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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

JUST DO IT!

Dear Leaders,

Dalam suatu perjalanan ke kantor dengan 
kendaraan roda dua, di bagian belakang mo-
tor lain tertempel sticker bertuliskan “isteri 
cemberut, rejeki carut-marut”. Ha, ha… cu-
kup menggelikan. Tapi mungkin mengand-
ung kebenaran. Coba saja masuk ke suatu 
toko yang pelayannya berpenampilan acak-
acakan, tidak senyum apalagi menyapa 
dan malah mainan HP? Kalau ada toko lain 
yang menyediakan kebutuhan saya, sudah 
pasti saya tinggalkan toko beraroma nagatif 
tadi. Dan tidak lupa saya tinggalkan pesan: 
mbak kece, … katanya tamu adalah raja, 
kalau anda senyum dan bersikap ramah, 
mungkin toko ini akan lebih ramai dikunjungi 
orang. Pernahkah kita mengalami kejadian 
semacam itu? Sikap seperti apa yang kita 
tunjukkan? Diam, kritik atau tegur?

Menyesali hal buruk yang sudah terjadi ngga 
ada gunanya. Lebih baik lakukan sesuatu 
untuk mengatasinya, meskipun kecil. Dari-
pada mengumpat dalam kegelapan, lebih 
baik menghidupkan sebuah lilin kecil yang 
bisa menerangi (Confusius). 

Adakah dari kita yang tidak pernah melaku-
kan kesalahan dalam hidup? Kita kadang 
merasa terbeban, menyesal, bahkan ada 
yang sampai mengurung diri bahkan lari 
dari kehidupan ini. Padahal hidup adalah 
anugerah..begitu kan? Jika kamu mampu, 
tolong dan bantulah orang lain. Jika tidak, 
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jangan mencelakakan orang lain. Seorang 
pemimpin yang bijak akan berkata: tidak pent-
ing apa latar belakangmu, sukumu, agamamu. 
Kalau orang lain membutuhkan, bantulah..Kita 
tidak perlu berpikir terlalu keras untuk melaku-
kan suatu perbuatan baik. Lakukan saja yang 
kamu bisa. Sisanya biar Tuhan  yang bekerja, 
mungkin melalui orang lain yang lebih ahli dari 
kita. So awalilah hidupmu dengan senyum, se-
bab begitu banyak alasan yang bisa membuat 
kita lebih bahagia…

Di penghujung tahun 2017 ini. Tekad kuat untuk 
menyelesaikan tugas sesuai kalender kerja 
harus diyakini sebagai suatu keputusan yang 
penuh tanggung jawab. Sudah menjadi kewa-
jiban kita sebagai karyawan mengemban tugas 
secara tuntas. Determinasi tanpa keikhlasan 
hanya menjadi “seadanya”. Namun tekad kuat 
dengan sepenuh hati, “move on” dari masa lalu 
yang gelap, dan senyuman yang tulus mem-
buahkan hal-hal positif dan luar biasa. 

Simak beberapa artikel dan prestasi luar biasa 
dari Rajawali-rajawali DIPA, dan dengarkan nadi 
kehidupan yang baru dan hal-hal baru lainnya di 
Swaradipa Edisi ke-40…

Just Do It…..

(omZet)
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message from president director

Berdasarkan data riskesda tahun 2013 
menunjukkan, prevalensi tertinggi untuk 
penyakit kardiovaskuler di Indonesia adalah 
penyakit jantung koroner, yakni sebesar 1,5% 
sedangkan dari data WHO 2012, penyakit 
jantung menjadi salah satu peringkat teratas 
penyebab utama kematian di dunia. 

Data Menkes 2016, saat ini biaya pengobatan 
penyakit jantung  menjadi biaya ke-3 terbesar 
dalam program JKN dan salah satu upaya 
pengobatan terhadap penyakit jantung 
adalah dengan melakukan tindakan invasive 
menggunakan balon dan sten kateter.  
Namun masalahnya di Indonesia, produk sten 
dan balon kateter masih 100% diimpor dari 
luar negeri.  

Di dalam program Nawa Cita Pemerintah 
(poin 5, 6 dan 7) dan Instruksi Presiden 
Nomor 6 tahun 2016 disebutkan bahwa 
Indonesia perlu melakukan Percepatan 
Pengembangan Industri Farmasi dan Alat 
Kesehatannya.  Kita harus mampu mandiri 
(tidak tergantung dengan produk impor) 
dan mampu bersaing dengan negara-
negara lain.  Hal ini menjadi salah satu latar 
belakang mengapa kita mengembangkan 
dan mendirikan Fasilitas Produksi Sten dan 
Balon Kateter PT Dipa Global Medtek (DGM) 
di Indonesia dan bahkan yang pertama di 
Asia Tenggara.  Dengan memanfaatkan 
transfer teknologi yang tinggi dari Jerman 
dan pengalaman kita yang hampir 50 tahun 
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di dunia industri farmasi, kita berkeyakinan 
bahwa produk sten dan balon kateter PT DGM 
tidak akan kalah bersaing dengan produk-
produk impor yang ada saat ini di pasar 
Indonesia dan bahkan kita yakin akan mampu 
bersaing juga di pasar Internasional.

Pada tanggal 27 November 2017 yang lalu, 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Ibu Prof. Dr. dr. Nila  Farid Moeloek SpM 
(K) telah meresmikan PT DGM sebagai 
Fasilitas Produksi Sten dan Balon Kateter 
yang pertama di Asia Tenggara.  Dalam 
kata sambutannya, beliau menekankan agar 
kita mulai menggunakan alat kesehatan 
dalam negeri, karena dengan demikian 
kita telah berkontribusi positif terhadap 
perekonomian Indonesia dalam memajukan 
dan mengembangkan industri alat kesehatan 
dalam negeri serta menguatkan daya saing 
ekonomi baik secara nasional maupun global.

Dan semoga dengan adanya dukungan 
Pemerintah ke depannya, kita berharap 
produk sten dan balon kateter PT DGM bisa 
segera diterima di pasar Indonesia dan bisa 
segera masuk ke dalam e-catalog dan segera 
dimanfaatkan dalam layanan JKN.

Salam,
Utojo Pusposuharto

Menteri Kesehatan Republik Indonesia meresmikan Fasilitas 
Produksi Sten dan Balon Kateter PT DIPA GLOBAL MEDTEK 
yang pertama di Asia Tenggara
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Masalah selalu datang, terkadang rumit 
dan membuang banyak waktu. Terasa 
sangat menyusahkan, alih-alih ingin 
menghadapinya sendiri malah kita dikira 
menghindar dari masalah. Padahal, pilihan 
kita untuk menyendiri supaya masalah 
yang ada sekarang tak tercemar masalah 
baru. Kita ingin fokus dalam satu masalah. 
Bukan malah  didukung, kadang ada saja 
orang yang menasihati dengan kalimat yang 
menyakitkan setengah menggurui. Kalau 
sudah begini, kita semakin mantap untuk 
menempuh jalan sendiri saja mencari jalan 
keluar.

