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SEBUAH DEDIKASI,  

PENGABDIAN 20 TAHUN TANPA PUTUS SEORANG KARYAWAN 

 

 PT. Bina Sinar Amity adalah sebuah perusahaan terbatas dibidang logistik 

dalam keluarga besar Sinar Mas Grup yang berlokasi di Jalan Raya Cakung 

Cilincing kilometer 3 Jakarta. Secara umum bidang usaha yang dijalankan 

perusahaan adalah transportasi / trucking, pergudangan / general warehouse, 

eksport import / forwarding, distribusi darat, container depot, container repair, 

bongkar muat kapal dan pelayaran. PT. Bina Sinar Amity telah berdiri sejak tanggal 

17 Juli 1991, dan beroperasi secara penuh pada bulan September 1992, sehingga 

apabila dihitung-hitung, perusahaan telah beroperasi selama 23 tahun, 4 bulan. 

Tentunya sebuah perjalanan yang panjang untuk sebuah perusahaan yang telah 

berulang tahun yang ke 23. PT. Bina Sinar Amity berupaya membangun dirinya dan 

karyawannya menjadi pemain nomor satu dalam bisnis logistik, tumbuh secara 

seimbang sebagai perusahaan yang hijau, ramah lingkungan, bersih, sehat dan 

aman. 

 Saprudin adalah salah seorang karyawan PT. Bina Sinar Amity, yang bekerja 

sebagai staf di bagian gudang dengan nomor induk karyawan 687. Bapak Saprudin 

bergabung dengan perusahaan pada tanggal 2 Juli 1994, bila dihitung, telah 

mengabdi kepada perusahaan selama 20 tahun 5 bulan. Sebuah dedikasi yang luar 

biasa panjang dan tanpa putus ( apalagi bila dibandingkan dengan jaman sekarang, 

dimana karyawan keluar masuk perusahaan begitu cepat ). Dengan melihat nomor 

induk karyawan, dapat menandakan sebagai karyawan lama dari sebuah 

perusahaan yang telah cukup berumur. Berdasarkan usia, bapak Saprudin akan 

pensiun dan mengakhiri masa pengabdiannya kepada perusahaan 4 tahun lagi. 

Sebuah periode yang mungkin akan terasa pendek ( bila tidak dipersiapkan dengan 

baik ) untuk memulai hidup baru, betul-betul mandiri, berpisah dari tempat bekerja, 

setelah purna tugas dari perusahaan.  

 Bapak Saprudin memulai karir sebagai karyawan PT. Bina Sinar Amity dari 

posisi yang paling bawah yakni sebagai office boy selama 16 tahun, 1 tahun 

kemudian bertugas di lapangan untuk membersihkan sampah-sampah daun, plastik, 

debu ( yard cleaner ), yang kemudian karena ketekunannya dipromosikan ke bagian 
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gudang hingga saat ini ( lebih kurang selama 3 tahun ). Sungguh sebuah prestasi 

yang luar biasa bagi diri, keluarga dan perusahaan. Ayah empat anak yang masing-

masing : anak pertama berumur 20 tahun baru bekerja di sebuah perusahaan 

pengemasan di jalan Lodan Jakarta, anak kedua berumur 17 tahun sekolah kelas 3 

SMK Sejahtera di Sunter, anak ketiga berumur 13 tahun sekolah kelas 1 di SMP 

Negeri 277 Sunter, dan terakhir anak keempat berumur 6 tahun kelas 1 SD 24 

Petang, Rawa Badak. 

 Tentunya sebuah perjuangan yang sangat berat baginya untuk menghidupi 

seorang istri dan 4 orang anak dengan riwayat pekerjaan dan gaji yang tidak jauh 

dari nilai upah minimum. Tetapi bapak Saprudin tidak pernah mengeluh, 20 tahun 

sudah dijalaninya karir dengan hati yang bersih dan dada yang lapang ; hadir di 

kantor tepat waktu sebelum jam 08.00 WIB setiap paginya. Karena apabila beberapa 

kali datang terlambat akan dipanggil dan mendapatkan surat peringatan. Perjalanan 

