
Dibalik Syukur dan Titik Balik si Bungsu 
 

Selembar kertas pertanda gelar Ahli Madya si Bungsu diterima pada akhir tahun 

2006, buah dari kerja keras kakak dan Ibunda yang menyayangi dengan memberikan 

dukungan penuh atas kuliahnya. Ya, si Bungsu ini berasal dari keluarga yang sangat 

sederhana dari 5 bersaudara. Menjadi Asisten laboratorium Linux di salah satu kampus 

swasta bermodalkan komitmen dan tekad untuk mencapai hasil yang terbaik memberikan 

pengalaman baginya sekaligus tambahan uang saku, bahagia hatinya dengan uang 500 ribu 

Rupiah per bulan didapatkan selama satu semester yang digunakan untuk berbagi dengan 

keluarganya. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah memberikan ruang 

rezeki bagi si Bungsu. 

 

 
 

Awal tahun 2007 merupakan masa bagi si Bungsu untuk mengembangkan karirnya 

di dunia kerja demi perbaikan yang berkelanjutan bagi hidupnya, tahapan demi tahapan 

dilaluinya bersama dengan empat orang sahabat yang baru dikenal disalah satu penyalur 

tenaga kerja. Beruntung bagi si Bungsu dengan do’a dan usahanya diberikan kesempatan 

bekerja dari sekian banyaknya pelamar dengan latar belakang pendidikan yang berbeda 

dan bahkan lebih tinggi darinya pada perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa. 

Hhmm, tidak pernah terbersit dari pikiran si Bungsu untuk mencoba bersaing dengan ribuan 

orang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil atau bahkan melanjutkan kuliah ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi karena yang ada dibenaknya adalah bagaimana mencari rezeki 

untuk hidup mandiri sekaligus berbagi dengan keluarganya. 

 

 



Tidak membutuhkan waktu setahun penuh baginya untuk mendapatkan pengalaman 

bekerja dalam divisi Customer Care dengan menjadi staf koresponden yang menanamkan 

perilaku dan tindakan yang sesuai dengan falsafah perusahaan, menghargai dan berfikir 

positif kepada orang lain terutama dengan rekan kerja dan pelanggan serta bekerja sama 

dengan tim untuk mencapai tujuan bersama. Informasi dari sahabat yang pernah bekerja 

bersama pada perusahaan sebelumnya telah membawa si Bungsu untuk memperluas 

pengalaman kerjanya. Yup, si Bungsu lolos dalam proses rekrutmen dan bergabung untuk 

bekerja pada perusahaan jasa telekomunikasi PT. Smart Telecom pada Februari 2008 (saat 

ini bernama PT. Smartfren Telecom, Tbk). 

 

 
 

Menjadi bagian dari anggota keluarga besar Sinar Mas merupakan sebuah 

kebanggaan dan si Bungsu sangat yakin dengan dedikasi yang diberikannya demi 

menghayati pekerjaan sebagai sarana memuliakan Tuhan, sumbangsih kepada negara, 

perusahaan serta keluarga. Sebagai seorang muslim, si Bungsu percaya akan tugas dan 

tanggung jawab yang diemban dalam bekerja selain untuk meraih pendapatan juga yang 

utama adalah mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. Hari demi hari dilalui si Bungsu yang 

bertugas menjadi operator penerima panggilan yang memberikan layanan informasi, 

permintaan dan pengaduan. 

 

 



Dalam catatan kerja selama setahun, ada masa si Bungsu merasa terpuruk atas 

teguran dari atasan yang pada akhirnya dibuktikan oleh si Bungsu bahwa yang terjadi 

adalah sebuah kesalahpahaman (saat ini atasan yang dimaksud sudah tidak bekerja di 

perusahaan yang sama). Namun semua telah terjadi, hal tersebut pula yang membuat si 

Bungsu bangkit dengan menunjukan komitmen dalam hal menyelesaikan pekerjaan yang 

telah dimulai hingga tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2009 

merupakan masa-masa indah bagi si Bungsu yang melepas masa lajangnya, menikah 

disaksikan keluarga besar kedua belah pihak tentunya rasa haru dan bahagia tidak dapat 

disembunyikan olehnya. Ayahanda yang sedang kurang sehat kondisinya pun 

menyempatkan untuk datang bersama ibunda melihat si Bungsu yang sedang berbahagia, 

namun kebahagiaan tersebut berlangsung tidak lama dirasakan oleh si Bungsu setelah 

menjalani kehidupan berumah tangga dikarenakan sang istri mengalami kelahiran prematur 

dengan kondisi calon bayi yang sempat bernafas namun tidak dapat diselamatkan pada 

tanggal 11 Maret 2010. 