Ketika ada orang di sekeliling kita 
mendapat masalah, biasanya kita akan 

hadir untuk menyemai iba. Sama sekali 
tak ada rasa untuk menggurui, bahkan 
malah kadang kita memilih untuk diam 
dan hanya mendengarkan mereka bicara. 
Karena sebenarnya itulah yang dibutuhkan 
orang yang sedang mempunyai masalah. 
Namun disaat diri kita sendiri yang sedang 
mengalami banyak masalah, sering kali orang 
disekitar kita malah justru menggiring kita 
pada kecerewetan mereka. Alasan menyendiri 
bukan karena kita hendak menyombongkan 
diri. Kita hanya perlu ruang sendiri untuk 
dihargai sebagai pribadi.

Mengapa menyendiri itu perlu?
1. Kadang ada pertimbangan yang harus 

motivational

Bukan Menghindar, Kadang Menyendiri Bantu 
Kita Temukan Jalan Keluar
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“Tidak semua masalah
harus diceritakan ke semua orang,

yang terpenting masalah itu 
dihadapi..”
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diputuskan sendiri, ini demi melatih 
kedewasaan. Menimba keputusan dari arus 
pertimbangan yang kencang ini sangat lah 
sulit. Bukan hanya satu dua hari saja, kadang 
butuh seminggu lamanya untuk memperoleh 
sebuah keputusan. Akhirnya semua 
keputusan jadi lebih mudah diambil ketika 
sedang sendirian, kita akan jadi lebih fokus. 
Dengan ini juga kita bisa berlatih untuk lebih 
dewasa dalam menyikapi masalah.

2. Tidak semua masalah harus diceritakan 
ke semua orang, yang terpenting masalah 
itu dihadapi. Banyak orang percaya bahwa 
mencurahkan perasaan kepada teman dekat 
atau keluarga akan mengurangi beban. Bukan 
menyangkalnya, tapi ada saatnya mereka jadi 
semakin semangat dan malah menggurui. 
Kalau sudah begini, menyendiri dan diam 
adalah solusi terbaik.

3. Banyak mulut bicara malah membuat 
bingung memutuskan jalan keluar.
Mencurahkan semua masalah kepada orang-
orang sekitar juga bisa membuat kita sulit 
untuk berpikir. Banyak pertimbangan yang 
mesti dihadapi, banyak mulut bicara, kadang 
malah saling bertentangan. Ketika keadaan 
sudah begini dan semakin rumit, akhirnya lagi 
– lagi solusi terbaiknya adalah menyendiri.
4. Bukan berarti memendam masalah, 
menyendiri dalam menghadapi masalah 
adalah prinsip, bukan menghindar
Banyak sekali hal yang bisa dilakukan 
walaupun berdiri sendirian, tapi kadang ada 
saja kecurigaan datang dari orang sekitar. 
Mereka mengira kita selalu memendam 
perasaan sedih karena sebuah masalah 
belum terselesaikan. Mereka seolah menutup 
mata, padahal kita sudah menjalankan 

selangkah dua langkah menuju jalan keluar, 
padahal kita tidak sedang memendam 
penyesalan, justru kita dalam usaha 
menemukan jalan keluar.

5. Jalan keluar yang diberikan orang lain 
malah kadang menyesatkan
Walau kadang kita juga butuh masukan 
dari orang-orang di sekitar, tapi ada saja 
yang mengganjal. Kadang malah langkah 
yang coba mereka berikan, setelah dijalani 
akhirnya menemui kesesatan, suatu ketika 
malah memunculkan masalah baru. Kadang, 
kalau boleh jujur, semakin ke sini orang-orang 
jadi semakin sok tahu tentang perasaan 
orang lain, harusnya mereka jangan selalu 
menggurui. Harusnya sebagai teman, mereka 
jadi tambatan kesedihan dan emosi yang tak 
tertahankan.

6. Bukan menghindari masalah, semua 
masalah akan dihadapi, tentu perlu waktu 
menyendiri menyusun langkah
Memang sangat susah untuk membuat 
orang disekitar kita mengerti, bahwa kita 
selalu setia dengan masalah, artinya kita 
akan selalu menghadapi masalah, sampai dia 
hilang. Orang-orang disekitar kita sebenarnya 
punya niatan yang sangat baik sebagai orang 
yang peduli dengan kita. Ya, tapi kadang 
semua hal malah jadi semakin rumit dan 
merepotkan saat berbagi dengan mereka. 
Bagaimanapun juga kita harus menanamkan 
dalam lubuk hati, rasa syukur karena memiliki 
banyak teman yang baik hati dan selalu setia 
mendampingi setiap kali kita ada masalah. 

(Sumber : hipwee.com/AKO)
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tips

Di Indonesia , pengguna internet cukup banyak. Berdasarkan survei APJII pada tahun 2016, 
sebanyak 132,7 juta orang tersambung ke internet. Pengguna usia 25-34 tahun sebanyak 32,3 
juta orang. Sedang usia 35-44 tahun mencapai 38,7 juta. Jumlah pengguna internet akan terus 
naik. Zimbardo (2017) menjelaskan bahwa pengguna media sosial akan cenderung menjadi 
individualis. Hal itu dipicu kebiasaan berhadapan dengan internet. Mereka lebih suka berinteraksi 
di balik layar gawai masing-masing, sehingga ketika bertemu secara fisik mereka tetap disibukkan 
dengan internet masing-masing. Sikap ini akan membuat seseorang cenderung tertutup sehingga 
memberi celah untuk memikirkan banyak hal serta menyimpan masalahnya sendiri. Ujung-
ujungnya, tingkat stres mereka sangat tinggi. Meski tidak bisa dipungkiri pada sisi lain, media sosial 
juga dapat memudahkan kerja mereka sehari-hari.

Efek lain dari media sosial adalah dapat membuat anak muda jauh dari kegiatan luar rumah. 
Padahal interaksi seseorang dengan lingkuan sekitar amat penting untuk meningkatkan 
kebahagiaan. Merujuk pada analisis Orions dan Heerwagen (1992), bahwa sejatinya setiap orang 
punya kecintaan alami dengan lingkungan tempat tinggal. Kecintaan alami ini yang meningkatkan 
kebahagiaan. Sehingga, saat mereka semakin terkungkung di dunia maya, maka kesempatan 
mencintai dan mendapat afeksi dari alam sekitar akan berkurang, maka kebahagiaan juga 
berkurang.

Menurut ahli psikologi Gleen Geher, penggunaan media sosial dapat membuat seseorang melawan 
dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan di media sosial anak muda dapat menyerap banyak informasi. 
Informasi itu ada yang baik, yakni meningkatkan pengetahuan, namun juga ada yang menambah 
kecemasan. Perlawanan terhadap diri sendiri merupakan sesuatu yang buruk karena apabila tidak 
berdamai dengan diri sendiri, maka dengan mudah anak muda terserang depresi.

