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Menyediakan produk kesehatan dan pelayanan yang berkualitas tinggi untuk menjamin kepuasan dan 
kesetiaan pelanggan

T

Sustain synergetic relationship with business partnersS

P

Bersinergi dengan para mitra bisnis secara berkesinambungan

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

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

R

I

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

VISION

VISION

MISSION

DETERMINATIONDETERMINATION
Commitment to reach the goals
Kebulatan tekad untuk mencapai sasaran

INTEGRITYINTEGRITY
Honesty & Strong Morality
Kejujuran dan Moral yang kuat

PERFORMANCE
Effort for the Best Achievements
Berusaha mencapai hasil terbaik

PERFORMANCE

ATTENTIVENESSATTENTIVENESS
More attention to other
Memberi perhatian lebih kepada orang lain

CORE VALUE

MISSION

CORE VALUE

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



TAHUKAH ANDA?
Sudah tahukah rekan-rekan bahwa 
Koperasi DIPA RAJAWALI MANDIRI 
saat ini telah memiliki beberapa unit 
usaha yang baru, guna mendukung 
pertumbuhan Koperasi dan kesejahte-
raan anggotanya.

Saat ini, Koperasi mulai menawarkan program 
pensiun sejahtera hanya dengan menabung mulai 
dari Rp. 200.000.- (dua ratus ribu Rupiah) per bu-
lan, manfaat pensiun dapat diambil saat karyawan 
mencapai usia 56 tahun. Jadi anggota tidak hanya 
mendapatkan manfaat Jaminan Hari Tua dan Pensi-
un dari Perusahaan tetapi juga dari Koperasi. Syarat 
dan ketentuan Program ini dapat langsung meng-
hubungi PIC Program Pensiun di Kantor DSO: 021-
53653883, contact person: Ibu Diana Shantika (ext 
212) atau Diana Istiqomah (ext. 425).

BUYING 
CLUB

Bagi rekan-rekan yang berminat membeli sepeda, namun belum 
memiliki dananya, jangan khawatir...Koperasi telah bekerjasama 
dengan salah satu supplier sepeda sehingga karyawan dapat 
langsung memiliki sepeda dengan potongan angsuran selama 
10 bulan, tanpa DP. Anggota cukup menentukan unit yang dipi-
lih, membuat permohonan dengan menuliskan program Buying 
Club pada formulir, selanjutnya menunggu sepeda diantar.
PIC Buying Club Sepeda: Seto di DSO: 021-53653883 (ext 503)

Motor Ownership, Sembako dan 
Kebutuhan Rumah Tangga, Elektronik dan Housing

COMING SOON!

PENSIUN 
SEJAHTERA

Untuk Pendaftaran Anggota Baru, 
silakan hubungi:

Syahrul di DSO : 021-53653883  (ext: 607)
SALAM GOTONG ROYONG





EDITOR’S NOTE

Dear Leaders,

Pernah denger istilah performance? Anak band yang 
tampil all-out tampil di panggung? anak SD yang 
cekatan? Presiden dengan paket kebijakan-kebi-
jakannya? Pengadilan yang berani menghukum ter-
dakwa sesuai kesalahannya dan vonis hukumannya? 
Ahok yang merubah kali2 kotor menjadi bersih , rapih 
dan teratur? Hasil yang diperoleh perusahaan sesuai 
dengan effort bisnisnya? Itu semua performance.

Dalam skala kecil eksistensi kita sebagai keryawan/ 
pegawai diukur pada aspek-aspek disiplin kerja, di-
siplin waktu, tanggunjawab pada tugas, bekerja ses-
uai kewenangannya, sikap/ attitude yang wajar seb-
agai sesama pekerja, menghargai pendapat orang 
lain, dan selalu berorientasi terhadap solusi bukan di-
mana masalahnya, dan seterusnya... dan seterusnya.

Pada level yang lebih tinggi lagi performance kita diu-
kur oleh Atasan dalam Penilaian Kinerja, keberhasilan 
mencapai target kerja sesuai Key Performance Indica-
tor Individu dan lain-lain.

Kita mendengar istilah Kerja-Kerja dan Kerja, yang 
menjadi jargon Presiden Jokowi mengkampanyekan 

sikap kerja bangsa, dan istilah ini, populer digaung-
gaungkan di jajaran kementerian dan departemen-
departemen di bawahnya.

Sulitkah mencerna arti kata “Performance”? Tidak, ha-
nya perlu action, sikap yang benar, tanggungjawab 
atas tindakan yang telah kita lakukan, keberanian un-
tuk memutuskan, pengukuran keberhasilan dan apa 
yang sudah kita capai. Sesederhana itulah...

Apa yang sudah kita buat bagi perusahaan dan diri 
kita sendiri? Simak beragam event dan ulasan keg-
iatan sebagai indikator bergeraknya nadi organisasi. 
Tidak seperti kota Mono Town yang berbeda dengan 
Menjingga yang penuh warna warni, seperti kita simak 
dalam event Up Grading, Forum Group Discussion, 
Event Training, Halal Bihalal dan lain-lain.

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

Kirimkan artikel anda serta cantumkan 
identitas diri (nama dan departemen) 
ke Redaksi Swaradipa melalui email 
ke swaradipa@dipa.co.id 
Artikel yang dikirim tidak boleh me-
ngandung SARA, diedit dan akan 
menjadi milik redaksi Swaradipa. 
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33SWaradipa
edisi November 2015

3
Message 
from 
President 
Director

4-5
Motivational

* Kisah Dua Tempayan
* Belajar dari tim Singa 6-8

News
FGD
GAMUNEX & 
DIPSAMOL

9-10
RECRUITMENT 

STORY

11-15

EVENTS
* Bukber Dipa
* Halal Bihalal
* Upgrading
* Kode 2015
* Idul Adha
* Gathering BM, GA, Purchasing

18-19
Training 

Service 
Excellence

Etika di kantor
TIPS

ASAH
P = C x M

16-17
EVENTS
* DIPA CSR
* Lomba 
  Matematika
  Sakamoto

PROFESIONAL 
TANPA BUKTI 

ADALAH PALSU

20
KOLESTEROL TINGGI

21

27-28

HEALTH

ASUH
ASAHASIH

KUALITAS ANDA DITENTUKAN 
OLEH KUALITAS ORANG-ORANG 

DI SEKITAR ANDA

LDL24-26

TOKOH

J. HARYANTO SANTOSO

CON
TENTS

SWa



33
MESSAGE FROM 
P R E S I D E N T  D I R E C T O R

Salah satu dampak luar biasa pada Industri Farmasi 
di Indonesia setahun belakangan ini adalah regu-
lasi BPJS kesehatan.  Pada tahun 2014, hanya rumah 
sakit pemerintah yang sudah menerapkan kebi-
jakan BPJS, tetapi di tahun 2015, beberapa rumah 
sakit swasta sudah mulai menggunakan kebijakan 
BPJS tersebut.  Rumah sakit yang dulunya meng-
gunakan produk-produk bermerek sudah mulai 
menggunakan produk-produk generik sedangkan 
produk bermerek hanya digunakan di segmen 
menengah atas saja.  Akhirnya produk bermerek 
yang harus menggunakan resep dokter (Ethical)  
terbilang bertumbuh dengan lambat.  
BPJS kesehatan memang bisa dilihat sebagai pelu-
ang baru, tetapi di sisi lainnya BPJS menjadi tantan-
gan baru di Industri Farmasi.

Kebijakan dan strategi setiap perusahaan farmasi 
tentunya akan berubah di pasar.  Umumnya strategi 
yang akan dilakukan adalah cost leadership karena 
kompetisinya ada di harga dan bagaimana kesia-
pan dalam meningkatkan kapasitas produksi kare-
na peluang pasar yang semakin besar.
Bagaimana DIPA Healthcare memandang kompetisi 
tersebut di Industri Farmasi ke depannya?

Produktivitas penting, tetapi Perusahaan juga harus 

Kreatif & Inovatif

Di industri farmasi saat ini tidak ada pemain yang 
dominan.  Pemain nomor satu saja hanya menguasai 
7% dari pangsa pasar.  Pemain lain terbagi-bagi dalam 
spesialisasi masing-masing.  Jadi kita masih memiliki 
peluang yang besar untuk berkompetisi dengan ber-
bagai competitive advantages yang dimiliki.  

Tentunya selain produktif, kita juga harus tetap kreatif 
dan inovatif.  Bagaimana DIPA Healthcare melakukan 
hal tersebut?
1. Perusahaan harus bersikap responsif terhadap 
teknologi.   Teknologi masa depan apa saja yang di-
prediksi bakal mengubah lanskap industri farmasi 

2. Perusahaan juga harus cepat menyikapi setiap pe-
rubahan tren di masyarakat.   Masyarakat sekarang 
sudah makin sadar akan kesehatan.   Hal ini dipicu 
oleh meningkatnya daya beli dan tercermin makin 
banyaknya jumlah kelas menengah di Indonesia.  Ma-
syarakat akan cenderung lebih preventif (mencegah) 
daripada kuratif (mengobati) dalam masalah kesehat-
an.
3. Kepemimpinan yang visioner dan kuat yang dapat 
mengendalikan perusahaan di tengah-tengah gejo-
lak lingkungan bisnis yang tidak pasti saat ini. Dan 
yang tidak boleh diabaikan adalah tim manajemen 
yang solid dan terus mau berubah mengikuti perkem-
bangan usaha.

Untuk dapat bertahan dari persaingan yang ketat, 
kreatif dan inovasi mutlak dilakukan agar perusahaan 
berada dalam momentum adaptasi yang terfokus 
pada masa depan.

Salam,
Utoyo Pusposuharto

FGD
GAMUNEX & 
DIPSAMOL
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MOTIVATIONAL

Alkisah seorang pemuda memiliki 2 buah tempa-
yan untuk mencari air.  Kedua tempayan itu dipi-
kul di pundak dengan menggunakan sebatang 
bambu. Salah satu dari tempayan itu retak, namun 
yang satunya utuh tanpa cela. Setibanya di rumah, 
setelah menempuh perjalanan panjang dari su-
ngai, air di tempayan yang retak tinggal setengah.

Hal tersebut berlangsung setiap hari. Tentunya 
tempayan yang utuh sangat bangga akan penca-
paiannya. Namun tempayan yang retak, merasa 
malu akan kekurangannya. Ia juga bersedih, sebab 
hanya bisa memenuhi separuh dari kewajibannya.

Setelah beberapa lama, akhirnya tempayan retak 
berkata kepada si pemuda, "Aku malu, sebab airku 
selalu bocor melalui bagian tubuhku yang retak."

