
Loyalitas Tanpa Batas 
 
 

“Cintailah perusahaan dimana kamu bekerja meski 
 

tidak membuat mu kaya, tetapi dapat memberikan  
kehidupan.”  

 
Itulah  sepenggal  kata  yang dapat saya  simpulkan 

setelah mendengar, merangkum, sampai menulis 

cerita tentang seseorang yang telah bekerja selama 

kurang lebih 30 tahun. Beliau adalah Bapak Iskak 

Suprapto, seorang driver yang telah mendedikasikan 

diri pada perusahaan Sinarmas. Selama 

pengabdiannya beliau tidak pernah mengeluh atau 

merasa lelah dalam menjalani pekerjaannya. Karena 

dedikasi  nya  yang  begitu  besar  inilah  yang  membuat  saya  menjadikan  beliau 

sebagai sosok inspiratif yang patut dicontoh. 
 
Pria kelahiran Indramayu, 20 Desember 1958, memilih untuk merantau ke Jakarta, 

tepatnya di kawasan Jembatan Lima. Di kawasan padat tersebut beliau memulai 

awal perjalanan karir hidupnya. Beliau bekerja sebagai pengrajin karung tepung, 

beliau harus menyambung benang satu per satu,kemudian beliau tenun benang 

tersebut dengan alat yang digunakannya, beliau merasa kurang puas, beliau pun 

bekerja sampingan sebagai kernet mobil truk untuk mengantar barang. 
 
Beliau seperti sudah paham, bahwa hidup adalah sebuah perjuangan, menurut nya 

jika Makan saja berkeringat, maka bekerja pun harus berkeringat. Pada saat itu pun 

beliau tidak mengenal apa yang dimaksud dengan menikmati hidup, hari-hari nya 

hanya dipenuhi dengan tetesan keringat dan lelah bekerja. 
 
Beliau pertama kali masuk dan bekerja diperusahaan Sinarmas pada tahun 1980-an, 

berawal dengan gaji 70 Ribu Rupiah, dan  ketika saat itu  menurutnya  Sinarmas 

masih sebuah perusahaan yang berkembang, dimana Sinarmas memiliki sebuah 

pabrik minyak (Bimoli) didaerah Priuk – Jakarta. Lalu  beliau memutuskan untuk 

mencari pekerjaan di tempat lain. Setelah beliau mendapat pekerjaan di perusahaan 

lain,  beliau  tidak  merasakan  apa  yang  ia  rasakan  ketika  bekerja  diperusahaan



Sinarmas. Selang enam bulan, beliau memutuskan untuk bekerja kembali di 

perusahaan Sinarmas dan bertugas kembali sebagai driver pribadi seorang Owner 

perusahaan Sinarmas. 
 
Selama bekerja di perusahaan Sinarmas, beliau menganggap Sinarmas adalah 

sebuah keluarga. Meski beliau bukan berada di jabatan yang krusial, namun beliau 

tetap menjaga nama baik perusahaan Sinarmas, sikap itu tercermin pada diri beliau 

yang   tidak   pernah   mengeluh,   tidak   pernah   mengenal   lelah,   dan   selalu 

mengutamakan   pekerjaannya.   Saya   melihat   beliau   begitu   semangat   dan 

antusiasnya dalam bercerita tentang Sinarmas, saya sempat berpikir, karena cinta 

yang begitu besar terhadap perusahaan tersebut sehingga yang yang terucap 

hanyalah hal baik tentang perusahaan Sinarmas, sehingga saya pun belum pernah 

mendengar hal buruk yang terucap dari mulut nya. Dengan ukuran gaji nya, beliau 

tidak pernah mengeluh bekerja siang – malam, tidak ada jam kerja, beliau tetap 

menjalani nya dengan rasa senang dan semangat. 
 
Pekerjaan  beliau  bukanlah  pekerjaan  mudah,  dimana  beliau  mengantar  orang 

penting dalam perusahaan kemanapun dan kapanpun, beliau tetap fokus dan 

menjaga keselamatannya, meski seperti nya itu tugas yang berat tetapi beliau 

menikmatinya, beliau selalu siaga kapanpun, siap mengantar kemanapun. Meski 

beliau mengendarai sepeda motor untuk berangkat bekerja, tetapi beliau tak kenal 

hujan panas banjir dan macet, beliau selalu berangkat kapan pun. “Ya kalau hujan 

ya kehujanan, panas ya kepanasan, banjir ya dorong motor karna motor mogok, 

belum punya mobil, jadi ya kepanasan kehujanan, tapi itu sih udah biasa, dan itu 

karena saya bertanggung jawab atas pekerjaan saya, kita harus siap kapan pun Bos 

membutuhkan kita, ya bawa santai aja”,ungkapnya. 
 