Fenomena Cyberbullying
Akibat terburuk internet untuk anak muda ialah fenomena cyberbullying. Korban cyberbullying 
akan sering dilanda depresi karena merasa diperlakukan tidak manusiawi. Penelitian yang 
dilakukan Flourensia Scepty, mengungkap fakta bahwa 28% anak muda di Indonesia mengalami 
cyberbullying. Korban cyberbullying dapat mengalami depresi lebih tinggi dari gejala depresi lain 
yang ditimbulkan internet. Nah, betapa media sosial memang mampu menawarkan berbagai 
kemudahan, tapi juga menghadirkan ancaman depresi bagi anak muda. Lalu bagaimana kita bisa 
mengatasi depresi tersebut?
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Mengatasi Depresi di Era Media Sosial
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1. Menjalin hubungan sosial yang berkualitas.
Ryff dan Keyes (1995), menyebut salah satu cara menghindari depresi akibat media sosial adalah 
dengan menjalin hubungan sosial yang berkualitas. Hubungan ini dapat berupa kedekatan dengan 
orang-orang yang dapat memberi rasa nyaman. Sebagai contoh, komunikasi intens dengan orang 
tua amatlah penting untuk menciptakan hubungan yang berkualitas. Mempunyai teman dekat yang 
bisa diajak berdiskusi dan berbagi juga merupakan bentuk hubungan yang berkualitas.

2. Diskusi dengan orang-orang sekitar.
Michelson (2013) memberi cara lain untuk mengatasi depresi. Pertama meningkatkan diskusi 
dengan orang sekitar. Aktivitas diskusi dengan bahan obrolan yang menyenangkan akan 
meningkatkan kebahagiaan. Selain itu kegiatan berdiskusi sejenak menghindarkan kita dengan 

riuh dunia maya. Dalam aktivitas diskusi, 
kita dapat melatih keterampilan sosial. 
Keterampilan ini mampu memicu kita 
untuk pandai mengolah rasa. Salah satu 
cara mengolah keterampilan sosial ialah 
memberikan pujian kepada teman, dan 
juga menjadi pendengar yang baik. Selain 
itu dalam berdikusi, baik di dunia maya dan 
dunia nyata, kita baiknya berbagi informasi 
sewajarnya.

3. Keterampilan sosial.
Apabila sudah memiliki keterampilan sosial, maka anak muda akan dengan mudah mengatasi 
kekacauan dan problem di dunia maya. Hal ini seperti pernyataan Cardak (2013), bahwa individu 
pengguna internet yang mempunyai keterampilan sosial tinggi tetap dapat merasakan kenyaman 
sosial dan terbebas dari rasa kesepian.

4. Batasi penggunaan media sosial.
Jika anak muda terlanjur menjadi korban cyberbullying hingga depresi maka upaya penanganan 
membutuhkan campur tangan beberapa pihak. Menurut peneliti Margaret Anne Carter (2012), 
korban cyberbullying baiknya mengurangi pemakaian media sosial dan meng-upgrade sistem 
keamanan pada media sosial yang digunakan. Selain itu perlu sedikit bersikap acuh terhadap bully 
yang dilontarkan. Margaret menyatakan semakin seseorang menanggapi bully, maka bully tersebut 
semakin memanas. Dalam upaya menghindari depresi, Margaret mengimbau orang-orang di 
sekitar korban bullying untuk memberikan dukungan pada korban. Selain itu bisa juga melaporkan 
akun yang melakukan kegiatan bullying kepada sistem yang bertanggung jawab pada media sosial 
tersebut. 

Nah, “hidup” di dunia media sosial memang tak bisa dihindari pada zaman sekarang. Namun perlu 
mengatur aktivitas di media sosial dan frekuensi penggunaan internet agar terhindar dari depresi. 
Kita perlu menjadi generasi cerdas di era sekarang.     Sumber : Brilio.net (AKO)
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learning & development

CREATIVE PRESENTATION

Banyak orang terpesona dan kagum pada 

design presentasi yang menggunakan 

teknik infographic terkini, dan mereka 

berpikir bahwa design presentasi tersebut 

membutuhkan aplikasi penunjang selain 

powerpoint layaknya adobe design seperti 

Photoshop, Illustrator, Corel,  Flash dll. Bagi 

yang mengetahui rahasianya powerpoint 

pun sudah mampu menghadirkan efek dan 

tampilan di luar standar dengan sedikit lebih 

kreatif.

Di tahun 2017 ini Tim Training telah banyak 

menjalankan kegiatan pelatihan yang 

diselenggarakan oleh Trainer internal salah 

satunya adalah Creative Presentation. 

Melihat dari sisi banyaknya kebutuhan 

karyawan yang menggunakan powerpoint 

dalam keseharianya bekerja sehingga untuk 

memujudkan seperti umumnya paradigma di 

luar yang mengharuskan penggunaan Adobe 

design dalam aplikasi infographic, ternyata 

berkat bantuan dan sentuhan dari Bpk. 

Hendrawan Lionardy powerpoint pun dapat 

disulap menjadi sebuah tampilan dengan 

suguhan layaknya Adobe design. Selama 

tahun 2017 Tim Training telah melaksanakan 

sebanyak 2 batch yaitu tanggal 31 Agustus 

dan 14 November 2017. Dalam pelatihan ini 

kita dapat mempelajari seperti cara teknik 

membuat :

1. Setup (Instalasi Power Point)

2. Slide Design

3. Graphic tools 

4. Picture animation

5. Custom Animation

6. Slide Layout

7. Smart Art

8. 2D and 3D Diagram & Effect

9. Chart, Table & infographic

Peserta yang telah mengikuti seperti dari 

tim marketing DPI dan DPL, BD, HR, dll telah 

merasakan manfaat yang diberikan dari 

pelatihan tersebut. Setelah mempelajari 

teknik sederhana yang digunakan secara 

kreatif dalam powerpoint, peserta mampu 

menghasilkan tampilan presentasi sekelas 

level professional. Peserta pun dapat dengan 

mudah mempelajari tahapan-tahapan alur 

kreatif powerpoint dari awal hingga akhir 

proses pelatihan creative presentation. (DRI)
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Pelatihan Finance for Non Finance atau yang sering disebut dengan istilah FINON merupakan 
pelatihan yang mengemas unsur finance dan akuntansi, dan diharapkan bagi sebagian orang 
yang semula dirasa sulit akan menjadi mudah, praktis dan juga bermanfaat sehingga dapat 
memperkaya pengetahuan bagi karyawan yang bukan dari kalangan finance tetapi tetap 
menggunakan unsur finance dan akuntasi dalam keseharianya bekerja.

Pengetahuan keuangan sangatlah penting 
karena akan mempengaruhi keputusan 
strategic yang diambil oleh para Pimpinan 
Departemen/Bagian yang akhirnya dapat 
menentukan jumlah revenue, laba, ataupun 
kerugian perusahaan.

Kasus yang sering terjadi di lapangan adalah 
para karyawan yang berada di level strategic 
dan terkadang harus mengelola budget 
tetapi tidak memiliki pengetahuan keuangan 
(finance) yang memadai, besar kemungkinan 
ia harus berurusan dengan masalah keuangan 

dalam timnya. Misalnya membuat perencanaan budget, menghitung biaya, atau membuat 
keputusan strategic berdasarkan laporan atau data keuangan. 