Pemuda itu tersenyum, "Tidakkah kau lihat, bunga 
beraneka warna di jalur yang kau lalui, namun 
tidak ada di jalur yang satunya? Aku sudah tahu 
kekuranganmu, jadi aku menabur benih bunga di 
jalurmu, dan setiap hari dalam perjalanan pulang, 
kau menyirami benih-benih itu. 

Selama setahun terakhir ini, aku bisa memetik bunga-
bunga cantik, untuk menghias meja. Dan aku jual 
sebagai tambahan penghasilanku. Kalau kau tidak se-
perti itu, maka rumahku tidak akan menjadi seindah 
sekarang."

Kita semua mempunyai kekurangan masing-ma-
sing seperti si tempayan retak, namun "keretakan" & 
"kekurangan" itulah yang kadang menjadi kelebihan 
hidup kita.
Berikan yang terbaik dari diri kita dimanapun kita 
berkarya.
Bagaimana produktivitas kerja Anda saat ini? Apakah 
Anda merasa sudah Produktif, sudah maksimal? Atau 
jika di minta memberi skala 1 hingga 10 ada di mana 
angka produktif Anda?

Untuk meningkatkan produktivitas kerja ada begitu 
banyak tantangan muncul. Baik dari luar maupun 
dalam diri. Tahukah bahwa produktivitas erat kaitan-
nya dengan kesuksesan? Saya yakin bahwa setiap 
orang ingin sukses. Setiap orang memiliki goal untuk 
dicapai. 
EDY

KISAH DUA TEMPAYAN

4



5

MOTIVATIONAL

Bicara Afrika, yang terbayang dalam 
benak kita adalah padang safari 
dengan binatang buas yang bebas 
berkelana didalamnya. 
Singa hidup dalam komunitas. Seekor 
singa jantan hidup bersama bebera-
pa singa betina dan anak anak singa 
yang menjadi keluarganya. Walaupun 
berwajah seram, singa jantan tidak 
bertugas mencari makan dan berburu 
mangsa. Tugas ini dilakukan tim singa 
betina.

Singa jantan hanya bertugas mem-
beri tanda pada wilayah jajahannya. 
Dia berkewajiban melindungi keluar-
ganya agar hidup aman dan tentram 
di wilayah perburuannya. Singa jantan 
akan bertarung sampai mati bila ada 
jantan lain atau singa lain yang men-
coba mengintervensi wilayahnya.

Ketika berburu, singa betina bekerja 
dalam tim yang kompak. Kalaupun 
ada ratusan zebra berkeliaran dalam 
kelompok sasaran, mereka biasanya 
hanya memilih satu sasaran. Jika me-
reka sudah menentukan satu sasaran, 
paling sedikit ada tiga singa betina 

yang mengepung seekor zebra.   Satu dari samping kanan dan satu 
dari samping kiri.

Singa pemburu ini sanggup berlari cepat dan tiba tiba berbelok 
mengepung sasarannya. Akibatnya zebra tidak punya pilihan lain se-
lain melarikan diri dari kejaran kedua singa tersebut. Padahal   dian-
tara kedua singa itu menunggu seekor singa penjaga. Biasanya singa 
penjaga adalah ketua singa betina yang paling kuat dan paling besar. 
Singa inilah yang bertugas menerkam. Untuk menghindari sepakan 
zebra yang mematikan, dia melompat sambil menyambar kepala ze-
bra itu dengan kaki depannya. Terakhir singa itu mencekik leher zebra 
dengan gigitannya yang kuat dan tajam. Tak berapa lama semua ang-

gota keluarga termasuk singa jan-
tan datang berjalan pelan pelan un-
tuk menikmati pesta makan zebra.

Kesimpulannya, tingkah laku singa 
ini memberi pelajaran pada kita 
tentang istilah "trust" dalam ilmu 
manajemen. Teamwork berjalan 
sempurna karena semua anggota 
tim percaya tak ada satupun ang-
gota yang akan mengambil untung 
hanya untuk dirinya sendiri. Lalu se-
tiap anggota tim memahami benar 
tugas dan kewajiban sesuai ke-
mampuannya. Dalam kasus perbu-
ruan zebra oleh tim singa, ada yang 
mengejar, ada yang mencegat, ada 
yang menerkam. kelompok singa itu 

tak perlu setiap kali mengadakan rapat koordinasi untuk menunjuk-
kan dan menegaskan kembali tugas tiap anggota tim. Setiap anggota 
tim mengisi kelemahan anggota lain dengan kekuatan dan ketrampi-
lannya. Orang juga harus memahami dengan baik apa keterampilan 
dan keunggulan dirinya. Ketika manusia menyadari kekuatannya, dia 
bisa fokus pada kekuatannya itu.

Fokus pada kekuatan yang dimiliki akan mengakselerasi diri untuk 
mencapai hasil maksimal. Sebaliknya berharap akan mendapatkan 
sebanyak mungkin hasil dengan melakukan semua pekerjaan tanpa 
fokus yang jelas,   maka yang terjadi adalah kelihatan sibuk tak me-
nentu dan tidak akan menghasilkan apa apa.
Mudah mudahan belajar dari tim singa bisa membuat kita fokus pada 
tujuan hidup yang ingin dicapai, dan memakai semua kemampuan, 
ketrampilan, serta kekuatan untuk mencapai Sukses. 
ANM

BELAJAR DARI TIM SINGA
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NEWS

Sabtu, 30 Mei 2015, bertempat di Nobu Bistro 
Palembang,  berlangsung event Forum Group Dis-
cuss Gamunex-C dengan PERDOSSI SUMSEL den-
gan Tema Update Terapi  GBS/CIDP  dengan Im-
munoglobulin.    Event ini diikuti  50 peserta dokter 
saraf, dokter Intensivist dan GP dari Palembang.   
FGD tersebut dimoderatori oleh Sesepuh PERDOS-
SI SUMSEL Dr. Chris Asnawi, SpS(K) dan  memiliki  
tiga orang pembicara, satu pembicara dari Jakarta 
Dr. Manfaluthy Hakim, SpS(K),   satu pembicara lagi 
dari Palembang Ketua PERDOSSI SUMSEL yaitu  Dr. 
Hasnawi M. Haddani, SpS(K).   

Acara Dibuka oleh Dr. Restu Wardaya, SpB mewakili  
Prof. Hardiman, Dr. Restu selaku survivor dari pe-
nyakit GBS memberikan sambutan yang sangat 
menyentuh peserta mengenai keharusan  men-
genali  penyakit GBS/CIDP.  Setelah itu Dr. Chris 

Gamunex-C 10% 
with PERDOSSI

Asnawi SpS(K) selaku Moderator menyebutkan CV 
pembicara pertama dan memanggil Dr. Hasnawi M. 
Haddani, SpS(K) ke Panggung untuk membicarakan 
materi nya berjudul Update terapi GBS/CIDP.
Setelah itu disusul oleh pembicara Kedua yaitu Dr. 
Manfaluthy Hakim, SpS(K) dengan judul Management 
terapi GBS/CIDP dengan IGIV.   Disusul oleh Pembicara 
ketiga yaitu R. Zulkarnain, M. Biomed dengan Judul All 
IGIV are not equal with Gamunex-C 10%.  FGD berlang-
sung hingga jam 15.00.  

FGD ini dikawal langsung oleh Bapak Dedyanto Tamin 
Sebagai Marketing Manager Licensed Product Division 
dan Dibantu Komandan Lokal beserta wakilnya ASM 
Palembang Bapak M. Fajar Wicaksono, Umar Hadi  be-
serta Team Wong Kito Galo.  BOD diwakili oleh Bapak 
Utoyo Pusposuharto dan Bapak Roy Rinaldi Setiadjaja 
menyempatkan Hadir di FGD  serta foto bersama di 
Wall of Fame Nobu Bistro. 

Semoga selesai FGD ini, Benefit awareness Gamunex-
C 10% semakin besar dan memicu sales Gamunex-C 
10% yang jauh lebih besar lagi dari Bumi Wong Kito 
Galo Palembang.  (RZU)

Foto Bersama Presiden Direktur DIPA HEALTHCARE dengan para Pembicara 
dan Moderator.

Forum Group 
Discussion
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NEWS

Bertempat di Hotel Grand Tulip tanggal 5-6 Juni 
2015 berlangsung Sidang Organisasi PDPI. Sidang 
ini diikuti oleh Para KOL Paru Se Indonesia.  Mereka 
adalah Kepala Prodi PPDS Pulmo  dan Kadep Pulmo.  
Pada kesempatan langka ini, DIPA HEALTHCARE 
dengan produk andalannya seperti Dipsamol dan 
Gemedac masuk mensponsori acara tersebut dan 
memberikan booth eksibisi.  Hadir Prof. Menaldi 
Rasmin, SpP(K), Prof. Faisal Yunus, SpP(K), Prof. An-
war Jusuf, SpP(K), Prof.  Muhammad Amin, SpP(K), 
Prof. Tamsil Syafiudin, SpP(K), Prof. Suradi, SpP(K) di 
Sidang tersebut. 

Prof. Faisal Yunus presentasi mengenai benefit sal-
butamol inhaler dalam meredakan serangan asma, 
Product Manager Dipa menitipkan pesan bahwa 
Dipa juga punya produk tersebut dengan Nama 

Exhibition Dipsamol MDI dan Gemedac Event 
PIK PDPI Banjarmasin

Dipsamol.  Dengan Mutu dan kualitas yang sama 
dengan original, karena diproduksi 100% di Spa-
nyol. 
Tidak tertinggal Team DIPA Healthcare Banjarma-
sin juga berphoto bersama.  Dari Jakarta dan Sura-
baya, Hadir NSM Usman Kelana Bagja dan Bam-
bang Noordijanto. 

Esok harinya berlangsung Simposium PIK PDPI 
dihotel yang sama.  Kembali photo booth dige-
lar setelah coffe break dai Jam 10.00 WIB hingga 
pukul 15.00 WIB.  Hal ini kami manfaatkan untuk 
mendongkrak brand dan benefit produk Dipa ter-
cinta yaitu Dipsamol MDI dan Gemedac.  Seluruh 

Peserta PIK PDPI yang berfoto di Dipsamol foto 
booth diberikan tas Dipsamol dan Gemedac.  
Selain photo booth, PM juga melakukan penjem-
putan dan entertain dengan para KOL terpilih 
antara lain, Dr. Budi Antariksa, SPP(K), PhD, Dr. dr. 
Sushanty Djajalaksana, SpP(K), Dr. Yusuf Subagyo, 
SpP(K)Dr. dr. Elisna Burhan, SpP(K). 

