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CORE VALUES

VISION

MISSION

To be a prominent 
fast growing 
healthcare 
corporation with 
world-class 
standards

Sustain synergetic relationship with 
business partners
 

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

Improve human resource capability and 
capacity to fuel sustainable profitable 
growth
 
Realize business full potentials for 
maximizing shareholders value and 
welfare of employees and other 
stakeholders
 
Implement world class management 
practices and systems to continuously 
improve performance and 
competitiveness

Treat communities and environment as 
crucial elements for business continuity

S

P

 I

R

 I

T

C O R P O R A T E  I N S I G H T



•    4 E V E N T•    4 P R E S I D E N T  D I R E C T O R  N O T E S

Rajawali DIPA yang membanggakan, 
adakah yang sudah menyaksikan 
film Gundala? Sebuah film 
superhero lokal garapan sutradara 
kenamaan Joko Anwar yang baru-
baru ini nge-top karena berhasil 
menembus 1 juta penonton di 7 hari 
pertama tayang perdananya. Luar 
biasa bukan?

Alur cerita, efek dan gambar yang 
disuguhkan membuat para netizen 
kagum. Tidak hanya di Indonesia, 
film Gundala juga menjajaki festival 
film yang bertaraf internasional. 
Di sisi lain sesungguhnya karakter 
superhero lokal masih menjadi 
challenge tersendiri bagi Joko 
Anwar dan para sineas Indonesia 
agar dapat bersaing dengan 
karakter-karakter superhero luar, 
sekelas Marvel dan DC Comics.
 
Pemilihan aktor dan aktris yang 
cukup selektif, merupakan salah 
satu faktor yang berpengaruh 
sebagai faktor penunjang 
bangkitnya pasar perfilman 
di negara ber-flower (negara 
berkembang), ada satu hal lain yang 
saya tangkap turut mendongkrak 
film tersebut, dia adalah kekuatan 
medsos (media sosial). 

Sebagai bagian dari promosi film, di 
era yang serba digital ini, promosi 
film dapat dilakukan dengan sangat 
instan, massive dan tanpa batas. 
Lihat saja antrian penonton film 
13 tahun ke atas ini, yang ternyata 
juga banyak ditonton oleh anak-
anak, tua muda diluar segmentasi 
pasarnya.

Karakter yang pernah dibuat di 
tahun 1981 ini, mengedepankan 
beberapa sifat tokoh yang inovatif, 
pekerja keras, dan rendah hati 
namun juga sederhana, dan tak 
pernah mengeluh dalam segala 
situasi. Sebagai seorang superhero, 

Produk
+62 yang
Go
Internasional
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tentunya keberanian menjadi hal yang paling 
ditonjolkan.

Baiklah, mari kita merenungkan sikap-
sikap positif tidak hanya yang melekat pada 
karakter superhero-nya, namun siapa yang 
berada dibalik suksesnya film tersebut. Tentu 
semua membutuhkan konsep, perencanaan, 
kerja keras, dan output sesuai target yang 
diharapkan. Apa bedanya dengan bisnis yang 
sehari-hari kita geluti? Semua bisa asal kita 
mau…asal kita kreatif, tanggap dan tangkas 
melihat peluang, dan tentunya selalu optimis 
dapat mencapai goal yang ditetapkan.

Sebentar lagi kita akan disuguhkan 
film superhero lokal semacam Sri 
Asih, Goddam, dan puluhan karakter 
lain yang bakal diproduksi. Apa yg 
menarik dari ulasan diatas, yang 
bisa kita pelajari? Attitude yang baik, 
bertanggungjawab, sederhana, 
penuh gagasan dan berani menerima 
tantangan, itu yang kita sikapi sebagai 
suatu citra keberhasilan di masa depan.

Lalu bagaimana dengan DIPA 
HEALTHCARE? Kita juga perlu ide kreatif 
dan inovatif, mulai dari cara menjual, teknik 
berkompetisi global, meningkatkan speed dan 
daya saing, dengan tetap mempertahankan 
optimisme, semangat dan kerja keras yang 
berkesinambungan. Setelah Dipa Global 
Medtek, produk kecantikan mulai kita jajaki 
melalui “Face2Face” dan brand baru “WCKD” 
nya yang segera launching.
Dengan segala keyakinan, saya percaya 
bahwa insan DIPA adalah insan yang penuh 
wawasan yang brilian dan penuh ide, 
cekatan dan berorientasi maju.

Selamat berubah, selamat 
berkreasi, selamat 
mengantisipasi dinamika 
kerja yang ketat, 
selamat menanggapi 
tantangan sebagai 
peluang dan semangat 
menyongsong era 
global dengan turut 
memacu produk lokal 

yang bersaing dan mampu bersanding sejajar 
dimasa depan. Sebab DIPA Healthcare adalah 
bagian dari Negara Besar, bukan lagi “negara ber-
flower” tapi sebagai Negara Maju…Semangat 
Rajawali DIPA! …… INDONESIA maju!

