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sekapur sirih… 
 

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.. 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin.   
Washolatu wassalamau ‘ala ashrafil anbiyai walmursalin , wa’ala alihi wasahbihi 
ajmaiin. 
 

Amma ba’d. 
 

Puji dan syukur yang mendalam, saya panjatkan kehadirat Allah swt. Karena dari 

Nya lah segalanya berawal dan segalanya akan kembali kepadanya. Karena 
kekuatan Nya jualah yang mampu menggerakkan jari-jari ini menari-nari indah di 
atas keyboard laptop kesayanganku ini, merangkai kata demi kata, merajut bahasa 
demi bahasa, dan menguntai makna demi makna. Hanya karena kekuatan Nya juga 
yang membuat otak liar dan angan ini berimajinasi kemudian membimbing setiap 
gerakan indah jari-jari ini. Sehingga akhirnya sampailah tulisan sederhana, sangat 
sederhana ini. Subhanallah... 
 
„a humble short story“  yah tulisan ini hanyalah tulisan sederhana yang masih sangat 
jauh mendekati kata-kata bermutu. Saya sendiri sebenarnya ndak pernah menyangka, 
ndak pernah berangan-angan, bahkan niatan pun tidak ada untuk menulis cerita ini. 
Ditengah-tengah kesibukan saya [hue he he.. sok sibuk buanget seh] sebagai 
mahasiswa MSc(Master Of Science) by research pulak, nyaris waktu saya habis 
dengan kegiatan-kegiatan ilmiah: membaca research paper, melakukan eksperiment, 
coding program, dan juga menulis thesis dan research paper saya sendiri. Sebuah 
aktivitas yang sangat membosankan tentunya mungkin buat sebagian orang, tetapi 
itulah episode hidup yang harus saya lakonkan saat ini :D.   
 
Berawal dari seorang teman yang tiba-tiba nyelentuk di Yahoo Messenger .  
“Buzz!! “ [dengan backsound: thuing]. 
“Mas milist nya alumni STM Telkom kok sepi banget  ceh..“. 
“he he iya…., ayuk sampean sing ngompori cek e rame” [jawabku].  
“Yach, sampean kan Moderatore, seharusnya sampean dunk yang sepantasnya, 
menghangatkan milis, supaya  ndak dingin, akhirnya beku :D“ 
 
Ternyata message YM dari kawan saya ini menggelitik  terus otak saya untuk 
posting something di milist. Tapi, bingung juga mau posting apa. Soalnya anggota 
milist ini  pada dingin dan cool kayak es :D. Akhirnya aku coba menulis cerita ku 
waktu pas liburan kemaren saat mampir di Darul Ulum. Setelah lelah bergelut 
memecahkan teka-teki malam bersama dengan research saya, jam 00 yang biasanya 
saya langsung tewas terkapar di tempat tidur, malam itu saya mencoba membuka 
email, compose message, dan ku tuliskan beberapa paragrap saja dari tulisan saya  
ini dan aku akhiri dengan kata bersambung. Ech diluar dugaan ternyata, tulisan saya 
mendapat respon positif dari para anggota milist, banyak yang ngasih komentar 
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katanya cerita saya sih menarik, lucu, dan bikin penasaran. Mereka meminta saya 
untuk melanjutkan cerita bersambung itu. Yach gayung pun bersambut seolah 
mendapat suntikan energi baru, tulisan saya lanjutkan, walaupun dengan sisa-sisa 
energi di penghujung hari saya, di  keheningan malam-malam menjelang tidur. 
Akhirnya keluar juga Part1, Part2, Part 3 hingga Part 10 dari cerita saya. Benar-
benar diluar dugaan karena sebenarnya saya ini, yang berlatar belakang pendidikan 
teknik dan science paling malas banget kalo udah berurusan dengan tulis menulis, 
apalagi tulisan non-ilmiah dan non-teknis kayak gini. 
 
Kemudian, karena tulisan saya yang bersambung itu terpotong-potong dalam 
beberapa postingan di Milist, tentunya kalo ada yang mau membaca overall tulisan 
saya harus rela mencari dan menulusiri kembali email-email dari saya sebelumya. 
Tentunya pekerjaan membosankan bukan? Nah berawal dari keinginan untuk 
memudahkan teman-teman yang ingin membaca cerita saya secara utuh dari alif 
sampek ya’ itulah, maka keluarlah ide untuk membukukan cerita saya ini.  Dan 
alhamdulilah, dengan keberanian mengambil resiko mengorbankan sebagian waktu 
research saya sekarang buku ini sudah berada di hadapan mata anda. 
 
Terima kasih banget karena sampean sudah bersedia meluangkan waktu anda untuk 
membaca  tulisan yang menurut hemat saya sangat tidak penting ini.  Anda 
termasuk orang-orang yang aneh dan kurang normal jika membaca buku ini. Lah iya 
sudah dibilangin dak penting masih tetap dibaca. Hue he he….. Akan tetapi 
whatever saya masih punya harapan mudah-mudahan tulisan ini bisa menjadi 
inspirasi buat saya sendiri ke depan selanjutnya untuk terus dan terus mau menulis. 
Karena para penulis terkenal nan kesohor itu dikenal hebat bukan karena latar 
belakang kuliah di jurusan kasussastraan, akan tetapi mereka dikenal karena mereka 
mau memulai menulis. Dan akhirnya terus dan terus berkarya dengan tulisanya dan 
akhirnya popular lah namanya. Saya meminta, anda mendoakan  saya suatu saat 
anda bisa menjumpai karya-karya saya terpajang di toko buku-toko buku bergengsi 
di tanah air kita. Hue he he… Ammin… Ya Allah. 
 
Mudah-mudahan juga tulisan ini bisa menjadi inspirasi buat pembaca, untuk juga 
mau menulis. Karena saya yakin anda bisa melakukan yang jauh lebih baik dari apa 
yang telah saya lakukan ini. Sehingga budaya menulis di bangsa ini sedikit demi 
sedikit ada kemajuan.Hanya keberanian untuk dicela dan dikritik orang lain yang 
akan membuat kita tetap survive dan going a head. 
 
 
Wassalam, 
Tronoh, 01 Januari 2008. 
 

Ahmad Mukhlason. 
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dedicated for 

 
orang-orang yang memiliki dan memahami kata ‘love’ 

di hatinya. dan orang-orang yang memiliki serta 

menghargai keindahan & kemanusiaan ‘sense of art and 

humanity’. 

 

 

 
matur suwun kagem 

 
orang-orang yang aku pinjam  namanya dalam cerita ini: 

fajar, arbi, andri, iyan ‘kul pang’, gus Dim, gus Cholil, 

kyai As’ad, wawan, masrur, cak noordin, hafidz, 

sholeh, pak satpam, tukang becak, pak Sohib, pak 

Mudlofar, pak Darso, pak koyin, bu ti2k, bu hera, mbak 

fitri, mas fifid,ust. husein, ust. mahfudz, last but not 

least: semua yang belum aku sebut di atas :D.
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 Bagian : 1111.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

 
Darul Ulum, I was  ComingDarul Ulum, I was  ComingDarul Ulum, I was  ComingDarul Ulum, I was  Coming    
 
 
Indonesia, 8 Desember 2007. 

 
“Pulang ke tanah air” , bagi orang yang kebetulan sedang menjalani episode hidup 

harus berada di luar negeri, baik karena tugas pekerjaan atau tugas belajar, 
meninggalkan orang-orang yang dicintai,   tentunya adalah sesuatu yang sangat di 
nanti-natikan  dan tentunya sangat menyenangkan. Begitu juga buat  aku,  setelah 
hampir setahun meninggalkan Indonesiaku tercinta, Indonesia tanah air pusaku, 
bahkan lebaran pun tidak pulang, akhirnya di penghujung tahun 2007 ini saya 
berkesempatan pulang. Huh… seneng nya, minta ampun, dak cukup dilukiskan 
maupun diucapkan dengan kata-kata. 
 
Seakan menggunakan ‘aji mumpung’  liburan yang singkat  itu, saya gunakan untuk 
silaturrahim keliling ke daerah-daerah hua ha ha.. bukan hanya Megawati, atau Gus 
Dur saja dunk yang bisa menyapa konstituen nya aku pun bisa :p, tidak hanya 
Banyuwangi kota kelahiran aku. Surabaya, Madiun, Tulung Agung, Blitar, Malang, 
Jombang, dan Jember  aku singgahi, ndak hanya lewat lowh, tapi aku memang 
bener-bener stay dan menginap disono. Salah satunya yang paling mengesankan 
adalah ketika mampir sillaturrahim ke kota Jombang.  Sejak masih berada di Kuala 
Lumpur saja, kota yang pertama kali aku rencanakan dan aku pastikan akan aku 
kunjungi ini, sudah terngiang-ngiang di otakku, sudah membayangkan betapa 
senangnya diriku nanti jika sudah di Jombang, terkadang kalau boleh jujur wajah 
kawan-kawan aku itu lebih merindukan daripada bapak dan ibuk sendiri, hue he he.. 
dasar anak durhaka :p. Mengapa sih kota ini begitu berkesan buat aku, yach ndak 
tau juga sih sebenarnya, inikan masalah perasaan bung!! ya… mungkin karena di 
kota inilah saya merasakan bahwa titik balik kehidupan saya dimulai. Titik balik 
yang merupakan awal yang sangat menentukan perjalanan hidup saya selanjutnya. 
Jombang hanyalah sebuah kota kecil memang, akan tetapi sejarah mencatat dari 
kota kecil inilah justru telah lahir orang-orang besar , tokoh-tokoh keagamaan 
maupun nasionalis yang namanya sangat popular di negara ini. Sebut saja KH 
Hasyim As’ary, KH Wahid Hasyim, KH Wahab Chasbullah, KH Bisri Sansuri, Gus 
Dur, Ibu Sinta Nuriah Wahid, Gus Sholah, Cak Nur, Cak Nun, Abu Bakar ba’asyir, 
Imam utomo,  dan sejumlah tokoh-tokoh penting lainya yang telah tertulis dengan 
tinta mas sejarah perjalanan bangsa ini. Di kota santri yang menjadi state-of-the-art 
pesantren-pesantren di Indonesia ini telah meninggalkan sejuta kenangan yang 
sangat mendalam buat  aku. 
 
Disini.. di pantai ini .. telah tertimbun sejuta kenangan,  
terhempas keras  gelombang dan tertimbun batu karang... 
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yang tak mungkin dapat terulang.... 

 
Lirik-lirik lagu ‚Mimipi’ nya anggun ini seakan menjadi original soundtrack 
perjalananku Surabaya - Jombang.  Sehingga perjalanan 3 jam Surabaya-Jombang 
pun serasa baru beberapa menit kemudian. 
 
"Peterongan- Peterongan !!"  
 
Teriakan kondektur bus harapan jaya itu membangunkan tidur-ayam(baca: tidur 
setengah merem setengah melek :p) aku. Sedetik kemudian, aku berdiri 
mencangklong  tas ransel dipunggungku, dan menenteng tas jinjingku, langsung 
menuju ke depan pintu keluar bus.  
 
Kondektur : "Modon ngendi mas?  " 
Aku            : " Terongan pasar..... Cak ". 
 
"Yook.... Pasar....  keri "   
Teriak sang kondektur lantang memberi tau sang sopir , beberapa menit kemudian. 
Satu menit kemudian, bus mendadak setengah berhenti dan sang kondektur 
membukakan pintu keluar tepat di pasar peterongan dekat papan nama pesantren 
Darul Ulum. Sembari mengkode sang sopir. 
 
„Sek.. Sek.. rombongan- rombongan...“  
dan aku pun meloncat turun dari Bus. Sejurus setelah aku turun dari bus,  puluhan 
tukang becak berebut menyambut aku yang ditunggu-tunggunya dari tadi, hue he he 
kayak artis saja :p. Dengan ramah para tukang becak itu berkompetisi  menawarkan 
jasa tumpangan becaknya untuk aku. Yach... sempet bingung banget  mo pilih yang 
mana. Bak disuruh milih salah satu diantara 10 gadis cantik, hue hehe. Akhirnya aku 
pilih yang berwajah paling melas, yang keliatan belum makan seharian, diantara 
mereka. Aku langsung saja nangkring di becak itu, tanpa nanyak tarif nya berapa 
terlebih dahulu. 
 
"Pondok nggih pak!! " kata q.  
"Inggeh.....           " kata bapak tukang becak sembari mengayuh becak kesayanganya. 
 
Whus Zzz... !! 
Udara malam itu semakin terasa mengigit banget, aku perhatikan jam di hand phone 
samsung aku dah menunjukkan pukul 23.50 . Aq coba menikmati becak yang sedang 
melaju kencang dari pasar peterongan memasuki kompleks pondok pesantren Darul 
Ulum ini. Dalam batinku bergumam „Wow enak banget....“ udah lama rasanya 
ndak naik becak, sudah setahun lebih di Jakarta kan yo becak dilarang beroperasi, 
terus apalagi di Malaysia jelas ndak ada... mana ada di Malaysia orang yang sudi 
jadi Tukang Becak :D, di kota peterongan ini jam segini masih ada sepuluhan tukang 
becak yang mangkal. Yah memang hidup di negara ini, memang semakin susah aja 
rasanya. Meskipun presiden nya udah ganti tak sedikitpun merubah nasib bapak-
bapak tukang becak ini. hu hu..... Gitu aja Pak Presiden berkoar2 bangga dengan 
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menurunya jumlah angka kemiskinan versi BPS. Yach... data yang tinggal data 
faktualnya ya seperti bapak2 tukang becak ini.  
 
Tidak salah memang di negara ini, kata menteri perekonomian, bahwa ada 
pertumbuhan ekonomi yang lumayan signifikan. Tetapi tunggu dulu ekonomi yang 
tumbuh itu dimana dulu, yang tumbuh adalah sektor-sektor padat modal, sektor 
yang dimodali pemodal asing. Sementara ekonomi rakyat kecil bukanya tumbuh, 
tapi malah mengkeret. Kalo pemerintah hanya mengejar angka pertumbuhan 
ekonomi saja, tanpa memperhatikan pemerataan ekonomi, akibatnya yach. Yang 
kaya makin kaya… yach yang miskin semakin terjepit miskin, jadi lagunya bang haji 
rhoma irama dunk. 
 
Cobalah lihat lebih dekat para abang becak ini, berapa sih penghasilan mereka 
perhari? Apakah penghasilan dan kesejahteraan mereka semakin meningkat dari 
tahun ke tahun? Seharusnya kalo ada pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dibilang 
para ekonom itu real, penghasilan mereka dari tahun ketahun seharusnya juga 
meningkat dunk. Nyatanya bulsit, jangankan mengalami peningkatan penghasilan 
dan kesejahteraan, mungkin cukup buat makan minum buat dia dan sekeluarga itu 
udah sangat lumayan  hu hu..... Bahkan semakin sulit, apalagi nyatanya hanya 
sekedar jadi tukang becak saja harus berkompetisi karena mereka punya pesaing 
yang jumlahnya tidak sedikit. Untuk mendapatkan satu penumpang saja, mereka itu 
harus berebut dengan puluhan tukang becak lainya. Duh.... Gusti betapa beratnya 
hidup mereka. Hiks.. 
 
"Glodak -Glodak" . 
Rupanya becak dah nyampek rel kereta api, yang tepat melintang di jalan utama 
pintu masuk kompleks pesantren Darul Ulum. Sesaat kemudian becak meluncur 
masuk ke bumi darul ulum yang damai, sedamai hatiku malam itu. Sesaat aku 
melirik ke arah  kanan, heh ternyata masih ada satpam yang  jaga di posnya (ya 
iyalah.. dimana-dimana yang namanya satpam itu ya stand by selama 24 jam). Aku 
cuekin aja ah..... (pikirku) secara aku kan bukan santri lagi.  
 
Dan ternyata memang benar lowh, ndak ditanyain... mungkin karena satpamnya 
dah ngantuk dan males kali yach, atau mungkin karena wajahku sudah tidak selugu 
waktu jaman jadi santri dulu. Kalo santri kan wajahnya identik dengan wajah kalem 
nan lugu, sedangkan wajahku wajah tua :D. Kemudian aku menoleh ke kiri, di 
sebelah kiri jalan utama pondok itu aku meliat ada bangunan baru euy... tepat 
didepanya PonTi (Pondok Tinggi) yang dulu bangunan parkiran bus akper (akademi 
keperawatan), sekarang disitu ada bangunan baru yang masih under construction. 
Keliatanya seh bakal jadi bangunan yang  megah banget..... Ooo mungkin ini yang 
seperti diberitakan di darul ulum online, yang aku baca lewat www.darululum.net 
beberapa waktu lalu itu. Menurut sumber itu ini adalah bangunan ICT/Multimedia 
Center nya Pondok Pesantren Darul Ulum yang beberapa waktu, peletakan batu 
pertamanya dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) 
Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, Dea. Menteri yang mantan rektor ITS ini, 
memang dikenal aktif di Nahdlatul Ulama. Jadi yach mungkin ini salah satu 
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sumbangan pak menteri untuk memajukan NU, melalui pesantren Darul Ulum ini 
.He he.. bisa-bisa ajah, tapi keren euy... one step ahed untuk Darul Ulum. 
 
"Ssst....... set... krek .."  
Suara becak yang aku tumpangin berasa 1/2 direm, Itu kan jalan dari rel kereta api 
masuk ke pondok lumayan menurun curam sehingga becak meluncur mulus tanpa 
dikayuh. Setelah melewati post satpam akhirnya nyampek depan asrama alhusna 
yang juga ndalemnya gus Dim, terus Asrama x -asrama hurun in nya gus Zuem-, 
terus asrama VI -Asyafiiyah-. Ketika melewati jalan utama di Darul Ulum itu, 
suasananya serasa sudah sepi dan senyap... tapi masih terliat beberapa santri yang 
masih berseliweran. Ada yang terlihat abis makan, ada yang lagi  ambil atawa anter 
cucian dari atawa ke loundry :D. oh ya di depan asrama asy-syafiiyah ternyata masih 
kutemukan penjual pentol tahu itu. hi hi... dak tau namanya, sebut saja 'Pak 
Senyum' karena si penjual tahu itu emang palaing murah senyum. Kalo anda beli, 
tidak hanya pentol tahu yang enak murah meriah saja yang anda dapat  tapi juga 
service yang sangat memuaskan, senyumanya itu lowh boo yang bikin anda betah 
berlama-lama disitu :p. 
 
Busyet kalo diitung-itung yak, kira-kira si penjual pentol tahu itu udah lebih dari 6 
hun setiap malam mangkal disitu. Sudah berapa ribu biji pentol yach yang 
dihasilkan? kalo sehari saja misalkan dia berhasil mencetak 500 biji pentol yang 
besarnya sebesar ujung ibu jari itu, maka selama 6 tahun dia sudah menghasilkan : 
500 x 365 x 6 = 1.095.000 [satu juta sembilan puluh lima ribu] biji. wow.... dan 1 biji 
pentol itu harganya Rp. 50, jadi sehari dia mendapat Omzet penjualan sebesar Rp. 
25.000, sebulan Rp. 750.000 setahun Rp. 9.125.000, 6 tahun Rp.54.750.000. mmm... 
itu baru omzet penjualanya, misalkan saja margin keuntunganya adalah 50 % maka 
pendapatan bersih si tukang pentol tadi adalah Rp. 375.000. Wow lumayan gede 
boo... lebih gede dari gaji rata2 guru di Darul Ulum. So jangan diremehkan lowh ya 
ternyata penghasilan si penjual pentol di depan asrama syafiiyah itu lebih gede 
ketimbang gaji TU, Satpam, separo guru-guru aka ustad-ustad di Darul Ulum. Itu 
barang  salah satu faktor penyebab yang membuat dia selalu tersenyum.... dan dia 
tetep bisa survive selama lebih dari 6 tahun aka 2190 malam itu, hua ha.. ha.. sebuah 
fakta yang menarik :D. Barakahnya darul ulum pun ternyata bisa dirasakan juga 
oleh si pak senyum, si penjual pentol bakso tadi. Si penjual pentol tahu tadi baru 
salah satu dari masyarakat sekitar yang mendapatkan berkah keberadaan darul 
ulum, ada bisnis warnet, rental, warnet, toko serba ada, jasa pengambilan duit di 
ATM, lembaga bimbingan belajar, bank, jasa laundry, foto copy, becak, toko buku,  
studio foto, jasa potong rambut, agen koran, jasa pengisian pulsa dan majalah dan 
tentu saja  warung nasi yang berjibun banyaknya. Salah satu potret pesantren yang 
mampu mengangkat perekonomian masyarakat di sekitar pesantren, dari masyarakat 
yang sebelumnya hanya mengandalkan dari hasil bertani. Sounds Great ... 
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Bagian : 1111.2222.3.4.5.6.7.8.9.10 

 
 

Tidak kusangka, Oh ternyata...Tidak kusangka, Oh ternyata...Tidak kusangka, Oh ternyata...Tidak kusangka, Oh ternyata...    
 
