
muja dewa atau roh.

Para ahli kesehatan dunia melalui banyak riset dan pe-
nelitian terbukti bahwa rokok sangat berbahaya bagi 
kesehatan tubuh  selain menimbulkan ketergantungan 
juga menimbulkan bayak penyakit, diantaranya adalah 
penyakit kanker, penyakit pernapasan, penyakit jan-
tung,  penyakit pencernaan, efek buruk bagi kelahiran, 
emfisema dll.

Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jan-
tung, impotensi dan gangguan kehamilan dan ja-
nin", namun tulisan peringatan akan bahaya merokok 
tersebut hanya sekedar tulisan saja yang dianggap 
tidak penting. Setiap tanggal 31 Mei seluruh dunia 
mengkampanyekan hari tanpa asap rokok atau World 
No Tobacco Day di bawah naungan badan kesehatan 
dunia(WHO).

Penyakit yang disebabkan oleh merokok

KANKER
Kanker paru-paru merupakan salah satu akibat yang 
banyak terjadi dari kebiasaan merokok, serta kanker 
lainnya dari efek negatif dari merokok seperti kanker 
mulut, kotak suara atau laring, tenggorokan dan ker-
ongkongan, tidak hanya itu merokok ternyata memicu 
juga terjadinya kanker ginjal, kandung kemih, perut 
pankreas, leher rahim dan kanker darah (leukemia).

JANTUNG DAN STRoKE
Merokok dapat menimbulkan terjadinya pengerasan 
pada pembuluh darah hal ini terjadi karena terjadinya 
penumpukan zat lemak di arteri, lemak dan plak mem-
blok aliran darah dan membuat penyempitan pembu-
luh darah sehingga memicu terjadinya penyakit jan-
tung dan stroke.

ImPoTENSI
Merokok merupakan salahsatu resiko utama untuk pe-
nyakit pembuluh darah perifer, yaitu menyempitnya 

pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh bagian tu-
buh sehingga dapat juga mengakibatkan impotensi.

GANGGUAN JANIN
Untuk ibu yang sedang mengandung, merokok berakibat buruk 
juga terhadap kesehatan reproduksi dan janin dalam kandun-
gan, termasuk infertilitas (kemandulan), kematian janin, kegu-
guran,  bayi lahir dengan berat badan rendah, dan sindrom ke-
matian mendadak bayi.

PARU-PARU
Orang yang merokok beresiko terkena penyakit di sekitar paru-
paru seperti pneumonia, emfisema dan bronkitis kronis, penya-
kit paru-paru ini dapat bertambah buruk dari waktu ke waktu 
bahkan dapat mengakibatkan kematian. 

DIABETES 
Menurut penelitian merokok juga dapat meningkatkan resiko 
terjadinya diabetes, dan efek dari komplikasi dari diabetes dapat 
memicu terjadinya bermacam penyakit seperti stroke, penyakit 
jantung, penyakit mata, penyakit pembuluh darah, penyakit 
ginjal dll. 

Jika anda belum pernah merokok usahakanlah untuk tidak men-
coba merokok, namun jika anda termasuk salah satu perokok 
aktif cobalah pelajari dan renungkan efek negatif dari merokok 
bagi kesehatan tubuh dan cobalah untuk mengurangi sedikit 
demi sedikit, banyaklah berolahraga, dan melakukan pola hidup 
sehat, karena sehat adalah butuh pengorbanan.

SEHAT
tanpa ROKOK

hEALTh
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8
CARA RINGAN MENIKMATI
H I D U P
8

melakukan sesuatu yang unik, spontan, berbeda dan aneh adalah 
cara yang bagus untuk melatih pikiran dan mempromosikan cara 
pikir baru tentang dunia disekitar kita.
Satu jam aktivitas otak ketika mendapat pengalaman baru dapat 
membuat kita lebih pintar, lebih energic, lebih kreatif, lebih sosial 
dan terbuka untuk pengalaman / cara berpikir baru tentang dunia 
disekitar kita.

Pernahkah anda tertawa lepas bebas? Sekali-kali cobalah un-
tuk tertawa lepas. Tertawa itu baik untuk kesehatan dan cara 
ampuh untuk menjadi lebih relaks. Jika sulit tertawa, sewa film 
paling lucu menurut rekomendasi, dan bebaskan diri anda 
tertawa hari ini.

