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KABAR BAIK UNTUK ANDA!
Promo HDI Explore Cruise 2019 : Genting Dream Cruise resmi
diperpanjang! Inilah peluang besar yang tidak boleh Anda lewatkan sama
sekali, karena berbagai fasilitas mewah, ditambah nuansa liburan di
tengah lautan luas sudah siap menemani liburan Anda. So, Siapkan diri
Anda dan dapatkan kesempatan liburan yang luar biasa ini!
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Brandon's Word
“Kesuksesan Bukanlah Tanpa Kegagalan,
Melainkan Ketekunan Melalui Kegagalan”
- Aisha Tyler
Ini adalah salah satu kutipan favorit dan paling berarti bagi saya. Kebanyakan orang
melihat kondisi HDI saat ini akan berkata bahwa kita telah sukses. Namun, kebanyakan
dari mereka tidak tahu bahwa sebenarnya kesuksesan ini berasal dari ketekunan Ayah
kita semua, Mr. Peter Chia. Berkat ketekunan beliaulah, maka kita dapat mencapai
kesuksesan seperti saat ini. Dengan modal yang sedikit dan impian yang besar, beliau
memulai bisnis HDI. Saat itu, produk perlebahan belum begitu dikenal seperti sekarang.
Ada banyak sekali masalah yang hampir membuat beliau menyerah menjalani bisnis ini,
namun berkat dukungan sang istri, beliau akhirnya bangkit kembali.
“Saya percaya dengan khasiat produk perlebahan dan saya juga percaya kamu. Saya
tidak akan berhenti mendukung kamu sepenuh hati. Jadi tak usah khawatir, kerjakanlah
apa yang harus kamu lakukan.” Inilah sepenggal kalimat dari ibu yang membuat ayah
bangkit kembali dan menjadikan HDI salah satu perusahaan MLM pertama di Asia.
Secara pribadi, saya juga merasakan betapa pentingnya memiliki sifat tekun sebagai
pengusaha. Anda tidak perlu menjadi yang paling pintar atau paling berbakat. Yang
perlu Anda lakukan adalah jangan pernah menyerah apapun kondisinya.

Ketika Anda melakukan suatu hal baru dan kesulitan menghadapinya, lalu
mengalami kegagalan, jangan pernah Anda menyerah. Cobalah kembali,
maka Anda akan belajar dari kegagalan itu dan akan lebih baik lagi saat
menjalankannya. Siklus naik turun (kegagalan
dan peningkatan) dalam bisnislah yang akan
membuat Anda lebih berani, kuat, dan
percaya diri.
Bisnis HDI dirancang dengan ketekunan,
semangat, dan dedikasi. Para Leader kita
juga dapat mencapai kesuksesannya karena
ketekunan mereka. Oleh karena itu, saya
yakin dengan ketekunan juga, Anda bisa menjadi
Top Leader HDI. Semoga kesuksesan selalu
menyertai Anda semua.

Salam Sayang,
Brandon Chia

f fb.com/brandonchiahdi
@brandonhdi
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Selamat Pagi!
Ketekunan adalah kunci dalam menggapai suatu keinginan.
Thomas Alfa Edison menciptakan lampu pijar juga berkat
ketekunan. Walaupun pada awalnya sering gagal, namun
berkat ketekunan, ia mampu mewujudkan mimpi untuk
menerangi dunia dengan lampu hasil temuannya.
Dari sini kita belajar bahwa semua pencapaian yang luar
biasa pasti membutuhkan waktu dan ketekunan. Banyak
orang gagal diluar sana bukan karena kurangnya
pengetahuan atau kemampuan, tetapi karena mereka
terlalu mudah menyerah dan tidak tekun.
Memang sejujurnya menjadi tekun itu bukan hal yang
mudah, tapi hal ini perlu dicoba dan harus diasah. Ingat,
semakin besar ketekunan Anda, maka semakin besar
langkah Anda menuju keberhasilan.
Sama seperti di HDI, pada edisi kali ini, kami akan mengangkat
tema seputar “Ketekunan”. Berbagai rubrik dan artikel yang kami

www.hdi.com
E-mail : redaksi@hdindonesia.com

Follow us:

f facebook.com/hdi.info
t twitter.com/hdi_info
instagram.com/hdi_info
HDI Family International

Demi perkembangan dan kemajuan
Majalah Family, kirimkan kritik dan
saran kepada redaksi via e-mail.
Anda juga dapat mengirimkan naskah
tulisan pada alamat email di atas.

sediakan, mulai dari Success Story, liputan HDI 321 GO : Australia,
liputan Royal Carribean Cruise : Malaysia-Singapura-Thailand,
liputan Enterpriser On Fire, serta beragam artikel lainnya sengaja
kami buat agar Anda mengetahui bahwa ketekunan adalah salah
satu kunci penting bagi para Enterpriser untuk meraih kesuksesan.

Akhir kata, selamat menikmati Majalah Family edisi April
2018. Tetaplah tekun dan gigih mengejar impian Anda,
karena kesuksesan akan semakin dekat dengan orangorang yang terus tekun dan gigih dalam berusaha.

Yours Trully,
Luker Wasinton

be sar. Melihat
a

hal in

tertaw a,

b
e
r
d
i
r
i

anya

batu

d
e
n
g
a
n

k
o
k
o
h
n
y
a
.

b

besi dan api menye

Setelah

Jadilah

Seperti

Air

d
a
l
a
m

b
e
n
t
u
k
t
e
t
e
s
a
n
t
e
t
e
s
a
n
y
a
n
g
j
a
t
u

Up da

te

h
beberapa
lama
anglah sang api.

Sel ang

,
dat
De ngan

t
e
p
a

kekuat an

t
d
i
a
t
a
s
panasnya,ia me

nco ba u
membakar d
an
lelehkan si

batu

besar,

namu

n

ntuk
me
h asilnya pun

s
i
sia

b
at
u

s

ia.

Table of Contents

Contents
10
Health

WASPADA DIFTERI MENYERANG!

20

12

26

Health
Cegah
Kanker Rahim Sejak Dini

18
Nutrition

Kid's Corner

Tips Merawat
Kecantikan Wanita

Beeklopedia

54

Sebelum Tidur

56

22
Treatment
Bahaya Perut
Buncit Dan Cara
Mengatasinya

Glossarium

Relationship

Charity
8

family XVII/HDI/XXV/2018

Table of Contents
love

live
10 Health
16 Nutrition
20 Kid‟s Corner

22
24
26

Treatment
Testimonial
Beeklopedia

learn
27 Motivation
28 Enterpriser On Fire :
Rumondang
Lusia Simamora

30 Medical Consultant
Profile :

dr. Kristina Aulia

45
46

Hello SPI

47

Social Media

50

HDI & BSKIN Rewards

52

Glossarium BSKIN &
HDI

56

Relationship

57

Top Sales Center/
Stokis/Depo
Achievements

58

Profil C/S/D : Learning
Center Gading Serpong

59

Nomor Telepon
Center, Stokis & Depo

Tahukah Anda?
Enterpriser:
Tali Kasih Untuk
Korban Banjir Pacitan

32 HDI Events :
• BIG 2018
• HDI 321GO: Australia
• HDI 321GO: Royal
Caribbean Cruise

• BSKIN SSA 12 Jakarta
& 13 Bandung
• Customer Event BSKIN
• Meeting C/S/D 2017
• Grand Opening C/S/D

48
HDI Travel
Mencicipi
Kemewahan
Dream
Cruise

family XVII/HDI/XXV/2018

9

Live Health

Waspada Difteri Menyerang!
• Sakit tenggorokan dan suara serak.
• Sulit bernapas atau napas yang cepat.
• Pembengkakan kelenjar limfe pada leher.

• Lemas dan lelah.
• Pilek. Awalnya cair, tapi lamakelamaan menjadi kental dan
terkadang bercampur darah.
Difteri juga bisa terjadi tanpa menunjukkan
gejala apapun, sehingga penderitanya tidak
menyadari bahwa ia terinfeksi. Apabila tidak
menjalani pengobatan dengan tepat, mereka
berpotensi menularkan penyakit ini kepada
orang di sekitarnya, terutama mereka yang
belum mendapatkan imunisasi.

Pencegahan Difteri
Langkah pencegahan paling efektif untuk
penyakit ini adalah dengan vaksin.
Pencegahan difteri tergabung dalam
vaksin DTP. Vaksin ini meliputi Difteri,
Tetanus, dan Pertusis atau batuk rejan.

Difteri adalah infeksi bakteri yang umumnya menyerang
selaput lendir pada hidung dan tenggorokan, dan terkadang
juga dapat mempengaruhi kulit. Penyakit ini sangat menular
dan termasuk infeksi serius yang berpotensi mengancam jiwa.

Penyebab Difteri
Difteri disebabkan oleh bakteri
Corynebacterium Diphtheriae.
Penyebaran bakteri ini dapat terjadi
dengan mudah, terutama bagi orang
yang tidak mendapatkan vaksin difteri.

tenggorokan, sehingga akhirnya menjadi
sel mati. Sel-sel mati inilah yang akan

• Memakai barang-barang yang
sudah terkontaminasi oleh bakteri,
contohnya mainan atau handuk.

• Sentuhan langsung dengan luka

borok (ulkus) akibat difteri di
kulit penderita.
Bakteri difteri akan menghasilkan racun
yang akan membunuh sel-sel sehat dalam

10

tahun untuk memberikan perlindungan
yang optimal.

membentuk membran (lapisan tipis) abuabu pada tenggorokan. Di samping itu,
racun yang dihasilkan juga berpotensi
menyebar dalam aliran darah dan merusak
jantung, ginjal, serta sistem saraf.

Ada sejumlah cara penularan yang
perlu diwaspadai, seperti :
• Terhirup percikan ludah
penderita di udara saat
penderita bersin atau batuk.

Vaksin DTP termasuk dalam imunisasi wajib
bagi anak-anak di Indonesia. Pemberian
vaksin ini dilakukan 5 kali pada saat anak
berusia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, satu
setengah tahun, dan lima tahun. Selanjutnya
dapat diberikan booster dengan vaksin
sejenis (Tdap/Td) pada usia 10 tahun dan 18
tahun. Vaksin Td dapat diulangi setiap 10

Gejala Difteri
Difteri umumnya
memiliki masa inkubasi
atau rentang waktu
sejak bakteri masuk ke
tubuh sampai gejala
muncul 2 hingga 5 hari.
Gejala-gejalanya
meliputi :

• Terbentuknya lapisan tipis
berwarna abu-abu yang menutupi
tenggorokan dan amandel.
• Demam dan menggigil.

HOW HDI HELPS
Bakteri difteri dapat menghasilkan
racun yang bisa membunuh selsel sehat, serta merusak jantung,
ginjal, dan sistem saraf.
TM

Oleh karena itu, HDI Propoelix

hadir untuk meningkatkan daya tahan
tubuh Anda dan meningkatkan aktifitas
sel-sel imun tubuh. Produk ini juga
ampuh melawan proses oksidasi yang
merugikan dan menghambat
peradangan (anti-inflamasi), terutama
peradangan pada organ tubuh bagian
dalam.

family XVII/HDI/XXV/2018
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Cegah
Kanker Rahim
Sejak Dini

Gejala-gejala lain yang perlu
Anda waspadai :
• Perdarahan vagina setelah menopause dan
di luar siklus menstruasi.
• Perdarahan yang berlebihan saat menstruasi.
• Sekresi vagina berbentuk cairan atau darah encer.

Kanker rahim adalah jenis kanker yang
menyerang rahim atau sistem reproduksi
wanita. Kanker ini juga sering disebut
kanker endometrium karena umumnya
muncul dengan menyerang sel-sel yang
membentuk dinding rahim atau istilah
medisnya endometrium.

•
•
•
•
•
•

Sakit pada panggul.
Nafsu makan menurun.
Nyeri saat berhubungan seksual.
Kelelahan.
Rasa sakit pada perut bagian bawah.
Mual.

Faktor Pemicu Kanker Rahim
Penyebab kanker rahim belum diketahui secara
pasti, tetapi faktor utama yang dapat meningkatkan

Gejala yang paling umum terjadi dalam kanker rahim
adalah perdarahan vagina. Diperkirakan sekitar 9 dari 10
penderita kanker rahim mengalami gejala ini. Meskipun
tidak semua perdarahan abnormal disebabkan oleh
kanker rahim, namun Anda tetap perlu waspada dan
sebaiknya memeriksakan diri ke dokter jika ini terjadi.

risiko kanker rahim adalah ketidakseimbangan
hormon tubuh, terutama estrogen. Kadar hormon
estrogen yang tinggi dapat meningkatkan risiko
seseorang terkena kanker rahim.
Beberapa faktor lain yang dapat menimbulkan
hormon yang tidak seimbang adalah :
• Menstruasi dini atau menopause yang terlambat.

HOW HDI HELPS
Kanker rahim adalah jenis kanker yang menyerang
rahim atau sistem reproduksi wanita. Untuk
TM
mencegahnya, konsumsilah HDI Propoelix Plus
karena dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh,
serta menekan pertumbuhan sel tumor dan kanker.

12

• Obesitas.
• Diabetes.
• Terapi penggantian hormon.
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Meski gejala SLE bervariasi, ada tiga gejala
utama yang umumnya selalu muncul, yaitu :
• Rasa lelah yang ekstrem. Inilah gejala paling umum

Apa Itu Penyakit
Lupus?
Lupus adalah penyakit peradangan (inflamasi) kronis
yang disebabkan oleh sistem imun atau kekebalan
tubuh yang menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh
sendiri. Penyakit seperti ini disebut penyakit autoimun.
Lupus dapat menyerang berbagai
bagian dan organ tubuh, seperti kulit,
sendi, sel darah, ginjal, paru-paru,
jantung, otak, dan sumsum tulang
belakang. Pada kondisi normal,
sistem imun akan melindungi tubuh
dari infeksi. Akan tetapi pada
penderita lupus, sistem imun justru
menyerang tubuhnya sendiri.

Eritematosus Sistemik (Systemic Lupus
Erythematosus/SLE). Lupus jenis ini

pada SLE yang sering dikeluhkan para penderita.
Rasa lelah yang ekstrem sangat mengganggu dan
menghambat aktivitas. Banyak penderita yang
menyatakan bahwa gejala ini merupakan dampak
negatif terbesar dari SLE dalam kehidupan mereka.

• Ruam pada kulit. Yang menjadi ciri khas SLE adalah
ruam yang menyebar pada batang hidung dan
kedua pipi. Gejala ini dikenal dengan istilah
ruam kupu-kupu (butterfly rash) karena
bentuknya yang mirip sayap kupu-kupu.
• Nyeri pada persendian. Gejala ini umumnya muncul
pada persendian tangan dan kaki penderita
yang biasanya memburuk di pagi hari.

terjadi secara menyeluruh (sistemik)
pada tubuh penderita dan merupakan
jenis lupus yang paling sering terjadi.
Dinamakan lupus sistemik dikarenakan

Walaupun penyebab SLE belum diketahui,
namun beberapa faktor berikut diduga dapat
memicu timbulnya SLE pada seseorang :

terjadi pada berbagai organ, terutama
sendi, ginjal, dan kulit.

Faktor Genetik. Diduga terdapat hubungan

Gejala lupus SLE dapat muncul dan

antara pengaruh faktor genetik dan lupus karena

Jenis lupus yang menjadi pembahasan

berkembang secara perlahan, yang

seringkali ditemukan adanya anggota keluarga

utama dalam artikel ini adalah Lupus

artinya mulai dari ringan hingga parah.

penderita yang juga merupakan penderita lupus.

Hormon. Sembilan dari sepuluh penderita
lupus adalah wanita. Wanita menghasilkan
hormon estrogen lebih banyak dibanding
pria. Estrogen diketahui sebagai hormon
yang memperkuat sistem kekebalan tubuh
(immunoenhancing), yang artinya wanita
memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih
kuat dibanding dengan pria. Untuk alasan
ini, wanita lebih mudah terserang penyakit
autoimun bila dibandingkan dengan pria.