“Walaupun harus bekerja sampai tidak kenal waktu dan libur, saya tetap senang 

karena Sinarmas telah mencukupi kebutuhan saya dan keluarga,” ungkap beliau. 

“Akhir-akhir ini lebih istimewa karena berangkat bekerja bisa agak siang, walaupun 

pulang masih tetap malam hari,” sambung beliau sambil tertawa. Beberapa tahun 

lalu mungkin berbeda dengan saat ini, berangkat pagi buta dan pulang saat orang – 

orang sudah tertidur dengan lelap, disaat orang – orang berlibur bersama keluarga 

di waktu weekend tetapi beliau tetap bekerja, sehingga beliau tidak pernah punya 

waktu banyak untuk keluarga dirumah. Dimana waktu itu beliau jarang meluangkan



waktu nya untuk keluarga, beliau tak punya waktu banyak untuk bicara ketika 

bertemu, duduk di ruang dan tempat bersama keluarganya, tak banyak hal yang bisa 

dibicarakan. Beliau lebih banyak meluangkan waktunya untuk Sinarmas. 
 
Keringat yang menetes di dahinya tidak terbuang sia-sia, semua kebutuhan 

pendidikan sampai biaya kesehatan dibiayai oleh Sinarmas. Anak pertama beliau di 

sekolahkan hingga Sarjana, dan istri beliau kini telah sembuh dari penyakit kanker 

serviks  yang  dialaminya,  semua  berkat  betapa  gigihnya beliau  dalam menjalani 

pekerjaan. Beliau sangat berterima kasih kepada perusahaan, karena telah 

membantu kesembuhan istri nya. Disaat istri nya dirawat dirumah sakit pun, beliau 

tetap bekerja. Mengatur waktu bekerja dan menemani istri nya yang terbaring di 

rumah sakit. Mungkin saat itu adalah hal yang sangat melelahkan baginya. Dimana 

beliau tetap bekerja dan memikirkan bagaimana kondisi istri nya. Sepulang bekerja 

beliau ke rumah sakit dan pagi hari beliau bekerja. 
 
Meski beliau terlalu sibuk dengan pekerjaannya, bukan berarti beliau tidak sayang 

dengan keluarga nya, Semuanya itu beliau lakukan untuk keluarganya, agar 

keluarganya mendapatkan kehidupan yang layak dan anak-anaknya bisa bersekolah 

dengan tenang dan nyaman. 
 

“Ya biarin banjir, jakarta kan luas, bisa cari jalan lain buat kekantor, yang penting 

kan sampe. Klo cuma masuk angin biasa sih ya kerja aja, kalo udah dirawat terus 

diinfus ya ijin kerja, tapi besok nya ya harus masuk, saya ga mau bikin kecewa Bos 

saya”, Ungkap beliau. Seperti itu lah semangat yang ada dalam diri beliau, meski 

terkadang saat pulang larut malam beliau tertidur di kursi teras nya karna kelelahan. 
 
Saat hari libur pun beliau tidak beristirahat, beliau membantu istrinya mengerjakan 

pekerjaan rumah, mencuci pakaian pun beliau lakukan dimalam hari sepulang beliau 

bekerja, mengepel, menyapu sampai membeli sayuran kepasar di pagi hari. 
 
Mungkin usia beliau sudah tidak muda lagi, dimana beliau semestinya sudah 

menikmati  hari  tua nya,  seperti  duduk  dipagi hari  dengan  membaca  koran  dan 

secangkir teh, tapi tidak dengannya, beliai tetap beraktifitas layaknya seorang yang 

masih muda. “ Tidak, saya tidak memikirkan kapan  saya pensiun, selama saya 

masih kuat dan Bos  masih beraktifitas, saya akan terus tetap bekerja”, ungkap



beliau. “Yang udah kaya aja masih nyari duit, apalagi saya yang masih butuh duit,  
masa cuma duduk”, lanjut beliau. 

 
 
“ Ya, saya bersyukur bekerja di sinarmas, anak bisa sekolah tinggi, kebutuhan sehari  
– hari tercukupi, emang mau apa lagi yang dicari, saya sih yang penting bisa makan 

bisa ngopi, dan yang penting Anak jangan kerja kaya bapak nya”, ucap beliau sambil 

menikmati secangkir kopi dimeja.   Beliau tetap bersyukur, meski setelah bekerja 

lama tidak membuat nya menjadi seorang yang kaya, tetapi bisa memberikan nya 

sebuah kehidupan bagi anak dan istrinya. 
 