TERTAWA

JANJIAN DENGAN SAHABAT
Cara lain ialah dengan komunikasi dengan 
kerabat. Sudah berapa lama anda tidak mem-
buat janji dengan sahabat lama anda. Atau su-
dah berapa lama anda tidak bertemu dengan 
sepupu dekat anda? Buat janji dengan mereka 
dan kejar waktu yang terhilang.

BERTANYA & BERGURU
Kadang dalam keadaan jenuh, kita membu-
tuhkan orang yang lebih tua, lebih berpe-
ngalaman dan lebih bijaksana untuk diajak 
tukar pikiran dan membantu menjernihkan 
jalan pikiran kita yang sudah ruwet. Temui-
lah pemimpin agama anda misalnya, untuk 
memberi masukan dan menjawab beberapa 
pertanyaan yang memenuhi benak anda se-
lama ini. Anda bisa membeli buku yang ba-
gus untuk didalami.

LET’S HAVE FUN
Sekali-kali, lakukan sesuatu yang fun namun 
sangat jarang anda kerjakan. Pergi ke kon-
ser musik bersama teman-teman, berwisata, 
berpetualang, atau manjakan diri satu hari 
penuh di spa. Pasti seru.

MEMBANTU ORANG LAIN
Siapa sangka memberi bantuan pada orang 
lain adalah salah satu cara menikmati hidup. 
Tidak percaya? Coba saja. Sisihkan uang untuk 
pengemis tua yang biasa anda temui di jalan, 
atau kumpulkan baju bekas layak pakai anda 
dan bawa ke panti asuhan atau ke yayasan 
sosial, atau beli beberapa bungkus makanan 
dan bagikan kepada beberapa anak jalanan. 
Setelah itu, rasakan kenikmatan dibalik mem-
beri dengan tulus dan hati yang gembira ten-
tunya.

HIBUR ORANG LAIN
Sekali lagi prinsip memberi ada disini. Anda yang jenuh, 
tapi anda yang menghibur orang lain. Tapi jika anda 
melakukannya, maka anda sendiri bisa terhibur. Hibur 
orang lain dengan senyuman, dengan memberi sapaan 
selamat pagi atau mengucapkan terimakasih, memberi 
pujian, atau mendengar cerita singkatnya tentang ke-
hidupan pribadinya.

KURSUS SINGKAT
Mengambil kursus singkat 
tentang hal baru yang belum 
pernah anda pelajari sebel-
umnya adalah satu cara untuk 
membuat hidup anda variatif 
dan menambah percaya diri. 
Bahasa Prancis, memasak, 
menyetir atau membuat vas 
dari tanah liat adalah bebera-
pa contohnya. 
Kalau malas sendirian, ajak 
teman dekat atau pasangan 
anda.

hidup ini tergan-
tung lensa yang 
anda kenakan di 
mata anda ketika 
anda memandang 
kehidupan. 

Jika anda memilih 
untuk memakai ka-
camata yang baik 
dan positif, maka 
anda akan lebih 
menikmati hidup 
dan melihat segala 
sesuatu dengan 
baik walau diha-
lang oleh kejenu-
han sekalipun.

DALAMI AGAMA
Tidak ada cara terbaik untuk mengobati kejenuhan dan 
menikmati hidup selain mendekat kepada si pemilik se-
gala kehidupan yaitu Tuhan. Renungkan kebaikanNya, 
beribadah setiap hari dan mengenal pribadiNya adalah 
jalan keluar yang paling sempurna.
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melakukan sesuatu yang unik, spontan, berbeda dan aneh adalah 
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disekitar kita.

Pernahkah anda tertawa lepas bebas? Sekali-kali cobalah un-
tuk tertawa lepas. Tertawa itu baik untuk kesehatan dan cara 
ampuh untuk menjadi lebih relaks. Jika sulit tertawa, sewa film 
paling lucu menurut rekomendasi, dan bebaskan diri anda 
tertawa hari ini.
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kerabat. Sudah berapa lama anda tidak mem-
buat janji dengan sahabat lama anda. Atau su-
dah berapa lama anda tidak bertemu dengan 
sepupu dekat anda? Buat janji dengan mereka 
dan kejar waktu yang terhilang.

BERTANYA & BERGURU
Kadang dalam keadaan jenuh, kita membu-
tuhkan orang yang lebih tua, lebih berpe-
ngalaman dan lebih bijaksana untuk diajak 
tukar pikiran dan membantu menjernihkan 
jalan pikiran kita yang sudah ruwet. Temui-
lah pemimpin agama anda misalnya, untuk 
memberi masukan dan menjawab beberapa 
pertanyaan yang memenuhi benak anda se-
lama ini. Anda bisa membeli buku yang ba-
gus untuk didalami.