Dasar itulah yang akhirnya memutuskan Tim Training untuk melaksanakan pelatihan Finance for 
Non Finance dan diselenggarakan dari kalangan internal. Dan untuk pelatihan ini, Tim Training 
mempercayakan kepada Bpk. Hendrawan Lionardy sebagai trainer internal. Pelatihan yang 
dibawakan cukup sederhana dalam mengemas unsur finance dan akuntansi. Para peserta 
diharapkan mampu membaca alur neraca keuangan. Selama tahun 2017 Tim Training telah 
melaksanakan sebanyak 2 batch yaitu tanggal 9 Mei dan 12 Oktober 2017. Adapan hal-hal yang 
dipelajari selama pelatihan berlangsung adalah 

1. Understanding Financial Statement
2. Understanding Financial Ratio
3. Understanding Accounting Process and Documentation  

(DRI)

Finance for Non Finance
(FINON)
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Bagi kebanyakan orang yang bekerja dengan produk spesifik yang memerlukan penanganan 
khusus, ada beberapa bagian dalam MSDS yang lebih diperhatikan daripada yang lain. Kita harus 
selalu membaca nama kimia, mengetahui bahayanya, memahami penanganan dan penyimpanan 
yang aman, serta memahami apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat.

MSDS (Material Safety Data Sheet) merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai potensi 
bahaya (kesehatan, kebakaran, reaktifitas dan lingkungan) dan cara bekerja yang aman dengan 
produk kimia. Hal ini dimaksudkan untuk memberi tahu apa bahaya dari produk tsb, bagaimana 
cara menggunakan produk dengan aman, apa yang akan terjadi jika rekomendasi tidak diikuti, apa 
yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan.

Oleh sebab itu, Tim Training mengadakan pelatihan MSDS yang dibawakan oleh Ibu Verika 
(Product Manager Chemical) pada tanggal 2 November 2017 yang ditujukan bagi para karyawan 
Logistik Narogong terutama mereka yang memang kesehariannya menangani produk-produk tsb 
seperti QA, tim Packaging dan tim Warehouse. Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari pelatihan 
sebelumnya, dimana pada saat itu diberikan pengetahuan mengenai tata cara handling produk B3. 
Tentunya dengan terselenggaranya pelatihan ini, karyawan Logistik dapat lebih memahami tiap hal 
apa saja yang harus dilakukan dan diperhatikan terutama dalam penanganan produk-produk yang 
masuk dalam kategori produk B3.

Selanjutnya setelah karyawan Logistik Narogong mendapatkan pelatihan MSDS, Tim Training 
bekerja sama dengan Suku Dinas Pemadam Kebakaran melakukan simulasi Gempa Bumi dan 
dilanjutkan dengan pelatihan APAR. Hal ini dimaksud sebagai bentuk latihan simulasi rutin yang 
memang sebagaimana kita ketahui bahwa Tim P2K3 harus tetap terus tanggap dalam menghadapi 
ancaman-ancaman situasi yang kapan saja dapat terjadi sewaktu-waktu. (DRI)

Training MSDS dan Simulasi Gempa Bumi
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Training Product Knowldege New MR

Dalam rangka membekali pengetahuan dan skill di lapangan bagi terutama Tim Field 

Force, dengan ini kembali Tim Training menyelenggarakan Training Product Knowledge 

New MR batch ke-2 yang dilaksanakan pada tanggal 5 – 11 November 2017. Seluruh 

peserta didatangkan dari berbagai kota diantaranya area Pusat (Jakarta, Tangerang), 

Karawang-Cibinong, Surabaya dan sekitarnya, Salatiga, Bandung, Makasar, Manado, 

Pekanbaru, Padang serta Banjarmasin. Sebanyak 30 peserta pelatihan diantaranya 25 

peserta sebagai  Medical Representative (MR) dan 5 peserta dari Sales Supervisor.

Secara keseluruhan Training Product Knowledge ini berjalan sangat lancar. Seluruh 

peserta mengikuti kegiatan penuh dengan semangat, terbukti dari hasil-hasil post 

test yang diberikan oleh Trainer banyak memberikan nilai yang sangat memuaskan. 

Sesuai dengan aturan yang diberikan dari Tim Training bahwasanya Training Product 

Knowledge ini bersifat sistem gugur yang artinya bagi  MR yang mendapatkan nilai di 

bawah minimal 80 maka dinyatakan tidak lulus, tetapi di akhir Training hasilnya sangat 

memuaskan karena tidak ada satu pun peserta yang gugur dan dinyatakan telah lulus 

semua mengikuti Training Product Knowledge. 

Oleh karena secara keseluruhan peserta pelatihan memberikan nilai yang terbaik, tetapi 

Tim Training selaku penyelenggara harus dapat memberikan apresiasi bagi yang terbaik 

diantara paling baik dan Best Achievement untuk Training Product Knowledge kali ini 

diberikan untuk R. Glady Putri Andhita Osma untuk Area Surabaya. (DRI)
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Pada tanggal 5 Desember 2017 yang lalu, team auditor SGS melakukan Audit Surveillance II tahun 

2017 atas penerapan Sistem Manejemun Mutu (ISO 9001:2015) di PT Dipa Pharmalab Intersains 

& PT Dipa Puspa Labsains. Pada saat opening meeting, Arie Mulya Nugraha selaku team auditor 

SGS mengatakan bahwa pelaksanaan Audit Surveillance II ini bertujuan untuk mengetahui 

dan mengukur sejauhmana divisi bisnis telah menjalankan prosedur sesuai dengan standar 

manajemen mutu yang telah ditetapkan, serta upaya-upaya yang telah dilakukan terkait perbaikan 

dan pengembangan proses bisnis untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan atau pemanggu 

kepentingan lainnya.

Audit Surveillance II ini dilakukan dengan mengambil sampling pada beberapa departemen audit 

yang meliputi PT DPI :  Medical Scientific, Business Development, Regulatory Affair, PICA & Import; 

PT DPL : Marketing (Scientific & Training) dan Supporting DPI & DPL : GA, BM, HRD, Legal, IQA dan 

Management Representative (Wakil Manajemen). 

Tidak ada temuan major maupun minor, hanya beberapa saran obervasi (perbaikan). Pada acara 

closing meeting, setelah SGS memberikan ulasan terhadap hasil audit, Ibu Magdalena selaku 

Management Representative menyampaikan apresiasinya atas masukan perbaikan dari SGS yang 

cukup bermakna terhadap Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang ada di organisasi PT DPI maupun 

PT DPL.  Penerapan SMM sampai saat ini masih secara konsisten diterapkan dan berkelanjutan 

sesuai ISO 9001:2015 dan itu semua karena rasa memiliki dan keinginan dari setiap karyawan 

untuk selalu berubah kearah yang lebih baik.

events

CONTINOUS IMPROVEMENT
“Perbaikan secara terus menerus”
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Pada tanggal 8-9 September 2017 yang lalu, tim rekrutmen mengikuti Indonesia Career 

Expo – MURI Record Indonesia yang diselenggarakan di ICE BSD. Selain sebagai 

salah satu strategi dalam mengumpulkan kandidat terbaik sebanyak-banyaknya. 

Keikutsertaan DIPA di acara ini sebagai langkah Company branding dan Employer 

branding. 

Acara ini dibuka dengan pemberian penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai 

Job Fair terbesar yang diikuti oleh 500 perusahaan dan tentunya dengan jumlah 

pengunjung yang terbanyak. Dengan banyaknya perusahaan besar lain yang mengikuti 

pameran ini, kesempatan bagi DIPA juga memperkenalkan diri dan lebih dekat dengan 

para pencari kerja.