"kriyek riyek..... cetek  tek :p "  
Yuuup… yes Iyes, akhirnya sampai juga lah aku dan si abang becak tepat  di depan 
pintu gerbang pondok induk pesantren darul ulum. "alhamdulilah. .." senang sekalee 
dan bangat gumamku dalam hati. Sejurus kemudian, kucangklong tas ransel dan 
kuambil tas tentengku sambil merogoh uang Rp. 5000 di saku depan celanaku. 
"Makasih pak....." kataku sambil ngacir meninggalkan si abang becak. hue he.... 
takut kalo duit yang aku kasih itu kurang. Dulu waktu aku masih nyantri tarif becak 
Peterongan-Pondok itu Rp. 1000, jadi dengan asumsi ekstrim pertahun tarif nya naik 
100%, maka setelah 5 tahun tarif becak sekarang adalah Rp. 6000. itu kan asumsi 
ekstrim, jadi ya aku berani cuman kasih Rp. 5000.  
 
Dan ternyata si abang becak dak protes. It means ada dua kemungkinan, tarifnya pas 
or kelebihan :p, dan ternyata... memang setalah aku tanyak ke teman-teman santri 
sebenarnya tarifnya cuman Rp. 3000, hue he.... pantesan dia dak protes. Tapi 
kasihan banget ya…. masak cuman Rp. 3000, hare gene geto lowh apalah artinya 
uang Rp. 3000, beras 1/2 kilo kagak dapet... Dengan tarif semurah itupun ternyata 
dak semua santri lowh yang memanfaatkan jasa si abang becak ini, banyak yang 
prefer jalan ajah, apalagi kalo tarifnya dinaikan yach pasti tambah kagak  laku.... 
belum lagi persaingan antar abang becak lainya. hu hu..... lagi-lagi  saya hanya bisa 
berkata "Oh... kasihan... ". Ya Alloh... di Negeri muslim terbesar di dunia ini, yang 
katanya dianugerahi tanah yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi ini ternyata  
kata-kata 'kemakmuran dan kesejahteraan' masih merupakan 'Mimpi' , 'Khayalan 
tingkat tinggi' bagi mungkin ribuan abang tukang becak, dan profesional wong cilik 
lainya. Inikah makna dari hadith bahwa dunia ini adalah penjaranya bagi muslimin 
dan syurganya bagi kafiriin? Terlalu kerdil diriku untuk memahaminya :p. 
 
"Pareng pak...."  
sapaku pada satpam penjaga pintu gerbang pondok induk itu, dengan senyum yang 
kubuat semanis-manis dan seramah-ramah mungkin [hua ha ha..]. Nampaknya si 
satpam dah mafhum kalo aku bukan santri, coba kalo aku ini dikira santri... pasti 
sudah dipentung aku, jam segitu kok masih keluyuran. Begitu masuk pondok.. aku 
bingung banget mo nimbrung kemana :D, mo ke asrama ku dulu di Asrama  
Cordova yah.. riskan banget pasti dah pada dak kenal. Walaupun aku yakin mereka 
banyak yang mengenal aku, secara aku kan emang terkenal hua ha ha........., Mo 
hubungi Arbi, hp nya barusan diinfakkan ke pencuri jumat kemaren katanya, dak 
ada ruang tamu pulak. Di pesantren sebesar ini ndak ada ruang tamunya. Hotel di 
sekitar pesantren pun tidak ada, coba yach ada hotel bintang lima gitu kan ndak 
repot ngIni mungkin salah satu alasan para alumni enggan sambang pondoknya 
kembali, bingung mo nimbrung kemana dan menemui siapa.  
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yach akhirnya aq telpon si Fajar, alumni MAK 02, yang tadi janjian ketemu di 
pondok. Ternyata dia dah nyampek duluan dan lagi asyik ngobrol sama ustad Husen 
di asrama Raden Rahmat.  
 
"oke aq tunggu di ibnu sina yak....!!". 
 kataku mengakhiri. 
 
Capek berdiri akhirnya aku pilih duduk ditangga ibnu sina depan kantor keamanan 
pondok. Sambil nunggu temenku dateng aq iseng mainan hp, weih... takut juga ada 
keamanan. Karena disini santri haram pakek hp. Kalo ketahuan bawa HP bisa-bisa 
disita dan menjadi hak milik keamanan. tapi aq kan alumni.....  
 
Sesaat pikiran ku menerawang jauh memikirkan sosok seseorang. yah.. ustd Husein 
Sholeh. Sosok Ustad yang luar biasa di mata saya. bukan kenapa2... tapi itu lowh.... 
jiwa pengabdianya yang luar biasa... mungkin sudah lebih dari 20 tahun ustad ini 
mengabdi di pesantren. dan sampai saat ini beliau masih single alias belum maried 
diusianya yg sudah kepala 4. sebuah usia yang sudah matang, sebuah usia yang 
katanya di usia inilah "life just begin". kok bisa ya.... kok tahan ya... Ustad yang satu 
ini memang luar biasa.. Ustad2 se angkatan beliau, bahkan ustad2 yunior beliau 
sudah pada hengkang dari Darul Ulum. Ust. Kelik listiyono, Ust. Hasyim, Ust. Arif, 
dll. Sudah pada menikah dan akhirnya memilih kehidupan lain di luar Darul Ulum. 
Pengorbanan dari ustd Husein yang luar biasa memang.... 1 diantara 10.000 orang 
belum tentu lowh bisa menemukan orang kayak ustad yang juga pecinta kucing ini. 
Semoga Allah meridloi segala amal baik mu ya ustad.... kangen suaranya yg 
melengking indah kalo pas lagi ngimami sholat he he... 
 
 
Lamunanku buyar, tatkala tiba2 ada seseorang [kayaknya sih keamanan pondok] 
menyapa dan menyalamiku. perasaan aku belum pernah sekalipun ketemu orang ini, 
tetapi dia nampaknya mengenal aku. :d sebut aja kisanak [kis]. 
 
kis  : "wah.... baru dateng ya mas... gimana kabarnya sehat?[sambil menyalami 
aq, dengan ekspresi wajah yg sangat welcome]". 
Aq : "iya baru dateng, alhamdulilah sehat". [jawabku dingin... :D]. 
kis       : "kok ndak masuk mas...". 
aq        : "Iya nunggu teman bentar..." 
kis       : "ooo.. mas katanya abis lamaran ya?". 
aq    : [tersipu malu, dan heran..] "hah... sapa bilang, sampean kok tahu?" 
kis    : "biasalah... namanya juga orang terkenal, pasti banyak yg tahu" [katanya 
diplomatis]. 
aq  : GLODAK [spechless] ndak ngerti mo ngomong apa. 
kis      : "oh ya udah mas... ayo kalo mau tidur di kamar saya saja di Al-Azhar atas, 
atau di Ibnu sina kamar 4. teman2 banyak yg disitu". 
aq       : "okey... makasih". 
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dia pun pergi... eh ini si fajar belum datang juga, aq telpon lagi. "yah son tak pikir 
kamu udah di ibnu sina 4, oke aku segera kesitu" kata fajar. semenit kemudian si 
Fajar muncul. dasar ini orang, aku ditelantarkan dewean [gumamku dalam hati]. 
Kami pun masuk masuk kamar Ibnu sina 4. yang ternyata adalah kamar pembina 
asrama Ibnu Sina. begitu kami masuk... subhanallah. . mereka menyambutq dengan 
hangat.. :D, serasa bertemu sahabat lama stelah sekian lama dak ketemu. Jujur 
sebenarnya tak satupun aq sekedar kenal nama pun diantara mereka. tapi mereka 
serasa sudah lama mengenal aq. hu hu... baru aq sadar ternyata si gundul ijo "Arbi" 
ternyata tinggal di kamar ini juga. yach... ternyata!! pantesan.... 
 
Guyonan gayeng khas arek2 pondok pun terjadi. dan saya yang kena jadi bahan 
omongan dan sindiran... yach males banget sebenarnya.. ... lagian sebenarnya aq 
sudah capek banget. Ini sebenarnya aku barusan dateng dari Malang. Jumat malam 
aku nyampek Malang, nginep di tempat nya shandy primadian [pastel gen 7] sabtu 
paginya jalan2 Malang bareng iyan, nyambangi cah2 alumni pastel plus wisata 
kuliner :D, sampek maghrib. abis isyak aku cabut ke Jombang lewat Surabaya. hu 
hu.. jadi ya capek buanget....  
 
Karena perutku luaper banget... aq ngajak arek2 nyarik makan. ke tempat favourite 
ku di Pasar Malam, wisata kuliner nya Darul Ulum. depanya pasar pendopo baru 
sebelahnya depot CB II. Sudah lama rasanya dak makan soto daging Lamonganya 
Pak Wi. Kitapun keluar dari asrama menuju ke tempatyang kurindukan itu. Tapi.. 
ternyata betapa kecewanya diriku karena ternyata kata2 temen2... Pasar Malamnya 
skr dah kegusur :D [busyet ternyata tidak hanya pemkot yang suka menggusur PKL, 
Darul Ulum pun berani menggusur PKL], disitu sekarang sedang dibangun 
ndalemnya Gus Hemik, putranya KH As’ad Umar, plus jadi asrama baru. wew..... 
terus gimana nasib pedagang2... kaki lima itu dong? 'mana ku tehe....' 'Wallahu 
a'lam...' yang jelas tinggal Pak Wi yang masih jualan di depan rumahnya.  
 
Waktu aq kesono, di depan rumahnya pak wi.. ada gerobaknya tapi ndak ada yang 
jualan.. mungkin karena sepi dak ada yg beli, jadi jualanya ditinggal begitu saja. 
Yah.. kitapun akhirnya beralih ke Pak Kumis, si Tukang Bakso sebelahnya Astri III 
yach... ternyata sudah habis. Hiks.. satu-satu nya harapan si penjual nasi goreng 
dibawah bangunan ex koperasi darul ulum. sekali lagi kecewa.. nasi goreng nya 
habis :D, ya nasib2.... 
 
"tapi mie goreng nya masih ada to cak?" tanyaku.  
"oh ya kalo mie nya masih banyak ..". [seeep finally dapet juga]  
"oke kalo gitu mie goreng 4 ya cak, pakek telor dadar" pesenku.   
 
sambil nunggu cak si penjual nasi dan mie goreng menyiapkan untuk kita, kita 
ngobrol2 ringan ngalor ngidul dak jelas. heh namanya dah lama dak ketemu konco 
lawas. jadi obrolanya semakin gayeng... tapi pikiranku dak mau beranjak dari 
memikirkan nasib para pedagang2 di Pasar Malam 'The culiner tourism center of 
Darul Ulum'. Bukanya kecewa karena dak bisa berwisata kuliner lagi... tapi 
memikirkan nasib mereka [halah.... sok pahlawan son...hehe, pahlawan kesiangan 
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kalee...]. yah.. bagaimanapun juga itu adalah sumber penghidupan buat mereka, 
untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, di jaman yg serba tidak menguntungkan 
ini tentunya sangat2 lah sulit untuk mendapatkan pekerjaan pengganti, apalagi 
dengan level pendidikan rendah level PKL kayak mereka itu. yo opo ndak stress jika 
tiba2 sumber pendapatan mereka terputus begitu saja. tapi ya mo gimana lagi, itu 
tanah.. tanahnya pak yai... mereka cuman numpang disitu, dan walaupun mereka 
sebenarnya juga dak gratis tentunya numpang disitu. Terus si empunya tanah 
mendrikan rumah disitu.. sapa yang mo ngelarang coba? hu hu... kasihan bener :D. 
 
Nampaknya kalo dipikir-pikir memang Darul Ulum sekarang ini makin tidak 
bersahabat saja dengan masyarakat sekitar situ, tau sendiri kan kalo biaya sekolah di 
darul ulum itu tidak murah? rumah sakit nya pun yang baru didirikan katanya juga 
terkenal muahal....saya haqul yakin banget kalo semua itu tidak terjangkau oleh 
masyarakat sekitar darul ulum, apalagi untuk orang-orang  se level Tukan Becak dan 
PKL. terus apa dunk arti kehadiran darul ulum yang seharusnya membawa berkah 
buat masyarakat sekitar rejoso situ? Ironis bukan.... Ternyata bener juga apa kata 
Gus Dur kalo skr ini banyak kyai-kyai elit yg semakin jauh dengan masyarakat grass 
root, makanya bener skr ini yang justru bersentuhan langsung dan berpengaruh di 
masyarakat grass root adalah para kyai kampung.... bukan kyai-kyai elit pesantren 
besar yang nampaknya semakin angkuh dengan masyarakat tapi semakin mesra 
dengan si empunya kekuasaan. Bener-bener genius tokoh idolaku yang satu ini..... 
Wallahu a'lam. 
 
'sreng sreng...' emm..... aroma mie goreng itu bener-bener menggoda seleraku, 
apalagi emang ini perut dah bener-bener laper. So langsung saja mie goreng yang 
barusan diangkat dari penggorenganya itu plus telor dadar aku santap dengan 
lahapnya.  "Mak Nyus....:D" Subhanallah nikmat sekali......  Lima menit kemudian 
abis sudah sepiring mie goreng aku lahap. Busyet ini penjual nasi/mie goreng dak 
sekalian jualan minum. hi hi... sampek 'keseretan '. Abis bayar kita langsung ngacir 
di gerobaknya Pak Wi. Pak Wi nya ternyata emang dak ada, yang ada cuman ibuk2-
ibuk muda... anaknya mungkin, kita pesen minum saja. Kasihan banget jam segitu 
[jam 1 dini hari] dagangan nya masih banyak.. gorengan nya masih banyak dak 
kebeli. Sudah kebayang berap ruginya? bukan untung nya.... 
 
Selesai sudah acara makan malam, malam itu. mataku pun sudah nguantuk banget. 
sesampai di asrama langsung ku merebahkan diri.. sesaat kemudian akupun tewas 
terkapar bersama malam yang semakin larut . 
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Bagian : 1111.2222.3333.4.5.6.7.8.9.10 

 

 

Malam pertama kuMalam pertama kuMalam pertama kuMalam pertama ku............    
 

Bumi Darul Ulum, Ahad, 09 Desemeber 2007 Dini Hari. 

Malam semakin pekat, memeluk mesra  bumi darul ulum yang damai. Udara yang 
dingin tak sanggup mengusik tidur para santri yang berselimut lelah. meskipun 
bukan kasur empuk dan selimut tebal yang menjadi teman tidur mereka. Ada 
sebagian santri yang tertidur bak rentengan ikan pindang di serambi masjid, atau di 
dalam asrama-asrama yang  sederhana itu. Ternyata ndak semua nya terlelap dalam 
tidurnya, ada beberapa santri yang masih belajar sambil tiduran, tepatnya di asrama 
Al-Faraby. Mafhum karena disitu tempatnya santri yang sekolah di SMA Darul 
Ulum 2 Unggulan BPPT. Sekolah yang paling diunggulkan, dan dianak emaskan di 
Darul Ulum. Dari Namanya ajah dah kebayang, bukan? Apalagi sekarang sudah 
berstandar International, sehingga namanya tambah puanjang: SMA Darul Ulum 2 
Unggulan BPPT RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional)  :D. Tidak sedikit 
siswa dari sekolah ini yang mampu mengharumkan nama darul ulum dengan 
presatasi Nasional dalam berbagai ajang lomba seperti karya ilmiah remaja, 
olimpiade matematika, olimpiade IPA (Fisika, Kimia, Biologi), kontes robot, dan 
berbagai kejuaraan di bidang lainya. Alumni dari sekolah inipun banyak tersebar di 
berbagai perguruan tinggi top di Indonesia, ITB, ITS, UI, UGM, IPB dan kampus-
kampus top lainya. 

Tetapi sangat contrast dengan asrama didepanya, terlihat masih  ada beberapa santru 
yang terlihat masih cangkruk di bilik asrama itu. Bertiga, berempat, atau berlima, 
bahkan lebih, sambil mengisap rokok, ditemani kopi dan membanting kartu domino. 
Whuzz, itulah kenikmatan hidup duniawi yang paling mungkin direngkuh sama 
santri dari bilik asrama pesantren yang sangat bersahaja itu. Sebagian juga terlihat 
masih ngobrol dengan sambil tiduran dengan teman sebelahnya, curhat kali..... :D,  
namanya juga anak muda paling yang diomongin juga dak jauh dari2 perasaan 
terhadap lawan jenis nya he he... kayak dak pernah muda ajah. 

Waktu pun terus merayap perlahan, hingga mendekap fajar di cakrawala yang 
bersemburat kuning keemasan. Sesaat  kemudian dari masjid di Induk pesantren 
Darul ulum itu terdengar suara 'qiraah' dari rekaman kaset.  Sontak lampu 2, yang 
sebelumnya remang2, di masjid itu menyala terang benderang. Sejurus kemudian 
secara perlahan santri-santri yang tidur di serambi masjid itu pun terbangun, ada 
yang bangun dengan semangat nya bergegas kembali ke asramanya. ada juga yang 
terlihat malas2an, sejenak bangun eh ndosor lagi. :D, sampek akhirnya sang Ustad 
datang membangunkan dan mengusir mereka. Hanya sebagian kecil dari santri, 
mungkin tidak lebih dari 10 orang di jam segitu yang sudah stand by di dalam 
masjid, sholat malam dan iktikaf. 
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 "Ach........ Urgh" geliatku kala terbangun dari tidur di pagi subuh yang masih 
dingin. biasanya bangunya dah siang, jadi sangat maklum jika jam segitu saya 
terpaksa harus sudah bangun. hu hu.... Segera aku beranjak dan mencoba melawan 
rasa malas yang sangat.  

"abdubismillahi warahmani.. wabirrahimi daimil islami...... " dari masjid  terdengar 
nadzoman 'aqidatul awam' sedang dibaca, pertanda sebentar lagi iqamah. Aq ambil 
gayung dan segera ambil air wudlu di kamar mandi sebelah Asrama Ibnu Sina. 
Tidak ada sedikitpun perubahan kamar mandi di pesantren ini dari jaman waktu 
saya masih nyantri di pesantren ini. Kamar mandi semi terbuka..... Hua ha ha.... 
bener, kikuk banget rasanya. karena sudah lama dak di kamar mandi seperti ini. 
Untung nya hari masih gelap jadi ndak terlalu kikuk berlebihan.  

Dalam anganku berhayal, kapan ya kamar mandi di pondok induk Darul Ulum ini 
direnovasi? sehingga kamar mandinya bersih, dan yang lebih penting lagi tertutup, 
mungkin umur bangunan kamar mandi di pesntren ini sudah 20 tahun lebih.... 
mengharap uluran pejabat penting dateng? ih...bukanya tangan yg diatas lebih baik 
daripada tangan di bawah. Mengharapkan sumbangan dari Alumni? nah ini 
kelihatanya ide yang bagus...sayang nya salah satu kelemahan Darul Ulum adalah 
tidak adanya jaringan alumni, sangat rapuh. Padahal ini memiliki potensi yang 
sangat besar, dan sangat sayang jika tidak di koordinir untuk pesantren besar sekelas 
'Darul Ulum' ini.  

Bayangkan misalkan saja tiap tahun Darul Ulum menghasilkan 2.000 alumni, dalam 
50 tahun saja sudah ada 100.000 alumni, padahal Darul Ulum itu sudah berdiri sejak 
1889. kalo saja dari 100.000 alumni saja dan tiap alumni dimintai sumbangan Rp. 
2000.[apa c artinya duit 2000 rupiah] sudah terkumpul dana Rp. 200.000.000. wew 
saya rasa sudah lebih dari cukup untuk membangun kamar mandi yang representatif 
:D. Belum lagi tidak sedikit alumni yang sudah jadi pejabat penting, pengusaha, dll. 
yang mungkin buat mereka nyumbang Rp. 1.000.000. dak ada artinya. He he......... 
itulah  pentingnya sebuah network dalam menunjang prestasi. 

 "Allahu akbar-akbar......" suara iqamah pun berkumandang. Akupun setengah 
berlari keluar dari kamar 4 Ibnu sina. Ikutan di belakang iring-iringan Gus Dim 
(Kyai Haji Dimyati Romly). Alhamdulilah jumlah jamaah subuhnya lumayan 
banyak, walaupun masjidnya dak penuh. Setidaknya jumlahnya sama dengan 
jamanya saya masih mondok dulu, padahal jumlah santrinya lebih sedikit sekarang. 
Katanya seh sekarang Kyai As'ad Umar sangat mewanti-wanti agar santri semuanya 
sholat jamaah di masjid, dengan mengarahkan segenap staf keamanan. Setelah 
wiridan dan doanya gus dim selesai, saya tak langsung balik ke asrama. Ikutan 
istigotsah.. hehe.. udah lama rasanya ndak pernah istigosah. Mumpung di Darul 
Ulum kudu ikutan istigotsah pikirku.. :D.  

Seperti biasa semua lampu dimatikan ketika baca istigotsah, mungkin supaya lebih 
khusuk. atau mungkin biar yang Istigosah sambil tidor tidak kelihatan :D. Walaupun 
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udah lama dak baca Istigotsah, alhamdulilah bacaanya masih hafal, meskipun dak 
hapal urutanya he he....  

"Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah". Akhirnya sampek juga di penghujung 
bacaan istigotsah. Diikuti santri yang kemudian berebut kedepan bersalaman dan 
mencium tanganya Gus Dim. Akupun dak ketinggalan, udah lama rasanya dak 
mencium telapak tangan kyai. he he.... Mungkin telapak tangan Gus Dim adalah 
yang paling sering aku cium dulu waktu mondok, karena beliau istikomah jadi imam 
sholat shubuh. Disamping Gus Cholil, dan kyai As'ad mungkin. Selepas Istigotsah.. . 
seperti biasa iring-iringan rombongan Gus Dim seminggu sekali mampir dulu ke 
Pesarean. Kebetulan pagi itu jadwalnya ke Pesarean kali... aku pun ngikut di 
belakang, tapi ndak nyampek pesarean belok masuk ke kamar 4 Asrama Ibnu sina. 
:D. 

Selepas istigotsah, sementara para santri sibuk jam mengaji alquran bersama 
ustadnya masing-masing, jam segitu bagi aku rasanya masih berat banget untuk 
memulai aktivitas. Jadi ya aku pilih untuk bermalas-malasan di asrama bareng 
orang-orang disitu sambil tidur-tiduran, melanjutkan cerita-cerita yang belum selesai 
tadi malam. 45 menit kemudian, teman-teman ngajakin ngopi. hue he he... sepagi itu 
lowh. ya udah deh berangkat kita berlima. Akhirnya tempat yang dipilih adalah 
Warung nya Mak Sofa (bener ya?).. di hari sepagi itu di warung sederhana itu udah 
tersedia bermcam gorengan: ada pisang goreng, tahu goreng, kerupuk, lengkap 
dengan sambil petesnya. Sementara orang2 pesen kopi, saya sendiri yang pesen Milo 
hangat, maklum aku dak biasa ngopi :D, takut item..... he he...kan udah item 
takutnya kebanyakan minum kopi jadi gosong. hue he he.... Dan sengaja kita 
duduknya di luar warung biar bisa ngeliat orang2 yang lewat....yah apalagi jam 
segitu kan waktunya santri pada berangkat sekolah.  

Yup beneran... jalanan utama darul ulum itu semakin ramai dengan santri-santri 
yang berangkat sekolah. Suasana kota santri di darul ulum menunjukkan eksotiknya, 
bak lirik-lirik lagu  nasyida ria, 

Suasana di kota santri, asyik senangkan hati, tiap pagi dan sore hari, 
muda-mudi berbusana rapi, menandan kitab suci,  
hilir mudik silih berganti, pulang pergi mengkaji. Mengkaji Ilmu agama dan dunia. 

Ada yang dari pondok Induk, Astri I, II, III berangkat ke Sekolah-sekolah di sebelah 
timur sungai, kali rejoso (MAN, SMP 3, SMA DU 2, STM Telkom, SMEA). Ada 
juga yang dari Asrama Muzamzamah berangkat ke sekolah barat sungai (MTs N, 
SMA DU 1, SMA DU3). Subhanallah pemandangan yang sangat indah...santriwati2 
itu terlihat begitu mempesona di mata ini, terlihat anggun, terpelajar, dan cerdas. 
Yang santri putra juga kelihat ganteng2, dan cerdas. Santri Darul Ulum boo.... Yah 
kalo lihat pemandangan kayak gini, pengen rasanya balik lagi ke masa 6 tahun yang 
lalu. hue he he.... Terasa begitu indah. Sayang yach.. waktu yang lewat tidak bisa 
diputar kembali.  



 

Suatu saat di Pesantren Darul Ulum [a humble short story] – Ahmad MukhlasonAhmad MukhlasonAhmad MukhlasonAhmad Mukhlason 
16 

Rupanya diantara mereka masih banyak yang ingat ma aku, terutama anak2 STM 
Telkom, keliatan surprise melihat saya tiba2 kok ada di Darul Ulum, mereka pun 
pada bersalaman dengan ku :D, pakek cium tangan pulak. hue he... ndak yoo....saya 
gini juga tau diri, ora gelem aku kalo pakek cium tangan. kecuali kalo yang cium 
tangan cewek.... hua ha... Tapi sayang hanya beberapa orang saja yang aku ingat 
namanya: Andri, cecep, Ari. Lainya pada lupa namanya. Kebetulan kapasitas 
memori otaku sangat terbatas... hue he.. dak kayak Mak Dah (Mc D nya darul 
Ulum) si penjual nasi di kantin I, yang terkenal dengan masakan nasi kecap nya :D.  

Kehebatan dari  Mak Dah ini adalah dia mampu menghafal semua nama orang yang 
pernah beli makan disitu.. semua-muanya boo... bahkan yang sudah jadi alumnipun 
dia masih inget. Aku pernah iseng masuk Kantin I beli Es Campur disebelah warung 
nya Mak Dah, setelah 4 tahun lamanya dak masuk kesitu. Dan aku pura-pura dak 
menyapa Mak Dah,  karena aku pikir paling juga sudah lupa lah wong sudah empat 
tahun dak ketemu. He he ndak taunya dia menyapaku.  

"Hei Mukhlason yo... piye kabare son, nang ndi saiki awakmu?"  
Subhanallah kuat banget daya ingat Mak Dah ini. Tidak hanya seratus, dua ratus 
nama. Mungkin sudah ribuan nama yang dia kenal, dan sampek sekarang masih 
hapal. 

Setengah jam kemudian, jalan utama Darul Ulum pun kembali sepi. Kita kembali ke 
Asrama. Sebelum ke Asrama tak lupa membeli koran jawapos di agen majalah 
deketnya Asrama Asyafiiyah. Baca sambil jalan sampek di Asrama. Orang-orang di 
Asrama pada sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, ada yang kuliah, atau 
mengajar. Hari itu aku berencana mo sambang ke sekolahan tapi menunggu agak 
siangan dikit.  

Setelah mandi di kamar mandi asrama ibnu sina yang setengah terbuka :D, lowh kok 
? ya iya lah wong ndak ada pintunya, aku segera siap-siap berangkat ke STM Telkom 
Darul Ulum. Busyet betapa kagetnya aku, ketika menyadari bahwa diriku tidak 
membawa hem.... cuman kaos-kaos doang. Masak mau ke sekolah pakek kaos, 
pakek Jin dan Sandal pula. Hue he.... ya ndak sopan lah .. meskipun saya sudah 
alumni, tetapi saya dak mau dunk dibilang alumni dak tau diri. yach tetapi 
alhamdulilah akhirnya aku nemu kaos berkerah nyelempit di dalam tas ranselku. 
seep.... jadi pakek soft jin, kaos berkerah dan sendal :D, bawa tas punggung isi 
laptop, sama tas tenteng yang sudah aku siapin. Isinya beberapa miniature Petronas 
Twin Tower dan gantungan kunci yang aku beli dari Kuala Lumpur. Sebelum 
berangkat, aku bareng temenku si Fajar. Sarapan dulu di warung nasinya Mak 
Kayuun. yah sepi banget.. cuman ada satu menu makanan.... Padahal dulunya 
Warung mak kayun ini terkenal paling laris, dan masakanya paling variatif. mungkin 
sekarang udah ndak laku lantaran santrinya bertambah sedikit, jadi daganganya 
menyusut tinggal 10 persen nya saja. 

Dugaanku kayaknya memang benar, dulu setahuku ada dua warung nasi  juga di 
sebelah mak kayun, yang terkenal dengan tempe dan tahu tepung nya yang renyah 
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habis, ternyata sekarang juga sudah tutup. Kantin II  yang dulu terletak di selatan 
sungai rejoso juga sudah lama tutup. Ho ho banyak sekali warung-warung di Darul 
Ulum ini yang tutup yooo. Coba tanya kenapa? Jadi ya terpaksa dech dak bisa pilih-
pilih makan apa, aku cuman minta lodeh, sama ikan pindang, dan kerupuk. karena 
yang ada ya cuman itu. he he.... nrimo opo onoke , qanaah. 

Di Warung itu aku ketemu dengan alumni yang udah mondok berpuluh-puluh tahun 
yang lalu, dari Jeporo katanya abis dari pesarean (hi hi.. jauh-jauh dari njeporo ke 
Darul Ulum hanya untuk ke pesarean). Sambil makan, kami sempet ngobrol-ngobrol 
sedikit... dari ekspresi wajahnya keliatanya dia sangat heran dan aneh dengan 
perubahan di pesantren ini. Mungkin jauh beda lah dibanding 20 tahun yang lalu.  

"Pinten Buk? Maem kaleh, Teh anget Kaleh,tambah kerupuk Sekawan " 
Tanyaku ke Mak Kayun, setelah selesai makan, walaupun tidak habis.  
"[sejenak menghitung] Tujuh Ribu mas".  
Hue he.. lumayan murah cuman tujuh ribu. Tapi sebenarnya mahal kalo dibanding 
dulu... cuman 1500 dah dapet Ayam goreng :D. 

Dengan naik motornya temenku itu [fajar], kita berangkat ke STM Telkom DU, 
lewat MAN, Akper dan Akbid, Pondok Tinggi, yang mana saat ini  semua bangunan 
di Darul Ulum dicat dengan warna merah pink tua, ketika nyampek di depan 
pondok tinggi, tepat di sebelah utara ndalem gus Ufik (dr. Zulfikar As’ad). Sekarang 
berdiri sebuah masjid baru bernama, masjid ‚Aminah' Pesantren tinggi Darul Ulum. 
Mungkin nama aminah ini diambil dari ibunda kyai haji As’ad Umar. Bener-bener 
besar dan megah masjid berlantai dua ini. Arsitekturnya juga bagus... ada beberapa 
menara-menara kecil di bagian atas bangunan masjid ini. seperti bangunan2 lain di 
Darul Ulum masjid ini, cat tembok dan keramiknya juga di dominasi warna merah 
pink tua [magenta kali ya??], cuman menaranya aja yang warna putih. Setahun lalu 
masjid ini masih setengah jadi, skr sudah 100% jadi. Mengagumkan banget...... he 
he... Akhirnya nyampek di parkiran STM Telkom Darul Ulum. tepat di depan 
masjid pondok tinggi itu.  

Sempet tertegun sejenak, sekolahanku rek sekarang tambah keren....euy. . sudah ada 
pos satpamnya, pagar nya udah jadi, tamanya juga sudah rimbun bagus sekalee... di 
depan sekolah juga ada lapangan basket, lapangan  tennis meja yang sekaligus 
berfungsi sebagai tempat apel pagi dan upacara bendera, dan tentunya lapangan 
sepak bola yang luas banget :d, keren deh pokoknya... dari parkiran dengan hati agak 
takut kami  masuk ke halaman sekolah, disapa dengan seorang satpam yang belum 
aku kenal. Perasaan setahun yang lalu satpamnya pak Bambang, sekarang dah ganti 
lagi, banyak banget sih jumlah satpam di darul ulum ini pikirku dalam hati.  

Satpam itu menyapaku dengan ramah, seolah dia tau kalo aku ini alumni, dia nanya 
aku lulus tahun berapa. Kemudian gantian aku yang nanyak. 

“Lowh Pak Bambang nya kemana?” [kebetulan saya dulu sangat akrab dengan pak 
Bambang]. Dia sangat semangat menceritakan pak bambang. tau ndak dia bilang 
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apa? " Pak Bambang nya dikeluarin dari sini, karena dia pernah mencuri duitnya 
guru-guru di lemarinya, terus suka minta duit ke anak-anak, bla... bla...." yah bapak 
ini sapa juga yang nanyak, udah bocor begitu saja. Lagian itu aib saudara kok 
dengan mudah nya diumbar :D.  

Bukanya saya dak percaya, bukan pula membenarkan apa yang diomongin bapak 
satpam itu. Bisa jadi itu memang benar, akan tetapi saya mafhum karena sebagai 
satpam di Darul Ulum berapa sih gajinya sebulan? dak ada 200.000, anda boleh 
percaya boleh tidak itu faktanya memang kayak gitu. Sementara setahu aku Pak 
Bambang itu anak nya 3 orang, punya Istri cukupkah uang segitu? itulah sebabnya 
gaji pak bambang ini selalu diambil dimuka, bahkan sering ngutang ke sekolah. 
Mungkin karena tuntutan kebutuhan keluarga yang sangat mendesak. Lah terus buat 
beli rokok? ngopi? ya berharap kebaikan orang lain... mungkin dulu banyak siswa 
arek telkom yang mbeneh, suka ngasih rokok, ngajak ngopi ke Pak 
Bambang.sementara sekarang ndak ono sing mbeneh :D hue he.. sehingga wajar 
kalo dia sampek berani minta. Mungkin dalam hatinya berfikir kok arek telkom saiki 
ndak ono sing apikan karo aku, getoo..... but that's just my humble opinion. Dulu 
ajah saya sama arbi, hampir tiap minggu selalu dak lupa ngasih duit rokok/kopi , ya 
ndak banyak ceh, cuman 5.000 an geto, terus pernah lupa 2 minggu dak aku kasih. 
He he... tau ndak pak Bambang nya berani minta. dia bilang: "Bos, uang ngopinya 
mana bos?" hua ha ha.... 

Yah akhirnya ku tinggal begitu saja pak satpam tadi, walaupun dia sangat kelihatan 
masih sangat ingin panjang lebar ngobrol sama kita-kita. Dibukakan pintu gerbang 
itu sama Pak Satpam. 

 "Terima kasih pak satpam, Marik saya masuk duluan." sapaku terakhir untuk 
satpam yang ramah itu. Aku dan Fajar pun masuk ke sekolah. 
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Bagian : 1111.2222.3333.4.5.6.7.8.9.10 

    

Napak Tilas Masa RemajaNapak Tilas Masa RemajaNapak Tilas Masa RemajaNapak Tilas Masa Remaja di Sekolah... di Sekolah... di Sekolah... di Sekolah... 

Aku melangkah dengan sedikit malu-malu menapaki halaman sekolah yang  
terbentang luas itu. Terlihat di lapangan basket beberapa siswa sedang asyik bermain 
bola basket dengan tertib di bawah pengawasan Pak Badrus. Yah kalo dulu kaos 
olahraga kebanggan STM telkom Darul Ulum adalah warna biru telkom, sampek-
sampek dulu anak-anak ‚pastel’ dengan bangganya menyebut diri sebagai blue 
generation of smk telkom du. . Tapi mungkin sebutan itu sudah ndak relevan lagi, la 
wong kaos olahraganya sekarang berwarna pink. Hue he he.. haruskah mereka 
menyebut diri mereka sebagai pink generation of smk telkom du.. hue he he.. ndak 
seru dunk.  

Dalam hati sebenarnya seh agak canggung mo masuk ke sekolah yang meskipun 
baru setahun aku tinggalkan. Cuman rasa canggung itu selalu muncul, yah tapi kan 
niatan saya dari awal kan sekedar silaturrahim. Ndak ada yang salah to? Konon 
katanya silaturrahim ini adalah senjata ajaib pemanjang umur dan penarik rizqi. 
Kubenarikan diri masuk ke ruang guru.  
 
“Assalamualaikum …” 
Kataku sambil menginjakkan kaki di ruang guru itu. 
„hoe.. waalaikum salam , wah orang Malaysia datang rek“.  
 
Jawab sejumlah guru yang ada di ruang situ dengan setengah heboh. He he.. 
maklumlah saya kan datang jauh-jauh dari negeri jiran. Mungkin karena sebagian 
besar guru-guru sedang ngajar di kelas, disana hanya terlihat sekitar 5 guru saja. 
Kusalami satu oersatu dengan gaya memutar 360 derajat :D.  Pak Nurkoyin, ustad 
As’ary, Bu Hera, Bu Titik, Pak Muadzin, dan beberapa guru yang tidak aku kenal. 
Rasanya baru kemaren tapi sudah banyak orang baru di sekolah ini, yang tidak aku 
kenal. Yah begitulah... namanya juga sekolah swasta. Banyak guru-guru yang datang 
dan pergi begitu saja. Seolah sekolah ini hanya sebagai ‚stepping stone’  buat langkah 
mereka selanjutnya. Tapi ada juga sih yang bener-bener tulus mengabdi dari awal 
sekolah ini berdiri sampai saat detik terakhir ini, beliau-beliau ini mungkin adalah 
sebagian dari sedikit orang-orang yang luar biasa. Saya yakin bukan materi semata 
yang mereka cari, tapi mungkin lebih dari pada penggilan jiwa mereka, dari hati 
nurani mereka yang paling tuluslah yang membuat mereka survive di sekolah ini. 
Sebut saja: Pak Sohib, pak Mudlofar, Pak Nur koyin, Bu Nur laila, Bu Nunuk, Pak 
Darso, Bu Yulia adalah sebagian dari orang-orang yang luar biasa di darul ulum ini. 
 
Setelah memutar dengan sudut penuh 360 derajat, ku putar kembali posisiku -90 
derajat. Iyes, tepatlah posisiku tepat disamping kanan disamping Bu Hera. He he.. 
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bukan karena dia guru paling cantik di sekolah ini, tapi karena kebetulan di sebelah 
bu Hera ada meja guru kosong. Yach daripada berdiri alangkah lebih mulianya 
diriku jika duduk di tempat kosong itu. Bu hera, guru muda alumni Jurusan Kimia 
FMIPA Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu, membuka obrolanya dengan 
menanyakan pertanyaan yang sensi banget 
 
 „lowh mana calon istrinya kok ndak diajak?, kirain kesini mo bawa calon istrinya?“  
 
doeng....:D, yah tau juga ini orang, resiko jadi artis dak ada rahasia pribadi hue he 
he... batinku dalam hati glodak.  Pembicaraan pun berlanjut dengan  topik seputar 
Malingsia. Yah begitulah nama malaysia dah diplesetkan jadi malingsia. Hue he he.. 
lah wong  banyak aset, kekayaaan budaya negeri kita ini yang diaku-aku bahkan 
dipatenkan oleh negara saudara muda kita itu. Mulai dari batik, songket, kesenian 
daerah (reog ponorogo, kuda lumping), lagu daerah (rasa sayange..), wes banyak deh 
yang sudah diakui oleh negara yang sekarang ini mulai belagu dengan negara kita.   
 
Kenapa sih sebenarnya negeri jiran (tetangga) itu nampak semakin tidak bersahabat 
dengan kita, bahkan merendahkan bangsa kita dengan memanggil orang indonesia 
sebagai Mat Indon , sebuah panggilan berkonotasi mengejek. Sebenarnya sangatlah 
wajar jika anda tau kondisi lapangan di Malaysia, perlu anda ketahui ada tidak 
kurang dari 3 juta  TKI/TKW  yang secara resmi terdaftar di KBRI Malaysia, itu 
belum TKI/TKW illegal yang jumlahnya tentu juga tidak sedikit. Dan hampir 
semua dari 3 juta TKI/TKW itu  bekerja  sebagai buruh kasar, buruh pabrik, kuli 
bangunan, babu rumah tangga, dan sektor-sektor pekerjaan kasar lainya.  
 
Jika anda jalan-jalan di kuala lumpur dan menemui orang-orang dengan penampilan 
agak ndeso, sudah dapat dipastikan mereka itu adalah orang indonesia. Tanya aja 
pasti dia jawab dari ponorogo, trenggalek, kediri, madiun, tulung agung, dll. we ke 
kek. Sehingga hal yang seperti itu menimbulkan image aka pencitraan  umum  kalo 
orang indonesia itu kelas rendahan, kemudian mereka menyebut orang indonesia 
dengan panggilan Mat Indon, hal ini tentunya sangat berbeda jika TKI/TKW yang 
dikirim ke Malaysia adalah tenaga-tenaga professional. 
 
Kemudian kenapa banyak budaya negara kita banyak yang diklaim oleh Malaysia? 
Sebenarnya disamping memang orang-orang Malay lebih pinter dalam hal packaging 

(mengemas), promoting (memasarkan), dan selling(Menjual) something ke dunia. Lihat 
saja web-web pariwisata Malaysia, mereka begitu gencar mempromosikan pariwisata 
mereka , walaupun toh sebenarnya yang mereka tawarkan itu ndak bagus-bagus 
banget,  cuman karena mereka lebih pandai dalam hal PPS( packaging,promoting, and 

Selling) tadi sehingga banyak orang-orang turis asing yang tergiur untuk datang, 
termasuk orang Indonesia sendiri diantaranya yang akhirnya merasa tertipu dengan 
promosi wisata Malaysia begitu tahu sebenarnya di Indonesia jauh lebih bagus. 
Sementara negara kita ini sangat lemah dalam PPS, walaupun sebenarnya kita 
memiliki potensi yang sungguh luar biasa, tidak hanya keindahan alamnya saja yang 
mempesona tapi juga kebudayaan dan kearifan local (local heritage) yang luar biasa 

dan sangat banyak sekali, tetapi sama sekali tidak dipromosikan dan malah justru 



 

Suatu saat di Pesantren Darul Ulum [a humble short story] – Ahmad MukhlasonAhmad MukhlasonAhmad MukhlasonAhmad Mukhlason 
21 

ditelantarkan, ndak diopeni. Di Malaysia yang namanya kebudayaan dan kearifan 
local itu nyaris tidak ada, nah mungkin karena negara tetangga kita yang pandai 
dalam PPS tadi dan karena sampek bingung apalagi yang mau di PPS kan, yah 
akhirnya punya kita yang di PPS kan. :D, lah wong sama yang punya ora diopeni 
kok. Akhirnya begitu tau kalau itu di klaim sama Malaysia, negara kita baru reaktif 
bak Kebakaran jenggot. Hue he he….. 
 
