
Sikap Positif Seorang Ayah yang Menginspirasiku  

dalam Belajar dan Bekerja 
 

Ketika aku masih kecil dan belum berpikir banyak tentang arti kehidupan, 

belum banyak kuketahui bagaimana pengalaman orangtuaku terutama ayah dalam 

bekerja untuk menghidupi keluarga. Bagaimana usaha seorang ayah yang bekerja di 

suatu PT yang dikenal sangat disiplin? Bagaimana usaha yang telah ayah lakukan 

untuk mengabdi di tempatnya bekerja? Bagaimana ayah bertahan sampai 26 tahun 

bekerja di tempat yang sama? Bagaimana perasaan ayah dalam menjalani 

profesinya sehari-hari? 

Seiring berjalannya waktu, Allah memberiku kesempatan untuk mengetahui 

pengalaman, usaha, dan perasaan ayah selama bekerja yang dulu tidak kuketahui 

sama sekali. Melalui tulisan ini, aku akan memaparkan hasil wawancara dengan 

ayah pada malam hari dibulan Oktober 2014 di dalam rumah yang berlokasi di 

Perawang. 

Sebelum ayah masuk kerja di PT Indah Kiat,  beliau sudah pernah bekerja di 

kantor  pajak selama 1 tahun sebagai tenaga honorer. Setelah itu langsung bekerja 

di departemen perindustrian kabupaten ( ketika itu masih di Bengkalis). Pada saat 

yang sama, ayah kuliah jarak jauh walaupun hanya sebentar karena ayah juga 

banyak kesibukan dan membantu banyak instansi lain dikarenakan ada keluarga 

yang bekerja di instansi tersebut. Selain itu, di Darma Wanita kabupaten, ayah juga 

diminta untuk membantu mengonsep dan menstensil mengetik laporan. Pernah 

suatu ketika ayah diajak untuk bekerja oleh suatu instansi ketika BPK akan datang. 

Semalam suntuk ayah bekerja untuk membantu mereka.  

Setelah berbagai pengalaman dan kondisi yang telah dilalui,  ayah 

mempunyai prinsip bahwa tidak mau masuk kerja dengan menggunakan uang 

sebagai syaratnya. Tetapi kita harus berusaha dengan otak sendiri tanpa harus 

menggunakan uang. Tapi nyatanya pada saat itu, kebanyakan pekerjaan harus 

menggunakan uang. Jadi ayah mengambil suatu keputusan bahwa bekerja tidak 

hanya di satu tempat, masih banyak tempat lain yang masuk kerjanya murni tanpa 

menggunakan uang.  

Seiring berjalannya waktu, ada tawaran dari atasan kakek, yang mengatakan 

bahwa seandainya ada anak polisi yang mau masuk kerja di PT Indah Kiat, nanti 



akan diberikan rekomendasi untuk masuk kerja di sana. Karena ayah adalah anak 

seorang polisi, ayah memanfaatkan keadaan tersebut dan memasukkan lamaran 

atas kebaikan dari atasan kakek. Walaupun sebenarnya ayah berusaha sendiri 

untuk bisa masuk kerja ke PT. Indah Kiat.  

Dengan membawa surat lamaran, ayah mencoba untuk melamar ke PT. 

Indah Kiat. Lamanya pengumuman hasil lamaran mangharuskan ayah untuk tidur di 

musolla yang sudah lama tidak terurus. Enam bulan lamanya ayah bolak-balik tapi 

belum ada hasil. Sementara ayah mendapatkan berita bahwa orang lain yang juga 

melamar pekerjaan sama seperti ayah, telah dipanggil untuk bekerja. Walaupun 

begitu, ayah tetap optimis karena ingin menunjukkan bahwa ayah mampu bekerja 

dimanapun. Setelah enam bulan menunggu, Alhamdulillah ayah diterima bekerja di 

PT Indah Kiat Pulp & Paper walaupun hanya sebagai karyawan kontrak selama 

enam bulan masa percobaan. Akhirnya pada tahun 1988 ayah mulai bekerja di 

proyek  Indah Kiat Pulp and Paper dengan pengalaman yang masih nol untuk 

bekerja di sebuah pabrik besar. 