Kulit Sendi

Lingkungan. Infeksi bakteri dan virus, stres,
paparan sinar matahari (ultraviolet), merokok,
serta beberapa zat kimia, seperti merkuri dan
silika merupakan beberapa faktor lingkungan
yang diduga dapat memicu timbulnya lupus.

HOW HDI HELPS
Ginjal

14

Pada kondisi normal, sistem imun akan
melindungi tubuh dari infeksi. Akan
tetapi pada penderita lupus, sistem imun
justru menyerang tubuhnya sendiri. Oleh
karena itu, HDI Four Star hadir untuk
meningkatkan fungsi metabolisme tubuh,
serta menjaga kesehatan dan stamina Anda.
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Pemahaman Seputar

INDEKS
MASSA TUBUH
Salah satu cara untuk
mengetahui berapa besar risiko
kesehatan Anda adalah melalui
Indeks Massa Tubuh (IMT).
Metode ini digunakan untuk
menentukan berat badan yang
sehat berdasarkan berat dan
tinggi badan, apakah sudah
proporsional atau belum.
Melalui IMT, seseorang akan
tahu apakah dia termasuk
kategori berberat badan
normal, kelebihan, atau justru
kekurangan.
Perkiraan jumlah total lemak dalam tubuh yang
muncul adalah hasil dari pembagian berat
badan seseorang dalam satuan kilogram
dengan tinggi mereka dalam meter kuadrat.
Misalnya Anda memiliki berat badan 80
kilogram dan tinggi 175 centimeter (1,75 m).

Pertama, kalikan tinggi badan
dalam kuadrat : 1,75 x 1,75 =
3,06.
Selanjutnya, bagi angka berat badan
dengan hasil kuadrat tinggi badan :
80/3,06 = 26,1.
Terakhir, bandingkan angka IMT Anda

(26,1) dengan kategori berat badan
berikut :
1. Seseorang mengalami obesitas jika IMT-nya sama dengan atau di atas 30.

2. Saat IMT menyentuh angka 25-29,9, maka dia dikategorikan
mengalami kelebihan berat badan.
3. IMT normal berada di kisaran 18,5-24,9.
4. Jika seseorang memiliki IMT di bawah angka 18,5, maka orang
tersebut memiliki berat badan di bawah normal.

16

PERHITUNGAN IMT
UNTUK ORANG
INDONESIA
Sedangkan untuk populasi Asia, termasuk
Indonesia, pengelompokan IMT adalah
sebagai berikut :
1. Seseorang mengalami obesitas
jika IMT -nya berada di atas 25.
2. Saat IMT menyentuh angka 23-24,9,
maka dia dikategorikan mengalami
kelebihan berat badan.

3. IMT normal berada di kisaran 18,5-22,9.
4. Jika seseorang memiliki IMT di bawah
angka 18,5, maka orang tersebut
memiliki berat badan di bawah normal.

JANGAN TERLALU
MENGANDALKAN
INDEKS MASSA TUBUH
IMT memang bisa dijadikan patokan agar
seseorang waspada terhadap berat badan yang
tidak normal, namun jika hanya bergantung kepada
IMT secara berlebihan bukanlah tindakan yang
tepat. Salah satu kelemahan perhitungan indeks
massa tubuh berdasarkan usia misalnya, orang
dewasa cenderung memiliki lebih banyak lemak
tubuh dibandingkan anak-anak. Demikian juga
terhadap jenis kelamin, kaum hawa secara alami
memiliki lemak tubuh yang lebih banyak dari pria.
Dari mana asal berat badan seseorang juga
bisa menjadi perhitungan indeks massa tubuh
menjadi tidak akurat, misalnya saja para atlet atau
binaragawan. Kedua kelompok ini kemungkinan
memiliki berat badan yang lebih banyak berasal
dari massa otot bukan lemak tubuh.

Mengingat banyaknya keuntungan memiliki berat
badan ideal, pengetahuan mengenai indeks
massa tubuh masih layak untuk dipertahankan
terutama sebagai kontrol diri. Namun yang
terpenting adalah Anda tetap memastikan pola
makan yang sehat, serta olahraga yang teratur.
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Hal ini dimaksudkan agar maskara dan
eyeliner yang tahan air akan lebih mudah
dibersihkan tanpa melukai kulit.

Tips Merawat
Kecantikan Wanita
Sebelum Tidur
Merawat kecantikan seperti sudah menjadi kewajiban
bagi sebagian besar kaum hawa. Pasalnya, kecantikan
dapat mencerminkan bagaimana kita peduli dengan
kebersihan dan kesehatan tubuh kita.
Menjaga atau merawat kecantikan
wanita tidak hanya dilakukan pada
pagi hari, namun juga perlu dilakukan
pada malam hari sebelum tidur. Hal
ini karena wajah dan tubuh sudah
seharian terpapar matahari dan
polusi, sehingga perlu diberi nutrisi
kembali dan dirawat dengan baik.
Hilangkan rasa malas dan mulailah
rajin merawat diri dengan melakukan
beberapa tips berikut ini :

18

Tips 1 : Awali Dengan
Membersihkan Wajah
Setelah seharian beraktivitas, tidak ada

Namun untuk pemilik kulit berminyak,
disarankan untuk menghindari pembersih
dengan berbahan dasar minyak. Jika tetap
memakainya, disarankan hanya pada bagian
mata saja untuk membersihkan kosmetik yang
sulit dihilangkan dan disarankan untuk
menghindari pembersih berbahan dasar alkohol.

Tips 2 : Berikan Kulit
Nutrisi Yang Cukup
Setelah membersihkan wajah, menggunakan
beberapa jenis krim perawatan juga perlu
dilakukan agar kulit Anda tetap ternutrisi dengan
baik. Misalnya menggunakan serum yang
mengandung vitamin C dan E yang dapat
membantu mengurangi bintik hitam dan
memperbaiki kulit Anda. Selain itu, gunakan juga
krim yang merangsang pembentukan kolagen.
Kulit yang mengalami kekurangan atau kerusakan
kolagen dapat menyebabkan renggangnya pori-

pori, serta timbulnya kerutan.

salahnya menyempatkan waktu untuk

HOW BSKIN HELPS

membersihkan wajah dan melakukan
beberapa perawatan. Gunakan

ELVi memberikan Anda solusi anti penuaan

pembersih wajah berbahan lembut, dan

yang non-invasif, sedangkan V Line

untuk membersihkan sisa kosmetik,
disarankan menggunakan pembersih

membantu Anda merevitalisasi kulit yang

kosmetik yang dapat membersihkan
hingga ke pori-pori.

elastisitas kulit dan menjaga kelembapan

lelah, kusam, kendur, serta meningkatkan
juga kesegaran kulit.
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Live Kid‟s Corner

Pentingnya Imunisasi
Jenis-Jenis Vaksin
Berikut ini adalah jenis-jenis
vaksin yang
direkomendasikan oleh Ikatan
Dokter Anak Indonesia (IDAI)
dalam program imunisasi :
• Hepatitis B
• Polio
• BCG
• DTP
• Campak
• Hib
• PCV

• Rotavirus

• Influenza
• MMR

• Tifoid
• Hepatitis A
• Varisela

• HPV

Efek Samping Imunisasi
Umumnya efek samping
imunisasi tergolong
ringan, misalnya :
• Nyeri
atau
bekas
berwarna kemerahan di
bagian yang disuntik
• Demam
• Mual
• Pusing

Imunisasi diadakan untuk mencegah datangnya penyakit yang
bisa membahayakan kondisi anak di kemudian hari. Sayangnya,
beberapa isu mengenai bahaya imunisasi cukup berhasil membuat
orang tua ragu untuk memberikan imunisasi pada anaknya.
Bahkan, hingga terbentuk komunitas anti vaksin atau anti
imunisasi di masyarakat. Lalu, bagaimana fakta sebenarnya?
Imunisasi adalah proses pembentukan
kekebalan atau daya tahan tubuh seseorang
dengan pemberian vaksin. Vaksin sendiri
merupakan agen biologis yang terdiri dari
mikroorganisme penyebab penyakit yang
sudah dilemahkan atau dimatikan, yang akan
membuat tubuh mendapat kekebalan.
Metode pemberian vaksin dalam imunisasi
beragam, ada yang dengan cara disuntikkan,
dimasukkan (ditetesi) ke dalam mulut, atau
bahkan disemprotkan ke dalam mulut atau
hidung. Sejumlah vaksin ada yang hanya
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diberikan sekali seumur hidup dan
ada juga yang perlu diberikan
secara berkala agar kekebalan
tubuh terbentuk dengan sempurna.
Bayi baru lahir memang telah memiliki
antibodi dari ibunya yang diterima saat
masih di dalam kandungan, namun
kekebalan ini hanya dapat bertahan hingga
beberapa minggu atau bulan saja. Setelah
itu, bayi akan menjadi rentan terhadap
berbagai jenis penyakit dan perlu mulai
memproduksi antibodi sendiri.

• Hilang nafsu makan
Untuk efek samping yang
tergolong parah (misalnya
kejang dan reaksi alergi),
jarang sekali terjadi.

HOW HDI HELPS
Selain imunisasi, HDI Kids 3
juga diperlukan untuk
memberikan semua nutrisi
penting yang dibutuhkan anak.

Produk ini juga mampu
meningkatkan sistem
kekebalan alami anak, serta
meningkatkan konsentrasi
dan perkembangan otaknya.
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Treatment
Apa Yang
Menyebabkan
Perut Buncit?
Seperti halnya obesitas pada
tubuh, perut buncit juga timbul
karena asupan makanan yang
melebihi energi yang diperlukan
untuk aktifitas fisik. Apabila
Anda makan terlalu banyak dan
kurang berolahraga, Anda akan
mengalami penumpukan lemak
pada tubuh, termasuk lemak di
perut.
Riwayat obesitas pada keluarga,
kebiasaan merokok, dan

stres yang tinggi juga dapat
berpengaruh pada
timbulnya perut buncit.
Selain itu, usia tua dan
ketidakseimbangan hormon
pada wanita menopause
juga dapat mempermudah
timbulnya perut buncit.

Bahaya Perut
Buncit Dan
Cara
Mengatasinya
Kondisi perut buncit dapat mengganggu
penampilan seseorang dan menimbulkan rasa

Perut buncit disebut juga obesitas

perut atau obesitas sentral.
Penyebab perut buncit disebabkan

oleh penumpukan lemak pada
bagian perut. Lemak di bagian
perut ini terdiri dari dua macam,
yaitu lemak subkutan dan lemak
viseral. Lemak subkutan adalah
lemak yang berada di bawah kulit.
Lemak ini dapat dicubit dan terlihat.
Sedangkan lemak viseral berada di
sekitar organ dalam tubuh sehingga

kurang percaya diri. Sayangnya, bukan perkara

tidak terlihat. Lemak viseral inilah
yang sering dihubungkan dengan

mudah untuk mengecilkan perut buncit.

kondisi obesitas di perut.
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Bahaya Yang Ditimbulkan Oleh Penimbunan Lemak Perut
Lemak viseral adalah tipe lemak yang paling berbahaya. Kumpulan lemak viseral di dalam tubuh
bisa mengeluarkan senyawa peradangan dan hormon yang dapat mengganggu metabolisme
tubuh. Senyawa-senyawa peradangan disebut juga sitokin. Senyawa ini dapat menyebabkan
peradangan ringan dalam tubuh sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung.

Senyawa lain yang dikeluarkan oleh lemak viseral adalah asam lemak bebas. Senyawa ini
akan masuk ke dalam hati dan kemudian memicu berbagai perubahan, antara lain
peningkatan produksi kolesterol buruk dan penurunan produksi kolesterol baik. Itulah
mengapa perut buncit dapat meningkatkan risiko penyakit kolesterol tinggi.
Selain itu, lemak pada perut buncit juga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, stroke, dan
serangan jantung. Hal ini karena lemak pada perut buncit dapat memicu perubahan hormon
yang mengontrol penyempitan pembuluh darah atau yang disebut dengan angiotensin.

Cara Mengecilkan Perut Buncit
Mengecilkan perut buncit memang bukanlah hal yang mudah, tapi bukan
pula berarti Anda berhenti berusaha mengurangi lemak di dalam tubuh
Anda. Mulailah menjalani hidup sehat dengan beberapa cara berikut ini :

Perbanyak aktivitas fisik

Kurangi minuman

Kurangnya aktivitas fisik
dapat membuat Anda
kesulitan mengecilkan perut
buncit. Biasakanlah
melakukan olahraga dengan
kombinasi latihan ketahanan
dan cardio. Jika sudah tidak
bisa melakukan aktivitas
olahraga berat, cobalah rutin
berjalan kaki atau yoga.

beralkohol

Hindari stres
Apabila Anda
memiliki masalah,
cobalah bermeditasi,
lakukan relaksasi, dan
berbincanglah dengan
orang terdekat Anda.

HOW HDI HELPS

Selain tidak baik untuk
kesehatan, minuman
beralkohol juga dapat
menyebabkan
perut Anda menjadi
buncit.

Tidur yang cukup
Waktu tidur yang cukup juga
dapat membantu mengecilkan

lemak pada perut.
Lemak jaringan
pada tubuh dapat
berkurang jika
tidur setidaknya
6-7 jam.

Untuk mengurangi
berat badan secara
optimal, konsumsilah
HDI Trimee II, karena
produk ini bermanfaat
untuk mengikat
molekul lemak yang
ada dalam makanan,
membantu
menurunkan

Perhatikan makanan yang
dikonsumsi
Kurangi karbohidrat dan mulai mengonsumsi
banyak sayuran, buah, produk susu rendah lemak,
produk biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak.
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kadar kolesterol
dalam darah,
serta membantu
menurunkan berat

badan.
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Live Testimonial

Testimoni Produk
Segar Berenergi Dan Tak Jadi Operasi
Nisa Qori’atul Hanim | 40 Hari | Blitar
Pada usia 40 hari, tiba-tiba Nisa

menderita Hirschsprung Disease, Nisa

Qori‟atul Hanim, anak dari Ibu Nurul
Marsiti, mengalami muntah yang hebat

juga menderita Medical NEC, Sepsis,

dan buang air besar berkali-kali.

mengharuskannya segera operasi,

Setelah beberapa hari dirawat di
rumah sakit, hasil laboratorium

namun karena berat badannya dibawah

menyatakan bahwa Nisa positif
menderita Hirschsprung Disease dan

operasi sampai berat badan Nisa

Hipotiroid, dan gizi buruk yang

normal, maka dokter menunda tindakan
normal kembali.

harus dilakukan tindakan operasi
pembuatan anus buatan di perut.
Menjelang hari operasi dilaksanakan,
ternyata Nisa mengalami lebam-lebam
pada kedua tangan dan kakinya.
Melihat hal ini, dokter pun
mengurungkan tindakan operasi dan
merujuk Nisa pindah ke rumah sakit
yang peralatannya lebih memadai.
Sesampainya di rumah sakit rujukan,
kembali dilakukan tes laboratorium
pada Nisa dan hasilnya selain

Hari demi hari terlewati, namun berat
badan Nisa tidak kunjung normal.
Dalam kepanikannya, Ibu Nurul pun
diperkenalkan dengan produk HDI.
Singkat cerita, setelah mengonsumsi
produk HDI, kondisi Nisa mulai
membaik, berat badannya mulai
naik, bahkan setelah diperiksa
kembali dokter menyatakan Nisa
negatif Hirschsprung Disease, gizi
buruk, Hipotiroid, dan Sepsis. Terima
kasih HDI!

