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VISION
MISSION

CORE VALUE

VISION
Menjadi Korporasi Bisnis Kesehatan Terkemuka dan Berkembang Cepat dengan Standar Kelas Dunia

MISSION
Sustain synergetic relationship with business partners
Bersinergi dengan para mitra bisnis secara berkesinambungan

Provide high quality healthcare products and services for ensuring customer satisfaction and loyalty
Menyediakan produk kesehatan dan pelayanan yang berkualitas tinggi untuk menjamin kepuasan dan kesetiaan pelanggan

Improve human resource capability and capacity to fuel sustainable profitable growth
Meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan keuntungan yang 
berkesinambungan

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

CORE VALUE
DETERMINATION
Commitment to reach the goals
Kebulatan tekad untuk mencapai sasaran

PERFORMANCE
Effort for the Best Achievements
Berusaha mencapai hasil terbaik

INTEGRITY
Honesty & Strong Morality
Kejujuran dan Moral yang kuat

ATTENTIVENESS
More attention to other
Memberi perhatian lebih kepada orang lain
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editor’s note

KEJAR – KERJA - KINERJA

Dear Leaders,

PILKADA DKI baru saja usai, pasangan CAGUB dan CAWAGUB sudah terlihat pemenangnya. Brondongan dukun-

gan dan bully-an seolah berdampingan tak menemukan ujungnya. Semua meyakini pilihannya sendiri-sendiri. 

Ada yang memilih karena melihat realita pembangunan kota dengan segala gebrakan dan kemajuannya, ada 

yang memilih pasangan karena kesantunan dalam berbahasa dan menyentuh rakyat kecil, ada yang terpaksa 

memilih karena pengaruh lingkungannya, keluarganya, suami atau istrinya, bahkan ada yang memilih karena su-

guhan berita-berita dan sepak terjang paslon tertentu di medsos. Semuanya sah-sah saja karena itu semua per-

formance...Meski agak disayangkan bumbu SARA yang terlalu menonjol dan menjadi hot-issue berakibat pada 

munculnya hoax, black campaign, saling hujat sampai permusuhan yang muncul massif gara-gara PILKADA.

Dahlan Iskan dalam salah satu potingan di twitter-nya  merefleksikan jenis-jenis karyawan: Pertama orang yang 

bicara hebat, kerjanyapun hebat. Kedua, orang yang bicaranya hebat, pintar dalam diskusi, teori-teorinya canggih, 

tapi kerjanya kurang. Dan yang ketiga: Bicaranya sedikit, hasil kerjanya luar biasa. Anda yang mana diantaranya 

teori pak Dahlan Iskan? Anda sendiri melaksanakan hak pilih mengacu teori yang mana? 

Elemen Kinerja itu antara lain diukur dari Kuantitas hasil, kualitas hasil, ketepatan waktu dari hasil, kehadiran (pre-

sensi), kemampuan bekerjasama yang baik. Sudahkan kita memenuhi elemen-elemen tersut dengan prosentase 

lebih dari 75% kemampuan maksimal kita.

Mari kita refleksikan dengan melihat kegiatan, kontribusi, dan peran aktif kita pada setiap aktifitas organisasi 

ini. Bulan Ramdhan menjelang, saatnya hilangkan tegang, sambutlah goal-goal yang menantang, siap berlari 

kencang….

Sudahkah Anda…..?? 

Salam DAMAI Indonesiaku, DAMAI DIPAku…Selamat Gubernur Baru…dan Terimakasih Gubernur Petahana… 

(omZet)
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message from president director

KEPUASAN PELANGGAN

Memperoleh kepuasan pelanggan tidaklah mudah, dengan kebutuhan 
produk yang sama, setiap pelanggan memiliki tingkat kepuasan 
yang berbeda-beda.  Dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan, 
kebutuhan produk atau jasa tidak hanya masalah kualitas saja, namun juga dibutuhkan suatu sistem pelayanan 
yang mendukung, sehingga para pelanggan akan merasa senang dengan produk atau jasa yang dibutuhkan, 
serta nyaman dengan pelayanan yang diberikan.

Kepuasan pelanggan ini bisa berdampak kemana-kemana, bisa terkait masalah Citra perusahaan maupun omset 
penjualan yang dicapai.  Jika pelanggan merasa puas akan suatu produk maka permintaan akan meningkat 
dan omset penjualan atau Citra perusahaan pun ikut naik, sebaliknya jika pelanggan tidak merasa puas maka 
permintaan akan menurun begitu juga dengan omset penjualannya.  

Hal penting lainnya yang harus diperhatikan yaitu, pelanggan yang kurang puas dengan suatu produk tidak akan 
membeli ataupun menggunakan lagi produk yang kita  tawarkan. Selain itu pelanggan yang kurang puas juga 
dapat menceritakan kepada pelanggan lain tentang keburukan produk yang mereka dapatkan, sehingga dapat 
menimbulkan citra buruk bagi perusahaan di kalangan para pelanggan kita.

Apa yang harus kita lakukan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dari setiap unit bisnis yang ada di DIPA 
Healthcare ?

Menyiapkan produk yang selalu berkualitas serta bebas dari kerusakan ataupun kecacatan saat sampai di 
tangan pelanggan.  Kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kualitas produk atau jasa 
yang akan diberikan kepada pelanggan.

Memberikan kualitas pelayanan yang ramah, ketepatan waktu penyampaian dan menggunakan sistem 
yang mudah dipahami para pelanggan, sehingga para pelanggan tidak merasa kesulitan dengan 
pelayanan yang diberikan.

Memberikan jaminan keamanan dari produk maupun pelayanan yang diberikan, sehingga para pelanggan 
percaya dengan produk ataupun jasa yang ditawarkan dan bahkan menjadi pelanggan setia perusahaan kita.  

Jika kita sebagai rajawali-rajawali DIPA Healthcare dapat melakukan ketiga hal di atas, diharapkan komplain 
pelanggan terhadap produk atau jasa yang kita berikan akan menjadi minimal bahkan timbul kepercayaan 
pelanggan terhadap kita bahwa perusahaan selalu memberikan pelayanan yang prima kepada mereka. 

Dampaknya selain peningkatan omset tentu saja akan meningkatkan Citra perusahaan yang positif.

Salam,
Utojo Pusposuharto
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Apa kalian pernah meminjam uang ke teman kalian? atau kalian pernah meminjamkan uang ke 
teman kalian? Baca artikel berjudul “dia meminjamkan bukan karena memiliki banyak uang” agar 
kalian bisa lebih berhati hati dalam meminjam uang.

motivational

Pernahkah kamu meminjam uang kepada teman 
atau sahabatmu, lalu sesekali mereka menolak 
dan kamu mulai kecewa atau bahkan kesal 
karenanya. Kamu mulai membuat banyak alasan 
bahwa seharusnya temanmu itu tidak menolak 
permintaanmu, sebab dia bisa, dia punya, hanya saja 
dia tidak mau, mungkin inilah yang akan terlintas di 

Dia Meminjamkan Bukan Karena 
Memiliki Banyak Uang

benakmu.
Kisah ini berawal dari persahabatan Udin dan Bima 
yang sama-sama bekerja sebagai karyawan di 
sebuah rumah makan Padang. Keduanya berteman 
sudah sejak lama, tak kurang dari 3 tahun lamanya. 
Baik Udin dan Bima, keduanya adalah perantau di 
ibukota dan tinggal di kost yang sama, meski berasal 
dari kota yang berbeda.