Tim rekrutmen tidak hanya menunggu di booth saja, namun juga sudah menyambut 

dari pintu masuk, memberikan gimmick dan menginformasikan mengenai lowongan 

kerja yang ada di DIPA. Antusiasme pengunjung juga sangat baik ketika menyambangi 

booth DIPA. Mereka dapat bertanya-tanya terlebih dahulu sebelum melamar pekerjaan.  

Selama 2 hari berturut-turut acara ini dilaksanakan, kandidat yang terseleksi segera 

diproses dan bergabung. Diharapkan dengan mengikuti Job Fair ini, nama DIPA pun 

menjadi semakin dikenal di kalangan para pencari kerja. (MKO)

CAREER EXPO – ICE BSD
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Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, 

Sp.M(K) pada tangal 27 November 

2017 meresmikan Fasilitas Produksi 

Sten dan Balon Kateter Pertama di Asia 

Tenggara yang berlokasi di Majalengka 

Jawa Barat.  Selain Menteri Kesehatan 

RI pada kesempatan tersebut hadir 

juga Bapak Wakil Bupati Majalengka 

DR. H. Karna Sobahi MM.Pd, Kepala 

Dinas Propinsi Jawa Barat, Bapak dr. 

H. Dodo Suhendar, MM, Kepala LKPP 

Bapak Emin Adhi Muhaemin, Kapolres 

Majalengka Bapak AKBP Mada 

Roostanto, SE., M.H, Direktur Utama 

serta para Komisaris DIPA Healthcare 

dan tamu undangan lainnya.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Meresmikan PT Dipa Global Medtek 

(Majalengka 27 Nov 2017)

Pada kesempatan tersebut, Ibu Nila 

menyampaikan bahwa peresmian PT Dipa 

Global Medtek merupakan terobosan baru 

dalam menunjang ketersediaan produk 

Sten dan Balon Kateter di Indonesia 

karena selama ini produk tersebut masih 

100% diimpor dari Luar Negri. 

Menurut beliau, hal ini menjadi suatu 

kebanggaan bahwa Indonesia mampu 

memproduksi Sten dan Balon Kateter 

dengan transfer teknologi yang tinggi 

dari Jerman.  Diharapkan PT Dipa Global 

Medtek tidak hanya mampu memenuhi 

kebutuhan Nasional namun nantinya 

harus mampu juga bersaing di tingkat 

Global. Dengan adanya produk Sten 
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PT DIPA GLOBAL MEDTEK bersama dengan Aachen Scientific International (ASI) 

membuat terobosan mendirikan Fasilitas Produksi Sten dan Balon Kateter yang 

pertama di Asia Tenggara.  ASI dengan pengalamannya yang bertahun-tahun dalam 

teknologi Sten dan Balon Kateter diharapkan akan mampu memenuhi pasar Indonesia 

dan menghilangkan ketergantungan dengan produk impor bahkan diharapkan PT Dipa 

Global Medtek akan siap bersaing di pasar Global.

PT Dipa Global Medtek Pre-Launching 
di Acara Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-53 

(JIEXPO Kemayoran 9-11 Nov 2017)

dan Balon kateter dalam negeri ini, 

diharapkan para pengguna alat 

kesehatan Sten dan Balon Kateter 

di setiap Rumah Sakit atau fasilitas 

pelayanan kesehatan lainnya, untuk 

mulai beralih memakai alat kesehatan 

dalam negeri.  Dengan   menggunakan 

alat kesehatan dalam negeri 

maka kita telah ikut berkontribusi 

positif   terhadap perekonomian 

Indonesia dalam memajukan dan 

mengembangkan industri   alat 

kesehatan dalam negeri serta 

menguatkan daya saing ekonomi baik 

secara nasional maupun global.

Presiden telah menginstruksikan 

kepada 12 Kementerian/Lembaga 

yang tertuang dalam Instruksi 

Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pengembangan Industri 

Farmasi dan Alat Kesehatan.  Diharapkan 

dengan adanya instruksi Presiden ini, 

Kementerian dan Lembaga terkait bisa 

saling bekerjasama agar pengembangan 

industri alat kesehatan bisa lebih cepat 

untuk mendukung kemandirian bangsa 

di bidang alat kesehatan dan mampu 

meningkatkan pelayanan kesehatan yang 

lebih baik.

Dan setelah menutup kata sambutannya, 

Ibu Nila Farid Moeloek melakukan 

prosesi penanda tanganan Prasasti 

dan selanjutnya meresmikan Fasilitas 

Produksi Sten dan Balon Kateter dengan 

menggunting pita secara bersamaan 

dengan Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala 

Dinas Propinsi Jawa Barat, Direktur 

Utama dan Komisaris Dipa Healthcare. --
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Dan pada acara HKN ke-53 bekerjama dengan team Kementrian Kesehatan, PT Dipa 

Global Medtek mempromosikan produk-produknya dengan membuka pameran di area 

Produk Inovasi dan Pengembangan.  Pada kesempatan tersebut, Ibu Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Ibu Prof. Dr. dr. Nila  Farid Moeloek SpM (K), Bapak Sekretaris 

Jenderal Kementrian Kesehatan Bapak dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes dan Ibu 

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D. 

sempat mampir ke stand PT DGM dan melakukan diskusi dengan karyawan PT DGM 

yang selalu siaga di tempat. --

Di penghujung tahun 2017 HRD 

Majalengka bekerjasama dengan 

Tim K3 dan BM DSO melaksanakan 

pembentukan Panitia Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(P2K3) yang dilaksanakan di pabrik DIPA 

Manufacturing Majalengka.

Perkembangan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia, masih 

jauh dari harapan. Meskipun pemerintah 

sudah gembar-gembor menunjukan 

perhatiannya terhadap situasi ini, namun 

praktek nya harus diakui, bahwa kondisi 

kerja yang sehat dan selamat, belum 

menjadi perhatian utama atau prioritas 

dari berbagai pihak.

Kondisi tempat kerja yang aman dan 

sehat adalah kewajiban dari pemilik 

pengusaha untuk menyediakannya. 

Dan disisi lain, pengawasan dan aturan 

hukum yang memastikan hak pekerja 

terpenuhi, secara umum belum bisa 

menciptakan kondisi tempat bekerja 

yang sehat dan aman. 

Atas dasar latar belakang inilah kami 

menyelenggarakan kegiatan sosialisasi 

Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(Majalengka 9 Nov 2017)
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dan pembentukan Panitia Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(P2K3) guna memenuhi harapan setiap 

karyawan termasuk divisi Manufacturing 

Majalengka.

 

Kegiatan yang dilaksanakan selama satu 

hari yakni pada tanggal 09 Nopember 

2017, diikuti oleh beberapa wakil dari 

karyawan diantaranya Bagian Umum, 

Produksi, QC, QA Teknik dan 2 regu team 

Satpam yang sangat antusias mengikuti 

kegiatan ini, dan tidak lupa team HRGA 

dari Pabrik DGM, total keseluruhan 

berjumlah 40 peserta.

Diawali dengan briefing pada hari 

sebelumnya dan menganalisa seluruh 

area pabrik, pak Seto dan tim ditemani 

dengan tim departemen Umum pabrik 

Majalengka berkeliling ke seluruh area 

bagian luar maupun dalam bagian pabrik, 

antaranya dilakukan pengecekan rambu 

jalur evakuasi, dan pemindahan titik 

kumpul (Assembly Point) yang dinilai 

kurang strategis. 