Salam,

Utoyo Pusposuharto
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Event

Cover Story

Selamat! Sebagai pemenang kontes sampul Swaradipa edisi 46

LICENSED PRODUCT DIVISION
DEPT : MSD

“CREATIVITY 
TAKES 
COURAGE.”
– Henri Matisse
(Kreativitas membutuhkan keberanian)

optimal sesuai dengan 
program kerja dan goals 
yang dicanangkan oleh 
manajemen.

Oleh karena itu, setiap 
anggota tim diharapkan 
untuk dapat mengeluarkan 
ide-ide terbaiknya dalam 
mengatasi berbagai 
permasalahan dan 
memberikan hasil terbaik 
pada akhirnya. (HH)

C O V E R  S T O R Y

Foto tersebut adalah hasil dari 
proses kreatif dan keberanian 
dalam pengambilan sudut 
pandang seorang fotografer 
yang akhirnya menghasilkan 
gambar yang tidak biasa dan 
bagus ketika dilihat.

Begitu pula ketika kita berada 
dalam tim Manufacturing 
Plant – Dipa Manufacturing 
Group (DMG). Proses kreatif 
sangat mendukung hasil yang 
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Penghargaan Karyawan Terbaik (Employee of the Year (EoY)) tahun evaluasi 2018 
dilangsungkan bersamaan dengan event Corporate Social Responsibility (CSR) 
DIPA HEALTHCARE pada tanggal 15 Juli 2019 lalu.

Acara yang formatnya agak 
berbeda dengan biasanya ini, 
yaitu dilangsungkan di lobby 
Dipa Strategic Office (DSO) 
saat jam makan siang, tidak 
hanya mengundang seluruh 
penerima predikat EoY 2018 
yang berdomisili di Jakarta, 
tetapi juga yang dari luar Jakarta 
seperti Sumatera dan Surabaya-
Jawa Timur.

Selain itu acara pemberian 
Bantuan Operasional Sekolah 
(B.O.S) biasanya diselenggarakan 
di Lt. 3A, demikian juga kegiatan 
seremonial EoY yang biasanya 
diselenggarakan dalam format 
makan siang bersama BOD.

Nampak satu persatu rekan 
penerima penghargaan 
EoY diundang tampil untuk 
menerima sertifikat EoY, dengan 
sejumlah dana reward dari 
perusahaan yang ditunaikan di 

hari yang sama. Dari Staff, Officer/ 
Coordinator, hingga kategori 
Managerial dikompetisikan 
di ajang ini. Selain nilai IP3A 
sebagai dasar penilaian, kandidat 
difilter ketat dalam suatu pleno 
dihadapan manajemen, hingga 
terpilih yang terbaik. 

B.O.S masih menjadi fokus 
kegiatan CSR selain di bidang 
kesehatan. Ada 17 anak karyawan 
yang merupakan siswa dari 
tingkat SD, SMP, dan SMA  hingga 
Perguruan Tinggi menerima dana 
B.O.S kali ini.
Selamat dan Sukses kepada para 
pemenang EoY, beserta siswa-
siswi berprestasi yang beruntung 
menerima BOS, Tetap semangat 
dan pertahankan prestasi dimasa 
mendatang.

Winning isn’t Everything, it’s the 
only Thing - Vince Lombardi.
(STO)

E V E N T

EMPLOYEE OF THE YEAR 2018 
DAN CSR : PEMBERIAN DANA B.O.S

keterangan: 
1. Foto bersama pemenang EoY
2. Foto bersama seluruh penerima
    dana B.O.S
3. Penyerahan hadiah untuk peserta 
    yang tampil

1

3

2
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DONOR
  Darah

Seperti pada tahun sebelumnya, 
donor darah kali ini juga bekerja 
sama dengan PMI – DKI Jakarta. 
Acara donor darah dilaksanakan 
pada Jum’at, 12 Juli 2019 
bertempat di Lobby DIPA 
Strategic Office dan dimulai pada 
pukul 09.00 hingga pukul 11.30. 
Calon pendonor yang mendaftar 
cukup banyak ada sekitar 60 
orang yang terdiri dari karyawan 
DIPA yang berkantor di DSO, 
KJR dan beberapa lainnya adalah 
karyawan Puspa Pharma. 

Dari total calon pendonor 
yang mendaftar, ada sekitar 
40-an yang akhirnya berhasil 
mendonorkan darahnya.