Semoga setelah PIK PDPI Banjarmasin ini, Benefit 
awareness Dipsamol MDI dalam meredakan se-
rangan Asma semakin meningkat di benak para 
KOL Paru dan Juga Gemedac untuk penanganan 
penyakit kanker paru.   (RZU).



NEWS

8

Jumat, 22 Mei 2015, bertempat di Auditorium Dept. Pulmonologi RSSA,  
berlangsung event Forum Group Discuss Dipsamol MDI dengan PDPI Malang, 

dengan Tema Update Terapi  Asma dengan Salbutamol Inhaler.    

Forum 
Group 

DiscusSION 
DIPSAMOL MDI with 

PDPI MALANG

Event ini diikuti  seluruh anggota PDPI 
Malang beserta Residen PPDS Paru RSSA/
FKUNBRAW.    
FGD tersebut dimoderatori oleh Dr. Ungky,  
SpP  dan  memiliki  dua orang pembicara, 
satu pembicara Rising Star Pulmonologist 
dari PDPI Malang Dr. dr. Sushanty Djajalak-
sana, SpP(K)  dan R. Zulkarnain, M. Biomed. 
(Pharmacol).
Acara Dibuka oleh Moderator Dr. Ungky, 
SpP.  Setelah itu selaku Moderator menye-
butkan CV pembicara pertama dan me-
manggil Dr. Sushanty Djajalaksana, SpP(K).  
ke Panggung  untuk mempresentasikan 
materinya yang berjudul  Benefit over Risk 
in Asthma Attack with Salbutamol inhaler.  

Setelah itu disusul oleh pembicara Kedua 
yaitu R. Zulkarnain, M. Biomed dengan 
Judul Dipsamol The Reliable Choice to 
Relieve Asthma Attack.  Setelah itu Dilan-
jutkan dengan acara Diskusi dengan para 
peserta.  FGD berlangsung hingga jam 
15.00.  Diskusi berlangsung hangat karena 
antusiasme peserta dalam menanyakan 
hasil Bioequipotensi Dipsamol dengan 
Obat Standard Ventolin Inhaler.  FGD ini 

dikawal oleh Bapak ASM 
Bambang Noordijanto  
Sebagai Sales Manager 
Licensed Product Division 
dan Dibantu Komandan 
Lokalnya Rahmat Aziz  be-
serta Team Malang.   
Semoga selesai FGD 
ini, Benefit awareness 
Dipsamol MDI dalam 
meredakan serangan 
Asma semakin meningkat 
begitu juga dengan Sale-
snya dari Bumi Aremania.  
(RZU)
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Story
RECRUIT
MENT

Selaras dengan visi DIPA HEALTHCARE untuk terus 
berkembang menjadi korporasi bisnis farmasi yang ber-
standar internasional, team rekrutmen DIPA HEALTH-
CARE terpacu untuk semakin mengembangkan kualitas 
mutu para karyawan baru, salah satunya dengan beker-
jasama dengan universitas dan institusi pendidikan ter-
nama yang ada di Indonesia.

Dalam semester ke-2 tahun 2015, team rekrutmen 
berkeliling ke beberapa kota di Indonesia untuk mencari 
calon-calon potensial pemimpin DIPA HEALTHCARE di 
masa mendatang baik di bidang Marketing maupun di 
bidang Back Office dengan mengikuti career fair di ber-
bagai Universitas dan Institusi Pendidikan dan menga-
dakan walk in interview secara berkala. Cara ini ternyata 
masih merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan 
calon karyawan dan untuk membuat DIPA HEALTHCARE 
semakin dikenal oleh masyarakat. 

Job Expo yang sudah diikuti oleh tim kami untuk area 
Jakarta diantaranya Job Expo Senayan (Juli), Kementrian 
Kehutanan di gedung Manggala Wanabakti (September) 
dan Walk In Interview di DIPA Strategic Office dengan 
media penyebaran informasi melalui brosur pada Job 
Expo dan pemasangan informasi pada sosial media (FB 
Dipa Karir). Event Job Expo luar Jakarta yang kami ikuti 
diantara Job Expo Landmark Braga (Bandung), Universi-
tas Sriwijaya Palembang, Universitas Diponegoro Sema-
rang, Universitas Brawijaya Malang (Agustus), Universitas 
Airlangga Surabaya, Universitas Hassanudin Makassar, 
Job Fair Disnaker Kuningan (September). Tidak hanya itu, 
di bulan-bulan kedepan kami pun akan mengikuti Job 
Expo di Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera 
Utara Medan (Oktober), Universitas Gajah Mada Yogya-
karta, Universitas Lumbung Mangkurat Banjarmasin (No-
vember).

Meskipun dalam mengikuti Job Expo terkadang tim kami 
harus pergi sendiri secara bergantian, apa yang kami 

lakukan ini tidak akan terselenggara tanpa du-
kungan dari pihak-pihak lain seperti rekan-rekan 
HRD, rekan-rekan purchasing dan juga tidak lupa 
dukungan dari Bapak/Ibu User serta rekan-rekan 
Field Force yang berada di daerah yang kami kun-
jungi. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih 
banyak untuk setiap suport yang rekan-rekan, 
maupun Bapak/Ibu User sekalian berikan dalam 
setiap event yang sudah terselenggara. Semoga 
kedepannya kerja sama yang baik ini dapat ter-
us dipertahankan, dan yang terpenting semoga 
kedepannya kita semua dapat membuat DIPA 
HEALTHCARE semakin berkembang dan dikenal 
oleh banyak orang sesuai dengan Visi perusahaan.
-FRC-
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EVENTSTOKOH KITA

K A R I R

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

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

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

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

Telah lebih dari 50 tahun DIPA Healthcare menjadi perusahaan kesehatan yang terkemuka di bidang farmasi di 
Indonesia,  yang memproduksi produk-produk ethical (obat dan herbal) dan otc dalam upaya meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat (To Improve the Quality of Life).  

Selain itu kami juga telah bekerjasama dengan 50 perusahaan multinational dalam memasarkan produk-
produk yang spesifik dan berkualitas baik dalam bentuk obat, alat kesehatan maupun analisa laboratorium di 
Indonesia.

Jika anda berniat untuk memperluas wawasan anda baik secara professional maupun personal, kami mengun-
dang para professional muda untuk bergabung di PT Dipa Pharmalab Intersains – Licensed Product Division 
sebagai :

1. Accounting Officer 
2. Tax Officer
3. Purchasing Officer
4. Programmer
5. Regulatory Affair Officer 
6. Business Development Officer
7. Medical Representative 
8. Product Specialist Chemical
9. Legal Specialist

KUALIFIKASI :
1. Pendidikan : S1 Akuntansi / Tax (1,2) ; S1 Semua Jurusan (3,7) ; S1 IT (4) ; S1 Farmasi+Profesi Apoteker (5,6) ; S1 Kimia /
     Biologi / MIPA (8) ; S1 Hukum (9)
2. Persyaratan Khusus : Jenis Kelamin Wanita (3) ; Menguasai Bahasa Pemrograman, ERP, QAD dan Oracle ; Bahasa Ing
     gris Aktif (5,6) ; Memiliki Motor dan SIM C (7,8) ; Bersedia Ditempatkan di Seluruh Indonesia (7,8)
3. Batas Usia : 28 Tahun

10
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Acara buka puasa bersama sukses dilaksanakan ke-
luarga besar DIPA Healthcare pada hari Jum' at 10 
Juli 2015 yang lalu. Acara berpahala besar sesuai 
anjuran Nabi Muhammad SAW tersebut digelar di 
Auditorium Gedung DSO yang juga dihadiri para 
karyawan dan segenap jajaran manajemen DIpa 
Healthcare.

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial 
perusahaan ini diwujudkan dengan penyerahan 
bingkisan lebaran dan santunan kepada anak-anak 
Yatim.

BUKA PUASA 
BERSAMA

DIPA HEALTHCARE
10 Juli 2015

HALAL BIHALALHALAL BIHALAL

Dipa Healthcare menyelenggarakan Halal Biha-
lal dan silaturahmi dalam rangka perayaan Hari 
Raya Idul Fitri 1436 H, di Loby Gedung DSO Ja-
karta.
Acara tersebut dihadiri oleh Bpk. Utoyo bersa-
ma segenap jajaran direksi, serta para karyawan 
di lingkungan Dipa Healthcare Jakarta. Acara 
Halal Bihalal tersebut bertujuan untuk mewu-
judkan hubungan yang lebih baik, sehingga 
dapat meningkatkan semangat dan spirit kerja 
seluruh jajaran untuk membangun Dipa Health-
care ke depan.

Dalam kesempatan tersebut Bapak Utoyo mengucapkan Se-
lamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H kepada seluruh karyawan 
yang hadir. Kami juga mendoakan pak Utoyo yang berulang 
tahun diiringi dengan perayaan tiup lilin sederhana. Akh-
irnya seluruh karyawan yang hadir pada acara tersebut se-
cara bergiliran bersalaman.

Hubungan persaudaraan yang terjaga dengan baik akan 
melahirkan ruang sosial yang nyaman bagi setiap orang 
yang berinteraksi didalamnya, tidak terkecuali di lingkungan 
kerja. Perasaan  nyaman berada di lingkungan kerja akan 
membuat kita merasa betah untuk berada di lingkungan 
kantor, dan lebih berkonsentrasi dalam menjalankan tugas 
dengan demikian target pencapaian yang telah ditetapkan 
perusahaan dapat tercapai dengan baik.
Red

Penyerahan santunan bantuan lebaran  kepada anak-
anak Yatim yang ada disekitar lingkungan kerja Dipa juga 
sebagai bentuk wujud syukur dan kepedulian perusa-
haan terhadap lingkungan sekitar.

Penyerahan bingkisan lebaran dan santunan ini diberi-
kan kepada anak-anak Yatim diserahkan simbolis oleh 
Bapak Soegiarto.
Dalam kegiatan ini diharapkan dengan berbagi kita 
tingkatkan kualitas iman dan taqwa.
Red.

EVENTS
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GATHERING GA, BM & PURCHASING

Gathering keluarga besar GA, BM dan Purchasing 
Departemen yang dihelat tanggal 12-13 September 
2015 ke pantai carita menyisakan banyak cerita yang 
bisa diungkapkan.
Dengan persiapan yang minim kurang lebih hanya 
1 minggu, akhirnya kami dapat menyelenggarakan 
acara ini yang diikuti oleh karyawan dan anggota ke-
luarganya.
Kita berangkat bersama keluarga masing-masing. 
Walaupun dengan kendaraan seadanya tak mema-
tahkan semangat dan kebersamaan kita menuju ke-
suksesan team work antara GA, BM dan Purchasing. 
Setelah sampai di tempat tujuan kita pun langsung 
bergegas menuju pantai dan menghilangkan sejenak 
pikiran tentang pekerjaan. Gathering ini sedikit ban-
yak dapat memberikan inspirasi dan ide-ide untuk 
meningkatkan semangat pekerjaan,  kepedulian dan 
empati  sesama rekan kerja dan keluarga, sehingga 

diharapkan menjadi modal dasar dalam 
menuju team work selanjutnya.