Suatu hari, Udin berniat untuk mengganti ponselnya 
yang lama, setelah sehari sebelumnya ia duduk-
duduk di konter dekat rumah makan tempatnya 
bekerja. Udin naksir pada smartphone yang lebih 
canggih dari miliknya, meskipun ia sebenarnya tidak 
begitu membutuhkan barang tersebut, mengingat 
smartphone yang dimilikinya sekarang juga sudah 
memiliki fitur yang mumpuni. Kamera ponsel baru 
itu lebih jernih dan bening ketika membidik foto, 
dan Udin menginginkan itu. Saat istirahat siang ia 

kembali ke konter itu dan melihat kembali ponsel pintar 
itu di sana, Udin semakin tertarik.
Bayangan ponsel itu selalu menari-nari di benaknya, 
meski ia telah kembali bekerja setelah jam istirahatnya 
selesai. Udin mengambil ponselnya, lalu mengirimkan 
pesan kepada temannya Bima, mengutarakan niatnya 
untuk meminjam uang Rp 400 ribu sebab uangnya 

tidak cukup untuk membeli ponsel itu, meskipun ia 
sudah menjual ponsel lamanya nanti di sana. Hari itu 
Bima sedang libur, jadi Udin tidak bisa meminjam uang 
itu secara langsung padanya.

Udin gelisah dan berulangkali menatap layar ponselnya, 
sepi. Sepertinya Bima tidak mau meminjamkanku 
uang itu, rutuknya dalam hati. Namun ia tak putus 
asa, kembali ia mengirimkan pesan kepada Bima dan 
mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan uang itu 
saat ini juga, sebab ada kebutuhan mendadak yang 
harus segera dipenuhinya. Lima menit kemudian 
ponselnya menyala, pesan baru tiba dari Bima. Pemuda 
itu mengatakan akan mengupayakan uang pinjaman 
tersebut, dan meminta Udin untuk sedikit bersabar.

Udin sedikit lega membacanya, lalu segera 
mengirimkan nomor rekeningnya kepada Bima. 
Setengah jam berlalu, Bima tak kunjung mengabarinya. 

06



SWARADIPA  |  EDISI 38/JUNI 2017

Sebab Kamu Bukan Dia,
Maka Terimalah Dirimu

Apa Adanya

Udin kembali mengirimkan pesan yang sama, satu 
dan bahkan hingga empat kali sampai akhirnya jam 
kerjanya habis. Udin marah dan merasa kecewa berat 
atas sikap temannya itu, dengan perasaan jengkel ia 
kembali ke konter tersebut dan berniat untuk sekedar 
melihat ponsel idamannya itu di sana.

Namun Udin tertegun, sebab dari kejauhan ia melihat 
Bima sedang menyerahkan ponselnya kepada 
patugas konter dan menerima sejumlah uang darinya. 
Sahabatnya itu baru saja menjual ponselnya dan akan 
meminjamkan uang yang didapatkannya pada Udin, 
agar Udin bisa menggunakannya untuk mengganti 
ponselnya dengan yang baru. Udin malu pada 
sikapnya dan hanya berdiri di sana hingga waktu yang 
cukup lama.

Dari kisah di atas jelas terlihat bahwa tidak semua 
teman kita akan selalu memiliki uang yang cukup 

untuk dipinjami, sebab mereka juga memiliki 
kebutuhan lainnya, sama seperti kita atau bahkan 
lebih penting dari kebutuhan kita. Berpikirlah ketika 
akan meminjam uang kepada teman, sebab bisa saja 
permintaan kita ini akan menjadi sebuah beban bagi 
mereka. Terkadang, mereka juga meminjamkan uang 
bukan karena mereka memiliki banyak uang, namun 
karena mereka mengupayakannya dengan susah 
payah, agar kita tidak mengalami kesulitan.

Memang tidak ada salahnya jika kita meminjam uang 
ke teman kita, tapi cobalah untuk tidak meminjam 
uang kecuali dalam keadaan yang benar benar 
mendesak. (SUY)

Kita seringkali melihat bagaimana kehidupan orang 
lain terasa sangat menyenangkan dan begitu mudah 
untuk dijalani. Semua terlihat selalu baik-baik saja 
untuk mereka dan selalu terasa sangat hebat pada 
pandangan kita. Ini bukan saja kita rasakan pada 
mereka yang kita idolakan semata, namun pada 
orang-orang lain yang biasa saja dan berada di 
lingkungan terdekat kita sekalipun.

Sebenarnya memiliki perasaan seperti itu bukanlah 
sebuah masalah yang besar, selama hal itu masih 
berada dalam takaran yang wajar. Namun jika 
ternyata kita telah berlebihan dalam melakukannya, 
maka bisa saja ini menjadi sebuah hal yang 
mengganggu dan bahkan menjadi masalah di dalam 
kehidupan kita.

Jangan berlebihan ketika menilai seseorang
Di saat kita kagum pada seseorang maka seringkali 

kita akan menginginkan kita berada pada posisi 
mereka. Bahkan kita akan selalu menganggap segala 
yang ada pada mereka begitu menyenangkan dan 
hidup mereka bisa berjalan dengan lancar tanpa 
sebuah hambatan sama sekali. Ini adalah sebuah 
kesalahan, sebab pada kenyataannya setiap orang 
pasti memiliki masalah dan juga berbagai kendala 
di dalam hidup mereka, namun kita seringkali 
tidak melihat hal tersebut dengan nyata. Bisa saja 
seseorang memiliki kemampuan yang sangat baik 
dalam mengatasi berbagai masalahnya, hingga kita 
tidak pernah melihat atau mendapati kesulitan di 
dalam hidup mereka.

Namun di sisi lain, mungkin saja kita adalah 
seseorang dengan pola pikir yang sedikit sempit dan 
begitu mudah serta rapuh ketika dihadapkan pada 
berbagai masalah dan tantangan hidup. Seringkali 
menyerah pada keadaan dan hanya berangan-
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angan untuk sebuah keadaan yang jauh lebih baik 
dari sekarang, salah satunya dengan menempatkan 
diri menjadi seseorang dengan kehidupan yang 
lebih menyenangkan. Hal seperti inilah yang akan 
membuat kita tidak pernah menghadapi masalah 
yang kita alami, sebab kita terlalu sibuk “menikmati” 
apa yang orang lain miliki di dalam kehidupannya.

Mereka juga manusia biasa layaknya kita, jadi jangan 
beranggapan bahwa mereka selalu baik-baik saja 
tanpa sebuah masalah atau hambatan di dalam 
hidup mereka. Cara mereka menghadapai berbegai 
masalah tersebutlah yang kemudian menjadi sebuah 
nilai lebih di dalam diri mereka, yang mungkin saja 
tidak pernah kita tanamkan di dalam diri kita sendiri 
hingga saat ini. Ingatlah kamu bukan dia, jadi jangan 
pernah berfikir untuk memiliki jalan hidup yang sama.

Kita mampu jika kita mau
Apapun kondisi yang kita alami saat ini, tentu itu 
adalah sebuah hal yang patut disyukuri. Tidak 
perlu mengeluh dan merasa diri sendiri menjadi 
seseorang yang paling malang di dunia ini, sehingga 
semua orang lain menjadi seseorang yang jauh lebih 

beruntung dari pada diri kita sendiri. Ini sebuah pola 
pikir yang salah dan harus segera ditinggalkan.