How HDI Helps?
- HDI Clover Honey
- HDI Bee Propolis Tablet

- HDI HoneyBee Pollen

Kembali Semangat Menjalani Hidup
Surati | 51 Tahun | Kendal, Jawa Tengah

How HDI Helps?
- HDI Clover Honey
- HDI Pollenergy 520
- HDI Propoelix Plus
- HDI Royale Jelly Liquid
- HDI Dynamic Trio + Enzymeminerals

- HDI Royale Shampoo
- HDI Royale Hand & Body Lotion
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Awal Mei 2016, saya mengalami
perdarahan dan nyeri perut hebat.
Setelah dilarikan ke rumah sakit,
dokter pun melakukan tindakan biopsi
dan pemeriksaan laboratorium. Dari
hasil pemeriksaan tersebut, ternyata
saya terkena kanker serviks stadium
II B. Dokter pun menganjurkan saya
untuk secepatnya melakukan
kemoterapi atau radiasi.

perubahan secara medis, akhirnya saya

Obat yang diberikan dokter hanya

stamina tubuh saya mulai membaik. Hasil

berguna sebagai anti nyeri dan anti

pemeriksaan terakhir dokter pun menyatakan
saya mengalami perbaikan yang signifikan,

perdarahan saja, tidak membuat
perubahan positif terhadap penyakit
saya. Karena merasa tidak ada

memutuskan untuk memilih pengobatan alternatif.
Namun bukannya membaik, perdarahan saya
semakin banyak, nafsu makan juga menurun,
asam lambung meningkat, serta berat badan juga
turun drastis.

Singkat cerita, awal November 2016, saya
dipertemukan dengan produk HDI oleh anak
saya. Tanpa pikir panjang lagi, saya pun coba
mengonsumsi produk HDI. Seminggu awal,

fungsi hati, ginjal, dan cairan tubuh saya pun
semuanya normal. Terima kasih HDI!
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Pola Hidup Kembali Normal
Dengan Produk HDI
Auw Siok Lai | 63 Tahun | Makassar

Kira-kira 8 tahun yang lalu, saya merasa ada keluhan pada tubuh saya, seperti
tenaga yang cepat habis, lemas, pusing, serta cepat mengantuk dan merasa haus.
Akhirnya saya memutuskan untuk periksakan keluhan ini ke dokter. Hasil diagnosa
dokter mengatakan saya menderita Diabetes Melitus.

How HDI Helps?
- HDI Propoelix™
- HDI Dynamic 3

Singkat cerita, saya pun diperkenalkan produk HDI oleh keponakan saya. Ia
menyarankan saya untuk mengonsumsi Propoelix dan Dynamic 3 untuk mengobati
penyakit yang saya derita. Dan benar saja, baru seminggu saya mengonsumsi produk
HDI, sudah terjadi banyak perubahan, semua keluhan saya hilang, tidak lagi lelah dan
tidak cepat haus lagi, bahkan sekarang saya merasa lebih berenergi. Terima kasih HDI!

Semakin Cantik
Dengan Produk BSKIN
Rosidah Mukminah | Palembang
Awal cerita dimulai dari keinginan saya memiliki
wajah bersih dan licin. Setelah berobat ke beberapa
klinik kecantikan, hasilnya sesuai dengan yang saya
harapkan, wajah jadi 'clong banget'. Namun setelah
stop pemakaian krim (karena harganya lumayan),
wajah pun timbul jerawat, bisul, dan nanah. Rasa
frustasi dan tidak percaya diri menghantui saya saat
itu. Hingga akhirnya, saya dipertemukan dengan HDI
dan BSKIN, lalu setelah memakai produknya,
masalah wajah saya pun berhasil teratasi tanpa
menguras isi dompet. Terima kasih HDI dan BSKIN!

How HDI Helps?

ELVI, V1, W2
W3 & V3, W4, W5

How HDI Helps?
HDI Four Star adalah paket yang terdiri dari HDI Royal Jelly, HDI
Pollenergy 520, HDI Bee Propolis, dan HDI Clover Honey. Keempat
produk ini mampu bekerja sinergis untuk menjaga kesehatan Anda
dan membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit.
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Live Beeklopedia

Mengapa

Sarang Lebah
Berbentuk

Segi Enam?
Apakah Anda tahu bagaimana bentuk sarang
lebah? Ya, sarang lebah berbentuk heksagonal
atau segi enam. Lalu mengapa lebah memilih

bentuk seperti ini?
Berdasarkan hasil penelitian, para

Pada saat membangun sarangnya,

ilmuwan menyimpulkan bahwa bentuk

lebah menggunakan cara yang sangat

heksagonal atau segi enam adalah
bentuk yang paling optimal sebagai

menarik. Mereka mulai membangun

tempat penyimpanan madu, ini dilihat

sudut yang berbeda sampai akhirnya

dari segi daya tampung, efektivitas

mereka bertemu di tengah.

sel-sel tempat penyimpanan madu dari

ruang yang terbentuk, dan bahan yang
digunakan untuk membuatnya.

Selain itu, mereka juga menghitung
besar sudut antar rongga satu dengan

Sebenarnya bentuk ruang segitiga atau
segi empat juga bisa saja menghasilkan
kombinasi yang optimal, namun ternyata

yang lain. Satu rongga dengan rongga
di belakangnya dibangun dengan

bahan baku yang dibutuhkan untuk

kemiringan tiga belas derajat. Dengan
begitu, kedua sisi rongga berada pada

membuat bentuk ini lebih banyak

posisi miring ke atas. Kemiringan inilah

daripada membuat bentuk heksagonal.

yang berguna untuk mencegah madu
agar tidak mengalir keluar dan tumpah.

Ahli matematik memberikan alasannya,
“Struktur segi enam adalah bentuk
geometris yang paling sesuai untuk
memanfaatkan tiap bagian secara
maksimal. Jika sel-sel sarang madu
dibangun dengan bentuk lain, akan
terdapat bagian yang tidak terpakai,
sehingga lebih sedikit madu yang bisa

Bagaimana pendapat Anda? Hebat
bukan makhluk kecil yang satu ini?

disimpan.
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Si Sukses,
Si Tekun,
Dan Si Kerja

Keras
Dikisahkan ada 6 orang yang bernama Kesuksesan,
Kerja Keras, Ketekunan, Ketidaktahuan, Kemalasan, dan
Kekayaan. Suatu hari, Kesuksesan terjatuh ke dalam
sebuah jurang yang dalam , ia berteriak minta tolong
berharap ada yang mendengarnya dan memberikan
pertolongan. Ketidaktahuan mendengar dan berusaha
menolong. Namun karena tak mengerti apa-apa, ia pun
tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Tak lama kemudian lewatlah Kemalasan. "Malas, tolong
keluarkan aku dari sini" pinta Kesuksesan. "Maaf aku
sedang tidak ada waktu," jawab Kemalasan sambil
berlalu. Karena belum mendapat pertolongan juga,
Kesuksesan pun terus berteriak. Kali ini yang mendengar

suaranya adalah Kekayaan. "Apa yang bisa kulakukan
untuk membantumu?" ujar Kekayaan. "Tolong beri aku
tali" jawab Kesuksesan. "Tali?? Aku tidak punya benda
itu. Aku hanya punya rumah mewah, uang, mobil, hotel,
dan apartemen. Maaf aku tidak bisa membantumu,"
tegas Kekayaan pergi.
Kesuksesan hampir putus asa, tapi untungnya sahabat
yang lain datang membantu, mereka adalah Kerja Keras
dan Ketekunan. Kerja Keras segera mencari seutas tali
dan mengulurkannya ke dalam jurang. Sebenarnya Kerja
Keras tidak sanggup mengangkat Kesuksesan sendirian,
namun karena ada Ketekunan yang membantu dan
terus menyemangati, akhirnya Kesuksesan pun berhasil
selamat.
Dari cerita ini, sebenarnya kita dapat mengambil hikmah,
yaitu tanpa adanya Kerja Keras dan Ketekunan, tidak
akan hadir Kesuksesan dalam hidup ini. Kerja Keras butuh

Ketekunan. Tanpa adanya Ketekunan, usaha apapun
akan berakhir sia-sia. Ketekunan adalah kemampuan
Anda untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan.
Singkatnya, Ketekunan adalah Sahabat dari Kerja Keras.
Jadi, sudahkah Anda bekerja keras mengejar impian dan
tekun melaksanakan pekerjaan Anda hari ini?
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Learn Enterpriser On Fire

Rumondang
Lusia
Simamora

Hidup
Untuk
Menjadi

Berkat
28
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"Saya kenal HDI lewat dr. Felix Tarigan
dan Ibu Srita Sinulinggga. Tapi saat itu
saya belum mau bergabung dengan
bisnisnya, baru setelah saya terkena
kolesterol dan adik saya, dr. Agnes Viola
Simamora sudah duluan bergabung
dengan HDI, maka akhirnya saya
memutuskan untuk ikut bergabung," ujar
Ibu Lusia Simamora menceritakan awal
perkenalannya dengan HDI.
Perjalanan di bisnis HDI bukan
berarti tanpa halangan dan
rintangan. Maklum saja, Ibu Lusia

Kini Ibu Lusia pun sudah berani
mempunyai impian besar. Ia ingin
membantu sebanyak mungkin

tidak mempunyai „darah bisnis‟,
sehingga awalnya ia pesimis

rekan kerja yang juga memiliki

menjalani bisnis ini, namun karena

bisa full time di bisnis HDI, namun

ucapan Bapak Julianto, "Selama
Tidak Berdosa, Lakukan", maka

saya sudah full heart disini,"

impian. "Walaupun saya belum

terang Ibu Lusia.

Ibu Lusia pun bangkit kembali.
Diakhir kisah suksesnya, Ibu Lusia
Kini tak terasa sudah 4 tahun Ibu

pun tak lupa mengucapkan terima

Lusia menekuni bisnis HDI. Ia

kasih kepada Bapak Julianto, dr.

merasa banyak sekali kebahagiaan

Agnes Simamora, dr. Felix Tarigan,

yang ia rasakan di bisnis ini.

Ibu Srita Sinulingga, Dr.

"Saya cinta dengan HDI karena

Hendarmin, Ibu Paula, dr. Ivan

produknya yang sangat bagus

Hoesada, Bapak Adi Siswanto,

untuk kesehatan, selain itu, bisnis
ini juga mengajarkan saya untuk

Bapak Mulyadi, Ibu Wicke, Bapak

mencintai, peduli, dan terus
belajar. Keluarga besar HDI pun

Sutojo, serta Bapak Tjandra

semuanya baik hati dan low

dan motivasinya.

profile, serta support systemnya
pun luar biasa. Tak heran hal ini

"Terima kasih juga kepada adikku,

membuat HDI seperti rumah

Magdalena Simamora, Pascalis

sendiri bagi saya pribadi," ujar Ibu
Lusia.

Abner Ungaran dan jajarannya,

Tonny H. Adikardjo, Bapak Alexius
Gunawan atas semua dukungan

Melinda Limbong, Leo Simamora
dan jajarannya, Yenty Ying dan

Saat ditanya apa kunci suksesnya
menjalani bisnis HDI, Ibu Lusia

keluarga Besar Family Center

mengatakan bahwa kuncinya

Fredes Siahaan/ Hutasoit, Nitalia

adalah konsisten dan menjadikan
bisnis ini sebagai hobinya,

Silaban, Masnita Nainggolan, serta

sehingga ia tak akan pernah
bosan. "Saya berusaha untuk

Center Medan dan rekan kerja

mengasihi dan merangkul semua

sebutkan satu per satu. Go Harvest

rekan kerja. Rekan kerja adalah
asset, karena kita juga bisa

Festival In Harmony!" tutup Ibu

Sibolga, Barita Esman Dabukke, dr.

seluruh rekan kerja di Learning
lainnya yang tak bisa saya

Lusia.

sukses berkat rekan kerja yang
aktif," tegas Ibu Lusia.
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Learn Medical Consultant Profile
HDI Medical
Consultant

Bertekun,
Berusaha,
Dan
Bersyukur
Selamat pagi Bapak dan Ibu!
Perkenalkan, nama saya
dr. Kristina Listiyani Aulia.
Selain berprofesi sebagai
seorang dokter, saya juga
merupakan salah satu HDI
Medical Consultant.
Sekarang saya bertugas
di Stokis Palembang.
Saat ini, saya ingin berbagi
kisah perjalanan karier saya
sebagai seorang dokter dan
HDI Medical Consultant.
Semoga menginspirasi dan
Selamat membaca!

dr. Kristina Listiyani Aulia

MedCon Palembang

Profil
Konsultan
Medis
dr. Ivan Hoesada, M. Biomed

Chief Medical Consultant
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HDI didukung oleh para Ddokterr
Kkonsultan mMedis yang
berpengalaman dan kompeten.
Mereka bertugas untuk membantu
masyarakat agar semakin mengenal
HDI beserta produk-produknya,
serta melayani konsultasi mengenai
dunia kesehatan dan medis.

1. dr. Abdul Wahab, MS
. Agnes Erlysia, M.Kes.
3. dr.. AhmadRousdyNoorNoor, MMRS
4. dr.. ArdiyantoPanggesoeso
5. dr.. AzizahAziz, MARS
1. dr. Abdul Wahab. MS

2. dr. Afrianti

. Cahya ita S yekti
.
Tresno
8.
dr.
Djoko Susilo
8. dr. Emma Tindan, Sp.PK
6. dr. B. Teinmalar

7. dr. Devina TrisnoBuwono

9. dr. Enie Setiawati

Depo Banda Aceh II
Product
Besuki-Situbondo
LearningStokisMalangCenter Malang
Family CenterPalu
Stokis BandarLampung
Depo Banda Aceh II

Learning Center & Experience Center Jakarta

Stokis Purwokerto
Stokis Solo

Learning Center Medan

Stokis Solo Banjarsari
Stokis
Cilacap
Learning Center Pangkalan Bun
Depo Solo

9. dr. Enie Setiawati

Depo Solo

10. dr. Elly Shobichah

Depo Bungah Gresik

10. dr. Elly Shobichah
11. dr. Farida Neviani

Depo Bungah Gresik
Stokis Sidoarjo

11. dr. Farida Neviani

Stokis Sidoarjo
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Mengenal HDI Sejak SMP
dr. Kristina Aulia mengenal HDI sejak tahun
2000, saat itu ia masih duduk di bangku SMP
dan kebetulan orang tuanya baru bergabung
di HDI. Ia hanya mengetahui bisnis ini dari
kegiatan yang orang tuanya lakukan saja,
seperti mengenalkan bisnis dan produk ke
saudara dan relasi. Baru ketika berusia 17
tahun, ia ikut bergabung dan menggeluti
bisnis HDI.

Jadi Pribadi Yang
Lebih Baik
"Saya memilih berbisnis di HDI karena bisnis
ini sangat menyenangkan. Mengapa?
Karena tidak dibutuhkan modal besar untuk
mengawalinya. Modal awalnya sangat
terjangkau, sedangkan manfaat dan hasil
yang didapatkan begitu luar biasa. Selain itu,
HDI juga berhasil mengubah saya, dari yang
awalnya tertutup dan kurang bisa
berkomunikasi, sekarang menjadi pribadi
yang lebih baik lagi. Tentunya ini juga berkat
support system Billionaires yang begitu luar
biasa," jelas dr. Kristina.

dengan HDI," tambah dr. Kristina.

"Jika sebagai dokter, saya hanya bisa
menolong orang sakit, tapi berbeda dengan
di HDI, selain dapat menolong orang sakit,
saya juga dapat membantu orang yang
sehat untuk tetap fit, serta menolong orang
lain secara finansial,” ujar dr. Kristina.