Kalo dipikir-pikir banyak hikmahnya juga, klaims Malaysia atas local heritage 
Indonesia itu bak sentilan panas buat pemerintah Indonesia. Yang sebelumnya 
Dinas kebudayaan dan pariwisata Indonesia, ongkang-ongkang dan adem ayem 
wae, akhirnya sekarang setelah kejadian itu dan santernya  sorotan ke mereka, 
sekarang baru reaktif dengan melakukan Inventarisasi, kemudian mencoba untuk 
mempatenkan local hertitage di Indonesia yang jumlahya sangat luar biasa 
banyaknya.  Di Malaysia di bangku kuliah saja masih diwajibkan untuk  mengambil 
mata kuliah kesenian lokal, dan taukah anda diantara kesenian daerah yang menjadi 
favourite untuk di ambil oleh mahasiswa di Universiti Teknologi Petronas (Kampus 
saya) adalah kesenian gamelan. Sampek ada mata kuliah Gamelan I, Gamelan II 
dan seterusnya. 
 
Sebenarnya tidak serta merta negara Malaysia ini mencuri, kemudian mengklaim 
budaya kita begitu saja. Karena ternyata kebudayaan itu ternyata memang sudah ada 
dan berkembang di negara ini, secara memang nenek moyang mereka ternyata 
hampir semuanya berasal dari Indonesia. Dari Sumatera, bugis, bahkan Jawa. 
Belum lagi tidak sedikit perantau dari Indonesia yang akhirnya menikah dengan 
orang local dan akhirnya menetap di Malaysia. Kalau anda berada di Kuala lumpur,  
ternyata lebih gampang menemui orang yang ngobrol pakek bahasa jawa di Ibu kota 
Malaysia ini dari pada di Jakarta [in my humble opinion].  
 
Saya dari dulu setiap jalan-jalan di kuala lumpur dengan public transportation, bus, 
monorail, LRT (light Rail Transit) pengen banget tidak mendapati orang lagi 
ngomong pakek bahasa jawa. Eh belum pernah tuch, ndak nemu wong jowo. Yah 
pernah senang banget pas di bus , sepanjang jalan belum sempet denger  orang 
ngomong jawa , horee berhasil akhirnya [gumamku dalam hati] . eh tiba-tiba 
terdengar suara ringtone HP “Ada mbah dukun yang sedang ngobati pasienya….” 
Hah… anjrit ada juga ternyata. Tak lama kemudian seorang ibu-ibu ½ tua ngomong 
pakek HP dengan suara yang terdengar hampir semua yang ada di Bus. “Oh iyo yu 
… aku wes tekan Kajang, enteno no yoo…, iyooooo”. 
 
Dimanapun saya rasa, jikalaupun mereka berpindah tempat bukan lantas mereka 
menanggalkan budaya mereka sendiri, dan memakai budaya baru. Tetapi 
sebaliknya, justru mereka berusaha untuk mempertahankan dan melestarikan 
budaya asal mereka atau setidaknya terjadi akulturasi budaya. Jadi misal orang 
Ponorogo yang sudah berpindah di Malaysia , mereka akan tetap melestarikan 
kesenian tari reog misalnya. Jadi ya jika kemaren tari reog digembor-gemborkan oleh 
Malaysia sebagai tari topeng yang berasal dari budaya local Malaysia sendiri itu 
cukup beralasan juga. 
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“wes ewes ewes…”  capek  juga ternyata memberi konferensi pers tentang Malaysia 
di ruang guru ini. Hue he he…. Akhirnya saya cabut ke kantor sekolah, yang 
letaknya berada tepat di sebelah ruang guru. Oh ya perlu diketahui di ruang guru 
yang luas itu, selain ada meja dan kursi untuk guru-guru, didalamnya ada dua 
ruangan lagi, jadi ruangan dalam ruangan. Ruangan yang pertama adalah ruangan 
Wa.ka. sek. Bid. Kesiswaan (Ibu Nur laila), Ruangan yang kedua adalah ruangan 
wa.ka.sek.Bid. Keagamaan (Pak Sohib).  

 
“Assalamualaikum…. “   
“Waalaikumsalam…..” 
 
Aku lepas sandal dahulu, sebelum memasuki ruangan itu. Lah ribet banget pakek 
lepas sepatu/sandal. Hehe… lah wong pakek karpet ruanganya…. Kayak istana 
presiden saja. Cuman bedanya kalo kalo di Istana presiden karpet merah, di STM 
Telkom ini pakek Karpet Biru. Di ruangan karpet biru itu ada kamar mandi dalam, 
ada ruangan kepala sekolah, ada ruang tamu, ruang tata usaha, dan ruang BP.  
 
Pas aku masuk ada 4 biji manusia di ruang tata usaha, lagi sedang serius mendeliki 
monitor komputer yang ditaruh di bawah meja. 4 biji itu adalah Pak Mudlofar (bos 
nya STM Telkom), Mas Mustafid (guru STM telkom, pastel g 2), Mbak Fitri  dan 
Mbak Yuni (staff TU).  
 
„Alhamdulilah Sehat pak, iya dia nya malu pak tak ajak kesini“.  
 
Yang pertama aku salami adalah Pak Mudlofar (pakek cium tangan segala... hue he 
iya dunk jiwa tawaduknya dak boleh ilang), terus mas Mustafidz (kalo ini dak pakek 
cium tangan, bukanya mengurangi rasa respect saya, tetatpi gimana ya.. secara dia 
cuman selisih 2 tahun sama aku), teru s Mbak Fitri dan Mbak Yuni (Kalo ini cukup 
salaman jarak jauh... hue he..., tahu sendiri kan kalao Mbak fitri itu akhwat PKS gito 
lowh... Harram dunk bukan mukhrrim pakek salaman). Mbak fitri ini , seandainya  
ada STM Telkom DU Award  adalah orang yang akan aku kirimin SMS paling 
buanyak untuk kategori Karyawan terbaik. Lah wong dia yang begitu setia, sejak 
jamanya STM Telkom masih numpang di Akper, diusir di Mts Pk, diusir lagi di 
MAK, sampek akhirnya sekarang memiliki gedung sendiri , Ibu satu anak yang 
selalu memakai jilbab gondrong ini, masih bisa survive,  mungkin karena akhwat 
PKS kali ya.. yang setiap minggu sekali bertemu dengan murobiyyah nya, sehingga 
beliau bisa bekerja dengan ikhlas, tulus dan apa adanya. Hue he...  
 
Sambil berdiri saya mencoba berbasa-basi, dan berusaha menjawab pertanyaan, 
goyonan, dan sindiran, pak Mudlofar Cs. Dengan sebaik-baiknya. Kubuat 
jawabanku secerdas mungkin, biar kelihatan intelek nya dunk, lah wong katanya 
kuliah S2 , di Luar negeri pula. Hue he he..... Di ruang TU itu aku sempet kaget 
sebentar karena saya melihat buku dalam jumlah sangat banyak, yang kayaknya saya 
pernah ngeliat. Setelah aku liat cover dan aku buka isinya ternyata bener. Heh 
ternyata itu adalah buku catatan mengajar pribadi saya dulu waktu aku masih ikutan 
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ngajar di sekolah ini. Ech ternyata sekarang buku itu menjadi buku pegangan wajib 
setiap dewan guru di STM Telkom Darul Ulum. Ya ampun... jadi malu, disitu ada 
kata-kata pribadi saya, kata pengantar, dan kata-kata mutiara made in ku sendiri, 
tidak diubah sama sekali. Padahal buku itu sekarang dicetak mungkin beratus2 
eksemplar. Yach tak apalah... saya bangga juga bisa bikin trend setter, yang mungkin 
sampek beberapa tahun kedepan buku itu akan tetap selalu dipakai hi hi..... Ndak itu 
saja ternyata... aku dulu waktu ngajar hobi banget nyusun buku sendiri, aku susun 
dengan bahasa yang se sederhana mungkin, aku cetak kecil (tidak seperti buku2 
lainya yang biasanya ukuranya gede2), dengan font gaul (yang jelas bukan Time 
New Romans) dan aku kasih cover gambar yang menarik , aku gandakan, terus 
anak-anak tak wajibkan membeli ke aku (hue he he.... otak bisnisnya muncul). Dan 
ternyata itu diikuti guru-guru yang lain lowh dengan format buku yang sama. :D. 
 
Ngobrol sambil berdiri ternyata melelah juga, akhirnya aku memilih duduk di ruang 
tamu dalam kantor itu. Lumayan nyaman, sofanya lebar empuk pula. Hue he... 
karena ruang tamu kalee…. di sebelah ruang tamu itu ada lemari khusus untuk 
memamerkan trophy-trophy bukti prestasi anak2 STM Telkom Darul Ulum. Busyet 
makin banyak saja…. Padahal perasaan saya tak pernah menyumbangkan satu 
trophy pun. Walaupun kebanyakan adalah juara lomba Sepak Bola (wah kalo ini 
jangan ditanya lagi PASTEL emang sudah terkenal dari dulu), Juara Volley, Juara 
lomba Sholawat. Dan ada  dua yang terbaru adalah Juara I lomba desain web 
sekolah se Kab. Jombang yang diadakan PT Telkom Kancatel Jombang, dan Juara 
II Nasional Lomba desain web di Fakultas Sainteks UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, kedua-duanya atas nama Andri Santoso, murid kesayanganku dulu hue 
he he… (kalo pinter ajah di aku2 … dasar manusia).  
 
Tak lama kemudian, si Wawan dateng, sebelumnya memang janjian ketemuan di 
sekolah. Wawan ini baru lulus tahun kemaren ( berarti pernah jadi muridku juga). 
Tapi karena sangking pinternya begitu lulus langsung ditarik kerja di SisFo telkom 
Kandatel Madiun. Jadi pakarnya speedy sekarang. Keren kan? Lama dak ketemu 
seperti biasa ngobrol2 standard gitu lah... dia bawa laptop, eh lagi internetan.  
 
„Lowh kok iso internetan wan?“ tanyaku heran. 
„yo isolah mas la wong ono Wifi nya..“ timpalnya. 
„eyalah... keren euy dah ada hot spotnya”.   
 
Serta merta saat itu juga aku keluarkan laptopku dari tas. Langsung double klik icons 
yahoo messenger, pasang status: @ Jombang. Hue he he. Lumayan cepet  ternyata. 
Abis itu ngopy file dari laptopnya wawan pakek wifi tadi, aku ngopi file foto2 reuni 
lebaran kemaren, film, dan tentu saja MP3 terbaru. Secara saya dah lama dak update 
Mp3 lagu-lagu Indonesia. Tak lama kemudian dateng Arbi, Andri ikutan nimbrung 
di ruang tamu itu juga. Yach jadi rame deh pokoknya. 
 
Lima menit kemudian, tiba-tiba muncul Pak Sohib di pintu, akupun bergegas berdiri 
dan menyalami, dan mencium tanganya. Keliatan banget kayaknya ada banyak hal 
yang mo dikatakan pak Sohib ke saya. Hi hi... setalah duduk di sebelah ku. Seperti 
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yang aku duga, dengan bahasanya yang sangat bijak Pak Sohib mulai menasehati 
aku, sebenarnya aku sudah merasa bersalah banget, karena beberapa hari 
sebelumnya aku di sms beberapa temenku untuk segera telp. ke rumahnya Pak 
Sohib, ada sesuatu penting yang ingin dibicarakan. Aku tahu Pak Sohib itu orang 
nya baik sekali, dan sangat perhatian banget dengan aku, sudah aku anggap seperti 
bapakku sendiri, dia sangat bijak dalam memberi arahan dan nasehat, bahkan lebih 
dari bapak kandung saya sendiri  dalam urusan nasehat menasehati, hue he he... 
Bapak saya di rumah sejak saya kuliah nyaris tak pernah menasehati aku, mungkin 
karena aku dianggap sudah dewasa kali. Padahal sebelumnya bapak saya itu 
orangnya super duper rewel, dikit-dikit diceramahin. Arghm..  
 
Tetapi saya dak tau kenapa, pak Sohib ini, sampek saya udah segede ini, sampek aku 
udha lulus kuliah, beliau masih sering memberi nasehat, wejangan, arahan, dan 
tentunya mengajarkan filosofi-filosofi kehidupan. Ho ho .. terima kasih banyak Pak 
Sohin. Sayangnya aku ini orang nya memang rodok „mbotol pecah“ alias mbeling . 
Sejak dulu paling alergi dengan yang namanya diceramahin, dinasehatin. Makanya 
kemaren aku sengaja dak telpon pak sohib, karena aku yakin dia dah nyiapin 
skenario buat aku. Bukanya gimana ya, baek seh sebenarnya maksudnya, secara dia 
orang tua.  Cuman let me decide my own way gitu lowh… hue he he.. 
 
Di ruang tamu itu, aku dinasehati banyak-banyak sama pak sohib. Bak seorang ayah 
menasehati putra kesayanganya hue he he….. 
 
“Oalah nak nak… kok iku yo wes disekolah duwur-duwur, tapi akhlak nang wong 
tuomu  kok ora tambah duwur, tapi kok malah tambah asor”. 
Kata2 yang diucap pertama kali. 
 
[glodak , wes jeru pokoke menancap dalam jantung hatiku, kata2 itu dalem banget2]. 
 
„Kon iku lowh wes nyampek dek Indonesia, bukane cepet-cepet ndang nemoni 
wong tuo, malah keluyuran nang koncone, kon iki ora ngerti pikiran wong tuo nang 
anak ki koyok opo?“  
 
[dalam hati aku menjawab, ya iyalah... secara aku masih muda gt lowh Hue he he..]. 
 
Rupanya pak Sohib tau, kalo aku nyampek Surabaya hari Jumat malam, dan baru 
pulang ke Banyuwangi hari senin malam. Entah siapa yang ngasih tau, yang jelas 
bukan aku he he....  
 
Kemudian pak sohib menlanjutkan ceramahnya, tentang gimana pentingnya 
memulyakan kedua orang tua, hormat nang wong tuo, dan bagaimana perasaan 
orang tua terhadap terhadap anaknya. 
 
„aku ndisik ki yo ora percoyo son, tapi sak wise aku nduwe anak dewe. Aku baru 
keroso yen wong tuo ki sangat mengharapkan kehadiran anaknya, anngit mu 



 

Suatu saat di Pesantren Darul Ulum [a humble short story] – Ahmad MukhlasonAhmad MukhlasonAhmad MukhlasonAhmad Mukhlason 
25 

awakmu ora ndang balik dek banyuwangi malah dolen nang Suroboyo iku wong tuo 
mu ki ora nelongso piye? Nelongso banget son... aku wes pernah ngerasakno dewe.“ 
„Innggih Pak Sohib“.  Jawabku singkat. 
  
Mendengar nasehat pak sohib itu, hatiku jadi merinding. Begitu ya ternyata perasaan 
orang tua terhadap anaknya, hihi Oh My God Forgive me!! Jeritku dalam hati. 
Sebenarnya waktu itu saya sudah memberi tahu orang tua saya kalo saya mampir ke 
Surabaya dulu. Saya mau mengambil komputer dan barang-barang saya yang saya 
titipin di rumah temen di surabaya, hendak saya boyongin pulang ke Banyuwangi. 
Tapi yach dasar anak muda :D, malah keasyikan jalan2 sampek akhirnya 3 hari di 
Surabaya. Dari cerita pak Sohib tadi saya baru sadar bahwa tindakan saya seperti 
itu, walaupun orang tua dalam ucapanya memperkenankan, tetapi dalam hatinya 
ada perasaan nelongso. Mungkin karena didalam hati mereka, mereka merasa 
dinomorduakan, dianggap tidak/kurang penting oleh anak-anaknya. Ya Allah aku 
Insyaf, ya Abii wa Ummi maafkan kesalahan saya ya…. 
 
Bener-bener hari itu  aku  merasa menjadi orang paling beruntung di dunia, karena 
mendapatkan pelajaran hidup yang sangat berharga dalam hidup aku. Tak berhenti 
disitu pak Sohib kemudian menasehati saya tentang keluarga. Beliau berpesan 
seandainya suatu saat saya sudah menikah dan saya masih kuliah (S3 Misalnya) 
sedapat mungkin ajaklah istrimu. Karena apa? Katanya seh kalo cewek itu, kalo 
selaput daranya sudah pecah alias dah dak perawan karena kamu perkawanin :D 
(Maaf ya jika kasar) maka hatinya itu udah dak bisa dipisahkan lagi dengan kamu. 
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Bagian : 1111.2222.3333.4.5555.6.7.8.9.10 
 

BeBeBeBercengkerama dengan orangrcengkerama dengan orangrcengkerama dengan orangrcengkerama dengan orang----orang Porang Porang Porang Penting.enting.enting.enting.....    
 
Aku masih stay di ruang tamu kantor sekolah itu, ketika Pak Sohib beranjak dari 
tempat duduknya, “wess lego rasane” maksudnya seneng banget wes ndak 
diceramahin :D, asal tau saja, salah satu yang paling tidak aku  sukai di dunia ini 
adalah diceramahin orang, hue he he.. kecuali kalo diceramahin masalah agama 
lowh, apalagi yang ceramah aa jimi (bukan aa gym lowh) wah aku pasti seneng 
banget nget.  Aku kembali ke laptopku, yach seprti biasanya  membuka email, 
friendster, dan youtube. Tiga kegiatan wajib saban hari yang rasanya sudah 
mendarah daging dalam hidupku terakhir ini. 
 
Selang beberapa menit kemudian datang interviewer selanjutnya, boss nya STM 
Telkom Darul Ulum. Siapa lagi kalo bukan dia, seorang bapak yang sangat saya 
hormati, seorang yang [menurut hemat saya] cukup berpunya tapi tetap bersahaja, 
seorang yang sampai sekarang kedudukanya belum tergantikan,selama hampir 8 
tahun  dalam umur sekolah ini yang baru 11 tahun, itu tentu saja sesuatu yang luar 
biasa bukan? Dan membuktikan kalo beliau itu figur pemimpin yang „pinilih“ 
setidaknya adalah seorang figur yang „amanah“, coba kalo ndak, pasti dah dipecat 
sama Abi (baca: KH. As’ad Umar).  Iya beliau adalah Bapak Drs. Mudlofar, seorang  
sarjana pendidikan  teknik elektro lulusan IKIP Negeri Yogyakarta (sekarang 
Universitas Negeri Yogyakarta), salah satu sesepuh dari sejarah biru  STM Telkom 
Darul Ulum(lowh kok biru? Ya terserah aku dunk...... yang ngasih nama, jangan 
disamakan dengan blue blue yang lain lowh).  
 
Pak MDF ( nickname nya Pak Dlofar, jangan dibaca Main Divison Frame :D) 
membuka interviewnya dengan pertanyaan trivial (pertanyaan yang udah bisa 
ditebak alias pertanyaan lumrah) . 
 
„gimana kuliahnya? Enak ndak kuliah disono, gimana-gimana bisa diceritakan?” 
 
Wach… (gimana yach, aku berfikir sejenak, biji mata saya mungkin keliatan  
mengarah ke kanan agak ke atas, yang katanya orang psikologi itu artinya lagi 
mereka-reka jawaban alias bohong. Hue he.. he.. ndak segitunya lagi. Cuman aku 
memikirkan  kata-kata yang pas untuk menjawab pertanyaaan ini.) 
 
„Alhamdulilah.. kuliah saya lancar (sambil sedikit tersenyum, dan aku ucapkan 
dengangan nada datar, tidak percaya diri). Gimana ya pak.. sebenarnya ndak jauh 
beda dengan di Indonesia, cuman kalau masalah fasilitas. Wach jangan tanyak… 
kampus-kampus kita ketinggalan sangat  jauh buanget. Jombang- Jakarta kalee :D. 
Apalagi di kampus saya, yang 100%  kepunyakan PETRONAS (Pertamina nya 
Malaysia), The most well-ewuipped University  and world class University. Jawab 
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saya dengan sangat bersemangat. Ibaratnya kalo saya bandingkan dengan ITS, ITS 
itu hotel kelas Melati sedangkan UTP (kampus saya sekarang) adalah hotel 
berbintang 6 (hue he.. bukan 5 lagi). Dan memang kampus-kampus di Malaysia over 
all kalo ngomong fasilitas jauh lebih baik dibanding kampus-kampus di Indonesia.  
Di Malaysia banyak banget public University (PTN) dengan kualitas yang merata, 
dalam artian tidak jauh beda satu sama lain tidak seperti indonesia, tentunya  sangat 
jauh berbeda kampus PTN(UI) di Jakarta  sama PTN di Papua (Uncen). Karena 
kualitas yang merata sehingga persaingan masuk ke PTN di Malaysia tidaklah sesulit 
dan seketat SPMP (UMPTN) di PTN favourite di Indonesia. Biaya di public 
university juga sangat murah. Belum lagi di Malaysia itu sangat mudah banget 
mendapatkan beasiswa maupun loan (pinjaman) yang tidak saja memberi biaya 
kuliah tetapi juga biaya hidup. Beasiswa/loan bisa dari pemerintah maupun dari 
swasta. Ada kebijakan dari pemerintah Malaysia  yang menurut saya sangat bagus 
banget yaitu adanya aturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan swasta untuk 
andil juga dalam pendidikan. Bahasa kerenya kebijakan CSR(Corporate Social 
Responsbility) nya disini bener-bener ok.   
 