Banyak sekali kegiatan yang kita laku-
kan disana seperti berenang, bermain 
air, bermain pasir, banana boat, makan 
bersama, berfoto dan bernyanyi diir-
ingi orgen tunggal Kang Babas “goyang 
Kang ampe pagi ogah pulang sebelum 
di goyang” bersama sanak keluaga kita 
masing-masing. 

Keesokan harinya walaupun udara pagi sangat sejuk 
dan dingin, kita tetap saja berenang lagi. Kita meng-
habiskan waktu dengan bermain dan setelah itu kita 
bergegas untuk pulang.
ADG   



NEWS

Narogong – Cikiwul, Bekasi 
Kemeriahan HUT RI di lingkungan sekitar kantor 
Narogong terlihat pada kegiatan berupa aneka lomba 
antara lain: lomba makan kerupuk, memasukkan terong 
ke botol, menggiring bola dengan terong, makan pisang 
dg mata tertutup secara berpasangan, tenis meja, bulu 
tangkis dan seterusnya.
Acara yang digelar beberapa hari setelah HUT Ke-
merdekaan RI tersbut diikuti hampir seluruh kary-
awan yang bertugas di Gudang Narogong, Jalan Raya 
Narogong Km 12.5 Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi Jawa 
Barat. Agar tidak mengganggu operasional, lomba-lom-
ba sengaja diselenggarakan di pagi hari sebelum be-
berapa petugas harus mengantar barang ke Customer.
Walau Panitia dadakan hanya menyediakan alat dan ba-

DSO – Kemandoran, Jakarta
Rangkaian KODE (Kompetisi Olahraga Dipa Healthcare) 
yang di selenggarakan HRD bagian Employee Relation 
dimulai 1 bulan sebelum HUT Kemerdekaan 17 Agustus 
2015. Peserta dari berbagai departemen yang berkan-
tor di Kemandoran (DSO) maupun Kebon Jeruk (KJR)  
cukup banyak, hampir mencapai 90 karyawan.
Peserta mendaftarkan diri untuk mengikuti berbagai 
lomba seperti 3 on 3  basket putera/puteri, tenis meja 
single dan ganda putra/puteri, dan catur. Lomba unik 
lainnya adalah battle Lips Sync antar departemen.
Hampir setiap hari sejak kick off dimulai, berbagai acara 
lomba dilangsungkan mulai pk. 17.00 bertempat di la-
pangan basket halaman kantor DSO, dan lobby. Sua-
sana lomba sangat hidup dan bergairah karena cukup 

KOMPETISI OLAHRAGA DIPA HEALTHCARE

banyak supporter yang menyempatkan diri mendukung de-
ngan yel-yel dan sorakan kemenangan kepada team pujaan-
nya.
Hasil dari seluruh pemenang lomba diumumkan saat Up Grad-
ing yang diselenggarakan bersama oleh team HRD beker-
jasama dg Dept Medical & Farmakovigilance, Medeq dan PICA. 
Selamat HUT RI, selamat kepada pemenang lomba. Semoga 
rekan-rekan juga bisa memenangkan segala persoalan dan ke-
sulitan dalam pekerjaan dengan pandangan yang positif dan 
sportif.
(red)

han sera hadiah-hadiah lomba yang nilainya tidak seberapa, 
namun ke akrab-an sebagai tujuan utama diselenggarakan-
nya acara tersebut nampaknya cukup berhasil. Semua peserta 
lomba, baik karyawan lama dan yang baru bergabung sema-
kin mengenal satu dengan lainnya dalam suatu kompetisi 
yang sangat sehat, dan kental nuansa kekeluargaan itu.

13
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Hari Raya Idul Adha merupakan hari yang istimewa bagi kaum muslim. 
Di saat inilah, umat muslim berlomba-lomba untuk berkurban, sebagai 
bentuk ibadah mereka. Termasuk juga DIPA Healthcare. Untuk menyam-
but Hari Raya Idul Adha, Dipa Healthcare membagikan hewan kurban 
untuk masyarakat yang berada disekitar perusahaan.
Perusahaan telah mendistribusikan 1 hewan kurban ( 1 Sapi ) untuk masya-
rakat di sekitar lingkungan Perusahaan. 
Hal ini sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat di sekitar 
perusahaan, yang sedang merayakan Idul Adha. Kegiatan ini memang diharapkan 
bisa bermanfaat bagi semua pihak yang menerima hewan kurban. 
Dengan demikian, keinginan untuk bisa saling berbagi, akan bisa terlaksana dengan baik.
Ini merupakan bentuk keinginan dari Dipa untuk bisa saling berbagi. Sehingga dengan adanya kegiatan 
ini, bisa membuat masyarakat, utamanya sekitar perusahaan, tetap semangat merayakan Idul Adha.
EDY

IDUL ADHA
24 SEP 2015

RAYAKAN 
IDUL ADHA

DIPA BERBAGI 
QURBAN
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Acara rutin UPGRADING yang diselenggarakan se-
tiap 3 bulan sekali, boleh jadi menjadi ajang kreati-
fitas bagi setiap karyawan yang ditugaskan menjadi 
penanggung jawab. Pada periode Agustus 2015 
tepatnya 28 Agustus, PIC yang bertugas adalah dari 
Departemen PICA, PV & Medical Scientific, Medeq 
dan HRD. 
Pada acara Upgrading kali ini dimeriahkan de-ngan 
suguhan konsep Drama Musikal berjudul “Operet 
Dua Negeri” yang menceritakan tentang dua negeri 
yaitu Monotown dan Menjingga. Dimana kehidupan 
negeri di Monotown setiap rakyatnya kaku, tidak be-
rani bermimpi bahkan tidak memiliki pengharapan. 
Sedangkan kehidupan negeri di Menjingga setiap 
rakyatnya bebas, bebas berekspresi, memiliki mimpi 
dan berpengharapan. Kedua negeri ini selalu me-
mandang rendah satu sama lain. Namun oleh kare-

UPGRADINGUPGRADINGIDUL ADHA
24 SEP 2015 na suatu kejadian yang mengharuskan 

kedua negeri ini bertemu, maka mer-
eka akhirnya bersatu. Sehingga tidak 
ada lagi Monotown dan tidak ada lagi 
Menjingga.

Sama seperti halnya di DIPA, setiap in-
san DIPA memiliki karakteristik yang 
berbeda-beda. Ada yang membawa 
warna dari negeri Monotown dan ada 
yang membawa warna dari negri Men-
jingga. 

Tetapi diharapkan agar semua insan DIPA bisa ber-
satu menjadi satu harmonisasi yang indah, memi-
liki mimpi dan harapan untuk DIPA. Bekerja setiap 
harinya dengan penuh semangat tidak hanya seke-
dar rutinitas agar HIDUP jadi lebih HIDUP .

Rangkaian acara tidak hanya drama tetapi juga 
ada presentasi mengenai “Pentingnya menjaga ke-
sehatan tulang” sekaligus mempromosikan salah 
satu produk DIPA yaitu Bone-One. Selain itu ada 
juga presentasi dari Pak Seto terkait Koperasi Dipa 
Rajawali Mandiri. Selanjutnya sesi yang ditunggu-
tunggu oleh seluruh karyawan adalah sharing sing-
kat dari Bapak Utoyo.
Akhirnya rangkaian acara Upgrading kali ini di-
tutup dengan pemberian hadiah bagi para 
pemenang Kompetisi Olahraga Dipa Healthcare. 
YHN

RAYAKAN 
IDUL ADHA

DIPA BERBAGI 
QURBAN
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DIPA
CSR

PAUD CIPTA CERIA
19.08.15 Pamulang

Salah satu indikator yang paling penting dari kemajuan 
sosial adalah pendidikan. Pendidikan diharapkan dapat 
menciptakan kualitas hidup yang lebih baik untuk mem-
bangun negara. Hal ini merupakan komitmen dari Dipa 
Healthcare. 

Dipa Healthcare menyumbangkan peralatan sekolah 
bagi para siswa dan satu set komputer dan printer yang 
diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran dan 
untuk meningkatkan kebutuhan administrasi sekolah di 
masa depan.

Pak Tjip beserta Ibu Tjip sebagai pendiri yayasan juga 
menghadiri acara tersebut. Mereka menyumbangkan 
buku-buku bacaan bagi anak-anak dan berpesan agar 
semua anak mampu untuk membaca dan menulis demi 
masa depan mereka nanti. Membaca dengan giat akan 
menambah wawasan dan sebagai salah satu cara untuk 
mencapai mimpi. Bapak Utoyo Pusposuharto sebagai 
President Director Dipa Healthcare menambahkan bah-
wa setiap siswa harus memiliki mimpi. Guru dan orang 
tua memiliki peranan yang sangat pen-ting dalam mewu-
judkan mimpi mereka sebagai generasi berikutnya bagi 
bangsa kita.
-red

Dalam rangka untuk meningkatkan kuali-
tas hidup manusia, pada tanggal 19 Agustus 
2015 lalu, Dipa me-ngadakan kegiatan CSR 
di PAUD /TK Sumber Tjipta Sunaringpraja di 
Pamulang sekaligus turut merayakan HUT RI 
yang ke-70 bersama anak-anak PAUD/TK.

EVENTS
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Berasal dari Jepang, Metode Sakamoto Math 
adalah pendekatan visual untuk pemecahan ma-
salah. Ini adalah metode yang mantap dan inova-
tif untuk memecahkan soal cerita. Metode Saka-
moto memberikan siswa teknik yang sistematis 
dan terstruktur secara sederhana untuk menga-
nalisa pertanyaan dengan cara yang logis. Karena 
penekanannya pada pemahaman konsep dan 
aplikasi, dan bukan pada belajar hafalan, maka 
menghasilkan pemikiran logis dan kreatif, sehing-
ga meningkatkan kemampuan siswa dalam pem-
ecahan masalah, utamanya soal cerita.

Metode Sakamoto dikembangkan oleh Dr Hideo 
Sakamoto untuk memungkinkan anak-anak untuk 
tidak hanya mengatasi aspek mekanik dari pem-
ecahan masalah, tetapi yang lebih penting adalah 
meningkatkan pemahaman dan kreativitas me-
reka ketika bergulat dengan masalah matematika. 

