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PrakataPrakata

Alhamdulillah, berkat rahmat dan bimbingan dari Alloh 
SWT penulisan buku berjudul “Deni Irman Anak 
Sukabumi” ini dapat dirampungkan. Penulisan buku ini 

terbilang tidak mudah, karena untuk mendapatkan detail informasi 
tentang profil Deni, terutama pada masa kecil hingga memasuki 
masa remaja tidak sepenuhnya dapat tergali dengan utuh. Hal 
ini dikarenakan beberapa narasumber yang diharapkan dapat 
memberikan cerita Deni saat kecil sudah banyak yang meninggal 
dunia. Beruntung Deni masih dapat mengingat dan menghubungi 
satu dua teman yang pernah akrab di masa kecilnya. Kendala lain 
dari penulisan buku ini adalah situasi yang tidak menguntungkan 
yaitu penulisan ini dilakukan di tengah terjadinya pandemi Covid-
19. Situasi ini cukup berpengaruh terhadap proses penggalian data 
kepada narasumber. Proses tatap muka secara fisik menjadi sulit 
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dilakukan, sehingga penggalian informasi banyak menggunakan 
piranti teknologi dan media sosial. Wawancara mendalam dengan 
menggunakan piranti tersebut dan tatap muka langsung secara 
fisik memang berbeda baik dari sisi kecairan komunikasi maupun 
suasana emosi dan psikologi yang terjadi. Tapi apa boleh buat, 
situasinya mewajibkan penulis harus dapat beradaptasi. 

Sesuai dengan harapan Deni, penulisan buku ini dimaksudkan 
untuk pertama, memberikan cerita tertulis kepada anak dan cucu 
tentang sosok ayah dan kakek yang berjuang mengarungi hidup 
dengan segala suka dan duka hingga mampu membangun sebuah 
usaha melalui PT Dwiharta Logistindo. Diharapkan apa yang 
tertulis dalam buku ini dapat menjadi legasi dan pembelajaran 
yang bermanfaat. Kedua, dapat menginspirasi banyak kalangan, 
terutama kalangan muda yang ingin membangun usaha dan sukses. 
Tidak sedikit kalangan muda beranggapan bahwa berbisnis itu 
penuh resiko dan spikulasi, sehingga ada kecenderungan mereka 
memilih menjadi job seeker ketimbang job maker. Dengan 
membaca buku ini diharapkan kepada kalangan muda atau pun 
mereka yang ingin bergelut di dunia bisnis dapat menarik pelajaran 
dan terbuka wawasannya tentang seluk beluk dunia bisnis, seperti 
yang digeluti oleh Deni. 

Penulisan buku ini terbagi menjadi 5 bagian. Pada bagian satu, 
buku ini bercerita tentang kondisi sosial dan latar belakang keluarga 
Deni  di Cikukulu. Selain itu, pada bagian satu ini beberapa teman 
Deni memberikan testimoninya menyangkut profil pribadi Deni 
di masa kecil. Melalui cerita yang diutarakan oleh teman-teman 
Deni di masa kecil, termasuk guru SD-nya, sosok Deni di masa 
itu dapat dibayangkan. 
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Pada bagian dua, buku ini menceritakan penggalan sejarah 
kehidupan Deni pada masa sekolah SMP dan SMA. Pada bagian 
ini cerita tentang Deni merupakan penguatan cerita Deni di 
masa kecil. Dalam bagian ini diceritakan Deni mulai mengenal 
arti kemandirian yang diperkenalkan oleh ibunya. Bagi Deni, ibu 
adalah sosok panutan dalam hidupnya. Baginya ibu adalah lentera 
hidup dalam menjalani kehidupan ini.  Selain itu, pada bagian ini 
juga diceritakan oleh temannya bahwa Deni sejak remaja sudah 
memiliki jiwa kepemimpinan. Menurut temannya, Deni anaknya 
banyak ide, memiliki solidaritas tinggi, melindungi teman dan suka 
menolong. 

Sementara pada bagian tiga buku ini, situasi cerita telah 
bergeser ke masa kuliah dan bekerja. Pada bagian ini diceritakan 
bahwa Deni pernah kecewa karena gagal masuk Akadami Militer 
yang sudah dicita-citakan sejak kecil. Tapi rasa kecewa tersebut dapat 
terobati setelah ia berhasil kuliah di Akademi Maritim Indonesia 
(AMI), meskipun kampus ini jauh sebelumnya tidak masuk dalam 
daftar pilihan. Dalam masa kuliah ini diceritakan bahwa selain 
kuliah Deni juga nyambi bekerja untuk menutup kebutuhan uang 
kuliah, kos dan membiayai sekolah adik-adiknya. 

Masa mengenal dunia bisnis di freight forwarding yang dijalani 
oleh Deni, disampaikan pada bagian 4 buku ini. Pada bagian ini 
diceritakan bagaimana Deni mulai mengenal secara utuh dunia 
logistik. Pengenalan ini diperoleh karena Deni telah melakoni proses 
panjang, yang dimulai dari menjadi staf lapangan, staf adminstrasi 
hingga menjadi marketer di dunia bisnis forwarding. Berangkat dari 
sinilah Deni kemudian mengawali dunia bisnis trucking dengan 
berbagai suka dukanya untuk dapat mempertahankan usahanya. 
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Pada bagian ini diceritakan bagaimana Deni nyaris putus asa 
karena kondisi perusahaan menghadapi masa sulit. 

Terakhir, pada bagian lima buku ini digambarkan situasi 
mutahir dunia bisnis logistik yang sedang menghadapi tekanan 
karena pandemik Covid-19. Situasi ini tentu saja berpengaruh 
kepada kondisi Dwiharta Logistindo. Pada bagian ini, diceritakan 
bagaimana Deni tetap menatap secara optimis bahwa Dwiharta 
Logistindo tetap bisa melewati masa-masa sulit ini. Ia terus 
meyakinkan kepada karyawannya untuk tetap optimis dan yakin 
bahwa situasi ini dapat dilewati. Banyak kiat-kiat usaha yang dapat 
dijadikan modal bagi Deni untuk membawa Dwiharta Logistindo 
mampu melewati masa sulit dan meraih kesuksesan. 

Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada 
Deni Irman dan keluarga yang telah menyambut baik gagasan 
penulisan buku ini hingga dapat diselesaikan. Penulisan juga 
mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta Yendriati Yusar dan 
anak-anak tercinta Aisyah Firda Tiara dan Muhammad Raihan 
Aziz, yang telah mengikhlaskan waktunya diambil untuk penulisan 
buku ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, ucapan terima kasih juga 
disampaikan kepada seluruh nasumber yang  namanya tidak dapat 
disebutkan satu per satu dalam prakata buku ini. 

Penulisan buku ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga 
terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran yang konstruktif 
untuk menjadi bahan perbaikan.

Bogor, November 2020

Towaf Totok Irawan
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Saat di CikukuluSaat di Cikukulu

Di salah satu daerah tepatnya di pinggiran kota Sukabumi 
terdapat Kampung Cikukulu Desa Cisande. Letak 
desa ini sebenarnya tidak jauh dari kota Sukabumi, 

hanya sekian puluh menit saja untuk mencapai pusat kota. 
Jumlah penduduknya saat ini sudah lumayan banyak dan rumah 
penduduknya sudah mulai padat. Lokasi wilayah ini dikelilingi 
oleh pegunungan dan letaknya di atas wilayah Jakarta dan Bogor, 
sehingga hawanya lumayan sejuk. Aliran sungainya sangat deras. 
Tetapi air sungainya saat ini sudah tak lagi sebening dulu. Beberapa 
puluh tahun yang lalu, air sungai di desa Cikukulu sangat bening, 
sehingga dasar sungainya pun mudah untuk dilihat.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk desa Cikukulu 
adalah petani, pedagang, peternak dan buruh pabrik. Ada juga 
sebagian di antaranya yang bekerja sebagai pegawai negeri dan 
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guru. Sebagian penduduk di desa Cikukulu, meskipun sudah 
memiliki pekerjaan tetap, bila mereka memiliki pekarangan cukup 
luas biasanya akan digunakan untuk kolam ikan, berternak ayam 
atau pun kambing. Jika lahan yang dimilikinya agak lebih luas 
biasanya digunakan untuk aktivitas berkebun, yang biasanya 
mereka tanami tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

Di desa Cikukulu inilah dulu Deni dibesarkan oleh kedua 
orang tuanya. Di desa inilah berdiri salah satu rumah yang tidak 
terlalu besar dihuni oleh keluarga kecil yang hidup secara sederhana. 
Rumah ini terletak persis di pinggir jalan besar, yang menjadi akses 
orang berpergian dari Jakarta menuju Sukabumi atau sebaliknya. 
Karena itulah, meski lokasi rumah ini di wilayah perdesaan, tetapi 
karena terletak di pinggir jalan, terkesan lingkungan rumah ini tak 
pernah sepi dari keramaian. Kendaraan pribadi maupun umum 
selalu ramai hilir mudik baik pagi, siang atau pun malam tanpa 
ada hentinya.

Keluarga Samawa

Di dalam rumah yang tak terlalu besar itulah, tinggal 
sepasang suami istri yang sedang menunggu kelahiran anak 
pertamanya. Sosok suami yang bernama Bapak H. Muhamad 
Tholib (alm.) memiliki perawakan badan yang tinggi besar dan 
cukup pendiam. Sementara istrinya yang bernama Ibu Titim 
Martini (alm.), memiliki tinggi badan sedang saja, seperti pada 
umumnya perempuan Indonesia, dan dianugerahi sifat yang cukup 
penyabar. 
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Dalam menata keluarga inti, keduanya bersepakat ingin 
membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah (samawa). 
Keduanya mengharapkan ketika nanti dipercaya oleh Alloh 
untuk memiliki anak, mereka berjanji akan menanamkan nilai-
nilai agama yang kuat pada anak-anaknya. Menurutnya, dengan 
agamalah anak-anaknya akan hidup selamat dunia dan akherat, 
dan dengan agamalah anak-anaknya juga akan beruntung dalam 
kehidupan dunia dan akhirat. 

Selain membekali anak-anaknya dengan bekal agama yang 
cukup, mereka juga tidak lupa menanamkan sifat-sifat positif 
dalam hubungannnya dengan keluarga, saudara, dan teman, baik 
itu dalam hubungan lingkungan yang terbatas maupun dalam 
kehidupan sosial yang lebih luas. Keduanya berkeinginan agar 
anak-anaknya memiliki sikap tanggung jawab yang baik, saling 
menghormati, menyayangi, dan melindungi, serta tak lupa juga 
memiliki sifat yang mandiri. Menurutnya, sifat yang disebutkan 
terakhir inilah yang dirasakan sangat diperlukan oleh anak-
anaknya sebagai bekal untuk bisa menghadapi masa depan yang 
penuh tantangan. 

Anak Pertama Lahir

Pada saatnya hari berbahagia yang ditunggu-tunggu itu pun 
akhirnya datang juga: pucuk dicinta ulam tiba. Tepatnya pada 
hari Jum’at 27 Juli 1973, lahirlah anak pertamanya, seorang bayi 
laki-laki yang sehat, mungil dan menggemaskan. Kebahagiaan 
kedua pasangan Tholib dan Titim ini tak terkira atas kelahiran 
anak pertamanya. Keduanya bersyukur kepada Alloh karena anak 
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pertamanya lahir dalam kondisi sehat wal afiat dan tak kurang 
suatu apapun.

Nah, saatnya untuk mereka berdua memberikan nama untuk 
anak pertamanya. Keduanya bersepakat bahwa anak pertamanya 
diberi nama Deni Irman. Terkait arti nama ini, penulis mencoba 
mengonfirmasikannya kepada sang pemilik nama. Namun ketika 
dikonfirmasi apa arti nama Deni Irman itu, sambil tersenyum Deni 
menjawab: “… saya ga tahu artinya mas.. ”1. Akan tetapi penulis 
akan selalu tetap berkeyakinan bahwa orang tua memberikan nama 
kepada anaknya pasti memiliki arti yang baik, karena nama adalah 
doa. Demikian agama telah mengajarkannya kepada kita semua. 

Sebagaimana orang tua pada umumnya, Tholib dan Titim 
sangat mengharapkan kelak anak pertamanya ini bisa mewujudkan 
harapannya, yaitu menjadi anak yang mandiri, berakhlak baik, 
dan menjaga ibadahnya. Sebagai anak laki-laki, keduanya sangat 
menyadari bahwa Deni nantinya akan menjadi kakak untuk adik-
adiknya. Deni juga akan menjadi kepala keluarga untuk anak 
dan istrinya. Karena itulah, pembentukan pribadi yang kuat dan 
memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang baik harus ditanamkan 
kepada Deni sejak dini. Inilah harapan yang selalu disimpan dalam 
benak pikir keduanya. 

1  Deni Irman tidak bisa menjelaskan arti nama yang diberikan oleh 
kedua orang tuanya, karena saat itu ia merasa tidak terlalu penasaran untuk 
mengetahui arti namanya tersebut. Tetapi setelah wawancara ini, ia sepertinya 
mulai penasaran untuk mengetahui arti namanya itu. 
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Menanamkan Sifat Positif

Penerapan sifat-sifat positif seperti penyayang, pelindung 
dan penolong mulai ditanamkan secara perlahan oleh Tholib dan 
Titim kepada Deni kecil. Keduanya sangat percaya bahwa dengan 
menerapkan sifat-sifat itu sejak dini, setidaknya akan lebih mudah 
untuk dilakukan. Dengan menerapkan sifat-sifat itu sejak dini 
keduanya meyakini hal itu akan menjadi perilaku positif bagi Deni, 
sehingga dapat memberikan nilai manfaat bagi kehidupannya nanti 
di saat dewasa.

Manifestasi sifat positif itu sudah mulai terlihat pada Deni 
kecil ketika ia mempunyai adik perempuan pertama yang bernama 
Reni Agustiani. Deni kecil sangat bahagia sekali dengan kehadiran 
adik pertamanya itu. Sifat penyayang dan pelindung itu terlihat 
sekali ketika ibunya meminta Deni untuk menjaga adiknya. 
Ketika Reni menangis ia mencoba menghibur adiknya itu agar 
berhenti menangis. Ketika Reni terjatuh karena tersandung ia 
berusaha membangunkan dan mengobati lukanya. Jika ada 
anak-anak yang iseng mengganggu Reni, ia maju kedepan untuk 
menegurnya. Bahkan jika Deni mengganggap bahwa anak-anak 
itu mengganggunya sudah keterlaluan, ia tak segan-segan untuk 
memukulnya. 

Selang beberapa tahun kemudian, adik perempuan Deni yang 
kedua lahir. Adik keduanya ini bernama Altri Alfrianti. Kembali 
Deni diselimuti oleh perasaan sangat bahagia dengan kelahiran 
adik keduanya itu, Deni ingin selalu menyayangi dan melindungi 
Altri seperti halnya yang ia lakukan terhadap Reni. Semenjak 
kehadiran adik keduanya itu, Deni terlihat mulai menunjukkan 
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sifat penyabarnya. Sebagai anak pertama dengan dua adik 
perempuan, Deni selalu mengingat nasehat kedua orang tuanya 
agar selalu mengalah kepada adik-adiknya. Kedua orang tuanya 
menasehati Deni bahwa: “… mengalah bukan berarti kita lemah. 
Mengalah itu bukan sifat yang buruk. Akan tetapi sifat mengalah itu 
melatih jiwa kita untuk bersikap sabar dalam menghadapi apa pun. 
Mengalah yang dimotivasi oleh sifat sabar itulah yang dicontohkan 
oleh Nabi Muhammad SWT. Karena pada hakekatnya kemenangan 
itu hanyalah milik Alloh SWT…”2. Demikianlah nasehat yang 
disampaikan oleh kedua orang tuanya. Deni berjanji dalam hati 
akan selalu mengingat nasehat kedua orang tuanya itu. 

Bukti Deni benar-benar berjanji dan mewujudkan sifat 
penyayang3, pelindung, bahkan memberikan perhatian sepenuhnya 
terhadap adik-adik perempuannya dikonfirmasikan oleh adik 
keduanya Altri Alfrianti: 

2  Disimpulkan dari penjelasan Deni Irman ketika mengungkapkan pesan 
dan nasehat almarhum kedua tuanya, terutama dari ibunya.

3  Sifat penyayang Deni pun ditegaskan oleh Prof H. Abdurahman PhD, 
dalam testimoninya: “… kesan umum secara pribadi, saya bersyukur dapat 
mengenal dekat dengan Haji Deni. Beliau ini penyayang keluarga. Baik terhadap 
keluarga inti maupun keluarga extended family. Contoh sayang keluarga ini mudah 
dibuktikan. Misal, Haji Deni itu kalau pulang dari pergi selalu bawa oleh-oleh. 
Kalau kumpul-kumpul beliau paling rajin bawa makanan, tidak pernah lupa 
kepada semuanya. Suka welcome family dengan menghidangkan makanan, dan 
juga suka bawa keluarga makan bareng-bareng” (Wawancara pada tanggal 14 
Juni 2020). Prof H. Abdurahman PhD adalah suami dari kakak istri Deni 
Irman. 
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“Kakak saya adalah sosok figur sebagai pengganti almarhum bapak 
saya .. karena ketidakhadiran bapak di saat saya kecil benar-benar 
tergantikan oleh sifat yang penyayang & penuh perhatian dan sikapnya 
yang luar biasa tanggung jawab terhadap keluarga. Khususnya 
terhadap almarhumah mama saya, beliau begitu penyayang dan berani 
berkorban untuk kebaikan keluarga. Disaat saya masa kecil beliaulah 
yang bertanggung jawab baik dalam segi perhatian maupun materi. 
Saya sangat inget sekali di saat masa kecil beliaulah yang memenuhi 
segala kebutuhan termasuk yang menyekolahkan saya dari mulai SMA 
sampe saya kuliah. Kasih sayang beliau tidak akan tergantikan sama 
siapa pun, beliau ada sosok sebagai kakak kandungan saya dan sebagai 
orang tua saya juga ..”4. 

Dari ungkapan Altri di atas, jelaslah Deni adalah sosok kakak 
yang tak tergantikan siapa pun. Ia berperan ganda dalam keluarga, 
yaitu sebagai kakak yang selalu menyayangi dan melindungi adik-
adiknya, juga sebagai pengganti sosok ayah, dimana ia harus 
memenuhi kebutuhan sekolah adiknya dari SD hingga kuliah. Altri 
sangat bangga memiliki kakak seperti Deni, yang ia rasakan tidak 
akan tergantikan oleh siapa pun. Dari seorang kakak bernama Deni 
kemudian ia berucap:”… ketulusannya membuat saya banyak belajar 
apa itu artinya kehidupan”5.

4  Wawancara dengan Altri Alfrianti (13 Juli 2020)
5  Wawancara dengan Altri Alfrianti (13 Juli 2020)
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Bermain di Kebun dan Sungai
Seperti pada umumnya kehidupan anak-anak kecil di desa, 

Deni dan teman-temannya sering menghabiskan waktu kecilnya 
bermain di sawah, kebun dan sungai. Wilayah Desa Cikukulu 
tahun 1980an tidaklah seramai sekarang. Suasana desa itu masih 
cukup sepi, bahkan bisa dikatakan relatif tenang. Suara gemercik 
air di sawah, suara kicau burung yang bersahut-sahutan, dan semilir 
angin sepoi-sepoi masih bisa dirasakan saat itu. Pokoknya desa 
Cikukulu saat itu sangat menenangkan. 

Pada masa itu, Deni dan teman-temannya memiliki tempat 
favorit untuk bermain yaitu kebun dan sungai. Ia menjelaskan: “… 
waktu itu saya dan teman-teman sering pergi ke kebun atau sungai 
dengan membawa beras dan ikan. Setelah sampai lokasi, saya dan 
teman-teman berbagi tugas, ada yang membersihkan beras dan ikan, 
ada juga yang memasak nasi dan membakar ikan. Kalau semuanya 
sudah siap, baru dimakan bareng-bareng..”6. 

Deni sangat menikmati sekali kehidupan di desa Cikukulu 
bersama teman-temannya. Tak lupa ia sering mengajak teman-
temannya berenang ke sungai, menikmati air sungai yang bening 
dan hangat, sambil tertawa riang menikmati indahnya alam di 
perdesaan Cikukulu.

Pintar, Pemberani dan Selalu Tegar

Saatnya Deni beranjak semakin besar dan sudah waktunya 
untuk bersekolah, orang tuanya kemudian menyekolahkannya 

6  Wawancara dengan Deni Irman (09 Juli 2020).
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di Sekolah Dasar (SD) Negeri Cikukulu I, Cibadak-Sukabumi, 
tahun 1980. Deni awalnya agak canggung ketika bersekolah di 
SD Cikukulu. Karena menurutnya bersekolah di SD Cikukulu 
merupakan pengalaman baru. Ia menghadapi lingkungan baru 
karena suasananya yang berbeda dibandingkan saat bersekolah di 
Taman Kanak-Kanak (TK). Ia melihat sebagian wajah-wajah asing 
temannya. Ia juga melihat wajah asing bapak/ibu guru SD nya. 

Deni tak ingin berlarut-larut dalam suasana keterasingannya. 
Ia mulai cepat beradaptasi di lingkungan SD Cikukulu. Ia mulai 
mengenali satu-persatu teman-temannya. Sifatnya yang terbuka dan 
mudah bergaul, menjadikannya mudah memiliki banyak teman. 
Deni sangat aktif mengikuti kegiatan ekstra kulikuler di sekolah. 
Hampir setiap acara yang diselenggarakan oleh sekolahan ia ikuti, 
karena ia ingin mendapatkan pengalaman yang banyak selama 
sekolah di SD Cikukulu.

Deni memang memiliki banyak teman selama bersekolah 
di SD Cikukulu. Akan tetapi, menurut keterangannya, ada satu 
teman SD yang sangat istimewa dan akrab dengannya, namanya 
Badrudin. Ia memberikan alasan kenapa Badrudin terpilih menjadi 
teman karibnya:”.. anaknya baik, ranking 1 terus sejak dari kelas 1 
sampai kelas 6, terus ibadahnya juga rajin.. tidak pernah ninggalin 
solat..”7 ujarnya. 

Sikap Deni dalam memilih teman akrab inilah telah 
menunjukkan dengan jelas bahwa kedua orang tuanya telah berhasil 
mendidik dan menanamkan sifat baik pada dirinya, terutama nilai-

7  Wawancara dengan Deni Irman (09 Juli 2020). 
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nilai keagamaan yang harus menjadi pegangan utama. Dari pilihan 
kepada Badrudin sebagai teman akrab yang pintar dan berprestasi 
baik di SD Cikukulu itulah, tentu saja telah memberikan petunjuk 
yang kuat atas diri pribadi Deni, yaitu seorang anak yang suka 
dan respek terhadap pencapaian positif orang lain. Selain pintar, 
Badrudin juga sering memberikan masukan positif kepada Deni. 
Ali bin Abi Tholib, sepupu Rosulullah, pernah mengatakan:”.. 
seorang teman sejati adalah dia yang memberi nasehat ketika melihat 
kesalahan mu, dan dia membela mu saat kamu tidak ada”. Deni juga 
mengharapkan bahwa Badrudin tidak saja akan menjadi teman 
akrabnya saat bersekolah di SD Cikukulu, akan tetapi juga menjadi 
teman masa depannya. 