Pada donor darah kali ini tim PMI 
juga memberikan penghargaan 
kepada beberapa karyawan 
DIPA dan Puspa Pharma yang 
telah melakukan donor darah 
sebanyak 10x, mereka adalah 
Bpk Setyo Widayat (IT Dept), 
Ibu Mustika Rogayah (PICA 

keterangan: 
1. Salah satu peserta sedang 
mendonorkan darahnya
2. Suasana lobby DSO saat 
kegiatan Donor Darah
3. Para penerima penghargaan 10x 
Donor Darah dari PMI

E V E N T

3

Donor Darah sudah 
menjadi agenda rutin 
yang diadakan oleh 
DIPA Healthcare 
sebagai wujud 
nyata kepedulian 
perusahaan terhadap 
kemanusiaan. Selain 
itu donor darah yang 
rutin diadakan juga 
bertujuan untuk 
meningkatkan sikap 
peduli dan empati 
terhadap sesama 
manusia. 

Dept) dan Bpk Gustav (PT Puspa 
Pharma). Semoga penghargaan ini 
dapat menjadi inspirasi bagi yang 
lainnya untuk terus bersemangat 
mendonorkan darahnya.

Diharapkan acara donor darah dapat 
menjadi salah satu wadah untuk 
berbagi kebaikan untuk sesama 
manusia. Sebab setetes darah 
dari anda, begitu berharga bagi 
yang membutuhkan.  Terimakasih 
pahlawan kemanusiaan. (AKO)

1

2



•    9

MERAIH 
KEBERKAHAN
IDUL ADHA
DENGAN BERBAGI 
PADA SESAMA
 

Idul Adha adalah momen untuk saling 
berbagi. Setiap umat muslim yang mampu, 
dianjurkan untuk menyembelih hewan 
qurban. Tepat di Hari Raya Idul Adha 1440 
H yang jatuh pada tanggal 11 Agustus 2019, 
Dipa Manufacturing Group menggelar acara 
qurban dengan tema ‘Meraih keberkahan 
Idul Adha dengan berbagi pada sesama’ yang 
diselenggarakan di Majalengka. Hewan yang 
disembelih berupa 1 ekor sapi yang gagah 
dengan berat 700 kg.

Dengan penuh antusias, panitia memulai 
acara setelah solat Idul Adha. Alhamdulillah 
proses penyembelihan berjalan dengan 
lancar, dan tanpa ada perlawanan, sapi 
pun ikhlas diqurbankan demi menjalankan 
perintah-Nya. Pemotongan daging dan 
bagian tubuh hewan qurban lainnya dilakukan 
oleh panitia. Daging qurban dibagikan kepada 
masyarakat sekitar pabrik dan Panti Asuhan 
terdekat.

Acara ini tidak hanya sebatas membagikan 
hasil qurban kepada masyarakat sekitar, 
melainkan sebuah upaya untuk memelihara 
kepedulian kepada sesama melalui rasa ingin 
berbagi. Karena dengan berbagi pada sesama, 
Allah senantiasa memberkahi setiap apa yang 
kita bagikan.

Khususnya pada momen spesial ini, Hari 
Raya Idul Adha yang tentunya dapat 
memberi berkah untuk kita semua. Semoga 
pada Hari Raya Idul Adha selanjutnya Dipa 
Manufacturing Group senantiasa tetap 
menjalankan ibadah qurban sebagai bentuk 
kepedulian terhadap sesama. (MP)

keterangan: 
1. Kegiatan memotong daging qurban oleh panitia
2. Proses memposisikan hewan qurban sebelum disembelih
3. Proses penyembelihan hewan qurban

E V E N T

1

3

2
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DIPA Strategic Office (DSO)

Dalam rangka memeriahkan HUT RI 
yang ke 74, acara tahunan yang rutin 
digelar kembali hadir dengan tema 
JADOEL is COOL.

Berisikan serangkaian lomba-lomba 
tradisional yang terkesan jadul namun 
sebenarnya dengan me-remake 
sedikit tatacara main dan role-nya 
maka permainan tradisional tersebut 
akan menjadi lebih seru dan meriah 
bahkan tak jarang mengundang gelak 
tawa, beberapa lomba tersebut adalah 
Tarik Tambang, Balap Karung, Sarung 
Genit, dan Kaos Move On

Acara ini diadakan pada hari Jum’at, 
16 Agustus 2019 berlokasi di 
Lapangan Parkir Puspa Pharma start 
pukul 15.30 hingga selesai sekitar jam 
18.00.  Diharapkan acara seperti ini 
akan terus ada di setiap tahunnya. 
Selain untuk ikut merayakan HUT RI, 
acara seperti ini cukup bermanfaat 
sebagai ajang bonding dan kerjasama 
antar karyawan. (AKO)