Lihatlah keberhasilan orang lain sebagai sebuah 
motivasi kita dalam meraih keberhasilan kita, jangan 
hanya memandangnya dan berangan-angan belaka 
jika kita menjadi mereka saat ini, tetapi di lain sisi 
kita tidak melakukan apapun untuk mewujudkan hal 
tersebut. Jika kita menginginkan sebuah keberhasilan, 
maka lakukan apapun yang akan membawa kita ke 
sana. Tidak perlu merasa rendah diri dan merasa tidak 
mampu untuk melakukan itu, sebab jika kita mau, 
maka kita akan mampu.

Hidup ini bukan keluhan atau sekedar angan-angan 
yang dilewatkan dalam sebuah dongeng belaka, 
namun ini adalah sebuah kenyataan, di mana kamu 
menjadi seseorang yang memiliki kehidupan pribadi 
yang utuh sebagaimana layaknya orang lain di 
sekitarmu, dan di ingatkan sekali lagi, kamu bukan dia 
jadi jangan pernah berfikir untuk sama dengan orang 
lain, karena setiap manusia punya kehidupan dan 
permasalahannya masing masing. ---

tips

Kalimat sindiran ampuh buat orang yang bau badan, 
harus peka ya...7

Bau badan merupakan aroma tidak sedap yang keluar dari badan kita, terutama lipatan 
ketiak. Menurut dunia medis, penyebab bau badan tersebut muncul karena adanya 
bakteri pada lapisan pori yang tertutup oleh keringat. Ya walaupun persentasenya hanya 
1%, tapi bakteri tersebut akan mampu memecah protein dan mengubahnya menjadi 
asam yang menyebabkan bau kurang sedap lho.

Sebenarnya bau badan tidak termasuk ke dalam masalah yang serius, akan tetapi 
jika dibiarkan bau kurang sedap tersebut, dapat membuat rasa percaya diri kita turun. 
Apalagi kalau mulai disindir-sindir oleh orang di sekitar.
Nah, kali ini kita sudah siapkan tujuh contoh kalimat sindiran buat kamu yang bau 
badan. Wah, seperti apa sih? Simak di bawah ini, ya! Biar lebih peka.
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1

1. “Kamu mandi berapa kali dalam 
sehari, sih?”
Apakah kamu jarang mandi? Jika 
benar, maka bisa jadi itu merupakan 
penyebab bau badan, lho. Pada 
dasarnya setiap hari tubuh kita 
mengeluarkan keringat melalui 
pori. Dari keringat inilah nanti akan 
menyebabkan bakteri mudah 
menempel dan bersarang. Sehingga 

apabila tidak kamu bersihkan secara rutin, bakteri-bakteri tersebut akan menyebabkan 
munculnya bau badan.

Menurut para ahli kesehatan, mandi terbaik untuk menghilangkan bau badan dan 
bakteri di tubuh adalah 2x sehari. Lebih baik lagi, ketika mandi gunakan sabun yang 
diperkaya dengan kandungan antibakterial di dalamnya.

2. “Kok, kamu sering pakai baju gelap?” 
Nah, kalau ini nih pasti pernah 
dialami sama orang yang suka 
basah ketiak. Penyebabnya, tidak 
lain dan tidak bukan adalah karena 
adanya keringat berlebih pada 
area lembap seperti ketiak. Pada 

dasarnya, keringat adalah proses alami dalam tubuh, hanya saja masalahnya adalah 
ketika kita yang sering bersosialisasi dan punya relasi misalnya, penampilan adalah 
hal yang perlu buat diperhatikan. Pakai baju gelap bukan solusi yang tepat. Solusi dari 
basah ketiak:

- Gunakan antiperspirant yang bisa membantu mengurangi produksi keringat. 
- Gunakan bahan alami, seperti lidah buaya, tomat atau lemon yang mampu 

membantu mengontrol keringat kamu.
- Jangan terlalu sering mengonsumsi makanan pedas.
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3. “Kenapa sih, kamu nggak suka aktivitas nguras 
keringat?”
Memang benar adanya jika keringat berlebihan 
dapat mengganggu aktivitas dan menurunkan 
kepercayaan diri kita. Bukan hanya jadi 
basah semua, kadang bisa jadi sumber bau 
badan juga. Keringat memang bisa jadi salah 
satu penyebab bau badan, meskipun tidak 
semuanya.

Sebenarnya bau badan itu disebabkan oleh bakteri penyebab bau badan yang 
bercampur dengan keringat. Jadi, kalau kita merasa tidak suka aktivitas yang bisa 
memproduksi keringat berlebih, kita bisa pakai solusi di poin kedua.

4. “Apa kamu kepanasan, sampai keringetan 
begitu?”
Jika suhu udara sedang panas kemudian 
kita jadi berkeringat, memang sangat wajar, 
kan? Berkeringat adalah reaksi tubuh untuk 
pendinginan. Jadi manusiawi sekali. Coba 
kenakan pakaian dari bahan yang sejuk dan 
menyerap keringat ya, ketika suhu sudah 
mulai panas.

5. “Rasanya kamu gonta-ganti aroma 
parfum” atau “Kamu pakai parfum 
banyak banget, sih.”
Keinginan untuk tampil dengan 
bau badan yang harum dan 
segar sepanjang hari sering 
disalahpahami kebanyakan orang 
bahwa dengan membawa parfum 
ke mana pun mereka pergi itu sudah 

cukup. Padahal aroma tubuh yang timbul setelah beraktivitas seharian disebabkan 
berkembangnya bakteri penyebab bau badan yang tidak bisa diatasi dengan parfum 
saja.

5
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6. “Kamu suka minum jamu nggak?”
karena bukan hanya dari luarnya saja, salah 
satu perawatan dari dalam yang efektif 
untuk menjaga bau badan agar tetap segar 
meski banyak berkeringat adalah dengan 
mengonsumsi jamu. Jamu memang sangat 
bermanfaat bagi tubuh, termasuk dalam 
mengatasi bau badan.
Misalkan jamu kunyit asam. Jamu ini bisa 

membunuh bakteri penyebab bau badan. Cara efektif untuk menghilangkan bau badan, 
yaitu dengan mengonsumsi jamu kunyit asam dengan teratur dan agar lebih maksimal 
khasiatnya maka kombinasikan dengan daun luntas.
7. “Bau apaan, nih? Lama nggak dibersihin apa ya, nih ruangan?”

Sindiran ini tentu menohok bukan? Menurut 
penelitian 9 dari 10 orang memilih untuk 
diam atau tidak akan memberitahu bahwa 
seseorang memiliki bau badan.. 
Jadi bersyukurlah jika ada orang yang 
menyindir secara halus.
 
Coba introspeksi, jangan-jangan itu kita yang 
dimaksud oleh orang yang mengatakan hal 
itu.

Masalah ini bisa  kita antisipasi dengan selalu menjaga kebersihan dan higienitas 
tubuh. Setiap orang harus melengkapi diri dengan perlindungan yang optimal terhadap 
bakteri penyebab bau badan setiap hari, misalnya melalui penggunaan deodoran yang 
mengandung antiperspirant. (AKO)

7
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Sumber : https://www.inspirasi.co/inspirasidotco/26181_mencoba.menguak.misteri.bernama.bakat

Mencoba Menguak Misteri 
Bernama Bakat
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Apa itu bakat? Apa satu orang hanya dilahirkan 

dengan satu bakat saja? Apa bakat serta-merta 

ada atau bakat ada karena dibentuk? Sama-sama 

menulis atau membuat lagu, misalnya, mengapa 

hasil karya si A lebih bagus dari si B? Benarkah 

bakat memainkan peran di situ?