Lakukan Dengan Hati
"Lakukanlah semua pekerjaan dan karya
dengan hati, karena apapun yang dilakukan
dengan hati, pasti membuahkan hasil yang
baik.” Kata-kata inilah yang selalu dipegang
oleh wanita kelahiran 8 September 1985 ini,

Di HDI, dr. Kristina memiliki banyak saudara
dari berbagai macam suku, ras, dan agama.
Ia juga senang bisa membantu banyak orang
lewat produk HDI, mulai dari sakit yang

Ucapan Terima Kasih
"Terima kasih kepada Tuhan karena sudah
mempertemukan saya dengan HDI. Terima
kasih kepada keluarga, terutama orang tua
saya, dr. Hendarmin Aulia dan Ibu Paula yang

cukup berat sampai tidak sadarkan diri
pernah ia temui. Hal-hal inilah yang berhasil

sudah menjadi supporter sejati sejak awal saya

mendukung dr. Kristina melewati kendalakendala yang coba menghalangi langkahnya,

kasih kepada Mr. Peter Chia, Mr. Brandon Chia,

memulai bisnis ini hingga sekarang. Terima
Ms. Su-Mae Chia, Mr. Donald Lee, serta seluruh

salah satunya ketidakpercayaan orang lain

tim manajemen yang tak henti-hentinya

atas niat baiknya untuk membantu.

mendukung saya sebagai Enterpriser dan

Bisnis Luar Biasa
Dan Terbaik

MedCon HDI. Dan tentunya terima kasih
kepada semua jajaran upline dan rekan kerja
yang telah menjadi saudara di bisnis ini atas

hingga akhirnya ia berhasil menuai buah
dari kerja kerasnya, mulai dari trip keliling
Indonesia, bahkan ke luar negeri bersama

"Saya yakin HDI akan menjadi Social

semua kasih sayang, cinta, dan dukungannya

Network Marketing terbesar di Indonesia

yang tiada henti.

orang tua, pemenang BSKIN Korea Reward
Trip, sampai mendapat Outstanding
MedCon Award 2017. “Sungguh semua ini

para Enterprisernya. Saya juga ingin menjadi

Untuk HDI, teruslah menjadi rumah istimewa

bagian yang ikut serta membesarkan HDI ke

bagi kami, karena HDI bukan hanya bisnis,

depannya, serta membuktikan bahwa bisnis

tetapi HDI adalah hidup kami. I Love You!

diluar bayangan saya saat mengawali bisnis
ini. Saya sangat bersyukur dipertemukan

ini adalah bisnis yang terbaik dan luar biasa,"

Salam sukses selalu!" tutup dr. Kristina.

12. dr. H. Alamsyah BN H. Hatta
13. dr. H. Sudaryo
14. dr. Hardiyono, M.Kes
15. dr. Herry Tjahjono
16. dr. Indah Juli Artati
17. dr. Ivan Hoesada, M.BioMed
18. dr. Jenny Messwati
19. dr. J Made Maitriya Sp.PD
20. dr. Kristina Listiyani Aulia
21. dr. M.A.A. Andi Nawawi, MM
22. dr. Mahmudin
23. dr. Monik Novita

yang selalu memberikan yang terbaik untuk

semangat dr. Kristina.

Stokis Cirebon & Tegal
Stokis Pemalang
Stokis Surabaya
Depo Palangkaraya
Stokis Surabaya
Stokis Semarang
Stokis Bandung
Stokis Bali
Stokis Palembang
Stokis Bangka
Depo Brebes
Learning Center Jambi - Hayam Wuruk
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24. dr. Nunung Nursilawati
25. dr. Novitasari Soesilo
26. dr. Rauw Geertje Adeleida
27. dr. Robert Ferdinandus Hatibie
28. dr. Sri Wirya Ningsih
29. dr. Stefanus Suyapno
30. dr. Wahyuniati
32. dr. Jimmy Ollich, Sp.KJ
33. dr. Tilly N Patty
34. dr. Vera Diane Tombokan

Stokis Cirebon
Learning Center Cilacap
Stokis Manado
Experience Center Jakarta
Stokis Deli Serdang
Stokis Banjarmasin
Learning Center Blitar
Stokis Makassar
Depo Cikarang
Product Center Tomohon
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BIG 2018
BATU, MALANG, 12 - 14 JANUARI 2017

BIG 2018:
Harvest Festive In Harmony
Tak hanya berbisnis saja, di
HDI para Enterpriser juga
diajarkan bagaimana
memaksimalkan potensi dalam
diri mereka masing-masing dan
menjadi pribadi yang terus
berkembang. Hal ini dibuktikan
lewat acara BIG (Billionaires
Instructor Gathering).
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Acara setahun sekali ini tepat diadakan

Eka Putra dalam sesinya, "Seringkali

pada 12-14 Januari 2018 di Kampoeng
Kidz, Batu, Malang beberapa waktu lalu.

manusia kehilangan iman dan keyakinannya

Dengan mengusung tema “Harvest Festive

besar yang dianggap mustahil. Ingatlah,

In Harmony”, BIG juga membantu para
Enterpriser untuk mampu mengenali dan

kalau kepada seekor cicak saja, Tuhan

mengubah diri menjadi lebih baik, karena
memang dari situlah segala transformasi

kelaparan, apalagi kepada Anda, Manusia!"

dimulai. Ya, dimulai dari diri sendiri.

Selain sesi yang dibawakan oleh para leader

bahwa Tuhan mampu mengabulkan hal-hal

berikan keajaiban hingga tidak pernah

yang tak henti-hentinya membakar semangat,

Selama tiga hari penuh, kegiatan para

acara BIG juga dipenuhi apresiasi perusahaan

Enterpriser dipadati oleh sesi demi sesi yang

terhadap kerja keras para Enterpriser, yaitu

memperluas wawasan dan membangun

Cash Reward Achievement. Mewakili

mental mereka. Ada sebuah perumpamaan

manajemen, hadiah uang tunai diberikan

unik yang disampaikan oleh Bapak Julianto

langsung oleh Mr. Donald Lee
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kepada para pemenang. Dan satu lagi
berita baik, HDI Explore Cruise bersama
Dream Cruise resmi diperpanjang
selama satu tahun! Yeay!
Tak berhenti disitu, acara BIG kali ini juga diisi
oleh sebuah kabar sukacita, apalagi kalau
bukan film SPI The Movie! Diawali dengan
Bapak Julianto yang membacakan lirik lagu

penandatanganan MOU (Memorandum
Of Understanding) oleh Chairman of
HDI, Mr. Brandon Chia, Founder
Sekolah Selamat Pagi Indonesia, Bapak
Julianto Eka Putra, serta Chairman of
Multi Buana Kreasi, Budi Yulianto.
Acara seremonial ini pun ditutup dengan
kemeriahan pesta kembang api sebagai
simbolik dibuatnya film SPI The Movie.

Iwan Fals berjudul Sore Tugu Pancoran, acara
kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video

Terakhir, kami mengajak Anda semua para

sejarah pembangunan SPI, serta perkenalan

Enterpriser tercinta untuk ikut mendoakan

Budi Yulianto, Ricky Kitanto, Sahrul, dan Lola

serta memberi restu agar film SPI The Movie,
mulai dari proses pembuatannya, roadshow
ke kota-kota, hingga penayangannya dapat
berjalan dengan lancar. Sampai bertemu di

Amaria selaku tim Multi Buana Kreasi yang
akan membantu pembuatan film ini. Setelah
perkenalan, acara kemudian dilanjutkan dengan

BIG berikutnya! Selamat Pagi!
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HDI 321GO : Australia
18 - 24 SEPTEMBER 2017

Ragam Pesona
Di Negeri
Kangguru
HDI 321 GO : Australia sudah
berlalu. Lihatlah wajah-wajah
para pemenang yang berhasil
menikmati wisata di Negeri
Kangguru ini. Seru sekali bukan?
Yuk, lihat testimoni mereka
setelah menikmati trip ini!

34
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Testimoni Pemenang
HDI 321 GO : Australia
Ary Ernawati : Alhamdulillah, suatu kebanggaan rasanya terpilih menjadi salah satu
pemenang trip HDI 321 GO : Australia. Sungguh luar biasa bisa mengunjungi kota yang
indah, bersih, dan menyenangkan ini. Untuk para rekan kerja yang belum beruntung, ayo
semangat! Jangan sia-siakan kesempatan meraih trip-trip seru lainnya yang disediakan
oleh HDI. Saya harap nanti kita dapat berlibur bersama-sama. Terakhir, terima kasih
kepada HDI dan Mr. Brandon yang sudah memberikan hadiah terbaik untuk kami.
Semoga di tahun 2018, kita bisa meraih semua impian-impian kita bersama.

Florenci Lempang : Kemurahan Tuhan saya diberikan kesempatan oleh HDI untuk
menjelajahi Australia, kota yang selama ini hanya bisa saya lihat di layar televisi.
Beragam destinasi seru saya datangi, mulai dari Victoria Market, Federation Square,
Parliament House, Fitzon Garden, James Cook Cottage, Shrine of Remembrance,
Tangalooma Island Resort, Dream World Gold Coast, SkyPoint Observation Deck,
hingga Surfers Paradise Australia, dan beragam destinasi seru lainnya.

Semua biaya perjalanan dan kegiatan juga sudah ditanggung oleh HDI. HDI is
the best! Trip HDI 321 GO : Australia keren banget! Ini pengalaman yang
sungguh luar biasa. Saya makin semangat, percaya, dan yakin kalau saya bisa
sukses lewat bisnis ini. Terima kasih HDI!

Mitjon Djohansjah : Alhamdulillah, saya adalah salah satu pemenang trip HDI
321 GO : Australia. Berkunjung ke Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Sydney,
dan kota lainnya tentu menjadi kenangan yang luar biasa bagi saya. Saya
sangat menikmati perjalanan disana, belajar budaya dan adat istiadat
setempat, serta melihat kota besar yang bersih dan teratur.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada PT. Harmoni Dinamik Indonesia,
Mr. Brandon Chia, Bapak Julianto Eka Putra, Ibu Yenny Tantono, Bapak Ino
Mulyadi, Bapak Arief Bowo Prayoga, Ibu Fisty Hubert, serta seluruh rekan kerja
HDI dan Billionaires lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Seven Syafril Simbolon : Perjalanan trip dari hari pertama sampai hari terakhir
semuanya asyik dan penuh inspirasi. Banyak hal baru yang siap saya ceritakan
kepada para rekan kerja. Terima kasih kepada upline atas segala supportnya
dalam segala situasi, terima kasih kepada downline yang sudah seperti
keluarga dan mau hidup sehat, sejahtera, bahagia, serta terima kasih kepada
HDI untuk semua pelayanannya. Semoga ke depan HDI akan semakin jaya!
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HDI 321GO - Royal Caribbean Cruise
27 NOVEMBER 2017 - 1 DESEMBER 2017

Royal Caribbean Cruise :
Enjoy A Spectacular Day

Phuket, Thailand. Di atas kapal mewah
ini, para Enterpriser meneruskan kegiatan
dengan makan malam di Windjammer/
Rhapsody In Blue dan menikmati show
dance di Tax Savoix. Selanjutnya, hari ini
pun ditutup dengan mengikuti sesi Bapak
Julianto Eka Putra dan merayakan ulang
tahun Ibu Jery Andrina.

Day 3: 29 November 2017
Day 1: 27 November 2017

di Windjammer Café. Usai dari sana, para

Hari ini, kapal tiba di Phuket, Thailand.

Siapa yang tidak ingin mengunjungi

Enterpriser melanjutkan kegiatan dengan

Singapore, Penang, dan Phuket? Semua

Kegiatan dibuka dengan mengunjungi Wat
Chalong, kuil terbesar yang ada di Phuket.

pasti menginginkannya, bukan? Seperti di

melihat parade Dream Works di depan Royal
Promenade Café dan production show di Tax

HDI, pada 27 November 2017 hingga

Savoy Theater. Hari pertama pun ditutup

1 Desember 2017 kemarin, sebanyak
300 Enterpriser HDI 321 GO : Royal
Caribbean Cruise berkesempatan
untuk mengunjungi tempat tersebut.

dengan merayakan bersama-sama ulang

Arsitektur bangunan kuil yang begitu detail
dan semarak sukses menimbulkan decak
kagum para Enterpriser yang melihatnya.

tahun Bapak Ahmet Mazet Lehmana.

Sembari menikmati minuman favorit di
Phuket, yaitu kelapa bakar, para

Day 2: 28 November 2017

Enterpriser melanjutkan perjalanan menuju

Setelah berkumpul di dua bandara

Hari kedua kapal merapat di Penang,
Malaysia. Disini para Enterpriser dapat

Pornthip Phuket dan Madunan T‟Shirt
untuk berbelanja oleh-oleh.

keberangkatan, Surabaya dan Jakarta,

berbelanja coklat di Chocolate Factory

para Enterpriser pun bertolak menuju

Outlet, salah satu toko coklat terpopuler di

Selanjutnya, para Enterpriser diajak ke Big C

Changi Airport Singapore. Setibanya

Malaysia, serta membeli oleh-oleh kopi dan

Food Court, lalu kembali ke kapal untuk

disana, para Enterpriser langsung menuju
Marina Bay Cruise Center untuk check in

kue pia khas Penang untuk keluarga maupun

menikmati makan malam di Windjammer

rekan kerja. Puas berbelanja disini, para

Café, dan diakhiri dengan sesi berbagi

Cruise dan menikmati santapan makanan

Enterpriser melanjutkan perjalanan menuju

pengalaman trip HDI 321 GO bersama
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Hari ini kapal berlayar kembali menuju
Singapura. Selama seharian penuh, para

sorak-sorai mereka ketika pemain
band memainkan lagu poco-poco.
Dengan antusias, mereka
bersama-sama menari poco-poco
dengan tamu-tamu kapal lainnya.

Enterpriser dapat menikmati semua
fasilitas dan show yang tersedia di kapal.

Malam harinya, para Enterpriser menikmati

Bagi pecinta olahraga, mereka dapat

gala dinner di Rhapsody In Blue. Dengan

menikmati fasilitas, seperti rock climbing,
golf, basket, fitness, whirpool, ice skating,

menggunakan baju batik, para Enterpriser

jacuzi, dan lain sebagainya. Dan bagi
pecinta kuliner, mereka dapat menikmati

Makanan lezat, dekorasi yang bagus, serta

Bapak Julianto Eka Putra.
Day 4: 30 November 2017

es krim sepuasnya di Artic Zone, makan
pizza dan kue sepuasnya di Royale
Promenade Café.

Learn

menikmati hidangan yang disediakan.
pelayanan yang memanjakan sungguh
membuat makan malam kali ini terngiang di
ingatan para Enterpriser.

Day 5 : 1 Desember 2017
Sore harinya, para Enterpriser mengikuti

Hari ini kapal merapat kembali di Marina

acara Captain Cocktail Party di area Royal

Bay Cruise Center, Singapore. Setelah

Promenade Café sembari menikmati

check out kapal, para Enterpriser langsung

minuman champaigne dan cocktail. Para

menuju Universal Studio Singapore (USS)

Enterpriser begitu menikmati alunan musik

untuk menikmati wahana permainan dan

dan menari-nari gembira. Terdengar

pertunjukan yang seru.

Wahana yang banyak dikunjungi dan dicoba
adalah Transformer, The Mummy, Water
of The World, dan Battlestar Galatica. Puas
menikmati wahana di Universal Studios
Singapore, para Enterpriser diantar kembali
ke Changi Airport, Singapura untuk kembali
ke kota asal masing-masing.

Begitu banyak pengalaman seru yang
diterima para Enterpriser selama trip HDI
321 GO. Rona wajah gembira dan bahagia
sukses menghiasi wajah mereka satu per
satu. Anda ingin seperti ini juga? Tetaplah
semangat dan yakinkan diri Anda bahwa
trip HDI 321 GO selanjutnya, sayalah
pemenangnya! Selamat Pagi!
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BSKIN SSA 12 Jakarta & 13 Bandung

Transformasi Kesehatan Kulit Dan Pendapatan

Apa Kata Enterpriser
Tentang SSA?
Belakangan ini tak sedikit orang yang
tertarik masuk ke dalam industri
kecantikan dan mempelajarinya
secara lebih mendalam. Permintaan
dari kelas menengah dalam hal ini
juga ikut melonjak. Oleh karena itu,
BSKIN kembali mengadakan
program training intensif SSA
angkatan ke-12 (17-19 Januari 2018
di Jakarta), lalu disusul angkatan ke13 (19-20 Februari di Bandung).

menangani komplain, dan bagaimana
cara mengadakan event.