Meskipun demikian Badrudin akhirnya tidak menjadi teman 
masa depan Deni, karena setelah lulus dari SD Cikukulu mereka 
berdua akhirnya berpisah karena kondisi saat itu. Akan tetapi teman 
terbaik Deni kala di SD itu tetap mencoba-coba terus mengingkat 
kesannya terhadap Deni: “… kayanya lupa-lupa ingat deh, tapi yang 
jelas saya tidak bisa menggambarkannya secara detail mungkin hanya 
globalnya saja. Karena kedekatan saya dengan haji Deni hanya di 
sekolah SD selama 6 tahun. Menurut saya sih dia itu seorang anak 
laki laki yang baik, baik sama teman laki-laki maupun perempuan…. 
orangnya periang, solider, suka berbagi, pokoknya kalau sama saya 
mah baik”8, ujar Badrudin sambil mencoba mengingat-ingat masa 
lalunya berteman dengan Deni.

8  Wawancara dengan Badrudin (10 Juli 2020).
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Akhirnya Badrudin berhasil mengingat-ingat kembali sosok 
Deni di masa lalunya yang sempat terlupa dan berucap:”…o iya, 
selain tadi yang saya bilang, Deni tuh orangnya pintar, pemberani 
dan juga selalu tegar kalau menghadapi masalah”9. 

Sebagai anak yang energik, mudah bergaul dan aktif di 
sekolahan, saat di SD Cikukulu, sosok Deni kecil tidak saja menjadi 
bahan perhatian teman-temannya, ada seorang guru bernama Pak 
Sutisna telah memberikan perhatian khusus terhadap dirinya. 
Di mata pak guru SD ini, Deni anaknya ceria, disenangi teman-
temannya dan bersikap sopan kepada guru-gurunya. Ia dengan 
bersemangat menambahkan penjelasannya:”…. Sebagai murid sosok 
beliau adalah murid yang lucu dan menyenangkan, sampai sekarang 
tidak ada perubahan pada dirinya, saya merasa seolah masih seperti 
waktu kecil dulu, walaupun sekarang sudah menjadi pengusaha 
sukses”10. 

Rasa decak kagum dan bangga kepada mantan murid SD-
nya itu kembali dilanjutkannya dan berucap:”… haji Deni itu 
sosok brilian dan mengagumkan bahkan luarbiasa, pengusaha muda 

9  Wawancara dengan Badrudin (10 Juli 2020). Bagi Deni Badrudin adalah 
sosok yang cukup menginspirasi, terutama karena sikap taatnya terhadap agama 
dan prestasi sekolahnya saat di SD Cisande. Kesan itu terus membekas pada 
diri Deni hingga kini. 

10  Wawancara dengan Pak Sutisna (12 Juli 2020). Beliau adalah salah satu 
guru SD yang paling dekat dengan Deni Irman. Beliau selalu memberikan 
dukungan dan doa kepada Deni agar kelak menjadi orang yang sukses. Dan 
pada akhirnya doa itu terwujud. 
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yang sukses11. “… Saya selaku gurunya dulu terus berdoa agar beliau 
senantiasa meraih kesuksesan..,” ujarnya menutup obrolannya sambil 
diiringi senyum sumringahnya. Menurut Pak Sutisna, ciri khas 
yang tak pernah hilang sejak Deni masih menjadi murid SD-nya 
itu adalah murah senyum (smiling face).

11  Wawancara dengan Pak Sutisna (12 Juli 2020)
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Mulai Mandiri Karena Ibu

Setelah menyelesaikan sekolahnya di SDN Cikukulu I pada 
1986, Deni melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2, 
yang berlokasi di Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Waktu 

tempuh dari rumah Deni ke SMP Negeri 2 Cibadak jika 
menggunakan kendaraan umum kurang lebih 20 menit. Ini adalah 
pengalaman pertamanya bersekolah agak jauh dari rumahnya. 

Dengan relatif jauhnya jarak lokasi sekolah SMP dibandingkan 
saat bersekolah di SD, tentunya kemandirian Deni dituntut untuk 
semakin meningkat dan matang. Deni sudah harus melepaskan 
ketergantungannya kepada orang tuanya, terutama dalam 
menyiapkan segala keperluan sekolah seperti menyiapkan buku 
pelajaran, pakaian sekolah, sepatu, makan dan lainnya. Deni 
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menyadari sifat mandiri ini harus ditanamkan dan ditingkatkan 
terus, apalagi ia makin besar, dan terutama ibunya yang saat itu 
sudah tidak mungkin lagi sepenuhnya memperhatikan segala 
keperluannya, karena beliau sudah harus membagi perhatian 
mengurusi kedua adik perempuanya yang masih kecil-kecil. 

Pada umumnya, anak usia memasuki sekolah SMP adalah usia 
yang mulai menginjak remaja. Biasanya anak-anak seusia Deni saat 
di SMP itu sedang berupaya mencari jatidirinya. Menurut Abdul 
Hadi, seorang pengamat sosial, biasanya anak-anak yang beranjak 
memasuki usia 11 hingga 14 tahun, cenderung menginginkan 
independensi: 

“… seiring usianya beranjak, anak-anak mulai memasuki masa remaja, 
biasanya mereka menginginkan independensi. Namun, terdapat sisi 
lainnya yang masih ingin diperhatikan sebagai anak-anak. Ketika 
anak-anak sudah di usia 11 hingga 14 tahun, orang tua bisa mulai 
melatih kemandirian, baik itu dengan memberi keleluasaan atau bisa 
juga meninggalkan mereka di rumah dalam durasi yang lebih lama. 
Jika ia memiliki adik, orang tua juga dapat mempercayakan anak usia 
ini untuk menjaga adiknya dalam jangka waktu tertentu. Percayalah 
dengan insting anda dalam memberikan independensi kepada anak. 
Namun, pastikan untuk tidak membebankan banyak tanggung jawab 
dalam waktu bersamaan. Ajaklah anak mengobrol dan mencurahkan 
pendapat serta perasaan mereka. Di sini, orang tua mesti tanggap dan 
berempati dengan permasalahan mereka12.

12  Abdul Hadi (https://tirto.id/tahap-perkembangan-psikologi-anak-sesuai-
usia-hingga-11-tahun-eBCo)
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Apa yang diungkapkan Hadi di atas dapat menjadi rujukan 
bagi orang tua yang anak-anaknya mulai beranjak remaja. Akan 
tetapi hal tersebut tidak berlaku sepenuhnya bagi Deni. Karena 
Deni sejak usia masih di bawah 11 tahun sudah ditekankan 
kemandirian oleh kedua orang tuanya, apalagi oleh ibunya. Dani 
waktu itu sudah membantu meringankan beban ibunya dengan 
menjaga kedua adiknya dengan hati-hati. 

Jadi dapat dikatakan bahwa pada saat itu Deni sebenarnya 
sudah lebih matang dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. 
Keadaan kehidupannyalah yang membuat ia harus lebih mandiri 
dibandingkan teman-temannya. Sikap tanggung jawab yang sudah 
ditanamkan oleh kedua orang tuanya itu benar-benar diingat dan 
dijalankan oleh Deni. Hal ini kembali ditegaskan oleh adiknya, 
Altri:”…sikapnya sudah terlihat dari kecil, kakak saya adalah orang 
yang sangat berkerja keras dan tanggung jawab terhadap keluarga 
khususnya terhadap adik-adiknya, ditunjukkan dengan contoh 
sikap positif terhadap adik-adiknya yang tidak pernah malu untuk 
melakukan sesuatu dalam membantu keluarga dan adik-adiknya…”13. 
Deni juga hampir tidak pernah membantah apa yang diperintahkan 
oleh kedua orang tuanya, apalagi ibunya14. 

13  Wawancara dengan Altri Alfrianti (15 Juli 2020)
14  Seperti diutarakan oleh adik kandungnya, Altri Alfrianti, Deni sangat 

sayang sekali dengan ibunya. Melanjutkan keterangan Altri, Deni kemudian 
menggantikan peran ayahnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun 
sekolah adik-adiknya. Deni juga biasa jika pulang ke rumah sering membawa 
buah tangan, makanan kesukaaan ibu dan adk-adiknya.
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Ia terus mengingat ajaran agama yang disampaikan oleh Pak 
Ustadz15 tentang dalil mengutamakan kedudukan ibu, seperti 
yang diriwayatkan oleh Mu’awiyah bin Haidah Al Qusyairi, beliau 
bertanya kepada Nabi: “wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak 
aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab: Ibumu. Lalu siapa 
lagi? Nabi menjawab: Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab: 
Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab: ayahmu, lalu yang lebih 
dekat setelahnya dan setelahnya” (HR. Al Bukhari dalam Adabul 
Mufrad, sanadnya hasan)16. 

Mengapa ibu lebih utama kedudukannya dibandingkan ayah 
di mata Rasululloh? Menurut Syaikh Fadhlullah Al Jilani, ulama 
India, mengomentari hadits ini: 

“ ibu lebih diutamakan daripada ayah secara ijma dalam perbuatan 
baik, karena dalam hadits ini bagi ibu ada 3x kali bagian dari yang 
didapatkan oleh ayah. Hal ini karena kesulitan yang dirasakan 
ibu ketika hamil, bahkan terkadang ia bisa meninggal karena 
kehamilannya. Penderitaan ibu juga tidak berhenti ketika ia 
melahirkan. Kemudian cobaan lainnya yang ia alami mulai dari masa 
menyusui hingga anaknya besar dan bisa mengurus diri sendiri. Inilah 
keadaan yang hanya dirasakan oleh seorang ibu”17.

15  Deni Irman mengenal sangat dekat dengan salah satu ustadz yaitu Bapak 
Asep Fauzi ketua DKM Masjid Jami Al Ikhlas Cikukulu dan pimpinan SMP 
Islam Al Irsyad. Ia banyak mendapatkan pencerahan agama dari beliau. 

16  https://muslim.or.id/27393-kedudukan-ibu-lebih-utama.html
17  https://muslim.or.id/27393-kedudukan-ibu-lebih-utama.html
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Cocok Jadi Leader

Sosok Deni sebagai pelindung yang sebelumnya sudah 
terbentuk di rumah karena posisinya sebagai anak pertama, dan 
kebetulan juga kedua adiknya adalah perempuan, tanpa disadari 
sifat pelindung itu juga muncul ketika bergaul di lingkungan SMP 
Negeri 2 Cibadak.”… sosok Deni itu kepada teman orangnya sangat 
solid, ia peduli sama teman, dan berani berkorban demi temannya.. 
asyik dah pokoknya..” ujar Taufik Rohman18. 

Setelah menyelesaikan sekolahnya di SMP Negeri 2 Cibadak, 
Deni melanjutkan sekolahnya di SMA swasta di Sukabumi. Di 
SMA inilah Deni berkenalan dengan temannya bernama Diky 
Tan19. Deni kenal baik dengan Diky sewaktu kelas 2 SMA. 
Selama bersekolah di SMA Deni tetap istiqomah dengan sifat-sifat 
dasarnya yang baik yang terus ia pertahankan. Deni tetap menjadi 
teman yang enak diajak untuk bergaul, tidak egois dan senang 
mendengarkan pendapat temannya.

Menurut Diky, sifat yang menonjol dari Deni ketika di SMA 
adalah kreatifitasnya. Deni orangnya kreatif, banyak memberikan 

18  Wawancara dengan Taufik Rohman (12 Juli 2020). Taufik Rohman 
ini adalah teman Deni Irman sewaktu bersekolah di SMP Negeri 2 Cibadak. 
Ia juga menjelaskan bahwa waktu di SMP Taufik dan Deni punya genk yang 
cukup disegani di sekolah dari sejak kelas 1 hingga kelas 3. Menurut Taufik, 
saat di SMP memang ada bendelnya sedikit, tetapi arahnya positif. Ia dan Deni 
prestasinya di kelas selalu masuk 5 besar. 

19  Wawancara dengan Diky Tan (11 Juli 2020). Diki Tan merupakan teman 
dekat Deni Irman sewaktu di SMA. Diki merupakan seorang mualaf yang 
rajin beribadah. 
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gagasan positif dalam berbagai hal, terutama menyangkut kegiatan-
kegiatan di sekolah. Diky melengkapi penjelasannya:”…

“Kang Deni setia kawan, selalu bersama-sama dalam keadaan apapun 
tanpa ada rasa egoislah yang saya rasakan, dari dulu. Pemikirannya 
lebih kreatif jadi lebih dominan juga, cocoklah kalau sekarang jadi 
leader20, karena pada waktu dulu juga lebih mendominasi dalam 
mengambil keputusan..”21. 

Salah satu ciri watak pemimpin adalah mudah menolong 
kepada orang lain. Menurut Diky, inilah salah satu sifat Deni yang 
tidak pernah hilang dari sejak SMA hingga ia jadi orang sukses 
seperti sekarang.”.. Kang Deni meninggalkan kesan baik dengan 
menarik salah satu sahabat kita, saudara Anton, untuk bekerja di 
perusahaan kang Deni…”. Diky menutup ceritanya:”.. Pokoknya 
kang Deni good friend in this world-lah menurut saya”22. 

20  Hal ini juga disampaikan oleh salah seorang adik asuhnya ketika di 
AMI, yaitu Letnan Kolonel Edward. Beliau sekarang bertugas di Kesatuan 
PASPAMPRES TNI AD (Wawancara 11 Juli 2020). 

21  Wawancara dengan Diki Tan (11 Juli 2020)
22  Wawancara dengan Diki Tan (11 Juli 2020)
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Berawal dari Kekecewaan

Sejak kecil Deni memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi 
tentara atau pengusaha. Ia kemukakan:”.. waktu kecil 
kalau ditanya cita-cita, saya jawab mau jadi tentara atau 

pengusaha…”23. Setelah menimba ilmu selama 3 tahun di SMA, 
Deni kemudian berhasil menyelesaikan sekolahnya di SMA 
persis di tahun1992. Dalam benak pikirannya inilah saatnya ia 
membuktikan diri untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang 
tentara. Ia begitu berkeyakinan bahwa cita-citanya menjadi tentara 
sudah demikian dekat di ambang pintu kenyataan. Tanpa banyak 

23  Wawacara dengan Deni Irman (09 Juli 2020)
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pertimbangan, pada tahun yang sama juga Deni mendaftarkan 
dirinya untuk masuk Taruna AKABRI. 

Deni berhasil melewati tahapan-tahapan test yang diberikan 
oleh panitia seleksi Taruna AKABRI. Perasaan deg-degan, cemas 
dan kuatir terus menggelayuti perasaan dan pikiran Deni selama 
mengikuti test seleksi. Ia terus berdoa memohon kepada Alloh 
untuk dilancarkan dan dimudahkan dalam mengerjakan test 
seleksinya. Singkat cerita, Deni akhirnya mampu mencapai test 
seleksi hingga pada tahap akhir. Akan tetapi sangat disayangkan, 
pada test seleksi akhir di Pantohir Deni tidak berhasil lolos test. 
Kenyataan telah memberikan hasil yang berbeda. 

Kegagalan melewati test akhir membuat perasaan Deni sangat 
kecewa. Ketidakberhasilannya masuk ke AKABRI adalah pukulan 
berat bagi dirinya. Saat kecil ia sudah membayangkan kalau besar 
nanti dirinya akan memakai seragam tentara dengan penampilan 
yang gagah dan keren. Namun setelah gagal lolos masuk test 
AKABRI, bayangan itu semua sirna dan lenyap. Ia sudah merasa 
sangat frustasi dan kecewa berat dengan hasil test tersebut. Wajah 
sumringah dan penuh semangat di kala test awal itu, sekarang 
telah berganti dengan wajah layu dan penuh kesedihan. Sebagai 
manusia biasa ia jujur mengakui bahwa pada saat itu ia diselimuti 
oleh perasaan marah dan kecewa. 

Deni tak ingin terus larut dalam perasaan kecewa karena gagal 
masuk AKABRI. Kehidupannya harus terus berjalan. Ia kemudian 
berhasil menyemangati dirinya dan menyadari bahwa dalam hidup 
ini masih banyak pilihan yang terbentang luas. Dalam peribahasa: 
tak ada rotan akar pun jadi. Namun Deni masih terus terbayang-
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bayang oleh seragam tentara yang gagah dan keren. Suatu ketika 
tanpa sengaja terlintas dalam pikirannya waktu itu untuk masuk 
kuliah ke Akademi Maritim Indonesia (AMI). Keputusannya untuk 
masuk ke AMI saat itu ia ambil tidak berdasarkan pertimbangan 
matang, karena Deni tak sedikit pun memiliki referensi cukup 
tentang AMI. Yang ia tahu tentang AMI itu hanyalah para siswanya 
menggunakan baju seragam yang terlihat gagah dan keren seperti 
layaknya tentara atau siswa AKABRI. Sambil tersenyum kecil ia 
menjelaskan:”… Jika mengingat hal ini ingin rasanya saya tertawa, 
sebab saya tidak tau apa itu AMI dan sekolah tentang apa itu AMI. 
Saya hanya tahu bahwa yang kuliah di AMI itu gagah dan tegap, baju 
seragamnya keren sama dengan Taruna AKABRI”24. Ia melengkapi 
penjelasannya:”…saya melihat kegagahan dan tegapnya Taruna AMI 
akhirnya meluluhkan hati saya”25. 

Bagi Deni kuliah di AMI seperti blessing in disguise, ada 
hikmah atau berkah tersembunyi di dalamnya. Menurutnya 
manusia boleh berencana tetapi tetap Alloh yang memutuskannya. 
Pilihannya berkuliah di AMI yang semula dibalut rasa kecewa yang 
mendalam karena gagal masuk AKABRI, justru dari kampus inilah 
ia menemukan jalan hidupnya yang sesungguhnya di kemudian 
hari. Ia menyimpulkan:”… di tengah rasa kecewa dan frustasi AMI 
hadir di hati saya menjadi pengobat dan penawar, sehingga dengan 
kebulatan tekad dan penuh dengan keprihatinan saya lalui AMI 
dengan tepat waktu. Dan ternyata cita cita saya dengan kehendak 

24  Wawancara dengan Deni Irman (14 Juli 2020)
25  Wawancara dengan Deni Irman (14 Juli 2020)
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ALLOH SWT itu berbeda. Rupanya rencana dan keputusan Alloh 
itu jauh lebih indah pada akhinya”26.

Dalam kasus inilah Deni kembali menyadari bahwa apa yang 
diharapkannya tidak selamanya dikehendaki oleh Alloh SWT. 
Semuanya yang dapat dijalani ini adalah kehendak Alloh. Seperti 
firman Alloh: “ Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), 
kecuali bila dikehendaki Alloh. Sesungguhnya Alloh adalah Maha 
Mengetahui lagi Mahabijaksana”(Al- Insan: 30). “Dan kamu tidak 
dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki 
Allah, Rabb semesta alam” (at-Takwir: 29).

Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salamah 
al-Azdi al- Hajari al-Mishri ath-Thahawi al-Hanafi dalam Aqidah 
Thahawiyyah berkata27, “Segala sesuatu yang terjadi dalam ketentuan 
takdir dan kehendak Allah ‘azza wa jalla, dan kehendak-Nya pasti 
terlaksana, dan tidaklah terlaksana kehendak hamba kecuali apa 
yang Allah ‘azza wa jalla kehendaki buat mereka, sehingga apa yang 
dikehendaki oleh Allah ‘azza wa jalla buat mereka pasti terjadi dan 
apa yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan terjadi”. 

Deni menyadari bahwa keputusan Alloh itu lebih baik dan 
indah dibandingkan rencana manusia. Sesuatu yang baik bagi 
manusia itu belum tentu baik di mata Alloh dan sebaliknya. 
Itulah yang Deni ungkapkan dalam menutup pembicaraannya:” 
…. Andai saja saya benar benar masuk AKABRI mungkin keadaan 

26  Wawancara dengan Deni Irman (14 Juli 2020)
27  https://asysyariah.com/manusia-berharap-allah-yang-menentukan
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hari ini akan sangat jauh berbeda”28. Tiba-tiba ia mengingat ucapan 
temannya Cahyo Mulyo:” … dan tidak ada yang tidak mungkin jika 
Alloh sudah berkehendak”29.

Kenangan Masa Kuliah

Dengan tekad bulat Deni akhirnya memutuskan berkuliah 
di Akademi Maritim Indonesia (AMI). Akademi ini berdiri 
pada tanggal 3 Oktober 1963, yang sekarang berubah nama 
menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Maritim AMI. AMI semula 
hanya menyelenggarakan program Diploma III Program Studi 
Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga (KPN), dan selanjutnya pada 
tahun 1984 AMI membuka program Diploma III Program Studi 
Nautika dan Program Studi Teknika berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 
093/0/1984.

Merespons perkembangan yang terjadi di sektor industri 
maritim, pihak manajemen AMI tepatnya pada tahun 2001 
membuka Program Studi baru yaitu Ketatalaksanaan Pelayaran 
Niaga dan Kepelabuhanan jenjang Diploma IV, yang sekaligus 
merealisasikan stratifikasi struktur pengajaran dari Program 
Diploma III menjadi Sarjana Sains Terapan. Seiring dengan 
perubahan tersebut maka Akademi Maritim Indonesia diubah 
menjadi Sekolah Tinggi Maritim disingkat STIMAR “AMI”. 

28  Wawancara dengan Deni Irman (14 Juli 2020)
29  Wawancara dengan Cahyo Mulyo (11 Juli 2020).
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Perubahan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional No. 158/D/0/2001 tanggal 30 Agustus 2001. 
Selanjutnya berdasarkan SK. Badan Akreditasi Nasional (BAN) 
No. 002/BAN/PT/AK-I/Dpl/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 
Program Studi KPN D-III mendapatkan akreditasi “A”30.

Semasa Kuliah di Akademi Maritim Indonesia (Deni berpeci)

STIMAR AMI didirikan dengan tujuan menciptakan tenaga 
kerja di bidang maritim yang siap pakai dan bermutu international 
dan berkepribadian, yang meliputi bidang:
• Perwira nautika III (Ahli Madya) di tingkat operasional 

(operational level);

30  https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Tinggi_Ilmu_Maritim_AMI
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• Perwira mesin kapal III (Ahli Madya) di tingkat operational 
(operational level;

• Administrasi pelayaran niaga (KPN) (Ahli Madya) di tingkat 
operasional;

• Administrasi pelayaran niaga & kepelabuhanan (Sarjana Sains 
Terapan) di tingkat manajerial (management level).

Sejarah perubahan nama kampus AMI menjadi STIMAR 
AMI memang tidak dirasakan langsung oleh Deni. Karena Deni 
telah berhasil menyelesaikan kuliah di AMI pada tahun 199531. 
Akan tetapi ketika ia diminta menjelaskan tentang kampusnya 
tersebut, semangatnya tetap menyala-nyala. Rasa kebanggaan 
sebagai alumnus AMI itu sepertinya tidak pernah lekang oleh 
waktu. Dengan bersemangat ia menceritakan pengalaman di 
kampusnya itu:

“…di AMI tersebut meliputi multi etnis, sebab kami memang datang 
dari sabang sampai marauke. Tentu saja dari saya berada di sana 
hingga saya selesai kuliah banyak kenangan yang tak terlupakan. 
Kenangan tersebut dimana saya harus berjuang membantu 
meringankan beban orang tua untuk memenuhi kebutuhan kuliah 

31  Wawancara dengan Deni Irman (14 Juli 2020). Tepat bulan Januari 1995 
Deni Irman diwisuda sebagai tanda kelulusannya belajar di AMI. Bermodalkan 
gemblengan moral, mental dan disiplin yang nyaris sama dengan tentara dan 
dibekali pengetahuan akademisi yang matang, serta berbekal kejujuran dan 
dengan prinsip tidak mengenal kata “Tidak Bisa, Tidak Mampu, Tidak Siap” 
yang menjadi karakter dari Taruna AMI, akhirnya Deni menyiapkan diri untuk 
siap “bertarung” dalam bidangnya di dalam mencari pekerjaan.
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saya. Sering saya sepulang kuliah kerja sebagai pengawal barang 
import dari kapal. Dengan bermodalkan rambut cepak dan mental 
berani untuk menghadapi para preman-preman pelabuhan menuju 
gudang pemilik barang”32.