Bakat bisa seperti teka-teki yang bahkan kita 

tak sanggup menjawabnya dengan pasti. Yang 

diketahui, setiap dari diri kita mempunyai hobi atau 

kesenangan yang seperti ‘panggilan hati’ dimana 

kita tidak bisa bila tidak melakukannya. Kita rela 

melakukannya saat mata terkantuk-kantuk. Kita 

sanggup merogoh kocek lebih dalam demi ikut 

seminar atau membeli gitar mahal atau membeli 

novel penulis kesayangan kita.

Seiring dengan bertambahnya umur dan 

bertambahnya pengetahuan serta pengalaman, kita 

kadang terkejut ternyata kita mengetahui diri kita 

tak hanya hidup dengan satu hobi. Seiring dengan 

seringnya mendengar lagu, kita tahu ternyata kita 

punya cita rasa musik yang cukup tinggi. Atau 

bahkan kita ternyata jago soal seni lukis atau seni 

rupa. Berada di organisasi sekian lama kita jadi 

paham cara mengelola sumber daya manusia. 

Semakin sering kita berlatih melakukan suatu hal, 

yang bisa jadi awalnya sukarela atau terpaksa, 

hal itu jadi bagian dari diri kita. Lama-kelamaan 

kita menemukan hobi baru atau bisa jadi kita 

mengetahui bakat kita yang lain, yang sekian lama 

terpendam.

Orang bilang bakat cuma berkontribusi 1%, kerja 

keras lah yang bisa menyumbang hingga 99% 

keberhasilan seseorang yang ingin sukses dan 

menekuni hobi mereka. Istilahnya, bilang suka 

atau mengaku berbakat bisa gampang, tetapi 

membuktikan cintanya pada yang disukai itulah yang 

berat. Apalagi kalau karyanya memang jelek. Begitu 

mudah kita akan melempar handuk, bilang tidak 

berbakat dan sebagainya. Butuh keberanian tetap 

mengikuti ‘panggilan hati’ yang melecut kita untuk 

terus bekerja.

Dan jika terus konsisten mengikuti ‘panggilan hati’ 

tersebut bersiaplah akan menjadi budak dari apa 

yang kita sukai. Lupa tidur, lupa makan, tak jarang 

kesehatan terganggu. Jika sudah mengetahui 

kemauan diri sendiri kita harus bisa menjaga agar 

tetap bisa menyeimbangkannya dengan yang lain.

Pepatah yang mengatakan ‘hasil tidak akan 

mengkhianati proses’ bisa jadi tak berlaku dalam 

hal ini. Kadang sekian puluh ribu jam yang kita 

habiskan belajar menulis atau menggambar belum 

tentu berbuah persetujuan penerbit buku tempat 

kamu mengirimkan naskah yang akan menerbitkan 

hasil karyamu. Tetapi jika kita sadar tugas kita 

bisa sesederhana ‘memberi makan hati dan jiwa’ 

agar ‘panggilan hati’ itu sementara terdiam maka 

bekerja dan berusaha itu sudah cukup. Lalu saat ia 

memberontak, kamu akan tergerak kembali berlatih. 

Terus dan tetap demikian. 
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learning & development

Sehubungan dengan terus berkembangnya bisnis di DIPA Healthcare dan menuntut kompetensi yang baik bagi 
setiap karyawannya, oleh karena itu di awal tahun 2017 HR-Training mengadakan Business English Class yang 
diberikan kepada setiap Departemen Head. Business English Class ini bekerjasama dengan pihak pengajar dari 
I-Get. Hal ini untuk menunjang kompetensi dalam menghadapi Auditor Principal dan menambah kepercayaan diri 
sebagai seorang Pimpinan Departemen.

Business English Class
1 Februari 2017 - 21 Juni 2017

Sebelum pertemuan pertama dimulai, setiap peserta melakukan Placement Test yang diberikan langsung oleh 
Trainer yaitu Mr. Adrial Afriadi (Mr. Al) untuk mengetahui tingkat atau grade kompetensi bahasa inggrisnya. 
Placement Test diadakan pada hari Kamis, 19 Januari 2017. Prosesnya diawali dengan Listening Test, kemudian 
dengan Structure Test dan diakhiri dengan Interview Test menggunakan bahasa inggris langsung dengan Trainer.

Setelah proses Placement Test dilakukan dan pihak I-Get selesai memberikan laporan maka diputuskan bahwa 
semua peserta digabung menjadi satu kelas Intermediate yang dimulai pertama kali pada Rabu, 1 Februari 2017.
Berdasarkan tujuan kelas ini diadakan yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri, tidak cukup 
hanya dari Business English Class yang diadakan setiap hari Rabu saja. HR-Training perlu berkolaborasi dengan 
Direktur dan GM terkait untuk melihat bahwa setiap peserta perlu adanya suatu komitmen yang ditetapkan. 
Sehingga diputuskanlah bahwa setiap hari Jumat disebut sebagai English Day, dimana segala aktivitas dan 

14



SWARADIPA  |  EDISI 38/JUNI 2017

Personality Management
21 April 2017

komunikasi yang dilakukan oleh setiap peserta di hari Jumat wajib menggunakan bahasa inggris.
Dengan komitmen seperti ini diharapkan akan lebih mudah bagi setiap peserta untuk meningkatkan 
kompetensinya. Kami berharap dengan adanya English Day ini juga memberikan teladan bagi setiap Departemen 
untuk mengikuti jejak peserta berkomunikasi dengan bahasa inggris di setiap hari Jumat.
Because Practice makes Perfect!! –YHN-

Menjadi orang yang berhasil dalam bidang atau area pekerjaannya, salah satunya ditentukan oleh bagaimana 
kita mengenal karakter kita dan mengenal karakter orang lain karena seringkali di dalam area pekerjaan kita, kita 
berjumpa dan harus berkoordinasi dengan banyak orang dengan tipe kepribadian yang berbeda-beda.
Oleh karena hal inilah, HR-Training melaksanakan Training Personality Management (“How to discover yourself 
and others”).

Training ini berlangsung pada Jumat, 21 April 2017. Diawali dengan adanya 2 Mini Assessment bagi setiap 
Peserta. Assessment ini berfungsi agar selama Materi training diberikan, setiap Peserta sudah mendapatkan 
gambaran akan kepribadiannya. Setiap Peserta diajak untuk memahami Tipe Kepribadiannya dan karakteristik 
Love Language-nya sehingga setelah Setiap Peserta mengenal dirinya akan dapat membantu Peserta untuk lebih 
memahami orang lain dan memperlakukan orang lain sesuai karakteristik Kepribadiannya.

Situasi Training yang diberikan langsung oleh Ibu Yohana ini disusun sedemikian rupa dan dibawakan dengan 
situasi menyenangkan. Dilengkapi dengan adanya Games “Siapakah Aku” dan “Memahat Patung” dapat mem-
buat situasi Training menjadi lebih menyenangkan. Di sela-sela Training juga terbuka dengan sesi Sharing dari 
setiap peserta. Sehingga Training yang berjalan dari mulai 08.30 s/d 16.00 tidak berjalan membosankan. Di akhir 
Training ini diumumkan 3 Peserta Ter-aktif yang dimenangkan oleh Diana Shantika (PICA), Sunarko (HRD) dan 
Budi Soegiono (IT) karena keaktifan yang ditunjukkan melalui pertanyaan yang diajukan, pendapat yang diberikan 
dan antusias yang ditunjukkan.