Bahkan tidak sedikit perusahaan yang memiliki universitas, sebut saja ya dak jauh-
jauh kampus saya sendiri, Universiti Teknologi Petronas yang semua biaya 
operasionalnya 100% ditanggung Petronas dan 99% mahasiswanya, baik yang local 
maupun international dengan scholarship dari Petronas (yang tidak hanya 
membebaskan biaya kuliah, memberi akomodasi gratis, tapi juga memberi uang saku 
RM 500 [1 RM = Rp2750 ) untuk Mahasiswa S1, RM 1320 untuk mahasiswa S2, 
dan RM 1600 untuk mahasiswa S3 perbulanya ) dan sebagian kecil dengan 
scholarship dari instansi lain. Ada lagi Universiti Teknologi Mara (UiTM), Mara ini 
kepanjangan dari Majlis Amanah Rakyat yang memiliki banyak banget bidang usaha 
untuk kesejahteraan warga bumi putera, sehingga almost 100% mahasiswanya  di 
UiTM ini gratis plus dapet biaya hidup. Ada lagi Multimedia University yang 
dimiliki oleh Telkom Malaysia. Wuih.. enak banget ya jadi warga bumi putera 
negara yang katanya setiap tahunya mengirim tidak kurang dari 6000 putra-putri 
terbaiknya untuk belajar ke luar negeri. Kapan ya negara kita bisa begitu? Kapan ya 
kita punya Universiti gratis Universitas Teknologi Pertamina? Hue he he… mimpi 
kalee. Padahal dulu katanya petronas itu belajar , dan nyontoh dari pertamina , 
tetapi sekarang kenapa justru pertamina ketinggalan jauh.. banget dengan Petronas.” 
 
Pak MDF nampak terpesona (bukan terpesona dengan saya lowh ya… tapi dengan 
apa yang saya ceritakan hue he he..) dan mengangguk-mengangguk mendengar 
cerita saya.  
 
“ho ho… gitu  ya “ komentar Pak MDF dengan gaya khas Pak MDF. Hi hi 
kemudian aku pun melanjutkan ceritaku. 
 
“itu tadi kalo ngomongin fasilitas, tapi sebenarnya pak.. kalo ngomongin 
SDM(Sumber Daya Manusia) kita tuch jauh lebih unggul. Makanya teman-teman 
Indonesia disana tuch rada kecele, susah nyarik dosen yang paham diajak diskusi 
dan bener-bener pakar di bidang nya. Saya saja waktu pertama kali ketemu 
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cosupervisor research saya, setalah saya menceritakan ide research saya, yang 
sebenarnya saya sangat berharap masukan dan kritikan pada ide saya itu, eh ternyata 
dia malah bilang gini: “sounds great, it looks I can learn much from you. To tell you the 

truth you are better than me”  glodak… lah la wong saya kesini tu mau belajar , kok 

malah dia yang mau belajar sama saya. Begitu juga setiap kali saya menghadap 
supervisor saya untuk melaporkan progress research saya, DR selalu bilang “ It looks 

Ok please proceed ” atau kalau ndak gitu “ Well done,  it is better if u write a paper for your 
work then send it to any International conference or Journal for getting feed back from 

reviewer”.  Yah payah banget kan… aku tuh padahal sangat mengharapkan kalo pas 
bimbingan kayak gitu dimarah-marahin kayak waktu kuliah di ITS dulu, abis 
bimbingan langsung stress bin sutris. hue he he…jadi saya tahu apa yang saya 
kerjakan ini sudah berada di jalan yang bener atau ndak. Kalo begini mah… 
unpredictable hiks”. Pelajar di Indonesia juga terkenal paling pintar, hampir semua 
student Undergradute (S1) dari Indonesia tiap semester mendapatkan “dean list 
award” penghargaan yang diberikan kepada student dengan GPA/IP lebih dari 3.50. 
Bahkan yang best of the bestnya dean list award pun di CIS (Computer and 
Information Sciences) Department juga selalu dipegang pelajar Indonesia. 
 
But whatever, nothing to lose lah, live must go on bukan? Untung nya disini tuch 
perpustakaanya super duper luengkap poll, sampek-sampek di Perguruan Teknik ini 
saya bisa mendapatkan dengan mudah banyak buku tentang Gus Dur, tentang 
ekonomi indonesia, tentang surabaya, tentang bandung, tentang islam di Indonesia 
di perpustakaan, cuman ya semua in english dan penulisnya tentunya bukan orang 
Indonesia.  Belum lagi international journal online juga tersedia tidak kurang dari 23  
jurnal online. Dari 2 sumber inilah saya belajar banyak, disamping dari reviewer-
reviewer paper yang saya kirim. Saya juga sering kontak dengan dosen saya di ITS, 
salah satunya adalah dengan DR Agus Zainal A, walaupun belum pernah ketemu 
langsung karena waktu saya di ITS beliaunya sedang ambil S3 di Jepang, tapi karena 
kita sama-sama NU militan hue he he..  jadi langsung akrab, walaupun cuman 
komunikasi lewat email. Lewat komunikasi email ini beliau banyak banget memberi 
inspirasi dan semangat buat saya.  
 
Diantara kata-katanya yang selalu saya ingat adalah : “Saya bangga ada anak NU yang 
sudah bisa menulis paper in English pulak, orang-orang NU itu  yang kayak sampean tuch 

majhulun fil Arld wa Masyhurun Fis Sama’”. Kata-kata sindiran buat saya sekaligus 
menginspirasi saya untuk terus dan terus mau belajar. Sedangkan dengan supervisor-
supervisor saya disini minimal beliau-beliau itu bahasa inggrisnya jauh lebih bagus, 
dan technical writing skill nya juga hebat. Walaupun kalau masalah teknis… 
ampun.. dech :D. 
 
“Kalo di Malaysia, research nya juga harus ada sangkut pautnya dengan Indonesia ya, kayak 

Pak Wahyudi di Jepang?” tanya Pak MDF. 

 
“Oh ndak pak.. emang pak Wahyudi begitu yach? Setahuku dulu pak wahyudi 
pernah bilang, katanya kalo sama-sama research , mending yang ada hubunganya 
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dengan Indonesia setidaknya sedikit banyak ada manfaatnya buat negara kita, gitu“ 
jawab ku sok tahu hue he he. 
 
„oo jadi sebenarnya ndak harus ya?“ pak MDF said. 
 
„Menurut hemat saya ndak, tapi wallahu a’lam kalo ternyata di tempat Wahyudi 
begitu. Lagian Pak Wahyudi pernah bilang kalau beliaunya ndak suka 
coding/mrogram jadi research nya lebih pada aspek sosial ekonomi e-commerce di 
Indonesia“ timpal saya asal. 
 
„ ya ya... jadi lebih ke Management nya ya?“ pak MDF said. 
“Yup Betul” I said. 
 
Terdiam sejenak. Mungkin pak MDF lagi mencari-cari bahan pembicaraan. Ndak 
nyaman dengan diam, aku pun gantian bertanya ke MDF dengan kabar sekolah. 
Walaupun sebenarnya saya sudah tahu banyak kemajuan kasat mata dari sekolah 
ini. Dah nampak jelas gedung nya baru, bagus, magrong-magrong. Lab nya semakin 
lengkap dan keren. Terakreditasi A dan sudah lama mendapat sertfikat sekolah 
berstandar nasional. Bahkan ada salah satu SMK di Lamongan yang mencontoh 
sekolah ini. Namanya SMK Telkom Fisabilillah Lamongan. Mereka seakan meng 
copy paste  dari SMK Telkom Darul Ulum bahkan sampek seragamnya pun sama. 
Soal-soal ujian juga mengambil dari Sekolah kitam juga PSG (Pendidikan Sistem 
Ganda) juga mendompleng sekolah kita.  Aku ajukan pertanyaan yang berbau agak 
memanas-manasin hue he.. 
 
„Gimana pak kabarnya sekolah? Ndak ada rencana untuk menjadi sekolah 
berstandar Internasional kayak sekolah tetangga kita (SMA DU 2 Ungulan BPPT 
RSBI)?“ pancingku. 
 
„saya sih sebenarnya oke-oke saja, kyai As’ad juga oke-oke saja, cuman kalo SDM 
dan Infrastucture nya belum siap, buat apa percuma saja kan?“ jawabnya diplomatis. 
 
„SMA Unggulan saja buktinya, guru-gurunya juga masih tetap yang lama, 
penyampaian materinya juga ternyata hanya sebagian yang menggunakan bahasa 
inggris“ lanjut nya. 
 
„Halah iya.. la wong buku pegangan nya aja juga sama, cuman dibahasa inggriskan 
saja“ tiba-tiba Arbi ikutan ngomong. 
 
„Kayaknya memang ada salah tafsir di SMA Unggulan ini, yang namanya RSBI itu 
tidak harus semua satu sekolah langsung jadi SBI, tapi cukup satu dua kelas saja 
yang dijadikan percontohan. Di SMA –SMA yang lain kan juga begitu. Ini kan 
sebenarnya cuman proueknya diknas saja dengan UM Malang sebagai partner, 
namanya juga proyek pasti ada evaluasinya, nah kalo ternyata gagal paling juga 
nanti akhirnya ndak jelas juntrung nya“. 
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Benar juga seh sebenarnya, jangan-jangan proyek SBI sekolah berstandar 
Internasional itu cuman keren-kerenan nama saja, di Surabaya juga seperti biasa 
ditulis di koran Jawapos , pelaksanaan SBI ternyata juga  ndak mulus. Di Jombang 
SMA 1 Mojoagung saja bisa menjadi SBI, kok bukan SMA 2 Jombang.  
 
Bisa-bisa SBI hanya sebagai gembar-gembor dunia „marketing“ untuk menarik 
orang yang mau sekolah he he... kelihatanya kan keren.. tapi kalau outputnya sama 
saja yach percuma dung. Di Darul Ulum sendiri, menurut hemat saya dan menurut 
kacamata nakal saya juga tidak lepas dari apa yang saya sebut „Marketing 
Pendidikan“. Buat narik santri sebanyak-banyaknya gitu lowh bahasa kasarnya. 2 
Tahun yang lalu ketika ada kebijakan SMA Darul 1 hanya boleh menerima santri 
putra dan SMA Darul Ulum 3 hanya boleh menerima santri putri apa yang terjadi? 
Jumlah santri yang mendaftar turun drastis. SMA Darul Ulum 1 yang biasanya 
dapat 6-7 kelas cuman dapat 2 kelas, begitu juga SMA Darul Ulum 3 lebih parah 
cuman dapat 1 kelas. Yah... sekarang itu ya, apalagi di tengah era dimana pesantren 
semakin dipandang sebelah mata. Harus pinter-pinter merebut hati pasar. Makanya 
setahun kemudian disulaplah sekolah-sekolah di Darul Ulum dengan nama-nama 
yang lebih menjual. SMA Darul Ulum 1 menjadi SMA Darul Ulum Unggulan 
BPPT, SMA Darul Ulum 2 jadi SMA Darul Ulum 2 RSBI, seolah tak mau 
ketinggalan SMA Darul Ulum 3 pun berubah jadi SMA 3 Teladan Darul Ulum. 
MAK dak mau ketinggalan juga berubah jadi Madrasah Aliyah Unggulan Darul 
Ulum.  
 
Yach namanya memang menjual bukan. Sebenarnya kalo direnungkan apalah arti 
sebuah nama, tetapi di dunia marketing nama itu penting banget. Kalo mau jujur 
saya dulu masuk STM Telkom Darul Ulum juga terpesona dengan embel-embel 
Telkom nya lowh. He he coba namanya STM Darul Ulum 3 pasti deh kagak laku. 
Buktinya juga di darul Ulum dengan perubahan nama-nama tadi terjadi peningkatan 
jumlah santri cukup drastis. Sebagai contoh SMA DU 2 setelah jadi SBI menerima 
10 kelas. Nama ternyata memiliki bargaining power di dunia marketing yang sangat 
efektif bukan. Mudah-mudahan saja bukan sekedar nama untuk gagahan dan 
menarik pasar saja. Mudah-mudahan itu adalah ikhtiar dan do’a di balik sebuah 
nama. 
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Bagian : 1111.2222.3333.4.5555.6666.7.8.9.10 
 
 

Mr. RightMr. RightMr. RightMr. Right....................................................    
 
Akhirnya berakhir juga interview dengan pak MDF. Beliau beranjak pergi 
meninggalkam kami di ruang tamu kantor STM Telkom Darul Ulum (saya lebih 
seneng menyebut dengan STM instead of SMK, kesanya lebih maskulin dan jantan 
:D hue he he..). Tak lama berselang datang interviewee selanjutnya. Ding dong !! :D, 
siapakah dia? Yup anda benar sekali. Hue he he… 
 
Beliau salah satu sesepuh dan founding fathernya STM Telkom, salah satu orang 
yang berjuang membantu Abi (KH As’ad Umar) untuk bisa mendirikan  STM 
Telkom di bumi Darul Ulum, bukanlah hal mudah untuk untuk bisa mendirikan  
sebuah sekolah kejuruan dengan memakai embel-embel “telkom” . sebuah embel-
embel yang  seakan sudah menjadi MITOS simbol kekerenan dan kekinian (lowh 
kok..).  embel-embel yang mampu mempesonakan dan menjadi daya tarik tersendiri. 
Tentunya membutuhkan perjuangan yang sangat alot, apalagi dengan jurusan 
Teknik Informatika. Saat itu, tahun 1996. belum ada sekolah negeri satupun yang 
memiliki jurusan itu, saat itu IT belum menjadi booming seperti saat ini. Yach itulah 
kehebatan beliau and friends  yang berakhir dengan indah. 
 
Siapa lagi beliau kalau bukan Ir Nurkoyin, aka biasa akrab dipanggil pak koyin. 
Sejak aku masih menjadi siswa di sekolah ini, saya sudah merasa kalau pak koyin ini 
mempunyai perhatian yang khusus buat saya. (Hue he he.. kok GR kon :D) He he 
emang jeruk makan jeyuk ? Maksud saya tuch dia suka ngajak ngobrol secara pribadi 
gitu, itu berarti sebuah perhatian khusus buat saya. Karena tidak banyak guru-guru 
yang seperti itu. Kalau anda alumni yang datang ke sekolah, sedikit sekali guru-guru 
yang menyempatkan diri ngobrol secara khusus dengan anda bukan?  
 
Pak koyin, guru yang juga dosen di Jurusan T Informatika Universitas 
Muhammadiyah  Surabaya dan Universitas Tujuh belas Agustus 1945 (Untag) 
surabaya, ini membuka dialog nya dengan mengomentari Petronas Twin Tower, 
karena barusan beliau aku kasih miniatur Petronas Twin Tower, Tower setinggi 452 
m kebanggan Malaysia itu. 
 
“Dulu Twin Tower ini sempat tertinggi di dunia, tapi sekarang sudah ada yang lebih 
tinggi lagi di Abu Dabhi”.  Pak koyin said. 
 
Yup ternyata memang benar, berdasarakan wikipedia. Twin Tower ini sempat 
menjadi tower tertinggi di dunia pada tahun 1998-2004. Tetapi akhirnya terkalahkan 
dengan Taipei 101 Tower yang tingginya 508 m, dan Sears Tower (US) yang 
tingginya 527 m. Kalo dibandingkan Monash? Hue he he jauh buanget. Kapan yach 
Indonesai bisa bikin Tower kebanggaan. Di malaysia memang senang sekali 
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membuat kejutan dan surprise untuk membuka mata dunia, dengan mengklaim the 
most- the most and the most. Banyak banget di Kuala lumpur papan nama-papan 
nama Mall-Mall baru yang di klaim sebagai pusat perbelanjaan terlengkap, terbesar 
di dunia kek, Pusat hiburan terbesar di dunia kek, Bandara Internasional paling besar 
kek. Yang saat ini masih under construction. Ini mungkin salah satu strategi 
Pariwisata malaysia untuk dijadikan Magnet para wisatawan manca negara. Padahal 
saat ini Malaysia adalah Negara yang jumlah turis manca negaranya paling besar di  
Asia Tenggara. Keren  euy…  
 
“Sekarang ini Malaysia memang semakin jauh meninggal kan Indonesia ya..” pak koyin 
said datar. 
 
Ya bener sekali, pembangunan di negara tetangga kita itu sangat gencar banget. 
Terutama pembangunan infrastucture. Jalan-jalan di Malaysia seakan ndak pernah 
berhenti deperlebar dan diperluas. Perasaan setiap saya jalan-jalan selalu ada jalan 
yang diperluas. Akan terasa sangat berbeda sekali jika anda jalan-jalan di Malaysia, 
jalan-jalan penghubung antar propinsi semuanya two way  sangat-sangat luas, mulus 
dan sangat lengang. Yach mungkin 4-6 kali lebarnya jalan-jalan antar propinsi di 
Pulau Jawa. Dan itu pembangunan infrasturcture sangat merata sampai ke daerah – 
daerah sampek desa-desa. Di Indonesia di pulau jawa saja kayak gitu apalagi di luar 
pulau jawa, infrastuktur jalan raya saja mungkin banyak yang tidak layak. Itulah 
mungkin mengapa pertumbuhan ekonomi di Malaysia sangat pesat dan pendapatan 
perkapita nya bisa 4 kali bangsa kita.  
 
Berdasarkan data dari worldbank yang dirilis  tanggal 14 September 2007. 
Pendapatan perkapita Malaysia 5,490 $ (peringkat 80 dunia) sedangkan Indonesia 
cuman 1.420 $ (peringkat 139 dunia). Disamping infastruktur, permasalahan 
administrasi dan birokrasi yang meskipun Malaysia ini negara feodal tapi 
birokrasinya jauh lebih bagus dibanding  Indonesia. Di Malaysia di bangun sebuah 
kota, yang sebelumnya hutan disulap menjadi kota , sebagai kota pusat administrasi 
kerajaan Malaysia. Putrajaya, ya kalo anda berlangganan TV Kabel Astro (punya 
Malaysia) mungkin bukan kota asing lagi. Ini kota sangat bagus banget, salah satu 
kota tujuan utama pariwisata di Malaysia. Semua pusat-pusat kantor pemerintah dan 
kementerian menjadi satu di kota ini, bangunanya khas arsitektur mirip timur 
tengah, dari jauh nampak seperti bangunan-bangunan masjid. 
 
“hem, begitu ya”. Pak koyin said mendengarkan cerita saya. 
 
Sebenarnya dak semuanya ketinggalan kok. Dalam bidang entertainment Malaysia 
ketinggalan 10 tahun dari Indonesia. Hue he he.. nama-nama orang Malaysia saja 
masih seperti nama kakek-nenek kita :D, Muhammad Azwan Bin Azlan, Ahmad 
Kamil Bin Mahmood, Siti Maimunah binti Hamsyah ha ha… ada kwajiban di 
Malaysia untuk mencantum bin dan binti di belakang nama aslinya. Pakaianya juga 
masih pakek Baju kurung :D, dak ada perubahan. Kalo orang Indonesia kan kreatif 
banget busana muslim pun bisa menjadi modis. Ndak seperti baju kurung yang 
cuman kain lebar dengan motif bunga-bunga dan berwarna nge Jreng. Hue he he…  



 

Suatu saat di Pesantren Darul Ulum [a humble short story] – Ahmad MukhlasonAhmad MukhlasonAhmad MukhlasonAhmad Mukhlason 
33 

 
Musik? Yach di Malaysia ndak banget.. itu-itu saja dan seolah dak ada 
perkembangan sama sekal. Masih seperti slam, exist, dll yang dulu pernah best di 
Indonesia. Satu-satunya icon nya Malaysia ya Siti Nurhaliza. Sehingga akhirnya 
malah justru musik Indonesia yang digemari di Malaysia. Nama-nama seperti Rossa, 
krisdayanti, Ruth Sahanaya, Ancha Irwansyah sangat ngetop banget disini. Dewa 
19, Radja, Ratu juga sangat familiar di Malaysia. Di Stasiun2 radio-radio 90% lagu 
yang diputar adalah lagu Indonesia. Sampek-sampek persatuan artis Malaysia 
ngadakan unjuk rasa ke persatuan Radio malaysia, karena radio-radio itu lebih 
banyak muter lagu-lagu Indonesia ketimbang Malaysia. Ya iyyalah lah wong emang 
ndak mutu, he he... di TV juga kalo ada live music yang dinyanyikan juga paling 
lagu kita. 
 
Film/Sinetron? Malaysia pun ndak banget… ketinggalan jauh ama kita yang saat ini 
semakin bermutu saja film-film indonesia. So jangan heran kalo sinetron-sinetron 
Indonesia yang sudah habis tayang dan dak laku di Indonesia sangat laris manis dan 
digemari pemirsa TV-TV di Malaysia dengan dikasih subtitle Bahasa Melayu. Tiap 
hari bahkan lebih dari sekali ditayangkan acara sinetron Indonesia, sebut saja 
Ratapan Anak Tiri, Nabila, Bawang Merah dan Bawang putih adalah sebagian dari 
sinetron Indonesia yang sukses di Malaysia. Film juga gitu di Malaysia mana ada 
Film bagus, yang jadi best malah film My Heart, Love Is Cinta, dll.  
 