Saat pertama kali ayah masuk kerja di PT Indah Kiat, beliau belajar 

berdasarkan inisiatif dan kemampuan sendiri. Selain itu, ayah juga belajar dari 

kemampuan foreman ayah, yaitu seorang Taiwan yang sudah berpengalaman. Ayah 

selalu mengambil yang terbaik dari mereka. Ibaratnya kata-kata istilah ATM yaitu 

Ambil, Tiru, Modifikasi selalu ayah pegang dari dulu. Ayah juga selalu membuat 

catatan kecil, sekecil apapun pekerjaan itu. Kenapa orang lain bisa namun kita 

tidak? Jawabannya tergantung dari diri kita sendiri yang mau berusaha atau tidak. 

Di pertengahan wawancara aku masih penasaran mengapa ayah mau 

bekerja di Indah Kiat untuk membongkar mesin. Apakah ayah mempunyai dasar 

mengenai mesin sebelumnya atau bagaimana? Ayah pun mengatakan bahwa ayah 

bekerja di Indah Kiat semuanya dari nol. Karena ayah hanya tamat SMA dan tertarik 

untuk bekerja dalam bidang kimia, walaupun di ijazah hanya mendapat nilai 8. 

Setelah mulai bekerja, ternyata ayah diberi amanah untuk bergabung dalam sebuah 

proyek yang mengharuskan kerja keras di lapangan. Hal ini semakin membuat ayah 

termotivasi karena sifat ayah yang selalu ingin belajar segala hal yang baru. 

Ketertarikan ayah dalam proyek ini membuat beliau belajar untuk memasang mesin 

mulai dari mesin bekas sampai mesin baru yang lengkap dokumennya.  

Pada saat ayah mulai bekerja, proyek PPM#1 Paper Mil kebetulan 

menawarkan untuk memasang mesin bekas dari Italia yang dibongkar oleh rekan-



rekan dari PT. Indah Kiat Tangerang. Ayah ditunjuk bekerja bersama dengan anak-

anak Tangerang yang juga diperbantukan disana. Pada saat menjalankan poyek 

tersebut, ayah mencoba berani untuk menunjukkan bahwa ayah harus belajar dan 

harus bisa.  

Setelah selesai dari PPM#1, ada proyek lagi dari PPM#2 yang bernama 

Mitsubishi Beloit Jepang. Adapun proyek baru ini dikerjakan oleh kontraktor, namun 

karena banyak masalah sehingga ayah diperbantukan untuk bekerja di sana.  

Bisa jadi karena melihat kemampuan ayah yang bisa memasang mesin dari 

segala macam alat, ayah dikenal sampai ke pihak Site Manager dari Mitsubishi, tuan 

Tanaka dan tuan Suzuki, yang ketika itu meminta ayah untuk bekerja sama dalam 

pemasangan alignment yang memang awalnya ayah sebagai optical alignment 

(memakai alat). Setelah itu baru ayah ikut dalam tahapan pemasangan mesin. 

Dilihat dan dipandang dari aspek kemampuan bekerja ayah selama ini dari pihak 

Mitsubishi, ayah diberi kepercayaan sebagai engineer untuk membawa group pada 

tahun 1989-1990 untuk memasang mesin yang sangat kritikal dan sensitif mulai dari 

headbox, wire part, press part, dan seterusnya sampai ke winder. Sehingga Ayah 

mendapat sertifikat dalam proyek ini.  

Setelah selesai PPM#2, ada proyek lagi di PPM#9 Tjiwi Kimia, Mojokerto, 

Surabaya pada tahun 1991. Dari pihak Mitsubishi Beloit merekomendasikan ayah 

untuk bekerja disana. Karena ayah tidak bisa sendiri, ayah membawahi anggota 

lokal sekitar 20 orang dan orang asing sebanyak 12 orang.  Alhamdulillah selama 

8.5 bulan, mulai dari memasang pondasi sampai hari terakhir pada saat kertas on 

reel, ayah kemudian pulang ke Perawang. Sebelum ayah pulang ke Perawang, 

beberapa kali manager proyek dari PT Tjiwi Kimia Surabaya mengajak ayah untuk 

bergabung bekerja di PT Tjiwi Kimia. Namun dengan arif dan bijaksana, ayah 

menolak tawaran mereka karena ayah juga punya keluarga dan pada saat itu baru 

berumah tangga. Penolakan tersebut membuat ayah sampai dipanggil oleh direktur 

utama PT Tjiwi Kimia, Mister Yudi Setiawan Lin. Dalam perbincangan mereka,  

Mister Yudi Setiawan Lin tetap mengucapkan terimakasih atas kinerja ayah, 

sehingga patut dijadikan sebagai contoh untuk karyawan lain di PT Tjiwi Kimia 

Surabaya walaupun level ayah masih rendah yaitu sebagai karyawan terampil 

(dibuktikan dengan diberinya sertifikat penghargaan).  