LET’S HAVE FUN
Sekali-kali, lakukan sesuatu yang fun namun 
sangat jarang anda kerjakan. Pergi ke kon-
ser musik bersama teman-teman, berwisata, 
berpetualang, atau manjakan diri satu hari 
penuh di spa. Pasti seru.

MEMBANTU ORANG LAIN
Siapa sangka memberi bantuan pada orang 
lain adalah salah satu cara menikmati hidup. 
Tidak percaya? Coba saja. Sisihkan uang untuk 
pengemis tua yang biasa anda temui di jalan, 
atau kumpulkan baju bekas layak pakai anda 
dan bawa ke panti asuhan atau ke yayasan 
sosial, atau beli beberapa bungkus makanan 
dan bagikan kepada beberapa anak jalanan. 
Setelah itu, rasakan kenikmatan dibalik mem-
beri dengan tulus dan hati yang gembira ten-
tunya.

HIBUR ORANG LAIN
Sekali lagi prinsip memberi ada disini. Anda yang jenuh, 
tapi anda yang menghibur orang lain. Tapi jika anda 
melakukannya, maka anda sendiri bisa terhibur. Hibur 
orang lain dengan senyuman, dengan memberi sapaan 
selamat pagi atau mengucapkan terimakasih, memberi 
pujian, atau mendengar cerita singkatnya tentang ke-
hidupan pribadinya.

KURSUS SINGKAT
Mengambil kursus singkat 
tentang hal baru yang belum 
pernah anda pelajari sebel-
umnya adalah satu cara untuk 
membuat hidup anda variatif 
dan menambah percaya diri. 
Bahasa Prancis, memasak, 
menyetir atau membuat vas 
dari tanah liat adalah bebera-
pa contohnya. 
Kalau malas sendirian, ajak 
teman dekat atau pasangan 
anda.

hidup ini tergan-
tung lensa yang 
anda kenakan di 
mata anda ketika 
anda memandang 
kehidupan. 

Jika anda memilih 
untuk memakai ka-
camata yang baik 
dan positif, maka 
anda akan lebih 
menikmati hidup 
dan melihat segala 
sesuatu dengan 
baik walau diha-
lang oleh kejenu-
han sekalipun.

DALAMI AGAMA
Tidak ada cara terbaik untuk mengobati kejenuhan dan 
menikmati hidup selain mendekat kepada si pemilik se-
gala kehidupan yaitu Tuhan. Renungkan kebaikanNya, 
beribadah setiap hari dan mengenal pribadiNya adalah 
jalan keluar yang paling sempurna.
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merencanakan liburan saat puasa? Travelers 
mungkin berpikir berulang kali untuk melakukan 
hal ini. Tapi kenapa tidak? Tak perlu ragu untuk 
berlibur saat sedang berpuasa, ada banyak tips 
dan trik supaya liburan tetap menyenangkan dan 
puasa pun tetap lancar. Simak tips & triknya beri-
kut ini :

1. memilih tempat liburan yang tepat. 
Tidak bisa dipungkiri, bahwa saat berpuasa membuat 
kita memang harus pintar-pintar me-manage energi 
untuk sehari penuh. Tempat yang tepat untuk liburan 
saat puasa ialah wisata religi, mengunjungi tempat-
tempat religi yang bernuansa keagamaan, biasanya 
disertai dengan mengikuti aktifitas keagamaan yang 
banyak diselenggarakan di tempat religi tersebut. 
Nah, sambil berlibur sambil memperdalam iman, pas 
banget kan.

2. mengikuti program wisata rohani. 
Hal ini juga bisa menjadi pilihan tepat Travelers. Seka-
rang sudah banyak ditawarkan paket-paket wisata 
rohani, berlibur dalam suasana Islam dengan banyak 
teman yang juga sama-sama menunaikan ibadah 
puasa. Apalagi jika dijalankan bersama dengan satu 
keluarga, pastinya asyik dan menyenangkan sekali-
gus menambah keimanan dan pahala.