ke kantor sepanjang 20 kilometer dijalaninya dengan penuh kesetiaan menggunakan 

sepeda motor seadanya. Bapak Saprudin harus bersabar dengan kondisi keuangan 

keluarga dimana dia harus mengeluarkan Rp 510.000,- per bulan untuk biaya 

pendidikan, Rp 892.000,- untuk biaya daftar ulang anak setiap awal tahun, Rp 

730.000,- untuk anak nomor 3 dan 4, serta biaya rumah tangga lainnya yang cukup 

menyita gajinya. Dan sekarang istri bapak Saprudin memulai membantu suaminya 

dengan berjualan makanan di depan rumah. Berteduh di bawah rumah berukuran 8 

X 10 meter, bapak Saprudin menjalani karir dan hidup dengan penuh ketabahan, 

kesabaran dan keikhlasan. 

 Bapak Saprudin menjaga kepercayaan perusahaan yang diberikan 

kepadanya dengan penuh integritas. Tidak mengeluh dengan apa yang telah 

diberikan dari kantor dan menerima tugas dan pekerjaan dengan hati gembira dan 

penuh rasa syukur. Orang lain mungkin melihat tugas yang dilakukannya kecil, tetapi 

dia yakin dan memahami bahwa dia mendarmabaktikan dirinya dan tenaganya untuk 

kepentingan perusahaan yang lebih luas, lebih besar daripada dirinya sendiri.  Dia 

menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Tentu sebuah prestasi yang 

luar biasa dari pengabdian awal seorang office boy. Bapak Saprudin terlibat dalam 

kegiatan survey dan penanganan banjir seperti yang terjadi pada tahun 2002. Dia 

aktif melakukan peninjauan ke daerah-daerah di sekitar wilayah perusahaan yang 

terkena banjir. Dengan terjun langsung mendatangi penduduk untuk mendata 
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warga-warga yang terkena banjir. Tugas dilaksanakannya dengan penuh integritas, 

bagi warga tidak mampu yang rumahnya terendam, dia catat dalam laporan korban 

banjir. Untuk warga mampu yang tinggal di rumah bertingkat dan berkecukupan 

serta dapat memasak sendiri, tetap dia datangi dan dia sapa. Bapak Saprudin 

menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, penuh integritas membagikan 

makanan dan masakan siap konsumsi kepada warga miskin yang benar-benar 

membutuhkan. Warga miskin tertolong karena dapat makan dan menjalani hidup, 

walau di tengah bencana dan keterbatasan. Tentunya menjadi sebuah uluran yang 

sangat dibutuhkan bagi warga-warga yang sudah tidak berdaya. Sehingga bantuan 

benar-benar mencapai sasaran, diterima oleh warga yang sangat membutuhkan 

pertolongan. Dia sungguh-sungguh menjalankan tugas perusahaan, menjaga 

kepercayaan dan integritas yang telah yang diberikan kepadanya.  

 Sebagai seorang karyawan, bapak Saprudin selalu berpikiran positif, 

sehingga mampu memotivasi dirinya dan memotivasi rekan-rekan karyawan yang 

lain untuk berpikiran maju. Dengan menampilkan tindakan yang terpuji, penuh 

kedisiplinan dan tanggung jawab sehingga dia dipercaya atasan dan rekan-

rekannya. Lingkungan kerja menjadi kondusif dan saling menghargai karena dia 

menampilkan perilaku-perilaku yang baik. Dia menerima tugas yang diberikan 

kepadanya dengan tindakan positif untuk memberikan bantuan beras melalui 

kegiatan Bakti Sosial Pembagian Beras Tzu-Chi tahun 2003. Dia selalu berpikir 

bersih, positif dan maju untuk bekerja bersama rekan-rekan sekantor dan bergabung 

dengan 131 orang karyawan lainnya untuk menjadi relawan. Mendatangi dan 

mendata warga miskin satu per satu di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Rorotan 

sebanyak 8 Rukun Warga. Dia tidak mengeluh untuk melakukan survey dan 

pembagian kupon beras, dia selalu bertindak positif, walau berat dan jauh untuk 

mendatangi warga satu per satu. Dia mendatangi warga dengan penuh semangat 

dan kegembiraan, walau tugas yang diembannya cukup berat, terlebih dia harus 

mendapatkan tanda tangan warga yang telah diberikan bantuan, sebagai bukti 

bantuan telah diberikan tepat kepada sasaran yaitu warga miskin yang telah 

dimasukkan ke dalam survey bantuan. Dia melakukan pekerjaannya dengan sikap 

positif, berpikir positif dan spirit yang positif. Kapan terakhir kita mempunyai sikap 