Lomba Tarik Tambang

Lomba Kaos Move On Lomba Sarung Genit

E V E N T
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Warehouse - Narogong

Dipa Manufacturing Group (DMG) – Citarum Office

Dalam rangka memperingati 
HUT RI ke-74, pada hari Jumat, 
16 Agustus 2019 team Narogong 
mengisinya dengan berbagai 
lomba menarik. Diiringi dengan 
live music, berbagai perlombaan 
seperti Voli Sarung, Pecah Balon Isi 
Tepung, Catur, Bulutangkis, Futsal 
dan lomba yang saat ini sedang 
viral di media online : Lomba 
Pindah Tepung Melewati Kepala, 
telah terlaksana dengan meriah. 
Seluruh karyawan tampak sangat 
menikmati perlombaan yang ada 
dan banyak hal unik yang terjadi 
yang mengocok perut selama 
berlangsungnya perlombaan.

Acara ditutup dengan pemberian 
hadiah-hadiah menarik bagi 
pemenang-pemenang lomba oleh 
Panitia Pelaksana Lomba. (DCO)

Dalam rangka memperingati HUT RI ke 
74, DMG HO mengadakan acara yang 
dikemas sederhana tapi mempesona, 
bertemakan “Menumbuhkan Rasa 
Persatuan Untuk Mengapai Satu Tujuan”.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu 
Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan 
dengan pembagian kelompok (yang 
dipilih secara acak) dimana masing-
masing kelompok terdiri dari 6 peserta 
yang akan mengikuti lomba Memasukan 
Paku Ke Dalam Botol, Estafet Kertas, 
Estafet Kelereng, dan Estafet Terigu.

Acara  terakhir adalah pembagian 
hadiah kepada para pemenang 
lomba dengan diwarnai tepuk 
tangan kemenangan dan sorak sorai 
kebahagian atas sebuah perjuangan. 
Kegiatan  memperingati  HUT RI 
memang baru pertama kali diadakan 
di DMG HO Citarum. Semoga dengan 
adanya acara ini dapat memberikan 
manfaat, mempererat keakraban dan 
kerja sama kepada seluruh peserta. (AS)

Lomba Voli Sarung

Keseruan di lomba yang sedang 
viral “Pindahin Tepung”

Saat akan memecahkan balon 
berisi tepung menggunakan 
jarum yg dipakai di kepala

Lomba Estafet Kelereng

Foto bersama seluruh peserta lomba

Lomba Estafet Terigu

E V E N T
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Class Room Training
SESI OBGYN

CRT atau Class Room Training pada divisi Escolab 
baru perdana dilaksanakan pada tanggal 7 

September 2019 dengan Sesi Obgyn yang dibawakan 
oleh Pak Guruh Subagya. Adapun pesertanya adalah 
seluruh Medical Representative area JABOTABEK. 

Agar peserta lebih bersemangat, beberapa games 
untuk motivasi juga ada, dibantu oleh tim HR-

Training (Rizki, Marida, Yohana, dan Andri). (MS)

Suasana saat CRT berlangsung

Kegembiraan salah satu 

pemenang games

Foto bersama seluruh peserta CRT

Keceriaan para peserta CRT

Salah satu games dengan peserta 
yang berkelompok

E V E N T



•    13

Dalam psikotes menggunakan beberapa alat tes 
psikologi yang terdiri dari Tes Intelegensi (IQ), Tes 
mengenai Kepribadian, Tes mengenai Sikap Kerja 
dan juga Tes mengenai Potensi Kepemimpinan.

Kompetensi untuk meng-interpretasi alat tes 
hanya ada pada Magister Psikologi (S2) bagi kami 
yang adalah Sarjana Psikologi hal itu menjadi 
tantangan.  Terutama dalam memutuskan 
kandidat yang diproses apakah sesuai dengan 
Culture perusahaan dan Kualifikasi dari Jabatan 
tertentu.

Oleh karena itu, 13-14 Agustus 2019 lalu, HR 
tim People Development mengundang External 
Facilitator yang merupakan seorang Praktisi 
dan Akademisi (Psikolog) untuk membawakan 
Workshop: “Applying Psychological Tools in 
Industry.” 

E V E N T

Kami belajar selama 2 hari untuk mengerti lebih 
dalam setiap alat tes dari aspek yang diukur 
sampai dengan bagaimana menginterpretasi 
hasil psikotes setiap kandidat. Workshop tidak 
hanya terjadi 1 arah namun 2 arah. Setiap 
peserta yang terdiri dari tim Recruitment Eagle, 
Escolab, DMG dan PT DGM juga ikut berdiskusi 
terkait beberapa contoh kasus hasil tes beberapa 
kandidat.