Acara berjalan dalam suasana
serius tapi santai. Tak lupa, sesi
sharing dari para leader juga ikut
diadakan, karena merekalah yang
lebih dulu membuktikan bagaimana
menjalankan bisnis BSKIN Series
dapat mentransformasi kesehatan
kulit dan pendapatan mereka.

Selvina
Koesyamin,
Surabaya
"Banyak sekali
ilmu mengenai
permasalahan
kulit dan cara
penanganannya yang saya pelajari

Peserta mendaftar serta melalui proses
kualifikasi yang ketat. Hingga akhirnya

Acara kemudian ditutup dengan sesi

dari SSA. Selain pelatihannya yang

make-up dan foto ala para model

menyenangkan dan menarik, saya

terpilih 20 peserta dengan latar
belakang yang berbeda dari berbagai

profesional untuk profil peserta. Bagi

daerah di Indonesia. Program training

sesi, diserahkan pin, sertifikat, dan

dengan teman-teman sejawat yang

sengaja disusun padat dan wajib diikuti
oleh seluruh peserta untuk

kartu nama sebagai BSKIN Smart

tidak pelit berbagi pengalaman dan

Skin Advisor.

saling mendukung. Thanks BSKIN

peserta yang menyelesaikan semua

mendapatkan sertifikat kelulusan,
dimulai dari materi mengenai produk,
analisis kulit, kandungan bahan aktif,
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juga bersyukur bisa bertemu

for the great opportunity!"
Apakah Anda ingin bergabung juga?
Nantikan SSA dari BSKIN berikutnya ya!
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Consumer Event BSKIN

Stay Young With BSKIN
Sabtu, 3 Februari 2018 kemarin, Learning
Center Bandung sukses mengadakan
Consumer Event BSKIN di Grand Hotel
Preanger. Acara yang bertajuk “Stay Young
With BSKIN” ini dibuka dengan presentasi
mengenai masalah kulit yang sering dialami,
yaitu kulit kusam dan munculnya tandatanda penuaan dini. Untuk mengatasi
masalah tersebut, memang dibutuhkan
kesabaran hingga akhirnya kita menemukan
skin care yang dapat bekerja dengan

Selanjutnya, acara juga diisi dengan beauty

baik. Oleh karena itu, dr. Karina Andini
menyarankan penggunaan produk yang
sesuai dengan kebutuhan kulit, serta
diikuti dengan memperbaiki lifestyle.

dengan talkshow yang mengundang bintang
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demo oleh Chennie Ming, seorang
professional make-up artist di Bandung
yang sudah menggunakan BSKIN Series
dan mengalami transformasi pada kulitnya
yang sebelumnya bermasalah. Chennie
Ming memodifikasi penggunaan essence
dari BSKIN Series dengan menggunakan
teknik airbrush yang sangat menarik.

Medical Consultant Bandung. Berbagai
pertanyaan dilontarkan para peserta,
hingga tak terasa waktu beranjak sore.
Setelah itu para tamu undangan diberi
kesempatan untuk mencoba varian
produk yang sudah disediakan.
Masih penasaran dengan keseruan
Consumer Event BSKIN di Bandung?
Lihat foto-fotonya di bawah ini ya!

Dan sebagai penutup, acara dilanjutkan
tamu istimewa, yaitu Diamond Leader HDI,
Ibu Siauw Ven selaku pemilik bisnis sulam
alis dan juga dr. Jenny selaku

39

Learn HDI Events
Meeting Center/Stokis/Depo
15 - 17 JANUARI 2018

Growing No Limit
Bertempat di Transformer Center, Kampoeng Kidz, Batu, Malang, acara Meeting Center/Stokis/
Depo kembali digelar. Acara yang mengundang peserta dari seluruh Indonesia ini dihadiri oleh
35 Depo, 12 Product Center, 9 Family Center, 25 Stokis, dan 11 Learning Center.
Dilangsungkan selama tiga hari, acara ini mengangkat tema “Growing No Limit” yang bermakna
bahwa pada tahun 2018 ini, setiap Center/Stokis/Depo akan terus tumbuh dan maju tanpa
batas.

Acara dibuka dengan sambutan meriah dari Chairman of
HDI, Mr. Brandon Chia dan dilanjutkan dengan bernyanyi
bersama agar suasana makin bersemangat. Sebelum masuk
ke materi, para peserta juga diajak mengerjakan tugas
kelompok, yaitu menggambar HDI dimasa lalu, sekarang,
dan yang akan datang. Hasilnya sungguh luar biasa, ternyata
para peserta sangat optimis bahwa dimasa yang akan
datang, HDI akan semakin besar dan menjadi The Best
Social Network Marketing di Indonesia. Kegiatan hari ini pun
dilanjutkan dengan mengajak para peserta jalan-jalan dan
menikmati wahana di Jatim Park 3.
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Hari kedua, acara dimulai dengan outbond,
peserta diberikan misi untuk memecahkan
sandi dan mencari jawaban dari pesan yang
tertera dalam sandi tersebut. Dengan penuh
adrenalin, setiap kelompok bersaing sportif
untuk menyelesaikan misi tepat waktu.
Aktifitas selanjutnya, yaitu meeting di dalam
hall juga tidak kalah serunya, para panitia
telah menyiapkan materi-materi yang
bermanfaat bagi peserta. Materi tersebut
antara lain mengenai pencapaian
Center/Stokis/Depo tahun 2017, update
marketing tahun 2018, serta update sistem
terbaru dan konsep 4DX untuk
meningkatkan kinerja Center/Stokis/ Depo.
Acara terus berjalan seru, hingga tak terasa
sudah memasuki malam terakhir acara
Meeting Center/Stokis/Depo 2018. Panitia
telah menyiapkan makan malam dengan

dari Bapak Julianto Eka Putra, sesi tanya jawab,

serta bersama-sama menyusun komitmen di

konsep Gala Dinner. Disini para peserta telah
siap dengan performance kelompok mereka
masing-masing. Canda dan gelak tawa turut

tahun 2018.

menghiasi wajah mereka satu per satu. Acara
kemudian dilanjutkan dengan pengumuman
Best Performance Center/Stokis/Depo 2017.
Para pemenang diundang naik ke panggung

manajemen dan para pemilik Center/Stokis/

untuk menerima sertifikat penghargaan dan
ucapan selamat dari Manajemen HDI. Acara
hari itu pun ditutup dengan motivasi

salah satu peserta menanggapi acara Meeting
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“Senang sekali rasanya bisa mengikuti acara

ini. Saya merasa seperti keluarga dengan
Depo yang lain. Energi positif dalam acara ini
juga membuat saya makin bersemangat dalam

menjalankan bisnis HDI ke depannya,” tutup
Center/Stokis/Depo kali ini. Sampai jumpa di

Meeting Center/Stokis/Depo tahun depan!
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GRAND OPENING - BANDUNG

25 NOVEMBER 2017

LEARNING CENTER BANDUNG

Upaya Representative
Dan Branding
Sabtu, 25 November 2017 menjadi

“Saya merasa dengan ini, prospek

hari berbahagia bagi Learning

akan lebih percaya dengan bisnis

Center Bandung. Bagaimana tidak?
Hari tersebut Grand Opening

HDI, karena bisnis MLM untuk
sebagian besar masyarakat masih

Learning Center Bandung resmi
diadakan. Hadir pada acara tersebut

dipandang sebelah mata, ada yang
menganggap seperti money game.

Ms. Su-Mae Chia, Ms. Swee Lian,

Untuk itu, sebagai upaya

dan Ibu Adiarti Nursasanti selaku
perwakilan dari manajemen HDI,

representative dan branding, maka
kami bertransformasi,” tambah Ibu

serta Bapak Ino Mulyadi selaku
upline, dan tamu undangan lainnya.

Medyawati .

Acara yang berlokasi di Jalan
Gatot Subroto No. 47C ini berjalan
dengan lancar. Ketika
diwawancarai, Ibu Medyawati
selaku pemilik mengatakan bahwa
latar belakangnya bertransformasi
agar kantor lebih representative.

Sebagai penutup, Ibu Medyawati
juga berharap agar ke depannya
Learning Center Bandung bisa
lebih maju lagi dan berhasil
menaikkan omzet. Selain itu,
tahun ini Bandung akan menjadi
tuan rumah untuk Diamond
Summit, maka kami ingin
menjamu tamu dengan lebih baik
lagi,” tutup Ibu Medyawati.

GRAND OPENING - KUNINGAN

3 DESEMBER 2017

FAMILY CENTER
KUNINGAN

HDI Adalah
Hidup Saya
Family Center Kuningan resmi
menyelenggarakan Grand Opening
di Jalan Raya Cirebon-Kuningan,
Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat
pada 3 Desember 2017 kemarin .

belakanginya mendirikan Family Center
Kuningan, Ibu Ne Rosidah selaku
pemilik mengatakan bahwa HDI adalah
hidupnya. Oleh karena itu, ia ingin
bersungguh-sungguh mengikuti aturan
kantor pusat untuk bertransformasi.

Terlihat hadir pada acara tersebut Bapak
Hadid Putra dan Ibu Adiarti Nursasanti

Selain mengenalkan produk HDI kepada

selaku perwakilan manajemen HDI,

banyak orang di Kuningan, Ibu Ne

Bapak Mulyadi Hartono dan Ibu Wicke

Rosidah juga berharap agar ke depannya

Arinta selaku upline, serta tamu undangan

Family Center Kuningan dapat membantu

lainnya. Ketika ditanya apa yang melatar-

banyak orang lewat produk-produk HDI.
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GRAND OPENING - CIKARANG

Learn

16 DESEMBER 2017

FAMILY CENTER CIKARANG

Tempat Belajar, Belanja,
Dan Berkumpul
Family Center Cikarang resmi
mengadakan Grand Opening
di Jalan Antilop VI, No. 1B,
Cikarang, Jawa Barat pada
16 Desember 2017 kemarin.
Beberapa tamu undangan juga
terlihat hadir dalam acara ini,
salah satunya Bapak Bagus

Cikarang karena ia ingin
menyediakan tempat belajar,
tempat belanja, dan tempat
berkumpul yang lebih
nyaman dengan rekan-rekan,
serta tentunya mempunyai
ciri khas tersendiri dari
kantor-kantor lainnya.

Sutrisno selaku perwakilan dari
manajemen HDI dan dr. Tilly

Ibu Oneng juga berharap agar

Natalianty Patty selaku upline.

ke depannya Family Center
Cikarang semakin berkembang

Saat diwawancarai, Ibu Oneng

dan dapat terus melayani para

selaku pemilik mengatakan

Enterpriser dengan baik. “Dan

bahwa latar belakangnya

satu lagi yang terpenting,

mendirikan Family Center

omzetnya juga terus naik!”

GRAND OPENING - JAMBI
LEARNING CENTER JAMBI

16 DESEMBER 2017

Demi Kemajuan Enterpriser

Sabtu, 16 Desember 2017, Learning
Center Jambi resmi mengadakan
Grand Opening di Jalan Kapt.
Pattimura, No. 38C. Beberapa tamu
undangan hadir dalam acara ini,
yaitu Ibu Adiarti Nursasanti selaku
perwakilan manajemen, Bapak
Hosea Santoso dan Ibu Ni Wayan
Watiningsih selaku upline, serta
beberapa tamu undangan lainnya.
Sebagai pemilik, Ibu Heny
mengatakan bahwa latar belakang
Stokis Jambi bertransformasi

menjadi Learning Center
Jambi adalah demi
kemajuan para Enterpriser.
Beliau berharap Learning Center
Jambi dapat semakin banyak
membantu masyarakat Jambi,
baik dari segi kesehatan maupun
finansial, serta semakin dikenal
oleh khalayak umum dan nantinya
dapat bertransformasi menjadi
Brand Center.
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GRAND OPENING - SUNGAI LIAT-BANGKA

7 JANUARI 2018

FAMILY CENTER SUNGAI LIAT-BANGKA

Membantu Segi
Kesehatan Dan Finansial

Family Center Sungai Liat-Bangka resmi mengadakan Grand

agar HDI lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat Sungai Liat.

Opening di Jalan Jenderal Sudirman, No.169, Lingkar Air Merapin,
Parit Padang, Sungai Liat, Bangka pada 7 Januari 2018 kemarin.
Hadir pada acara tersebut Ibu Adiarti Nursasanti selaku perwakilan
manajemen HDI, Ibu Limelly selaku upline, serta tamu undangan

Beliau juga berharap semoga ke depannya Family Center
Sungai Liat dapat mendatangkan lebih banyak Enterpriser
aktif, serta dapat membantu masyarakat Sungai Liat dari
segi kesehatan dan finansial.

lainnya. Bapak Setiaji selaku pemilik mengatakan bahwa latar
belakang Family Center Sungai Liat-Bangka bertransformasi adalah

GRAND OPENING - PONOROGO

11 FEBRUARI 2018

LEARNING CENTER
PONOROGO

Meningkatkan
Percaya Diri
Rekan Kerja
Grand Opening Learning Center
Ponorogo resmi diadakan pada 11
Februari 2018 kemarin. Berlokasi di Ruko
Gajah Mada Kav. 21, Ponorogo, acara ini
dihadiri oleh Bapak Hadid Putra dan Ibu
Adiarti Nursasanti selaku perwakilan
manajemen, Bapak Lion Djajono selaku
upline, serta tamu undangan lainnya.

mendukung semua itu, sehingga kami
merasa ini adalah sesuatu yang bermanfaat
bagi HDI Ponorogo,” ujar Ibu Vivy selaku
pemilik menyatakan latar belakang Stokis
Ponorogo bertransformasi menjadi Learning
Center Ponorogo.
Diakhir wawancaranya, Ibu Vivy berharap
semoga ke depannya Learning Center

“Agar bisnis dan rekan kerja semakin

Ponorogo menjadi lebih baik, sehingga bisa

berkembang, maka dibutuhkan fasilitas

meningkatkan percaya diri rekan kerja dalam

yang menunjang. Disini manajemen HDI

memprospek orang dan menunjukkan bisnis

sudah mencanangkan program untuk

ini besar dan profesional.
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Blaze Of Glory

Adalah sebuah
pertunjukan yang dibuat
oleh adik-adik Sekolah
Selamat Pagi Indonesia.
Pertunjukan yang
merupakan perpaduan
dance, drama, magic, dan
akrobatik ini diangkat
langsung dari kisah nyata
adik-adik Sekolah
Selamat Pagi Indonesia.

family XVII/HDI/XXV/2018

Dengan latar belakang yang terpuruk,
seperti kehilangan orang tua, ekonomi

akhirnya dikemas dalam show "Blaze
of Glory" atau "Api Kemenangan".

yang rendah, serta keadaan yang serba
kekurangan tak serta merta membuat
adik-adik Sekolah Selamat Pagi Indonesia
kehilangan semangat. Mereka memilih

Segala usaha dan kerja keras mereka

untuk mengubah kehidupannya menjadi
lebih bersinar dan memutuskan untuk
menjadi superhero bagi keluarga mereka.

diadakan pertama kali pada acara BIG
beberapa waktu lalu sukses mendapat

Berbagai ejekan, hinaan, dan
ketidakpercayaan dari orang-orang,
bahkan keluarga terdekat, juga tak
membuat adik-adik ini berhenti berjuang
mengangkat kehidupan keluarga.