Lomba matematika Sakamoto merupakan acara 
rutin tahunan yang diselenggarakan oleh lem-
baga Sakamoto Indonesia (lembaga bimbingan 
belajar khusus matematika). Untuk tahun 2015 
ini acara lomba diselenggarakan pada tanggal 5 
september di gedung JIExpo Kemayoran dari jam 
8 pagi sampai 4 sore. Peserta lomba cukup banyak 
kurang lebih 400 peserta, dari kelas 2 SD sampai 
dengan 3 SMP dan tentu saja didampingi oleh ke-
luarga masing masing.

DIPA Healthcare dengan salah satu Divisinya Con-
sumer Health, untuk pertama kalinya berpartisipasi 
dalam acara ini dengan buka stand pameran. Peroduk 
yang diekspos pada acara itu adalah PaceTea, Starlite, 
Netemp, dan Minokole. Selama acara berlangsung, 
team sales & marketing secara aktif melakukan edukasi 
produk ke peserta/pengunjung stand dan melakukan 
direct selling langsung ke pelanggan karena meru-
pakan produk OTC.  Selain edukasi diberikan juga free 
drink PaceTea sampai pelanggan benar-benar mera-
sakan nikmatnya minuman kesehatan kita. Free drink 
PaceTea ini terbukti efektif menarik perhatian pengun-
jung, sampai terjadi antrian untuk mendapatkan satu 
gelas PaceTea secara gratis.

Disela-sela acara, salah satu founder Sakamoto Indone-
sia menyempatkan diri untuk berfoto bersama di stand 
DIPA Healthcare. Beliau sangat mengapresiasi kei-
kutsertaan DIPA Healthcare di acara tersebut terlebih 
karena telah memberikan free drink PaceTea kepada 
seluruh peserta acara dan berharap agar untuk acara di 
tahun-tahun berikutnya bisa berpartisipasi lagi.

LOMBA MATEMATIKA
SAKAMOTO
Consumer Health Division
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Sebagai bentuk perwujudan dari salah satu Core 
Value Dipa adalah Attentiveness dimana diharapkan 
di antara insan DIPA dapat memberikan perhatian 
yang tulus, mengutamakan orang lain sehingga se-
tiap insan DIPA dapat memberikan pelayanan yang 
terbaik dan unggul baik di tiap departemen ataupun 
lintas departemen sebagai customer kita. Sesuai de-
ngan tujuan diatas maka Tim Training dibantu oleh 
Tim Career Development mengadakan pelatihan Ser-
vice Excellence. Pelatihan ini diselenggarakan pada 
tanggal 20 Agustus 2015 di Auditorium DIPA Stra-
tegic Office (DSO) dengan tagline : “Your Customer 
doesn’t care how much you know until They know 
how much You care.” (Pelanggan kita tidak peduli se-
berapa kita tahu sampai mereka tahu seberapa besar 
kita peduli).

Seluruh peserta pelatihan ini mewakili karyawan 
back office, terdiri dari hampir seluruh departemen 
seperti HRD, GA, BM, Purchasing, MSD, Legal, FA, IT, 
Logistic, MKT DPL, MKT PICA, Import, RA, MRK serta 
Sekretariat. Pelatihan kali ini dibawakan oleh Trainer 
Internal. Yohana Yunifa sebagai People Development 

SERVICE E
XCELLENC

E
t r a i n

 i n g

Supervisor berkata “Apa yang kalian ketahui ten-
tang service Excellence?” Seluruh peserta antusias 
menjawab,  sebagian besar dari mereka memaha-
mi tentang pengertian Service Excellence. Peserta 
merasa sangat Fun dengan pelatihan ini. Masing-
masing kelompok dibantu oleh Fasilitator (Soeyanti, 
Gita, Melinda & Andri) untuk setiap sesi materi yang 
selalu diselingi dengan ice breaking serta games 
yang membuat Training ini menjadi lebih berkesan 
dan menyenangkan.

Di awal sesi melalui games Who I am, Who You Are 
setiap peserta dapat mengetahui apa penilaian 
orang lain terhadapnya dan bagaimana dia menilai 
orang lain karena Service Excellence dapat dijalan-
kan ketika kita mengenal diri kita dan mengenal 
orang lain. Eskpresi wajah pun menjadi materi pen-
ting dalam mewujudkan Service Excellence karena 

TRAINING
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ketulusan hati seseorang untuk melayani tergambar 
dari ekspresi wajahnya untuk itu ada permainan Face 
Detection. Games yang tidak kalah seru adalah komuni-
kata, setiap kelompok berdiri lalu berbaris dan menun-
juk salah satu peserta untuk menghafal kalimat yang 
telah ditentukan, kemudian dibisikkan secara berantai 
sampai dengan peserta yang terakhir lalu menyebut-
kan kembali apakah sama dengan kalimat yang diberi-
kan pada peserta pertama. 
Sesi terakhir seluruh peserta melakukan Role Play, se-

ASAH
ASIH ASuH

tiap kelompok diminta untuk membuat simu-
lasi dimana di dalam Role Play tersebut terdapat 
permasalahan lalu bagaimana masing-masing 
menerapkan Service Excellence dan handling 
complain dari permasalahan tersebut.  

Tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan 
pemahaman secara luas mengenai pelayanan, 
baik itu terhadap atasan, bawahan, sesama 
rekan kerja atau bahkan dalam anggota keluar-
ga. Harapannya ketika Service Excellence sudah 
dijalankan di dalam keluarga akan lebih mudah 
diterapkan dalam lingkungan kerja, jika semua 
area sudah diterapkan maka lambat-laun akan 
menjadi habit dan karakter dari setiap insan 
DIPA. 

Kita berharap dengan terlaksanannya pelatihan 
ini tidak ada lagi kata yang sering kita dengar “Ini 
bukan pekerjaan Saya, ini pekerjaan Anda…”. 
Semoga ke depannya kita sebagai insan Dipa 
akan menjadi lebih baik dalam hal komunikasi, 
pelayanan, serta untuk mencapai hasil kerja 
yang terbaik.

Sehingga meskipun kapabilitas seseorang itu tinggi tetapi motivasinya rendah, 
maka performancenya akan rendah.
Performance akan meningkat jika diiringi dengan motivasi kerja yang tinggi. Namun seringkali para pimpi-
nan sibuk meningkatkan kapabilitas karyawan tetapi kadang lupa meningkatkan motivasinya.

Sesungguhnya ada 3 jenis motivasi, yaitu :
1. Physical Motivation
    Motivasi yang bersifat fisik dan transaksional, seperti gaji, fasilitas, isentif dan sebagainya.
2. Emotional Motivation
    Motivasi yang bersumber dari pujian, penghargaan, pengakuan, penghormatan dan sebagainya.
    Motivasi tersebut yang sering diberikan oleh kebanyakan pimpinan, namun kedua sumber motivasi itu  
    saja tidak cukup. Karena sifat manusia selalu merasa tidak puas. Untuk itu karyawan harus diberikan moti-
    vasi spiritual yang lahir dari pemahaman terhadap makna pekerjaan mereka.
3. Motivasi Spiritual 
    Motivasi ini akan membuat seseorang ingin berkontribusi karena ia memahami makna dari tugas-tugas   
     yang harus diselesaikan setiap hari.

Bebeda dengan Physical Motivation dan Emotional Motivation yang selalu ingin ‘memperoleh’. Maka Spiri-
tual Motivation justru membuat orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, saling memberi, dan to-
long menolong untuk orang lain, masyarakat dan tentunya perusahaan. Sehingga spiritualitas motivasi akan 
menuntun manusia untuk menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya dirasakan ketika memberi bukan 
saat menerima.
-SAT-

P = C  x Merformance                           apability                 otivation

TRAINING
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PROFESIONAL TANPA BUKTI 
ADALAH PALSU

Bagi sebagian orang, menjadi pro-
fesional berarti berpakaian rapi di 
tempat kerja, atau melakukan pe-
kerjaan yang baik. Dan bagi seba-
gian yang lain, menjadi profesional 
berarti memiliki gelar tinggi atau 
bukti sertifikasi lainnya, yang dapat 
dibingkai dan digantung di din-
ding kantor. Profesionalisme dalam 
kamus Merriam-Webster didefinisi-
kan sebagai perilaku, tujuan, atau 
kualitas yang menjadi ciri atau 
menandai profesi atau orang pro-
fesional. Secara lebih detail, apakah 
profesionalisme itu, dan mengapa 
penting?
“Jika seorang pria dipanggil un-
tuk menjadi penyapu jalan, ia 
harus menyapu jalan-jalan bah-
kan Michelangelo melukis, atau 
Beethoven menggubah musik, atau 
Shakespeare menulis puisi. Dia ha-
rus menyapu jalan dengan sebaik 
baiknya sehingga semua penghuni 
surga dan bumi akan berhenti se-
jenak untuk mengatakan, di sini 
ada seorang penyapu jalan yang 
hebat yang melakukan pekerjaanya 
dengan baik” Martin Luther King Jr

Kutipan diatas membuat kita memahami bahwa bekerja secara pro-
fesional bisa dilakukan siapa saja dan dimana saja. Para pedagang 
sayur dipasar, para sopir taksi sampai pimpinan tertinggi perusahaan, 
mereka bekerja secara profesional apabila melaksanakan pekerjaan-
nya dengan sepenuh hati untuk menghasilkan yang terbaik bagi para 
konsumenya, perusahaannya, maupun bagi orang-orang disekitarnya.
“Profesionals don't do different things, they do things differently”

Para profesional pada umumnya memiliki ciri-ciri berikut ini :
1. Berpengetahuan dan berketerampilan khusus
Mayoritas pekerja mendapat predikat profesional mudah kita kenali 
karena mereka secara mendalam berpengetahuan dan berketerampi-
lan khusus dalam bidang yang ditekuni.
2. Komitmen
Mereka yang bekerja secara profesional adalah orang yang dapat di-
andalkan, dan menepati janji-janji yang telah terucap. Dalam situasi 
sebuah janji diprediksi tak dapat dipenuhi, mereka akan memberi-
tahu terlebih dahulu dan menyepakati tenggang waktu yang baru, 
serta dapat melakukan berbagai cara terbaik untuk menjadikan situasi 
membaik.
3. Kejujuran dan Integritas
Saat orang lain berkompromi untuk melakukan hal yang tidak etis, me-
reka tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran dan tidak meng-
kompromikan nilai-nilai yang mereka yakini. Lebih dari itu, seorang 
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profesional memiliki kerendahan hati, jika suatu 
proyek atau pekerjaan ada diluar lingkup keah-
lian mereka, mereka tidak takut untuk mengakui 
hal ini. Mereka segera meminta bantuan ketika 
mereka membutuhkannya, dan mereka bersedia 
untuk belajar dari orang lain.
4. Kecerdasan Emosional
Seorang karyawan yang melayani pelanggan 
yang sedang marah, dia tidak akan kecewa atau 
berbalik marah, tetapi kan menunjukan profe-
sionalisme yang benar dan akan tetap bersikap 
tenang dan dengan melakukan segala upaya ter-
baik yang dia bisa untuk membuat situasi mem-
baik. Mereka yang profesional menunjukan rasa 
hormat terhadap orang disekitarnya, tidak peduli 
apa peran atau situasi mereka. Mereka menun-
jukan kecerdasan emosional yang tinggi den-
gan mempertimbangkan emosi dan kebutuhan 
orang lain, dan mereka tidak membiarkan sebuah 
situasi buruk yang dihadapi mereka berdampak 
saat mereka berinteraksi dengan rekan kerja atau 
klien.
5. Konsisten
Para profesioanal konsisten dalam menghasil-
kan prestasi kerja. Mereka tidak mudah berubah 
dalam komitmen untuk memberikan yang ter-
baik, dan mereka tekun menunjukan hasil kerja 
yang prima pada segala situasi. Lewat konsistensi 
hasil kerja, mereka menunjukan dedikasi mereka 
pada pekerjaan.