3. Bagaimana jika liburan di rumah saja? 
Jika memang memilih liburan di rumah saja, seba-
iknya manfaatkan dengan banyak kegiatan positif 
seperti membaca buku-buku Islami, melihat film ber-
tajuk Islami, mengikuti pengajian atau bersosialisasi 
dengan tetangga sekitar dan merencanakan sebuah 
kegiatan positif seperti mengumpulkan anak-anak 
bersama-sama untuk belajar mengaji atau belajar 
membuat kue atau keterampilan berkebun yang 
sederhana bersama-sama tetangga :)

4. Belanja yuk.
Travelers bisa manfaatkan waktu liburan puasa untuk belanja kebu-
tuhan lebaran atau pernak-pernik unik lebaran dan puasa. Belanja 
buku dan menghabiskan waktu sejenak di toko buku juga bisa 
menjadi waktu yang dinikmati. Tentunya perhatikan berapa lama 
Travelers belanja, jangan sampai kelelahan dan berbuntut batal 
puasa, pilih tempat belanja yang nyaman sehingga tenaga tidak 
terkuras habis saat belanja.

5. Ngabuburit.
Jalan-jalan santai sore hari, atau biasa disebut ngabuburit, sambil 
berbelanja takjil atau makanan pembuka puasa. Hal ini bisa men-
jadi waktu sore hari yang berkualitas bersama anak-anak :)

6. makan sahur yang bergizi. 
Jika perlu tambahkan asupan vitamin, atau tambahan madu dan 
kurma untuk energi sepanjang hari saat liburan, terutama jika ber-
encana liburan keluar rumah dan bepergian cukup lama.

7. Liburan beramai-ramai. 
Liburan bersama-sama teman Anda yang juga sama-sama berpua-
sa. Liburan akan jauh lebih menyenangkan dan Travelers pun tidak 
merasa kesepian saat berbuka puasa.

8. Perlengkapan Ibadah. 
Tidak boleh ketinggalan juga yang satu ini, bawa selalu perlengka-
pan untuk melakukan aktifitas ibadah. Liburan lancar, puasa pun 
lancar dan kegiatan ibadah pun berjalan lancar.

-EDY-
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TIPS
FOTO SERU 
DI GUNUNG
Rasanya mustahil tak memotret diri saat 
mendaki gunung. Banyak spot cantik un-
tuk dijadikan latar. Tapi ingat, ada hal yang 
harus dipatuhi agar tidak berakhir bahaya.  
Untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan, adapun 
beberapa tips yang perlu diperhatikan saat berfoto di pun-
cak gunung.

JANGAN MEMAKSA

Banyak hal yang bisa mem-
buat kamu memaksakan diri 
demi dapat foto yang ter-
baik. Mulai dari rela berdiri 
di ujung tebing hingga ber-
pose yang membahayakan.  
 
Hindari hal-hal yang men-
gundang bahaya. Jika spot 
fotonya terlalu riskan dan 
bahaya, jangan dipaksa-
kan untuk naik. Masalah 
hasil foto keren atau tidak, 
tergantung angle yang 
dipilih oleh sang fotografer.  
 
Jika dirasa tidak mampu 
menahan keseimbangan, 
atau tak bisa mencapai ti-
tik yang diinginkan, jangan 
dipaksa. Karena jika tidak 
mawas diri, bisa-bisa kehi-
langan keseimbangan dan 
mendatangkan bahaya.

EKSTRA HATI-HATI 

Banyak sekali spot keren 
yang ditemui di gunung. 
Namun, banyak juga yang 
proses pengambilan fotonya 
sangat berbahaya. Banyak 
foto yang hasilnya keren, 
namun usaha pengam-
bilannya sungguh ngeri. 
 
Salah satunya yang duduk 
atau pose membahayakan 
diri di ujung tebing. Apapun 
pose yang diinginkan sah-
sah saja, asal harus men-
ingkatkan kehati-hatian. 
 
Jangan asal manjat ujung 
tebing tanpa alat pengaman. 
Jangan langsung turun dari 
tempat berbahaya secara 
terburu-buru. Semuanya 
harus dengan perhitungan 
yang matang. Tak apa gera-
kannya lamban asal selamat. 

JANGAN SOMBONG

Salah satu bakat sifat yang 
dimiliki manusia adalah som-
bong. Nah, hal ini yang harus 
dibuang jauh-jauh. Tak hanya 
di gunung tapi di mana saja.  
 
Di gunung, hindari me-
nyepelekan sebuah me-
dan atau titik tertentu. 
Karena apa yang menurut 
kamu mudah, bisa saja 
malah sulit. Tak boleh juga 
terlalu sombong dan me-
nganggap segalanya mudah.  
 
