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Beberapa waktu yang lalui, kita sempat memperingati Hari Kartini, yang terkenal dengan jargon “Habis Gelap Terbitlah
Terang”. Geliat ekonomi mulai terasa, meskipun badai pandemic belum berakhir. Program vaksinasi Nasional yang digagas
pemerintah masih berjalan. Ada yang antusias, ada yang skeptic, bahkan ada yang tidak percaya bahwa virus Corona ada.
Memang pekerjaan rumah yang berat bagi Departemen Kesehatan, Satgas Covid di daerah, hingga lingkungan disekitar.
Sekolah dan perusahaan berhati-hati melaksanakan kegiatannya agar tidak terjadi penularanyang lebih luas. Mal dan kafe
mulai dibuka, bahkan pandangan New Normal sudah banyak terlihat di perkotaan. 

Telah setahun lebih DIPA melaksanakan kegiatan operasional terbatas. Ada yang bekerja fulltime, Work From Home, 50%
kehadiran, shifting kerja dan seterusnya. Ini semua tentu demi kesehatan kerja yang berkualitas dan menjamin
keberlangsungan usaha. Tantangan pandemic memaksa kita berpikir “out of the box”, diluar kebiasaan, smart work, social
distancing dengan goal produktifitas yang diharapkan tidak berkurang dengan cara konvensional sebelumnya.

Beberapa kegiatan tatap muka telah berevolusi dari cara tatap mukamenjadi virtual, on-line dan berjarak. Sebut saja
beberapa kegiatan training, webinar, event karyawan regular hingga proses hiring dan recruit, semua terpaksa berjalan
on-line. Yang tidak kalah penting adalah optimisme, bahwa dunia akan keluar dari masa ini dengan bentuk perubahan-
perubahan yang baru. Gambaran organisasi yang masih berdenyut nadinya akan terlihat dengan kerjasama,
tanggungjawab dan inisiatif seperti yg ter-internalisasi pada konten Swaradipam- 49, yang juga beradaptasi mengikuti
jamannya hingga harus dibuat secara on-line, tanpa mengurangi makna dan tujuan organisasi mencapai visi dan misinya.
Sebagai refleksi, poin-poin apa yang telah Anda buat di masa pandemi ini, sehingga manjamin kelancaran pencapaian
planning dan resolusi di awal tahun? Masa mau hidup dalam kegelapan terus menerus…JADILAH TERANG.

Selamat ber improvisasi, bergerak dan bertindak menjadi lebih berharga dan bernilai !

(Redaksi)
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Rajawali DIPA yang tangguh,



Terlahir dengan nama Zaini Syukri, rekan-rekan memanggil
saya dengan panggilan “Zen”. Pada tahun 2021 ini saya
genap berusia 57 tahun. Bukan usia yang lagi muda, tapi
saya tidak menua. Saya hanya mendewasa semakin
bertambahnya usia. Kegemaran saya sedari muda yaitu
bermain sepak bola, menjadikan kesehatan saya terjaga
dan prima. Namun, belakangan ini saya lebih rutin untuk
jogging disela kesibukan yang ada.

Hidup di jaman modern yang serba canggih dan cepat,
memang kita dituntut untuk selalu sigap dan mawas diri.
Tantangan dan halangan pastinya akan selalu ada, tapi
dengan keinginan berjuang dan menyesuaikan, saya
mampu untuk bertahan. Dalam menjalani keseharian, saya
selalu berpegang teguh pada motto hidup saya yaitu
menikmati hidup dan tetap bersemangat untuk beribadah
serta beramal.

Seperti kebanyakan orang diluar sana, saya pun
mempunyai cita-cita yang tinggi. Sewaktu kecil dulu, saya
bercita-cita ingin berkeliling dunia. Namun beranjak
dewasa, realitanya justru lebih banyak berkeliling
Nusantara. Sebut saja kota-kota seperti Medan, Lhok
Seumawe, Banda Aceh, Pekanbaru, Jakarta, Solo, Surabaya
telah dijalani. Dengan rasa syukur, tidak menjadikan saya
terlalu tenggelam dalam kecemasan dan rasa kuatir,
meskipun tidak banyak kota di dalam dan luar negeri
setidaknya saya pernah mendatangi beberapa diantaranya.
Paling tidak, sebagian cita-cita saya terlaksana.

(bersambung...)

ZAINI SYUKRI
"Udep ta nikmati berkah dan teutap beuseumangat buet

ibadah dan beramal"
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"Lakukan pekerjaan dengan
sebaik-baiknya, untuk dirimu,

perusahaan dan keluarga.
Hasil akan mengikuti nantinya"

Meniti karir di tempat yang sama selama kurun
waktu 3 dasawarsa, membuat saya acap kali
diberondong pertanyaan yang berulang dan
cenderung sama. Tapi satu hal yang membuat
saya mampu bertahan dan memilih untuk terus
berkarir di Dipa adalah karena saya merasa
diakui. Bukan hanya sebagai karyawan, tetapi
keluarga. Dengan masa kerja yang cukup lama,
dulu saya cukup dekat dengan alm. Bpk.
Haryanto (direktur) dan juga dengan keluarga
Bpk. Cipto Pusposuharto (owner Dipa).