Mereka mengawalinya dengan
membangun impian besar yang ingin
dicapai, lalu mendoakan impian itu, dan
yang terakhir mencari mentor yang
dapat membantu mewujudkannya.
Semua hal inilah yang melatarbelakangi
adik-adik Sekolah Selamat Pagi Indonesia

selama kurang lebih 2-3 bulan berlatih
pun berbuah hasil yang manis.
Pertunjukan "Blaze of Glory" yang

sambutan yang baik dan beragam pujian.
"Saya berharap penonton dapat
terinspirasi setelah melihat pertunjukan
ini. Mereka dapat mengambil sebuah
pembelajaran hidup, dari yang awalnya
datang dengan masalah atau keluh
kesah, namun setelah melihat
pertunjukan ini dapat bertransformasi,
sehingga bisa berpikir dan bertindak
positif dalam hidup," ujar Sheren,

Tim Leader Dancer menyampaikan
harapannya terhadap pertunjukan
"Blaze of Glory".

membuat sebuah pertunjukan yang
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Learn Tahukah Anda?

Bagaimana Cara
Mudah Memulai

Bisnis HDI?
Bisnis HDI merupakan bisnis masa depan yang sangat
unik dan potensial di era sekarang ini. Ketika banyak
orang khawatir akan kelangsungan pekerjaan dan bisnis
mereka, bisnis HDI hadir untuk memberikan jawabannya.
“Bisnis HDI itu mudah, ibarat pergi ke sebuah tempat,
petanya sudah ada, jalan sudah ditunjukan, dan bahkan
ada juga yang mengarahkan dan memastikan kita sampai
ke tujuan, yaitu upline dan mentor-mentor kita yang lebih
dahulu sukses di bisnis ini,” ujar Bapak Mugie Wijaya.

Untuk itulah, penting rasanya para Enterpriser baru
memiliki bekal pengetahuan agar bisa memberikan
informasi yang tepat kepada orang-orang diluar sana
sehingga mau mengetahui dan memulai bisnis HDI,
salah satunya lewat How To Start.

5. Presentasi Dan Follow Up
Seorang Enterpriser harus bisa melakukan presentasi
standar. Baru setelah dipresentasi, apapun hasilnya
ditindaklanjuti atau follow up untuk diarahkan ke pertemuan
berikutnya dan aktif menjalankan bisnis HDI.

6. 3M
Seorang Enterpriser harus melakukan 3M untuk terus bertumbuh :

• Membaca buku-buku yang dianjurkan
• Mendengarkan CD/melihat DVD
•Mengikuti pertemuan-pertemuan secara rutin

7. Konsultasi
Seorang Enterpriser harus bertanya kepada orang
yang tepat mengenai bisnis HDI, yaitu upline qualified
sendiri atau upline leader masing-masing.

8. Edifikasi

Dasar yang berisi 9 langkah sukses, dimana 9 langkah ini

Seorang Enterpriser harus mempromosikan upline,
downline, crossline qualified, buku, CD/DVD, serta
pertemuan-pertemuan secara terus menerus.

merupakan saripati pengalaman para Leader yang sudah

9. Duplikasi

puluhan tahun menjalankan bisnis HDI dan sukses memiliki

Seorang Enterpriser harus melipatgandakan pengetahuan dan

jaringan besar dan pendapatan yang besar pula, sehingga

kemampuan dirinya ke downline agar hasilnya pun berlipat ganda.

How To Start adalah salah satu training dari 5 Training

dipastikan siapapun yang bergabung di bisnis HDI dan
mempelajari serta menerapkan 9 langkah sukses ini dengan
baik dan benar, maka ia akan sukses seperti para Leader.

1. Yakin

Ingin mendapatkan pelatihan lebih detail lagi? Silahkan
datang ke PELICAN IMPOR (Pelatihan Lima Training
Dasar) yang diadakan 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu
oleh Leader-Leader HDI di Center terdekat Anda.

Seorang Enterpriser harus mulai mengawali bisnis dengan
memiliki keyakinan bahwa dirinya bisa sukses di bisnis ini.

2. Impian
Seorang Enterpriser harus membuat target yang
ingin dicapai dalam jangka pendek, menengah, dan
panjang, serta membuat Dream Book/Buku Impian.

3. Membuat Daftar Nama
Seorang Enterpriser harus menulis nama-nama
yang hendak diprospek sebanyak mungkin dalam
buku khusus, yaitu Buku Daftar Nama.

4. Membuat Janji/Mengundang
Seorang Enterpriser harus membuat janji efektif,
serta mengundang prospek untuk bertemu agar
dapat dipresentasi.
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Enterpriser On
Selamat pagi! Apa kabar Anda? Apa kabar Media Sosial Anda?
Ya, Media Sosial sebagai bukti kemajuan zaman tidak akan dapat Anda hindari.
Jangan langsung antipati atau alergi dengan MedSos, Bapak dan Ibu. Jadilah
pengguna MedSos yang menebarkan nilai kebaikan, semangat sehat, dan
motivasi sukses. Izinkan banyak orang melihat inovasi dalam bisnis Anda.

Kontributor:

dr. Roy
Sugiowantono
Roy
Sugiowantono

Tali Kasih Untuk
Korban Banjir Pacitan
Seperti yang telah kita ketahui,
beberapa waktu lalu banjir sempat
merendam sejumlah Desa di Kabupaten
Pacitan, diantaranya sebagian Desa
Sidomulyo (Kecamatan Ngadirojo),
Desa Lorok dan Desa Kebonagung
(Kecamatan Kebonagung), Kecamatan
Pacitan, serta Kecamatan Arjosari.

Banjir yang berasal dari hujan deras
sejak Senin, 27 November 2017 lalu ini
merupakan dampak siklon tropis
Cempaka yang mengakibatkan cuaca
ekstrem di sejumlah wilayah di
Indonesia, terutama di Jawa dan Bali.
Tak hanya mendapat perhatian dari
pemerintah, musibah ini juga menarik
perhatian HDI, Billionaires, serta adik-adik
Sekolah Selamat Pagi Indonesia untuk ikut
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membantu dan mendukung para
korban. Sulitnya akses menuju lokasi
dan tingginya intensitas hujan sempat
menjadi kendala bagi para relawan.
Namun karena semangat yang tak
pernah putus dan keinginan untuk
membantu yang selalu ada, akhirnya
Tuhan pun memberikan kemudahan.

sekedar bisnis, namun HDI benar-benar

Sepanjang perjalanan, para relawan melihat
dampak dari musibah ini, seperti rumah yang
hancur dan jembatan yang putus. Sungguh
tak terbayangkan apa yang

sekolah, serta uang tunai.

para korban rasakan setelah
musibah ini berakhir.

dan tetap semangat menghadapi semua ini.

Setibanya di lokasi, para relawan disambut
dengan baik oleh para korban musibah.

tanpa memandang suku, agama, ras,
ataupun golongan adalah tugas kita. Karena

Mereka sangat berterima kasih atas

yang terpenting adalah bagaimana kita bisa

kedatangan para relawan kesini."Saya
benar-benar merasakan persaudaraan dari

menjadi berkat bagi orang-orang di
sekeliling kita," tutup dr. Roy selaku salah

HDI, Billionaires, serta adik-adik Sekolah

satu perwakilan dari HDI, Billionaires, dan

Selamat Pagi Indonesia. Tak hanya

adik-adik Sekolah Selamat Pagi Indonesia.

membuktikan moto-nya, yaitu Live, Learn,
Love," ujar salah satu korban bencana.
Selain memberikan dukungan moril, HDI,
Billionaires, serta adik-adik Sekolah
Selamat Pagi Indonesia lewat para relawan
yang datang juga ikut membantu para
korban dengan dukungan materiil, berupa
sembako, beberapa produk HDI, alat tulis

"Kami berharap dengan kedatangan kami
kesini, para korban musibah dapat terhibur
Ingat, sebagai sebuah keluarga, saling
membantu, menguatkan, dan mendukung,
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Mencicipi Kemewahan
Dream Cruise
Berlibur menggunakan kapal pesiar adalah mimpi setiap orang. Disana
Anda dapat merasakan bagaimana nuansa berlibur di tengah lautan luas
ditemani fasilitas-fasilitas yang begitu mewah dan siap memanjakan Anda.
Seperti yang diceritakan Bapak Alexius Sutojo. Beberapa waktu lalu, beliau
bersama perwakilan manajemen HDI sempat menyurvei bagaimana
kemewahan kapal pesiar termewah pertama di Asia ini.
“Wow! Luar biasa! Dream Cruise adalah kapal yang sangat besar, interiornya
bagus, teknologinya canggih, fasilitas-fasilitasnya sangat mendukung liburan
Anda, yang jelas kapal ini jauh lebih mewah dari kapal lainnya. Anda tidak
akan merasa seperti di kapal, tetapi seperti di hotel bintang 5,” ujar Bapak
Alexius menceritakan kekagumannya terhadap kapal pesiar Dream Cruise.

Ko Alex, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa apa yang dipostingnya
dalam sosial media bermaksud untuk mengajak para Enterpriser berlomba
mendapatkan trip ini. “Apa yang saya posting di sosial media dengan keadaan
aslinya itu jauh berbeda. Seperti halnya makan, bila Anda tergiur dengan foto
makanan, namun tidak mencicipinya langsung, apa gunanya? Itulah yang
membuat saya terus memposting dan mengajak Anda untuk meraih
kesempatan mewah ini,” tambah Ko Alex.
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Saat surveinya, Ko Alex menceritakan agar
para Enterpriser tidak melewatkan kelima hal
ini nantinya, yaitu :
1. Arena bermain air, salah satunya Water Slide Park,

2. Wahana bermain tali yang menantang
adrenalin, yaitu Ropes Course,
3. Berbagai hidangan makanan yang begitu lezat,

4. Show kelas dunia yang pasti membuat
Anda berdecak kagum, serta
5. Area belanja barang branded yang
ditawarkan dengan harga murah.
“Ayo segera raih kesempatan berlibur di kapal
mewah ini. Jangan batasi kemampuan Anda,
karena kalau tidak dicoba, Anda tidak akan tahu
apa hasilnya. Kalau dulu waktu kecil, kita dituntut
untuk meraih nilai raport yang bagus dan naik
kelas. Begitu juga setelah dewasa, harusnya kita
juga bisa naik kelas setiap tahunnya, salah
satunya dengan meraih trip ini,” tutur Ko Alex.
Diakhir liputannya, Ko Alex tak lupa
memberikan tips agar para Enterpriser
berhasil meraih kesempatan ini, “
Pertama, milikilah keberanian dan
harapan. Percayalah bahwa Anda pasti
bisa dan akan mendapatkannya. Bila
Anda sudah memulainya dengan itu,
saya yakin Sang Pencipta juga akan
memberikan kesempatan. Selanjutnya,
tak hanya menjual produk saja, Anda
juga harus mempelajari bisnisnya dan
melengkapinya dengan mengikuti
training agar Anda mendapatkan
ilmunya. Praktekanlah itu semua,
jangan ragu untuk terus mencoba.
Bukalah diri untuk berkonsultasi bila
menemui hambatan, dan terakhir
tetaplah semangat!” tutup Ko Alex.

HOW TO WIN THIS

Syarat & Ketentuan:
1. Peserta wajib memberikan nomor telepon/handphone
beserta alamat email yang dapat dihubungi HDI untuk
mengirimkan informasi terkait dengan promo (Prosedur
pendaftaran nomor telepon dan email dapat dilakukan di
website HDI One mulai 1 Mei 2017).
2. Downline Enterprise Manager yang diperhitungkan dalam promo
ini dapat berasal dari level 1 atau level kedalaman, tetapi harus
berasal dari jalur baru yang berbeda yang bergabung sejak

1 Maret 2017.
3. Bulan Desember 2019 merupakan bulan terakhir
untuk menyelesaikan kualifiikasi promo.
4. Selama masa periode promo, apabila di bulan pertama
Enterpriser sudah memiliki 4 jalur baru Enterprise Manager,
maka akan dihitung sebagai bulan dimana Enterpriser
memulai kualifiikasi promo.
Info lebih lanjut, silahkan baca brosur terkait yang dapat
diperoleh di Center/Stokis/Depo terdekat Anda.
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Tak hanya mendapatkan pengakuan bisnis secara internasional, HDI

juga semakin mengukuhkan posisinya di dunia medis dan ilmiah.

Hal ini terbukti lewat beberapa penghargaan berikut ini.

APAC Insider
Majalah APAC Insider memberikan

MIMS

memiliki komitmen, antusiasme,
keahlian, serta kemauan untuk

MIMS atau Monthly Index of Medical
Specialities, merupakan buku berisi daftar
obat dan suplemen kesehatan yang
direferensikan secara ilmiah oleh dunia
kesehatan atau medis. Produk-produk
HDI pun disambut baik dalam buku ini:

melakukan hal berbeda berdasarkan

1. HDI Origins™ Bee Propolis

pasar industri dan sektornya.

2. HDI Origins™ Bee Propolis Complex

penghargaan kepada perusahaan top
performer yang memiliki komprehensif
terbaik di wilayah Asia Pasifik dan

Seperti calon kandidat penerima

3. HDI Origins™ Dynamic 3
4. HDI Origins™ Pollenergy 520
5. HDI Origins™ Royale Jelly Liquid
6. HDI Origins™ Royal Jelly
7. HDI Propoelix™
8. HDI Propoelix™ Plus

penghargaan lainnya, HDI telah diaudit

9. HDI Bee Botanics™ Propolis Mouthwash

oleh dewan juri dengan pertimbangan
kinerja selama 12 bulan terakhir untuk

10. HDI Bee Botanics™ Leave-in
Daily Serum with Royal Jelly

memastikan HDI layak menerima

11. BSKIN V3 Intense PAF Concentrate

penghargaan dari APAC Insider.

12. BSKIN W3 Enriched Brightening Serum

Informasi ini dapat selalu diupdate melalui media sosial HDI.

HDI pun kini berdiri sejajar dengan
7289 brand lainnya di Indonesia. Anda
dapat membeli buku MIMS di Center,
Stokis, dan Depo terdekat di kota Anda.
Dukungan Anda yang membuat kami
dapat mencetak prestasi ini.

Produk HDI dan BSKIN lolos seleksi dari
jaringan mitra industri dan telah melalui
proses pengamatan yang dalam.
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Frontier
Consulting
Group
Pada semester ke-2 tahun 2017, HDI
mendapat pengakuan sebagai salah
satu MLM terbaik pilihan pelanggan
dalam kategori Corporate Image dari
survei yang dilakukan badan survei
Frontier Consulting Group.

Survei ini dilakukan kepada 3000
responden dari berbagai kalangan
dan latar belakang. Kriteria
penilaian yang ditetapkan meliputi:

1. Quality
2. Performance
3. Responsibility
4. Attractiveness
Mari bersama tetap semangat
mempertahankan, bahkan
meningkatkan prestasi ini
untuk cakupan yang lebih luas
lagi, sehingga HDI menjadi
Social Network Marketing
Company terbaik di Indonesia.
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BSKIN AWARDS

CLEO Singapore
Clear Skin Awards 2018:
Natural Balance Essence
(V2)
Intense PAF Concentrate
(V3)
Rich Bubble Cleanser
(W1)

NYLON Magazine
Singapore
Editor‟s Pick NYLON
Beauty Hit List
2017: ELVi

ELLE Magazine
Singapore
Best Skincare Device
2017: ELVi

CLEO Singapore
Most Worthy
Serum Investment:
Intense PAF
Concentrate (V3)

Product Review

on Media
APAC Award:
Skincare
Product of the
Year 2016:
Enriched Brightening
Serum (W3)

Style Magazine
Singapore
Best Vitamin C Serum
2016: Intense PAF
Concentrate (V3)
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Majalah Dewi Indonesia
(cetak dan website)
Herworld Indonesia
(website)
ELLE Indonesia
(website)
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W LINE
W1 Rich Bubble Cleanser

Glossarium Produk

Foam pembersih wajah yang sangat lembut
dan bebas bahan pengawet berbahaya.

W2 Even Tone Essence
Mempertahankan pH kulit wajah agar
tetap seimbang.

W3 Enriched Brightening Serum
Memudarkan pigmentasi di kulit dan
mencerahkan dalam waktu enam minggu.