Dengan mengutip penggalan cerita Deni di atas, kembali 
teringat nilai-nilai positif yang telah ditanamkan oleh kedua orang 
tua Deni, terutama ibunya, yaitu kemandirian, dan di sini terlihat 
tetap kuat melekat pada diri Deni hingga masa perkuliahannya di 
AMI. Sosok Deni yang mandiri dan berani terwujudkan ketika ia 
berkuliah sambil bekerja menjadi pengawal pemilik barang yang 
diimpor sampai ke gudangnya. Ia sepertinya tak memperdulikan 
resiko yang dihadapinya, meski harus mengadapi preman-
preman pelabuhan. Kembali rasa tanggung jawab dan keinginan 
kuat untuk membantu meringankan beban ibunya benar-benar 
menjadi pijakan Deni ketika itu. Dimana pun ia berada, termasuk 
di kampus AMI, wajah ibu dan adik-adiknya selalu membayangi 
dirinya. Wajah-wajah orang yang ia selalu sayangi dan lindungi 
sampai kapan pun. 

Selain selalu mengingat pesan dan nasehat yang diberikan 
oleh ibunya, ada satu pesan lainnya yang terus ia ingat dan jalankan 
hingga kini, yaitu pesan dari salah satu orang tua teman kuliahnya 
sewaktu di AMI:

“…hal yang berkesan buat saya adalah, ketika saya mendapat pesan 
dari orang tua salah satu sahabat saya, “…beramalah setiap pagi 

32  Wawancara dengan Deni Irman (14 Juli 2020)
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sebelum/setelah shalat subuh, lakukanlah sebelum kamu belanja/jajan 
di pagi hari, dan lakukan secara konsisten.” Alhamdulillah pesan ini 
masih saya lakukan sampai hari ini. Dan hal itu membawa dampak 
positif yang sangat besar untuk kehidupan saya”33.

Kemudahan beramal Deni bukanlah datang secara tiba-tiba. 
Kemudahan beramal tersebut datang dari proses yang panjang. 
Nilai-nilai agama yang ditanamkan kedua orang tuanya, terutama 
ibunya itulah yang berperan serta sangat besar dalam membentuk 
perilaku Deni mudah untuk melakukan infak dan amalan soleh.

Paling tidak inilah firman Allah SWT dalam Alquran yang 
selalu diingat oleh Deni: “Dan infakkanlah sebagian dari apa yang 
telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang, kepada salah 
seorang di antara kamu lalu dia berkata (menyesali), ‘Ya Tuhanku, 
sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu 
lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang 
yang saleh” (QS al-Munafiqun [63]: 11)34.

Seperti yang disampaikan oleh HR Turmudzi, Ahmad, 
al-Baihaqi, an-Nasà i, dishahihkan al-Albani:” Seorang yang 
meninggal itu ketika melihat dosanya, sedekahlah salah satunya 
yang dapat menghapuskan dosanya. Sebagaimana sabda Rasulullah 

33  Wawancara dengan Deni (14 Juli 2020)
34  https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/07/27/

ns3zwz346-sedekah-amal-shaleh-pembawa-khusnul-khatimah
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SAW, “Sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan 
api”35.

Selain itu, sedekah juga menghantarkan kematian seseorang 
dengan husnul khotimah:”… ketika orang yang akan meninggal 
tengah menghadapi hebatnya sakaratul maut, sedekah juga dapat 
melapangkan dadanya. Sehingga ia dapat melepaskan nyawa dengan 
husnul khatimah. Sabda Rasulullah SAW, “Sesungguhnya sedekah 
memadamkan murka Allah dan mencegah kematian yang buruk” 
(HR Turmudzi, Ibnu Hibban, dan Tirmizi)36.

Sekedah juga dianjurkan oleh Rosululllah SAW agar kita 
terhindar dari panasnya api neraka,”…demikian juga, ketika 
seorang yang meninggal melihat api neraka yang siap menerkamnya, 
ia melihat amalan sedekah bisa menyelamatkannya dari api neraka. 
Inilah yang dipesankan Rasulullah SAW kepada istrinya Aisyah RA. 
“Wahai Aisyah, berlindunglah dari siksa api neraka walau dengan 
sebutir kurma,” (HR Ahmad, al-Bazzar, dan Ibnu Khuzaimah).

Jika dipahami secara mendalam, maka dampak sedekah itu 
luar biasa. Menjalankan sedekah sebenarnya bukanlah pekerjaan 
yang sulit. Sedekah adalah amalan indah yang sangat praktis, 
tidak menguras pikiran dan keringat, tetapi dapat memberikan 
dampak yang luar biasa, memberikan rezeki yang berlimpah, 
memudahkan kematian yang husnul khotimah, menghapuskan 

35  https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/07/27/
ns3zwz346-sedekah-amal-shaleh-pembawa-husnul-khatimah

36  https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/07/27/
ns3zwz346-sedekah-amal-shaleh-pembawa-husnul-khatimah
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dosa dan menyelamatkan manusia dari panasnya api neraka. 
Namun demikian, dalam praktiknya tidak sedikit manusia yang 
keberatan menjalankan sekedah, karena seolah-olah apa yang 
kerjakan itu adalah semata-mata kerja kerasnya, bukan karena 
pertolongan Alloh. Untunglah Deni tidak menjadikan dirinya 
menjadi bagian orang-orang yang bakhil untuk bersedekah. Ia 
bersyukur sekali kerena menjadi bagian orang-orang yang mudah 
untuk melakukan sedekah. 

Nobody’s Perfect

Kandungan Lagu Jessie J.,” Nobody’s Perfect,” mungkin saja 
dapat disematkan kepada semua orang, termasuk diri Deni. Hampir 
semua teman-teman Deni di AMI memberikan penilaian sangat 
positif terhadap diri Deni. Seperti yang disampaikan Edward Rizal, 
adik asuhnya di AMI:

“… H. Deni Irman beliau merupakan seorang senior yg komunikatif 
peduli terhadap adik-adiknya, pandai dalam berorganisasi dan aktif 
berkontribusi dalam memberikan solusi pemecahan permasalahan. 
Jiwa kepemimpinan dan intelektual yang dimiliki mampu membawa 
beliau konsisten membangun suatu usaha sesuai bidang keilmuannya 
sampai saat ini. Keberhasilan beliau mampu memberikan inspirasi 
dan motivasi bagi rekan-rekannya, serta beliau juga mudah berbagi 
ilmu dan pengalaman di bidang usahanya. Hal yang positif dari 
beliau adalah low profile, konsisten, fokus dan memiliki sifat sosial 
yang cukup tinggi terhadap lingkungan,”37.

37  Wawancara dengan Edward Rizal (11 Juli 2020)
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Ada yang menarik ungkapan dari salah satu teman seangkatan 
Deni di AMI, yang bernama Cahyo Mulyo. Ia menilai keberhasilan 
Deni sekarang ini adalah buah perjuangan yang dilakukannya 
dari nol. Ia mengetahui persis bagaimana perjuangan Deni dalam 
mencapai kesuksesannya saat ini. Apa yang dilakukannya saat itu 
hampir tidak dimiliki oleh teman-temannya di AMI. Ia adalah 
sosok yang istimewa di mata teman-teman seangkatannya di AMI. 
Cahyo mulyo melengkapi komentarnya:

“…Beliau menurut saya adalah seorang Taruna berjiwa pemberani, 
inspiratif, disiplin, pintar, mandiri, rasa ingin tahunya tinggi, setia 
kawan, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam segala hal. 
Ia memiliki suatu hal yang tidak dimiliki semua Taruna kebanyakan, 
maka tidak heran jika beliau saat ini sukses dalam segala hal. 
Kesuksesannya tidak membuat beliau menjadi seorang yang tinggi 
hati, justru jiwa sosial dan banyak hal positif yang saya dan semua 
sahabat rasakan. Sosoknya inspiratif baik di bidang usaha maupun 
keagamaan38, dan sering memotivasi kepada semua sahabatnya. 

38  Sisi religius Deni juga dalam pengamatan Prof H. Abdurahman PhD:…“Haji 
Deni itu rajin ibadah, termasuk rajin solat berjamaah. Misalnya, solat yang paling berat 
itu kan solat berjamaah subuh. Kalau solat lain itu kan bisa di kantor atau di rumah. 
Solat subuh itu kan yang paling berat ya, terutama pada masa-masa dulu, sebelum 
covid-19. Kalau saya ada acara di sukabumi, pas solat subuh ya bareng Haji Deni. 
Itu tanpa perjanjian. Sering saya nginap di hotel, dan hotelnya tidak jauh dari rumah 
Haji Deni. Dan pas solat subuhnya itu bisa bareng…”. Melengkapi penjelasannya 
Prof Abdurahman mengatakan:”… Dan unik juga pas saya pergi umrah, itu juga bisa 
bareng, padahal tanpa janjian. Di Indonesianya juga tanpa janjian, tapi di Mekkahnya 
bisa bertemu di hotel, bersama-sama di sana tanpa janjian. Itu menunjukan bahwa 
Alloh itu menyatukan orang-orang yang hati pikirannya sama. Alhamdulillah dalam 
beribadah kok sama ketemu di luar maupun di Indonesia. (Wawancara dengan Prof 
H. Abdurahman PhD, 14 Juni 2020).
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Kesuksessannya tidak begitu saja beliau raih. Saya tahu persis kerja 
keras beliau yang saya rasa juga tidak dimiliki semua orang,”39. 

Namun di balik kekagumannya kepada sosok Deni yang 
memberikan inspirasi kepada teman-temannya di AMI, Cahyo 
berusaha untuk berkata jujur atas tindakan Deni sewaktu 
menjalankan peranannya sebagai marketer di dunia bisnis. Ia 
menjelaskan bahwa temannya yang inspiratif itu nyaris terpeleset ke 
tindakan kurang sportif. Menurutnya, Deni melakukan itu karena 
alasan bisnis yang penuh persaingan keras dan ketat. Persaingan 
di dunia bisnis tidaklah seringan dan semudah yang orang 
banyak bayangkan. Banyak liku-liku yang harus mereka lalui dan 
jalani untuk memenangkan persaingan, yang terkadang kurang 
mengindahkan persaingan bisnis yang sehat ( fair competition). 
Bahkan terkadang pelaku usaha terjebak dalam situasi breaking 
the rules. Saat itulah, menurut penilaian Cahyo terhadap Deni, 
yang penting adalah goal-nya sebagai marketer handal. Ia berusaha 
melengapi penjelasannya:

“… tanpa berniat apa pun, ada hal yg menarik menurut saya sebagai 
sahabat, perjalanan suksesnya tidak serta merta beliau jalani dengan 
mulus karena benar-benar dari titik nol.... ada saja gangguan yang 
hampir saja menjerusmuskan beliau ke hal-hal yang kurang sportif 
…. Tapi itu semua berbanding terbalik jika saya rasakan saat ini, 
ketika itu beliau masih lupa jalan untuk mendapatkan sesuatu dengan 
berbagai macam cara (tidak kehilangan akal & keberaniannya dalam 

39  Wawancara dengan Cahyo Mulyo (11 Juli 2020)
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usaha) terpenting adalah goal-nya sebagai Marketer handal menurut 
saya. Jadi beliau paket complete. Yang negatif beliau sudah rasakan, 
hal ini untuk melengkapi cerita positifnya kepada semua. Tidak ada 
yang saya tutup-tutupi,”40. 

Cahyo berhenti sejenak, dan kemudian melengkapi ceritanya,”.. 
jika saya amati sekarang, jika beliau berbicara dan saya mendengarkan 
apa yang beliau bicarakan, saya lihat beliau terus berusaha untuk 
manjadi insan yang baik dan penuh rasa syukur”41. 

Di balik cerita Cahyo, ada pesan yang sangat baik bahwa 
kita sebagai manusia tidaklah akan pernah luput dari kesalahan 
baik disengaja maupun tidak disengaja, karena pada dasarnya tidak 
ada manusia yang sempurna, nobody’s perfect. Hal terpenting disini 
adalah adanya kesadaran atas kekhilafan yang dilakukan dan segera 
perbaikan. Dani akhirnya membuktikan dirinya untuk menemukan 
kesejatian dirinya sebagai manusia. Manusia yang beribadah secara 
istiqomah, berjiwa sosial, dan ringan dalam membantu teman-
temannya yang sedang mengalami kesulitan. Jiwa Deni inilah 
yang sangat disaluti oleh Cahyo. Ia mendoakan dan berharap jiwa 
sahabatnya ini tetap demikian sampai kapan pun. 

40  Wawancara dengan Cahyo Mulyo (11 Juli 2020)
41  Wawancara dengan Cahyo Mulyo (11 Juli 2020). Menurutnya, Deni 

ketika mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan, ia tidak merasakanya sendiri, 
tetapi berbagi dengan teman-temannya. Ia kadang-kadang mengajak bersama 
teman-temannya beribadah ke Tanah Suci Mekah. Cahyo berpesan kepada 
Deni jangan pernah berubah. Teruslah menjadi inspirasi bagi teman semuanya. 
Ia menganalogikan Deni jika saat ini di militer, ia sudah menjadi jenderal. 
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Mata Berkaca-Kaca

Setelah menyelesaikan kuliahnya di AMI, Deni membulatkan 
tekad untuk segera mencari pekerjaan. Keinginannya untuk 
segera bekerja adalah kesadarannya sebagai anak pertama untuk 
membantu meringankan beban ibunya, terutama untuk membantu 
membiayai sekolah adik-adiknya. Ia sudah berjanji pada dirinya 
sendiri untuk menyekolahkan adik-adiknya sampai tingkat bangku 
kuliah.

Akhirnya Deni berhasil mendapatkan pekerjaan di salah satu 
perusahaan multinasional, bernama FFI. Awal sebagai karyawan 
Deni masih belum mendapatkan posisi di tempat kerjanya. Ia masih 
bekerja seperti umumnya karyawan baru lainnya, yaitu menapaki 
jejang karirnya dari bawah dan penuh perjuangan. Bahkan salah 
satu temannya di AMI, Mohammad Yasin, sempat memberikan 
komentarnya,” …hari berganti, bulan dan tahun pun bergant, singkat 
cerita saya melangsungkan pernikahan pada bulan Mei Tahun 1997. 
Pada saat resepsi pernikahan saya, beliau datang dan kondisi beliau 
masih biasa saja…setelah itu kami hilang kontak cukup lama,”42.

42  Wawancara dengan Mohammad Yasin (11 Juli 2020). Ia menjelaskan 
bahwa sebelumnya tidak mengenal sosok H.Deni Irman. Ia mengenal Deni 
pada awal tahun ajaran baru yaitu ketika kami sama-sama masuk Akademi 
Maritim Indonesia, tepatnya bulan Juli tahun 1992. Dari sinilah awal 
perkenalan keduanya karena sama-sama menjadi Taruna Maritim. Meski 
begitu Ia tidak terlalu akrab dengan Deni. Menjelang akhir pendidikannya, 
yaitu diawal tahun 1995 kebetulan Yasin berkesempatan untuk memimpin 
Taruna Taruni di Akademi Maritim Indonesia dengan menjadi Ketua Umum 
Senat Taruna. Di saat keduanya sedang persiapan kelulusan, sosok Deni Irman 
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Namun di pertengahan 1998, Yasin bertemu kembali dengan 
Deni dalam situasi yang berbeda. Ia terkejut karena belum genap 
satu tahun bertemu, Deni telah mendapatkan kepercayaan di 
perusahaannya sebagai General Manager. Menurutnya, suatu posisi 
jabatan prestige dan sangat strategis. Tidak mudah seseorang dalam 
perusahaan mampu mencapai posisi jabatan tersebut jika tidak 
ditunjang kompetensi dan kemampuan yang memadai, bahkan 
harus diatas rata-rata kemampuan orang lain. Padahal setengah 
tahun yang lalu Deni masih terlihat biasanya saja, tapi sekarang 
sudah memperlihatkan perubahan yang signifikan, memiliki 
jabatan yang prestigious. Sementara pada saat yang sama dan bekerja 
pada perusahaan yang sejenis, Yasin menjabat sebagai Asistent 
Project Manager,”… di pertengahan tahun 1998 kami dipertemukan 
lagi dan beliau telah menjadi General Manager di perusahaan FFI. 
Sementara saya bekerja di perusahaan sejenis sebagai assistent project 
manager,”43.

Akibat kesibukan masing-masing di tempat kerja, pertemuan 
Deni dan Yasin semakin sulit dilakukan. Kondisi ini secara umum 
memang dihadapi oleh kalangan kaum urban. Waktu mereka di 
tempat kerja sudah terlalu banyak menyita waktu mereka untuk 

datang menemuinya dan menyodorkan produk cendera mata berupa Cincin 
Alumni yang terbuat dari Perak Tempah.Tanpa pikir panjang, Yasin sebagai 
simbol Taruna/Taruni saat itu langsung menyetujui produk diajukan oleh 
Deni. Menurutnya, inilah rupanya petunjuk awal bahwa Deni akan menjadi 
pengusaha sukses di kemudian hari. 

43  Wawancara dengan Mohammad Yasin (11 Juli 2020)
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membangun silaturahmi maupun komunikasi dengan teman-teman 
dekatnya. Tidak mudah membangun komunikasi secara fisikal 
bagi kalangan urban perkotaan, sehingga kedekatanya lebih banyak 
dilakukan secara virtual. Komunikasinya lebih banyak dibantu 
melalui media sosial maupun perangkat teknologi lainnya. 

Demikian pula dengan Yasin, ia banyak mengetahui 
perkembangan kehidupan Deni melalui sharing informasi yang 
dilakukan oleh Deni melalui media sosial.”… sebagai sahabat beliau 
sering melakukan share untuk kemajuan usaha dan mengatasi rivalitas 
bisnis,” tuturnya. Ia kemudian mengetahui bahwa Deni telah 
mendirikan perusahaan bernama PT Dwiharta Logistindo pada 
200944.”…meskipun saya tidak terlibat langsung dalam perusahaan 
tersebut, saya cukup banyak memberikan perhatian terhadap beliau 
dan perusahaannya,” tambahnya45.

Persisnya Juli 2015, anak ketiga Yasin lahir. Sebelum kelahiran 
anak ketiga, ia sudah ditimpa musibah karena perusahaannya 
bangkrut, sehingga ia menganggur dan tidak punya pekerjaan 
lagi. Di saat kelahiran anak ketiganya, Yasin ditimpa musibah lain, 
setahun kemudian ayahnya meninggal dunia. Ia menjelaskan secara 
singkat,”… tahun 2015 bulan Juli anak ke tiga saya lahir, dan itu 
persis setelah perusahaan saya bekerja bangkrut, kemudian tepat pada 
tanggal 5 bulan Juli 2016, ayah saya meninggal dunia dan kondisi 
saya jobless”. Ia menambahkan:”…di tengah kebingungan saya, beliau 

44  Cerita tentang liku-liku PT Dwiharta Logistindo akan disampaikan 
lebih mendalam di bagian lain

45  Wawancara dengan Mohammad Yasin (11 Juli 2020)
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menelpon saya dan mengajak bergabung untuk kerja di perusahaan 
beliau”46.

Peristiwa yang dialami oleh Yasin kembali membuktikan 
secara nyata sikap penolong dan solidernya Deni terhadap teman-
temannya. Sikap Deni ini juga diakui oleh Yulianty Ashari:”… 
namun yang paling menonjol adalah sifat suka menolong seorang Haji 
Deni Irman, siapapun dan dalam situasi apapun beliau tidak segan 
untuk mengulurkan tangannya. Beliau adalah salah satu Alumni 
terbaik dari angkatan kami dan beliau adalah salah satu sahabat 
terbaik yang saya miliki”47. Sikapnya ini tidaklah muncul secara 
tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang. Deni memiliki sikap 
tersebut karena pengaruh didikan orang tuanya dan kebetulan 
menjadi anak pertama yang dituntut harus miliki sikap melindungi, 
menolong dan menyayangi adik-adiknya. Sikap inilah kemudian 
yang terefleksi dalam kehidupan sosialnya hingga kini.

Pada tanggal 10 Juli 2017 Yasin menemui Deni untuk 
memenuhi ajakannya bekerja di perusahaannya:”…tepat tanggal 
10 Juli 2017 saya menghadap beliau” ujarnya. Dalam pertemuan itu 
mata Deni melihat dengan haru kondisi Yasin sahabatnya. Tanpa 
disadari mata keduanya berkaca-kaca. Deni langsung teringat 

46  Wawancara dengan Mohammad Yasin (11 Juli 2020)
47  Wawacara dengan Yulianti Azhari (11 Juli 2020). Yulianty Azhari 

merupakan salah satu sahabat Deni di AMI. Ia memberikan pandangan bahwa 
pendapatnya mengenai Deni Irman adalah sosok yang pendiam dan tekun 
semasa kuliah, di beberapa kegiatan kampus ia sering bersama beliau. Orangnya 
focus dan memiliki strong leadership. Yulianty sudah menduga bahwa suatu saat 
nanti beliau akan sukses dengan segala impiannya.
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ketika masa di perkuliahan dulu. Ia masih teringat ketika menawari 
cincin alumni yang terbuat dari perak tempah kepada Yasin, yang 
saat itu adalah ketua Senat di AMI. Ia waktu itu ditolong oleh 
Yasin. Saat inilah waktunya untuk menolongnya. 

Ketika bertemu itu perasaan masa lalu dan saat ini bercampur 
menjadi satu. Perasaan untuk saling menolong satu sama lainnya. 
Deni orang yang memiliki komitmen. Ia selalu teringat pesan 
pengajarnya sewaktu pendidikan bahwa sebagai alumni AMI 
mereka adalah satu corps yang tetap harus selalu bersatu, saling 
melindungi dan menolog dalam kondisi apa pun. Yasin melengkapi 
ceritanya:”… dengan mata kami yang sama-sama berkaca kaca 
akhirnya beliau menerima saya sebagai karyawan. Alhamdulillah 
sudah tiga tahun dan sampai saat ini saya menjadi karyawan beliau”48. 
Ia menambahkan ceritanya:”…saat saya menjadi karyawan inilah 
saya menjadi lebih mengerti gaya memimpin dan tentang beliau 
langsung. Dan yang paling saya cermati tentang sikap sosial beliau 
yang sangat baik dan patut dicontoh menurut saya”49.

48  Wawancara dengan Mohammad Yasin (11 Juli 2020)
49  Wawancara dengan Mohammad Yasin (11 Juli 2020)
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Staf Lapangan

Telah disinggung sekilas diatas, sebelum mendirikan 
perusahaan sendiri PT Dwiharta Logistindo, Deni 
terlebih dahulu meniti karir bekerja di salah satu 

perusahaan freight forwarding bernama Trisi. Karir bekerja sebagai 
staf lapangan bukanlah sesuatu yang tidak disengaja. Ia bekerja 
sebagai staf lapangan karena menuruti nasehat seniornya di AMI, 
yang menyarankannya agar mencari pengalaman kerja dulu di 
lapangan. Ia menegaskan:” … bekerja di lapangan ini adalah arahan 
dari kakak tingkat saya”50. Menurut seniornya, pengalaman kerja 
di lapangan sangat penting karena permasalahan paling banyak 

50  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020)
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di dunia freight forwarding adalah di lapangan. Banyak pelajaran 
di lapangan yang bisa diambil. Disamping itu juga bermanfaat 
untuk membangun jaringan mitra yang lebih luas. Tetapi Deni 
juga mempunyai alasan tersendiri mengapa harus memilih bekerja 
di lapangan, karena menurutnya bekerja di lapangan lebih dapat 
memaksimalkan waktunya:”… waktu itu saya jarang pulang, karena 
saya berpikir tidak ada juga yang bisa saya kerjakan ketika di kosan”, 
ujarnya51. Deni mengakui juga bahwa bekerja di lapangan bisa 
mendapatkan uang tambahan. 