 

 
 

Hidup mandiri dan jauh dari keluarga (sang istri tinggal di kota yang berbeda 

bersama orangtuanya untuk pemulihan setelah melahirkan), tidak menjadikan si Bungsu 

lemah dan bahkan menjadikan dia kuat dikarenakan mendapatkan dukungan dari keluarga 

terutama Ibundanya yang selalu mendo’akan si Bungsu setiap saat. Pada tanggal 23 Mei 

2010 menjadi hari terakhir bagi si Bungsu bertemu dengan ayahanda tercinta yang telah 

kembali kepada sang Pencipta, mendapat kabar dari keluarga bahwa sang Ayahanda yang 

memang berada dalam kondisi yang sangat lemah atas sakitnya ingin bertemu dengan si 

Bungsu dan anak-anaknya yang lain. Sesampainya di rumah bertepatan dengan waktu 

dzuhur (orang tua tinggal di kota Bogor) si Bungsu melaksanakan shalat sekaligus 

memanjatkan do’a bagi Ayahanda untuk kesehatannya yang telah mengajarkan begitu 

banyak hal baik yaitu salah satunya adalah konsistensi antara perkataan dengan perbuatan, 

dari sisi yang lain si Bungsu dan keluarga sudah ikhlas sekalipun hal yang tidak diinginkan 

terjadi. Sembari membacakan surat Yasin di samping Ayahanda yang terbaring sakit, yang 

juga ditemani oleh Ibunda dan tetangga yang sedang menjenguk. Innalillahi wa’inna illaihi 



rojiun, Ayahanda menghembuskan nafas terakhir dengan kondisi yang baik setelah si 

Bungsu selesai membacakan do’a untuk sang Ayahanda.  

 

 
 

Menutup tahun 2010, si Bungsu semakin menunjukan kinerjanya yang semakin baik 

dikarenakan pengalaman selama dua tahun membawanya untuk menemukan metode kerja 

yang terbaik kemudian mengadopsinya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Benar saja, 

semua itu dibuktikan oleh si Bungsu yang seringkali mendapatkan penghargaan sebagai 

karyawan terbaik di divisi Customer Care. Penghargaan berupa sertifikat, uang tunai dan 

bahkan mendapatkan dua unit telepon genggam Smartfren. Tahun ketiga pun dilalui oleh si 

Bungsu dengan berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya atas permintaan atasan, 

sebagai salah satu langkah mengeksplorasi kinerja yang lebih baik dan tentunya menambah 

pengalaman. 

 

 
 

Tuhan maha adil dan mendengar do’a umatnya, turunlah surat keterangan yang 

menyatakan si Bungsu menjadi karyawan tetap pada PT. Smartfren Telecom tepat per 

tanggal 01 Maret 2012 atau setelah empat tahun berlalu melalui Manajer yang menjadi 

atasan si Bungsu setelah melihat kinerja dan kontribusinya yang sudah diberikan kepada 

perusahaan secara umum serta timnya secara khusus. Puji syukur alhamdulillah kepada 

Allah SWT berulang kali diucap oleh si Bungsu, semakin menambah semangat untuk 

bekerja lebih baik dan semakin baik kedepannya. Oya, masih ingat dengan “informasi dari 



sahabat yang pernah bekerja bersama pada perusahaan sebelumnya, telah membawa si 

Bungsu untuk memperluas pengalaman kerjanya”? adalah seseorang yang saat ini menjadi 

Superior dari si Bungsu dan orang yang juga berjasa dalam karir si Bungsu adalah seorang 

Manajer yang bernama Ibu Vini Juliana, sayangnya beliau sudah tidak bekerja di 

perusahaan yang sama.  