Training ini bertujuan tidak hanya dapat diaplikasikan di dalam lingkungan pekerjaan namun terutama dalam 
inner circle yaitu keluarga masing-masing. Sehingga akan menjadi lebih mudah untuk diterapkan di dalam ling-
kungan pekerjaan. “Personality has power to Uplift, power to Depress, power to Curse and power to Bless.
So, The choice is in our hands.” –YHN-
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School Hiring: 

Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi area Jakarta

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta upaya mengenalkan 

perusahaan DIPA di kalangan Sekolah Menengah Kejuruan untuk meningkatkan daya pikat perusahaan.  Pada 

tanggal 18 dan 20 April 2017 Tim Rekrutmen DIPA hadir ke Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi di area Jakarta 

yaitu SMK Farmasi Candra Naya dan SMK Farmasi BPK Penabur. Lulusan SMK Farmasi menjadi sasaran dari 

tim rekrutmen karena lulusan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan program pemerintah yaitu SMK BISA 

HEBAT - siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif.

Kegiatan yang dilakukan oleh Tim Rekrutmen dalam kunjungannya ke SMK Farmasi meliputi presentasi 

perusahaan, presentasi pekerjaan dan rangkaian psikotest. Tidak disangka, sambutan yang ramah dan 

antusiasme yang tinggi dari para murid SMK atas kedatangan tim rekrutmen. Para murid semakin tahu mengenai 

perusahaan DIPA. Wawasan tentang pekerjaan terutama Medical Representative pun semakin berkembang. Pada 

sesi Tanya jawab pun mereka aktif bertanya. Keinginan untuk membahagiakan orang tua dan meraih cita-cita 

yang lebih tinggi membuat mereka bersemangat untuk mengikuti rangkaian seleksi yang ada. Diharapkan lulusan 

SMK Farmasi ini dapat bergabung di perusahaan DIPA dan memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan. 

Kedepannya tim rekrutmen akan terus melakukan kunjungan  ke Sekolah Menengah Kejuruan lainnya di 

Indonesia. ---
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up-grading perdana - DIPA HealthCare

“Keindahan dalam Satu Keluarga”

events

Mengawali tahun 2017, acara rutin-wajib (Upgrading) DIPA HEALTHCARE dilaksanakan secara 
bersama-sama dengan rekan-rekan Puspa Pharma pada tanggal 24 Maret 2017 silam.
Acara berkonsep Ke-Bhinneka-an dihadiri sekitar 400-an karyawan (DSO, KJR, Narogong, Citarum) 
maupun field force cabang-cabang JABODETABEK.Sedangkan Top Management yang hadir pada 
saat itu adalah Bapak Tjipto Pusposuharto, Utoyo Pusposuharto, Andre Pusposuharto, Haryanto 
Santoso beserta tamu undangan.

Berseragam warna-warni, acara diawali dengan lagu-lagu Nasional, yang mengingatkan kita 
tentang perjuangan para pahlawan yang dengan darahnya mengusir penjajah dari bumi Indonesia.
Dilanjutkan dengan pembacaan puisi, yang mau menggelorakan kembali semangat persatuan dan 
kesatuan bangsa.

Yang menarik dari acara ini adalah bahwa acara dikemas dengan kolaborasi bersama Puspa 
Pharma dengan tema Keindahan dalam Satu Keluarga. Walau berbeda pimpinan, beda karakter 
perusahaan, namun dengan niat tulus “attentiveness – integrity” acara berjalan dengan baik dan 
sukses.

(salam – red)
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Soewono Darmoredjo Director 

Bekerja Dengan Hati
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Semuanya berawal dari pertemuan yang tidak disengaja dengan Bpk. Tjipto 
Pusposuharto (Presiden Komisaris DIPA Healthcare) pada 9 tahun lalu 
di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, yang akhirnya menuntun 

saya untuk berkarya di DIPA Healthcare sampai dengan saat ini.  

Saya sudah mengenal Bpk. Tjipto pada tahun 
1995, pada waktu itu saya bekerja di PT HOSLAB 
sebagai Managing Director di bawah pimpinan 
beliau. Setelahnya saya mencoba peruntungan 
dengan berkarir di  PT Kalbe dan PT Indofood, 
namun hati menuntun saya untuk kembali 
berlabuh di PT DIPA pada bulan Agustus 2008 
silam.  Tak terasa saya sudah bekerja di PT 
DIPA selama 9 tahun lamanya.. Waktu berjalan 
tidak terasa, mengapa? Karena saya mencintai 
pekerjaan saya saat ini, dan yang paling penting 
lagi saya mengerjakannya dengan HATI.

Ada orang yang bekerja dengan kepandaian dan 
pengetahuannya, ada pula yang mengandalkan 
koneksinya. Namun jika kita bekerja hanya men-
gandalkan hal tersebut maka belum menjamin 
kalau kita dapat menikmati pekerjaan kita, 
sampai kita bekerja dengan hati. Selain bisa me-
nikmati yang dikerjakan, bekerja dengan sepenuh 
hati, hasilnya pun akan lebih maksimal. 

Saya selalu berusaha bekerja dengan sepenuh 
hati, karena jika kita bekerja dengan hati maka 
kemauan kita akan lebih kuat. Pikiran kita akan 
semakin tajam, sehingga akan lebih produktif 
dibanding bekerja tanpa hati. Dorongan hatilah 
yang menggerakkan pikiran, kemauan dan 
tindakan kita.

Bekerja dengan hati tidak harus di dalam peker-
jaan, hal ini saya coba terapkan di dalam berke-
luarga. Saya menikahi seorang wanita idaman 
saya dan dari pernikahan kami, dikaruniakan 

dua orang putra. Kedua putra saya merupakan 
lulusan dari University of British Columbia (UBC) 
– Canada. Saat ini putra sulung saya menjadi 
General Manager di sebuah perusahaan industri 
makanan. Dan putra bungsu saya menjadi dos-
en di salah satu Universitas Khatolik Jakarta. 
Saya sangat bersyukur dengan apa yang telah 
anak- anak saya raih saat ini. Perjuangan keras 
saya selama ini sudah terbayarkan dengan 
melihat keberhasilan mereka…

“Saya selalu berusaha bekerja 
dengan sepenuh hati, karena 
jika kita bekerja dengan hati 

maka kemauan kita akan
lebih kuat..”

Banyak pengalaman hidup yang saya dapat 
selama saya berkarya dimanapun. Namun, 
pengalaman yang paling menarik selama saya 
bekerja di DIPA adalah keakraban dan keter-
bukaan dalam berkomunikasi sesama rekan 
kerja. Walaupun di DIPA terdapat banyak orang 
dari berbagai macam latar belakang sosial 
dan professional yang berbeda, namun saya 
melihat dalam bekerja, teman-teman DIPA 
banyak keterbukaannya, menyatakan pendapat 
apa adanya dan saling terbuka.  Menurut saya 
itu adalah hal yang berperan penting dalam 
berkomunikasi.
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Dan sesuai tema kita tahun 2017 ini yaitu “Improvement & Development”, saya mengajak agar kita 
banyak melakukan perubahan kearah yang lebih baik.  Perubahan bisa kita lakukan dari diri kita 
sendiri seperti meningkatkan kedisiplin, menjungjung tinggi nilai- nilai kejujuran dan menjadikan 
setiap pekerjaan bernilai ibadah.

