
“I like Your Attitude!”  
Kisah  Gadis Sawo Matang yang Menginspirasi 

 

Oleh: Suse Herleni (NIK 15705) 

Corporate PR Eka Hospital 

 

Perawakannya mungil, sawo matang, enerjik, dan ceria. Keahliannya dalam 
mengupdate ‘status’ dan mengolah konten di social media tak diragukan lagi. Di 
tangannya, dalam waktu kurang dari 1 tahun, Facebook Eka Hospital telah beroleh 
5000 friends! 

 
Integrity creates a positive attitude 
Pertemuan pertama saya dengan gadis berkulit sawo matang ini terjadi di awal 2011. Saat 

itu saya ditugasi atasan untuk membangun tim Corporate PR. Tim yang terdiri dari creative 

& production serta media relation harus segera dilengkapi. Tantangan terbesar adalah 

bagaimana harus merekrut tenaga-tenaga kreatif yang mempunyai integritas, sikap positif,  
komitmen, dan loyalitas tinggi. Mungkin bagi mereka yang sudah lama malang-melintang 

di dunia kreatif dan media paham betul bahwa orang-orang kreatif dan media menurut 

mitosnya terkenal ‘nyeleneh’, mau-maunya sendiri alias susah diatur. Nah, saat itu saya 

sangat membutuhkan seorang yang kreatif, bisa menulis, dan memenuhi kriteria nilai-nilai 

kerja positif untuk dapat mensuport online PR melalui social media dan website Eka 

Hospital.  

 

Disebabkan tenggat waktu yang sangat ‘urgent’, maka rekrutmen yang paling efektif adalah 

dari mulut ke mulut antar-teman di kantor atau komunitas yang diikuti tentunya. Maka saya 

pun meminta rekomendasi kandidat dari beberapa teman yang punya koneksi dengan dunia 

kreatif maupun media. Alhasil dari beberapa rekomendasi yang diberikan oleh beberapa 

teman, pilihan jatuh pada seorang gadis bernama Dwi Septika. Dari CV yang dikirimkan Dwi, 

saya yakin bahwa gadis tersebut mempunyai kemampuan menulis yang baik serta cukup 

kreatif, karena saat itu ia masih aktif bekerja sebagai jurnalis pada sebuah majalah lifestyle 

dewasa muda yang cukup populer. 

Tak lama berselang, wawancara dengan Dwi pun berlangsung. Penampilannya tak jauh dari 

rekaan saya, enerjik dan cukup ‘gaul’. Terus terang mungkin jika orang HRD yang 

berhadapan dengannya langsung, penampilan Dwi sore itu mungkin akan mempengaruhi 

penilaian dan menjadi pertimbangan untuk tahapan selanjutnya. Namun saya sudah wanti-



wanti pada rekan di HRD bahwa untuk personal kreatif, harus ada perkecualian di awal, 

karena umumnya ‘nyetrik’. Datang dengan one-piece dress dari bahan kaus, tas tangan 

besar, dan sendal gaul berhak wedges, Dwi yang tampil modis tanpa canggung menjawab 

semua pertanyaan saya sore itu. Ia sangat jujur, penuh percaya diri namun jauh dari kesan 

sombong, dan cukup memberikan gambaran bahwa dirinya adalah insan kreatif yang pas 

untuk posisi online administrator.   

Sebelum wawancara berakhir, karena sudah ‘sreg’, saya pun memberi masukan pada Dwi 

mengenai aturan berpakaian serta beberapa tata tertib di tempat kerja kami yang mungkin 

berbeda dengan apa yang berlaku di media. Gadis enerjik itu menyimak dengan seksama 

dan sempat meminta maaf jika penampilannya sore itu kurang tepat; sebuah sikap yang 

mendapat catatan positif dari saya sebagai perekrut.  

Sore itu setelah bertemu Dwi, saya seperti mendapat sebuah energi positif. Sudah lama 

tidak berjumpa dengan anak muda penuh semangat sepertinya, mendatangkan sebuah 

perasaan suka-cita di hati. Rasanya ada warna baru yang dapat dibawa gadis sawo matang 

ini dalam tim kami. Saya pun memutuskan untuk langsung memproses rekrutmen ke jenjang 

berikutnya. Catatan saya sore itu: “I like your Attitude, Dwi Septika!” 

 
E-World is her second world 
Trend promosi sekarang menuntut setiap penyedia jasa, termasuk layanan kesehatan harus 

masuk ke dunia digital, e-World. Diperlukan konsistensi dan kemampuan yang cukup 

mumpuni dalam meracik konten status yang harus diupdate setiap hari. Inilah tugas utama 

yang harus dikerjakan Dwi: mengoptimalkan social media serta website yang dimiliki Eka 

Hospital. Facebook dan Twitter adalah dua social media yang harus diaktifkan fungsinya 

oleh Corporate PR. Selain itu ada website interaktif yang juga harus secara konsisten diolah 

dan dipantau, karena konten yang update dan menarik adalah kekuatan promosi di dunia 

digital.  