Tanpa terasa Deni telah bekerja sebagai staf lapangan di Trisi 
kurang lebih 1,5 tahun, terhitung dari awal 1995 hingga akhir 1996. 
Bagi Deni bekerja sebagai staf lapangan memang menyenangkan 
karena banyak pengalaman yang diperoleh. Tetapi, pada suatu 
ketika ia juga merasakan kejenuhan. Sebagai staf lapangan ia 
merasakan waktu istirahatnya sangat kurang. Ia mengatakan 
waktu kerjanya nyaris 24 jam:”… saat itu saya kerja hampir 24 
jam”, tegasnya52. 

Staf Administrasi

Tekad untuk mencari pekerjaan baru makin hari terus 
menguat pada diri Deni. Suasana keletihan karena bekerja di 
lapangan selama 1,5 tahun telah membulatkan tekadnya untuk 
pindah kerja di perusahaan lain yang bisa menerimanya bekerja 
di back office.

51  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020)
52  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020)
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Akhirnya apa yang diikhtiarkan oleh Deni terpenuhi juga. 
Tepatnya pada 1998, ia diterima bekerja di perusahaan bernama 
Dunia Expresstransindo. Perusahaan ini merupakan salah satu 
perusahaan dibawah naungan Kanematsu Group. Ia diterima 
bekerja di bagian administrasi (back office). Menurutnya, bidang 
administrasi inilah yang sebenarnya ia pelajari sewaktu kuliah di 
AMI:’… bagian administrasi inilah yang saya pelajari sewaktu kuliah 
di AMI. Saya merasakan mulai mengaplikasikan ilmu administrasi 
yang saya pelajari di AMI dulu di perusahaan ini”53.

Selama bekerja di Dunia Expressindo, Deni merasakan bekerja 
sebagai karyawan sepenuhnya. Ia berangkat ke kantor pukul 06.00 
pagi, dan pulang ke rumah pukul 23.00. Ia menjalani rutinitas ini 
hampir setiap hari kerja. Selama bekerja di perusahaan Jepang ini 
banyak pengalaman dan pelajaran berharga yang bisa ia petik. Deni 
mengakui bahwa orang Jepang itu memiliki etos kerja yang tinggi, 
sangat disiplin dan bekerja keras. Ia melengkapi penjelasannya:”… 
salah satu yang memberinya contoh ini adalah direktur perusahaan, 
namanya Watanabe. Direktur ini datang jam 7.00 pagi dan pulang 
jam 23.00 malam. Ia tidak akan pulang sebelum semua karyawannya 
pulang”54. 

Pengalaman lainnya yang masih membekas hingga sekarang 
adalah saat ia ditegur oleh salah satu pimpinan perusahaan ini, 
yaitu ketika diminta mengambil fax kiriman dari klien:”…Saya 

53  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020) 
54  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020)
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diperintah oleh Kataga untuk berlari, tidak boleh bersantai-santai. 
Bahkan saya sempat ditendang sama dia”55. 

Deni mulai beradaptasi dengan budaya kerja ala orang 
Jepang. Ia mulia tidak pernah lagi menunda-nunda pekerjaan. 
Apa yang bisa dikerjakan sekarang, langsung ia kerjakan tanpa 
kompromi. Bahkan pekerjaan yang mestinya ia dikerjakan esok 
hari, dikerjakannya malam itu juga:”… Saya ingin melakukan 
sesuatu yang lebih. Biasanya pekerjaan besok, saya kerjakan malam 
hari. Tujuannya, selain mendapatkan tambahan ilmu, saya juga 
mendapatkan uang lemburan”56. 

Deni cukup berhasil menerapkan budaya kerja ala orang 
Jepang di perusahaan ini. Tanpa ia sadari, direktur perusahaan 
rupanya terus memonitor kinerjanya selama ini. Suatu ketika 
ia mendapatkan kompensasi atas kinerjanya yang baik itu, dan 
akhirnya diangkat menjadi supervisor. Sebuah capaian yang 
membanggakan, karena hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun, ia 
telah berhasil menempati posisi supervisor. Berdasarkan pengalaman 
banyak orang, tidak semudah itu seorang karyawan dalam waktu 
singkat dapat meraih posisi supervisor, kalau yang bersangkutan 
tidak memiliki kemampuan ekstra di perusahaan. 

Setelah beberapa lama menjabat sebagai supervisor, Deni 
pun rupanya tidak merasa berpuas diri. Ia terus bekerja giat 
dan menunjukkan dedekasinya yang tinggi kepada perusahaan. 
Tak lama setelah itu, Deni pun mendapatkan apresiasi lagi dari 

55  Idem
56  Idem
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pimpinan perusahaan. Ia kemudian diberi jabatan baru yang lebih 
prestige yaitu sebagai Asisten Manajer. Ia kemudian baru menyadari 
bahwa dalam tradisi yang berlaku di perusahaan Jepang pada 
umumnya, seseorang bisa meraih posisi jabatan yang lebih tinggi 
di perusahaan bukanlah karena faktor pendidikan semata, tetapi 
lebih dari itu adalah karena faktor kompetensi dan kemampuan 
yang dimiliki oleh seseorang (merit system). 

Menyinggung sedikit tentang merit system, sistem ini 
diterapkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang ketika negara ini 
memasuki situasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena 
pada saat menjelang pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jepang, 
mainset human resource management (HRM) pelaku usahanya 
masih dipengaruhi budaya senioritas (seniority based). 

Karena budaya senioritas sudah tidak menunjang lagi dalam era 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jepang, dimana persaingan 
usaha sudah mulai menuntut perusahaan berperilaku efisien, 
mau tidak mau kalangan pelaku usaha harus cepat menyesuaikan 
diri, jika tidak ingin terlempar dari pasar (out of the market). Oleh 
karena itulah dalam HRM penerapan budaya senioritas dalam 
karir seseorang di perusahaan diganti dengan penilaian prestasi 
kerja individu. Tepatnya pada 1969 Federasi Ekonomi Jepang 
(NIKKEIREN) kemudian memperkenalkan konsep penilaian 
prestasi kerja individu itu sebagai Merit System Management, dengan 
menggunakan metode pendekatan penilaian yang lebih dikenal 
dengan Competency Based HR Management. 

Namun demikian mainset budaya senioritas tersebut tidak 
serta merta terhapus begitu saja digantikan oleh mainset budaya 
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competency based. Karena dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan 
perusahaan Jepang praktik budaya senioritas tetap saja masih 
berlangsung. Karyawan masih dikatagorisasikan dalam kelompok 
senioritas dan bukan competency based. Setelah penerapan competency 
based cukup lama, kemudian pada saat itu Jepang dihadapkan pada 
situasi “keruntuhan ekonominya” karena resesi ekonomi yang 
berkepanjangan, maka NIKEIREN kemudian memperkenalkan 
HRM yang lebih modern, yang diharapkan mampu memberikan 
solusi bagi masalah HRM di perusahaan-perusahaan Jepang ketika 
itu.

Pada laporan NEKIREN saat itu, terdapat rekomendasi yang 
menegaskan agar menjalankan teori Portofolio Ketenagakerjaan. 
Lebih lanjut maksud rekomendasi tersebut adalah bahwa perlunya 
pergeseran mainset ke arah HRM yang lebih memfokuskan pada 
pembangunan karakter pribadi dan kreativitas karyawan, sehingga 
memiliki kompetensi yang kuat. Untuk membangun karakter 
pribadi seorang karyawan dapat mencapai kondisi seperti itu, 
perusahaan memberikan tiga pilihan yang disesuaikan menurut 
pilihan karyawan. Perusahaan kemudian dapat membagi tiga 
kelompok karyawan, yaitu karyawan sebagai investasi yang 
dialokasikan untuk manfaat jangka panjang, pengembangan 
lanjutan kearah profesionalisme, dan untuk fleksibilitas pekerjaan 
yang menggantikan prinsip spesialisasi kerja di perusahaan. 

Konsep Portofolio Ketenagakerjaan yang diterapkan pada era 
2000-an pada realitasnya justru menimbulkan masalah sosial di 
lingkungan perusahaan Jepang, yaitu meningkatnya jumlah tenaga 
kerja tidak tetap (irregular employment) dibandingkan dengan tenaga 
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permanen (regular employement). Kondisi ini kemudian dikritik 
oleh banyak kalangan sebagai penyebab timbulnya kesenjangan 
perlakuan terhadap tenaga kerja. 

Menanggapi problematika ketenagakerjaan diatas akibat 
penerapan konsep Portofolio Ketenagakerjaan, NIKKEIREN 
selanjutnya melakukan reformasi HR System metode Jepang, karena 
menerima usulan agar mengadopsi Value Based System. Sebagian 
perusahaan kemudian mengadopsi sistem tersebut, dan melakukan 
perbaikan dengan menerapkan sistem penilaian kinerja karyawan 
(performance appraisal ) yang memasukkan aspek kompetensi 
karyawan. Tujuan dari penerapan performance appraisal ini adalah 
untuk merekonstruksi ulang sistem penilaian yang adil berdasarkan 
prestasi kerja yang dicapai oleh seorang karyawan57.

Terkait dengan cerita singkat penerapan merit system diatas, 
Deni tentunya sangat beruntung karena berkesempatan dapat 
bekerja di perusahaan Jepang yang telah menerapkan prinsip 
HRM yang berorientasi pada kinerja karyawan. Ia juga bersyukur 
karena dengan pembawaan jiwanya yang terus dinamis dan kreatif 
itu dapat terwadahi di perusahaan tersebut. Hasil tempaan di 
perusahaan Jepang itu, Deni mengakui bahwa selain memiliki 
mental juang yang tinggi serta semangat kerja keras yang kuat, 
secara tidak langsung Deni juga terlatih untuk memiliki jiwa 
bersaing yang tinggi dan tidak mudah menyerah. Inilah nilai plus 
yang ia peroleh selama bekerja di perusahaan Jepang itu. 

57  https://japanese.binus.ac.id/2019/12/18/jepang-dan-globalisasi-
perubahan-pada-sistem-sumber-daya-manusia/
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Jadi Marketer

Waktu terus berlalu tanpa ia rasakan. Rupanya Deni sudah 4,5 
tahun mengabdikan diri sebagai profesional di perusahaan Jepang 
tersebut. Menurutnya waktu 4,5 tahun dirasakan cukup lama 
bekerja di dalam suatu perusahaan. Apalagi jika dibandingkan 
pada saat pertama kali bekerja sebagai staf lapangan yang hanya 
1,5 tahun. Deni sangat menyadari bahwa posisi dan gaji yang 
diterimanya saat ini telah membuatnya masuk ke dalam wilayah 
zona nyaman (comfort zone):”… setelah 4,5 tahun saya berada di 
perusahaan itu, saya mulai berada di zona nyaman…” ujarnya 
melengkapi penjelasannya58. 

Tapi kembali jiwa petualangan Deni yang menyukai tantangan 
mulai mengusik zona nyamannya. Persisnya di tahun 2000-
an, Deni merasakan kejenuhan yang begitu kuat. Produktivitas 
kerjanya yang biasanya demikian tinggi perlahan mulai surut. 
Ia sudah mulai menguatirkan keberadaan dirinya di perusahaan 
tersebut. Jika kejenuhan terus menyerang dan produktivitas terus 
merosot, ia kuatir dampaknya terhadap perusahaan akan kurang 
baik. 

Belum selesai dengan masalah dirinya, Deni sudah diusik 
oleh kehadiran temannya yang singgah ke kantornya dengan 
menggunakan pakaian rapih dan berdasi: “…saya merasakan 
tambah galau ketika teman saya yang datang dengan menggunakan 
pakaian rapih dan berdasi. Teman saya itu seorang marketer”, jelasnya 

58  Idem



47BAGIAN 4: Beralih Menjadi Pengusaha

sambil tersenyum59. Hasil pertemuan dengan temannya itu, pikiran 
Deni makin berkecamuk. Ia dihadapkan pada dua pilihan, tetap 
bertahan di perusahaannya bekerja saat ini atau keluar mencari 
pengalaman baru sebagai marketer seperti temannya. 

Keinginannya mencari tantangan baru demikian kuatnya. 
Deni merasa sudah mulai kesengsem dengan profesi marketer:” … 
Saya sudah merasakan jenuh dan tidak lagi ada tantangan di tempat 
pekerjaan saya saat ini. Terlintas di pikiran saya untuk beralih profesi 
menjadi seorang marketer”, tegasnya60. 

Niat Deni untuk keluar dari perusahaan dan ingin beralih 
profesi sebagai marketer mendapatkan tanggapan sinis dan 
cibiran dari keluarga dan teman-temannya. Terutama sikap 
yang ditunjukkan oleh keluargnya, mereka menunjukkan sikap 
kaget dan marah. Bagaimana tidak, saat ini ia sudah bekerja di 
perusahaan yang sudah mapan, posisi jabatan sudah tinggi, dan 
pendapatan sudah besar, tiba-tiba memutuskan sikap untuk 
keluar dari perusahaan. Deni Menjelaskan:” … teman-teman dan 
keluarga saya yang mengetahui keinginan saya keluar dari perusahaan 
tersebut sontak marah dan terheran-heran karena dengan posisi saya 
saat ini yang sudah baik, saya justru memutuskan ingin keluar dari 
perusahaan”61. 

Tidak hanya teman dan keluarga yang terkejut dengan 
keputusan Deni untuk keluar dari perusahaan. Pimpinan 

59  Idem
60  Idem
61  Idem
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perusahaan juga kaget mendengar keputusan Deni tersebut. Sebagai 
pimpinan perusahaan, Watanabe melarang keras Deni keluar dari 
perusahaan dan memberikan penawaran gaji yang lebih besar 
kepada Deni:”… Bos saya selalu menahan-nahan saya untuk tetap 
bertahan di perusahaan. Ia memberikan iming-iming gaji yang lebih 
tinggi. Bahkan bos juga menawarkan apa keinginan saya agar saya 
dapat mengurungkan niat untuk keluar dari perusahaan”62.

Deni tetap mengikuti kata hatinya. Ia tetap bersikap keras 
untuk keputusannya ini. Keputusannya untuk keluar dari 
perusahaan yang telah memberikan banyak pengalaman berharga 
dalam kehidupannya sebagai pegawai itu, tetap tidak bisa 
mengurangkan niatnya untuk mundur. Sikapnya saat itu seperti 
kutipan peribahasa ini: “ Sekali layar terkembang pantang surut ke 
belakang”. Deni benar-benar sudah kepincut menjadi marketer.

Merangkak Lagi dari Bawah

Deni akhirnya berkarir sebagai marketer di perusahaan 
DSL, milik orang Amerika. Terbayang dalam pikirannya bahwa 
tantangan baru sudah mulai menghadang. Biasanya sebagai 
seorang marketer itu selain mendapatkan gaji bulanan, ia juga 
mendapatkan bonus jika mencapai target. Awalnya Deni berpikir 
bahwa dengan memanfaatkan jaringan yang sudah ia bangun sejak 
lama dengan relasi di perusahaan-perusahan Jepang, hal ini akan 
mempermudah dirinya mendapatkan customer, tapi ternyata tidak 

62  Idem
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demikian. Kenyataan itu tidak seindah seperti yang ia dibayangkan. 
Deni mengutarakan:” … saya sebelumnya mengira kalau bisnis di 
trucking itu demikian terbuka kompetisinya. Tapi kenyataannya tidak 
begitu. Ketika saya bekerja di DSL dan menawarkan jasa trucking ke 
perusahaan-perusahaan Jepang, mereka semua pada menolak, karena 
perusahaan truckingnya bukan dari Jepang”63. Ia tidak menduga 
sebelumnya bahwa praktik nepotisme juga terjadi di perusahaan-
perusahaan dari negara sekelas Jepang.

Kembali Deni dilanda kekecewaan berat. Ekspektasinya 
jauh dari kenyataan. Sebelumnya ia sudah membayangkan dapat 
mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan sebesar 6000 
U$ Dollar per bulan. Tapi apa mau dibilang, kenyataan berkata 
lain. Ia rupanya tidak bisa mencapai target. Dengan lugasnya Deni 
bilang:”… wah mulai kere lagi nih”64. Sesuai kesepakatan jika Deni 
tidak mampu mencapai target 6000 US dollar per bulan, maka 
secara otomatis ia harus mundur dari pekerjaan. Akhirnya Deni 
berhenti bekerja, dan sempat menganggur selama satu sampai dua 
bulan.

Dalam keadaan menganggur, Deni teringat wajah-wajah orang 
terdekatnya seperti ibu dan adik-adiknya, saudara-saudaranya, dan 
teman-teman dekatnya, yang sebelumnya sudah mengingatkanya 
untuk tidak mundur dari perusahaan Dunia Expresindo. Apa 
yang dikuatirkan oleh mereka akhirnya menjadi kenyataan. Deni 
saat ini dalam kondisi jobless. Rasa malu dan kecewa menyelimuti 

63  Idem
64  Idem
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diri Deni hampir setiap hari. Namun Deni tidak mau terus larut 
dalam suasana tidak menguntungkan itu. Sifat Deni yang pantang 
menyerah dan tetap keukeuh mempertahankan pilihannya menjadi 
marketer, mendorongnya terus untuk mengirim lamaran kerja ke 
perusahaan-perusahaan lainya. Ia tetap optimis akan mendapatkan 
tempat kerja di perusahaan lainnya. 

Suatu ketika perusahaan dari Belanda bernama Citra Logistik 
Service tanpa disangka menerima lamaran kerjanya. Harapan baru 
kembali muncul di benak Deni setelah diterima kerja di perusahaan 
Belanda ini. Ia berharap dapat mencapai target sesuai kesepakatan 
yang diambil. Deni terus berikhtiar mencari customer baru yang 
mau diajak kerjasama dengannya. Di perusahaan Belanda inilah 
rupanya Dewi Fortuna baru ketemu. Buktinya pada bulan pertama 
ia bekerja telah mampu menghasilkan pemasukan bagi perusahaan 
sebesar 5000 US dollar:”… Alhamdulillah dalam bulan pertama 
setelah masuk kerja di perusahaan Belanda ini, saya dapat sudah bisa 
kasih pemasukan ke perusahaan sebesar 5000 US dollar”65.

Rupanya Dewi Fortuna terus membayanginya di perusahaan 
Belanda ini. Akhirnya dalam waktu delapan bulan Deni berhasil 
mencapai target:”… akhirnya pecah telor juga”, ujarnya sambil 
tersenyum66. Perusahaan pertama dimana Deni mampu mencapai 
target itu adalah di PT Supreme Cable. Dari perusahaan inilah awal 
cikal bakal Deni sukses menjalankan profesinya sebagai marketer. 
Kondisi finansial Deni saat itu telah membaik kembali karena gaji 

65  Idem
66  Idem
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yang besar, ditambah bonus yang diperolehnya dari setiap hasil 
pencapaian targetnya. 

Dengan berjalannya waktu, Deni semakin dikenal sebagai 
seorang marketer handal di dunia bisnis forwarding. Kalangan 
pengguna jasa freight forwarding mulai mengenal baik Deni melalui 
informasi dari mulut ke mulut (mouth to mouth). Ia dikenal sangat 
baik dalam memberikan pelayanan kepada customer, sehingga para 
customer tersebut sering merekomendasikan kepada rekan bisnisnya 
untuk menggunakan jasa freight forwarding yang ditawarkan oleh 
Deni. 

Di perusahaan Belanda inilah Deni benar-benar memperoleh 
pengalaman yang sangat banyak di bidang marketing. Ia terus 
belajar untuk dapat menjadi marketer profesional di bidang freight 
forwarding. Ia setuju dengan ungkapan: ”pengalaman adalah 
guru yang terbaik”. Dari pengalaman inilah Deni memperoleh 
pelajaran positif di bidang marketing. Setiap kesalahan yang terjadi 
ia akan mengambilnya sebagai pelajaran berharga. Dari sinilah 
pengetahuan pemasaran di bisnis ini semakin dipahami dengan 
baik:”… saya jadi tahu A sampai Z-nya seluk beluk di bisnis ini”, 
ujarnya.67 Deni merasakan bahwa sebagai marketer kepercayaan 
dirinya telah pulih kembali. Setidaknya ia telah mampu menepis 
keraguan keluarga dan teman-temannya. Ia percaya bahwa di 
bidang manapun bekerja, profesi apa pun yang digeluti, selama itu 
dilakukan secara tekun, sabar dan penuh semangat, pada akhirnya 
dapat memberikan kesuksesan juga. 

67  Idem
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Bermula dari Saham Kosong

Kesuksesan Deni sebagai marketer di bisnis freight forwarding 
akhirnya sampai juga ke telinga Heni Priantoro68. Heni kemudian 
mengajak Deni untuk bergabung mengelola perusahaan bernama 
Indo Lintas Logistik. Terus terang ketika Deni ditawari untuk 
bermitra oleh Heni sedikit agak bingung, karena dalam kemitraan 
biasanya para pihak harus saling sharing modal. Sementara Deni 
belum cukup dana jika harus menyetorkan modal ke perusahaan. 
Keduanya kemudian bernegosiasi dan mengambil kesepakatan 
dimana Deni diberi saham kosong sebesar 30% oleh Heni. Saham 
kosong ini bukanlah berarti kosong sama sekali. Saham kosong ini 
memiliki arti penting sebagai bentuk penghargaan Heni kepada 
Deni atas pengalamannya menggeluti bidang marketing di bisnis 
freight forwarding. Pengalaman cukup lama Deni di marketing 
inilah kemudian dikompensasi oleh Heni melalui pemberian saham 
30% tanpa ada penyetoran modal dana ke perusahaan. 

Tepatnya di awal tahun 2002, akhirnya Deni resmi 
bergabung di perusahaan Indo Lintas Logistik, dan berdua Heni 
mulai mengelola perusahaan ini dari awal. Berselang 5 bulan 
setelah bergabung dengan perusahaan tersebut, Deni kemudian 
melangsungkan pernikahan dengan kekasih pilihannya. 

Pertama kali beroperasi, perusahaan Indo Lintas Logistik baru 
dapat memperkerjakan 2 karyawan. Namun dengan pengalaman 

68  Heni Priantoro ini adalah Warga Keturunan China yang tinggal di 
Batam. Ia sebelumnya bekerja sebagai General Manager di perusahaan Kia 
Keramik. 
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yang dimiliki oleh Deni di bidang freight forwarding, secara 
perlahan perusahaan ini mulai menunjukkan kemajuannya. 
Seiring kemajuan perusahaan, jumlah karyawan terus mengalami 
penambahan, hingga akhirnya jumlah karyawan mencapai 30 
orang. Dalam dunia bisnis, penambahan jumlah karyawan yang 
signifikan menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kemajuan 
bisnis. Paling tidak, bertambahnya karyawan menunjukkan 
kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawan. Sumber 
uang untuk menggaji karyawan jelas itu diperoleh dari operasi 
perusahaan yang dikelola dengan baik. 

Namun dalam perjalanan selanjutnya, Deni mulai menghadapi 
ketidakcocokan dengan Heni di dalam pengelolaan perusahaan. 
Perbedaan cara pandang dalam pengelolaan dan pengembangan 
perusahaan dari masing-masing pihak sudah mulai sering muncul 
ke permukaan. Perbedaan ini kian hari terlihat makin meruncing, 
dan sepertinya tidak dapat diselesaikan dengan cara kompromistis. 
Situasi seperti ini lambat laun membuat Deni makin tidak nyaman. 
Akhirnya dengan berat hati Deni harus pecah kongsi dengan Heni 
dalam mengelola Indo Lintas Logistik. 