Harapan saya jika kita banyak melakukan perubahan khususnya diri kita sendiri, maka akan memper-
mudah kita melakukan pengembangan diri dan meningkatkan kualitas pekerjaan.
Pesan saya kepada seluruh Rajawali DIPA di seluruh Indonesia :

 - Selalu menjalin hubungan kerjasama yang baik, karena tidak ada orang yang bisa sukses 
dengan bekerja sendirian. Dengan bekerjasama dalam team maka kita dapat mencapai 
hasil yang lebih maksimal. 

- Bekerjalah dengan sepenuh hati kalian.  Apapun yang dikerjakan dengan sepenuh hati, 
keseriusan, fokus dan totalitas akan menghasilkan kualitas prima. Kesuksesan selalu diraih 
oleh mereka yang bekerja dengan segenap hatinya.  ---

health

mengenal penyakit kawasaki

Apakah Penyakit Kawasaki itu ? 
Penyakit Kawasaki merupakan salah 
satu penyakit yang ditandai dengan 
adanya peradangan pembuluh 
darah di seluruh tubuh (vaskulitis). 
Dampak jangka pendek dari penyakit 
ini mungkin tidak terlalu serius, 
tetapi pada beberapa kasus dapat 
terjadi komplikasi jangka panjang 
termasuk kerusakan arteri koroner. 
Penyakit Kawasaki hampir selalu 
menyerang anak, terutama usia di 
bawah 5 tahun. Anak laki laki lebih 
banyak terserang daripada anak 
perempuan, alasannya belum jelas. 
Nama penyakit ini diambil dari 
seorang dokter anak di Jepang yang 
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menemukan penyakit ini pada tahun 1967. Sejak saat itu penyakit Kawasaki paling banyak 
ditemukan di Jepang. Di Amerika Serikat, penyakit ini ditemukan pada semua kelompok 
ras dan etnis tetapi lebih sering dijumpai pada keturunan Asia ‐ Amerika. Penyakit ini 
bukan penyakit yang jarang ditemukan. Di Amerika Serikat jumlah yang pasti belum dapat 
ditentukan, tetapi diperkirakan sekitar 10 dari 100.000 anak balita. 

Apakah penyebab Penyakit Kawasaki ? 
Hingga saat ini penyebabnya belum diketahui. Banyak peneliti berpendapat mungkin 
akibat infeksi (virus atau bakteri). Saat ini tidak ada bukti bahwa penyakit ini bisa menular. 

Apakah tanda dan gejala Penyakit Kawasaki ? 
Gejala yang pertama timbul pada anak dengan penyakit Kawasaki adalah demam dan 

rewel. Demam timbul cepat dan naik turun dari sedang (101 – 104 F) sampai tinggi 
(> 104 F). Kelenjar getah bening di salah satu sisi leher membengkak. Ruam atau bercak 
merah biasanya timbul pada fase awal penyakit, pada beberapa pasien banyak di sekitar 
selangkangan. Peradangan pada kedua mata (mata merah) biasanya tanpa kotoran, 
timbul pada minggu pertama masa sakit. 

Lidah menjadi merah dan timbul bintil bintil, dikenal sebagai lidah stroberi karena mirip 
biji pada buah stroberi. Bibir menjadi kering dan pecah, sering berwarna merah. Selaput 
lendir mulut menjadi lebih merah. Telapak tangan dan telapak kaki menjadi merah. 
Tangan dan kaki dapat membengkak. Kadang kadang terjadi leher kaku (kaku kuduk). 
Akibat berbagai gejala dan tanda ini anak jadi rewel dan merasa tidak nyaman. 
Saat demam mereda , ruam, mata merah dan pembesaran kelenjar getah bening turut 
menghilang. Kulit mulai mengelupas di sekitar jari tangan dan kaki, biasanya mulai 
minggu ketiga. Pengelupasan ini bisa berbentuk potongan potongan besar atau satu 
buah saja. Lutut, pinggul dan mata kaki makin meradang dan nyeri. 
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Kadang kadang nyeri sendi dan peradangan menetap walaupun gejala lain sudah hilang. 
Pada fase penyembuhan timbul garis melintang di kuku jari kaki dan jari tangan yang 
dapat berlangsung selama beberapa bulan sampai kuku tersebut hilang. 

Bagaimana seorang dokter menentukan bahwa seseorang anak terkena Penyakit 
Kawasaki ? 
Dokter mendiagnosis Penyakit Kawasaki setelah memeriksa anak dengan teliti, melihat 
tanda dan gejala yang timbul. Dokter juga akan menyingkirkan kemungkinan penyakit lain 
yang memberi gejala dan tanda yang mirip penyakit Kawasaki. Pemeriksaan darah untuk 
melihat adanya anemia, peningkatan jumlah sel darah putih serta peningkatan laju endap 
darah yang menandakan adanya peradangan pembuluh darah. Peningkatan trombosit, 
suatu unsur yang penting bagi pembekuan darah juga dapat dijumpai. Pemeriksaan urin 
bisa menunjukkan adanya sel darah putih. Pada pemeriksaan EKG (elektrokardiogram) 
dapat ditemukan irama jantung yang tidak teratur, serta tanda lain yang menunjukkan 
keterlibatan jantung. Ekokardiografi (USG jantung) perlu dilakukan untuk melihat kelainan 
jantung dan pembuluh darah jantung (arteri koroner). 

Bagaimana pengobatan Penyakit Kawasaki ? 
Terapi farmakologi untuk Penyakit Kawasaki adalah immunoglobulin dosis tinggi 
yang diberikan secara intravena atau sering dikenal dengan sebutan IVIG (Intravenous 
Immunoglobulin). Pemberian IVIG paling efektif dalam mengurangi peradangan dan 
mencegah kerusakan arteri koroner jika diberikan dalam 10 hari pertama perjalanan 
penyakit Kawasaki. Selain IVIG, pasien juga diberikan aspirin dosis tinggi pada awal fase 
akut sampai demam reda. 

Immunoglobulin
Immunoglobulin adalah salah satu produk yang dipasarkan oleh PT DIPA, berdasarkan 
saran / resep dokter dan yang diberikan secara intravena (IVIG). Immunoglobulin merupakan 
satu-satunya produk IVIG di Indonesia dengan konsentrasi 10%. Immunoglobulin 
diproduksi dengan metode terkini sehingga menghasilkan immunoglobulin dengan 
kemurnian tinggi, tanpa kandungan gula dan mampu memberikan tolerabilitas maksimal 
bagi pasien.
“High Technology of IVIG with Maximum Tolerability”

Sumber :

https://healthsciences.ucsd.edu

22



SWARADIPA  |  EDISI 38/JUNI 2017

zoonosis

Menurut UU No. 6 tahun 1967 pengertian zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan 
ke manusia dan sebaliknya. Apa saja yang termasuk penyakit zoonosis?