 

Saat Dwi masuk, social media dan website Eka Hospital yang telah dibangun selama kurang 

lebih 2 tahun, terbilang dalam kondisi ‘kurang terawat’. Tahun 2011, facebook hanya 

memiliki 881 friends, sementara itu followers di twitter baru di kisaran 130 orang, dan hits 

(jumlah kunjungan) di website baru di angka 5.766/bulan. Jumlah ini tentunya sangat jauh 

dari target kami untuk dapat menanamkan brand awareness di dunia digital. Hal ini terjadi 

karena belum adanya seorang administrator - biasa disebut admin- yang bertanggungjawab 

secara penuh untuk mengelola social media dan website. 

 



Target awal pun ditentukan.  Waktu itu kami menargetkan pertambahan friends di facebook 

dan twitter secara kumulatif setiap bulannya minimal di angka 300. Dengan demikian 

diharapkan dalam waktu 1 tahun jumlah friends di facebook dapat mencapai batas 

maksimalnya 5000, twitter paling tidak beroleh 1000 followers, dan hits di website  

digandakan menjadi 10.000/bulan.  

Target berikutnya adalah membuat facebook, twitter, dan website menjadi media interaktif 

antara Eka Hospital dengan masyarakat, dengan demikian kami membuka kesempatan 

kepada setiap orang untuk bertanya mengenai layanan dan perihal seputar penyakit kepada 

tim dokter Eka Hospital. Update status ditargetkan minimal 3-5 kali per hari untuk facebook,  

8 kali twitter, dan untuk webiste dilakukan setiap saat. Sementara itu setiap pertanyaan yang 

masuk harus terjawab paling lambat dalam waktu 1x24 jam. Dengan demikian admin harus 

mengupayakan menghubungi dokter  secepat mungkin jika muncul pertanyaan yang besifat 

medis.  

Menerima target tersebut Dwi sangat antusias. Gadis itu fokus pada target-target yang 

ditentukan dan mengatur strategi agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Saya 

kagum melihat integritasnya dalam bekerja. Meskipun terbilang baru bergabung saat itu, ia 

sudah mampu membangun network yang baik dengan tim dokter. Ia pun menggagas 

dibentuknya satu tim dokter yang khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar medis 

dari masyarakat melalui social media dan website. Dengan demikian social media serta 

website Eka Hospital mampu menjadi sarana media digital interaktif yang cukup mendapat 

perhatian dari masyarakat. 

Integritas dan sikap positif yang diaplikasikan Dwi dalam bekerja membuahkan hasil yang 

sangat baik. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, target 5000 friends di facebook dan 1000 

followers di twitter terpenuhi. Sementara itu rata-rata hits di website Eka Hospital sampai 

dengan saat ini adalah 17.000/bulan.  

Pada suatu kesempatan review, saya sempat mengorek ‘rahasianya’ dapat mencapai 

bahkan melampaui target yang ditentukan dalam mengelola media elektronik yang dimiliki 

Eka Hospital. Rupanya ada dua hal yang melandasi keberhasilannya, yang pertama adalah, 

menurut gadis ini, ada kepuasan tersendiri ketika ia harus berbagi dengan masyarakat 

mengenai pengetahuan seputar kesehatan yang bersifat edukatif, praktis, dan up to date. 

Alasan kedua, “e-World is like a window for me to see the’real’ world widely,” demikian ia 

menjelaskan kepada saya dengan mata berbinar-binar dan air muka penuh semangat.  



Saya kagum akan value yang  dianut Dwi dengan sederhana namun penuh tanggung jawab. 

Dan ketika ia membawa value itu ke dalam pekerjaannya, maka e-World menjadi dunia 

keduanya yang dijalani dengan sungguh-sungguh. 

 
‘Multi-tasker’ is my nickname 
Tidak terasa sudah memasuki tahun keempat Dwi bergabung dengan tim Corporate PR Eka 

Hospital. Dari tahun ke tahun rupanya banyak potensi lain yang tergali dari seorang Dwi 

Septika. Selain fasih berbahasa Inggris, rupanya gadis yang pernah menjadi rapper   

(penyanyi dengan jenis musik rap) dalam salah satu album Glenn Fredly  ini, piawai menjadi 

pemandu acara (Master of Ceremony) dan juga pandai berakting layaknya seorang model 

berbakat. Talenta ini mengantarnya menjadi salah satu MC andalan pada kegiatan-kegiatan 

yang diadakan oleh Eka Hospital, mulai dari acara gathering karyawan sampai dengan 

seminar-seminar nasional maupun internasional. Selain itu ia juga cukup sering didapuk 

menjadi model untuk pemotretan materi edukasi Eka Hospital. 