Artis Malaysia? Hue he he.. kalo pernah ngeliat video klip musik malaysia. Mana 
ada yang ganteng atau cantik? He he.. pasti rambutnya gondrong, wajahnya dak ada 
estetikanya sama sekali, ndak banget deh :D. yach sebenarnya kita memang 
memiliki potensi yang jauh  luar biasa lowh… 
 
Hari menjelang dhuhur, banyak guru-guru pada masuk kantor. Heh aku jadi malu… 
karena aku kan memang pemalu hue he he… Ada Pak Badrus guru Olahraga 
dateng, Bu Titik , dan beberapa guru baru lainya yang ndak aku kenal. Ada juga TU 
baru. Yah baru saja setahun sudah banyak guru baru. Apalagi sekarang kan di STM 
Telkom ada pelajaran Biologi dan Kesenian hue he he... tentunya kan butuh guru 
baru. Ngomong-ngomong jadinya lucu kalao ada Biologi dan Kesenian di STM hue 
he he... Sebenarnya ini dulu sudah jadi unek-unek ku sejak lama when I was here 
yang juga sempat aku utarakan ke Pak MDF.  
 
Kenapa Biologi?  Karena Biologi satu-satunya mata pelajaran yang diujikan di 
SPMB yang tidak ada di STM Telkom DU, kenapa SPMB? Faktanya membuktikan 
bahwa ternyata walaupun STM Telkom itu sekolah kejuruan yang dari segi 
kurikulumnya memang disiapkan untuk mencetak tenaga terampil dan siap kerja 
selepas lulus sekolah, tetapi STM Telkom Darul Ulum ini unik. Alumninya 
mayoritas melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Memang ada sih yang memilih 
kerja, yang nganggur juga tidak sedikit, tapi kalo dilihat dari prosentase nya paling 
banyak melanjutkan kuliah. Unik memang, mungkin karena yang masuk ke STM 
Telkom Darul Ulum ini kebanyakan dari keluarga golongan menengah ke atas, tidak 
seperti SMK lainya yang biasanya berasal dari keluraga Menengah ke bawah. Nah 



 

Suatu saat di Pesantren Darul Ulum [a humble short story] – Ahmad MukhlasonAhmad MukhlasonAhmad MukhlasonAhmad Mukhlason 
34 

ternyata untuk tembus SPMB ini tidak mudah, salah satunya adalah karena ada 
biologi tadi. Yah mudah-mudahan dengan adanya tambahan pelajaran Biologi ini 
bisa menjadi ikhtiar sekolah agar alumninya memiliki kans yang lebih lebar lagi 
untuk bisa tembus SPMB. Saya dulu sempet mencontohkan STM Telkom Shandy 
putra Banjar Baru yang ternyata juga ada pelajaran biologinya, untuk 
menyampaikan aspirasi saya ini. 
 
Kedua, kenapa kok kesenian? He he..  jawabnya adalah pertanyaan juga. (lowh kok) 
Kenapa pelajar STM itu identik dengan tempat mangkalnya anak nakal, anak ndak 
rapi, identik dengan tawuran, identik dengan dak disiplin dan citra negatif lainya. 
Menurut hemat saya ini karena karena mereka dak punya  atau pun punya tapi 
nyaris tidak ada apa yang saya sebut dengan ‘sense of art and humanities”  jiwa 
seni/keindahan dan kemanusiaan. Kenapa demikian karena memang di STM 
pelajaran sosial humaniora dan kesenian nya sangat minimalis banget bahkan 
memang tidak ada pelajaran kesenian. Alasan kedua adalah karena di STM Telkom 
sendiri itu salah satu bidang keahlianya adalah Multimedia. Nah itu dia kita kan tau 
kalo Multimedia itu lebih identik dengan Art (seni) ketimbang ilmu keteknikan. 
Walaupun toch si Anak udah diajarin cara menggunakan komputer dan software 
untuk membuat animasi dengan flash misalkan, tapi kalo si anak ndak memiliki jiwa 
seni ya mana mungkin lah bisa bikin animasi yang bagus dan kreatif. 
 
But, that’s all just my humble opinion. Mungkin pak MDF memiliki alasan sendiri 
kenapa kenapa sekarang memasukkan pelajaran Biologi dan Kesenian di STM 
telkom, whatever itu semua adalah ikhtiar kita untuk membuat sekolah ini getting 
better and better. 
 
Sesaat kemudian datang Ustad Qusairy. Begitu datang dia langsung nagih janji: 
“Son mana film animasi berbahsa Arabnya, kamu bawa ndak?”. 
Glodak , twing-twing... Rasa bersalah menyerang diriku, karena aku udah lupa. Hue 
he he dasar pelupa. Tetapi otak jahatpun keluar. Aku jadikan si Andri kambing 
hitamnya. 
 
„Lowh dulu sudah aku kasih pak, aku kirim ke Andri. Emang sama Andri belum 
dikasih ya tadz“. Duing .. hi hi Si Andri kena. :D 
„Sorry tad filmnya dak bisa di download waktu itu“  Andri membela dirinya sendiri. 
 
Yach ya udah dach ntar saya carikan lagi di youtube.  Nampak banget wajah ustad 
qusairy memancarkan aura kekecewaan, dan  akupun cuman bisa sekedar merasa 
bersalah.  Ndak enak merasa bersalah terus menerus aku setengah memaksa Andri 
aku tunjukin link di youtube, film-film berbahasa arab  yang bisa di download. Ndak 
nyaman di ruang kantor si Andri mengajak saya di ruang MRIT ( Maintenance and 
Repair Information Technology) di lantai dua.  
 
Oke dech yuuk….!!   
Andri sampek mbolos dak masuk kelas fisikanya Pak Rifai. 
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“halah ndri.. sampeyan lek wes pinter ndak usah mlebu wae hi hi..” bujuk rayuku 
kurang ajar pada andri, hue he he… 
 
Kita pun beranjak ke lantai dua menuju ruang MRIT yang dimaksud. Sebelah 
tangga mau naik ke atas saya sekilas melihat Lab Multimedia 1. Wush keren banget 
lab. nya. Monitornya nya saja LCD sudah ndak pakek monitor tabung yang gede-
gede lagi. He he… jadi ingat waktu saya sekolah dulu. Komputernya masih cap 
jangkrik, prosesornya masih pakek Pentium x86. hi hi.. program yang di Install 
masih Wordstar, lotus, qbasic, dan pascal yang masih under dos semuanya. Hue he 
he… baru kemudian kelas dua baru ada windows 3.1, jadi ingat waktu pas mo ujian 
praktek windows 3.1, kita pada pergi ke rentalan komputer sekitar pondok. Abis kita 
rental si empunya Rental marah-marah besar. Bagaimana tidak lah wong rentalnya 
dak ngetik, tapi ngutak-ngatik windows 3.1 yah rusak deh windowsnya dan banyak 
file yang hilang bahkan ada yang dak bisa dipakek lagi dan terpaksa harus di install 
lagi. He he… jaman dulu. Sekarang ma dah beda rental komputer dah jadi warnet 
semua di Darul Ulum. Lagian anak-anak juga sudah banyak yang punya laptop 
sendiri.  
 
Di lantai 2 gedung SMK Telkom ini dipakai Lab dan ruang kelas putri dan sebagian 
ruang kelas 1 putra. Tepat di depan tangga ada Laboraturium Bahasa, neh lab. 
bahasa digunakan untuk praktikum listening, dan speaking pelajaran bahasa inggris 
dan bahasa arab, selain dipakai sebagai tempat test TOEIC. Di sebelah kanan lab 
bahasa ada Laboratorium Multimedia 2, kondisinya lebih bagusan lagi dari pada lab 
Multimedia 1 di bawah. Tempatnya juga nyaman, berkarpet dan ber AC dilengkapai 
dengan LCD Projector. Disebelah kiri Lab bahasa ada ruang MRIT, di ruang ini 
tempatnya teknisi yang ngurusin IT nya SMK Telkom Darul Ulum, yang diketuai 
Mas fifid. Ada juga Partoyo dan Sukma keduanya alumni STM Telkom DU yang 
direcruit menjadi staff MRIT di sekolah dan atas biaya dari DikMenjur katanya juga 
dikuliahkan ikatan dinas di Poltek Madiun, dengan catatan setelah lulus harus 
mengabdi sebagai staff MRIT tadi. Lumayan juga ada staff yang ngurusin IT nya 
STM telkom DU. Sebelah kiri ruang MRIT adalah ruang lab. elektronika dasar dan 
Telekomunikasi, sebelah kirinya adalah ruang laboraturium Teknik dan Jaringan 
Komputer(TKJ)  1. dan sebelahnya lab TKJ ada ruang perpustakaan. Sound nice 
bukan… dulu jaman ku kuliah hanya mimpi kalii punya ruang perpustakaaan 
sendiri. Lah wong buat ruang kelas saja dak cukup, bahkan sampek ada lowh 1 
ruang kelas yang disekat jadi 2 ruang kelas hue he he.. Mengenaskan banget. 
 
Kita masuk ke Ruang MRIT yang sebenarnya tidak seberapa luas itu, di dalam 
ternyata ada alumni yang baru lulus kemaren 3 cewek manis. Aku tanya katanya 
sekarang sedang kuliah di Politeknik Negeri Malang.  Yah di ruang itu seperti 
namanya terdapat banyak spare part alat-alat jaringan, beberapa komputer, printer 
dan scanner.  
 
„Sini aja mas pakek pakek kabel LAN biar internetnya lebih cepetan lagi“  
kata andri. Sambil menyolokkan kabel LAN di laptop ku. Buka  youtube.com  
Tuing-tuing... lumayan lambrat juga ternyata. 



 

Suatu saat di Pesantren Darul Ulum [a humble short story] – Ahmad MukhlasonAhmad MukhlasonAhmad MukhlasonAhmad Mukhlason 
36 

Yup akhirnya kebuka juga, aku masukkan keyword “arabic cartoon film”. Enter dan 
munculah beberapa link. Kemudian buka youtubecatcher.com untuk mendownload. 
Copy paste URL dari youtube.com ke youtubecatcher.com enter dan save as .flv. 
Tit… Tit.. yach lambrat banget ternyata. Aku yang biasa download di Malaysia 
dengan kecepatan 11 Mbps langsung ndak sabar nunggu  and surrender. 
 
“yach wes ndri ndak usah wae, ayyuk… makan saja aku dah laper, kamu katanya 
mo nraktik aku, mana? “. Hue he.. secara si Andri habis jura lomba website di 
Jombang dan di Yogyakarta duitnya tentunya banyak to.. he he… 
 
“yach mas belum waktunya pulang, aku kan dak boleh keluar sama satpam” Andri 
said. 
 „Walah gak popo, kan ada aku  :D“  I said. 
 
Akhirnya mau juga si Andri kebujuk, akhirnya kita: Aku, Andri, Fajar, Wawan, 
Arbi dan partoyo rencana  makan siang di CB II deketnya sekretariat pondok. Ketika 
saya keluar dari ruang MRIT itu dari sebelah kanan terdengar suara riuh manggil-
manggil namaku. 
 
“kak Mukhlason, kak Mukhlason!!”   yang ternyata suara itu berasal dari kelas putri. 
“Hello ..” sapaku sambil melambaikan tangan ku dan melempar senyumku yang 
paling muanis ke arah mereka. bak Seorang Artis Ibu kota yang sedang menyapa 
para penggemarnya. Hua ha ha… [ndak segitunya lagi..]. Kitapun segera ngacir 
keluar sekolah, ada satpam yang seharusnya mencegat si Andri tapi dia fine-fine aja 
no problem. Dengan mengendarai 3 Motor kita berenam menuju tempat makan. 
Lewat masjid ponti, asrama ponti, Akbid, Akperm Asrama X, Asram Asyaffiyah, 
Asrama I, Asram III, Asrama II, Pendopo Agung and finally nyampek juga di CB II. 
Sampek sekarang aku masih heran kenapa ini warung pakek nama CB II. Emang 
ada CB I, nyatanya juga dak ada. Terus kenapa namanya CB, semula aku pikir 
kepanjangan dari Cafe Bakso. Yach tapi la wong disitu juga dak jualan bakso. 
Mungkin jaman dulu kali ceritanya jualan baksonya, terus bangkrut, terus berubah 
orientasi jadi jualan warung nasi. Hue he he... Asaal aja. 
 
Kita Masuk bernam di warung yang dulu sempat jadi tempat favouritnya anak-anak 
itu, tidak banyak yang berubah bahkan nyarik tidak berubah. Tata ruanganya juga 
tidak berubah sama sekali. Yang jualan juga belum berubah. Yang aku hapal yang 
jualan ndut..., lucu , tapi cantik bangetz... dak tau namanya (hue hehe at least at my 
humble opinion). Di CB II ini yang paling aku suka, dan mungkin paling disukai 
juga sama orang-orang yang makan disini itu adalah sambal. Iya sambalnya uenak 
banget boo.. sambal tapi ndak begitu pedas, agak manis, wes pokoknya mantap 
banget dak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. “ Mak nyus” kalo boleh pinjem 
jargon  acara wisata kuliner di salah satu TV swasta nasional. Pokoknya sambalnya 
kagak Nahan dech. Seperti biasa saya pesan ayam panggang dan minum nya Es 
kacang hijau. Anak-anak latah juga ikutan menu yang sama dengan aku, cuman ada 
satu yang beda ada yang pesan es Jeruk.  
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Meskipun di dalam tempat duduknya masih kosong, tapi kita memilih tempat 
lesehan di luar.  Lesehan sambil menggelar tikar rasanya lebih dapet suasana 
keakarabanya. Lumayan juga nunggu sampek 15 menit lebih, padahal neh perut dah 
lapar banget. Hu.. hu.. finally we can eat. Mbak ndut penjual CB II itupun datang 
dengan membawa pesanan kami. Hemm benar-benar enak, sambelnya book.. 
apalagi dimakan rame-rame sambil lesehan begini. Es kajang ijonya juga mantap, 
semakin menambah kenikmatan makan siang hari itu. Yah akhirnya habis juga. Ya 
Itulalah, namanya juga  kenikmatan dunia, pasti cuman sesaat dan sekejap saja. 
Seenak-enaknya makanan apapun, dan semahal apapun cuman terasa nikmat di 
mulut dan tenggorokan saja, ketika sudah sampai perut sudah ndak berasa lagi. 
Apalagi kalau sudah dikeluarkan lagi dari perut? He he.. jijay siapa pun tidak akan 
mau. Itulah makanya orang yang hanya memikirkan perutnya sendiri kehormatanya 
tidak lebih dari yang dikeluarkan dari perutnya hueks.. janganlah menukar 
kebahagiaan akhirat yang kekal dengan kenikmatan dunia yang sesaat dan semu ini 
kawan… eman-eman bener. 
 
Usai makan, aku, fajar, wawan, dan Arbi kembali ke Asrama. Sedangkan si Andri 
dan si Partoyo kembali ke sekolah. Andri harus les tambahan pelajaran untuk 
persiapan UNAS (Ujian Nasional).. 
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Bagian : 1111.2222.3333.4.5555.6.7777.8.9.10 
 
 

At kota Jombang dan UNDARAt kota Jombang dan UNDARAt kota Jombang dan UNDARAt kota Jombang dan UNDAR    
 
“Allahu akbar.. Allahu Akbar…” . 
Suara panggilan adzan dhuhur itu berkumandang dari masjid Induk pesantren Darul 
Ulum. Merdu sekali suaranya, menggetarkan setiap hati orang yang 
mendengarkanya.  Tentu bukan santri sembarangan yang berani adzan di masjid 
pesantren besar sekaliber Darul Ulum ini. Rasanya malas banget mo ambil air 
wudlu, apalagi habis makan. Akan tetapi nurani ini bicara, „Allah memanggil 
hambanya untuk menunaikan sholat tuch“  padahal tiada yang lebih berhak 
dipenuhi panggilanya kecuali panggilan Allah. Teman kita saja bila memanggil kita, 
terus kita cuekin saja tentu sang teman marah bukan. Apalagi ini yang memanggil 
Allah untuk sholat di rumah Nya.  
 
Alhamdulilah nurani mampu mengalahkan nafsu malas. Aku pun segera beranjak ke 
kamar mandi, ambil anduk dan menikmati air di Darul Ulum yang subhanallah 
sueger banget. Beda banget rasanya mandi di kota dan mandi di daerah macam 
jombang ini. Airnya berasa masih sangat alami banget. Suegere reks.... Selesai 
mandi aku langsung bergegas ke masjid karena ternyata sudah iqamah. Seperti 
biasanya kalo jamaah dhuhur gini yang sholat jamaah sangat sedikit dan sholatnya 
pun ndak pakek wiridan panjang-panjang. Short time banget. Padahal sudah ada 
kebijaksanaan sholat dhuhurnya di masjid sengaja di akhirkan jam setengah dua, 
diharapkan karena jam segitu para santri sudah pulang sekolah sehingga bisa sholat 
jamaah di masjid.  Tapi yach nyatanya tetep sedikit saja. Berbeda sekali dengan 
jamaah sholat maghrib, selain yang jamaah penuh, tumplek blek wiridanya juga 
panjang buanget. „long time“. 
 
Selepas sholat dhuhur, si Fajar ngajak jalan-jalan ke Jombang kota. Wah jelas saya 
senang buanget too..., Meskipun jombang ini kotanya kecil, cuman sepanjang jalan 
merdeka yang jauhnya ndak ada 3 Km, tetapi di ibukota kota santri ini menyimpan 
sejuta kenangan tersendiri buat aku. Dulu hampir tiap jumat aku dak pernah 
melewatkan jalan-jalan ke kota ini. Yach biasanya cuman ngambil duit di ATM 
BCA deketnya ringin contong sama makan Soto dok di Jombang. Tapi itu sudah 
bisa jadi obat refreshing melawan kejenuhan di pondok. Masih inget lyn D2 , satu-
satunya angkotan desa yang menghubungkan Darul Ulum sampek pasar legi 
Jombang. Ada yang menarik jika naik lyn D2, karena lyn D2 ini melewati jalur 
pusat pendidikanya kota Jombang, bisa ketemu  dengan anak-anak berangkat 
maupun pulang dari sekolah. Tentu saja hal ini pemandangan yang menarik buat 
anak pondok bukan, di pondok ngeliat rambutnya cewek harram, tapi di lyn D2 ini 
Cewek pakek rok pendek pun buanyak. Hua ha ha..... Di Kota Jombang ini juga aku 
sama temenku pernah di mintain duit sama preman pasar legi. Hi hi.. menakutkan, 
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lah wong premanya bawa celurit. Mungkin karena kami anak pondok yang kelihatan 
kalem dan lugu, atau mungkin karena anak santri Darul Ulum keliatan tampang 
Tajir, hue he he.. maka jadi sasaran empuk para preman pasar legi jombang. 
 
Akn tetapi kali ini ke Jombangnya tidak dengan lyn D2, jadi rencana napak tilasnya 
ndak jadi. Yah ndak kebayangkan jika naik lyn D2, nunggunya itu lowh bisa-bisa 30 
menit nunggu di jomplangan sepur pintu masuk pondok, begitu juga pulangnya 
harus jalan sejauh hampir 2 km dari pasar legi sampek UNDAR (universitas Darul 
Ulum) masih pakai nunggu lagi bisa sampek 1 jam, yah namanya juga angkutan 
desa. Mobilitasnya orang ndeso kan yo rendah buanget to yo. Kali ini pakek 
Motornya fajar, yang dia bawa dari gresik. Jadi ceritanya dia pakek motor dari 
rumahnya gresik ke Jombang. Karena diajak jadi ya saya ngikut saja kemana dia 
pergi aku manut.  
 
Ndak sampek 15 menit kemudian, kita sudah nyampek Jombang. Ternyata tujuanya 
adalah di Universitas Darul Ulum Jombang. Si Fajar ada janjian dengan teman nya 
untuk ketemuan di UNDAR. Kita masuk ke Halaman UNDAR, di post satpam 
yang sudah kelihatan tidak terawat dan sudah tidak ada pos satpamnya itu telah 
menunggu 2 orang gadis cantik, yang satu agak bahenol sedikit aka Chuby bahasa 
gaulnya tapi tambah terlihat cantiknya, satunya lagi adek kecil imut. Karena belum 
kenal, akupun dikenalin dengan 2 gadis itu sama fajar. Yach ternyata justru adek 
kecil tadi itu lebih senior dari si gadis chubby satunya. Ternyata lagi si adik kecil itu 
alumni Darul Ulum angkatan 2002, se angkatan sama aku. Cuman dia dulu 
sekolahnya di MAK, kemudian melanjutkan kuliah di UNDAR dan sekarang 
menjadi s taf keamanan di Asrama Putri II Darul Ulum. Pantesan saja serasa sudah 
pernah kenal dan familiar dengan wajahnya. Secara dulu walaupun beda sekolah, 
tetapi satu gedung. Lah kok bisa? Ya bisa dung di Darul Ulum jaman dulu getooo.. 
Satu gedung untuk 3 Sekolah. STM Telkom Darul Ulum, MTs. PK (Program 
Khusus) Darul Ulum, dan MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan). „Ummi“ nama 
gadis mungil tapi manis tersebut. Seingatku dia dulu sangat terkenal di MAK. 
Terkenal karena ukuran tubuhnya yang mungil, tingginya setengah orang normal 
pada umumnya. Tapi dia sangat percaya diri, ndak minder, supel banget, lucu. 
Sehingga sering digodain teman-temanya tapi juga dicintai dan disayangi teman-
temanya. Sementara gadis satunya ternyata anak Banyuwangi, tetangga desaku, he 
he... sekilas gadis yang baru semester 5 Akademi Kebidanan Darul Ulum itu keliatan 
pendiam, cool. 
 