Tips meningkatkan profesionalisme di tempat 
kerja.

Mengembangkan keahlian.
Jangan biarkan pengetahuan dan keterampilan 
anda menjadi usang. Buatlah komitmen untuk 
terus membangun keahlian dan tetap up-to-date 
dengan bidang pekerjaan anda untuk meghasil-
kan karya yang berkualitas tinggi dan kinerja yang 
maksimal. Bukti kepiawaian anda pada titik ter-
tentu menyebabkan anda dianugerahkan predi-
kat “ahli” dari lingkungan anda. Inilah yang harus 
anda kejar terlebih dahulu. Hanya pribadi yang 
penih keuletan, bekerja secara sungguh-sungguh 
pantas menyandangnya, anda adalah salah satu-
nya. Asahlah keahlian sedemikian rupa sehingga 
orang lain sanggup merasakan bahwa kita benar-
benar memiliki kualitas yang berbeda.

Mengembangkan kecerdasan emosional.
Belajar mendengarkan secara aktif adalah cara ter-
mudah untuk mengembangkan kecerdasan emo-
sional bagi para pemula. Ingat setiap orang ingin 
dan senang sekali didengar pendapatnya. Secara 
sungguh-sungguh bangunlah hubungan yang baik 
dengan banyak orang sehingga kecerdasan emo-
sional anda terbentuk dan pada akhirnya memam-
pukan diri untuk memberikan yang terbaik kepada 
atasan, klien maupun rekan kerja. Sejumlah studi 
ilmiah menyimpulkan bahwa 85% kunci sukses di-
tentukan oleh kemahiran dalam menjalin hubun-
gan baik dengan orang lain. 

Milikilah sifat positif.
Tepatilah janji dengan atasan, rekan kerja atau klien, 
dan jika kita tidak dapat memnuhi janji sesuai den-
gan yang disepakati, biarkan atasan , rekan kerja 
atau klien tahu secepat mungkin dan mengambil 
langkah yang bijaksana. Jangan membuat alasan 
sebagai gantinya tetapi tetaplah fokuslah untuk 
memenuhi harapan sebaik mungkin. Mereka yang 
profesional bertanggung jawab atas kata-kata dan 
tindakannya, terutama ketika mereka telah melaku-
kan kesalahan. Akuntabilitas pribadi ini terkait erat 
dengan kejujuran dan integritas, dan itu adalah ele-
men penting dalam profesionalisme.

Berikan penampilan terbaik.
Seperti halnya melihat kemasan barang yang bagus 
dan kepiawaian para penjual mempromosikan ba-
rang dagangannya dapat menarik minat kita untuk 
melihat bahkan membelinya, demikian juga cara 
kita berpenampilan, berbicara, atau bertindak akan 
secara langsung berdampak pada cara orang lain 
memandang kita. When you look good, you feel good. 
Confidence with what you're wearing is very impor-
tant. If you feel good, you will always perfom your best 
without worying about anything. (Maria Sharapova)

'' PROFESIONALISME DIMULAI MELALUI TINDAKAN 
TINDAKAN. TINDAKAN YANG BERULANG AKAN 
MENCIPTAKAN KEBIASAAN. KEBIASAAN YANG BER-
ULANG BERBUAH KEAHLIAN. MILIKILAH KEAHLIAN 
YANG TERBUKTI SEHINGGA ANDA LAYAK DISEBUT 
SEBAGAI PROFESIONAL.''
AKO

ASAH



Dalam kehidupan sehari – hari kita sering mendengar 
“penyakit kolestrol”. Banyak juga anjuran yang diberi-
kan untuk menghindari dan mengatasinya baik me-
lalui terapi medis maupun herbal . Leher sering pegal, 
pundak terasa berat, juga sakit kepala dicirikan seb-
agai gejala terkena kolestrol tinggi. Apakah ini benar? 
Lalu apakah sebenarnya kolestrol itu sendiri?

Kolesterol adalah suatu zat metabolit (zat yang diper-
lukan tubuh untuk metabolisme atau merupakan hasil 
metabolisme)yang mengandung lemak dan disirku-
lasikan ke darah. Kolestrol sendiri bukanlah sesuatu 
yang buruk karena secara alami, kolestrol dihasilkan 
oleh tubuh yaitu melalui organ hati. Selain itu, koles-
trol juga didapatkan dari makanan terutama dari 
sumber makanan hewani  seperti daging, ayam, dan 
produk – produk tinggi lemak. Hati akan memproduk-
si lebih banyak kolestrol ketika kita makan makanan 
yang tinggi lemak jenuh.

Kelebihan kadar kolestrol akan menimbulkan suatu 
timbunan plak antara lapisan dinding pembuluh 
darah, hal inilah membuat jantung kita sulit untuk 
mensirkulasikan darah. Bayangkan apabila plak yang 
tertimbun terlepas dan terbawa aliran darah, ketika 
tersangkut di pembuluh darah yang diameternya 
lebih kecil tentu akan menyumbat aliran darah. Jika 
sumbatan itu terjadi pada pembuluh darah yang men-
galirkan darah ke otak, hal ini dapat menyebabkan se-
rangan stroke. Jika sumbatan terjadi  pembuluh darah 
yang menyuplai  jantung, dapat menyebabkan seran-
gan jantung.

Banyak orang tidak mengetahui kadar koletsrol  ter-
lalu tinggi karena umumnya tidak bergejala. Itulah 
mengapa sangat penting untuk memeriksa kadar 
kolestrol secara rutin ke dokter Anda. Kadar kolestrol 
yang tinggi adalah salah satu faktor risiko yang dapat 
dikontrol bagi penyakit jantung koroner dan stroke. 
Meningkatnya kadar kolestrol juga meningkatkan 
risiko penyakit jantung koroner. Kadar koletsrol dapat 

KOLESTEROL TINGGI

Gejala dan cara mengatasinya

LDL

dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, riwayat keluarga 
dan asupan makanan. 
Jenis koletsrol  juga beberapa macam, yang kita ke-
nal dengan istilah kolestrol jahat (LDL) dan kolestrol 
baik (HDL). Meningkatnya kadar LDL dalam darah, se-
cara perlahan juga menimbun di dinding dalam arteri 
yang memperdarahi jantung dan otak. 

LDL secara natural juga diproduksi oleh tubuh, na-
mun banyak orang yang mewariskan gen dari ayah, 
ibu maupun kakek neneknya yang menyebabkan 
produksi LDL berlebihan. Jadi, jangan heran apabila 
Anda merasa sudah mengatur asupan makan rendah 
lemak dan rajin berolah raga namun memiliki kadar 
kolestrol yang tinggi.

Cara terbaik untuk mengatasi tingginya kadar koles-
trol adalah dengan memodifikasi gaya hidup. Bila 
Anda perokok, tentu sangat baik menjadi bukan pero-
kok. Bila Anda gemar mengkonsumsi makanan tinggi 
lemak jenuh , bisa secara perlahan mengurangi pors-
inya. Ada baiknya lagi disempatkan untuk berolah 
raga setidaknya 30 menit dalam seminggu untuk 
membantu pembakaran kalori. Olahraga ringan, mu-
dah dan murah seperti joging bisa dilakukan, bukan 
menyapu, mengepel atau mencuci, karena itu adalah 
aktifitas rumah tangga dan tidak bisa dikategorikan 
sebagai olah raga. Anda juga dapat memanfaatkan 
naik turun melalui tangga sebagai salah satu sarana 
olahraga.
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Mengenali asupan makanan dan perubahan gaya hidup cu-
kup mudah. 

1. Perubahan gaya hidup
    Sebelum Anda memulai konsumsi obat penurun kadar  
    kolestrol, bisa dilakukan dengan perubahan gaya hidup.  
    Tingkatkan konsumsi buah, sayuran, gandum, dan produk  
    rendah lemak, ikan tim / kukus sedangkan yang dibatasi 
    seperti kuning telur, santan, jeroan, daging merah, gore-
    ngan,  margarin, makanan dan minuman tinggi gula, dll.  
    Jangan lupa berolahraga ringan serta hindari konsumsi 

    tinggi alkohol dan rokok.
2. Mengenali dan menghindari jenis makanan 
     yang tinggi lemak jenuh.
3. Memasak dengan menggunakan minyak zai-
     tun, setidaknya untuk menumis.
4. Tingkatkan kadar HDL, beberapa caranya 
     dengan konsumsi apel hijau, omega 3 (bisa 
     didapatkan dari ikan yang pengolahannya ti
    dak dibakar atau digoreng).
5. Konsumsi obat penurun kadar kolestrol.
     Walaupun Anda sudah rutin mengkonsumsi 
     obat untuk menurunkan kolestrol, jangan 
     lupa untuk tetap membatasi asupan makan
    an tinggi lemak jenuh serta rajin olahraga.
6. Rajin untuk memeriksakan diri Anda secara 
     rutin setidaknya setahun sekali untuk medi
     cal cek-up.
HAVE A HEALTHY LIFE
-APR-

Jangan khawatir meningkatkan kualitas bawahan 
dan karyawan anda.
James Bender dalam bukunya,"How to Talk Well" 
[New York; McGray-Hill Book Company,Inc., 1994],
Memuat kisah tentang seorang petani yang mena-
nam jagung unggulan dan sering kali memenang-
kan penghargaan petani dengan jagung terbaik 
sepanjang musim.