 

Pembawaannya yang ceria dan apa adanya banyak mendapat respon positif dari 

lingkungan kerja kami. Di mana ada Dwi, biasanya di situ ada keceriaan! Mungkin inilah 

yang memudahkan dirinya membangun hubungan baik dengan banyak orang, termasuk 

dengan para dokter yang sering diminta menjadi narasumber dalam berbagai talkshow di 

stasiun televisi maupun radio. Jadilah Dwi mempunyai tugas baru, sebagai liaison officer 

yang menghubungkan antara pihak media dengan Eka Hospital dalam hal penyediaan 

narasumber. Dwi secara bergantian dengan rekan di divisi media relation secara rutin 

mendampingi dokter ke berbagai stasiun televisi maupun radio untuk keperluan talkshow 

tersebut. 

 

Hebatnya, di sela-sela tugasnya sebagai liaison officer tersebut, Dwi tetap melakukan tugas 

utamanya mengelola social media dan website Eka Hospital. Update status dan 

pemantauan website tetap dilakukannya di lokasi shooting atau di manapun ia tengah 

berada bila sedang dinas luar kantor. Jika cuti, Dwi akan menyiapkan catatan yang berisi 

konten status facebook, twitter, dan website per hari untuk diposting oleh penggantinya 

selama ia tidak di tempat. Selain itu, saat ini bersama divisi creative & production dan IT, 

Dwi tengah menggarap redesign dan revitalisasi website Eka Hospital. Sepertinya saya 

boleh memberikan nama panggilan ‘multi-tasker’ untuk gadis enerjik ini, karena semua 

pekerjaan itu dilakukannya secara paralel dalam satu kurun waktu, dan dijalaninya tanpa 

mengeluh.  

 



Positive attitude is her middle name 
Pernah saya bertanya pada Dwi apa arti pekerjaannya bagi dirinya, dan dengan lugas ia 

menjawab, “tanggung jawab moral!” Jawaban yang menunjukkan suatu positive attitude 

yang lahir dari sebuah integritas yang sangat tinggi. Ketika saya tanyakan apakah pekerjaan 

yang sekarang sudah menjadi ‘dream job’-nya? Dwi berpikir sejenak, kemudian sebuah 

jawaban tak terduga ia berikan, “Aku masih bercita-cita kerja di UN- United Nation/PBB- 

ngerjain hal yang bersifat sosial kemanusiaan, pingin banget...”  ada sinar lembut dan 

harapan besar di matanya saat melontarkan cita-citanya tersebut. Saya cukup terkejut 

mendengar jawaban yang sederhana namun sarat akan nilai positif tersebut. Selama 41 

tahun kehidupan yang saya jalani, belum pernah sekali pun terbersit keinginan untuk 

menjadi pekerja sosial. Rasanya tersindir juga mendengar hal itu terlontar dari gadis yang 

cukup kental dengan kehidupan anak muda metropolitan ini.  

 

Ah...tak cukup rasanya kata-kata saya untuk menggambarkan kekaguman pada Dwi. Tanpa 

bermaksud ‘lebai’ (baca: melebihkan), namun jika menilik nilai-nilai yang terangkum dalam 6 
Values Sinarmas, maka saya dapat melihatnya dalam paket seorang Dwi Septika! 

Integritas yang dimilikinya melahirkan nilai-nilai baik; sikap positif,  komitmen,  perbaikan 
berkelanjutan, inovatif, dan loyalitas yang luar biasa. Bersyukur saya dapat bertemu dan 

bekerjasama dengan sosok muda berkarakter ini. Harapan saya adalah akan lahir lebih 

banyak lagi pemuda seperti Dwi ‘Positive Attitude’ Septika, yang dapat memajukan bangsa 

tercinta, Indonesia.  

 

Satu pesan saya untuk Dwi, tularkan nilai-nilai baikmu kepada banyak orang, dan tetaplah 

menjadi pribadi yang positif serta memiliki integritas tinggi, because I really like your attitude, 

girl!   

 

*** 

Renungan senja dari meja kerja di Eka Hospital - BSD, 28 November 2014 

 

 

 

 



 

 

 Dwi sedang memonitor FB Eka Hospital 

 

 

menjadi model untuk brosur edukasi kesehatan  Eka Hospital 

 



 

 

 

 

 Menjadi model untuk brosur edukasi kesehatan Eka Hospital 