Deni kemudian mengutarakan maksudnya untuk mundur 
dari perusahaan kepada Heni. Namun Deni tentunya tidak keluar 
begitu saja. Ia tetap menuntut konstibusinya di perusahaan sebesar 
30%. Memang Deni tidak menyetorkan dana secara fisik ke 
perusahaan, tapi kompetensi dan pengalaman Deni di awal sudah 
disepakati dinilai dengan saham sebesar 30%, dan nilai itulah 
yang dituntut Deni kepada Heni. Untuk menyepakati jumlah 
tersebut, keduanya berdebat cukup alot. Namun setelah keduanya 
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berhasil bernegosiasi, Heni akhirnya bersepakat memberikan dana 
kompensasi kepada Deni sebesar Rp 1,3 miliar. 

Mendirikan Dwiharta Logistindo

Setelah tidak lagi bermitra dengan Heni, Deni kemudian 
berinisiasi mendirikan perusahaan sendiri di bidang jasa freight 
forwarding. Dengan bermodalkan dana sebesar Rp 1,3 miliar, 
persis pada Agustus 2008 Deni mendirikan perusahaan Dwiharta 
Logistindo: “… Agustus 2008 saya mendirikan perusahaan Dwiharta 
Logistindo. Awalnya saya merintis perusahaan dengan menyewa 
sebuah rumah di jalan Swadaya, Tanjung Priok. Waktu pendirian 
awal saya dibantu 7 karyawan, termasuk diantaranya adalah anggota 
keluarga saya”69.

Dwiharta Logistindo mengawali bisnisnya di bidang ocean 
freight70. Selama 2008 – 2010, kinerja perusahaan terlihat baik 
dan stabil. Pendapatan perusahaan mampu menutupi semua biaya 
overhead71 dan biaya lainnya. Namun demikian, kondisi bisnis 

69  Idem
70  Ocean Freight adalah ongkos pengiriman barang dengan menggunakan 

kapal laut
71  Biaya overhead adalah biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung 

dengan produksi suatu produk atau jasa. Ini adalah jenis pengeluaran atau biaya 
yang terjadi pada segala jenis perusahaan. Contoh dari biaya overhead tetap 
adalah: Pembayaran sewa atau hipotek. Depresiasi aset tetap (seperti mobil 
dan peralatan kantor). Biaya tenaga kerja untuk manajer, karyawan akuntan 
dan yang serupa.



55BAGIAN 4: Beralih Menjadi Pengusaha

Memimpin bisnis PT Dwiharta Logistido mulai dari Nol
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di bidang ocean freight setelah tahun 2010 mulai mengalami 
kegoncangan. Pelaku usaha di bidang ini untuk dapat bertahan 
kebanyakan melakukan persaingan usaha tidak sehat, alias banting 
harga72. Inilah yang menyebabkan sebagian pelaku di bisnis ini 
menjadi collaps. Situasi ini tentulah berpengaruh juga pada kinerja 
usaha Dwiharta Logistindo. Pada periode 2010-2011, perusahaan 
mengalami kondisi tidak sehat:” … saat itu saya melihat kondisi 
usaha mulai tidak sehat. Semua pemain bisnis di ocean freight 
menerapkan persaingan yang kurang sehat, pada banting harga… 
sehingga perusahaan saya kena dampaknya”73. 

Kondisi perusahaan yang tidak sehat ini membuat Deni harus 
memutar otak mencari jalan alternatif penyelamatan perusahaan:” 
… saya harus berpikir cepat untuk memutuskan arah gerak perusahaan. 
Terus terang saya bingung, mau saya kemanakan 15 orang karyawan 
perusahaan ini”74. Akhirnya di penghujung 2011 Deni mengambil 
keputusan yang cukup beresiko, yaitu merubah arah bisnis 
perusahaan ke bidang trucking75. Keputusan ini diambil karena 
memang alternatif ini yang paling memungkinkan. Deni juga tidak 

72  Banting harga itu dalam konsep di persaingan usaha dikenal dengan 
predatory pricing, yaitu menjual harga barang atau jasa dibawah biaya 
produksinya. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan pesaing dari pasar. 

73  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020)
74  Idem
75  Trucking adalah layanan jasa pengiriman barang via darat menggunakan 

armada mobil dan truk antar kota hingga antar pulau dimana barang yang 
akan dikirim dicampur bersama dengan milik orang lain untuk memenuhi 
kebutuhan pengiriman barang yang lebih murah dan cepat.
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mengetahui tingkat keberhasilan di bisnis ini. Keinginannya pada 
saat itu hanyalah bagaimana dapat menyelamatkan perusahaan 
dan nasib semua karyawan terlebih dahulu.

Dengan bermodalkan sisa dana yang dimiliki oleh perusahaan, 
Deni memberanikan diri untuk membeli 3 truk box. Ia menetapkan 
target pasar awal adalah wilayah Sukabumi. Ia terus berikhtiar 
melakukan penawaran ke perusahaan-perusahaan yang ada di 
wilayah Sukabumi. Akhirnya Deni mendapatkan customer pertama 
yaitu PT GSI ( Gold Star Indonesia):

“Saya awalnya berpikir keras untuk mendapatkan customer. Saya 
juga kuatir kalau perusahaan saya hanya memberikan pelayanan 
yang biasa-biasa saja seperti perusahaan lainnya, pasti perusahaan 
saya tidak akan bertahan lama. Saya harus berinovasi dan harus bisa 
memberikan pelayanan lebih kepada customer. Pada saat itu saya 
menggagas agar setiap truk pengangkut barang dipasangi GPS, dan 
usulan ini diterima oleh customer. Perusahaan asal Taiwan itu senang 
dengan inovasi GPS dan akhirnya teken kontrak dengan Dwiharta 
Logistindo76. 

Dengan adanya teken kontrak dengan PT GSI itulah, 
Deni mulai bersemangat untuk mengembangkan usahanya. Ia 
mulia agresif menawarkan jasa trucking-nya ke para pelanggan. 
Terbukti apa yang dilakukan oleh Deni tidak sia-sia. Deni tidak 
menyangka mendapatkan kelancaran tersendiri dalam bisnis 
trucking ini karena gagasannya menggunakan GPS pada moda 

76  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020)
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transportasinya. Gagasannya inilah banyak membuahkan hasil 
berupa permintaan jasa angkutan yang terus meningkat kepada 
Dwiharta Logistindo:” … saya merasa ini peluang besar… saya tidak 
boleh melewatkan peluang ini. Sebab, permintaan terus meningkat. 
Inilah saatnya Dwiharto Logistindo untuk maju. Sehingga kalau 
saya lihat di customer itu perusahaannya sehat, langsung saja saya 
setujui permintaannya. Pokoknya saya mau service excellence 77, service 
level”78, ujar Deni penuh semangat79. 

Sikap Deni sangat keukeuh untuk merespons permintaan 
customer. Tanpa pikir panjang, Deni langsung melakukan 
pembelian kendaraan truk. Tidak sampai 3 bulan Dwiharta 
Logistindo memiliki 10 unit truk. Dan bahkan ia kemudian 
dengan kenekatannya mulai melakukan pembelian truk kontainer. 
Kebijakan Deni terbilang cukup beresiko untuk keberlangsungan 
perusahaannya. Hal ini mengingat kondisi cashflow perusahaan 
yang sesungguhnya belum layak untuk melakukan pembelian 
armada sejumlah itu. Jiwa risk taking Deni sebagai seorang 
pengusaha memang terbilang tinggi (high risk decision makers), 

77  Service excellence adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang 
sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Sehingga dalam pelayanan 
prima terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan yaitu pelayanan dan 
kualitas.

78  Service level atau tingkat layanan untuk mengukur kinerja suatu sistem. 
Biasanya sasaran ditentukan terlebih dahulu dan baru kemudian ditentukan 
tingkat layanannya agar tujuan itu tercapai. 

79  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020)
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dan terkadang keputusannya sering membuat orang di sekitarnya 
kelabakan:”…

“…Adik saya Reni yang pegang keuangan perusahaan sempat 
mengingatkan saya untuk tidak terlalu ambil resiko membeli truk 
untuk tambahan armada, karena alasan cashflow perusahaan. 
Saya sebagai pimpinan perusahaan memahami apa yang adik saya 
pikirkan. Tapi saya jelaskan sama dia, ini kesempatan yang harus 
diambil, peluang ini tidak boleh lepas. Pokoknya tenang saja, saya 
bisa handle… ini tanggung jawab saya. Begitu saya yakinkan kepada 
adik saya”80. 

Deni membeli semua armada tambahannya melalui 
leasing. Bagaimana pun ia sudah mengkalkulasi pemasukan dan 
pengeluaran perusahaannya. Ia hanya merencanakan dan berikhtiar 
saja. Setelahnya ia hanya bertawakal81 kepada Alloh. 

Menurut Deni, sikap seorang muslim memang seharusnya 
demikian. Semuanya harus diawali dengan do’a, berikhtiar dan 

80  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020)
81  Menurut Ibnu Qoyim al-Jauzi “Tawakal merupakan amalan dan 

ubudiyah (baca; penghambaan) hati dengan menyandarkan segala sesuatu 
hanya kepada Allah, tsiqah terhadap-Nya, berlindung hanya kepada-Nya 
dan ridha atas sesuatu yang menimpa dirinya, berdasarkan keyakinan bahwa 
Allah akan memberikannya segala ‘kecukupan’ bagi dirinya…, dengan tetap 
melaksanakan ‘sebab-sebab’ (baca ; faktor-faktor yang mengarakhkannya pada 
sesuatu yang dicarinya) serta usaha keras untuk dapat memperolehnya.” (Al-
Jauzi/ Arruh fi Kalam ala Arwahil Amwat wal Ahya’ bidalail minal Kitab was 
Sunnah, 1975 : 254)



60
DENI IRMAN anak Sukabumi
Berangkat dari Nol untuk Meraih Sukses

bertakawal. Suatu ketika Umar bin Khattab ra berkata, bahwa 
beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Sekiranya kalian 
benar-benar bertawakal kepada Allah SWT dengan tawakal yang 
sebenar-benarnya, sungguh kalian akan diberi rizki (oleh Allah SWT), 
sebagaimana seekor burung diberi rizki; dimana ia pergi pada pagi 
hari dalam keadaan lapar, dan pulang di sore hari dalam keadaan 
kenyang” (HR. Ahmad, Turmudzi dan Ibnu Majah)82.

Hadits yang telah disampaikan di atas menerangkan bahwa 
hakekat tawakal itu seperti yang digambarkan oleh Rasulullah 
SAW dengan perumpamaan seekor burung, dimana burung itu 
pergi mencari karunia Allah pada pagi hari dengan perut kosong 
dan lapar, namun di sore harinya burung-burung itu pulang 
dalam keadaan perut kenyang dan terisi penuh. Perumpamaan ini 
memberikan pesan bahwa pada hakekatnya Allah SWT lah yang 
memberikan rizkinya kepada makhluk ciptaanNya sesuai dengan 
kebutuhannya83.

Demikian pula hakekatnya kepada manusia, sekiranya manusia 
benar-benar bertawakal kepada Allah SWT dengan mengamalkan 
hakekat tawakal yang sesungguh-sungguhnya, tentulah Allah SWT 
akan memberikan rizki padanya sebagaimana seekor burung yang 
berangkat pada pagi hari dengan perut kosong dan pulang pada 
sore hari dengan perut kenyang. Hal ini memberikan pesan hakiki 

82  https://www.eramuslim.com/peradaban/tafsir-hadits/makna-tawakal.
htm#.XyzXKTVS_IU

83  https://www.eramuslim.com/peradaban/tafsir-hadits/makna-tawakal.
htm#.XyzXKTVS_IU
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bahwa ketika manusia sepenuhnya bertawakal kapada Alloh, maka 
Alloh niscaya akan mencukupinya84. 

Masa Prihatin

Kebijakan Deni menambah armada untuk merespons 
permintaan customer tidaklah salah. Tetapi apa yang dikuatirkan 
oleh adiknya rupanya menjadi kenyataan. Periode 2013-2015 
perusahaan Deni menghadapi permasalahan serius yaitu cashflow 
gap85. Deni tidak mengira sebelumnya hal ini terjadi hingga seberat 
ini. Perputaran uang perusahaan selama kurun waktu 3 tahun itu 
benar-benar terasa pincang. Uang masuk dengan uang keluar tidak 
mengalir secara kontinyu, tetapi yang terjadi justru diskontinyu 
(cost and revenue do not match).

84  https://www.eramuslim.com/peradaban/tafsir-hadits/makna tawakal.
htm#.XyzXKTVS_IU

85  Cash gap atau cash flow gap adalah selisih waktu antara pengusaha 
mengeluarkan cash saat membeli produk atau jasa ke suppliers, hingga saat 
pengusaha menerima cash lagi saat ia berhasil menjual produk atau jasa ke 
customers-nya.
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Bersama istri, anak, adik, ponakan dan ipar (Reni berkacata mata hitam, adik 
sekaligus mitra dalam menjalankan bisnis PT Dwiharta Logistindo)

Akibat pengambilan kendaraan secara leasing, Deni setiap 
bulannya selama periode waktu di atas harus mengeluarkan uang 
sebesar Rp 1,5 miliar kepada perusahaan leasing:”… saya harus 
mengeluarkan uang sebesar Rp 1,5 miliar per bulan untuk membayar 
leasing. Saya benar-benar mengalami situasi yang sangat berat, under 
pressure”, ujar Deni86. Situasi yang Deni hadapi adalah seringnya 
keterlambatan pembayaran dari customer ke Dwiharta Logistindo. 
Sementara pembayaran leasing sudah pasti waktunya pada setiap 
bulan. Sebenarnya dana di perusahaan itu tetap ada, tetapi dana 
tersebut ia cadangkan untuk kegiatan operasional dan pembayaran 
gaji karyawan:

86  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020)
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“… Saya benar-benar menjaga agar perusahaan tetap berjalan normal 
seperti biasa. Bahkan pada kondisi ini pun karyawan tidak ada yang 
tahu. Situasinya benar-benar saya jaga dengan adik saya Reni. Kami 
bersepakat agar kondisi ini hanya berdua saja yang tahu. Kenapa 
karyawan tidak boleh tahu? Saya kuatir kalau karyawan tahu, mereka 
akan shock dan kondisi ini dapat menyebabkan keresahan, sehingga 
karyawan tidak tenang dalam bekerja. Karena saya sangat paham, 
perusahaan bukan tidak ada uang, tapi karena uang masuk sama 
uang keluar tidak matching”, ujar Deni sambil merubah posisi 
duduknya87.

Namun Deni tetap bersikap gentlement. Situasi ini terjadi 
karena keputusan yang diambilnya saat itu. Ia harus bertanggung 
jawab sepenuhnya atas beban berat perusahaan ini. Ia tetap bersikap 
biasa-biasa saja kepada karyawan, seolah-olah perusahaan tidak 
sedang menghadapi masalah berat:”… yang penting perusahaan 
dapat membayar gaji karyawan. Gaji karyawan tidak saya ganggu 
gugat”88. 

Sikap yang diambil Deni ini tidaklah tanpa dampak. Pada 
akhirnya keputusan Deni ini sangatlah berdampak pada kondisi 
keuangan keluarga, termasuk pada dirinya:

“… selama periode 3 tahun itu keuangan keluarga saya benar-benar 
parah. Sebelumnya ketika saya masih banyak uang, saat di Mall anak-
anak pasti saya ajak untuk makan, atau main di arena permainan 

87  Idem
88  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020)
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anak-anak. Tapi ketika keuangan sedang sesulit ini, saya, isteri dan 
anak-anak hanya bisa memandangi orang-orang yang sedang makan 
di Mall. Hati saya sangat sedih sekali waktu itu”, ujar Deni sambil 
mengusap air matanya89.

Deni kembali melengkapi ceritanya:”…sampai-sampai saya ke 
kantor itu hanya membawa uang Rp 50.000,- sampai Rp 70.000. 
Bahkan saya pernah menjaminkan KTP saya karena tidak punya 
untuk membayar uang tol”90. Mata Deni kembali sedikit berkaca-
kaca ketika menambahkan ceritanya ini. 

Mentalitas dan Pertolongan Alloh

Paul Stoltz (2000)91 dalam bukunya “ Adveristy Quotient 
at Work: Make Everyday Challenges The Key To Your Success” 
menjelaskan bahwa manusia memiliki kapasitas. Menurutnya, 
kapasitas manusia itu terdiri dari bakat, sikap, ketrampilan, 
pengalaman, pengetahuan dan kemauan. Secara teoritik, kapasitas 
manusia itu tanpa batas (unlimited). Tetapi jika kapasitas itu tidak 
dikembangkan dengan cepat, maka menurut Stoltz, keberanian 
seseorang untuk berusaha dan mengubah akan hilang karena tidak 
dapat mengimbangi perubahan lingkungan.

89  Idem
90  Idem
91  Paul Stoltz juga menulis buku lainnya “Advesity Quotient: Turning obstacles 

into Opportunites” (1997) dan bersama Erik Wiehenmayer menulis buku 
“The Adversity Advantage: Turning Everyday struggles into Everyday Greatness 
(2010).
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Stoltz menetapkan bahwa kapasitas manusia itu ada 3, yaitu 
kapasitas yang diperlukan, kapasitas yang tersedia, dan kapasitas yang 
diakses. Yang dimaksud kapasitas yang diperlukan itu adalah sesuatu 
yang diperlukan dalam diri seseorang untuk memenuhi tuntutan 
perubahan lingkungan yang terus menurus meningkat dan semakin 
berkembang. Sementara kapasitas yang tersedia adalah sesuatu yang 
dapat diberikan seseorang kepada organisasi. Hal ini bisa berarti 
perangkat lunaknya seperti pengetahuan, ketrampilan, sikap, bakat, 
pengalaman dan lainnya. Singkat kata, kapasitas ini merupakan 
potensi seseorang yang dapat diberikan kepada organisasi. Namun 
demikian, tidak semua orang menggunakan kapasitas sepenuhnya. 
Oleh karena itu, kapasitas yang dapat digunakan oleh seseorang 
itulah yang disebut sebagai kapasitas yang diakses. 

Oleh Stoltz kemudian kapasitas seseorang itu dapat diukur 
dengan menggunakan indikator CORE (Control, Ownership, Reach 
dan Endurance). Hasilnya, manusia itu dapat dikelompokkan pada 
beberapa tipe, yaitu Quitter (orang mudah menyerah), Camper 
(orang yang berkemah) dan Climber (pendaki).

Menurut Stoltz, orang bertipe Quitter diibaratkan seperti 
orang yang sudah pensiun lama, tetapi tidak pernah berusaha 
memberitahukan kepada orang lain. Orang bertipe ini sering 
menyesali dan tertekan mengenai nasib kehidupannya. Mereka 
tidak menyukai orang-orang bertipe berkemah atau pendaki. Stoltz 
menambahkan, ketika kesulitan datang kepada orang bertipe ini, 
maka sistem operasinya membeku dan rusak. Karena mereka 
kehilangan daya kreativitasnya sehingga menyerah begitu saja. 
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Sementara itu, Stoltz mengibaratkan tipe orang yang berkemah 
(Camper) seperti pendaki yang sudah pensiun. Mereka sebenarnya 
orang yang telah melakukan pekerjaannya secara memadai, akan 
tetapi saat ini dirinya sudah kehilangan semangat dan kerja kerasnya. 
Mereka telah kehilangan keunggulan yang pernah mereka miliki. 
Orang yang bertipe ini umunnya hanya menggunakan separoh 
kapasitas yang dimilikinya. Ia sudah cukup puas dengan apa yang 
diperolehnya saat ini, sehingga tidak ada keinginannya lagi untuk 
menambah kapasitas. 

Terakhir Stoltz menjelaskan orang yang bertipe pendaki. 
Menurutnya, orang bertipe ini akan terus mendaki seumur 
hidupnya. Sistem operasi orang seperti ini terus bersemangat 
dan tidak pernah surut. Tipe pendaki ini adalah tipe manusia 
yang kebal kesulitan. Ia akan terus bergerak mengatasi kesulitan, 
karena orang-orang yang bertipe pendaki ini selalu menolak untuk 
menerima kekalahan. Menurut Stoltz, mereka ini digerakkan oleh 
tantangan dan menolak untuk menjadi bagian yang tidak penting 
dalam pekerjaan atau hubungan profesional. Mereka akan selalu 
belajar dari setiap tantangan, beradaptasi pada perubahan, terus 
bertumbuh, bergerak menuju ke gunung (obstacles) yang lainnya. 

Deni berkali-kali berucap:”…kalau bukan karena mental yang 
kuat dan tahan uji, Dwiharta Logistindo tidak akan bisa bertahan 
hingga sekarang”92. Ucapan Deni ini jika dikaitkan dengan teori 
yang dibangun oleh Stoltz terkait tipe orang, maka tanpa harus 
diuji dulu secara empiris jelaslah karakter Deni ini persis mewakili 

92  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020)
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orang yang bertipe pendaki (climber). Hal ini dapat dibuktikan 
ketika ada peluang dihadapnya, Deni dengan segala resiko siap 
mengambilnya. Bukti lainnya adalah ketika banyak orang, 
termasuk keluarganya bersikap skeptis atas keputusannya pindah 
kerja menjadi marketer, padahal pekerjaan di kantor sebelumnya 
sudah memiliki jabatan penting, bergaji besar dan nyaman, Deni 
tetap “melawan arus” tetap keluar dan mundur dari pekerjaannya. 
Karakter inilah yang dikelompokkan oleh Stoltz sebagai tipe orang 
pendaki. Tipe dimana seseorang itu tidak suka dengan comfort 
zone, selalu berpikir solusi, merubah kesulitan menjadi peluang, 
dan terus menerus beradaptasi dengan perubahan lingkungan di 
sekitarnya. 

Namun demikian, lepas dari sikapnya yang tangguh dan kerja 
keras itu, Deni tetaplah manusia. Ia juga sempat mengalami frustasi 
berat atas situasi perusahaannya di 2013-2015: 

“… Saya telah berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan kondisi 
keuangan perusahaan yang benar-benar kritis saat itu. Terus terang 
saja saya tambal-sulam… gali lobang tutup lobang, mencari pinjaman 
ke sana ke mari agar perusahaan dapat menutup kewajiban ke 
leasing, gaji karyawan dan biaya operasional. Saat itu pun istri saya 
sepertinya sudah meragukan kemampuan saya untuk menyelesaikan 
krisis di perusahaan. Tapi saya tetap berusaha meyakinkan istri saya, 
insha Alloh masalah bisa diatasi. Saat itu keputusan terakhir saya 
adalah tawakal kepada Alloh. Memang jujur saja, saya sempat hampir 
menyerah, kalau sudah tidak ada solusi lainnya, saya pasrah saja kalau 
armada saya mau ditarik sama leasing”93. 

93  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020)
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Tapi Deni tetap ingat dan istiqomah bahwa Alloh itu tidak 
akan mencoba hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. 
Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 286 :” 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. 
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang 
tak sanggup kami memikulnya. Beri ma’aflah kami; ampunilah kami; 
dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah 
kami terhadap kaum yang kafir”94.

Dari ayat di atas dapatlah dipahami bahwa Allah tidak akan 
membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Dan ini merupakan janji Alloh, jadi sesungguhnya tidak mungkin 
Alloh membebani hambaNya dengan ujian yang mereka tidak 
sanggup hadapi.

Kemudian Allah akan memberikan pahala kebaikan jika 
seseorang yang sedang diuji tersebut bersabar dan melakukan 
kebaikan dan mencari jalan keluar dengan cara yang diridhai 
Allah, dan sebaliknya Allah akan memberikan dosa jika ia tidak 

94  https://www.islamkafah.com/allah-tidak-akan-menguji-hambanya-
kecuali-sesuai-dengan-kemampuannya/
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bersabar dan mencari jalan keluar dengan cara yang tidak diridhai 
Allah95.

Meski Deni tidak sepenuhnya hafal ayat di atas, tapi paling 
tidak apa yang sudah diajarkan oleh orang tuanya, guru ngajinya, 
maupun guru agamanya sewaktu di sekolah dulu, tentang ayat 
di atas, secara garis besar Deni tetap mengingatnya dengan baik. 
Ia sangat yakin bahwa ketika seseorang sudah bertawakal kepada 
Alloh, jalan keluar pasti ada. 