Hingga pengecekan kedalam bagian 

Produksi, Lab dan Gudang. Tidak lupa 

tim berkunjung ke pabrik baru DGM 

(Dipa Global Medtek) yang letaknya tepat 

di samping pabrik DIPA HEALTHCARE 

sekaligus mengecek kesiapan sarana/

prasarana untuk Keamanan Gedung.

Hari pertama pemberian materi oleh 

Bpk. Seto selaku Ketua P2K3 tentang 

pengenalan K3, seberapa pentingnya 

P2K3 bagi karyawan dan perusahaan, K3 

sebagai hak dasar karyawan  / pekerja, 

hukum yang berhubungan dengan K3, 

dan tujuan dibentuknya Panitia Pembina 

K3 yang didasari oleh landasan yang telah 

dijelaskan, dan tidak lupa review tentang 

uraian tugas masing-masing panitia / 

Captain Room yang tercantum dalam 

struktur organisasi P2K3 yang telah 

terbentuk.

Berkerja sama dengan tim BM Citarum 

sesi selanjutnya dibawakan oleh Bpk 

Richard yang memberikan materi tentang 

MKKG (Manajemen Keselamatan dan 

Kebakaran Gedung) dan P3K (Pertolongan 

Pertama Pada Kecelakaan) bertujuan 
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untuk meningkatkan pengetahuan, 

pengertian dan pemahaman mengenai 

pelaksanaan P3K ditempat kerja dan 

meningkatkan keterampilan dalam 

melakukan pertolongan pertama pada 

kecelakaan / bencana pada lingkungan 

kerja. Pada sesi ini juga terdapat beberapa 

simulasi apabila ada korban luka, maka  

peserta dibekali dan dipandu oleh Bpk.

Richard sebagai tariner. Bagaimana cara 

penanganan korban yang benar terhadap 

korban luka yang diperagakan oleh 

beberapa peserta. 

Di akhir sesi ini karyawan dan seluruh 

Captain Room menyusun rencana 

simulasi guna mempraktekan materi yang 

telah diberikan. Namun sayang, karenakan 

cuaca yang kurang bersahabat, simulasi 

yang sedianya dijadwalkan pada pukul 

14.00 WIB dengan persiapan yang cukup 

matang, terpaksa dibatalkan hari itu, dan 

akan dijadwalkan ulang dengan materi 

lebih detail.

Semoga dengan terbentuknya Panitia 

Pembina Keselatan dan Kesehatan 

Kerja (P2K3) ini, anggota tim K3 Pabrik 

Majalengka bisa manjadi lebih paham dan 

tanggap terkait keberadaannya di tengah-

tengah lingkungan kerja. 

Diharpakan, tim ini dapat menjalankan 

fungsi dan tanggungjawabnya guna 

mengantisipasi suatu bahaya, baik 

Kebakaran, Gempa Bumi, Kerusuhan 

maupun bencana alam lainnya, termasuk 

tindakan-tindakan preventif lainnya yang 

dapat meminimalisir  resiko bahaya 

tersebut.

(patria)
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Peresmian Fasilitas Produksi Sten dan Balon Kateter oleh Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia tanggal 27 November 2017 yang lalu telah terlaksana 
dengan sukses dan selamat. Top Management mengundang seluruh 
kepanitian khususnya yang di Jakarta untuk makan siang bersama sekaligus 
pembubaran panitia.

Setelah acara makan siang selesai, Direktur Utama Dipa Healthcare Bp 
Utojo Pusposuharto mengatakan bahwa peresmian Fasilitas Produksi Sten 

Panitia Peresmian DGM Dibubarkan,

Top Manajemen Ajak Syukuran Makan Siang Bersama  
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Kerjasama PT. Dipa Pharmalab Intersains dengan SMK Kartek 2 Jatilawang 
memasuki tahun ketiga di tahun ini. Pada tanggal 25 – 27 Oktober  2017 
lalu, tim rekrutmen menuju Jatilawang untuk melakukan seleksi untuk posisi 
Medical Representative pada siswa-siswi kelas XII di SMK Kartek 2 Jatilawang. 
Pada hari pertama, sebelum memulai tes psikologi, siswa dan siswa yang 
berminat untuk menjadi bagian dari DIPA sudah berkumpul dalam satu 
ruangan. Tim rekrutmen mempresentasikan mengenai profil perusahaan, 
profil pekerjaan dan hal-hal lain yang dipersyaratkan untuk dapat menjalankan 
pekerjaan sebagai Medical Representative yang handal bagi Dipa. Sebelum 
presentasi berakhir, tim rekrutmen memutarkan video testimoni Medical 
Representative yang merupakan lulusan dari SMK Kartek 2 Jatilawang hasil 
seleksi tahun sebelumnya. Pemutaran video ini menciptakan semangat lebih 

dan Balon Kateter PT Dipa Global Medtek sangat sukses, hal ini karena bisa 
menghadirkan Ibu Menteri Kesehatan, Ibu Direktur Jenderal Kefarmasian 
dan Alat Kesehatan Ibu Dra. Maura Linda Sitanggang, Eselon 2 Kementrian 
Kesehatan, Wakil Bupati Majalengka DR. H. Karna Sobahi MM.Pd, Kepala Dinas 
Propinsi Jawa Barat, Bapak dr. H. Dodo Suhendar, MM, Kepala LKPP Bapak 
Emin Adhi Muhaemin, Kapolres Majalengka Bapak AKBP Mada Roostanto, SE., 
M.H dan tamu undangan lainnya. 

Oleh karena itu melalui acara 
makan siang bersama ini, Bp Utojo 
Pusposuharto mengucapkan terima 
kasih yang tak terhingga kepada 
seluruh kepanitiaan yang bekerja 
keras demi kelancaran dan suksesnya 
kegiatan peresmian ini. --

School Hiring: SMF Kartek 2, Jatilawang  
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bagi para peserta.  Para siswa dan siswi juga diberikan kesempatan untuk 
bertanya pada sesi tanya jawab. Nampak antusiasme yang sangat tinggi pada 
peserta yang berjumlah 161 orang ini. Pelaksanakaan tes psikologi dibagi 
menjadi 2 ruangan agar para peserta merasa nyaman dan dapat mengerjakan 
tes yang ada dengan kondisi terbaiknya.

Pada hari kedua, peserta yang terpilih berdasarkan hasil psikotest dan 
berkesempatan untuk lanjut ke tahapan wawancara berjumlah sebanyak 71 
orang. Yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tim rekrutmen 
mengundang Mega Silvia, Medrep Jakarta yang merupakan lulusan SMK 
Kartek 2 Jatilawang, hasil seleksi tahun lalu. Mega Silvia membagikan kisahnya 
sebagai Medrep, menjelaskan pribadi seperti apa yang dibutuhkan untuk dapat 
sukses menjadi Medrep dan menghadapi dunia kerja. Hal ini dilakukan, agar 
para peserta yang lanjut ke tahapan wawancara benar-benar sudah mantap 
dan siap untuk masuk kedalam dunia kerja.