Rasa senang itu saat melihat beliau tertidur dengan pulas dan sedikit mendengkur, 

karena itu menandakan beliau sangat menikmati istirahat nya setelah bekerja, 

berkumpul,  mengobrol  di  teras rumah  yang tidak luas, begitulah  saat ini  beliau 

mengisi waktu dengan keluarga nya. 
 

“Waktu  pertama  saya  kejakarta  tidak  punya  apa-apa,  kerjain  apa  yang  bisa 

dikerjain, tetapi saat saya bergabung dengan sinarmas, ya Alhamdulillah kini saya 

punya rumah,punya keluarga sederhana, bisa menyekolahkan anak, kita bisa makan 

setiap  hari,  meski  hanya  sekedar hidup  sederhana  saya berterimakasih  kepada 

Sinarmas”, ungkap beliau. Beliau menganggap bahwa Sinarmas telah banyak 

membantu dalam kehidupannya. “Saya kan bukan orang kaya, ya mau balas 

kebaikan perusahaan gimana lagi kalau bukan dengan bekerja dengan baik, 

tekun,ulet,disiplin”, sambung beliau. Mungkin beliau tidak bisa menggantikan semua 

berupa materi, tetapi beliau membalas semua kebaikan perusahaan dengan 

mendedikasikan diri untuk Sinarmas. 
 
Sifat loyal beliau adalah teladan buat saya, meski terus dan tetap bekerja sampai 

tengah malam, beliau tetap memiliki semangat yang besar, tanpa memperdulikan 

bagaimana kondisi fisik atau usia, baginya bekerja di Sinarmas adalah suatu 

kebanggan dan kehormatan bisa menjadi bagian dari Sinarmas. Bagi saya beliau 

bukan hanya sekedar mempunyai sifat Loyal, tetapi beliau memiliki semua nilai nilai 

yang ada di Sinarmas. Semua tercermin dari bagaimana beliau bertanggung jawab 

terhadap   pekerjaan   yang   beliau   jalani,   penuh   semangat   dan   menikmati 

pekerjaannya.  Beliau  tidak  memperdulikan  seberapa  penghasilan  dan  apresiasi 

yang diberikan kepadanya, menurut nya semua akan berjalan jika kita sudah 

memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang pekerja.



Harapan saya saat ini adalah agar beliau diberikan kesehatan dan kekuatan dalam 

menjalani hari-hari nya, agar beliau dapat merasakan sebuah kehidupan dan hasil 

kerja keras nya selama ini. Dapat menikmati hari tua nya dengan hasil yang tlah 

beliau kerjakan selama ini. Harapan terbesar saya adalah, saya dapat 

membanggakannya, memberikan yang terbaik untuknya dan meneruskan apa yang 

ingin  dia  capai,  dan  dapat  menjadi  bagian dari  perusahaan  Sinarmas  layaknya 

beliau. 
 
Itulah sepenggal cerita yang dapat saya ceritakan, Beliau adalah Ayah saya, saya 

mengerti dan mengenal dengan baik bagaimana beliau bekerja dan menjalani hari- 

hari nya, terkadang saya sempat berfikir, mungkin jika beliau tidak menjadi bagian 

Sinarmas,  mungkin  saya  dan  keluarga  tidak  akan  seperti  saat ini,  saya  berfikir 

mungkin ini sudah jalan Allah mempertemukan keluarga ku dengan sinarmas. Saya 

mengerti, bahwa beliau sesungguhnya sangat lelah. Tetapi beliau ingin terlihat kuat 

agar  kami  tak  ragu  untuk  berlindung  dan  tetap  bersandar  kepadanya.  Disetiap 

sebutir nasi yang kami makan, adalah hasil keringat yang Ia cucurkan setiap detik 

nya. Apa yang beliau ajarkan pada kami selama ini adalah agar kami mandiri, kami 

bisa menjaga kepercayaan yang telah beliau bangun selama ini terhadap 

perusahaan, agar saat ia sudah tidak bekerja lagi kami bisa menghadapi semua 

sendiri, menurut kami beliau adalah seorang pahlawan, tanpa beliau kami bukan lah 

apa-apa, dan tanpa Sinarmas beliau bukan lah apa-apa, dan beliau adalah inspirasi 

bagi saya untuk bekerja dengan rajin, ulet, tekun, lebih baik lagi dan bersikap Loyal 
kepada perusahaan. Saya dan beliau berharap, agar Sinarmas terus berkembang 

dan terus maju. Karena kami tahu, bahwa masa depan kami bersama Sinarmas. 