 

 
 

Nama si Bungsu beberapa kali masih tercatat sebagai salah satu pemenang dalam 

kompetisi yang diadakan oleh divisi Customer Care berdasarkan nilai rata-rata tertinggi baik 

per bulan, per enam bulan dan per tahun. Dari banyaknya hal yang sudah terjadi pada si 

Bungsu, baik hal tersebut yang membuatnya terpuruk ataupun hal-hal baik membawa si 

Bungsu mengalami satu titik balik yang positif. Sampai pada bulan Februari 2013, diadakan 

acara kompetisi tahunan dengan jumlah peserta delapan orang yang salah satunya adalah 

si Bungsu. Berbeda dengan konsep acara yang diadakan tahun lalu yaitu setiap peserta 

berkompetisi dalam bentuk presentasi dengan materi yang ditentukan, tidak sampai satu 

minggu persiapan dilakukan menjadi salah satu faktor kendala si Bungsu tidak dapat 

memanfaatkan waktu dengan baik sehingga gagal masuk tiga besar. 

 

 
 

Ada sedikit penyesalan yang dirasakan oleh si Bungsu karena tidak dapat 

memberikan hasil yang maksimal untuk membawa tim yang diwakilinya menjadi salah satu 

pemenang dalam acara kompetisi tahunan (Yearly Olympic), setelah dua bulan berlalu 

diadakan acara team building divisi Customer Care ke pantai Anyer yang diisi dengan 



banyak kegiatan seperti halal bihalal dan pelatihan serta refreshing tentunya. Wajib move on 

hukumnya dari rasa penyesalan si Bungsu yang ditutupi dengan banyaknya kegiatan, salah 

satu kegiatan selain bekerja dan beribadah yang sangat disukai oleh si Bungsu yaitu 

olahraga untuk menjaga agar kondisi tubuh tetap sehat dan bugar. PT. Smartfren 

memberikan fasilitas ruangan fitness lengkap dengan peralatannya bagi karyawan untuk 

bisa dimanfaatkan sebaik mungkin yang tentunya disambut positif salah satunya dari si 

Bungsu. 

 

 
 

Memasuki bulan Januari 2014 berdasarkan penilaian tahunan dari atasan si Bungsu, 

namanya masuk kembali menjadi salah satu peserta dalam acara kompetisi tahunan (Yearly 

Olympic). Benar saja, sama seperti tahun sebelumnya untuk waktu persiapan yang 

disediakan tidak lebih lama dari sebelumnya yaitu tiga hari. Beruntung bagi si Bungsu sudah 

pernah merasakan pengalaman untuk persiapan materi presentasi yang tidak jauh berbeda 

dengan sebelumnya walaupun tetap saja harus bisa memanfaatkan waktu yang tidak 

banyak ini, dengan didukung oleh sahabat satu tim yang selalu menemani dan memberikan 

kritik yang membangun bagi si Bungsu. Total peserta sebanyak delapan orang terpilih dalam 

satu divisi Customer Care yang tiga diantaranya adalah peserta yang namanya pernah 

masuk dalam acara Yearly Olympic periode sebelumnya, tepat tiga hari berlalu setelah 

materi yang ditentukan diberikan kepada para peserta yaitu per tanggal 23 Januari 2014 

berlangsunglah acara tersebut. Para peserta masing-masing membawa materi presentasi 

dan menjawab pertanyaan dari ketiga juri dengan baik, sayangnya pengumuman pemenang 

harus menunggu besok yang membuat semua peserta “kepo” akan hasilnya (kepo=knowing 

every particular object/penasaran ingin tahu). 

 



 
 

“Success is always accompanied with failure” salah satu kata bijak tersebut memang 

belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang dialami si Bungsu dalam hidupnya, namun 

menjadikannya salah satu orang yang dapat menginspirasi rekan-rekan kerjanya dari apa 

yang pernah dicapainya sampai saat ini setelah melalui beberapa kegagalan dalam 

perjalanan hidup hingga akhirnya menemukan titik balik yang positif. Alhamdulillah sampai 

pada hari penentuan pemenang Yearly Olympic, si Bungsu menjadi terbaik kedua dan jika 

diingat masa sekarang dari nomor dua adalah nomor urut yang membawa Ir. H. Joko 

Widodo menjadi orang nomor satu Presiden Republik Indonesia. Hahaha si Bungsu juga 

merupakan penggemar Pak Jokowi yang terkenal akan kesederhanaannya dan bekerja 

keras untuk rakyat Indonesia, ikut berbahagia dan bangga dengan rekam jejak beliau yang 

berhasil membantu kepentingan masyarakat kecil. Belum pernah sekalipun si Bungsu ikut 