Sementar si fajar asyik mengobrol dengan si Ummi, saya lebih enjoy diam. Daripada 
SKSD(Sok kenal Sok Deket), malah justru terkadang membuat dak nyaman huehe. 
Saya lebih enjoy dengan anganku mengamati Bangunan Universitas Darul Ulum. 
Kampus ini nampak sepi, tidak ada hiruk pikuk kehidupan kampus seperti pada 
kampus-kampus pada umumnya. Bener-bener seperti kampus mati. Bangunan-
bangunan nya pun nampak tidak terawat, cat warna hijau itu terlihat semakin pudar, 
ditumbuhi lumut-lumut hijau yang seakan menggantikan warna hijau cat bangunan 
gedung itu. Halaman kampus yang pernah menjadi kampus yang sangat disegani di 
Indonesia ini pun terkesan tak pernah terawat. Banyak tumbyh rumput-rumput liar 
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disana-sini, lapangan basket di depan kampus itu pun terlihat sudah lama dak 
dipakek, karena lapanganya sudah hancur dan dibiarkan begitu saja. Tetapi kalo 
diperhatikan lebih mendalam, masih terlihat saksi-saksi bisu kejayaan Universitas 
Darul Ulum. Konon dulu katanya Universitas Darul Ulum ini, waktu jamanya yai 
Ta’in (KH Mustain Romly) adalah universitas islam swasta terbesar ternama dan 
paling disegani di Jawa Timur khususnya, dan bahkan mungkin di Indonesia. 
Sampek-sampek nama UNDAR  itu lebih populer dari pada nama Darul Ulum 
(Pesantren Darul Ulum) itu sendiri.  
 
Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang dulu itu tidak ada 
apa-apanya jika dibanding UNDAR, bahkan UMM dulu belajar banyak dan 
mengkiblat ke UNDAR. Alumninya pun sangat disegani dan banyak yang sukses 
dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan tidak sedikit yang sampai di level 
nasional kiprahnya. Salah seorang teman aku di UTP Malaysia, dulu katanya juga 
alumni UNDAR, karena ayahnya dari UNDAR itulah kita jadi akrab. Ayahnya 
sering nongol di TV, sebagai anggota KPPU, Syamsul Muarif namanya. Sudah 
menyelesaikan doktornya di Amrik. Setiap ayahnya nongol di TV si Anak temenku 
tadi selalu ngasih tau ke aku. “Mas Ayah tadi pagi muncul di Metro TV lowh” 
begitu biasanya dia ngasih tau ke aku. Terus langsung saja aku cari di 
metrotvnews.com. Itu salah satu potret alumni Darul Ulum, saya yakin di seantero 
nusantara ini, bahkan di Luar negeri, masih banyak lagi alumni UNDAR yang 
sukses. 
 
Akan tetapi kini kejayaan UNDAR masa lalu itu tinggalah kenangan, bak tinta emas 
dalam buku sejarah yang sudah usai. Tinggalah kini kampus UNDAR nan sepi 
seolah tinggal penyimpanan kenangan kejayaan masa lalu. Mungkinkah hanya 
karena konflik internal keluarga pengelola yayasan Universitas Darul Ulum, 
sehingga mengorbankan salah satu simbol kejayaan Islam Nahdiyin di Indonesia itu. 
Tidak adakah penyelesaian terbaik dan pengorbanan dari orang-orang yang berjiwa 
besar demi kebaikan ummat, demi kepentingan yang lebih besar. Akh.. rasanya aku 
terlalu kedil untuk memahami semua itu… bahkan hingga detik ini di kampus ini 
masih ada dua rektor.  
 
Satu kampus dua rektor? Kebayang ndak sih? Kebayang jelas kacaunya, bukan? 
Gimana civitas akademiknya, gimana wisudanya, gimana ijasahnya? Kan ndak 
mungkin to yo.. ijasahnya ditanda tangani dua rektor. Lek lucu… katanya sih 
wisudanya ada dua versi. Wisuda versi rektor A, dan Wisuda rektor B. Parahnya lagi 
ditengah kacaunya seperti itu, masih ada yang memancing di air yang keruh. 
Mungkin karena masing-masing kubu rektor A, dan Kubu rektor B bersaing banyak-
banyakan yang diwisuda, akhirnya banyak jalan pintas yang memudahkan 
mahasiswa untuk segera wisuda. Wah semakin kacau saja, Keadaan inilah mungkin 
yang membuat kampus ini ditinggalkan calon mahasiswanya. Apalagi di tengah 
persaingan bisnis pendidikan yang semakin keras ini. Perguruaan tinggi yang ndak 
mutu, apalagi terjadi internal konflik, pasti ndak ada yang ngelirik. Bahkan KH 
As’ad Umar pun berinisiatif mendirikan UNIPDU (Universitas Pesantren Tinggi 
Darul Ulum) ditengah mulai munculnya isu internal konflik di tubuh UNDAR. 
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 Kini UNIPDU pun walaupun belum bisa dikatakan sukses, sudah memiliki 
terobosan dengan mendirikan Fakultas Ilmu Kesehatan yang memiliki 3 jurusan: S1 
Ilmu keperawatan, D3 Keperawatan, dan D3 Kebidanan. Konon ceritanya KH 
As’ad juga sangat berkeinginan mendirikan Fakultas Kedokteran di UNIPDU dalam 
waktu dekat, setelah berhasil mendirikan Rumah Sakit „Unipdu Medika“ Darul 
Ulum yang bangunan sangat megah berdiri di Timur Kompleks Pesantren Darul 
Ulum, tepatnya di Desa Jogoroto. 
 
Lamunanku terjaga, saat si fajar  menepuk pundakku. Mungkin sudah selesai 
ngobrolnya, walaupun tak sedikitpun aku menangkap pembicaraan mereka. Hue he.. 
memang terkadang aku lebih menikmati dunia imajinasiku sendiri. 
 
„Yuk.. kita makan-makan dimana gitu, dimana Um tempat makan yang enak?“ 
Fajar. 
„lah kamu mintaknya yang gimana, yang lesehan atau warung biasa?“ Ummi. 
„emm.. lesehan aja yuk....!!“ Fajar. 
„oke di depan sono, sebelah barat pom bensin itu ada warung lesehan yang enak, 
tempat biasa nongkrongnya arek UNDAR“ kata Ummi sambil menunjuk ke arah 
Pom Bensin di seberang jalan, arah Timur Laut kampus UNDAR. 
„yuk....“ jawab kita kompak. 
 
Umi dan temanya jalan kaki menuju warung makan lesehan yang dimaksud, 
sementara aku dan fajar naik motor. Memang ndak jauh, cuman sekitar 500 meter 
dari kampus UNDAR. 
 
„Ayoo.. adek kecil, kamu saya gendong saja !! :D” kata fajar meledek Ummi. 
 
Sepeda motor yang kita tumpangi melaju indah melewati pertokoan simpang tiga. 
Sejenak simpang tiga ini, mengingatkan aku akan cerita masa lalu. Di simpang tiga 
ini ada beberapa nama warnet yang masih aku inget , maklum dulu di pondok belum 
ada warnet. Simpang tiga net, Zip net adalah beberapa nama warnet yang masih aku 
inget. Dulu ada 2 orang teman aku kena sial, ketahuan keamanan pondok, pas lagi 
asyik nge net. Yach karuan aja dipetal gundul di tempat, dulu itu ndak tau apa 
alasanya ke warnet saja haram. Padahal sekarang ini sudah ada banyak warnet 
menggantikan rental komputer di Darul Ulum. Mungkin saat itu civitas akademik 
darul ulum belum dewasa, menganggap Internet identik dengan membuka situs 
porno :D. Walaupun memang anggapan itu tidak sepenuhnya salah. 
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Mencicipi wisata Kulinernya nJombangMencicipi wisata Kulinernya nJombangMencicipi wisata Kulinernya nJombangMencicipi wisata Kulinernya nJombang…………    
 
Selang lima menit kemudian, sampailah kita di Warung lesehan yang katanya sudah 
terkenal di seantero kota jombang itu :D. Setelah parkir motor, seorang bapak-bapak 
menyapa kami ramah. 
 
“Monggo mas…..”  
Kata Bapak itu yang sedang asyik mengambil buah mangga, yang pohonya rimbun 
nan rindang mengatomi tempat makan warung lesehan itu. 
 
Warung lesehan itu nampak sepi, malah terkesan neh warung udah lama ndak 
jualan lagi gitu. Tempatnya sejuk dan rindang banget. Terdapat sekitar 5 gubuk-
gubuk kecil, dimana di setiap  gubuk itu terdapat satu meja. Kami memilih gubuk  
yang paling pojok, yang kelihatanya paling asyik.  Ketika kami berempat sudah 
mengambil posisi masing-masing melingkari meja bundar itu. Eh ternyata ada tahi 
burung nya, kotor pulak :D. yah payah  banget.. masak makanan pembukanya 
sambil tahi burung. Hi hi jijay dach Kami pun pindah tempat yang lebih bersihan, 
akhirnya dapat di gubuk paling depan. Tak lama berselang si pelayan dengan mimik 
ogah-ogahan (ndak dandan) ngasih menu ke kita.  
 
Sekilas nampaknya sama saja, standar cuman lalapan-lalapan doang, mulai tahu 
tempe, ayam, bebek.  
 
„Ayo adek kecil silahkan dipilih menunya“ kata fajar mempersilahkan ke Ummi. 
„Tahu sama tempe saja...“ kata Ummi dan temanya. 
„yah mosok adoh-adoh kesini cuman, makan tahu dan tempe tok?“ 
„yo wes manut..“ balas ummi. 
 
Akhirnya  kami memesan menu yang kelihatanya paling beda sendiri. “ayam bakar” 
lumayan murah cuman 5000 an. Yah tapi sayang banget ayam bakarnya Not 
Available . 
 
“Wach maaf mas ndak ada, dah lama dak jualan ayam bakarnya” She said.   
Yach ini orang kalo udah lama dak jualan kenapa masih dimasukin dalam menu, 
bikin pelanggan kecewa saja. Akhirnya kami pesan yang ada saja. 4 porsi ayam 
goreng 2 gelas jus orange, dan 2 gelas jus tomat. 
 
Sambil nunggu, kami ngobrol ngalur ngidul. Kali ini aku mulai menikmati obrolan 
terlibat dalam obrolan, ndak seperti waktu di depan UNDAR  sebelumnya. Pertama 
seperti biasa sesama alumni yach mengenang masa-masa SMA dulu, yach lucu dan 
rasanya ndak pernah bosan-bosanya mengingat  masa yang kata orang adalah masa-
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masa paling indah itu. Ada aja yang membuat tertawa… kebetulan salah satu teman 
akrab ku di asrama dulu juga anak MAK, sehingga sedikit banyak tau kehidupan di 
MAK. Yach apalagi yang diomongin kalo bukan masalah pasangan-pasangan waktu 
jaman SMA dulu. Walaupun Darul Ulum itu pesantren jangan salah kira, di 
pesantren ini banyak virus-virus merah jambu menyerang para santri.  
 
„Kabare si Deden sama si Anu itu dulu gimana ya sekarang?“. 
 
Ternyata  almost pasangan-pasangan kala SMA itu tidak ada yang berlanjut, cinta 
pun putus begitu saja. Seiring perjalanan waktu yang membawa mereka ke dunia 
kesibukanya masing-masing. Kata-kata cinta, sanjungan pada pasangan sang kekasih 
pujaan hati, bahkan janji setia sehidup semati seakan terbang melayang, dan 
menguap begitu saja dibawa perjalanan waktu. Yah namanya juga cinta, “witing 
tresno jalarin kulino” jadi kalo dibalik, lantaran wes ora kulino ketemu robohlah 
pohon-pohon cinta itu.  Akan tetapi ada juga yang cinta mereka berlanjut, bahkan 
akhirnya menikah. Lulus bareng, kuliah bareng akhirnya menikah. Pembicaraan 
berlanjut dengan pertanyaan klasik. 
 
„kapan menikah?“  
 
hue he he....  
Ini mah pertanyaan fardlu ain kalo sesama alumni saling ketemu. Kebetulan kami 
berempat statusnya masih single. Jadi pertanyaan kayak gitu sangat sensi banget 
sebenarnya. Apalagi buat seorang perempuan macam Ummi, mungkin pertanyaan 
itu sangat sensi banget buat dia. Jikalau saya berada pada posisi Ummi, dalam usia 
segitu tentu perasaan takut belum dapet-dapet jodoh sering menghantui. Tapi Jodoh 
memang bener-bener rahasia Tuhan, tidak sedikit perempuan yang sampai umur 
kepala empat pun belum ketemu jodohnya. Bahkan ada seorang profesor 
perempuan, pakar hidrologi dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS 
Surabaya yang belum ketemu jodohnya di usianya yang sudah senja. Mungkin itulah 
jalan Tuhan terbaik untuk nya. 
 
“Monggo mas….” Kata pelayan itu sambil menyodorkan pesanan kami. 
 
Hmmm.. sedap banget, mengugah selera banget, karena ayamnya barusan digoreng 
dan nasinya juga masih hangat. Semuanya serba masih HOT, pantesan lama 
nunggunya. Hampir 30 menit boo…. Perutku mendadak laper lagi, padahal 1 jam 
sebelumnya barusan makan di CB II. Slurrp…. Ngiler rasanya. Hue he he…. 
Karena lalapan jadi makanya ndak pakek sendok, langsung pakek tangan.  
 
“Nyam nyam…. Uenakee poll…”. 
Sambil menikmati lalapan Ayam Goreng. Ummi melanjutkan ceritanya. Berbagi 
pengalamanya sebagai staf keamanan di Astri (Asrama Putri) II Darul Ulum. 
Asrama asuhan KH Tamim Romly. Jangan dikira, meskipun di pesantren asrama 
putripun banyak kenakalan santri putri pula lowh, mbolos ma udah biasa, pacaran 
apalagi. Salah satu larangan yang terbaru adalah larangan membawa HP (hand 
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phone). Memang buat kita handphone adalah alat komunikasi vital, tapi buat para 
santri ini untuk mencegah hal-hal yang berbahaya, maka ada kebijaksanaan 
pesantren Darul Ulum yang melarang santri untuk membawa Handphone. Tetapi 
namanya juga santri, masih banyak juga yang bandel tetap bawa HP. Maka dari itu 
keamanan pondok Darrul Ulum, sering mengadakan Sidak(Inspeksi Mendadak) di 
dalam asrama. Staf keamanan mengadakan penggeledahan secara mendadak di 
kamar-kamar. Jika ditemukan, maka handphone pun disita oleh keamanan, tidak 
hanya disita tetapi juga menjadi hak milik keamanan. Lowh kok enak saja. 
 
“Ya salahnya sendiri, melanggar peraturan pondok. Dulu kan ketika ndaftar mereka 
dan orang tua mereka udah menandatangani surat pernyataan  bersedia mematuhi 
peraturan pondok, beserta segala konsekuensinya” Umi said berapi-api. 
 
Hp-hp hasil sitaan itu kemudian diuangkan, dijual ke counter-counter HP, kemudian 
hasil penjualan HP digunakan untuk membangun pondok, jadi dibelikan material, 
tidak dibelikan makanan. So  tidak ada  yang masuk ke perut pengurus pondok kan? 
Kilah Umi. Ternyata kebijakan pondok seperti itu, tidak jarang menuai protes dari 
wali santri. Mmm…. maklum tidak sedikit HP hasil sitaan itu yang High End, secara 
orang tua santri darul ulum kan pada tajir-tajir habis. Lah kok disita begitu saja, 
mungkin alasan mereka membawa HP kan biar komunikasi dengan orang tuanya 
lancar. 
 
Tetapi akhirnya orang tua santri mengerti dan tidak bisa berbuat banyak juga, 
mereka telah menandatangani kesepakatan sebelum  menitipkan putra-putri 
kesayangan mereka di Darul Ulum. Itung-itung amal jariyah, mbangun pondok. 
Siapa tau itu bisa jadi amalan pahala yang akan terus-menerus mengalir ketika dia 
sudah passed way kelak. 
 
“hmm.. Alhamdulilah. Kenyang euy…” 
Ndak terasa, makan sambil ngobrol, makanan lalapan ayam didepanku tersikat 
habis. Abis mantap bangat sambalnya :D. Obrolan berlanjut dengan 
penandatanganan MOU (memorandum Of Understanding) antara Ummi dan Fajar. 
Hue he he.. ndak segitunya kalee… maksudnya tuh ada kesepakatan bersama gitu 
lowh. Gini ceritanya…  Kebetulan si Fajar, Sarjana Hukum Islam dari Fakultas 
Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini punya usaha 
counter penjualan HP di yogyatronic, pusat penjualan barang elektronik  terbesar di 
kota budaya itu. Dan si ummi kan sering dapet HP Rampasan hue he .. jadi 
singkatnya si Fajar bersedia jadi penadah HP rampasan tadi getoo… kerja sama yang 
saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) bukan? Fajar dapet barang murah si 
Ummi dapat penadah, so ndak susah-susah menguangkan HP hasil rampasan itu. 
 
Setalah kesepakatan itu, kami pun pamitan berpisah. Ummi dan temanya balik ke 
UNDAR sementara aku sama fajar balik ke Pondok. Pertemuan yang 
menyenangkan, walaupun sebentar. 
 
„Bye…. “ salam perpisahan diantara kami. 
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Motor Honda fajar pun melesat kencang ke arah timur sepanjang jalan raya propinsi, 
Jombang-Surabaya itu. Sempat berhenti di stopan lampu merah dekat Tirta Wisata 
Jombang. Yach tempat ini bukanya tambah bagus, tapi malas semakin terlihat ndak 
terawat… padahal salah satu icon pariwisata di kota ‘santri’ Jombang ini lowh. 
Heran juga she sebenarnya, bukanya tempat wisata ini ndak gratis… kalo mau 
masuk juga pakek bayar karcis, lah kok bisa bangkrut. Aneh bin Ajaib, tapi bisa 
dijadikan salah satu contoh proyek dari bejibun bisnis pemerintah yang tidak 
dikelola dengan baik. Padahal dulu di tempat ini aku dan teman-teman se asrama 
pernah diajak, ditraktir  renang bareng  sama ust. Mahfudz Ambari. Hue he.. pernah 
juga diajak mas ku nonton dangdutan di tempat ini pas hari ulang tahunya TNI di 
Kabupaten Jombang, pakek tiket VVIP :D.  
 
Belum nyampek Darul Ulum, tiba-tiba hujan turun meradang. Kami pun berhenti 
pakek mantel sebentar. Karena tertutup mantel jadi saya dak teu jalan, tau-tau 
sepuluh menit kemudian nyampek dah di  Darul Ulum.  
 
Yach tiba-tiba begitu membuka mantel dah nyampek di depan kompleks Asrama 
putri Muzamzamah, tepatnya di LAC( Language Access Centre) Darul Ulum. 
Ruang LAC ini berada di Fakultas Sastra Universistas Pesantren Tinggi Darul 
Ulum. Dulu sebelumnya gedung ini adalah gedung STIBA DU (Sekolah Tinggi Ilmu 
Bahasa Asing Darul Ulum), kemudian setelah berdiri UNIPDU di mergerlah semua 
sekolah tinggi (STIBA dan STAI) dan akademi (Akper dan Akbid) di Darul Ulum 
dibawah satu atap UNIPDU. Yang gedung nya berdiri megah di belakang gedung 
MTs PK.  
 
Di depan ruang LAC itu nampak beberapa orang sedang duduk-duduk, ngobrol-
ngobrol. Bahkan ikhwan-akhwat, padahal di asrama putri lowh... Aku sendiri 
sebenarnya agak riskan, karena ini kan di kompleks Asrama Putri. Yach tapi 
ternyata disitu juga campur, pertama kali pas mau masuk ketemu sama Hafidz, 
penghuni ibnu sina 4 tempat aku numpang, lagi ngobrol sama seorang Akhwat. 
Kayaknya seh yayang nya he he.. may be. Anggota staff keamanan kan gak apa-apa 
‘pacaran’ di pondok, wes gede mungkin. Masuk ke dalam aku ketemu  mas Noordin, 
penghuni asrama ibnu sina 4 sekaligus pembina asrama ini ternyata yang mbaurekso 
Language Access Centre Darul Ulum ini. Mas noordin menyapa aku dan fajar 
dengan ramah banget, dengan senyuman nya yang dalam. Keliatan sedang sibuk, 
sedang dikerubutin para akhwat. Hu hu... bikin ngiri :D. 
 
