Dayalima: Dari Nusantara menuju Lima Benua
“Daya Lima is an international consulting firm providing people solutions. We deliver
the best results works to our clients through our commitment to excellence and
professionalism based on our values of integrity, diversity, and creating a better
world.”
Bertepatan dengan peringatan 14 tahun komitmen memberikan solusi terbaik di
bidang pengelolaan sumber daya manusia (people) di Indonesia, Juli lalu, Daya
Dimensi Indonesia melebarkan sayapnya melalui Daya Lima untuk masuk ke pasar
internasional.
“DayaLima adalah sebagai payung dari beberapa perusahaan yaitu Daya Dimensi
Global – web based performance management bermitra dengan SuccessFactor, Daya
Dimensi Indonesia – afiliasi Development Dimensions International, Daya Lima
Recruitment, dan Rumah Produksi,” jelas Andi Wibisono, President Director Daya
Dimensi Indonesia dan Regional Director Daya Dimensi Global.
Tiap perusahaan memiliki keterkaitan dan komitmen yang sama untuk memajukan
pengelolaan sumber daya manusia sebagai kekuatan inti sukses perusahaan. Andi
menjelaskan, “Kami bermitra dengan konsultan internasional yang terdepan di
bidangnya untuk memberikan solusi tepat dan terbaik bagi klien.”
Berdirinya Daya Lima merupakan realisasi dari visi dan hasil dari upaya kami untuk
menembus batas negara dan menjadi salah satu konsultan internasional dari
Indonesia.
Daya Lima adalah langkah besar yang diambil serta disambut sangat positif oleh
seluruh tim internal. “Konsultan kami dari Daya Dimensi Global, misalnya, mereka
memiliki exposure baru yaitu menangani klien-klien dari sembilan negara bersama
tim yang juga berasal dari negara yang berbeda. Kami menembus batas negara serta
harus beradaptasi dengan perbedaan waktu. Ini tentunya sangat menarik dan
menantang,” papar Andi.
Berdirinya Daya Lima sekaligus perayaan ulang tahun ke 14 Daya Dimensi Indonesia
diadakan di Gedung Arsip Nasional mengundang klien, mitra, dan sahabat yang telah
mendukung keberhasilan selama ini. Untuk merayakan keberagaman dalam satu
wadah seluruh konsultan dan mitra asing menyajikan flash mob dance.
“Daya Lima adalah persembahan kami dari nusantara menuju lima benua,” tutur
Andi di akhir percakapan.
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