berpartisipasi dalam pemilihan Presiden secara sukarela sampai-sampai datang untuk 

melihat Pak Jokowi di konser salam dua jari bersama seorang sahabatnya sesama 

penggemar Presiden Republik Indonesia saat ini, bahkan dalam keadaan berpuasa karena 

bertepatan dengan bulan suci Ramadhan. Rasanya ingin sekali untuk bisa berfoto bersama 

beliau sewaktu belum menjadi Presiden karena saat ini pastinya beliau sangat sibuk, namun 

beruntung sudah mendapatkan kesempatan berfoto dengan wakil Gubernur DKI Pak Ahok 

pada waktu itu (pengalaman lucu saat Pak Ahok memarahi Ajudannya ketika dimintai tolong 

oleh si Bungsu untuk mengambil gambar menggunakan Smartphonenya yang menghasilkan 

foto tidak sempurna, “gimana sih lu, belum selesai dah digerakin handphonenya” foto lagi 

lanjut pak Ahok disertai senyum oleh si Bungsu dan orang yang ada disekitarnya). 

 

 



Bekerja adalah salah satu hal yang sangat disukai oleh si Bungsu, walaupun 

terkadang rasa bosan dan jenuh menyertainya. Banyak hal yang dapat mengusir rasa bosan 

dan jenuh, yaitu dengan berolahraga dan belum lama ini si Bungsu ikut berpartisipasi dalam 

foto kontes dari tim 6 Values Sinar Mas. “Lumayanlah yah daripada lumanyun” dalam hati si 

Bungsu walau tidak mendapatkan hadiah, namun foto yang dikirimnya masuk dalam 10 foto 

terpilih pada dua kategori dari 6 Values Sinar Mas yang hanya terpampang sementara pada 

website Sinarmas. Minggu ketiga bulan Agustus 2014 kalau tidak salah, si Bungsu juga ikut 

berpartisipasi dalam foto kontes yang kali ini diadakan oleh kantor tempatnya bekerja 

dengan tema terkait moto dari Customer Care yang terbaru dan salah satu foto yang 

dikirimkan oleh si Bungsu menjadi pemenang pertama dengan judul “LISTENing and 

Assisting for the Best” alhamdulillah hadiah berupa uang tunai bisa digunakan untuk makan 

siang bersama teamnya. 

 

 
 

Tepat per tanggal 10 Oktober 2014, si Bungsu mencoba untuk menulis dan 

menceritakan kisah dirinya, setelah sebelumnya mendapatkan informasi melalui email yang 

diterima mengenai lomba tulis dari tim 6 Values Sinar Mas. Target si Bungsu adalah 

menuliskan kisah hidupnya untuk bisa diselesaikan dan dikirim per tanggal 10 November 

2014 pada siang hari jam 2.14 WIB, bertepatan dengan hari Pahlawan dan semoga menjadi 

salah satu pemenangnya. Banyak meluangkan waktu untuk menulis, pada hari libur dan 

malam hari setelah pulang bekerja yang tentunya menambah daftar kegiatan si Bungsu. 

Rezeki bisa datang darimana saja, salah satunya dengan kita cukup meluangkan waktu dan 

ikut berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang positif. Perubahan yang terjadi atas syukur 

dan titik balik si Bungsu sangat mempengaruhi sikapnya untuk lebih menghargai orang lain, 

berpikir dan bertindak positif, menciptakan lingkungan kerja yang bersahabat, saling 

mendukung untuk pengembangan diri dan rekan kerjanya.  

 



 
 

Menjalankan kewajiban untuk beribadah, bersedekah dan mendo’akan orang-orang 

yang sangat disayangi dan dicintai, baik yang berada disekitar si Bungsu ataupun yang telah 

kembali ke hadapan sang Pencipta adalah hal-hal yang perlu ditingkatkan si Bungsu untuk 

mengingatkan dirinya bahwa segala sesuatunya terjadi atas kehendak Allah SWT. Sosok si 

Bungsu yang dikisahkan oleh Penulis, bernama Rahmat Sanjaya (Sanjay) dan berusia 30 

tahun. Saat ini masih banyak harapan serta do’a si Bungsu untuk menggapai mimpi-

mimpinya, semoga rasa bersyukur dan awal dari titik balik yang positif ini akan 

membawanya menuju kesuksesan di dunia dan akhirat kelak. Amin. 

 

 