Ia pun tetap haqul yakin bahwa pertolongan Alloh itu 
datangnya tidak diduga-duga. Firman Alloh dalam Surah At 
Thalaq Ayat 2-3:” Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia 
akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari 
arah yang tiada disangka-sangkanya”. Alloh juga berfirman dalam 
Surah Al An’am Ayat 160: “Barangsiapa membawa amal yang baik, 
maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa 
yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan 
melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun 
tidak dianiaya (dirugikan)”. 

Jika dipahami dengan baik makna Surat Al An’am Ayat 160 
di atas, maka sangat jelas bahwa Alloh akan selalu memberikan 
balasan kepada hambanNya untuk perbuatan baik dan buruknya. 
Bahkan Alloh akan membalas satu kebaikan itu dengan sepuluh 
kali lipat. Sementara kejahatan dibalas sesuai dengan dengan 
tingkat kejahatan yang dilakukan oleh manusia. 

95  
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Pertolongan Alloh kepada Deni atas permasalahannya di 
atas sesunguhnya tidaklah berdiri sendiri, bisa saja hal ini karena 
berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Asep 
Fauzi:

“… sebagai teman, Pak Haji teman yang baik dan berakhlakul 
karimah, sering menolong tanpa pamrih, pekerja keras, pantang 
menyerah sebelum ada hasil yang memuaskan. Beliau mudah 
bertukar pikiran, dermawan, arif dan bijaksana, serta rajin 
beribadah. Sedangkan sebagai warga atau Pengurus DKM, Pak Haji 
sosok panutan warga miskin dan Jamaah Masjid Al Ikhlas. Beliau 
menginfakkan sebagian hartanya untuk sarana dan prasarana Masjid. 
Beliau juga sebagai ayah dari anak anak yatim-piatu atau duafa. 
Tidak mengharapkan pujian dari masyarakat. Insha Alloh semua 
dilakukan beliau karena Allah SWT”96.

Demikian pula dengan komentar pak Dasep:”… Pak Haji 
dari dulu positif. Orangnya toleran, perhatian sama teman-teman 
dan solider. Komo ayena nama Haji pamiliar di masyarakat, bahkan 
nama Haji sudah tidak asing lagi di masyarakat””97.

96  Wawancara dengan Ustadz Asep Fauzi (11 Juli 2020). Beliau adalah ketua 
DKM Masjid Jami Al Ikhlas Cikukulu dan pimpinan SMP Islam Al Irsyad.

97  Wawancara dengan Bapak Dasep (07 Juli 2020). Beliau adalah Kepala 
Desa Cisande Kampung Cikukulu
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Kegiatan Buka Bersama PT Dwiharta Logistido

Bila dikaitkan komentar kedua tokoh desa Cisande kampung 
Cikukulu di atas, serta dihubungkan dengan Surah Al An’am 
Ayat 160 di atas, maka pertolongan Alloh kepada Deni bukanlah 
sesuatu yang kebetulan dan datang tiba-tiba. Itu semua adalah 
skenario dan keputusan Alloh SWT. Secara khusus, peristiwa 
yang dialami oleh Deni dan jalan keluar yang diperolehnya itu 
benar-benar sebuah pembuktian nyata adanya campur tangan 
Alloh SWT. Benar adanya bahwa Alloh akan melihat hambaNYa 
ketika berkelebihan harta, dan untuk apa hartanya itu kemudian 
digunakan. Dan Alloh juga melihat hambaNYa ketika ia sedang 
dalam kesulitan, maka pertolongan Alloh akan datang secara tidak 
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diduga-duga. Amalan baik hambaNya pasti dijamin akan dibalas 
oleh Alloh SWT dengan cara yang tidak disangka-sangka. 

Peristiwa inilah yang terjadi kepada Deni. Ketika ia sedang 
kebingungan mencari pinjaman untuk menutup kewajiban leasing-
nya, tiba-tiba ada seorang mitra bisnis mengulurkan tangan untuk 
membantunya. Deni menceritakan:

“… Waktu itu saya ikut perkumpulan golf dan gym. Suatu ketika saya 
bertemu salah satu teman perkumpulan tersebut, namanya pak Ja’ far. 
Beliau sudah meninggal. Ketika itu beliau sepertinya melihat kondisi 
saya yang kurang happy. Seperti sedang mengalami beban berat. 
Kemudian saya ngobrol dengan beliau. Pak Ja’ far terus menanyakan 
kondisi saya dan perusahaan saya. Saya jelaskan apa adanya kepada 
beliau. Cuma pada waktu itu saya tidak mengutarakan langsung 
kepada beliau soal keinginan saya sedang mencari pinjam uang. Tidak 
lama waktu berselang, tiba-tiba Pak Ja’ far menelpon saya dan saya 
diminta untuk ke kantor beliau”98.

Deni kemudian memenuhi telpon Pak Ja’far. Setelah keduanya 
bertemu dan berbincang-bincang meneruskan pembicaraan 
sebelumnya, Pak Jafar tiba-tiba bertanya kepada Deni:”… berapa 
dana yang dibutuhkan?”99 Deni kemudian menjawab:”… saya perlu 
Rp 600 juta pak”. Setelah jumlah pinjaman disepakati, keduanya 
kemudian menyepakati waktu penyelesaian pinjaman. Deni minta 
waktu pembayaran pinjaman diberikan tempo selama 7 bulan, dan 

98  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020)
99  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020)
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pak Ja’far akhirnya menyetujui. Beliau kemudian meminta Deni 
untuk menyiapkan Bilyet Giro sebagai jaminan bahwa pinjaman 
yang diberikan itu dapat dibayar tepat waktu.

Energi Keluarga yang selalu memberikan semangat dalam berusaha

Satu permasalahan terberat Deni dapat teratasi. Ia sangat 
bersyukur kepada Alloh dan berterima kasih sekali kepada orang-
orang terdekatnya, istri dan adiknya, yang mau mengerti dengan 
apa yang ia telah putuskan. Keputusan yang cukup beresiko untuk 
keberlangsung nasib Dwiharta Legistindo. Perusahaan ini nyaris 
saja tutup jika mentalitas Deni lemah dan tidak kreatif. Sebagai 
pribadi yang berkarakter pendaki, Deni telah membuktikan ke 
banyak pihak bahwa sikap optimis dan tidak pantang menyerah itu 
akan memberikan jalan keluar terbaik untuk masa depan seseorang. 
Namun lepas dari itu semua, Dani merasakan bahwa pertolongan 
Allohlah yang paling ia rasakan. Deni menjelaskan:
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“…. terus terang dalam situasi yang sulit seperti yang saya alami 
itu, kunci utama adalah kedekatan kita kepada Alloh harus makin 
ditingkatkan. Saya pasrahkan semua masalah itu kepada Alloh. Selain 
zakat, infak, dan sodakoh yang insha Alloh harus terus saya jalankan, 
solat malam bahkan solat Dhuha saya usahakan tidak pernah tinggal. 
Saya tidak bermaksud ria’ atau sombong dalam hal ini. Tapi saya 
hanya mau berkata jujur bahwa sebagai seorang muslim, sudah 
sepantasnya ketika kita mendapatkan masalah berat, pertolongan yang 
sempurna itu datangnya hanyalah dari Alloh100.

Perusahaan Recovery

Secara perlahan tapi pasti, Deni mampu membawa perusahaan 
keluar dari krisis. Ia telah berhasil melakukan recovery kondisi 
Dwiharta Logistindo yang sebelumnya mengalami cashflow 
gap, akhirnya kini mulai sehat kembali. Deni berhasil melunasi 
pinjamannya kepada Pak Ja’far:”… Alhamdulillah kewajiban saya 
ke Pak Ja’ far saya berhasil lunasi. Sewaktu pembayaran pelunasan 
pinjaman ke beliau saya lebihkan, sebagai ucapan terima kasih, beliau 
menolak,” ujarnya101.

Memasuki tahun 2017, keuangan Dwiharta Logistindo 
sepenuhnya telah pulih kembali. Bagi Deni, dengan pulihnya 
kondisi keuangan perusahaan ia pikir perlulah menyusun kembali 
strategi ekspansi perusahaan. Akhirnya Deni mengambil kebijakan 
untuk menambah kembali armada angkutannya. Saat ini jumlah 

100  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020)
101  Idem
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armada angkutannya telah mencapai ratusan kendaraan. Bahkan 
perusahaan kini telah memiliki 88 kontainer. Sebuah prestasi yang 
mengagumkan. Deni hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk 
mengembalikan posisi perusahaannya kuat dan stabil kembali.

Namun demikian, meskipun perusahaan telah sehat kembali, 
dan bahkan saat ini sudah bisa dikatakan maju, Deni tidak lantas 
menjadi jumawa dan sombong. Deni tetap bersikap rendah hati 
dan terus berusaha berbuat berbuat baik kepada orang lain. Ia tetap 
mengingat para mentornya yang selalu berbuat baik dan selalu 
memberikan masukan positif untuk kemajuan perusahaannya. 
Tak lupa ia juga selalu meminta do’a kepada istrinya agar terus 
memberikan dukungan moril dan spiritual untuk kelancaran 
usahanya:

“… Alhamdulillah saya dididik orang tua dan diberkahi oleh Alloh 
mental yang kuat. Mental yang kuat ini juga merupakan hasil didikan 
kuliah saya di AMI. Dengan mental yang kuat itulah, saya bisa 
membawa perusahaan ini sehat kembali dari keterpurukan. Selain 
itu, ini juga merupakan pengaruh dari tekad kuat saya setelah selesai 
kuliah, saya berjanji ingin menjadi orang yang sukses. Dan tekad ini 
harus bisa saya buktikan. Saya berpikir bahwa jika mau berhasil saya 
harus melakukan sesuatu melebihi dari apa yang dilakukan orang lain 
(extra miles). Saya selalu meminta do’a kepada istri untuk kelancaran 
usaha. Saya berterima kasih sekali kepada mentor-mentor saya 
seperti almarhum Pak Ja’ far, Pak Suroto dan Pak Yoke, yang rajin 
memberikan masukan kepada saya dalam pengelolaan perusahaan. 
Saya juga selalu mencontoh perusahaan-perusahaan lainnya yang 
berhasil dalam mengelola bisnisnya. Saya rajin mendengar obrolan 
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mitra bisnis agar dapat masukan positif. Tak lupa saya membaca koran 
dan buku untuk menambah pengetahuan saya di bidang bisnis”102.

Keberhasilan Deni dalam menangani permasalahan krisis 
perusahaan selain karena faktor-faktor di atas, juga dikarenakan ia 
terbiasa berpikir fokus dan selalu mencari inti permasalahannya:

“. . . Selama saya berkarir di dunia bisnis, saya selalu bertindak 
fokus. Jika perusahaan ada masalah, maka saya akan petakan dulu 
permasalahan. Setelah itu kemudian saya mencari inti masalahnya. 
Setelah inti masalahanya ketemu, baru kemudian saya mencari jalan 
keluarnya. Biasanya saya membuat perencanaan terlebih dahulu, 
setelah itu saya pertimbangkan apakah solusinya sudah tepat, dan 
bagaimana dampaknya terhadap semua unsur yang ada di perusahaan. 
Memang kadang-kadang saya sering membuat keputusan beresiko. 
Tapi tetap saya pertimbangkan kemampuan saya dalam mengantisipasi 
resikonya. Sebagai pimpinan perusahaan saya harus siap bertangung 
jawab atas keputusan yang saya ambil”, ujarnya bersemangat103. 

Deni menambahkan penjelasannya:” saya memiliki kompetensi 
di bisnis ini karena memang didukung oleh keilmuan saya di bidang 
manajemen kepelabuhan, yang saya peroleh ketika kuliah di AMI 
dulu”104.

102  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020)
103  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020)
104  Idem
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Tapi Deni tetap berkeyakinan bahwa aspek spiritualitas itulah 
yang utama. Setelah Deni berhasil menyelamatkan perusahaan 
dari krisis dan bahkan sekarang bertambah maju dan berkembang, 
ia tetap tidak pernah meninggalkan kewajiban ibadahnya kepada 
Alloh:

“Beratnya lika-liku perjuangan hidup yang saya alami dan kemampuan 
saya melewati semua permasalahan itu dikarenakan saya tidak 
pernah lepas dari kewajiban ibadah. Sejak mulai bekerja saya selalu 
membiasakan untuk beramal sebelum atau setelah shalat Shubuh dan 
istiqamah hingga sekarang. Insha Alloh solat Tahajud, Dhuha saya 
usahakan tidak pernah saya tinggal. Bahkan kondisinya terus saya 
tingkatkan kualitasnya. Selain itu, saya juga memasukkan anak-anak 
saya ke sekolah agama. Saya rutin mendengarkan kajian lalu mencoba 
mempraktekannya, melakukan shadaqah rutin setiap hari Jum’at 
dan memberi makanan kepada jama’ah. Saya usahkan selalu shalat 
berjama’ah, terutama shalat Isya dan Shubuh. Untuk memberikan 
penghargaan kepada karyawan-karyawan senior, yang sudah lama 
bekerja di Dwiharta Legistindo, saya berangkatkan mereka umroh. 
Saya percaya bahwa setiap amal yang kita lakukan itu pasti akan 
diganjar oleh Alloh rezeki yang berlipat ganda,” ujar Deni menutup 
penjelasannya105. 

105  Wawancara dengan Deni Irman (31 Juli 2020)
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Peran Bisnis Logistik

Kondisi mutahir kinerja ekonomi dunia dan nasional 
saat ini sedang mengalami penurunan karena wabah 
Covid-19. Khususnya untuk perekonomian Indonesia, 

penurunan kinerja tersebut ditunjukkan oleh laporan statistik 
yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS merilis 
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 sebesar 
2,97% (y-on-y). Angka ini jika dibandingkan triwulan IV-2019, 
maka terjadi penurunan sebesar 2,41%. BPS juga melaporkan 
bahwa Supply Chain Indonesia (SCI) mencatat pertumbuhan 
sektor logistik yang meliputi lapangan usaha transportasi dan 
pergudangan, pada triwulan I-2020 mencapai pertumbuhan 
sebesar 1,27% (y-on-y). Padahal sebelumnya pada semester I-2019, 
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sektor logistik ini mampu mencapai angka pertumbuhan 5,45%. 
Berdasarkan angka ini sektor logistik berkontribusi terhadap PDB 
di triwulan I-2020 sebesar 5,17%. Jika merujuk pada perbandingan 
angka pertumbuhan di kedua tahun tersebut, maka konstribusi 
sektor logisitik terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat 
mengalami penurunan sebesar 5,53%.

Secara lebih spesifik sektor logistik ini meliputi beberapa sub 
sektor seperti pergudangan dan jasa penunjang angkutan, serta pos 
dan kurir. Sektor logistik juga mencakup sub sektor transportasi 
per moda, seperti rel; darat; laut; udara; serta sungai, danau, dan 
penyeberangan. Dalam catatan BPS, pada triwulan I-2020 terjadi 
penurunan pertumbuhan pada beberapa sektor-sektor seperti 
industri pengolahan (-1,79%); akomodasi makan dan minum 
(-3,92%); perdagangan (-3,61%); serta pertanian, kehutanan, dan 
perikanan (-1,80%). Dalam kondisi sebagian besar sub sektor 
ekonomi mengalami penurunan, justru sub sektor transportasi 
mengalami tingkat pertumbuhan tertinggi (y-on-y), diantaranya 
adalah angkutan laut sebesar 5,93%; angkutan darat (5,15%); serta 
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (1,16%). Di sub sektor 
transportasi pertumbuhan negatif hanya terjadi pada angkutan rel 
(-6,96%) dan angkutan udara (-13,31%).

Kondisi pertumbuhan negatif dialami oleh sub sektor 
pergudangan dan jasa penunjang angkutan. Demikian pula pos dan 
kurir juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,73% (y-on-y). 
Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), semua 
subsektor transportasi tersebut pada triwulan I-2020 mengalami 
pertumbuhan negatif, dengan penurunan tertinggi pada angkutan 
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udara (-23,11%); diikuti angkutan rel (-14,22%), angkutan sungai, 
danau, dan penyeberangan (-4,16%); angkutan laut (-4,07%); 
dan angkutan darat (-0,67%). Subsektor pergudangan dan jasa 
penunjang angkutan, serta pos dan kurir mengalami pertumbuhan 
negatif q-to-q cukup besar, yaitu sebesar -10,89%. Penurunan 
volume sektor logistik tersebut sangat dipengaruhi dampak 
pandemi Covid-19 yang berimbas terhadap penurunan permintaan 
barang dan komoditas, maupun aktivitas industri. Dalam kondisi 
bersamaan, konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor 
terbesar PDB mengalami penurunan pertumbuhan dari 5,02% 
pada triwulan I-2019 menjadi 2,84% pada triwulan I-2020.

Wabah Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap 
turunnya pertumbuhan sebagian besar subsektor di atas, akhirnya 
berdampak juga pada kinerja ekspor-impor Indonesia. Kondisi 
ini pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap kinerja 
sektor logisitik. Kinerja ekspor tercatat mengalami penurunan 
pertumbuhan sebesar -6,37% dan impor sebesar -11,89% (q-to-q). 
Penurunan ekspor dan impor terjadi karena industri Indonesia 
telah menjadi bagian dari global supply chain106 yang terkena 
dampak sangat serius oleh pandemi Covid-19 ini. Penurunan 
impor yang besar itu di samping karena penurunan permintaan 
dalam negeri, juga menunjukkan besarnya ketergantungan industri 
Indonesia terhadap pasokan barang modal dan bahan baku dari 
luar negeri.

106  https://supplychainindonesia.com/pdb-sektor-logistik-indonesia-2019-
tumbuh-1051-proyeksi-2020-akan terkoreksi -
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Potensi Bisnis Logistik

Meskipun situasi pandemi Covid-19 ini masih menekan bisnis 
di sektor logistik, tetapi menurut Asosiasi Logistik dan Forwarder 
Indonesia (ALFI) memprediksi bahwa potensi pertumbuhan bisnis 
logistik dapat mencapai lebih dari 30% hingga 2020107. Yan Henry 
Joewono, Ketua Kompartemen Bidang e-commerce DPP ALFI, 
melengkapi bahwa potensi ini akan terus bertumbuh, apalagi saat 
ini telah banyak hadir para pemain logistik baru. Ia memperkirakan 
pertumbuhan sektor ini secara menyeluruh bisa mencapai Rp 40 
triliun lebih per tahunnya. Yan Henry menambahkan:

“… sejak awal 2020 ada sebagian perusahaan logistik yang 
mendapatkan pendanaan seperti Waresix dan Ritase. Belum lagi ada 
startup logistik asal Singapura, Ezyhaul, yang juga baru mendapatkan 
pendanaan, dan startup logistik asal Malaysia TheLorry yang 
dikabarkan bakal masuk ke Indonesia. Tapi para pemain baru itu 
hanya menyentuh satu bagian saja di sisi logisitik, yakni di area 
transportasi. Sedangkan, untuk bisa menekan biaya logistik di 
Indonesia, perusahaan logistik perlu menyentuh aspek lain, seperti 
pergudangan dan pengiriman ke konsumen”108. 

107 https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5e9a50d967cca/prospeknya-
cerah-bisnis-logistik-diprediksi-tumbuh-lebih-30-di-2020

108 https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5e9a50d967cca/prospeknya-
cerah-bisnis-logistik-diprediksi-tumbuh-lebih-30-di-2020
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Penjelasannya lebih lanjut menyarankan bahwa para pemain 
logistik harus bisa memberikan efisiensi, visibilitas, dan konektifitas 
yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar para pelaku bisnis 
logistik dapat menjawab tantangan dan mengambil peluang-
peluang bisnis. Yan menegaskan: “Kalau tidak bisa memenuhi 
persyaratan tersebut, maka ia hanya akan jadi model bisnis baru saja 
yang sifatnya mirip broker online, untuk mencocokkan supply dan 
demand logistik, tidak lebih dari itu. 

Pada realitasnya, sektor e-commerce berkontribusi memberikan 
pendapatan tinggi untuk bisnis logistik. Diperkirakan sektor logistik 
ini berperan di atas 50% terhadap keberhasilan aktivitas e-commerce. 
Pendapat Yan ini didukung oleh Igantius, Ketua Umum Asosiasi 
E-Commerce Indonesia (iDEA). Ignatius berpendapat”… potensi 
bisnis logistik sangat besar karena terpengaruh dengan pertumbuhan 
e-commerce di Indonesia. Ketika e-commerce sedang booming, otomatis 
sektor logisitk ikut terbawa..”.

Peluang dan Tantangan

Jika melihat potret kinerja perekonomian dan potensi bisnis 
di sektor logistik Indonesia di atas, situasi tersebut tentunya dapat 
menjadi peluang dan sekaligus tantangan yang akan dihadapi 
oleh Dwiharto Logistindo. Menjadi peluang karena dengan 
makin menguatnya aktivitas e-commerce, posisi bisnis di sektor 



84
DENI IRMAN anak Sukabumi
Berangkat dari Nol untuk Meraih Sukses

logistik kian menjanjikan109. Bahkan dikatakan oleh Yan bahwa 
bisnis logistik ini memberikan kontribusi lebih dari 50% terhadap 
perkembangan kemajuan bisnis di bidang e-commerce. Pesatnya 
perkembangan e-commerce ke depan jelas akan menjadi potensi 
luar biasa bagi perkembangan bisnis di sektor logistik, dimana 
Dwiharto Logistindo berada di dalamnya. 

Tapi di pihak lain, Dwiharta Logistindo juga akan 
menghadapi tantangan yang tidak ringan, selain karena pandemi 
Covid-19 yang berimplikasi pada supply chain110, perusahaan juga 
akan menghadapi pesaing-pesaing baru yang ikut meramaikan 
bisnis di sektor logistik. Bahkan saat ini sudah dikembangkan 

109  Untuk testimoni contohnya adalah JNE. Perusahaan ini sudah 28 tahun 
melayani masyarakat Indonesia di bidang jasa pengiriman ekspres dan logistik. 
Perusahaan ini tercatat mengalami pertumbuhan jumlah pengiriman paket 
yang sangat baik, yaitu sebesar 30 sampai 40 persen setiap tahunnya mulai 
tahun 2010, dan terus konsisten sampai saat ini. Kinerja positif ini tidak lepas 
dari perkembangan industri e-commerce dan kepercayaan masyarakat yang besar 
terhadap JNE.

110  (Supply chain management) adalah sebuah ‘proses payung’ di mana 
produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen dari sudut struktural. 
Sebuah rantai pasok merujuk kepada jaringan yang rumit dari hubungan yang 
mempertahankan organisasi dengan rekan bisnisnya untuk mendapatkan 
sumber produksi dalam menyampaikan kepada konsumen. (Kalakota, 2000, 
h197). Tujuan yang hendak dicapai dari setiap rantai pasok adalah untuk 
memaksimalkan nilai yang dihasilkan secara keseluruhan (Chopra, 2001, 
h5). Rantai pasok yang terintegrasi akan meningkatkan keseluruhan nilai 
yang dihasilkan oleh rantai pasok tersebut (https://id.wikipedia.org/wiki/
Manajemen_rantai_pasok).
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industri logistik berbasis aplikasi. Contohnya adalah Ritase, yang 
mengembangkan industri logistik berbasis aplikasi yang telah 
diterapkan di transportasi multimoda yang diharapkan dapat 
memaksimalkan pelayanan.

Ritase ini dikenal sebagai perusahaan yang memberikan 
layanan truk berbasis aplikasi yang mengembangkan transportasi 
multimoda (combined transport) yang memadukan angkutan 
darat, air dan udara di Indonesia, yang disajikan dalam platform 
aplikasi (apps) marketplace logistik yang telah diluncurkan sejak 
Mei 2019111.