Toxoplasmosis
Mengenai toxoplasma, mungkin hampir sebagian kita sudah sering mendengar, terlebih wanita. 
Toxoplasma sering menjadi hal yang ditakuti karena merupakan salah satu penyebab ketidaksub-
uran hingga terjadinya keguguran pada seorang wanita. Toxoplasma disebabkan oleh parasit yang 
bernama Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii merupakan jenis protozoa (hewan bersel satu). 
Manusia dapat terkena infeksi melalui tiga cara:

• Makanan: daging, buah atau sayur yang terkontaminasi parasit T. gondii
• Transfusi darah
• Transplantasi organ tubuh.
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Proses penularan dimulai dari adanya ookista T.gondii pada usus inang definitive (kucing). Jika seekor 
kucing mengeluarkan ookista melalui feses/tinja yang mengandung sporozoit, maka di tanah yang 
lembab, ookista ini dapat hidup lebih dari satu tahun. Jika tertelan hewan lain seperti tikus maka kista 
akan terbentuk pada oto dan otak, sapi dan kambing dapat terinfeksi akibat memakan rumput yang 
tercemar tinja kucing yang mengandung ookista. Manusia dapat terinfeksi dengan memakan sapi, 
kambing, sayur ataupun buah yang tercemar atau mengandung ookista. 

Manifestasi yang sering muncul jiika terinfeksi adalah keguguran pad wanita. Dan jika bayi lahir dalam 
keadaan hidup, maka biasanya bayi akan mengalami gangguan atau cacat bawaan seperti hidrose-
falus atau mikrosefalus, hingga gangguan penglihatan. Tindakan pencegahan antara lain adalah 
dengan memasak daging sampai matang sebelum dikonsumsi, mencuci sayuran sampai bersih atau 
mengkonsumsi sayuran matang, menjaga kebersihan peliharaan terutama kucing. Ookista dapat 
mati pada pemanasan 900 dalam waktu 30 detik. 

Rabies
Rabies adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh virus. Sebagian besar kasus disebabkan oleh 
gigitan anjing, sisanya adalah oleh hewan lain, seperti monyet dan kucing. Apabila tergigit oleh anjing 
yang diduga terinfeksi rabies, maka gejala yang muncul pada manusia bisa bermacam-macam. 
Pada kebanyakan kasus, penderita akan mengalami halusinasi, hiperaktif, agreisf, selalu meneteskan 
air liur, hiperhidrosis, biasanya disertai hidrofobia (ketakutan pada air), kejang, beberapa penderita 
mengalami fotofobia (takut pada cahaya). Namun pada beberapa kasus, penderita justru tampak 
lumpuh, lemas, kemampuan indera peraba hilang, hingga meninggal karena gagal nafas atau gagal 
jantung.  

Untuk menghindari terjadinya rabies, anjing dan hewan kesayangan harus secara regular menjalani 
vaksin sesuai ketentuan. 

Penyakit kulit
Ringworm dan scabies adalah dua penyakit kulit yang sering terjadi pada anjing atau kucing peli-
haraan. Ringworm sebenarnya disebabkan oleh jamur, bukan cacing seperti namanya dan muncul 
dalam bentuk bercak merah dan lingkaran berbatas tegas. Scabies biasanya disebabkan oleh tungau 
yang menyerang kulit hingga kerontokan bulu pada hewan peliharaan. Pada manusia scabies ber-
bentuk bulat dan kemerahan.

Untuk menghindari terjadinya perpindahan penyakit dari hewan kesayangan, pemilik harus menjaga 
kebersihan hewan, serta berhati-hati dalam kontak dengan hewan yang memiliki penyakit kulit, selalu 
cuci tangan setelah memegang hewan, dan membersihkan lingkungan. 

- Ririesanti (DGR) -
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csr

Sebagai wujud ungkapan syukur dimana Bapak 
Tjipto Pusposuharto selaku Komisaris Utama 
diberikan kesehatan dan panjang umur, dan 
juga sebagai perwujudan tanggung jawab sosial 
perusahaan yaitu Corporate Social Responsibility 
atau CSR, maka DIPA Healthcare bersama-sama 
dengan Puspa Pharma memberikan bantuan CSR 
kepada anak panti asuhan di wilayah Tebet Jakar-
ta Selatan dalam bentuk alat tulis dan perlengka-
pan kebutuhan anak panti.  Sebelum memberikan 
bantuan, tentunya kita sudah berkoordinasi den-
gan pengelola panti asuhan.  Menurut pengelola 
panti asuhan Ibu Hajjah Mariamah jumlah anak 
Panti Asuhan Tebet Remaja Masa Depan saat ini 
ada 45 anak dari umur 4 tahun sampai dengan 
19 tahun atau sudah ada yang kuliah.  Bantuan-
bantuan seperti buku dan perlengkapan sekolah 
sangat dibutuhkan dalam menunjang belajar 
anak-anak panti di sekolah.
Kegiatan CSR ini merupakan salah satu perwuju-

dan dari program CSR DIPA yaitu meningkat-
kan kualitas pendidikan dimana diharapkan 
bantuan dan perhatian seperti ini dapat 
meningkatkan semangat belajar dan men-
dukung kebutuhan anak-anak panti sehingga 
dapat bertumbuh dan berkembang seperti 
anak-anak pada umumnya.

Dalam hal DIPA CSR, bantuan ke panti asu-
han sudah dilakukan di beberapa panti dan 
diharapkan melalui program CSR bantuan 
ke panti asuhan akan semakin diperbanyak 
jumlahnya. ---
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tahukah anda

Ini penyebab kenapa kuku kaki berwarna hitam

Salah satu hal yang menunjang penampilan adalah kuku, baik kuku kaki ataupun tangan. 
Namun, ada beberapa orang mengalami kuku yang berubah warna menjadi kehitaman. 
Biasanya itu membuat orang itu merasa terganggu.

Siapa sangka, rupanya kehitaman pada kuku disebabkan oleh infeksi jamur. Rupanya, 
kehitaman pada jari kuku tidak bisa dihindari karena dapat menimbulkan gangguan serius.
Kuku kaki berwarna hitam juga menunjukkan kondisi yang buruk karena itu kondisi yang 
tidak wajar. Jadi memang harus ditanggapi dengan serius agat tidak terjadi sesuatu yg 
tidak diinginkan. Rupanya, ada beberapa pemicu jari kuku memiliki warna kehitaman. 
Berikut pemaparannya.

1. Tertimpa benda berat
Salah satu kasus ini memang sering sekali kita hadapi. Ketika kita sedang melakukan keg-
iatan sesuatu ada benda berat yang menimpa jari kuku tangan atau kaki yang menimbul-
kan semakin lama hari berwarna hitam. Itu karena pengembangan pembekuan darah dan 
menyebabkan kuku kaki hitam.

2. Olahraga
Atlet atau orang yang memiliki kegiatan yang banyak tekanan pada kuku jari kaki akan 
menimbulkan gumpalan darah.

3. Infeksi jamur
Pertumbuhan jamur di bagian dalam kuku, karena masalah kesehatan, maka itu juga bisa 
menyebabkan penggelapan kuku.
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4. Kanker kulit
Ada beberapa jenis sel-sel kulit kanker yang tumbuh tidak normal di bawah jari-jari kaki. 
Hal ini menyebabkan kuku menjadi gelap, sehingga sangat penting untuk segera mencari 
bantuan medis.

5. Ketidakseimbangan hormon
Perubahan hormon dapat menimbulkan pigmentasi melanin yang ada di dalam tubuh. Hal 
tersebut dapat meningkatkan di bagian-bagian tertentu, termasuk kulit di bawah jari-jari 
kaki.