Sesi wawancara yang dilaksanakan dalam 2 haripun berjalan dengan lancar. 
Sambutan baik tidak hanya dari para siswa dan siswi saja, namun juga dari 
Kepala Sekolah serta para guru. Diharapkan kerjasama ini terus terjalin 
dengan baik dan setiap tahunnya kualitas para medrep dari SMK ini semakin 
berkualitas dan memberikan sumbangsih terbaiknya bagi perusahaan. (MKO)
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Kita sering mendengar istilah Loyalitas Tanpa Batas. Kalimat yang menyertai sosok 

orang yang dengan kesetiaannya, mencurahkan segala waktu dalam hidupnya untuk 

mengabdikan diri bagi orang lain, bagi perusahaan, demi pekerjaan dan bahkan serasa 

meninggalkan segala kepentingan dirinya, keluarganya, dan segala harta miliknya.

Dalam konteks pekerjaan, loyalitas dibuktikan dengan masa kerja seseorang yang 

mengabdikan dirinya bagi perusahaan. DIPA Healthcare memberikan penghargaan 

masa kerja setiap kelipatan 5 tahun. Seperti contohnya pada tahun ini ada Pak Budi 

Margono pada bagian Logistik sebagai Staf bagian Ekspedisi, yang turun memberi 

kesan dan pesan dalam acara tersebut. Dengan masa kerja lebih dari 15,20,25 tahun, 

beliau bersama-sama Bapak Kurniawan (ASM-Merlin) dan Bapak Ibrahim (Spv-Eagle) 

turut menerima penghargaan tersebut. Dan tahun ini, Pak Haryanto J. Santoso adalah 

orang terlama yang statusnya masih merupakan keluarga besar karyawan DIPA 

Healthcare. Dengan masa kerja 40 tahun, Pak Har, demikian beliau akrab dipanggil 

mendapatkan penghargaan liontin kesetiaan dari Perusahaan. Pak Utojo Pusposuharto 

selaku pimpinan DIPA Healthcare berkenan memberikan hadiah berupa liontin Masa 

Kerja seberat 25gr tersebut lengkap dengan Piagam Penghargaannya. Dengan konsep 

acara DLA Award (Dipa Loyalty Achievement Award) layaknya Festival Film Indonesia, 

acara Up Grading yang digawangi departemen HR, DQM, Legal, MSD dan BSD itu 

berjalan cukup meriah.

Video tentang DETERMINATION ditayangkan mengiringi pencerahan Pak Har 

mengusung arti tema dan sharing dengan karyawan yang melalui banyak rintangan 

dalam mencapai goals dan achievement terbaiknya. Hadir memberi testimony dalam 

sesi tersebut Ibu Santy Wijaya (HRD Manager) yang mengawali karirnya di DIPA sebagai 

Accounting Officer dan berpindah-pindah bagian beberapa kali, hingga sekarang 

menajdi pimpinan departemen di HR. Ada juga Pak Yudhie Istianto, yang bergabung sbg 

seorang applicant Specialist, dengan banyak suka duka dan cerita di DPL (analytical div) 

hingga menjabat sebagai Product Manager. Semua tentunya karena tekad (determinasi) 

yang kuat, yang membawa mereka mencapai sukses. (pasto)

Determinasi ala Award Dalam Acara Up Grading Terakhir 

Nov 2017 – DIPA HEALTHCARE
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Bekerjasama dengan PMI, Senin 27 November 2017 yang lalu, Dipa Healthcare 

melaksanakan kegiatan donor darah yang diselenggarakan di Lobby gedung DSO. 

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata partisipasi perusahaan dalam tanggung 

jawab sosial dan sekaligus sebagai dukungan terhadap upaya pemerintah dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berbagi dengan sesama melalui kegiatan 

sosial seperti ini.

Dari total 55 orang yang mendaftarkan sebagai pendonor, 

Sebanyak 43 orang yang terdiri dari para karyawan Dipa 

Healthcare dan Puspa Pharma layak donor. Adapun dalam 

donor darah kali ini, karyawan Dipa Healthcare a/n Agus 

Siswanto & Akbar Pratama menerima Piagam Penghargaan 

dari PMI karena telah menyumbangkan darahnya sebanyak 

10 kali.

Kegiatan donor darah ini didukung penuh oleh management 

Dipa Healthcare. Karena kegiatan donor darah ini sangat 

bermanfaat untuk diri para pendonor guna menjaga 

kesehatan pada khususnya dan membantu masyarakat 

yang membutuhkan darah pada umumnya. Partisipasi dan 

kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh Dipa Healthcare 

ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan stok darah di 

masing-masing wilayah.

Dipa Healthcare secara rutin selalu melakukan kegiatan sosial 

baik berupa donor darah maupun pemberian santunan dan 

berbagai jenis kegiatan sosial lainnya. Kegiatan itu dilakukan 

dalam rangka mendekatkan hubungan antara karyawan dan 

juga masyarakat sekitar perusahaan. (AKO)

Donor Darah DIPA 2017
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profil

Menjaga Profesionalitas 
dan Integritas dalam Bekerja

Sianita Setiowati Marketing Director for Analytical Lab Division 



SWARADIPA  |  EDISI 40/DES 2017 27

Itu adalah Motto Hidup saya dan saya 
jadikan pegangan dalam menjalani 
kehidupan hari lepas hari.  Karena saya 
yakin dan juga sudah membuktikan 
dalam perjalanan hidup saya bahwa 
jika kita siap menerima tantangan 
dan fokus pada setiap langkah yang 
kita yakini, maka kesuksesan akan 
bersama kita. Hal ini bukan saja di 
dalam pekerjaan, begitu juga dalam 
kehidupan rumah tangga saya.  
Tentunya semua orang tahu tidak 
mudah menjalani kehidupan rumah 
tangga bagi wanita karir seperti saya.  
Saya harus bisa membagi waktu 
antara keluarga dan pekerjaan.  Selalu 
fokus dan tetap professional saya rasa 
cukup bermanfaat dalam menunjang 
kehidupan saya dalam berkeluarga 
maupun berkarir.  

Sekilas tentang keluarga, saya ini 
adalah anak ke 2 dari 5 bersaudara.  
Saya berasal dari Solo, Jawa Tengah. 
Setelah menamatkan kuliah saya di 
Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 
1995 saya mulai meniti karir di dunia 

marketing di Jakarta. Putri saya yang 
pertama sudah duduk di Universitas 
Atmajaya Jakarta dan mengambil  
jurusan Psikology semester ke-3 
sedangkan Putra saya yang ke-2 di 
kelas 8 (SMP) dan Putra saya yang 
terakhir di kelas 4 (SD).  Saya sangat 
berterimakasih kepada Tuhan karena 
sejak awal karir saya,  seluruh keluarga 
, baik orang tua, suami maupun ke-3 
anak saya, mendukung penuh dengan 
apa yang saya lakukan dan saya 
juga bisa bernafas lega walaupun 
saya sebagai wanita karir, saya bisa 
merasakan bahwa pertumbuhan mental 
anak-anak saya tetap positif dan bisa 
lebih mandiri, meskipun terkadang 
harus ditinggal beberapa hari untuk 
urusan kerja.