W4 Illuminating Day Cream
Krim pagi yang mampu meningkatkan
kecerahan kulit dengan kandungan Arbutin.

W5 Refining Night Cream
Krim malam kaya nutrisi yang
melembapkan dan menenangkan kulit.

TRAVEL KIT
W-LINE Travel Kit
V-LINE Travel Kit

V LINE
V1 Soft Bead Cleanser

anti-oksidan kuat di permukaan kulit. Meremajakan,

Mengandung butiran micro-beads yang bekerja
sebagai scrubs akan mengangkat kotoran
hingga ke pori-pori.

mengencangkan, dan mencerahkan kulit.

V2 Natural Balance Essence

V4 Active Day Cream
Krim pagi yang sudah lolos uji alergi dan
melindungi kulit dari sinar UV.

Mempersiapkan kulit untuk menerima perawatan tahap
selanjutnya dan mengangkat sisa bahan kimia di kulit.

V5 Regenerative Night Cream

V3 Intense PAF Concentrate

Memberikan makanan bagi kulit pada
saat kita beristirahat di malam hari.

Krim mengandung 20% vitamin C yang menjadi

ELVi
ELVi
Teknologi iontophoresis yang
meningkatkan penyerapan serum

ke dalam kulit. Getaran, panas,
dan cahaya LED dari ELVi akan
meningkatkan produksi kolagen

dan mengencangkan kulit.

Glossarium
Produk
HDI Origins™
Pollenergy 520
Mengandung nutrisi
penting yang
dibutuhkan tubuh
untuk meningkatkan
stamina dan energi.

HDI Naturals™
Clover Honey

Propoelix™
Memaksimalkan kekebalan tubuh,
terutama untuk penderita DBD,
dan dapat membantu mengatasi
penyakit degeneratif.

HDI Origins™
Royal Jelly
Suplemen untuk
menunda proses
penuaan, serta
mempertahankan
keremajaan dan
kelenturan kulit.

HDI Origins™
Bee Propolis
Memiliki anti-oksidan
400 kali lebih tinggi
dibandingkan satu
gram jeruk untuk
meningkatkan sistem
pertahanan tubuh.

Madu premium yang
kaya akan nutrisi dan
enzim untuk mengatasi,
memperlancar, dan
memelihara sistem
pencernaan.

HDI Naturals™

Propoelix™ Plus
Propoelix™ dengan tambahan bahan-bahan
premium (Ekstrak Jamur Lingzhi, Shiitake &
Maitake) yang efektif meningkatkan
kekebalan tubuh untuk menolak dan
menghancurkan tumor dan kanker.

Proliz
Permen untuk mengatasi
iritasi dan melegakan
tenggorokan. Bebas gula
sehingga aman bagi para
penderita diabetes.

Dynamic Trio +
Glucosamine Sulphate

HDI Kids™
Kids 3
Suplemen yang
dibutuhkan anak
untuk meningkatkan
konsentrasi dan
fokus.

Efektif untuk menjaga kesehatan
sendi dan membantu memperbaiki
tulang rawan yang rusak.

Dynamic Trio +
Enzymeminerals
Sebuah solusi yang tepat untuk
mengatasi masalah pencernaan
dan memelihara kebugaran tubuh.

HDI Origins™
Dynamic 3
Menggabungkan Royal
Jelly, Bee Propolis,
dan Bee Pollen untuk
menambah daya
konsentrasi bagi Anda
yang aktif.

HDI Kids™
HoneyBee
PollenS

Dynamic Trio +
Saw Palmetto

Tablet kunyah untuk
meningkatkan daya
tahan tubuh si kecil.

Terbukti membantu mengatasi
masalah penyumbatan saluran buang
air kecil dan pembengkakan prostat.

Polifrez
Trimee II

Kandungan tea tree oil dan
propolisnya berfungsi untuk

Mengandung chitosan
yang secara signifikan
dapat mengurangi
penyerapan lemak
dalam tubuh.

menghambat dan membunuh

B•SKIN
BB Cream
Memberikan perlindungan
dan perawatan kulit agar
tetap terlihat cerah dan
bercahaya. Cocok untuk
kulit wajah wanita Asia.

bakteri berbahaya dalam mulut.

Bee Botanics™
Propolis Facial
Wash Gel

Bee Botanics™

Membantu mencegah
dan mengurangi jerawat,
membersihkan pori-pori,
dan menghindarkan kulit
dari bakteri menular.

with Honey Extract

Aloe Propolis Cream
Krim antiseptik alami untuk

membantu mempercepat
proses penyembuhan luka.

Bee Botanics™
Propolis
Mouthwash
Obat kumur yang
mampu melawan bakteri
penyebab bau mulut
dan juga berfungsi
sebagai anti plak.

Bee Botanics™ HAIR TREATMENT SERIES
Bee Botanics™
Strengthening
Shampoo with
Royal Jelly
Kandungan formulanya
dapat memperbaiki serta
menguatkan rambut dan
kulit kepala Anda.

Bee Botanics™
Nourishing
Conditioner
with Royal Jelly
Membuat rambut sehat dan
berkilau, melembutkan
rambut serta memudahkan
dalam menata rambut.

Bee Botanics™
Leave-in Daily Serum
with Royal Jelly
Berfungsi untuk mengurangi
rambut rontok dan merangsang
pertumbuhan rambut Anda.

Pure F-Tec1
Teknologi yang
digunakan Pure FTEC1 memastikan
Anda dan keluarga
mendapatkan air jernih,
bersih, dan berkualitas.

Bee Botanics™
Propolis
Toothpaste
Mengandung
Propoelix™, Green

Tea, Tea Tree Oil,

dan Peppermint
yang membantu
menyegarkan
napas,
mengurangi bau
mulut, mencegah
sariawan, menjaga

kesehatan gusi,
serta memastikan

gigi tetap sehat.

Royale Whitening
Toothpaste

Royale
Shampoo

Royale
Shower Gel

Royale Hand &
Body Lotion

Diformulasikan untuk
melindungi rambut
dari bakteri akibat
polusi sehingga
rambut sehat
bercahaya.

Membantu melembapkan
kulit dan menjadikan kulit
lebih lebih dan sehat.
Aroma green tea-nya
menyegarkan Anda
sepanjang hari.

Mengandung
bahan-bahan pilihan
untuk melindungi
kulit dari bakteri dan
radikal bebas.

Mengandung propolis, green tea, dan
tea tree oil yang berfungsi memutihkan
gigi dan memelihara kesehatan mulut.

Love
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Ternyata Memiliki Pasangan Satu
Profesi Punya Banyak Keuntungan
Sebagian orang beranggapan, jika memiliki pasangan yang satu profesi
dengannya tidaklah menyenangkan atau bahkan membosankan.
Tapi, tahukah Anda kalau satu profesi
dengan pasangan justru memiliki
banyak keuntungan? Berikut
keuntungan yang Anda akan dapatkan
bila satu profesi dengan pasangan.

2. Memiliki Impian
Yang Mirip

4. Memiliki Banyak
Bahan Obrolan

Setiap pekerja tentunya memiliki harapan dan

Membicarakan soal pekerjaan dan rekan

ambisi untuk masa depan kariernya. Akan

kerja akan terasa lebih seru bila kalian

sangat menyenangkan apabila pasangan

memiliki profesi yang sama, karena kalian

1. Lebih Memahami
Jadwal Masing-Masing

memiliki impian yang sama terhadap

memiliki ritme kerja yang mirip, sehingga

kariernya, karena Anda dan pasangan akan

bisa memahami cerita masing-masing.

Dokter, suster, wartawan, dan polisi seringkali
harus bekerja 7x24 jam, tergantung

dari shift yang mereka terima. Bahkan,
pekerjaan tersebut membuatnya harus
rela dipanggil kapanpun. Dengan profesi
yang sulit untuk menentukan waktu,
akan sangat menguntungkan apabila
Anda mendapatkan pasangan dengan
profesi sama. Dia akan memahami jam
kerja Anda dan begitu juga sebaliknya.
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saling mendukung untuk mencapai itu.

3. Merencanakan
Momongan Lebih Mudah
Memiliki pekerjaan yang sama akan
membuat Anda lebih mudah dalam
merencanakan segala sesuatu yang
berhubung dengan masa depan keluarga,
salah satunya memiliki momongan. Hal ini
karena Anda dapat mengetahui kapan
waktu yang tepat untuk kebaikan keluarga
yang disesuaikan dengan pekerjaan Anda.

5. Bisa Memberikan Saran
Pekerjaan Dengan Baik
Tentunya kalian akan saling memahami
dengan pekerjaan masing-masing,
sehingga memberi saran dan nasehat
tentang pekerjaan akan sangat membantu.
Terutama saat menemui pekerjaan yang
sulit, Anda dapat menanyakannya
langsung pada pasangan Anda.
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Motivation

Learn

TOP SALES CENTER/STOKIS/DEPO ACHIEVEMENTS

Seluruh Indonesia (Periode November 2017 - Januari 2018)
1

STOKIS SURABAYA
Julianto Ekaputra

6

LEARNING CENTER MEDAN dr.
Felix L Tarigan/Srita Sinulingga

2

LEARNING CENTER BANDUNG Ir.
Medyawati S.

7

STOKIS PALEMBANG
Limelly

3

LEARNING CENTER GADING SERPONG

8

STOKIS KEDOYA - JAKARTA BARAT

4

LEARNING CENTER KEDIRI
Indahwati/Eddy Handjaja

9

STOKIS SAMARINDA
Rudy Cahyadi

5

STOKIS SEMARANG
Tjandra Gunawan

10

Dafik/Nina Virgina

Toni Wongkar/Desyanna Suryadi

LEARNING CENTER BLITAR
Donny Darmawan

Top Sales Center/Stokis/Depo - per Wilayah (Periode November 2017 - Januari 2018)
Wilayah

Jawa+Madura

1
2
3

STOKIS SURABAYA
Julianto Ekaputra
LEARNING CENTER
BANDUNG
Ir. Medyawati S.
LEARNING CENTER
GADING SERPONG
Dafik / Nina Virginia
LEARNING CENTER

4 KEDIRI

Indahwati /
Eddy Handjaja

Wilayah

Wilayah

Wilayah

Bali+Indonesia Timur

Kalimantan

Sulawesi

1

STOKIS BALI
Hosea Santoso

2

STOKIS AMBON PATTIMURA
Florenci Lempang Sp

SENTANI
3 DEPO
Bambang Sutrisno

5

2

LEARNING CENTER
PANGKALAN BUN
Rosita Dewi

3

FAMILY CENTER
BALIKPAPAN
Sri Wiyono, Se

PRODUCT CENTER

BANJARMASIN
- JAYAPURA
4 PAPUA
4 STOKIS
Undaan Subroto
Dra. Rentaida Hutagalung
DEPO WAYAME

STOKIS SEMARANG
Tjandra Gunawan

1

STOKIS SAMARINDA
Rudy Cahyadi

5 Grace Julia Sopacua

FAMILY CENTER KUTAI

5 BARAT

1

STOKIS MAKASSAR Johnny Lauw Wai Tjiong

2

STOKIS MANADO
Serlyani Khosama

Wilayah
SUMATERA+KEPRI+BABEL

1

LEARNING

MEDAN

CENTER

dr. Felix L Tarigan
/ Srita Sinulingga

2

STOKIS
PALEMBANG
Limelly

DEPO GORONTALO II
3 Meiske Riska Momongan 3 STOKIS JAMBI

Henny Kusumawardhani

PRODUCT CENTER

4 TOMOHON-SULUT

Dr. Vera DIane Tombokan
CENTER PALU
5 FAMILY
Vonny Belaongan

Henny Bernadeth Korah

4

STOKIS PEMATANG-

SIANTAR

Joni

5 LEARNING CENTER
JAMBI - HAYAM
WURUK David
Supargo/Rahaju Latif

Seluruh Indonesia (Periode November 2017 - Januari 2018)
1. LEARNING CENTER BANDUNG
2. STOKIS SURABAYA
3. LEARNING CENTER GADING SERPONG
4. STOKIS SEMARANG
5. STOKIS PALEMBANG
6. LEARNING CENTER PANGKALAN BUN
7. STOKIS KELAPA GADING
8. STOKIS KEDOYA-JAKARTA BARAT
9. STOKIS SAMARINDA
10. DEPO KESUGIHAN - CILACAP

Ir. Medyawati S.
Julianto Ekaputra
Dafik / Nina Virginia
Tjandra Gunawan
Limelly
Rosita Dewi
Ignatius Ara Wijaya
Toni Wongkar/Desyanna Suryadi
Rudy Cahyadi
Dr. Aruan Suryana

*Data dihitung berdasarkan total sales BV periode November 2017- Januari 2018
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Majalah Family akan mengulas Stokis-Stokis di

Profil C/S/D
Learning Center Gading Serpong

! berbagai kota sebagai penghargaan bagi para
Enterpriser, sekaligus pemilik Stokis yang sudah
bekerja keras mengelola Stokisnya. Pada edisi
kali ini, kami akan mengulas Learning Center
Gading Serpong milik Bapak Dafik dan Ibu Nina.
"Sungguh tak pernah terbayangkan sebelumnya apa yang kami capai
sampai hari ini. Ketika masuk 4 tahun usia perjalanan, kemurahan Tuhan
kami boleh masuk dalam 5 besar Top Sales Nasional. Berbagai kendala
dan tantangan datang silih berganti. Tetapi berkat penyertaan Tuhan,
dukungan penuh manajemen HDI Pusat, serta support dari upline,
downline, crossline, para Enterpriser daerah Tangerang, dan juga staff
internal Learning Center Gading Serpong, maka kami berhasil
melewatinya," ujar Bapak Dafik dan Ibu Nina Virginia Christine membuka
kisah sukses Learning Center Gading Serpong.

Suatu pengalaman berkesan bagi Bapak Dafik dan Ibu Nina, karena
dengan adanya Learning Center Gading Serpong ini, mereka memiliki
tempat untuk belajar dan bertumbuh bersama, berbagi suka dan duka,
serta saling mendukung dan memotivasi antar keluarga besar
Enterpriser HDI di Tangerang dan sekitarnya.

Menurut pasangan ini, berbagi dan bermanfaat untuk orang di
sekitar merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Untuk
itu, mereka ingin Learning Center Gading Serpong juga dapat
menjadi tempat saluran berkat bagi banyak orang.
Kami sadar masih banyak kekurangan dalam pelayanan kami. Oleh karena
itu kami terus memperbaiki diri lewat setiap masukan dan kritikan. Kami
berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dari hati. Doa dan
harapan kami, dengan bergandengan tangan satu sama lain melalui bisnis
HDI, kami dan para Enterpriser boleh mewujudkan impian-impian kami dan
menjadi valuable person," tutur Bapak Dafik dan Ibu Nina.