Perusahaan tidak hanya memberikan
pengakuan, namun karyawan dijadikan asset
yang berharga. Tidak sedikit pula tawaran
datang untuk berkarir di perusahaan lain.
Namun saya cukup paham bahwa produk yang
saya promosikan merupakan produk yang
berkelas dan sangat besar efikasinya. Selain itu,
karena adanya mutasi atau rotasi area kerja
maka tantangan yang saya hadapi juga sangat
dinamis perubahannya, terutama dalam hal
territory, user dan outlet. Justru karena
tantangan yang selalu berubah tersebut, saya
masih bertahan di Dipa sampai dengan saat ini.

 Ada satu hal yang bisa dikatakan merupakan
titik terendah yang saya rasakan dalam bekerja
adalah pada saat awal mutasi atau rotasi area
kerja di daerah yang belum saya pahami betul
seluk beluk user & outletnya. Namun ketika area
sudah dapat saya kuasai, saya mampu untuk
bekerja dengan baik, bahkan mengembangan
potensi sales di area baru tersebut. Jika ada titik
terendah, maka ada pula pastinya waktu terbaik
untuk saya. Adalah ketika saya dinobatkan
sebagai karyawan dengan pencapaian terbaik
(Best Employee). Tidak hanya uang lebih yang
saya dapat, tapi ada rasa bangga dan bahagia
terselip disana karena mampu berusaha dan
bekerja dengan sebaik-baiknya.

Pesan saya pada rekan-rekan yang lebih muda

dari saya, lakukan pekerjaan dengan sebaik-

baiknya, untuk dirimu, perusahaan dan

keluarga. Hasil akan mengikuti nantinya. Akhir

kata, sebagai penutup dan doa : Semoga Dipa

semakin berkembang dan maju dengan SDM

yang handal.

Tahun 1991, adalah awal karir saya pada bagian Divisi Import Prafa
(d/h sebelum berganti nama menjadi Dipa). Sejak awal bekerja
saya sudah berpindah ke beberapa kantor mulai dari Slipi,
berpindah ke Tanah Abang III, kemudian ke Kebon Jeruk, berpindah
lagi ke Jl. Panjang, sempat kembali ke Kebon Jeruk dan saat ini
berkantor di Gd. Dipa Strategic Office di Kebayoran Lama. Dalam
karir saya di ranah sales, saya pun sudah berkali-kali pindah kota
seperti Medan, Lhokseumawe, Pekanbaru, Solo, Surabaya dan saat
ini Jakarta.

Memiliki perjalanan karir dalam ranah sales & marketing yang

cukup panjang, tentu banyak suka dan duka didalamnya. Pada

saat mendapatkan user baru yang potensial misalnya, bagi saya

hal tersebut merupakan suatu keberkahan tersendiri. Mengingat

usaha yang sudah dilakukan memerlukan proses yang tidak

sebentar. Banyak faktor pula yang turut mendukung setiap

keberhasilan yang saya raih, contohnya produk yang berkualitas

dan adanya sistem insentif yang memicu saya untuk berusaha

yang terbaik. Arahan, kritik dan saran dari atasan juga selalu

mengingatkan saya untuk lebih berkembang setiap harinya.

Adapun yang menjadi salah satu duka saya (mungkin berlaku

untuk setiap orang yang bekerja di ranah sales & marketing) yaitu

tidak masuknya target yang diberikan oleh Perusahaan, karena

hal tersebut akan berimbas pada insentif yang dipastikan akan

hilang dari perhitungan sebagai pemasukan tambahan.





PRODUCT TRAINING
ON PODCAST

Digitalisasi training product knowledge melalui audio podcast
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Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19

telah merubah tatanan hidup kita. Dalam situasi

seperti ini kita dituntut untuk menjadi lebih adaptif

dan inovatif, termasuk di dalam hal pekerjaan. 

 Adanya keterbatasan pelaksanaan training

product knowledge secara tatap muka pada masa

pandemi menjadi alasan utama bagi tim marketing

DPI untuk melakukan improvement terhadap

metode training. Untuk memudahkan tim sales,

maka kami melakukan digitalisasi training product

knowledge melalui audio podcast menggunakan

platform Spotify.

Kami menyusun materi training dalam bentuk

rekaman audio yang dapat diputar oleh tim sales

melalui ponsel atau laptop mereka secara mudah.