Setelah pulang ke Perawang, ayah sedikit kecewa karena semua teman naik 

jabatan, sedangkan ayah tidak. Namun ayah tetap berpikiran positif bahwa mungkin 



ini rezeki ayah ketika hanya dikirim ke PT Tjiwi Kimia. Walaupun sedikit kesal, tapi 

ayah tetap bersemangat dalam bekerja.  

Setelah itu, ada lagi proyek-proyek seperti Finishing, memasang Size Cutter 

dari Kotobuki, Miamishinju dan Supercalender begitu juga modifikasi-modifikasi lain 

dan menunjuk ayah sebagai leader group dari pihak asing. Dari proyek-proyek yang 

telah ayah geluti, ayah mendapatkan banyak sertifikat. Jika dihitung-hitung, 

Alhamdulillah sertifikat sudah banyak yang terkumpul dan merupakan kenang-

kenangan dari ayah sebagai motivasi bagiku untuk terus berusaha lebih keras dalam 

melakukan sesuatu.  
Selain tawaran proyek, ayah juga pernah beberapa kali diajak teman untuk 

bekerja di perusahaannya namun ayah tetap menolak. Di Tjiwi Kimia sudah ayah 

tolak, dari tawaran teman juga ditolak, bahkan perusahaan asing di Jepang yang 

pernah mengajak ayah untuk bekerja disana tetap ayah tolak. Saat aku menanyakan 

alasannya, aku begitu terharu mendengar jawaban yang ayah berikan. Ayah 

mengatakan tetap ingin mengabdi di PT Indah Kiat karena ayah ingin tinggal dekat 

dengan keluarga. Walaupun tawaran gaji di Jepang lebih besar, tapi sebesar apapun 

gaji yang diberikan pasti tidak akan pernah memberikan kepuasan. 

Sampai saat ini, dimana ayah sudah mendekati umur pensiun, ayah tetap 

beberapa kali diajak rekan lain bekerja karena melihat sertifikat ayah yang 

Alhamdulillah sudah sangat memungkinkan untuk bekerja di perusahaan-

perusahaan yang pernah ayah jajaki. Baru-baru ini, ayah dipercaya untuk 

mendesain/modifikasi berbagai equipment mesin (ayah mendapatkan sertifikat jasa 

besar dalam proyek ini). Dengan ide kreatif, ayah mencoba dan Alhamdulillah 

berhasil sehingga bisa dinikmati untuk generasi berikutnya. Bagi ayah, mungkin ini 

bisa menginspirasi buat rekan lainnya.  

Semua hal yang ayah jalani tidak terlepas dari hidayah Allah. Kepada anak 

buah yang sudah berjumlah ratusan orang, ayah sering menyampaikan bahwa jika 

kita mau terus belajar, pasti gunanya untuk kita juga. Ada orang pintar tapi dia tidak 

mau bekerja, itu sama saja tidak berguna. Lebih baik orang itu bodoh tapi dia mau 

belajar dan mau bekerja. Perusahaan tidak mungkin mau menerima orang jika tidak 

memberikan kontribusi ke perusahaan, low performance, atau kinerjanya jelek. 

Dengan standar perusahaan kelas dunia, siapa yang  memberikan kontribusi ke 

perusahaan? Apakah kita termasuk didalamnya?  



Dari dulu ayah sudah stabil dalam bekerja, bahkan sampai saat inipun 

semangat ayah masih tetap sama. Dulu di lapangan ayah masih bisa angkat berat, 

bisa bekerja 24 jam lebih tanpa tidur. Begitulah saking semangatnya, ayah kurang 

tidur hanya untuk bekerja di PT Indah Kiat. Belum lagi setelah ayah memegang satu 

bagian dan ayah dipanggil pada malam hari. “Kalau dibilang stress, ya stress,”  kata 

beliau. Tetapi karena itu merupakan tanggung jawab, harus dikerjakan. Kalau 

dibilang terpaksa, ya bisa terpaksa namun tetap harus dikerjakan.  