Suatu hari, seorang wartawan dari koran lokal 
melakukan wawancara dan menggali rahasia kes-
uksesan petani tersebut.
Wartawan ini menemukan bahwa petani itu mem-
bagikan benih jagungnya kepada tetangganya.
"Bagaimana Anda bisa berbagi benih jagung de-
ngan tetangga Anda, lalu bersaing dengannya 
dalam kompetisi yang sama setiap tahunnya?" tan-
ya wartawan, dengan penuh rasa heran dan takjub.
"Tidakkah Anda mengetahui bahwa angin me-
nerbangkan serbuk sari dari jagung yang akan ber-
buah dan membawanya dari satu ladang ke ladang 
yang lain.
Jika tetangga saya menanam jagung yang jelek, 
maka kualitas jagung saya akan menurun ketika 
terjadi serbuk silang.
Jika saya ingin menghasilkan jagung kualitas ung-

gul, saya harus membantu tetangga saya untuk mena-
nam jagung yang bagus pula," jawab petani.
Petani ini sangat menyadari hukum keterhubungan 
dalam kehidupan. Dia tidak dapat meningkatkan kuali-
tas jagungnya, jika dia tidak membantu tetangganya un-
tuk melakukan hal yang sama.

Dalam kehidupan, mereka yang ingin menikmati keba-
ikan, harus memulai dengan menabur kebaikan pada 
orang-orang di sekitarnya.
Jika Anda ingin bahagia, Anda harus menabur kebaha-
giaan untuk orang lain. Jika Anda ingin hidup dengan 
kemakmuran, maka Anda harus berusaha meningkatkan 
taraf hidup orang-orang di sekitar Anda.
Anda tidak akan mungkin menjadi ketua tim yang hebat, 
jika Anda tidak berhasil meng-upgrade masing-masing 
anggota tim Anda.

KUALITAS ANDA DITENTUKAN OLEH KUALITAS ORANG-
ORANG DI SEKITAR ANDA.
Orang cerdas sejatinya adalah orang yang mencerdas-
kan orang lain, begitu pula orang yang baik adalah orang 
yang berbuat kebaikan bagi orang lain.
Apa yang kita tanam, itulah yang kita petik kelak.
Tidak lebih....tidak kurang...pas.
The law of unity.
-SBR-

KUALITAS ANDA DITENTUKAN OLEH KUALITAS 
ORANG-ORANG DI SEKITAR ANDA

ASUH
ASAHASIH

23

HEALTH



TIPS

ETIKA DI KANTOR
Apa itu Etika, Etiket dan Kode Etik?
Kata ini tentunya tidak asing lagi di telinga kita. 

Etika :
- Kriteria antara apa yang “baik” dan apa yang “tidak      
  baik”. 
- Kumpulan azas/nilai yang berkenaan dengan 
  akhlak. 
- Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh 
  suatu golongan/masyarakat.

Etiket :
- Aturan sopan santun dalam pergaulan hidup. 
- Tata cara pergaulan dalam kehidupan masyarakat, 
  yang harus diperhatikan oleh setiap orang dalam 
  ruang geraknya di masyarakat

Kode Etik :
- Suatu aturan permainan dalam menjalankan pro
  fesi. 
- Adanya kaidah-kaidah standar moral yang sangat 

ETIKA DI KANTOR 
Banyak orang mengetahui perbedaan antara 
yang baik dan yang tidak baik menurut undang-
undang, harus jujur, tidak curang, dan sebagainya.  
Namun demikian selalu timbul masalah-masalah 
yang sukar diketahui garis pemisah antara baik 
dan buruk, dalam hubungan pribadi ataupun 
hubungan resmi. 
Mungkin ada orang yang bersikap tidak baik, 
karena dia tidak sadar akan hal itu. 

Misalnya berapa kali anda mendengar obrolan 
tentang urusan pribadi seseorang atau cerita 
seorang rekan yang bertingkah laku aneh ? 
Kasak-kusuk yang nampaknya sepintas lalu sepele 
sering bersifat jahat dan dapat merugikan nama 
baik orang yang dipergunjingkan. Juga gunjingan 
semacam itu dapat berbalik seperti bumerang ke-
pada si pengumpat sendiri.  Akhirnya orang tak 
percaya lagi kepada omongannya.  Sekali lancung 
ke ujian, seumur hidup orang tak kan percaya.  
Sekali ketahuan perangai yang tidak baik, sang 
Kepala atau Direktur tentu akan berfikir lebih dulu 
sebelum memberikan tanggung jawab yang lebih 
penting kepadanya. 
Oleh sebab itu etika dalam kantor memberikan 
petunjuk kepada anda supaya memperlakukan 
siapa saja dengan cara yang “fair” dan sikap yang 
pantas. 
Hal-hal yang perlu dihindari : 
a.  Membentuk klik (kumpulan; golongan) yang se
    cara sadar membelakangi rekan-rekan baru; 
     artinya segolongan yang membela kepentingan  
    mereka sendiri. 
b. Tidak masuk kantor dengan alasan “sakit” pada
    hal hanya ingin bermalas-malas saja di rumah. 
c. Bergegas-gegas pulang pada waktu jam pulang 
    kantor, sedangkan selalu datang terlambat. 
d. Sering memakai telepon kantor untuk urusan 
    pribadi. 
e. Pulang sebelum waktunya, karena kebetulan 
    hari itu atasan tidak berada di tempat. 
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f.  Tempat kerja selalu dimanfaatkan untuk bergosip 
    atau mengobrol. 
g. Bersikap menjilat ke atas dan menekan ke bawah. 
h. Selalu menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya 
     segera dapat diselesaikan 
i.  Boros memakai alat-alat kantor
j.   Tidak bertanggung jawab memelihara mesin-mesin 
      atau alat-alat kantor yang dipercayakan kepada anda.
k.  Melakukan hal-hal yang tidak termasuk tugas kantor, 
     seperti mengisi teka-teki silang, menulis surat pribadi,
     bertamu ke bagian lain tanpa suatu urusan, browsing 
     internet yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan.
l.  Bersikap acuh tak acuh terhadap teman sekantor atau 
    orang sekitar. 

Di kantor berlaku apa yang disebut “hierarki”, yaitu 
pejabat-pejabat yang bertingkat-tingkat pangkat 
kedudukannya.  Disamping itu ada pegawai-pegawai 
yang telah lama masa kerjanya, yang mendapat peng-
hormatan istimewa.  Pertama-tama hormat harus ditu-
jukan kepada para pimpinan atau para sesepuh. 
Dibawah ini ada lagi beberapa petunjuk yang mungkin 
dapat anda manfaatkan : 
1. Tutur – sapa. 
Kebiasaan dalam tutur sapa di kantor yakni penggu-
naan sapaan “Bapak”, atau “Saudara”.  Di kantor asing 
tentunya menggunakan sapaan “Sir”.  Terhadap bawa-
han digunakan sapaan “Saudara” atau nama kecil pega-
wai.  Ini sudah lazim dimana saja.  Terhadap sesama 
rekan, anda melihat bagaimana kebiasaan di kantor 
tersebut.
2. Selama jam kerja. 
Selama jam kerja tidak boleh berhias di belakang meja 
tulis, duduk diatas meja tulis, mengobrol dengan rekan-
rekan, merokok atau makan di luar jam istirahat (kecuali 
karena alasan tertentu). 
3. Menerima tamu. 
Terhadap tamu-tamu (urusan bisnis/dinas) harus ber-
sikap ramah, sopan, penuh perhatian seperti layaknya 
nyonya atau tuan rumah.  Anda tak perlu memperke-
nalkan diri, apalagi mengajak mengobrol.  
4. Bicara melalui telepon. 
Biasanya sekretaris menerima atau menyampaikan 
pesan direktur melalui telepon.  Dalam percakapan ber-
hadapan muka, orang dapat melewatkan begitu saja 
kata-kata yang kurang terasa atau tidak jelas diucapkan. 
Tetapi via telepon gerak-gerik, sopan santun serta muka 
tidaklah tampak, hanya suara yang terdengar.  Sebab 
itu anda harus sanggup mengucapkan tiap-tiap kata 

dan kalimat dengan nada yang jelas dan terang.  
Lawan berbicara via telepon jauh lebih menghar-
gai suara yang mudah ditangkap daripada senyum 
simpul yang tidak kelihatan.   

ETIKET YANG PERLU ANDA TUNJUKKAN DI KANTOR 
Skill anda dalam human relations, sikap pribadi 
anda dalam mempertimbangkan sesuatu atau 
tindak tanduk anda, akan tercermin dalam hal-hal 
yang kelihatannya sepele dari apa yang anda ker-
jakan dan katakan, misalnya seperti beberapa hal 
dibawah ini : 

1. Perkenalan. 
Perkenalkanlah diri anda kepada rekan anda yang 
baru dengan senyum bersahabat dan sikap ramah : 
“Apa kabar Yani?”.  Menyebut nama orang tersebut 
akan dapat membantu anda mengingatnya di ke-
mudian hari. 
Bila giliran anda tiba untuk memperkenalkan orang, 
bertindaklah dengan cepat dan efisien, sehingga 
membuat orang lain merasa senang.  Misalnya cara 
memperkenalkan pria kepada wanita, yang lebih 
muda kepada yang lebih tua, pangkat yang lebih 
rendah kepada pangkat yang lebih tinggi dan lain-
lain.  Contohnya anda mengatakan, “Sari, saya ingin 
memperkenalkan Pak Hartono kepada anda”.  Su-
dah barang tentu perlu juga anda menambahkan 
beberapa keterangan untuk membantu memanc-
ing suatu percakapan.  Misalnya “Sari, ini Bapak Har-
jito Kepala Bagian Pembukuan”. 

2. Ucapan Salam.
Salam “Selamat Pagi” yang cerah dan gembira 
adalah salah satu ciri sifat keramah tamahan anda.  
Teman sekerja, para langganan dan para tamu 
senang memperoleh penentram diri sebelum ter-
jun ke bidang pekerjaan masing-masing.  Beberapa 
menit yang dibuang untuk sekedar berpamitan 
dengan perasaan gembira, adalah sebagai publik 
relations yang lebih baik daripada tergopoh-gopoh 
pergi tanpa pamit. 

3. Urusan-urusan pribadi. 
Orang yang bijaksana tentu tidak akan membo-
sankan atau mengganggu orang lain dengan ceri-
ta-cerita tentang masalah-masalah pribadinya atau 
menyombongkan diri dengan prestasi-prestasi 
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yang telah dicapainya.  Tetapi persahabatan di dalam 
suatu kantor akan membantu suasana dan kondi-
si kerja yang harmonis.  Menurut peraturan yang 
umum berlaku, bahwa business dan kesenangan ti-
dak bisa dicampur-adukkan.  Namun peraturan yang 
baik adalah sikap bersahabat di dalam bekerja, teta-
pi harus menghindarkan diri dari hubungan yang 
begitu erat sehingga nantinya dapat mengganggu 
pekerjaan anda dan menghalangi kesempatan pro-
mosi anda.   