Informasi

Stokis
& Depo
Region Asia

HQ HONGKONG
Shop 322, 3/F, Worldwide Plaza
19 Des Voeux Road Central,
Hong Kong.
Shop 306, 3/F, Causeway Bay
Shopping Center, Sugar Street
Causeway Bay, Hong Kong.
Telp: (+852) 28933631
Fax: (+852) 3101 9289
Email: info.hk@hdi.com

HQ PHILIPPINES
HDI HIVE CAMPUS

#159 Emin Garcia St., Barangay E.
Rodriguez Sr.
Cubao, Quezon City
Philippines 1109

Telp: (+632) 9125448
Mobile: +639178080006
Email: info.ph@hdi.com

HQ SINGAPORE
HQ MALAYSIA
211 Henderson Road # 08-03,
HDI Network (M) Sdn Bhd
Henderson Industrial Park
No.23 Jalan USJ 10/1A, USJ 10, Singapore 159552
47620 Subang Jaya,
Telp: (+65) 62739277
Selangor, Malaysia
Mobile: (+65) 84244676
Telp: (+603) 5633 0906/5633 0908 Fax: (+65) 6273 3692
Fax: (+603) 5633 3129
Email: info.sg@hdi.com
Email: info.my@hdi.com

Nomor Telepon Center, Stokis & Depo Per Tanggal 20/03/2018

Center
SUMATERA
LEARNING CENTER MEDAN
dr. Felix L Tarigan / Srita Sinulingga
Telp: 061-8443649
HP: 0811652010
LEARNING CENTER JAMBI - HAYAM
WURUK
David Supargo/Rahaju Latif
Telp: 0741-7550218
HP: 0811740038
LEARNING CENTER JAMBI
Henny Kusumawardhani
Telp: 0741-5913005
HP: 081353051880

FAMILY CENTER STABAT
(KUALA BEGUMIT)
Karmila, SH. Mkn
HP: 08126408372
FAMILY CENTER SIBOLGA
Yenti
HP: 085275623300
PRODUCT CENTER TELUK DALAMNIAS SELATAN
Selfi Yanti Bali
HP: 082297126068 / 082361963580
PRODUCT CENTER RANTAU PRAPAT
SERI DEWI
HP: 081386886825

FAMILY CENTER BATAM
Riawati
Telp: 0778-325096
HP: 081270172099

FAMILY CENTER SUNGAI LIAT BANGKA
Setiaji
HP: 085272789799

FAMILY CENTER JAMBI
Henny Kusumawardhani
Telp: 0741-5913005
HP: 081353051880

FAMILY CENTER PANGKALAN
KERINCI
Antonius Panirman
HP: 081210187572/08121083347

FAMILY CENTER KOTABUMI LAMPUNG UTARA
ICE SURYANA
HP: 081319190623

PRODUCT CENTER
PADANGSIDIMPUAN
Nurmala Hayati
HP: 082276777707

FAMILY CENTER PRABUMULIH
Lina Octavia
HP: 082179921499

JAWA
LEARNING CENTER BANDUNG
Ir. Medyawati S.
Telp: 022-7322788;022-7322789
HP: 0816-4860698

LEARNING CENTER GADING
SERPONG
Dafik/Nina Virginia
Telp: 021-29324588
HP: 081513043831, 08170907879

FAMILY CENTER BREBES
Dr. Mahmudin
HP: 085224026879

FAMILY CENTER GRESIK
Sherly
Telp: 031-31363838
HP: 085732839699

HDI EXPERIENCE CENTER JAKARTA
Telp: 021-29499294
LEARNING CENTER BEKASI
Sugianto
HP: 085882323256,089670854919
HP: 08158945111
PRODUCT CENTER BESUKI SITUBONDO
dr. Agnes / dr. T.S Harto
HP: 085257354518
LEARNING CENTER BLITAR
Donny Darmawan
Telp: 0342-801244 / 7705025
HP: 08123534903/08113623888
FAMILY CENTER CIKARANG
Oneng Muslimah
HP: 083875811665
LEARNING CENTER CILACAP
Indah Lanny Lidjaja, B.A
Telp: 0282-532388
HP: 081903553556,08882804710

LEARNING CENTER KEDIRI
Indahwati / Eddy
Telp: 0354-4674747
HP: 08123533567
FAMILY CENTER KUNINGAN
Ne. Rosidah
HP: 08122162685, 087710464842
LEARNING CENTER MALANG
Handoko Lukman
Telp: 0341-361917; 0341 - 325942
HP: 0818383878
LEARNING CENTER MADIUN
Supriyati/Agung Nurhayanto
Telp: 0351-473269;0351-7750498
HP: 08125979151
PRODUCT CENTER NGAWI
Nuri Karimatunnisa
HP: 085645873900

LEARNING CENTER PONDOK LABU
HJ. DIAH FISTIANI
Telp: 021-7656956; 021-93507178
HP: 08128324066
LEARNING CENTER PONOROGO
Vivy Handayani/Haoward W.
HP: 08819149413;085745252561;
0818338661

PRODUCT CENTER LAMANDAU
Adi Wibowo
HP: 08115232813
LEARNING CENTER
PANGKALAN BUN
Rosita Dewi
HP: 0811372271
NUSA TENGGARA TIMUR

FAMILY CENTER ROYAL PORIS
JENNY TRISATARI SOEDARMAN
HP: 081310711687
FAMILY CENTER PEKALONGAN
Hary Th A Muliantoro A
HP: 08122992525

PRODUCT CENTER KUPANG
Maria Fatima Koten
HP: 085239199955
SULAWESI, MALUKU & PAPUA
FAMILY CENTER PALU
Vonny Belaongan
HP: 08194391336

FAMILY CENTER SUKOHARJO
Dra. Upik Sri Lestari
08179450115/08122628710
FAMILY CENTER SERANG-BANTEN
Nurhatati,SKM
HP: 08176411889 / 082110752574
KALIMANTAN
FAMILY CENTER BALIKPAPAN
Sri Wiyono, SE
Telp: 0542-7025199; 0542-745033
HP: 0542-7025199,0542-7206520
FAMILY CENTER KUTAI BARAT
Henny Bernadeth Korah
HP: 08125531892

PRODUCT CENTER KAIRATU
Silvani Florensa Nikijuluw
HP: 081236770772/081333161301
PRODUCT CENTER MAKALE - TANA
TORAJA
SUSANTI/THEODORUS PAELONGAN
HP: 082187949446 / 085244327510
PRODUCT CENTER TOMOHON
dr. Vera Diane Tombokan
HP: 085340017378
PRODUCT CENTER JAYAPURA
Undaan Subroto
HP: 081259109579, 082197837603

Stokis
SUMATERA
HDI BANGKA
Ely
Telp: 082179091999
HP: 081373920886
HDI DELI SERDANG
Sri Wirya Ningsih, Dr
Telp: 061-6627966
HP: 085261299282,081396788846
HDI LAMPUNG
Zeon Arsando Rizky Alam
Telp: 0721-486072
HP: 0811726098
HDI PALEMBANG
Limelly
Telp: 0711-322747; 0711-7011448
HP: 0811-788539

HDI PEMATANG SIANTAR
Joni
HP: 081330770557;083197723468
JAWA

HDI MUARA KARANG
Clementine Ardiati
Telp: 021-6620516
HP: 0811185987

HDI CIREBON
Dr. Nunung Nursilawati
Telp: 0231-232601
HP: 0231-3334418; 081312318000

HDI PEMALANG
Ir. Cholid Sudiarto
Telp: 0284-325533
HP: 08122704771; 085842333387

HDI KELAPA GADING
Ignatius Ara Wijaya
Telp: 021-4586 4992
HP: 089663157787, 081297530048

HDI PURWOKERTO
dr. Ivan Hoesada
Telp: 0281-634115
HP: 088806679347

HDI KEDOYA-JAKARTA BARAT
Toni Wongkar/Desyanna Suryadi
Telp: 021-92617377; 021-23677688
HP: 0811931110; 087771911110;
0811911110

HDI SERPONG
L.G. Dewi Indyah Astuti
Telp: 021-53129774; 021-94170868
HP: 08159635350
HDI SURABAYA
Julianto Ekaputra
Telp: 031-5026624; 031-5046333

HDI SEMARANG
Tjandra Gunawan
Telp: 024-76631620
HDI SIDOARJO
Erni Purnamawati
Telp: 031-8072782
HP: 085100398409/08165445675
HDI SOLO - BANJARSARI
Veronica Utami Widyaningsih
Telp: 0271-5866299
HP: 081225889967
HDI SUMENEP
Henny / Hery
Telp: 081931511000
HP: 081703790999

081903366991; 082225690123
HDI YOGYAKARTA
Mulyadi Hartono
Telp: 0274-373129
Hp: 0888-0285-8006
HDI SITUBONDO
Dedy Prihantono
HP: 081913898857;081216271580;
087857587218

HP: 081351437455
HDI SAMARINDA
Rudy Cahyadi
Telp: 0541-747221; 0541-7248910
HP: 082148598910
SULAWESI
HDI MANADO
Serlyani Khosama
Telp: 0431-8880025
HP: 0812-4300750

BALI
HDI BALI
Hosea Santoso
Telp: 0361-255162
HP:082235163738; 08563759246
KALIMANTAN

HDI TEGAL
Adi Haeffy
Telp: 0283-355593 - 3333419
HP: 0816822233; 08111019111;

HDI BANJARMASIN
Rentaida Hutagalung, Dra

HDI NGANJUK
Ike Suharti
HP: 08113311970

KALIMANTAN

HDI MAKASSAR
Johnny Lauw Wai Tjiong
Telp: 0411-850158
MALUKU
HDI AMBON - PATTIMURA
Florenci Lempang Sp
Telp: 0911-352937
HP: 081344002554; 085243481219

Depo
SUMATERA
HDI BANDA ACEH
Nur Helmy
Telp: 0651-33702
HP: 08126928721;081919715383
HDI BELITUNG TIMUR
Mariadi
HP: 087896405808
HDI BENGKULU - PAGAR DEWA
Evi Susanti
HP: 085268054774
HDI BINJAI
Nurlia
HP: 085358674000
HDI PADANG - VETERAN
Yosita Zamrides, S.E.
Telp: 0751-892741
HP: 081374211167; 085669096265;
087792496093
HDI PEKANBARU
Elidaria Pasaribu
Telp: 0761-572197
HP: 081371743676; 085767811627;
085267504271
HDI SUNGAI BAHAR
Rika Sofia Kusumawati
HP: 0812-7483-902
HDI TEBING TINGGI
Muhammad Akhyar
HP: 085262738444

HDI PONDOK GEDE
Tialum Sitti Sirait
Telp: 021-8460835
HP: 08129942135

HDI SOLO
Kartini Pramono
Telp: 0271-716720;0271-7001949
HP: 0856-47117809

HDI TEBET
Ramadhana Kadarwansyah
Telp: 021-8295923
HP: 08158118493
JAWA BARAT

HDI SOLO
Meliawati
Telp: 083865567888
HP: 083865922558

HDI CIANJUR II
SIANNY ANGRIANI
Telp: 0263-266366
HP: 0817 9246007

HDI BINTARO JAYA
Lucia Sahanggamu
Telp: 021-7360107
HP: 08174884742
HDI CAWANG
Desijanti Saputra
Telp: 021-98067539;021-26186739
HP: 081932976339
HDI DEPOK
Anisar Lestaluhu,spog
Telp: 085102263679/085693252145

JAWA TIMUR

HDI KARAWANG
Mutiara Candrawati
HP: 08889128355;085882951229;
087808893518

HDI BANGIL II
Masniari Simarmata
Telp: 0343-741348
HP: 08123595182;081333862700

HDI TASIKMALAYA
FEBRIYENTI&IDA HODIYAH
Telp: 0265-342479
HP: 081546813788; 0818196396

HDI BOJONEGORO
Sisilia Kristiana Wisenoputri
Telp: 0353-880732
HP: 085852722072

JAWA TENGAH

HDI BUNGAH - GRESIK
Dr. Elly Shobichah/M. Wahyudi, St
Telp: 031-71411132
HP: 085777624480;082333999201

HDI BATANG
Yoky Ekantara
HP: 085747722526;088808265895
HDI BANJARNEGARA
dr. Nurjatmiko Susanti
HP: 081328760552/087715277255
HDI KESUGIHAN-CILACAP
dr. Aruan Suryana
HP: 085747744977/08561305910

JABODETABEK
HARAPAN INDAH - KAB.BEKASI
Widjajanti Budihardjo
Hp: 081929357775
HP: 0818881964

HDI SRAGEN
Dwi Rusmiyani
HP: 087712384873/082227875484

HDI KUDUS
Suseneng Sutamto
Telp: 0291-432883
HP: 08164890974
HDI MAGELANG
Hadi Purnomo
Telp: 0293-365341
HP: 08122943623
HDI MUNTILAN
DEWI EKAWATI
Telp: 0293-587016
HP: 08122715513
HDI PURBALINGGA
Anna Kristiana
Telp: 0281-7614314,0281-894573
HP: 0812-1566789

HDI JOMBANG
RATNA DJUWITA / CINDRO PUJIONO
Telp: 0321-862030,0321-864000
HP: 0816510882
HDI JEMBER II
Tan Loe Ming
Telp: 0331-332571
HP: 0817543072
HDI KRIAN
Nurchalimah
Telp: 031-71851678
HP: 081331864973
HDI LUMAJANG
DR. IGL ARTHAWIDJAJA
Telp: 0334-882198

HDI PACITAN
Asih Sitaresmi
Telp: 0357-883204
HP: 081335622725, 08887031636
HDI PARE
Triana Prihatiningsih
Telp: 0354-392072
HP: 081335677347
HDI PASURUAN II
DR. HJ. ASLICHAH, MKES
Telp: 0343-422224
HP: 08123019164
HDI PROBOLINGGO II
Dr. Hindarto
Telp: 0335-422641
HP: 085649311005;0335-7605801

HDI BANJAR BARU
Karta Sirang Ms, Ir
HP: 081348087645; 081351501646
HDI BONTANG
Dewi Permata Sari
Telp: 0548-29446
HP: 08129948871;081347496655
HDI KANDANGAN
Siti Suparti, S.HUT.
HP: 085252861111
HDI KAPUAS
Dr. Ahmad Haspiani
Telp: 0513-22242
HP: 081952962206;081703500411
HDI KETAPANG
Ermiati
HP: 085390719150

HDI PAMEKASAN
Dr. Ary Yanuar
Telp: 0324-326716 / 322758
HP: 08123208872

HDI LIANG ANGGANG-BANJARBARU
Aulia Hayati
HP: 0852-4896-8308

HDI SAMPANG
Istiqomah Amalia
HP: 081937340250

HDI PONTIANAK
MERRY SUSANTI, ST
Telp: 0561-582586
HP: 0816224555; 081522526997

HDI TRENGGALEK
Lili Herlin / Rachmat
Telp: 0355-533713
HP: 0813 35173733

HDI PULANG PISAU
Manta Simamora, S.Pd
Telp: 0513-61154
HP: 081349185383

HDI TRENGGALEK II
Imro‟ah
Telp: 0355-794927
HP: 081234006080

HDI PALANGKARAYA
Dr. Natalia Ririn Furadantin
Telp: 0536-3242225
HP: 085249070846

HDI TULUNGAGUNG II
Titin Tri Muryanti
Telp: 0355-327070
HP: 081335322626; 085736701111

HDI PALANGKARAYA II
Dr. Eka Fithria
HP: 085248698499/081251501999

BALI

HDI SAMPIT II
Masfikurrahman
Telp: 0531-34138

HDI MOJOKERTO
Indah Puspitasari
Telp: 0321-322250 / 388439

HDI SINGARAJA II
Vivin Silvia
HP: 08123998792

HDI TANJUNG-TABALONG
Rinae Salumin
HP: 085349093338

HDI MAGETAN
Marlina Septiana
Telp: 0351-893828
HP: 085646413040

NUSA TENGGARA

SULAWESI

HDI AMPENAN (LOMBOK)
Ian Santoso
Telp: 0370-641078
HP: 0818362535

HDI BITUNG
Jenny Ticoalu
Telp: 0438-21567
HP: 081340066102/0812-4301495

HDI GORONTALO II
Meiske Riska Momongan
HP: 082195601955
HDI KENDARI
Christina Sangki
Telp: 0401-3124283
HP: 08152532504
HDI MAKASSAR - PANAKKUKANG
Henrikus, Ir
Telp: 0411-5713238
HP: 085299839373
HDI TANA TORAJA
Lince Linda P
HP: 081242331440
MALUKU
HDI WAYAME - AMBON
Grace Julia Sopacua
Telp: 0911-322526
HP: 0911-3253989
PAPUA
HDI BIAK II
HENOCH KODENGIS
Telp: 0981-22725
HP: 08124867673
HDI JAYAPURA - ABEPURA
KOTARAJA
Theresia Foni Octora
Telp: 0967-585240
HP: 08124802396
HDI SENTANI
Bambang Sutrisno
HP: 082198271973; 082199360799
HDI SORONG
Jeen.C.Moniaga
HP: 081340008155