Perjalanan karir saya cukup panjang 
dan sebenarnya bisa disebutkan 
bahwa saya sudah bergabung di DIPA 
Healthcare sejak tahun 2000, waktu itu 
sebagai Product Manager untuk produk 
Contrast Media (yang saat ini ada di 
Divisi Licensed Product di PT Dipa 
Pharmalab Intersains dan kemudian 

“Hadapi Tantangan dengan fokus pada apa yang menjadi 
sasaran hidup kita, dengan tetap menjaga profesionalitas dan 

integritas dalam bekerja”
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naik jabatan menjadi Business Unit 
Manager di Team Phoenix pada saat 
itu.  Namun waktu berbicara lain, pada 
tahun 2004, saya mencoba tantangan 
baru di PT Kimia Farma sebagai 
Marketing Manager untuk Licensed 
Product Ethical.  

Setelah di PT Kimia Farma, saya  
mencoba tantangan baru di Alat 
Kesehatan PT AAM yang merupakan 
salah satu Grup Dexa Medica, sebagai 
National Branch Manager (NBM) Alat 
Kesehatan.   Setelah 4 tahun, saya 
dipromosikan untuk memimpin Divisi 
MEDI (Medical Device; Diagnostic & 
Instruments) di PT  Djembatan Dua, 
yang masih bagian dari Grup Dexa 
Medica, sebagai Head of Marketing & 
Sales. Setelah  8 tahun di Grup Dexa 
Medica, pada bulan Juni 2014 saya 
diberikan tantangan baru oleh Bapak 
Utojo Pusposuharto untuk kembali 
bergabung di DIPA Healthcare untuk 
memimpin PT Dipa Puspa Labsains, 
Multiredjeki Kita dan salah satu Divisi 
di PT Dipa Pharmalab Intersains yaitu 
Medical Equipment.   Jadi ada sekitar 
8 tahun lamanya saya mengenal DIPA 
terhitung dari tahun 2000.

Tentunya banyak suka dan duka 
yang saya rasakan selama bekerja di 
DIPA.  Namun satu hal yang menjadi 
keunggulan bekerja di DIPA Healthcare 

adalah rasa kekelurgaannya yang 
sangat kental, sifat humble yang dimiliki 
founder DIPA (Bp. Tjipto Pusposuharto) 
dan para pemimpin lainnya yang ada di 
Dipa Healthcare.   Hal ini belum pernah 
saya temui di perusahaan-perusahaan 
farmasi dan alat kesehatan lainnya.
Dan pastinya dalam bekerja, jika kita 
menikmati apa yang menjadi pekerjaan 
kita, maka rasa duka tidak akan kita 
rasakan…

Tahun 2017 ini, DIPA memiliki 
tema tahunan  “Improvement & 
Development”,  menurut saya para 
Rajawali-Rajawali DIPA harus 
melakukan beberapa hal sbb :
Terus berusaha mengembangkan diri, 
melalui dukungan perusahaan maupun 
dari diri sendir agar tidak tergilas oleh 
kemajuan di bidang apapun juga, 
lakukan perbaikan dan ulas kembali 
apa yang sudah dan yang akan kita 
lakukan untuk kemajuan DIPA, perbaiki 
kekurangan dan tunjukkan kelebihan 
yang kita miliki. Saya berpesan  kepada  
seluruh Rajawali DIPA di seluruh 
Indonesia khususnya team Sales 
yang ada di lapangan, tetap menjaga 
SEMANGAT walaupun tantangan 
seberat apapun, jangan mudah 
menyerah dan BANGUN terus Integritas 
dalam diri kita masing-masing, niscaya 
kesuksesan akan menyertai kita.  Amin. 
--
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Mungkin kita sering mendengar istilah orang pintar akan kalah dengan orang 
beruntung. Tidak ada yang salah dengan ungkapan itu. Akan tetapi sejauh mana 
keberuntungan itu membawa kesuksesan bagi orang yang memperolehnya, 
itu perlu dipertanyakan. Sebab kita tak akan pernah tahu sampai kapan 
keberuntungan tersebut bisa melekat didiri orang tersebut.

Keberuntungan itu sesuatu yang absurd. Kita tidak akan pernah bisa 
mempelajarinya, apalagi mencontohnya. Yang lebih mengesalkan, terkadang 
keberuntungan itu menghinggapi orang yang tidak tepat. Contohnya saja dalam 

hal masa depan. Pasti anda pernah 
memiliki teman yang semasa 
sekolahnya rajin, dapat nilai bagus 
terus, serta bisa lulus dengan 
predikat siswa terbaik. Sayangnya 
teman anda itu orang tuanya tidak 
mampu membiayai kuliah. Jadilah 
teman anda yang paling pintar itu 
bekerja serabutan dengan ijazah 
SMAnya. Bisa dibilang teman anda 
itu kurang beruntung. 

Sedangkan teman anda yang lain orangnya termasuk bodoh, ujian sering 
remidial bahkan terkadang suka nakal. Tapi dia anak orang kaya. Bisa 
melanjutkan kuliah dan kemudian bekerja dengan melanjutkan usaha orang 
tuanya yang telah maju. Bisa dikatakan teman anda yang nakal itu beruntung. 

Keberuntungan Memang Menggiurkan, Tapi Justru 

Karakterlah yang Akan Membuat Anda Bertahan!
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Beruntung karena dilahirkan sebagai anak orang kaya. Beruntung karena bisa 
kuliah. Dan beruntung karena tinggal melanjutkan usaha orang tuanya yang 
sudah maju.

Namun apakah teman anda yang nakal itu akan sukses? Belum tentu. Lalu 
apakah teman anda yang pintar dan rajin tadi akan selamanya menderita? Belum 
tentu juga.

Kalau karakter teman anda yang beruntung tadi tetap malas dan hanya 
mengandalkan orang tua, maka bisa dipastikan keberhasilannya itu tidak akan 
bertahan lama. Seandainya saja orang tuanya mendadak meninggal, maka 
teman anda tadi bisa linglung karena tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Bisa 
jadi usaha yang dulunya dirintis susah payah oleh kedua orang tuanya justru 
akan bangkrut karena dia tidak becus dalam mengelola.

Hal sebaliknya justru menimpa teman anda yang rajin tapi kurang beruntung 
tadi. Karakter dia sebagai orang yang rajin akan terus terbawa saat dia bekerja. 
Meskipun pekerjaannya serabutan, tapi dengan ketekunan yang tinggi akhirnya 
dia dipercaya orang. Pelan tapi pasti teman anda itu pasti akan mendapatkan 
pekerjaan yang sesuai berkat karakter rajin dan kerja kerasnya.

Keberuntungan memang bisa membawa anda kepada kesuksesan. Tapi untuk 
bisa mempertahankan kesuksesan tersebut anda perlu karakter. Karakter untuk 
tidak cepat puas, karakter untuk selalu belajar, karakter untuk berbagi ilmu serta 
berbagai macam karakter positif lainnya. Kalau anda cepat puas dengan apa 
yang anda raih saat ini, maka itu berarti hidup anda sudah berhenti, stag cukup 
sampai disini.

Kehidupan itu terus berkembang. Karena itulah pola pikir dan wawasan kita juga 
harus ikut berkembang. Dan hanya orang-orang berkarakterlah yang akan selalu 
membuka wawasan dirinya agar ia bisa selalu mengikuti perkembangan zaman.

Sumber : hipwee.com (AKO)
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