4. Loyalitas.
Selama anda sebagai seorang anggota team di kan-
tor anda, anda harus membantu usaha-usaha dari 
anggota-anggota team tersebut, dan ikut serta 
membicarakan memecahkan masalah-masalahnya. 
Sebagai pegawai yang loyal sudah tentu anda ti-
dak akan mencari keuntungan pribadi dengan bi-
aya kelompok.  Dia akan menghindarkan diri dari 
perdebatan-perdebatan yang tak berarti selama dia 
bekerja.  Juga harus diingat bahwa orang yang suka 
membuat gossip tidak akan mempunyai kawan.  
Jangan menceritakan yang tidak-tidak tentang 
rekan-rekan sekerja anda.  Janganlah suka mengkri-
tik pekerjaan mereka.  Hormatilah hak mereka untuk 
menikmati kehidupan pribadi mereka sendiri. 

5. Menjaga/pandai menyimpan rahasia. 
Loyalitas anda yang pertama adalah untuk pimpi-
nan anda dan perusahaan anda.  Berusahalah untuk 
dapat menyimpan/memegang teguh rahasia yang 
tidak boleh diketahui umum.  Untuk ini anda harus 
dapat menjauhkan diri dari rekan-rekan anda yang 

“sok kepingin tahu” (over inquisitive).  Jangan 
sampai hal-hal tersebut diatas sampai menyusah-
kan anda, sebab mereka juga sebenarnya tahu 
bahwa mereka tidak berhak untuk menanyakan 
itu. 

6. Ikut memikirkan orang lain. 
Ucapan-ucapan “silahkan” dan “terima kasih”, 
kartu ulang tahun yang tak disangka-sangka, 
ucapan-ucapan selamat ulang tahun, dan pesan-
pesan penuh simpati, adalah beberapa contoh 
dari sekian banyak ucapan yang dapat mengun-
dang simpati/penghargaan orang lain.  Bila anda 
menganggap diri anda sebagai orang yang bi-
jaksana maka bukannya kata-kata yang “untuk-
untuk” saja yang perlu anda sampaikan, tetapi 
berupa tindakan atau bantuan yang anda berikan 
kebukan pekerjaan anda. 

7. Sukses bergaul dengan rekan sekantor anda .
Jelas bukan suatu usaha/pekerjaan yang mudah 
untuk dapat memperoleh simpati dan respek-
respek dari rekan-rekan sekerja anda.  Anda harus 
menerapkan semua anjuran-anjuran yang dike-
mukakan disini, ditambah lagi dengan banyak hal 
yang akan anda jumpai melalui pengalaman.  Gu-
nakanlah itu terus.  Ingat bahwa permulaan yang 
baik adalah sebagai anak tangga pertama yang 
anda injak untuk dapat menginjak anak tangga 
selanjutnya.  Sampai sejauh mana anda berha-
sil, akan banyak ditentukan oleh sampai mana 
perkembangan skill anda dalam human relations. 
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Buah mengkudu atau pace memang memiliki 
rasa yang tidak enak. Tapi di balik rasanya, ter-
kandung manfaat yang besar bagi kesehatan 
tubuh. Buah mengkudu juga telah dimanfaat-
kan sebagai ramuan alami untuk pengobatan 

berbagai penyakit. Mengkudu memiliki manfaat dalam me-
ningkatkan daya tahan tubuh, mencegah kanker, mensta-
bilkan tekanan darah, pereda rasa nyeri, obat demam, dan 
manfaat lainnya. Dengan manfaat mengkudu yang besar, 
PT Jamu Puspo Internusa menghadirkan produk Pace Tea. 
Minuman teh yang dikombinasikan dengan ekstrak buah 
mengkudu. 

Minuman ini bermanfaat meningkatkan daya tahan tubuh, 
meregenerasi sel darah, menjaga kesehatan pencernaan, 
membantu menurunkan berat badan, minuman sehat bagi 
penderita diabetes. Pace Tea mengandung komposisi utama 
yaitu, ekstrak buah mengkudu, teh hijau, daun stevia. Minu-
man ini tersedia dalam varian rasa yaitu Pace Tea Lemon (rasa 
lemon), dan Pace Tea Jasmine (rasa dan aroma Jasmine). 

PACE TEA
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Bapak sangat menyukai dan terkenal melakukan 
“Management by Walking Around”, mengapa 
Bapak melakukan hal tersebut?

Pertama, untuk menyapa secara pribadi ke-
pada masing-masing team kerja tentang apa 
yang sedang dikerjakan, masalah yang se-
dang dihadapi, memberikan dorongan dan 
arahan, memberikan pujian serta penghar-
gaan maupun teguran yang konstruktif bila 
diperlukan
Kedua, melakukan sentuhan sapaan kasih 
pada individu-individu tertentu secara ber-
gilir tentang kehidupan keluarganya, kes-
ehatannya dan lain-lain sehingga mereka 
merasakan sebagai “anggota keluarga besar 
DIPA”.

Apa pesan-pesan Bapak buat Rajawali-rajawali 
DIPA Healthcare saat ini dimanapun mereka 
berada?

Mari pegang teguh dan junjung tinggi core 
value DIPA dan mampu mewujudkannya se-
bagai budaya kerja nyata kita semua yang 
dilandasi dan dipandu oleh visi, misi DIPA 
sebagai milik kita bersama.

Apa yang menjadi motto Bapak dalam bekerja?

Ora et labora. Komitmen yang kuat untuk 
bekerja keras dan bertanggung jawab untuk 
meraih hasil yang terbaik dan memegang 
teguh integritas diri dan bersandar kepada 
kekuatan Ilahi.

Hal apa yang paling berkesan saat memimpin 
salah satu divisi di DIPA HEALTHCARE? 
Saya bersyukur bahwa dengan segala 
kekurangan dan keterbatasan saya, masih 
diberi kesempatan dan kepercayaan penuh 
dari shareholders untuk ikut berjuang ber-
sama teman-teman semua dalam merintis 
dan mengembangkan usaha DIPA. 
“DIPA ever onward never retreat”.

small things

BIG EFFECTS

TOKOH KITA

J. Haryanto Santoso
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Pastilah management harus melakukan efisiensi dengan 
cara optimalisasi bahkan maksimalisasi setiap sumber daya 
organisasi untuk meningkatkan daya saing, daya tumbuh 
dan daya tahan organisasi. 
Pastilah management harus berusaha agar dapat mening-
katkan kompetensi leadership dan managerialshipnya, se-
hingga mampu merumuskan program kerja yang bermutu 
dan strategi kebijakan yang tepat serta mampu memban-
gun team kerja yang unggul yang ditandai dengan adanya 
etos kerja serta gairah dan suka cita dalam bekerja. 

Saudara/saudari Rajawali DIPA, menerapkan “strategi dife-
rensiasi” memang selalu bisa menjadi kekuatan yang ber-
beda dengan yang lain dalam upaya meraih kemenangan 
dalam bersaing. 
Salah satu kekuatan yang dapat kita gunakan yang menu-
rut keyakinan saya berdampak sangat bermakna adalah 
“kekuatan spiritual”. Oleh karena itu izinkanlah saya men-
gajak kita semua untuk menumbuhkan energi spiritual kita 
masing-masing. Sebagai salah satu contoh: ditengah-ten-
gah kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, marilah kita 
sisipkan dan satukan dalam doa kita masing-masing untuk 
pekerjaan kita, untuk para pemimpin kita, untuk para ang-
gota team kerja kita, untuk perusahaan DIPA sebagai rumah 
kedua kita agar tetap kokoh dan mampu berkembang den-
gan sehat. 

Saudara/saudariku para Rajawali DIPA, 
DIPA telah memiliki landasan yang kuat berupa visi, misi 
dan core value yang menjadi milik kita bersama, yang kita 
hidupi dalam kerja nyata kita, yang kita pegang teguh dan 
kita junjung tinggi sehingga mampu tegak berdiri dan tum-
buh sehat walaupun menghadapai berbagai rintangan. 
Bagaikan Rajawali yang justru semakin mampu terbang 
tinggi saat datang badai taufan menerjangnya. Rajawali tak 
akan pernah jatuh mati terkapar di bumi tetapi tetap hidup 
dan terbang tinggi di atas awan.

I love you so much and I am proud of you.
JHS

Saya sungguh bersyukur atas Rahmat kehidu-
pan, Rahmat cinta kasih dan segala Karunia 
yang Tuhan anugerahkan kepada saya, sehing-
ga saya masih dapat menyapa, menjumpai se-
cara pribadi para Rajawali Dipa melalui “Swara-
dipa” yang sedang anda baca ini.

Kita semua sedang bekerja keras dan cerdas 
untuk mampu menutup tahun kerja 2015 den-
gan hasil terbaik. Seiring dengan itu kita sedang 
mempersiapkan secara cermat, lengkap dan 
dapat dipertanggungjawabkan rencana kerja 
2016 yang dilandasi dengan spirit yang opti-
mistik dan realistik.

Tantangan bisnis yang sedang dan akan kita 
hadapi tidaklah ringan dan sederhana tetapi se-
makin berat dan kompleks, bahkan tidak jarang 
kita dihadapkan pada berbagai situasi ketida-
kpastian. Oleh karena itu pastilah semua insan 
yang bergerak dalam dunia usaha termasuk 
dibidang healthcare, berjuang keras agar tetap 
dapat bertahan hidup sehat dan bahkan tetap 
dapat bertumbuh untuk meraih kemajuan. 

Pastilah semua harus siap dan mampu bekerja 
keras namun sekaligus harus mampu bekerja 
dengan cerdas. 
Pastilah semua harus mampu membangun 
team kerja yang bersatu padu dan memiliki 
daya juang dan daya bela untuk organisasinya 
sehingga semua tanpa kecuali mau bekerja 
dengan semangat “rawe-rawe rantas, malang-
malang putung”.
Pastilah management harus mampu merumus-
kan dan menerapkan strategi baru yang jitu, 
merombak dan terus memperbaiki system dan 
bisnis proses yang handal dan tepat guna.
Pastilah management harus jeli dan waspada 
mengantisipasi perubahan-perubahan kede-
pan baik yang merupakan ancaman maupun 
justru peluang yang harus dimanfaatkan secara 
maksimal dengan tanpa keraguan.

TOKOH KITA

J. Haryanto Santoso
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