111  CTO & Co-Founder Ritase adalah David Samuel. Ia mengatakan bahwa 
Ritase memadukan kemudahan penggunaan aplikasi dengan jaringan logistik 
terpercaya sehingga konsumen merasakan pengalaman baru dalam pengiriman 
barang antar pulau secara efisien dan efektif. David mengklaim Ritase memiliki 
keunggulan dari perpaduan optimasi rute dengan proses yang efektif dalam 
menyesuaikan beban dengan truk sebelum beroperasi sehingga menghasilkan 
harga yang lebih efisien. Transportasi multimoda Ritase memanfaatkan 
angkutan kereta untuk jalur darat, pesawat untuk jalur udara, dan pelayaran 
untuk jalur air. Aplikasi ini akan mencari kombinasi angkutan yang tercepat 
dan termurah melalui sistem sehingga konsumen punya pilihan yang sesuai 
dengan kebutuhannya.
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Selain Ritase, pelaku bisnis logistik lainnya yang cukup kuat 
dan memiki jaringan yang luas adalah JNE112, yang memiliki 
tagline “Connecting Happiness”, dalam bahasa Indonesia dapat 
diartikan “Mengantarkan Kebahagiaan”. Menurut M. Feriadi, 
Presiden Direktur JNE, tagline perusahaan ini memiliki filosofi 
yang cukup dalam, yaitu ingin memberikan pelayanan di setiap 
aspek kehidupan masyarakat. Jadi perusahaan ini tidak sekedar 
hanya menjalankan bisnisnya di dalam pengiriman paket, tapi lebih 
dari itu perusahaan ini berusaha mengintegrasikan 4 aspek penting, 
yaitu SDM, infrastruktur, teknologi informasi dan lingkungan 
sekitar. 

Perusahaan ini menerapkan program pengembangan SDM 
yang kuat. Feriadi mengatakan:

“JNE membuat program Human Development yang kuat. JNE 
secara rutin melakukan beragam kegiatan fisik dan non fisik untuk 
mendukung kinerja karyawan dari berbagai sisi, baik spiritual, 
emosional, dan intelektual. JNE menjalankan program internal yang 
ditujukan untuk karyawan, mulai dari pelatihan, penghargaan bagi 
yang telah bekerja selama 12 tahun yaitu pemberian hadiah umrah 

112  Diawali dengan delapan orang karyawan, kini JNE sudah memiliki 
hingga sekitar 45 ribu karyawan di seluruh Indonesia, baik di kantor pusat, 
kantor cabang, serta mitra atau agen JNE. Sebagai perusahaan yang padat karya 
dimana banyak pekerjaan yang tidak dapat digantikan oleh mesin, maka bagi 
JNE para karyawan merupakan aset yang harus terus dijaga, diperhatikan, 
dan dikembangkan.
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bagi muslim dan hadiah ke Holy Land bagi non-muslim, hingga 
hadiah rumah di setiap HUT JNE”113.

Membangun Budaya Perusahaan

Sebelum bercerita lebih jauh, menyingung sedikit 
pengertian budaya organisasi atau perusahaan, Wood dkk. (2001) 
mendefiniskannya sebagai sistem yang dipercayai dan nilai yang 
dikembangkan oleh organisasi dimana hal itu menuntun perilaku 
dari anggota organisasi bertindak seperti yang dikehendaki oleh 
organisasi. Munandar (2001), yang mengutip kembali pendapat 
Tosi dkk., mengartikan bahwa budaya organisasi adalah cara-cara 
berpikir, berperasaan dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu 
yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian 
organisasi. Sementara Robbins (1996) yang menekankan kepada 
persepsi, mengartikan budaya organisasi sebagai suatu persepsi 
bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu. Tekanan 
yang berbeda diberikan oleh Schein (1992) dalam mendefinisikan 
budaya organisasi sebagai pola dasar yang diterima oleh organisasi 
untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan 
yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan 
anggota-anggota organisasi. Hampir mirip dengan Schein, 
Cushway dan Lodge (2000), mengartikan budaya organisasi sebagai 
sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara bekerja dan 
berperilaku para karyawan.

113  https://mix.co.id/marcomm/brand-insight/marketing-strategy/strategi-
jne-menangkan-persaingan-di-industri-logistik/
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Terus berusaha memberikan yang terbaik kepada Customer

Jika definisi di atas dikaitkan pada pengelolaan bisnis Dwiharta 
Logistindo, maka secara sengaja Deni telah menterjemahkannya 
dalam praktik pengelolaan bisnisnya. Terutama dalam menghadapi 
persaingan di bisnis logistik utamanya trucking, untuk tetap 
bertahan dalam persaingan, Deni selalu mengedepankan kata kunci 
“service level”. Deni memaknai service level ini sebagai perilaku dan 
sikap yang mengutamakan pelayanan yang prima kepada pelanggan 
(customer first). Nilai inilah yang selalu ia tanamkan kepada 
karyawan sebagai nilai budaya perusahaan yang perlu mendapatkan 
perhatian khusus dari karyawan. Ia sering mengatakan kepada 
karyawan: “… Kalau perusahaan ini tetap mau hidup, dan dapur 
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kita tetap ngebul, berikan pelayanan terbaik kepada customer. Karena 
hidupnya perusahaan ini ditentukan oleh mereka”114.

Dengan berbasis pada service level itulah Deni merasakan tidak 
harus bersikap cemas berlebihan dalam menghadapi persaingan dan 
pandemi Covid-19 seperti saat ini. Ia terus menciptakan optimisme 
kepada semua karyawan melalui penanaman sikap positif dalam 
setiap menghadapi masalah dan tantangan. Apalagi di masa-masa 
merebaknya wabah Covid-19 ini, tekanan terhadap psikologi 
karyawan akan semakin besar, maka sikap positif itulah yang 
harus terus ditanamkan secara kontinyu. Karena jujur saja pada saat 
merebaknya wabah ini ganguan supply chain sangat besar sekali. 
Banyak pelaku industri, terutama mereka yang memiliki pasar 
ekspor, tidak bisa berproduksi sebagaimana mestinya karena mitra 
mereka di luar negeri menghentikan sementara waktu pesanannya. 
Belum lagi perusahaan pemasok bahan baku atau penolong dari 
luar negeri juga tidak dapat menyuplai kebutuhan operasi industri 
di dalam negeri. Sehingga situasi ini menjadikan rantai pasok 
perdagangan sangat terganggu, dan hal ini benar-benar menekan 
operasi perusahaan yang bergerak di bidang logistik, termasuk 
kepada Dwiharta Logistindo. Kondisi inilah yang membuat 
karyawan menjadi cemas dengan masa depan perusahaan.

114  Wawancara dengan Deni Irman (09 Juli 2020)
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Internal Strategic Resources

Dalam perbincangan penulis dengan Deni terkait pengelolaan 
Dwiharta Logistindo, penulis kemudian menyimpulkan bahwa 
pemikiran-pemikiran Deni terkait tata kelola perusahaan dan 
upaya menghadap persaingan di dunia bisnis trucking, ia cenderung 
mengonsentrasikan pada peningkatan kompetensi sumber daya 
internal (internal strategic resources). Terkait dengan sumber daya 
strategis internal ini, penulis teringat dengan teori Resource-Based 
View (RBV) yang diperkenalkan oleh Wernerfelt pada tahun 
1984. 

Teori ini berpijak pada filosofi bahwa keunggulan kompetitif 
itu terletak pada sumber daya internal perusahaan, bukan 
bersumber dari lingkungan eksternal. Oleh karena itu, menurut 
teori ini, bahwa untuk menciptakan keunggulan kompetitif harus 
dilakukan upaya pengindentifikasian sumber daya dan kompetensi 
unik yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan kata lain bahwa 
untuk menciptakan keunggulan kompetitif sebuah perusahaan 
itu bukan melakukan evaluasi terhadap peluang dan ancaman yang 
datanganya dari lingkungan eksternal perusahaan. 

Kembali merujuk pada teori ini bahwa sumber daya perusahaan 
itu meliputi seluruh asset yang dimiliki oleh perusahaan, seperti 
kapabilitas, proses organisasi, atribut yang dimiliki oleh perusahaan, 
pengetahuan, dan asset nyata yang dipunyai oleh perusahaan, 
dimana kesemua asset tersebut dapat dikontrol oleh perusahaan 
untuk kemudian dapat diformulasikan dan diterapkan implementasi 
strategiknya guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan 
dalam menjalankan bisnisnya. Asumsi teori ini bahwa sumber 
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daya strategik itu beragam dan didistribuskan kepada perusahaan. 
Keragaman sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sifatnya 
adalah jangka panjang. Untuk mengontribusi dalam penciptaan 
keunggulan kompetitif perusahaan, sumber daya strategik yang 
dimiliki oleh perusahaan itu harus memenuhi karateristik yaitu; 
(i) berharga, dalam pengertian dapat mengeksploitasi peluang dan 
menetralisasi ancaman; (ii) langka; (iii) tidak dapat ditiru dan; (iv) 
tidak dapat diganti oleh sumber daya lainnya (non-substitutable). 

Menurut penjelasan teori ini, perusahaan dinyatakan memiliki 
keunggulan kompetitif berkelanjutan jika perusahaan dalam 
menerapkan strategi penciptaan nilai itu berbeda dengan perusahan 
pesaingnya. Hal ini berlaku saat ini maupun pada saat yang akan 
datang. Yang menurut Barney bahwa prinsipnya kompetitor tidak 
dapat meniru strategi tersebut (Barney,1991). 

Berpijak pada teori ini, jika ditelusuri pemikiran-pemikiran 
strategik Deni dalam mengelola bisnis Dwiharta Logistindo, 
maka terkesan ada benang merah yang dapat dijastifikasi bahwa 
sesungguhnya tanpa disengaja Deni telah menerapkan filosofi yang 
mendasari teori RBV di atas. Jejak gagasan dan praktik Deni dalam 
mengelola perusahaannya yang mengadopsi teori tersebut dapat 
ditemukan dalam ulasan tulisan dibawah. 

Sopir “Ujung Tombak” Pelayanan

Deni sangat menyadari bahwa sopir adalah ujung tombak 
pelayanan. Kesalahan sedikit saja yang dilakukan oleh sopir, maka 
ini akan berakibat fatal bagi keberlangsungan hidup perusahaan. 
Deni merasakan bahwa membangun budaya organisasi tidak 
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lengkap jika hanya menitikberatkan pada seluruh karyawan yang 
hanya bertugas di dalam kantor (back office). Justru bagi Deni, 
pembentukan budaya organisasi yang baik (good corporate culture 
practices) itu juga harus dibangun dari personil yang langsung 
berhubungan dengan pelanggan, yaitu seluruh sopir yang 
dipekerjakan di Dwiharta Logistindo.

Salah satu pernyataan budaya organisasi di PT Dwiharta Logistindo

Kepada seluruh sopir truk Deni secara aktif mengingatkan: 

“… agar seluruh rekan pengemudi melakukan; (i) Sholat wajib diawal 
waktu dan kalau ada kesempatan berjamaah di area pabrik atau area 
gudang dan untuk di area garasi semua sopir dan kenek wajib untuk 
berjamaah bersama sama di Mushola garasi; (ii) Sebelum menjalankan 
aktifitas mengendarai Kendaraan semua sopir wajib berdo’a dulu 
dan niatkan semua pekerjaan ini semata mata untuk ibadah; (iii) 
Selalu berdzikir, Istigfar dan ber Sholawat di setiap waktu; (iv) Selalu 
mentaati peraturan lalulintas dan selalu berhati hati mengendarai 
kendaraan; (v) Selalu mentaati peraturan yang berada di area pabrik, 
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area gudang dan area Pelabuhan dan; (vi) Wajib memakai Seragam, 
sepatu dan masker”115.

Dari beberapa kutipan pesan di atas, terlihat jelas Deni telah 
berusaha untuk menciptakan karakter sopir yang memiliki sifat 
religius. Pendekatan ini terlihat konstras dengan karateristik sopir 
pada umumnya. Seperti yang banyak ditemui, penampilan sopir 
terkadang angker, urakan, memiliki tabiat keras, kurang sopan, 
bahkan tidak jarang yang kurang dekat dengan agama. Meskipun 
potret ini tidak sepenuhnya dapat digeneralisir kepada semua sopir. 
Tapi inilah uniknya penerapan karakter sopir yang religius ini 
oleh Deni. Nah, dalam konteks teori RBV, Deni sepertinya ingin 
menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki karakteristik 
unik. Mengapa dikatakan unik? Karena tidak semua perusahaan 
dapat menerapkan strategi ini. Tidak mudah menciptakan sopir 
yang banyak bergumul di lapangan memiliki kesadaran ibadah 
yang baik. Inilah yang menurut Deni keunikan SDM yang dimiliki 
oleh Dwiharta Logistindo. Karena menurut Deni, dengan memiliki 
sopir yang dekat dengan agama, maka kontrol sepenuhnya ada pada 
sopir ketika mereka berada di lapangan. Dengan ibadah yang baik 
diharapkan sopir memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, seperti 
berkata jujur, tidak berperilaku curang, memberikan pelayanan 
terbaik kepada customer, bertanggung jawab kepada perusahaan 
dan keluarga, membangun kebersamaan dengan sopir lainnya, 
memiliki sifat gotong-royong dan pekerja keras. Intinya, mereka 

115  Wawancara dengan Deni Irman (09 Juli 2020)
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diharapkan memiki sifat amanah. Bagi Deni, bisnis di trucking ini 
utamanya mengandalkan kepercayaan:

“… saya selalu mengingatkan kepada seluruh karyawan termasuk sopir, 
amanah yang diberikan oleh customer itu harus dijaga dengan baik. 
Harus dirawat dengan baik. Jangan membuat kesalahan yang tidak 
perlu. Jika ada kesalahan segera minta maaf dan perbaiki. Jangan 
suka menunda-nunda memperbaiki kesalahan. Karena jika customer 
kecewa maka dampaknya akan sangat besar kepada keberlangsungan 
hidup perusahaan. Bisnis di trucking ini adalah kepercayaan”116. 

Pengalaman sebelumnya memberikan pelajaran berharga 
kepada Deni, karena aspek ibadah para sopir kurang menjadi 
perhatian penting perusahaan. Deni menjelaskan:

“… saat itu saya hanya berpikir bahwa sopir itu yang kerjanya 
cekatan, berani dan memiliki pengalaman cukup di trucking. Saya 
lupa menekankan aspek ibadah. Pengalaman waktu itu, sopir sering 
berbuat curang, seperti mengganti ban truk baru dengan yang bekas. 
Barang kiriman yang kurang atau rusak. Pengiriman barang sering 
terlambat karena berbagai alasan yang dicari-cari dan sebagainya. 
Komplain customer sering terjadi. Saya berpikir, jika ini dibiarkan 
terus begini, perusahaan lama-lama bisa hancur. Inilah kemudian 
yang menjadi alasan mengapa saya mulai berprinsip untuk sopir saya 
mengutamakan akhlak dan ibadah yang baik. Mereka adalah ujung 
tombak pelayanan”117.

116  Wawancara dengan Deni Irman (09 Juli 2020)
117  Idem
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Memiliki Jiwa Entrepreneurship

Bagi Deni untuk membuat perusahaan itu tetap bertahan dan 
berkembang kuncinya adalah banyak gagasan. Menurutnya, seorang 
pengusaha itu harus kreatif dan inovatif. Seorang pengusaha itu 
harus memiliki sifat-sifat wirausaha sejati. Untuk lebih memahami 
maksud Deni, kutipan definisi kewirausahaan ini mencoba 
melengkapinya:” kewirausahaan adalah proses kegiatan kreativitas 
dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang 
dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah 
bagi diri sendiri dan orang lain serta memenangkan persaingan”. 
Sementara Frinces (2004) mendefinisikan kewirausahaan adalah 
bentuk usaha untuk menciptakan nilai lewat pengakuan terhadap 
peluang bisnis, manajemen pengambilan resiko yang sesuai 
dengan peluang yang ada dan lewat keterampilan komunikasi dan 
manajemen untuk mobilisasi manusia, keuangan dan sumberdaya 
yang diperlukan untuk sebuah proyek sampai berhasil. 

Dari definisi di atas dapatlah diperoleh esensi dari 
kewirausahaan, yaitu semangat, sikap, perilaku dan kemampuan 
seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang 
mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara 
kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi 
dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan 
memperoleh keuntungan yang maksimal. 

Deni mengakui bahwa definisi atau esensi kewirausahaan 
di atas secara praktik sudah ia jalankan:” saya sih sepakat dengan 
pengertian di atas. Karena saya sudah mempraktikannya. Ya, memang 
itulah prinsip yang harus dijalankan oleh seorang pengusaha. Harus 
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kreatif, harus inovatif, pantang menyerah dan ini yang penting, harus 
berani mengambil resiko dari setiap peluang yang diambil. Kalau 
takut-takut ambil resiko, jangan jadi pengusaha”, ujarnya tegas118. 

Apa yang dikatakan Deni di atas, dibuktikan sendiri oleh 
Prof Abdurahman: “… Saya melihat semangat entrepreneurship 
Haji Deni, semangat wirausahanya juga tinggi. Ini juga yang perlu 
disebarkan kepada keluarga dan teman-teman terdekat. Semangat etos 
kerja tinggi, semangat kemandiriannya tinggi. Itu bermanfaat bagi 
diri sendiri dan lingkungan…”119 

Jangan Biasa Saja

Go the extra miles, idiom ini seringkali diucapkan oleh banyak 
orang untuk memotivasi orang lain agar dapat mencapai target 
yang diinginkan. Secara umum pengertian idiom ini adalah 
mengerjakan sesuatu dengan usaha lebih. Dengan kata lain, 
seseorang yang ingin mencapai hasil yang diinginkan, harus 
melakukan upaya extraordinary, tidak mengenal batas120. Mengutip 
pendapat Novianingtyastuti: … “jika ditanyakan kepada banyak 
orang apakah mereka ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa, 
maka semuanya akan mengacungkan jempol. Akan tetapi, bila 
ditanyakan lebih lebih lanjut, apakah mereka bersedia mengeluarkan 
upaya maksimal atau bahkan berkorban untuk mencapai keinginan 

118  Wawancara dengan Deni (09 Juli 2020)
119  Wawancara dengan Prof H. Abdurahman PhD (14 Juni 2020)
120  https://msi-indonesia.com/going-the-extra-mile/



97BAGIAN 5: Tantangan & Kiat Sukses Dwiharta Logistindo

tersebut, maka akan sedikit orang yang mengacungkan jempol”121. 
Dengan memahami narasi yang diberikan oleh Novianingtyastuti 
ini, tentunya dapat dikatakan bahwa tidak banyak orang yang mau 
mendapatkan hasil istimewa dengan melakukan tindakan yang 
maksimal, bahkan mau berkorban. 

Deni bukanlah tipe orang yang seperti ini. Karena ia 
berpendapat bahwa untuk mencapai keberhasilan tidak bisa 
dilakukan secara biasa-biasa saja. Ia merasakan keberhasilan 
bisnisnya saat ini merupakan buah dari kerja kerasnya selama ini 
yang ia lakukan secara luar biasa, bukan dari tindakan yang biasa-
biasa saja. Menurutnya, jika usahanya dilakukan dengan cara-cara 
yang biasa saja, perusahaan Dwiharta Logistindo sudah tutup sejak 
dulu:

“… saya dirikan perusahaan ini dengan modal dari nol mas. Saya 
tidak memiliki modal uang sepeser pun. Saya mendirikan perusahaan 
ini dari modal kepercayaan orang yang mau mengajak kerjasama 
saya mendirikan perusahaan di bisnis ocean freight. Pengalaman 
saya bekerja di bidang ini kemudian dihargai dengan saham oleh 
mitra saya. Kemudian saya mengakhiri kerjasama dan mendirikan 
perusahaan sendiri. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini saya 
mengawali bisnis dengan cara biasa-biasa saja, sudah pasti perusahaan 
saya tidak berkembang, bahkan udah tutup dari dulu”, tegasnya 
dengan ucapan yang bersemangat122.

121  Idem
122  Wawacancara dengan Deni Irman (09 Juli 2020)
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Harus Berbeda

Kata kunci yang lainnya untuk membawa perusahaan 
mencapai puncak sukses adalah “… harus berbeda” ujar Deni123. 
Ucapan Deni ini dapat dielaborasi lagi lebih jauh secara konseptual. 
Dalam bisnis dikenal istilah strategi diferensiasi. Secara definisi 
strategi diferensiasi adalah upaya atau tindakan yang dilakukan 
perusahaan untuk menciptakan perbedaan yang berarti pada 
produk, jasa atau pelayanan sehingga mampu menghasilkan nilai 
pelanggan serta memunculkan persepsi yang khas dan berarti. 

Pada umumnya jika perusahaan dapat memberikan perbedaan 
yang lebih unik dari pada pesaing, maka sehingga perbedaan itu 
dapat menciptakan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggan. 
Melalui diferensiasi perusahaan dapat memelihara loyalitas 
pelanggan dimana dengan menggunakan strategi diferensiasi, 
pelanggan mendapat nilai lebih dibandingkan dengan produk 
lainnya. Menurut Kotler (2009), keunggulan bersaing sebuah 
perusahaan salah satunya adalah melalui strategi perbedaan yang 
ditawarkan oleh perusahaan sehingga memberikan nilai lebih 
kepada konsumen daripada ditawarkan oleh pesaing124.

Menurut Kartajaya (2000), diferensiasi dapat dibangun 
berdasarkan beberapa aspek atau dimensi, seperti ; (i) Konten 
(content). Dimensi diferensiasi yang menunjuk pada apakah 
nilai yang ingin perusahaan tawarkan kepada konsumen. Hal ini 
merupakan bagian tangible dari diferensiasi. Content differentiation 

123  Wawancara dengan Deni Irman (09 Juli 2020)
124  https://www.kajianpustaka.com/2020/08/strategi-diferensiasi.html
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sebagai penawaran utama dari produk dan perusahaan kepada 
pelanggan; (ii) Konteks (context). Merupakan dimensi yang 
menunjuk pada cara perusahaan menawarkan value kepada 
pelanggan. Dimana perusahaan membedakan diri dari pesaing 
berdasarkan pada bagaimana cara menawarkan value ke pelanggan 
dan; (iii) Infrastruktur (infrastructure). Faktor-faktor pemungkin 
terealisasikannya diferensiasi konten, konteks di atas, dimana 
dimensi ini menunjukan pada perbedaan terhadap pesaing 
berdasarkan kemampuan teknologi (technology) kapabilitas SDM 
(people) dan kepemilikkan fasilitas ( facility) untuk mendukung 
menciptakan diferensiasi konten dan konteks diatas.

Dari perspektif konseptual di atas, sesungguhnya Deni telah 
mempraktikannya dengan baik:

“ … pengertian saya harus berbeda itu mas, saya harus memberikan 
pelayanan yang berbeda kepada customer dibandingkan pesaing. 
Saya udah sampaikan di atas, waktu pemain di trucking belum 
mengenalkan GPS yang dipasang di truk, saya udah menerapkan lebih 
dulu dari pesaing. Sehingga waktu itu saya dapat orderan banyak. 
Saya ingin customer itu dekat dengan Dwiharta Logistindo. Mereka 
menjadi customer yang loyal sama perusahaan saya. Jadi saya harus 
menjaga silatirahmi dengan baik. Bagi saya pelayanan berlaku 24 
jam mas. Kapan customer ada masalah dengan delivery barangnya, 
Dwiharta Logistindo siap melayani 24 jam. Untuk membangun loyal 
costumer, saya menjaga silaturahminya tidak hanya pada tingkat atas 
saja, bahkan saya harus menjaganya hingga tingkat paling bawah. 
Inilah yang saya maksudkan dengan harus berbeda itu mas”125.