Karena dengan menguta-
makan kedua sifat ini, secara 
otomatis rasa hati-hati akan 
berkurang. Di sinilah petaka 
bisa menimpa kamu. 

SABAR

Tidak semua spot foto di gu-
nung punya area yang luas. 
Ada beberapa spot yang 
hanya bisa diisi satu orang 
sehingga untuk mengambil 
foto pun harus bergantian.  
Hal yang harus kamu laku-
kan adalah sabar menunggu. 
Karena jika tetap memaksa 

naik dan berfoto malah bisa 
bahaya. Bukan hanya kamu 
membahayakan diri sendiri, 
tapi juga bagi orang lain. 

POSE YANG SIMPEL

Akui saja, saat ini rasanya ter-
lalu bosan untuk foto dengan 
pose biasa saja. Tapi ini beda 
urusannya jika di gunung. 
Hindari berfoto melompat 
dan sejenisnya berbahaya.  
 
Bukan untuk membatasi 
ekspresi traveler, tapi lebih 
karena alasan keamanan. Ta-
nah atau dataran di gunung 
lebih rentan dibanding yang 
ada di permukaan biasa. 
Terlalu banyak gerakan ek-
strem malah bisa memicu 
longsor. Jangan nekat 
foto levitasi di pinggir 
kawah atau jurang. Ngeri! 
 
Berpose saja yang simpel 
dan tidak membahayakan. 
Masalah hasilnya keren atau 
tidak, tergantung latar dan 
angle yang dipilih. 
-AKO-

Klik

TIPS

27



28

Gelombang perang yang diko-
barkan oleh tentara Jepang, telah 
masuk menusuk seluruh bumi 
Jawa di tahun 1942.  Di masa itu, 
Tjipto Pusposuharto tengah be-
ranjak remaja dan ikut merasakan 
pengungsian bersama keluarganya 
karena tempat tinggal mereka di 
Kedungjati hancur lebur dibakar 
oleh tentara Jepang.

Selama masa pengungsian, ia  me-
nyaksikan dan merasakan betapa 
menderitanya bangsa Indonesia.  
Hatinya teriri-iris menyaksikan dan 
merasakan ketika rakyat kehilangan 
tempat tinggal dan menderita sakit 
tetapi tidak ada obat. 
 
Terinspirasi oleh betapa mulianya 
kalau ia dapat menyediakan obat 
bagi yang sakit sehingga belajarlah 
ia ke sekolah farmasi di Semarang, 
agar ia dapat menjadi bagian yang 
dapat menyehatkan anak bangsa.  

Waktu ke waktu, Tjipto Pusposu-
harto semakin yakin betapa negri 
ini memerlukan perusahaan yang 
mampu menyediakan obat bagi 
yang sakit dan memberikan lapa-

Tjipto Pusposuharto

Tahun 
Dharma 

Anak 
Bangsa

83

ngan pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka.  Di tahun 1960, ia memutus-
kan untuk pindah ke Jakarta dan mencoba memulai usaha farmasi dari rumah ting-
gal nya di Jalan Semboja, Jakarta pusat.

Carilah ilmu sampai ke negri Cina adalah ungkapan klasik yang menyemangati Tjipto 
Pusposuharto, yang terus melanglang buana, mencari kolega usaha, dan sekaligus 
menambah pengalaman dan pengetahuan yang belum ia kuasai.  Sehingga nyaris 
seluruh negri industri di dunia telah ia kunjungi dan kolega-kolega negri seberang 
pun memberinya kepercayaan untuk memasarkan produk-produk mereka di tanah 
air Indonesia.
Selama hampir 50 tahun, ia berusaha mengembangkan usahanya dan gencar mem-
bangun produk-produk farmasi dan suplemen yang unggul dalam rangka mewu-
judkan misinya meningkatkan kesehatan hidup manusia dan ia juga melakukan 
merger & akuisisi strategis terhadap perusahaan-perusahaan kesehatan lainnya se-
hingga menjadikan perusahaannya menjadi salah satu korporasi bisnis kesehatan 
terbesar di Indonesia saat ini yang dikenal dengan nama DIPA HEALTHCARE.  
DIPA Healthcare sudah menjadi korporasi bisnis kesehatan yang didukung lebih 
dari 2.000 karyawan yang handal dan tersebar dari mulai tenaga produksi yang ada 
di Majalengka, Jawa Barat sampai ke tenaga penjualan yang ada di seluruh nusan-
tara Indonesia.  

ToKoh KITA