Dulu, ayah  pernah dari Pekanbaru dipanggil bos dalam keadaan marah-

marah karena ada mesin yang rusak dan tidak sesuai standar. Ayah pada saat itu 

juga langsung kembali ke Perawang untuk bekerja padahal saat itu adalah diluar jam 

kerja atau hari off kerja. Sebenarnya semua intruksi sudah disampaikan kebawahan 

dan foreman untuk melakukan pekerjaan tersebut namun intruksi itu tidak dilakukan 

sepenuhnya oleh mereka. Sehingga terjadi kesalahan dalam penangannya dan 

pihak managemen memberikan sanksi kepada ayah karena proses pekerjaan yang 

memakan waktu lama. Sanksi tersebut diterimanya sebagai tanggung jawab ayah 

selaku atasan. Walaupun ayah sudah membuat schedule planning dan sudah 

memberikannya ke anggota, tapi  hal itu merupakan akibat dari kelalaian anggota 

dan tidak mengikuti instruksi atasan. Akibatnya jika ada kesalahan, atasan yang  

kena imbasnya. Sebelum kejadian tersebut terjadi, sebenarnya ayah sudah pernah 

menyampaikan ke atasan ayah, tapi tidak ditanggapi serius sehingga pada akhirnya 

terjadi kesalahan fatal. Namun karena level pangkat ayah lebih rendah, tentu ayah 

lah yang terkena sanksinya.  

Terakhir jabatan ayah adalah Wakasi (wakil kepala seksi) dengan level 8 

yang sudah 14 tahun ayah jalani. Walaupun ayah tidak naik jabatan, sedangkan 

teman dan anak buah  lainnya naik jabatan, ayah tetap semangat bekerja. Karena 

ayah menganggap bahwa mungkin sampai di situ lah rezeki ayah. Kalau seandainya 

ada rezeki yang lain, tentu tidak akan kemana-mana. Penghasilan ayah pas-pasan 

bahkan kalau dilihat dari penghasilan bukan pajak tahunan, nominal uang yang ayah 

terima selalu menurun karena lebih banyak pengeluaran dari pada penghasilan. Tapi 

ayah tidak peduli tentang itu, ayah tetap semangat bekerja dan meyakini bahwa 

suatu saat akan ada pintu rezeki lain. 

Kalau ditanya tentang gaji yang pas-pasan, tak menjadi masalah bagi ayah. 

Yang terpenting adalah anak-anak ayah bisa kuliah sampai saat ini. Ayah juga 

mengungkapkan rasa terimakasih kepada PT Indah Kiat dan Sinar Mas, juga 



kepada anak-anak ayah yang mau belajar keras. Apapun pengalaman yang ayah 

sampaikan disini, walaupun hanya sebatas kemampuan ayah, ayah berharap 

mudah-mudahan anak-anak esok lebih dari ini dan memberikan yang terbaik. Ayah 

berharap semoga pengalaman hidup ini bisa diambil manfaatnya oleh anak cucu 

ketika sudah pensiun maupun ketika sudah tiada di muka bumi ini nantinya. Dan 

pesan ayah, kita itu harus selalu berfikir positif walaupun terkadang kita ada 

kekurangan tetapi ingatlah bahwa pikiran negatif itu harus dibuang. Mungkin kita 

belum sampai berpikir kesana tapi kita harus mau berubah. ‘Oh berarti saya ini 

salah, saya tetap akan berubah supaya bisa lebih baik lagi kedepannya’.  
Begitulah hasil wawancaraku dengan ayahku, Mishar Indra, pada malam hari 

di ruang keluarga. Ya Allah, sungguh Engkau telah menjaga dan menuntun ayahku 

dalam bekerja sampai sekarang. Sungguh banyak hal yang beliau lalui di PT Indah 

Kiat dan Sinar Mas. Banyak hal-hal positif yang bisa diambil olehku maupun 

keluarga Sinar Mas lainnya. Mudah-mudahan Sinar Mas tetap berjaya dan menjadi 

terdepan sebagaimana yang sering disampaikan oleh ayah kepadaku. 

Terakhir, aku berharap semoga catatan pengalaman ayah ini bisa 

menginspirasiku, saudaraku, ibuku, keluarga Sinar Mas yang lain, serta semua 

hamba Allah dimuka bumi ini. Hanya kepada Allah aku menyembah, dan meminta 

pertolongan. Maha Suci Allah yang telah memberikan karunia-Nya, kesehatan 

jasmani dan rohani kepada ayah, aku dan keluargaku semua sehingga kami tetap 

bisa semangat dalam beraktifitas. Atas izin-Nya lah aku bisa membuat tulisan ini 

tepat waktu. Semoga Allah meridhoi segala urusan ayah, aku dan keluargaku, serta 

hamba-Nya dimuka bumi ini. Alhamdulillah. Wassalam 

 



 
  

 

  

 

 

 

 



 