125  Wawancara dengan Deni Irman (09 Juli 2020)
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Berani Ambil Resiko

Salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh seorang entrepreneur 
adalah keberaniannya ambil resiko. “…pokoknya kalau mau berhasil 
dalam bisnis kata kuncinya adalah berani ambil resiko mas. Kalau ga 
berani ambil resiko, jangan jadi pengusaha..,’” tegas Deni126. Kalimat 
ini kembali ditegaskan oleh Deni ketika ditanyakan kembali apa 
kunci sukses dirinya dapat berhasil membawa Dwiharta Logistindo 
seperti sekarang ini.  

Apa yang dikatakan Deni di atas bukanlah pembenaran 
semata. Telah banyak sosok-sosok sukses dalam berbagai bidang 
karena salah faktornya adalah keberaniannya mengambil resoko. 
Ambil contoh saja Thomas Alfa Edison. Untuk menemukan lampu 
pijar untuk pertama kalinya di dunia, Edison telah melakukan 
tindakan mengambil resiko yang luar biasa. Ia telah melakukan 
ribuan kali percobaan yang gagal. Suatu tindakan yang penuh 
resiko dan penuh dengan spikulatif. Tapi Edison tidak pernah 
mengenal kata menyerah. Tindakan penelitian dan percobaan terus 
ia lakukan hingga mencapai hasil yang maha luar biasa. Tuntutan 
untuk mengambil resiko tidak berhenti di situ saja. Menurut wired.
com, untuk dapat menjual hasil karya fenomenalnya itu ke pasar 
pada tahun 1879, Edison harus merogoh uang dari sakunya sendiri 
sebesar 40.000 dollar Amerika Serikat . Kita bisa bayangkan jika 
seorang Edison ketika itu tidak berani mengambil resiko, maka 
kemajuan dunia tidak akan sedahsyat ini. 

126  Idem
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Contoh lainnya adalah sosok Yohanes Sugihtononugroho. 
Ia adalah seorang CEO dan Co Founder Crowde.Co. Kembali 
di sini realitas menegaskan bahwa keberhasilan Yohanes 
membawa perusahaannya sukses seperti sekarang ini adalah buah 
keberaniannya mengambil resiko dalam menjalankan bisnisnya. 
Crowde.Co sendiri adalah platform digital untuk menghimpun 
dana dari masyarakat sebagai modal kerja petani. Masyarakat baru 
akan mendapatkan keuntungan bila proyek komoditas pertanian 
yang mereka danai panen dan mendapatkan harga jual bagus di 
pasaran. Yohanes mengatakan “…”Bisnis ini kurang dilihat banyak 
orang karena permasalahan di desa biasanya tidak menarik. Apalagi 
menyangkut petani karena kotor dan tidak menarik”127. 

Pada awal melaksanakan bisnisnya, Yohanes mendapatkan 
dua tantangan, yaitu dari pihak petani dan investor. Ia awalnya 
sulit sekali membangun kepercayaan dari kalangan petani karena 
belum melihat hasil nyata. Demikian pula kepada para investor, 
awalnya juga sulit untuk menaruh modalnya guna membantu nasib 
petani di Indonesia. Namun dengan keyakinan dan sifatnya yang 
berani ambil resiko itu, perlahan-lahan kepercayaan itu akhirnya 
datang. Karena dalam pengelolaan bisnisnya, Yohanes menerapkan 
manajemen keterbukaan. Semua dilakukannya dengan transparan 
sehingga pihak pemodal dapat melihat langsung bagaimana tata 
kelola bisnis yang dijalankan.

127  Kompas.com, Kamis (26/7/2018)
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Ia menambahkan penjelasannya:

“Dari tahun pertama berdiri (2015) sampai 2016 kami tidak ambil 
untung sama sekali dari proyek. Semua biaya operasional ditanggung 
saya dan teman. Baru pada April 2017, perusahaan saya mampu 
mendapatkan keuntungan berkisar Rp 60 - 200 juta setahun. Jumlah 
karyawan saya bertambah dari awalnya dua orang sekarang menjadi 
28 karyawan. Di akhir tahun 2017 kami mendapatkan angel investor 
atau investor murah hati yang menyuntik dana sekitar 100.000 dollar 
AS ke Crowde.Co.”.

Atas pencapaiannya itu Yohanes masuk daftar 30 Under 30 
Asia Forbes 2018. Daftar ini berisi 30 anak muda berusia di bawah 
30 tahun yang paling berpengaruh di Asia128. Keberhasilan yang 
dilakukan pengusaha muda ini kembali membuktikan bahwa sikap 
berani ambil resiko seperti yang dikatakan Deni di atas kembali 
terbukti dapat memberikan kesuksesan dalam bisnis.

Bukti lainnya suskes bisnis karena keberaniannya mengambil 
resiko ditunjukkan juga oleh Elon Musk, Fred Smith, John Mackey, 
dan Blake Mycoskie. Elon Musk sangat sukses dengan bisnisnya, 
PayPal. PayPal didirikan pada tahun 1998, kemudian 4 tahun 
kemudian PayPal dibeli oleh eBay seharga 2 miliar dolar. Dengan 
uang sebanyak itu Elon Musk kemudian membuat perusahaan 
lain, yaitu Tesla Motors. Ketika Musk membuat perusahaan 
ini perekonomian Amerika Serikat sedang resesi, dan minat 

128  https://edukasi.kompas.com/read/2018/08/08/06474471/catat-sukses-
datang-dari-keberanian-ambil-risiko
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masyarakat Amerika dengan mobil listrik juga belum kelihatan. 
Tetapi Elon Musk tetap pada pendiriannya dan ambil resiko untuk 
memproduksi motor listrik. Ketika itu Musk menginvestasikan 50 
juta dolar. Namun dari langkah beraninya itu, Tesla Motors kini 
menjadi perusahaan bernilai lebih dari 2.5 miliar dolar.

Selain Musk, contoh tokoh pelaku bisnis sukses lainnya yang 
berani ambil resiko adalah John Mackey. Awalnya tidak satu pun 
orang mengira bahwa suatu ketika ada supermarket yang mau 
menjual sayur-sayuran, sembako dan buah segar di toko modern 
ini. Sudah lazimnya bahwa semua produk makan itu dijual di 
pasar tradisional. Namun Mackey siap ambil resiko, ia mencoba 
menawarkan produk-produk pertaniannya itu ke supermarket. 
Tindakannya terkesan melawan arus. Tapi ia tidak peduli dan 
terus menawarkan produknya ke beberapa supermarket, meskipun 
awalnya mendapatkan penolakan. Tapi pada akhirnya kerja 
kerasnya itu mendapatkan hasil, dan produk hasil pertaniannya 
dapat dijual di supermarket bernama Whole Foods Market. Saat 
ini Whole Foods Market ini telah menjadi salah satu supermarket 
terbesar di Amerika Serikat.

Cerita yang sama juga disampaikan oleh Blake Mycoskie. 
Sosok yang satu ini merupakan CEO perusahaan sepatu bermerk 
TOMS. Awal gagasan membuat sepatu merk ini, Mycoskie tanpa 
sengaja jalan-jalan di suatu tempat di Argentina. Ia melihat 
banyak anak-anak di daerah itu tidak memakai sepatu. Mycoskie 
selanjutnya terinspirasi membuat sepatu untuk anak-anak itu. Ia 
kemudian membuat sepatu bermerek TOMS. Tindakannya saat 
itu dianggap banyak orang sangat berani ambil resiko, karena ia 
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berspikulasi dengan menginvestasikan seluruh uangnya untuk 
memproduksi sepatu yang belum jelas peminatnya. Tapi ia tetap 
bersikukuh dengan sikapnya. Ia membuat strategi bahwa setiap 
orang yang membeli sepatu merek TOMS ini akan memberikan 
satu pasang sepatu yang akan disumbangkan kepada anak-anak 
jalanan di Argentina. Tindakan Mycoskie yang sangat berani 
ambil resiko itu, saat ini telah diganjar dengan lakunya ratusan 
ribu pasang sepatu merk TOMS. Dan saat ini merk sepatu ini 
sangat terkenal di dunia.129

Rajin Mendengar

Sifat sosial dan bergaul Deni yang telah tumbuh sejak kecil 
ia tetap pertahankan hingga kini. Apalagi ia menyadari bahwa 
bisnis adalah jaringan pergaulan (networking), maka Deni banyak 
membangun relasi dengan teman bisnis dan customer sebaik 
mungkin, sehingga dapat melestarikan hubungan bisnis yang telah 
dijalin selama ini. Deni mengaktifkan diri di berbagai komunitas 
seperti fitness, golf dan kegiatan keagamaan. Keaktifannya ini selain 
dapat menambah jaringan pertemanan, diharapkannya juga dapat 
meningkatkan kesehatan, mencari suasana yang menenangkan 
(having fun) dan menambah wawasan ke-Islamannya.

Dalam suasana santai dan melebur dengan kolega bisnisnya, 
seringkali di antara kolega Deni ada yang menceritakan kondisi 
bisnis dan perusahaannya. Deni adalah pendengar yang baik, 

129  https://cerdasin.com/blog/berani-ambil-resiko-4-pebisnis-dunia-ini-
sukses-besar/
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sehingga setiap kolega bisnisnya asyik bercerita, secara diam-diam 
Deni mendengarkan dengan serius dan mencatat dalam pikirannya 
apa saja hal positif yang disampaikan oleh keloganya tersebut. 
Terutama yang diperhatikan oleh Deni adalah terkait strategi 
pengelolaan bisnis di trucking agar dapat berjalan dengan baik 
dan sukses. Dalam pergaulan Deni tidak memandang batas usia. 
Ia dapat lebur juga bergaul dengan para pengusaha yang usianya 
lebih di atasnya. Suatu ketika hasil dari rajin mendengar pendapat 
orang lain inilah Deni mengutipnya:

“… ada dari salah seorang keloga saya bilang: jangan pernah 
mencampur-adukkan uang perusahaan dengan uang pribadi. 
Pisahkan uang perusahaan dengan urusan rumah tangga. Kalau ini 
dicampur aduk bisa tidak terkontrol keuangan perusahaan. Jangan 
pula sekali-kali membawa uang kas banyak-banyak. Kalau perlu bawa 
uang secukupnya aja untuk beli bensin dan makan. Dulu saya sering 
campur adukkan uang perusahaan dan uang pribadi. Akhirnya uang 
perusahaan kebobolan. Karena kita sering tidak terasa kalau bawa 
uang kas banyak-banyak. Dorongan konsumtifnya sangat tinggi”130. 

Ucapan koleganya itu terus terngiang di pikiran Deni. Akhirnya 
apa yang dikatakan temanya itu diterapkan di perusahaan Dwiharta 
Logistindo. Terus terang Deni sebelumnya juga sering membawa 
uang kas terlalu banyak, dan hal ini cenderung mendorongnya 
untuk bertindak konsumtif. Tak disengaja juga kebiasaan ini 
seringkali mengganggu cashflow perusahaan. Setiap sesuatu yang 

130  Wawancara dengan Deni Irman (09 Juli 2020)
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baik dan benar didengar oleh Deni, maka ia menyegerakan untuk 
menerapkan di perusahaannya.

Manfaat rajin mendengar Deni lainnya adalah masukan dari 
koleganya, yaitu agar dalam mengelola perusahaan itu biasakan 
menerapan cara kerja berbasis sistem (system based). Perusahaan 
makin lama akan semakin besar. Oleh karena itu, sebagai 
manusia kita ada keterbatasan untuk melakukan pengawasan 
dan monitoring. Dimana pun perusahaan yang kian besar tidak 
mungkin lagi mengandalkan tenaga dan pikiran manusia untuk 
mengontrolnya. Apalagi Deni menahkodai Dwiharta Logistindo 
ini secara one man show. Deni kemudian menjelaskannya:

“ … saat saya ngobrol-ngobrol dengan kolega, salah satu keloga 
kemudian berkomentar: dalam bisnis trucking ini penerapan teknologi 
tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa mengelola bisnis di trucking ini 
secara tradisional, harus ada sentuhan teknologi. Kita mengelolanya 
harus secara modern. Kalau kita kelola secara tradisional, pasti kita 
capek dan tidak bakalan sanggup. Soalnya perusahaan kan terus makin 
besar. Tidak mungkin kita meng-cover-nya. Memang sih awalnya kita 
perlu investasi dana besar. Tapi nanti akan terasa enakan kedepannya. 
Nah, kalau ingin tidak berat, dicicil aja. Mulai dulu dari fungsi 
operasional, keuangan, nanti nyusul di fungsi pemasaran, terus di 
SDM, terakhir diintegrasikan menjadi sistem yang utuh. Nah, kalau 
mau kontrolnya baik buat aja sistemnya tersentralisasi, supaya kita 
gampang monitornya”131. 

131  Wawancara dengan Deni Irman (09 Juli 2020)
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“Mental Baja”

Ketika penulis menanyakan kepada Deni, apakah kiat lainnya 
yang membuat perusahaannya berhasil sukses seperti sekarang 
ini? Deni memberikan jawaban tegas: “ … harus punya “mental 
baja”, mas!!!”. Setidaknya kutipan M. Madjid di bawah dapat 
mengelaborasi maksud pernyataan Deni di atas132: 

“…Ketika seseorang memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis, maka 
satu hal yang pasti harus mereka sadari bahwa, mereka akan bertemu 
dengan jutaan resiko yang siap menjegal perjalanan karir sebelum 
mencapai kesuksesan. Dalam perjalanan tersebut, tak jarang seorang 
pembisnis harus mampu menghadapi berbagai macam rintangan dan 
hambatan usaha yang bisa datang kapan saja.

Dalam kenyataanya banyak orang mencoba menjadi pengusaha 
tapi menyerah di tengah jalan, karena tidak sanggup menghadapi 
realitas bisnis yang keras dan bersaing. Nah, tipe orang inilah yan 
dimaksudkan oleh Deni dan Madjid sebagai orang yang tidak 
memiliki “mental baja”. Sementara di pihak lain, banyak sosok 
pebisnis yang sukses menahkodai perusahaannya hingga ke pulau 
kesuksesan.

Menurut Madjid:

“… Bermental baja atau yang bisa diartikan dengan mempunyai tekad 
dan konsistensi tinggi dalam menjalani sesuatu, sangatlah dibutuhkan 

132  https://www.maxmanroe.com/bisnis-itu-keras-siapkan-mental-baja-mu.
html
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karena tanpa itu semua kita akan mudah untuk dirobohkan bahkan 
dengan badai kegagalan yang tidak terlalu besar. Namun untuk 
memiliki mental yang sekeras baja tentu tidaklah mudah untuk diraih. 
Bagi sebagian pengusaha sukses, mental baja mereka dapatkan dari 
kerasnya kehidupan yang sudah dilalui sejak mereka masih kecil. 
Sebagian lain, mendapatkan keyakinan diri tinggi akibat banyaknya 
kegagalan yang telah mereka alami. Namun yang pasti untuk memiliki 
mental baja diperlukan niat yang sangat kuat dan kemampuan untuk 
terus mencoba”133.

Mental baja atau mental yang kokoh itu tidak datang 
secara tiba-tiba. Pembentukan mental seperti ini mulanya harus 
dilandasi oleh unsur-unsur seperti pertama, mampu memimpin diri 
sendiri. Untuk bisa memiliki mental baja seseorang harus mampu 
memimpin dirinya sendiri. Dalam menjalankan bisnisnya, seorang 
pengusaha pasti akan berhadapan dengan customer, mitra bisnis 
dan bawahan. Sebelum seorang pengusaha mampu menjalankan 
kepimpinannya dihadapan orang lain, ia wajib mampu memimpin 
dirinya sendiri. Sisi pengendalian diri seorang pengusaha harus 
tinggi di tengah persaingan dan permasalahan kompleks yang 
dihadapi oleh perusahaan. Pengusaha akan menghadapi pelanggan 
yang beraneka ragam karakter sikap dan perilakunya. Demikian 
pula mitra bisnis dan bawahan. Kadang di antara mereka ada 
yang suka protes, lambat merespons, kurang proaktif, agresif dan 
sebagainya. Nah, di sinilah kemampuan dalam memimpin diri 

133  https://www.maxmanroe.com/bisnis-itu-keras-siapkan-mental-baja-mu.
html
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sendiri sudah dibentuk sejak awal mendirikan perusahaan. Jika 
seorang pengusaha memiliki sikap seperti ini, tentunya hal ini 
merupakan modal awal untuk memiliki mental baja. 

Kedua adalah ketepatan dalam mengambil keputusan. 
Seorang pengusaha yang memiliki mental baja dan sukses dalam 
menjalankan bisnisnya adalah seseorang yang memiliki kemampuan 
mengambil keputusan secara tepat. Tidak jarang seorang pengusaha 
dihadapkan pada situasi sulit dalam pengambilan keputusan. 
Masalah yang dihadapi seringkali datangnya tidak diduga dan 
sering di luar prediksi. Bahkan juga masalah itu datangnya secara 
bertubi-tubi dan sulit dihindarkan. Oleh karena itu, seorang 
pengusaha harus memiliki ketenangan dalam menghadapi situasi 
apa pun. Ia harus memiliki perhitungan yang matang dalam 
pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang 
cermat. Sikap tenang, cermat dan ditambah dengan keberanian 
dalam mengambil resiko di setiap keputusan yang diambil adalah 
modal dasar pembentukan “mental baja”. 

Ketiga, fokus pada tujuan. Tidak mudah seorang pengusaha 
dapat fokus mengelola bisnisnya pada satu titik. Sering seorang 
pengusaha terpecah-pecah konsentasinya karena banyak yang 
diinginkan. Terlalu banyak yang ingin dicapainya karena sering 
tidak sabar dan fokus pada satu entitas bisnis. Sering pengusaha 
mengalihkan proyeksi bisnisnya dari satu entitas bisnis ke yang 
lainnya. Masalahnya karena mereka tidak sabar untuk fokus pada 
satu bisnis yang dituju. Tidak sabar karena bisnisnya belum juga 
menghasilkan keuntungan sesuai dengan yang dia harapkan. 
Seorang yang sabar dan fokus pada satu tujuan dan bisnis yang 
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sedang dikelolanya adalah salah satu modal dasar untuk memiliki 
mental baja. Karena tipe pengusaha seperti ini biasanya ulet, tahan 
banting, pekerja keras, petarung ulung, dan tidak mudah menyerah. 
Ia biasanya tetap bersikeras untuk fokus pada satu tujuan hingga 
akhirnya memberikan hasil.

Melalui uraian metal baja di atas, maka tidaklah sulit 
memahami apa yang dimaksud Deni dengan “pengusaha itu harus 
bermental baja”. Sebagai pengusaha yang telah menjalani bisnisnya 
bertahun-tahun Deni sudah pasti telah mengalami jatuh bangun 
dalam bisnisnya. Karena mental bajanya itulah ia telah mampu 
membawa Dwiharta Logistindo tetap survive hingga sekarang.

Memotivasi dan Ngayomi

Sebagai pemimpin perusahaan Deni adalah tipe pemimpin 
yang suka memotivasi dan ngayomi134 bawahan. Ia tidak merasa 
lelah untuk terus memotivasi bawahannya bekerja dengan penuh 
semangat dan gairah. Seperti telah diceritakan di atas, di masa-
masa sulit yang dihadapi oleh perusahaan, Deni tidak mau bercerita 
kepada bawahannya bahwa perusahaan sedang menghadapi situasi 
sulit. Sambil terus memotivasi dan menyemangati diri, Deni 
terus memberikan keyakinan kepada karyawan bahwa dengan 

134  Mengayomi adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang 
kepada orang lain atau suatu kelompok dengan tujuan melindungi, melayani, 
mendampingi, serta memberikan arahan untuk menuju hidup yang lebih baik. 
Secara sederhana, mengayomi dapat pula diartikan sebagai upaya memenuhi 
kebutuhan sosial seorang manusia.
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kerja keras, disiplin dan terus berinovasi, maka perusahaan akan 
terus maju dan kesejahteraan karyawan juga dapat meningkat. Ia 
menuturkan sambil tersenyum sebentar:

“… Meskipun perusahaan sedang mengalami kesulitan, saya tidak 
mau bercerita kepada karyawan. Saya terus mendorong karyawan giat 
bekerja, disiplin waktu dan beribadah. Meskipun beberapa karyawan 
sudah mulai curiga dengan kondisi perusahaan, tapi mereka tetap 
saya yakinkan perusahaan baik-baik aja, semua berjalan seperti biasa. 
Padahal sewaktu saya mendorong-dorong karyawan tetap giat bekerja, 
hati saya ini juga deg-gegan, cemas, pokoknya gak karuan sih, mas. 
Tapi saya tepat yakin, insha Alloh masalah dapat saya lewati135.

Karyawan menjadi sahabat dalam menjalan bisnis

135  Wawancara dengan Deni (09 Juli 2020)
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Selain memiliki sifat motivator yang baik, Deni juga memiliki 
sifat mengayomi. Sifat ini memang tidak datang tiba-tiba. Sifat ini 
terbentuk sejak kecil karena perannya sebagai kakak paling tua. 
Apalagi kedua adiknya adalah perempuan, sehingga sifat ini rupanya 
terus terbawa hingga ia menjadi pengusaha sukses. Ia memimpin 
perusahaan dengan cara-cara yang lebih bersifat informal. Ia selalu 
menanyakan kabar keluarga, kesehatan dan masalah-masalah yang 
dihadapi oleh karyawannya. Dalam berbicara Deni juga jauh dari 
terkesan formal. Deni lebih menyukai suasana yang cair dan penuh 
kekeluargaan. Ia tidak mau karyawannya mengganggap angker 
dan tidak komunikatif. Deni serius dalam bekerja tapi rileks dalam 
berkomunikasi. Bahkan bahasa yang ia gunakan juga bahasa sehari-
hari yang cendrung informal. Keinginan Deni agar karyawan tidak 
bersikap sungkan terhadap dirinya. Ia menginginkan antaranya 
dirinya dan karyawan itu seperti teman. Deni menambahkan:

“… saya ingin antara saya dan karyawan itu seperti teman bahkan 
saudara. Saya mengambil filosofi bahwa komunikasi itu akan 
mengalir kalau kita tidak berjarak dengan seseorang, termasuk 
dengan karyawan. Meskipun saya pimpinan perusahaan, saya ciptakan 
suasananya seinformal mungkin. Karena menurut saya dengan suasana 
informal itu, karyawan menjadi lebih terbuka, lebih mudah berpikir, 
tidak merasa tertekan dan kadang-kadang ide-ide bagus malah 
muncul dari suasana informal itu, mas. Saya ingin karyawan itu 
bekerja dalam keadaan tidak tertekan dan enjoy. Tapi juga tidak boleh 
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main-main. Apalagi menyangkut pelayanan ke customer, saya tegur 
keras kalau ada karyawan yang membuat kesalahan136. 

Demikianlah tantangan dan kiat-kiat Deni dalam mengelola 
Dwiharta Logistindo hingga dapat mencapai sukses seperti sekarang 
ini. Tidak ada kata menyerah dalam kamus hidup Deni. Ia akan 
terus mengejar mimpinya sampai terwujud. Karena dalam cita-
citanya yang ditamankan kuat sejak kuliah di Akademi Maritim 
Indonesia bahwa ia ingin menjadi orang sukses. Tidak ada yang 
tidak mungkin terwujud jika semua dilakukan dengan fokus, sabar, 
kerja keras, tempil beda, berani ambil resiko, dan bermental baja. 
Tapi tetap bahwa manusia itu hanya berencana, tapi tetap Alloh 
yang menentukan. 

Selalu menjaga kebersamaan dengan Karyawan

136  Wawancara dengan Deni Irman (09 Juli 2020)
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