yang positif kepada perusahaan kita? Dan menganggap pekerjaan dan tugas yang 

berat dari perusahaan adalah ujian bagi sikap positif kita bagi kemajuan bersama?  
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 Dibutuhkan komitmen kerja yang luar biasa bagi bapak Saprudin untuk 

mengabdi kepada perusahaan dari nol. Dua puluh tahun adalah masa yang sangat 

panjang bagi seorang karyawan untuk berkomitmen, setia kepada perusahaan dan 

bekerja tanpa putus. Dibutuhkan ikhtiar yang luar biasa untuk bekerja sepenuh hati 

dengan penuh kesungguhan. Dia bersiteguh dengan komitmen untuk tidak melihat 

dirinya sendiri, tidak melihat keluarganya, tidak melihat gajinya yang sebatas upah 

minimum. Tetapi dia melihat kepentingan perusahaan yang begitu besar dan 

melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan jiwa yang bersih untuk mendapatkan 

kwalitas kerja yang terbaik. Tidak ada toleransi sedikitpun untuk kesalahan. Pada 

saat bencana banjir tahun 2004, hampir sering terjadi karyawan tertahan di pintu 

gerbang security depan kantor, kendaraan tidak dapat masuk ke dalam area kantor 

perusahaan karena jalan menuju kantor tergenang air yang cukup dalam, sekitar 50 

cm. Dia dengan penuh komitmen telah mencuci bersih gerobak yang dipakai untuk 

membersihkan lapangan ( yard cleaner ), dan menjemput karyawan yang sudah siap 

di pintu gerbang security depan untuk naik ke dalam gerobak bersihnya, membelah 

banjir, menyusuri jalan kantor sepanjang 1 kilometer, didorong bersama-sama 

dengan para office boy. Dia bolak-balik dari pos security depan ke kantor PT. Bina 

Sinar Amity yang jaraknya cukup jauh, sekitar 1 kilometer dengan penuh komitmen, 

semata-mata supaya karyawan dapat tiba di kantor dengan bersih, pakaian kering 

dan sehat, tanpa perlu celana dan sepatunya basah kuyup. Sungguh sebuah 

pengorbanan yang mungkin kecil bagi orang lain, tetapi tidak bagi karyawan-

karyawan yang telah dia seberangkan. Sebuah komitmen dan pertanyaan yang luar 

biasa besar tentunya bagi kita masing-masing, sehingga para staf yang lain dapat 

melaksanakan pekerjaannya dengan mudah dan lancar. 

 Disepanjang pengabdiannya, bapak Saprudin berusaha melakukan perbaikan 

terus-menerus tanpa batas dengan selalu belajar dan meraih hasil yang paling baik 

yang dapat dicapai oleh seorang manusia. Dia tanpa segan mengajari karyawan 

yang lebih muda, mengajak karyawan baru untuk belajar baik secara teori dan 

praktek, sehingga pekerjaannya bertambah baik dan dapat digantikan oleh staf-staf 

baru yang lebih kuat, lebih sehat dan lebih muda. Dia mengajari staf-staf baru untuk 

dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dia menjadi satu-satunya 

karyawan dengan tingkat kepercayaan sangat tinggi untuk melayani President 

Director. Siapapun akan tahu bahwa sulit bagi seorang karyawan untuk 
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mendapatkan kepercayaan yang sangat tinggi dari pemimpin nomor satu di sebuah 

perusahaan besar. Bapak Saprudin mampu melakukannya, dengan melayani 

kebutuhan makan, minum dan keperluan-keperluan penting pemimpin kantor besar 

dengan terus belajar dan melakukan perbaikan diri. Dia tularkan segala ilmu dan 

kemampuan yang dimiliki kepada para office boy dan office girl yang masih belia, 

dan tentunya supaya hasil kerjanya lebih baik dan lebih sempurna. Dia bahagia 

sekaligus sedih melihat dan mengenang keberhasilan para office boy dan office girl 

yang telah diajari dengan penuh kesabaran, continuous improvement, tanpa terputus 

; telah dapat bekerja dengan baik dan mungkin melebihi apa-apa yang pernah dia 

lakukan dan persembahkan kepada perusahaan. Mungkin kita perlu bertanya 

kepada diri kita masing-masing, mampukah kita melakukan demikian, continuous 

improvement, sehingga kita bisa dipercaya oleh pemimpin nomor satu di dalam 

perusahaan kita? 