Tidak seperti kegiatan training tatap muka, kami

berupaya agar setiap audio podcast berisi

informasi yang cukup singkat, padat dan aplikatif

sesuai kebutuhan tim sales di lapangan. 

By: Yiska Natasha S - GPM DPI

Adaptif & inovatif di
era pandemi...

Setiap audio podcast memiliki durasi yang

singkat, masing-masing podcast hanya berdurasi

sekitar 7-12 menit. Durasi podcast yang singkat

sengaja kami pilih karena tujuan utama yang

ingin dicapai adalah refreshment terhadap product

knowledge. Memang ada beberapa hal yang tidak

dapat kami bagikan secara terbuka melalui

platform Spotify misalnya strategi promosi

produk. Namun, jika membutuhkan informasi

yang lebih detail, maka tim sales dapat

menggunakan buku saku digital yang juga telah

kami siapkan untuk mendapat informasi produk

secara lebih komprehensif.

(bersambung...)



"Asalkan ada koneksi internet, tim

sales dapat menikmati materi training

produk kapan saja dan dimana saja

menggunakan platform Spotify yang

mudah digunakan dan tidak berbayar"
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Sampai saat ini, telah tersedia 15 materi podcast produk knowledge yang dapat dinikmati semudah

mendengarkan playlist musik. Asalkan ada koneksi internet, tim sales dapat menikmati materi training

produk kapan saja dan dimana saja menggunakan platform Spotify yang mudah digunakan dan tidak

berbayar. Mereka dapat dengan santai mendengarkan podcast sambil berkendara, sambil menunggu dokter

selesai praktek di rumah sakit atau pada waktu-waktu senggang lainnya.

Dengan kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan, kami berharap podcast product knowledge ini dapat

membantu tim sales untuk memiliki pengetahuan produk yang  baik. (YSK)



 PENELITIAN &
PENGEMBANGAN

DETEKSI COVID - 19
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MRK Turut Serta Dalam Penelitian
dan Pengembangan Metode
Deteksi COVID-19 
By : Erfina Mei R. - PM MRK

Infeksi virus SARS-Cov2 atau yang akrab kita sapa dengan virus

COVID-19 saat ini tengah menjadi mimpi buruk bagi kita

semua. Indonesia, bahkan dunia saat ini bergotong royong

untuk sama-sama melawan pandemi yang telah berlangsung

selama 2 tahun belakangan. Lebih dari 54 ribu kasus kematian

terjadi sampai dengan hari ini yang merenggut keluarga,

kerabat, dan rekan-rekan terdekat kita. 

Berbagai upaya telah kita lakukan seperti memperketat

protokol kesehatan, memperkuat sistem kekebalan tubuh,

melakukan deteksi virus secara berkala, hingga melakukan

vaksinasi. Munculnya berbagai varian baru dari virus ini

menyebabkan tingkat penularan semakin cepat. Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat ini tengah

melakukan pengembangan nanopartikel magnet guna

mengoptimalisasi deteksi virus SARS-Cov2 dengan metode

PCR. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu

alternatif agar infeksi virus dapat terdeteksi dengan mudah

dalam waktu yang singkat untuk mencegah penularan virus

COVID-19.

Dalam penelitian ini, PT. Multiredjeki Kita ditunjuk sebagai

penyedia inactivated virus SARS-Cov2 dari Microbiologics.

Inc yang dibutuhkan oleh LIPI selama melakukan riset dan

pengembangan. Penelitian dijadwalkan akan mulai

dilaksanakan pada Agustus 2021. PT. Multiredjeki Kita dalam

hal ini merasa berbangga telah diberikan kesempatan untuk

berkontribusi bersama dengan LIPI melawan pandemi

COVID-19. Kita semua tentunya berharap pandemi ini

segera usai agar kita dapat kembali berkumpul menjadi satu

kesatuan yang utuh dan bergerak maju bersama dalam

menata masa depan.



MARKETING DPL EVENT
W E B I N A R  :  D I P A  E N V I R O N M E N T  U P D A T E
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WEBINAR :
PENGOLAHAN AIR
LIMBAH INDUSTRI

Senin 5 Apri 2021, tim marketing enviro mengadakan
webinar dengan tema pengembangan pengolahan air limbah
di industri. Pada webinar kali ini, kami mengundang 2
pembicara sekaligus, yang pertama adalah Prof. Tjandra
Setiadi yang sudah banyak menjadi pembicara dengan tema
pengolahan air baik nasional, maupun internasional.
Kemudian, pembiacara yang ke dua adalah Sam Chui, beliau
adalah Regional Sales Manager South East Asia Lovibond.

 Peserta yang hadir pada hari itu cukup banyak yaitu
sebanyak 280 peserta. Peserta beragam ada yang dari sektor
industri, akademik, hingga pemerintahan.

By : Cynthia Calista - PM DPL 
