Semoga dengan adanya Workshop ini, tim 
Recruitment dari semua Divisi yang ada dapat 
dengan jeli menilai dan memutuskan kandidat 
yang tepat demi target yang ingin dicapai.

Semangat tim Recruitment !!. (YHN)

•    13

Applying Psychological Tools 
IN INDUSTRY

Selain metode interview, metode psikotes 

juga menjadi senjata bagi rekrutmen dalam 

menentukan dan memutuskan tepat atau 

tidaknya kandidat yang sedang diproses 

untuk suatu jabatan tertentu.

E V E N T
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PENYERAHAN 
PERDANA 
HarrierDB
KE GUDANG 
NAROGONG

Pada tahun 2019 ini PT Dipa Global 
Medtek (DGM) kembali mendapatkan 

beberapa pencapaiannya yaitu 
diperolehnya Sertifikat ISO 13485 : 2016 

dari BSI (British Standard Institute) pada 
bulan Mei 2019 dan pengiriman perdana 

produk RX Coronary Balloon Catheter 
HarrierDB ke gudang Dipa Narogong 

untuk memenuhi permintaan produk 
di beberapa rumah sakit dalam rangka 

program clinical evaluation.

HarrierDB adalah balloon catheter 
dengan teknologi RX (Rapid Exchange) 
untuk aplikasi di pembuluh darah 
jantung. Saat ini HarrierDB sudah 
berhasil dicoba lebih dari 25 pasien di 
beberapa pusat jantung di beberapa 
rumah sakit seperti di RS Cipto 
Mangunkusumo, RSPAD Gatot Subroto, 
RS Hasan Sadikin, RS Sarjito, dll.  Dan 
akan menyusul dicoba di beberapa 
rumah sakit yang lain.

Kita doakan bersama semoga HarrierDB 
yang merupakan balloon catheter 
produk dalam negeri pertama di 
Indonesia ini segera bisa dipakai secara 
nasional di negerinya sendiri untuk 
membantu kesehatan masyarakat 
dan program kemandirian kesehatan 
Indonesia.       

Dan yang paling terakhir adalah 
pengiriman pertama produk OTW 
Pheripheral & Fistula Balloon Catheter 
untuk Aachen Resonance GmbH - 
Germany pada tanggal 11 Juli 2019.  
Berbeda dengan HarrierDB, balloon 
catheter yg dikirim ke Aachen ini 
menggunakan teknologi OTW (Over The 
Wire) dan untuk aplikasi di pembuluh 
darah di peripheral dan fistula.

Balloon Catheter ini selanjutnya di 
Aachen Resonance akan dilakukan 
proses lanjutan codating dgn obat 
paclitaxel, folding, sterilisasi dan akhirnya 
akan dikemas dgn brand ELUTAX untuk 
pemasaran di negara-negara di Eropa 
dan benua lainnya. Pengiriman perdana 
produk OTW balloon catheters tersebut 
diharapkan menjadi langkah awal PT 
DGM untuk bisa memperkenalkan 
produknya di dunia internasional.

Dengan dukungan penuh dari pihak 
manajemen dan komitmen dari seluruh 
team yang bekerja keras, PT DGM 
berharap mencapai semua target yang 
direncanakan dan menjadikan momen 
– momen penting pencapaiannya 
tersebut sebagai milestone dalam 
perjalanannya mencapai semua 
kesuksesan. (A)

keterangan: 
1. Foto bersama tim PT DGM
2. Penyerahan produk OTW Peripheral & Fistula 
    Ballon Catheters ke tim Logistik untuk dikirimkan 
    ke Aachen Resonance,GmbH

1

2
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PT DIPA GLOBAL MEDTEK
@ MEDICAL FAIR 
THAILAND 2019

Pada tanggal 11-13 September 
2019, PT Dipa Global Medtek (DGM) 
mengikuti pameran alat-alat 
kesehatan Medical Fair Thailand 
2019 yang berlangsung di BITEC 
Bangkok.

Medical Fair merupakan salah satu pameran 
internasional di bidang kesehatan terbesar 
di Asia, diselenggarakan oleh Messe 
Düsseldorf Asia. Pameran ini menjadi rujukan 
perkembangan terkini industri kesehatan 
dunia. Tahun ini Medical Fair Thailand diikuti 
oleh lebih dari 1.000 perusahaan dari 21 
negara.

Keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan 
Medical Fair ini dikoordinasikan oleh Asosiasi 
Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) 
dan mendapat dukungan penuh dari 
Kementerian Perdagangan RI dan Kedutaan 
Besar Republik Indonesia di Thailand.

Keikutsertaan DGM di ajang ini merupakan 
salah satu upaya untuk membangun reputasi 
dan jejaring bisnis regional dan internasional 
dari berbagai pelaku industri alat kesehatan 
internasional. Tampilnya DGM dalam 
pameran ini juga menunjukkan bahwa produk 
balloon catheter DGM telah mendapatkan 
pengakuan dari produsen alat kesehatan 
untuk menjadi representasi produk dalam 
forum internasional.