Sungguh sebuah kebanggaan yang luar biasa karena dia mampu 

menyumbangkan diri dan hasil kerjanya dengan melakukan inovasi. Dia aktif dalam 

kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang berguna bagi karyawan di 

bagiannya, departemen lain dan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Dia 

aktif mengajak rekan-rekan kerjanya untuk melakukan kegiatan sosial di masjid, 

bantuan kemanusiaan dan kegiatan ibadah yang dapat meningkatkan semangat dan 

kerjasama diantara rekan-rekan kerja yang lain. Dia mengajak rekan-rekannya untuk 

melakukan inovasi dengan menyelenggarakan kegiatan ibadah, buka puasa 

bersama di kantor pada bulan Ramadhan dan mengajari karyawan untuk membaca 

Al Quran. Sebuah renungan yang mungkin bagi kita sangat kecil artinya, tetapi tidak 

bagi karyawan-karyawan yang baru masuk kantor pada saat maghrib, jam 17.00 

WIB ( shift ke 2 ) dan pergantian security, karena perusahaan beroperasi 24 jam.            

Saat karyawan umum pulang jam 17.00 WIB ke rumah masing-masing, akan 

menjadi cerita yang lain bagi karyawan shift 2 dan security yang baru masuk, karena 

kantor akan sangat sepi. Bapak Saprudin mencoba berinovasi dengan menyiapkan 

makanan secukupnya bagi karyawan yang baru datang dan security yang berganti 

petugas jaga. Mereka tentu sangat senang karena tidak perlu repot-repot 

menyiapkan makanan untuk buka puasa / makan malam. Demikian bapak Saprudin, 

karyawan kecil yang mencoba berinovasi untuk kemajuan perusahaan. 
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Sekelumit perasaan bangga dan bahagia tersirat di hati bapak Saprudin yang 

loyal, dengan telah dapat mengabdikan hidup dan kesetiaannya selama 20 tahun 

kepada perusahaan PT. Bina Sinar Amity di dalam keluarga besar Sinar Mas Grup. 

Dia loyal dengan semangat untuk membangun perusahaan dan menghormati nilai-

nilai perusahaan tempatnya dia bekerja. Dia tidak goyah dengan iming-iming dan 

janji-janji apapun akan uang dan jabatan untuk pindah ke perusahaan yang lain atau 

merugikan perusahaan. Dua puluh tahun sudah loyalitasnya kepada perusahaan 

telah diuji. Dua puluh tahun sudah kedisiplinan, kerja keras dan kesetiaannya 

ditempa. Mungkin kita perlu merenungkan apakah kita masing-masing, secara 

pribadi orang per orang mampu melakukannya? Loyal kepada perusahaan tempat 

kita mencari nafkah dengan mengabdi 20 tahun lamanya tanpa terputus seperti 

bapak Saprudin? 

Bagian akhir kisah ini, sebuah pertanyaan besar akan muncul bagi kita 

bersama, akankah kita melihat lagi bapak Saprudin yang sudah 20 tahun mengabdi, 

akan dapat berhasil setelah pensiun dan memulai hidup barunya kelak? Akankah 

kita membiarkannya gagal? Akankah perusahaan dapat memberikan pelatihan, 

perhatian dan bantuan kepada dia agar bisa mandiri dan hidup layak? Sesuatu yang 

tentunya akan menjadi tanda tanya besar dan pekerjaan besar bagi kita semua ya? 

 

-oOo- 
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FOTO-FOTO DAN KARTU PENGENAL KARYAWAN 

 

Foto bapak Saprudin di area gudang PT Bina Sinar Amity, Jl Raya Cakung Cilincing 
km 3 Jakarta. 

 

Foto bapak Saprudin dan rekan kerja di area gudang. 