6. Rokok
Perubahan warna pada kuku menjadi hitam atau gelap, bisa menjadi tanda gangguan 
paru-paru tertentu. Terutama terlihat pada perokok kronis, sehingga perlu perawatan 
medis segera.

- AKO -

podjok buku

info

Semakin bersaingnya Kualitas seorang Karyawan di dalam 
sebuah Perusahaan, semakin besar tuntutan yang harus 
dimiliki. Baik dari sisi Kompetensi dan Knowledge yang 
dimiliki. Oleh karena hal itulah, HRD Departemen melun-
curkan Podjok Buku (Dipa’s Library) yang dapat menunjang 
peningkatan Kompetensi dan Knowledge melalui gaya hidup 
Membaca Buku. Buku yang sudah ada saat ini berjumlah 146 
Buku dengan berbagai Kategori (Motivasi/Self Help, Farmasi, 
Akuntansi, Law, Relationship, Leadership, Management, 
Pengetahuan Umum, Tips, IT, dll).

Kami membuka bagi setiap Karyawan yang ingin 
menyumbangkan bukunya, silahkan informasikan ke bagian 

HRD (PIC : Yohana, Andri). Sebab dari KITA untuk KITA.
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Pada tanggal 17 Januari yang lalu, PT DIPA Global Medtek (DGM) yang merupakan anak perusahaan 

DIPA Healthcare melaksanakan ceremony Topping off untuk pembangunan pabrik DGM di Majaleng-

ka Jawa Barat. Ceremony ini dihadari Komisaris Utama Bapak Tjipto Pusposuharto dan komisaris 

lainnya Bapak Dorodjatun Sanusi beserta jajaran Direktur lainnya Bapak Utojo Pusposuharto selaku 

President Director DIPA Healthcare. Kegiatan selama ceremony adalah melakukan pengecekan 

konstruksi terhadap pengerjaan pabrik stent dan balloon catheter, doa bersama, sambutan dari 

komisaris, kontraktor dan makan bersama. Sejauh ini, proyek pembangunan DGM sudah berjalan 

sekitar 60% dan diestimasikan di awal bulan Juli proyek pembangunan pabrik DGM dapat difinalisasi. 

Diharapkan DGM akan menjadi kebanggan tidak saja bagi segenap keluarga besar DIPA Group tetapi 

juga bagi bangsa Indonesia karena menjadi pioneer of stent and balloon catheter manufacturer in 

Southeast Asia. ---

topping off
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Sebenarnya Pabrik PT DIPA Pharmalab 

Intersains di Majalengka bukanlah baru 

berdiri, karena pabrik ini sudah beroperasi 

sejak tahun 2008.  Namun selama ini aktivitas 

pabrik banyak dikendalikan dari pusat dan 

pabrik lebih banyak mengatur produksi sesuai 

pesanan dari pusat.

Sejak 2 tahun terakhir, terjadi peningkatan 

produksi yang signifikan dimana pabrik tidak 

hanya melaksanakan permintaan internal 

namun menerima pesanan dari pihak 

eksternal sehingga aktivitas operasional cukup 

tinggi.  Maka pada tahun 2016, kantor yang 

sudah ada direnovasi lebih modern, sehingga 

kantor lebih representative untuk dapat 

menerima tamu-tamu baik yang internal 

maupun eksternal yang berkunjung untuk 

PERESMIAN KANTOR PABRIK 
PT DIPA Pharmalab Intersains di Majalengka

melihat proses produksi yang terjadi di pabrik .

Peresmian kantor pabrik yang baru, dihadiri oleh 

President Direktur dan jajaran team Management 

pusat DIPA Healthcare berserta perwakilan 

karyawan pabrik Majalengka.  

Sesuai dengan kata sambutan yang disampaikan 

oleh President Direktur bahwa pada saat ini 

seluruh karyawan pabrik yang ada di Majalengka, 

sudah memiliki rumah yang lebih bagus dari 

sebelumnya, diharapkan kantor ini menjadi 

rumah bersama bagi seluruh karyawan DIPA 

Healthcare khususnya Divisi pabrik dan tentunya 

harus berdampak terhadap kinerja pabrik yang 

semakin jaya ke depannya. ---

3 Mei 2017
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Berlokasi di halaman Kantor Dipa Strategic Office (DSO), Sabtu, 13 Mei 2017 lalu dilaksanakan 

Latihan dan Pembinaan Petugas Satuan Pengamanan Dipa untuk seluruh Petugas Keamanan area 

kerja DSO, Kebon Jeruk dan Narogong.  Kegiatan dimulai pukul 07.30 – 13.00 dengan Pembukaan 

dari Pak Syahrul yang selain bertanggungjawab dengan hal-hal terkait building maintenance juga 

sebagai pemegang sertifikat Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) DIPA.

Tujuan latihan dan pembinaan ini adalah mempunyai rasa displin, tanggap, fisik dan  ketangkasan 

pengamanan dalam menghadapi kerusuhan.

Materi yang diberikan :

- Apel Pagi

- Paparan WI tentang Sistem Keamanan Gedung

- Kesamaptaan : Peraturan Baris Berbaris; Beladiri  dan Beladiri Tongkat

- Pelajaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pengamanan

latihan dan pembinaan petugas
satuan pengamanan
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Peserta yang mengikuti adalah Petugas Satpam dari DSO – KJR – NRG kecuali yang bertugas jaga, 

dengan jumlah 22 personil.

Pelatih / Pembina dari Kepolisain Sektor Kebayoran Lama yaitu : 

- Ipda Gita (Kanit Bimas)

- Aiptu Syarif Hidayat (Kasikum)

- Brigadir Wahyu Kurniawan (Babinkamtibmas Grogol Utara).

Tim dari Dipa adalah:

- Syahrul (Asmen BM)

- Seto Edi Wulandono (HRR Executive)

- Richard Senobroto (BM)

Latihan dimulai dengan Apel Pagi yang dikuti oleh seluruh peserta termasuk pelatih/pembina dari 

Kepolisian Sektor Kebayoran Lama. Lepas apel, peserta masuk kelas (Auditorium) untuk mengikuti 

paparan tentang Sistem Keamanan Gedung yang diberikan oleh Asmen BM Syahrul. Materi yang 

diberikan adalah dokumen ISO tentang pedoman Satuan Pengamanan dalam melakukan tugas 

pengamanan Gedung.  Secara umum maksud diadakannya latihan PBB adalah sebagai latihan awal 

bela negara dan dapat membedakan hak dan kewajiban dalam tugas, dan secara khusus adalah 

menanamkan rasa disiplin dan mempertebal semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas.

Jam 11.15 selesai pengenalan dan pelatihan beladiri perorangan, dilanjukan dengan pelajaran kelas 

(di Auditorium DSO) yaitu tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pengamanan sesuai dengan 

Petunjuk Pelaksanaan Tugas Satuan Pengamanan yang dimiliki POLRI. Materi yang diberikan 

meliputi tugas, fungsi, peran, dan hal-hal menyangkut pengamanan, pengaturan, penjagaan, 

pengawalan, patroli  dan disertai contoh kasus dan penerapannya dalam tempat kerja. Usai makan 

siang bersama, sekitar pukul 13.30 Latihan dan Pembinaan Satuan Pengamanan Dipa ditutup oleh 

Seto Edi Wulandono, selaku HR Relations. ---
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