Selain itu partisipasi dalam pameran 
internasional ini merupakah salah satu 
langkah strategis yang ditempuh untuk 
mengakselerasi proses adopsi pasar 
khususnya pasar Asia terhadap produk DGM. 
(LRA) 

keterangan: 
1. Berfoto di booth DGM
2. Foto dengan perwakilan ASPAKI dan atase perdagangan 
    Indonesia untuk Thailand

1

2
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Berfoto dengan latar Pura Ulun 

Danu Beratan Bedugul

Menjejakan kaki di pasir Pantai Kuta, salah satu ikon Bali

Berfoto di Pantai Pandawa dengan kain dan tas Bali

Foto bersama di Candi Borobudur

Foto bersama di Museum Mini Sisa 

Hartaku yang terletak di lereng 

Gunung Merapi

Foto bersama di Candi Ratu Boko

Gathering DIPA Manufacturing Group (DMG)29 Juli – 3 Agustus 2019

(Ayo Main ke Bali)

1st Employee Gathering

PT Dipa Global Medtek
 (DGM)

Yogyakarta, 25-26 Juli 2
019

Mai Mlali ke Bali

Spirit for 
Together

E V E N T



•    17E V E N T

ISPA KARENA    
         POLUSI

ISPA adalah Infeksi Saluran 
Pernafasan Atas (Akut). Salah satu 
penyebabnya adalah asap polusi. 

Asap tidak dapat dihalangi oleh bulu 
hidung sehingga langsung masuk dan 
mengiritasi saluran napas. Iritasi saluran 
nafas membuat bakteri dan virus mudah 
menyerang sehingga timbul infeksi yang 
disebut ISPA.

ISPA memiliki gejala seperti flu 
pada umumnya. Mulai dari sakit 
kepala, demam, pilek, bersin, sakit 
tenggorokan, batuk dan rasa lelah.

Pencegahan ISPA adalah dengan 
berperilaku sehat seperti cuci tangan 
sebelum makan dan minum air 
putih hangat dengan jumlah yang 
cukup.

Dianjurkan menggunakan masker 
saat berada di luar ruangan dan 
konsumsi antioksidan seperti 
vitamin C.

Jika sudah terpapar ISPA 
maka perlu istirahat yang 
cukup. Istirahat mempercepat 
pemulihan.

Konsumsi obat sesuai keperluan 
seperti penghilang sakit, obat 
demam, obat batuk dan pilek. 
Jika ada infeksi bakteri maka 
perlu antibiotik. Konsumsi 
vitamin juga perlu untuk 
meningkatkan daya tahan tubuh. 
(MAR)

•    17H E A LT H  I N F O
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TIPS UNTUK
MENCEGAH 
KEBAKARAN
DI KANTOR

Hindari penggunaan 
kabel ekstension 
listrik yang tidak 
standar SNI, 
contohnya :
kabel gulung.

Mematikan 
lampu saat 
sudah
tidak 
digunakan

Mencabut charger HP 
saat tidak digunakan 
atau setelah jam kerja
Mencabut
peralatan
listrik saat
pulang kerja 

Tidak 
menggunakan 
“T” untuk 
percabangan 
stop kontak

Tidak meletakkan 
barang-barang yang 
mudah
terbakar
dekat
aliran
listrik 

Rutin melakukan 
kegiatan 5R

(SYL)

1 2

5
6

3 4
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MENJADI 
KUAT KARENA 
GOTONG 
ROYONG 
ANGGOTA
Sebagai bagian dari Primer 
Koperasi PUSKOPDIT (PUSAT 
KOPERASI KREDIT) yang telah 
berbadan hukum, Koperasi DIPA 
RAJAWALI MANDIRI (DRM), 
sebuah Koperasi Karyawan yang 
dengan nilai asset lebih dari 
5 milyar telah membagi Sisa 
Hasil Usaha (SHU) setiap tahun, 
dan per semester pertama 
(Juni) 2019 telah mencatat 
keuntungan lebih dari 285.

Dengan 280-an anggota 
Koperasi bergerak cukup 
sehat, dibuktikan dengan saldo 
pinjaman beredar yang telah 
mencapai 65% dari target 
70%, sebagai suatu standar 
ideal menurut analisa PEARLS, 
tidak seperti tahun-tahun 
sebelumnya.

Dalam rencana strategis 
(Renstra) Koperasi harus lebih 
meningkatkan Modal Bersih 
Kelembagaan 2% dari yang ada 
saat ini (9%) hingga mencapai 
diatas 10%. 

Sasaran mutu lainnya adalah 
meningkatkan pertumbuhan 
menjadi 300 anggota di 
akhir tahun 2019. Upaya 
menggabungkan seluruh 
karyawan DIPA HEALTHCARE 

dan group, yang nantinya akan 
diperluas hingga ke karyawan 
outsourcing bahkan keluarga 
karyawan telah diwacanakan.

Hal terpenting tentunya 
merubah Anggaran Dasar terkait 
ruang lingkup anggota. Dengan 
target peningkatan SHU 11% 
di tahun 2019 dan lebih dari 
15% di tahun 2020, Koperasi 
DRM merasa mantap dan yakin 
mencapai level tersebut.
 
Tantangan turn over karyawan, 
unit/ varian bisnis, dan lain-
lain senantiasa mengiringi 

Koperasi DRM di masa-
masa sebelumnya. Namun 
Koperasi DRM terus bergerak 
maju dengan ide-ide kreatif, 
pemanfaatan teknologi 
informasi siCUNDO yang 
dapat mempercepat  anggota. 
Meski belum punya kantor, 
belum memiliki manajer usaha 
dan seterusnya yang menjadi 
penilaian INKOPDIT, 

Koperasi DRM tergolong di atas 
rata-rata (BC). Koperasi DRM di 
urutan 40 dari 97 (data 2018) 
Perlahan tapi pasti goal Koperasi 
DRM untuk mendapatkan 
cadangan kelembagaan 
Koperasi hingga 5% di tahun 
2020 dapat tercapai, sehingga 
organisasi ini semakin bebas 
bergerak, melakukan bisnis yang 
keuntungannya akan kembali 
kepada anggota.

Untuk pendaftaran, hubungi 
sekretariat Koperasi (Sdr. Arko – 
DSO). Salam Gotong Royong!

SYARAT PINJAMAN:
*Pertimbangan Komite Kredit 
(Syarat non absolut)

• Anggota penuh, min. 3 bulan aktif
• Melunasi simpanan wajib
• Pinjaman terdahulu dibayar 
   hingga 75%
• Angsuran 1/3 gaji (35% 
   pendapatan, bisa join income)
• Wawancara kredit/ Persetujuan 
   atasan
• Pinjaman dengan resiko >20 juta 
   disertai jaminan
• Jaminan berupa SHM an. 
   Anggota diikat Notariil
• Form pinjaman (khusus: ACC 
  Pasangan/Ortu/Atasan)
• Top Up pinjaman stelah 3 bulan 
   mengendap

PERSETUJUAN KREDIT:
• Biaya administrasi 1% dari pinjaman
• Biaya cadangan 0.5% dari pencairan
• Angsuran sesuai kesepakatan
• Disetujui komite/panitia kredit
• Cara angsuran: payroll
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Proses kepindahan tempat kerja beberapa departemen dari 
Citarum Office ke Dipa Strategic Office (DSO) di beberapa 
lokasi ruang kerja pada departemen yang berbeda-beda telah 
dilakukan mulai Agustus 2019.

HR Department, Business Support Department, Marketing 
Service Department, Finance & Accounting  dan fungsi-
fungsi operasional lainnya hijrah dari Citarum Office atau 
sering disebut DIPA Citarum. Meja, kursi dan cubical seolah 
disiapkan menyambut bergabungnya personil dari Escolab.

Tidak hanya menambah kenalan, sistem kerja, business 
process, kebiasaan-kebiasaan hingga cara makan 
siang yang berlaku di DSO ditularkan dengan 
sangat cepat, teratur dan terus-menerus.

Salah satu indikasi perubahan 
dalam organisasi ini tentu 
mendorong percepatan 
perusahaan mencapai 
Visi-Misinya melalui tema 
tahun ini yaitu CREATIVE-
AGILE-OPTIMIST. Welcome 
& Success Together. (STO)

•    20 H I G H L I G H T S

ESCOLAB MOVE TO DSO
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JOB 
     VACANCY

LICENSED PRODUCT DIVISION

Medical Representative
• Usia maksimal 28 tahun
• Pendidikan : min. SMK Farmasi,
  D3 Semua jurusan
• Memiliki motor pribadi dan SIM C
• Bersedia ditempatkan sesuai kebutuhan 
   perusahaan

Pharmacovigilance
& Medical Scientific Specialist
• Pendidikan : min. kedokteran umum
• Fresh Graduate / pengalaman
  min. 1 tahun

ANALYTICAL LAB 
DIVISION

Product Specialist
• Usia maksimal 28 tahun
• Pendidikan : min. D3  
  Kimia, Biologi, Pertanian, 
  Peternakan, Farmasi, IPA,
  dan ilmu eksakta lainnya
• Memiliki motor pribadi
  dan SIM C
• Bersedia ditempatkan 
   sesuai kebutuhan 
   perusahaan

Kirimkan CV lengkap Anda ke : recruitment@dipa.co.id

H I G H L I G H T S •    21H I G H L I G H T S
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Manusia tak lepas dari yang namanya masalah 
atau problem hidup. Ini merupakan ujian yang 
diberikan Allah untuk melihat apakah umat-Nya 
benar-benar mampu untuk naik kelas menuju 
kehidupan yang lebih baik atau tidak.
Dalam penerapannya, ketiga perasaan ini 
seakan-akan memiliki pengertian yang 
berbeda-beda. Namun jika direnungkan lagi, 
sebenarnya satu sama lain saling berkaitan.

Sepuluh tahun yang lalu, sebelum di posisi 
sekarang, berawal dari team product, lalu 
berani mengambil tantangan ke team 
sales lapangan (field force). Menjadi field 
force tentunya butuh energi ekstra serta 
kepercayaan diri yang tinggi.

Sebelumnya terasa sedikit canggung bekerja 
sebagai sales, sebab dituntut untuk selalu 
ramah dan banyak bicara. Namun sebaliknya, 
saya seorang pemalu dan tidak begitu pandai 
berkomunikasi. Lama kelamaan baru menjadi 
terasa asyik, bisa kenal orang banyak dari 
bawah sampai level atas. 

Kesenangan yang tidak terkira, ketika berhasil 
mencapai goal atas project besar, tak peduli 
seberapa repot dan lelahnya karena selama 
jam kerja dari pagi sampai sore saya ada di 

jalan, entah di luar terik atau hujan. Ada kalanya 
sesampainya di rumah anak rewel dan butuh 
perhatian khusus, saya jadikan kegiatan beres-
beres rumah sebagai sarana relaksasi. Kesabaran 
adalah kuncinya.

Saya bersyukur setelah mendapatkan dukungan 
dari keluarga tercinta, saya memutuskan untuk 
tetap berkarier. Saya harus berkomitmen untuk 
melakukan pekerjaan kantor sebaik mungkin, 
sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan 
lebih efisien dan tidak melupakan waktu untuk 
keluarga. Saat akhir pekan, diusahakan untuk 
selalu quality time dengan keluarga.

Sejalan dengan tema DIPA Healthcare tahun 
ini: Creative, Agile, Optimist!, mulai banyaknya 
perempuan yang mengambil peran ganda seperti 
saya, seakan memberi validasi bahwa Ibu Kartini 
berhasil membawa semangatnya. Optimis dan 
dinamis. Dunia perempuan tidak hanya sebatas di 
rumah saja, tapi bisa menjadi apapun yang mereka 
inginkan.

Pesan saya untuk seluruh Kartini Rajawali Dipa

TERUSLAH BERKARYA DAN 
TUNJUKKAN KERJA NYATA.

“3 KUNCI HIDUP BAHAGIA 
: SABAR, IKHLAS, DAN 
BERSYUKUR”
Wahyu Lulus Pamuji
SALES SUPERVISOR, Analytical Lab Division
PT DIPA PUSPA LABSAINS

•    22 P R O F I L E
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dipagroupstory

 I N S T A D I P A  S T O R Y •    23

Tak usah resah
Merasa kalah dan paling salah
Berhentilah berkilah, mencari alasan 
menutupi gelisah
Pasrah dan berserahlah

Rasa yang terbaik datangnya dari dalam diri
Apa yang ada disekitar kita hanyalah penyedap 
rasa
Adalah kita sendiri yang menjadi bukti

Menang kalah urusan nanti
Yang terpenting ada yakin dalam hati
Lakukan prosesnya dengan sepenuh hati
Hasilnya pasti akan mengikuti

Juara sejati tidak pernah memandang kurang
Dia selalu melihat peluang
Dia akan selalu berjuang
Hingga akhirnya menjadi pemenang

by AKO
@swarasa.co

Tidak ada yang tidak mungkin
Mungkin saja tidak ingin
Sebab angan tanpa ingin
Sama saja dengan angin
Dingin...

Jika saat ini sudah ingin
Tapi masih saja dirasa tidak mungkin
Bukan tidak mungkin?!
Mungkin saja tidak yakin

Yakin adalah modal utama
Selanjutnya adalah berusaha
Dibarengi dengan doa
Agar tercapai segala angan dan cita

Tidak ada yang tidak bisa
Tak ada usaha yang sia-sia
Jika memang sudah waktunya
Semua pasti ada hasilnya

Tak perlu merasa ragu
Setiap kita punya mampu
Jangan memikirkan hal yang tak perlu
Tetap fokus dengan apa yang kita tuju

dipagroupstory

dipagroupstory