Ruangan seluas ruang kelas ini, terasa nyaman banget. Adem... apalagi emang lagi 
hujian.. wew.. tambah uadem. Sekilas ruangan ini mirip salah satu ruangan di 
Language Centre ITS, Self Access Centre namanya. Cuman disini lebih sederahana. 
Di ruangan itu ada beberapa rak buku laiknya perpustakaan berisi koleksi yang 
sekilas nampaknya the all in english. Buku, majalah, newpapers, semua all in 
english. Setelah kubuka-buka lumayan lengkap juga bukunya, banyak banget buku 
tentang TOEFL, TOEIC dan bala tentaranya. Ada majalah Kangguru, majalah 
gratis yg dulu saya pernah dikirimin juga, terarsip dengan rapi  disini. Ada juga 
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koleksi skripsi Mahasiswa S1 Sastra Inggris Fakultas Sastra UNIPDU. Skripsinya all 
in english juga ternyata, kirain pakek bahasa Indonesia hue he he..... 
 
Puas membongkar buku-buku di LAC jalan disebalahnya ada beberapa peralatan 
yang biasanya dijumpai di Laboratorium bahasa, head set dan playernya. 
Sebelahnya lagi Ada TV lumayan Lebar, lagi diputar Film berbahasa inggris. Ada 
beberapa akhwat sedang asyik nonton di depanya. Sebelahnya lagi ada beberapa set 
komputer yang terkoneksi dengan Internet, aku lihat beberapa akhwat sedang asyik 
chating dan buka friendster disitu. Di sudut paling ujung ada satu set meja kursi, 
nyaman banget.  
 
Eh ternyata disitu aku ketemu saya Adib Matsuki, alumni STM Telkom  tahun 2005, 
yang sekarang sedang ambil jurusan D3 Sastra Jepang di Fakultas Sastra UNIPDU. 
Sekilas lucu memang... dari STM ambil sastra Jepang hue he he.... yach tapi 
namanya juga pilihan hidup. Sah-sah saja… yang penting menuruti apa kata hati 
nurani, Insya Allah kita bisa menikmati hidup ini. Si Adib terlihar sangat sibuk dan 
kelelahan banget, dia lagi bikin pohon sakura dari kertas. Cabang pohon yang 
banyak rantingnya dimodifikasi jadi pohon bunga sakura, dengan bunga sakura dari 
kertas, he he..  sambil bantuin menghias ranting itu aku ajak ngobrol. 
 
„Gimana kabarnya dib?, Ohayo Gozaimasu, ogenki desu ka?“  kataku membuka 
pembicaraan. Sok pintar bahasa jepang. 
„alhamdulilah sehat mas“ he said. 
“Kok sendirian dib, temanya mana?” I said. 
“Dah capek mas.. dari tadi pagi” he said. 
“Emang mo ada acara apaaan dib, kok bikin kayak gini segala?, kapan selesainya 
nya nempel segini buanyak nya..” he said. 
“Itu mas, besok hari Rabu, 2 hari lagi, Mo ada kunjungan dari Konsulat Jendral 
Jepang Surabaya ke Darul Ulum. Itu mo sosialisasi Informasi Beasiswa dari 
Pemerintah Jepang” he said. 
“Wah boleh juga tuch, yah sayang besok saya dah balik,.. dak bisa ikutan dung..” I 
said. 
“Mas Mukhlason bisa bantu saya sebentar ndak, kesini…” Tiba-tiba mas Noordin 
memanggil saya. 
“ Iya mas…” kataku sambil beranjak pergi ke tempatnya Mas Noordin. 
„ini lowh mas... gimana ya caranya ngerubah profile kita di Friendster..” Mas oordin 
said. 
 
Hi hi, oalah ternyata Friendsteran juga too... batinku dalam hati. Keren emang FS 
ini dah membooming di jagat maya, menjadi situs papan atas yang paling sering 
dibuka di negara-negara seperti Indonesia, malaysia, filipina. 
 
Walaupun tiap hari saya buka friendster, dan utak-atik friendster ternyata sempat 
bingung juga gimana cara ngerubah profile, he he.. ini situs memang agak ndak user 
friendly, mungkin programmer nya FS ini ndak pernah ngambil mata kuliah 
Pemrograman visual maupun Interaksi Manusia dan Komputer, suka mbolos kalee 
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atau bahkan jangan2 ndak pernah makan bangku kuliah. Yo mesti mosok bangku 
kuliah dipangan :D. But, finally I got it. Seneng banget akhirnya ketemu juga, cara 
ngerubah profile FS. Lega rasanya… Tadi udah adem panas, apalagi dikerubutin 
banyak cewek lagi disitu , kan kehormatanku sangat dipertaruhkan hue he he… apa 
kata orang nanti katanya udah ambil master, di luar negeri pula, pada bidang ilmu 
komputer dan informasi, mosok ngerubah profile Fs nya ndak bisa :D. hehe 
sebenarnya udah nyiapin alasan, seandainya ndak bisa aku akan jawab, sorry yach 
saya ndak ambil bidang minat perFriendsteran  di bangku kuliah. He he ngacau 
banget. 
 
“Makasih mas mukhlason”, kata Mas noor din. Mas noordin and friends nampak 
kegirangan.. :D. Belum beranjak dari situ, ada cewek  ngajak kenalan dan ngobrol. 
Tapi dasar aku ini paling  susah mengingat nama orang lain. Yang aku inget dia 
lumayan cakep, anak Banyuwangi, alumni pesantren Gontor, dan sekarang lagi 
kuliah di Jurusan S1 sastra inggris Fakultas Sastra UNIPDU.. 
 
Saya kembali menyelusuri  seluruh sudut ruangan LAC. Sesaat terkagum dengan 
sosok Mas Noordin. Katanya dia sendirian yang ngelola, dan memperjuangkan 
eksistensi  LAC Darul Ulum ini. Mulai ngurusin koleksi buku perpustakaan, 
internet, dan  semua perlengkapan di situ belum lagi ngurusin jasa-jasa pelayanan 
LAC seperti penyewaan buku, jasa penerjemahan , dll. That’s all mas noordin ini 
yang ngurusin termasuk kerjasama dengan pihak luar seperti Kangguru Australia. 
Satu lagi hal yang aku kagumi dari mas noordin ini, meskipun salah satu kakinya 
sakit (mungkin karena kecelakaan) sehingga kemana-mana dia harus pakai 
penyangga kaki, tetapi beliau ini memiliki semangat hidup dan jiwa pengabdian 
yang luar biasa.  
 
Sudah 12 tahun lebih beliau ini di Darul Ulum, dimulai saat belajar si SMA Darul 
Ulum 1, lulus tahun 1998. kemudian  mas yang aslinya dari desa Keplaksari 
Peterongan, sekitar 5 menit dari Darul Ulum, ini melanjutkan di jurusan sastra 
inggris STIBA Darul Ulum. Sekarang mendedikasikan hidupnya di Darul Ulum, 
selain sebagai pengelola LAC juga sebagai Pembina Asrama Al-faraby pondok 
induk, pesantren Darul Ulum. Tidak banyak lowh, malah nyaris ndak ada alumni 
Darul Ulum yang mau mengabdikan diri di almamaternya :D. Apalagi hari gini 
lowh, saat-saat materi  digunakan sebagai tolok ukur tingkat kesuksesan dan 
kebahagiaan seseorang, kata-kata pengabdian ‘devotis’ itu sangat muachal buanget 
harganya. Apalagi sudah lebih dari sepuluh tahun pengabdian, sebuah prestasi yang 
sangat luar biasa di mata saya, walaupun mungkin sangat kecil di mata orang lain. 
 
Hujan di senja itu masih sangat deras mengguyur bumi darul ulum yang damai, 
sesekali kilat dan petir menunjukkan keperkasaanya. Sambil nunggu hujan reda aku 
sama fajar sekalian sholat ashar di situ, ambil air wudlu di kamar mandi dekat LAC 
kemudian sholat di sela-sela rak buku. He he… ndak pakek alas pula. Selepas sholat, 
alhamdulilah hujan tiba-tiba reda. Mungkin karena doaku kali ya… :D, emang 
do’anya Wali sak jek sak yuk langsung dikabulkan Allah swt. He he .. iyalah gini-
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gini kan calon wali juga. Wali murid maksudnya :D. Karena hujan sudah reda aku 
sama fajar, segera pamit balik ke asrama. 
 
“sayonara…..” I said specially to Adib. Kemudian adib njawab dengan bahasa 
jepang yang aku sendiri ndak tau artinya :D dasar kempo (kemeroh poll..). 
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Napak tilas Ngaji kitab kuning….Napak tilas Ngaji kitab kuning….Napak tilas Ngaji kitab kuning….Napak tilas Ngaji kitab kuning….    
 
Senja di bumi Darul Ulum yang basah perlahan berangsur pergi, digantikan malam 
yang menutup hariku yang lelah. Suara Adzan bergema dari menara yang menjulang 
tinggi di masjid induk pesantren darul Ulum, menyambut pergantian siang oleh sang 
malam.  
 
Aku baru saja selesai mandi, kemudian ganti pakek sarung, get ready  untuk sholat 
jamaah di masjid. Si hafidz yang pembina asrama  ibnu sina, dan cak noordin yang 
pembina asrama Alfaraby mulai sibuk, mengerahkan ‘ngobrak-ngobrak ‘ para  santri  
untuk sholat jamaah di masjid. Abi (KH As’ad Umar) sangat menekankan sholat 
jamaah maghrib ini di masjid, makanya Abi sangat mewanti-wanti  seluruh pembina 
asrama.  
 
Sejenak kemudian rombongan Gus Hemik (Dzul Hilmi As’ad, putra KH As’ad 
Umar) yang khas dengan suara terompahnya terlihat dari bilik kamar 4 ibnu sina, 
dah berangkat ke masjid. Dulu waktu jaman saya masih mondok, KH As’ad sendiri 
yang jadi Imam sholat maghrib di masjid, dan pembina asrama saya dulu selalu 
memerintahkan penghuni asrama ku untuk nganter, jadi pengiring di belakang Abi. 
Baik ketika mau berangkat ke masjid, maupun balik dari masjid ke ndalemnya abi, 
rasanya ada kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri jika kita bisa nganter kyai yang 
pernah jadi anggota DPR pusat dari partai Golkar ini. Walaupun cuman dapet cium 
tangan doang, he he.. jadi ketika sudah nyampek ndalemnya  Abi membalikkan 
badanya kemudian mengulurkan tangan kananya, dan kita berebut untuk cium 
tanganya Abi. Ngalap barokah ☺.  
 
Tapi sejak Abi terkena stroke dan akhirnya lumpuh, dan kemana-mana hanya bisa 
dengan kursi roda dengan didorong oleh santrinya, Imam sholat maghrib 
dilimpahkan ke putra-putra beliau. Yang paling sering menggantikan adalah  gus 
hemik, atau biasa dipanggil dengan Gus Edo. Putra KH As’ad, yang alumni IAIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta ini terkenal dengan suara bacaaanya yang khas. Nada 
bacaanya meliuk-liuk indah di setiap akhir bacaan ayat.  
 
Begitu rombongan gus hemik, nyampek di masjid. Seketika itu juga suara iqamah 
dikumandangkan. Dan aku perlahan keluar dari Asrama menuju masjid, sengaja 
memang pengen sholat di belakang he he... bener juga ketika nyampek masjid dah 
penuh ruang utamanya. Dapet di serambi masjid yang  baru. Keramiknya masih 
baru, lebih bersih, jadi lebih nyaman buat sholat apalagi kalo ndak bawa sejadah 
kayak aku gini he he.. Ruang utama masjid ini mungkin memang sengaja tidak 
direnovasi, dibiarkan seperti aslinya. Hanya atapnya saja yg diganti, itupun karena 
bocor. Jadi hanya serambi masjidnya saja yang diperluas, itu saja sebenarnya sudah 
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ndak muat, apalagi kalau pas sholat jumat, sebagian santri harus rela jumatan di 
asrama-asrama. 
 
Seperti biasanya, kalo sholat jamaah maghrib, sholatnya puanjang dan perlahan 
buanget. Belum lagi wiridanya yang juga puanjang banget, ditambah doanya. Jadi 
yah tambah puanjang… buat yang hatinya bersih tentu saja ini adalah saat-saat yang 
meneduhkan jiwa, tapi buat yang hatinya sedikit ternoda tentu ini adalah saat-saat 
yang menyiksa. Sehingga tidak sedikit santri yang abis sholat langsung ‘mak 
plencing’ balik ke asrama ndak pakek wiridan. Hayah.. namanya juga manusia. 
Ndak semuanya putih, ada yang hitam, dan abu-abu. Bahkan mungkin berwarna-
warni kayak pelangi :D.  
 
Mungkin 30 menit kemudian, sholat wiridan dan doa plus sholat sunah rawatib 
b’diyah maghrib baru selesai. Para santri langsung menggelar sajadahnya 
memanjang dari tempat imam, sampai serambi asrama  paling ujung tempat sandal 
gus Hemik sudah disiapkan. Para santri berjajar duduk posisi seperti ‘duduk diantara 
dua sujud dalam sholat’ sepanjang sajadah itu. Bak sang raja yang turun dari istana 
dan para abdi dalem yang hormat pada sang raja, para santri berebut salaman 
dengan Gus hemik. Sementara aku sengaja ndak ngantri salaman, males.. secara gus 
Hemik masih muda getoo, kurang karisamatik he he batinku dalam hati. Lagian cara 
menghormati seseorang kan dak harus kayak gitu. Ada pergeseran nilai pada diriku, 
padahal saya dulu dak pernah absen ngantri salaman kayak gitu. Alasan lainya 
males ditanya-tanya. Biasanya dia bisa membedakan santri dengan non santri 
dengan alumni juga, biasanya langsung ditanya macem-macem gitu, kan ndak enak 
di hadapan santri yang banyak begitu. Aku kan low profile he he he… akhirnya gus 
Hemik kembali di ndalemnya diiringi para santri setianya. 
 
Aku sengaja pengen ngendon di masjid, ndak beranjak pulang ke Asrama. Biasanya 
kalo malam sabtu- malam senin dari abis maghrib sampai isyak Gus Cholil ngaji 
kitab tafsir „jalalain“ Alquranul karim. Kitab tafsir alquran yang biasa dikaji di  

pesantren-pesantren NU(Nahdlatul Ulama).  Tiba-tiba muncul si Andri Santoso, 
menghampiriku. Anak kelas 3 STM Telkom, yang sudah aku anggap seperti adikku 
sendiri ini :p. 
 
„mas, gimana pesenan celana batik sampean dulu, mo diambil kapan?“ kata Andri 
sambil mengambil duduk disampingku. 
“oh ya, jadi kamu belikan to? “ kataku sambil setengah tertawa.  
“ya, jadilah mas….itu ada di kamarku..” kata andri serius. 
„ya udah, ntar abis sholat isyak  aku ambil yak...“. 
 
Sebenarnya dulu aku cuman iseng, ngerjain si Andri saja. Waktu itu si Andri lagi 
PSG(Pendidikan Sistem Ganda) aka kerja praktek gitu lah, kebetulan dia dapat 
tempat di PT Telkom Kandatel Yogyakarta. Ya meskipun dia di Indonesia aku di 
Malaysia kita masih sering banget komunikasi, lewat chating :D. Waktu itu aku 
ngelihat banyak teman-teman dari Indonesia di UTP yang pakek celana batik, aku 
pikir kayaknya asyik , indonesia banget. Kebetulan tau kalau si Andri pas di yogya, 
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ya kebetulan banget. He he dan ternyata dibelikan beneran, dan masih disimpan 
rapi. Padahal sudah hampir 6 bulan sebelumnya belinya itu celana batik. 
 
Sambil nunggu gus Cholil datang, kita ngobrol ndak genah di serambi masjid itu. 
Walaupun aku sama Andri terpaut 6 tahun, tapi ndak tahu kenapa kalau ngobrol 
sama dia nyambung-nyambung saja. He he.. tapi ya tetep konteksnya tidak bisa 
seperti teman sebaya. Tetap seperti kakak dan adiknya, Jadi yach banyak aku yang 
nanyak pertanyaan-pertanyaan ndak penting. Si Andri ini anaknya cerdas, sifat 
keinginan tahunya gede banget, suka baca jawapos kayak aku, jadi kalo ngobrol 
nyambung. Satu pertanyaan yang selalu aku tanyakan ke dia, dan dia sangat malas 
banget menjawab dan bosan banget dengan pertanyaanku yang satu itu. 

 
Gimana kabarnya Dina, ndri?” ha ha… 
“ya ndak gimana-gimana…, ndak ada pertanyaan lain ta…” jawab andri kesal. 
 
Halah.. padahal sebenarnya seneng wae, dasara Andri!!. 
Dina itu anak kelas 3 SMA Darul Ulum 2, anaknya cantik, manis, dan tentu saja 
pintar. Teman SMP andri di SMP Negeri 3 Peterongan Darul Ulum. Kebetulan 
meskipun hanya lewat chating dan Friendster aku juga sangat akrab dengan si Dina, 
bahkan dulu pernah hampir tiap malam selalu chating. Jadi posisi saya sebenarnya 
sebagai Mak jomblang nya Dina-Andri. Lucu-lucu banget pokoknya. Sok dekat, sok 
ikut campur, sok jadi pahlawan, sok jadi sang bijak, mencampuri urusan pribadi 
orang lain. Yang sebenarnya ndak penting banget. But i like it, ada pengalaman 
berharga dan pelajaran tersendiri memasuki dunia remaja mereka. Dimana sesuatu 
itu mungkin akan sangat berguna buat saya di kemudian hari nanti. Toh suatu saat 
nanti aku akan memiliki anak-anak seperti mereka, adik saya yang kecil suatu saat 
akan mengalami masa remaja seperti mereka juga. 
 
Dua puluh menit kemudian, Gus Cholil dateng dari ndalemnya yang berada tepat 
disebelah selatan masjid. Para santri menggelar sajadahnya dari pintu masuk sampai 
di salah satu tiang penyangga utama masjid induk Darul Ulum, di tempat itu telah 
disediakan tempat berupa meja, bantal, dan lampu penerangan . Si andri mengambil 
kitabnya kemudian ngajak pindah tempat. 
 
“Mas pindah disini saja, biar ndak kelihatan….” Andri said sambil menuju tempat di 
salah satu sudut seramabi masjid, pas di belakang tembok. Jadi ndak kelihatan gus 
cholil kalo kita sedang ngobrol. Hue he he.. dasar anak nakall. 
 
Sejenak kemudian, pengajianpun dimulai. Pengajian dimulai dengan membaca surat 
alfatihah beberapa kali. Biasalah tradisi di NU yang membedakan dengan golongan 
lain. Selalu pakek “wasilah” . Baca surat alfatihah untuk kanjeng nabi muhammad 
SAW, keluarga, dan sahabat nabi. Dan tentu saja buat sang Pengarang kitab. 
Pengarang kitab tafsir ini  [kalo ndak salah] Jalaludin Arrummi, dan Jalaludin 
Asysuyuti. Makanya kitab tafsir ini diberi nama “Jalalain” yang artinya dua jalal. 
Kemudian dilanjutkan dengan membaca isi kitab tafsir. Kebetulan waktu itu sudah 
sampek sepertiga terakhir dari alquran, ndak inget nama suratnya. 
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“Bismillahirrahmanirrahim…. Utawi bla-bla.. iku bla bla…” gus Cholil membaca 
kitab tafsir itu dengan gayanya yang khas. Berbeda dengan kyai-kyai lainya yang 
biasanya membacanya dengan cepat banget. Gus cholil ini kalo ngaji, sengaja 
diperlambat, terus diulang-ulang. Jadi ndak ada yang ketinggalan. 
 
Sementara gus cholil membaca, santri-santri peserta pengajian asyik memaknai 
tulisan arab gundul itu dengan serius. Memaknainya pakek tulisan pegon tentunya. 
Pegon itu tulisanya saja pakek arab, tetapi kalo dibaca sebenarnya bahasa jawa. 
Yach meskipun Darul Ulum ini pesantren nasional, tetapi kitabnya masih dimaknai 
dengan bahasa jawa laiknya pesantren-pesantren tradisional NU lainya. Mungkin 
sudah pakemnya kali ya, jadinya aneh jika dimaknai dengan bahasa Indonesia :D. 
Walaupun demikian penjelasannya menggunakan campuran bahasa jawa dan 
bahasa Indonesia.  
 
Tidak halnya dengan si Andri, ini anak ngaji ndak bawa ballpoint. Yach dasar 
andri… Ndak tau pulak sekarang nyampek mana. He he ini anak ndak niat ngaji 
banget. Akhirnya tanya dengan teman sebelahnya, yang juga malas-malasan, eh 
malah 5 menit kemudian dia sudah tertidur :D. Emang peserata pengajian di serambi 
ini ndak ada yang nggenah, ndak ada yang niat. Termasuk aku dan andri. Kita 
ngobrol ajah, ndak begitu memperhatikan gus Cholil, gimana lagi lah won ndak 
bawa ball point. Aku sengaja ngetes andri. 
 
“ Neh kenapa ndri kok dibaca dhomah?”  
Tanyaku pura-pura ndak tahu. Ya karena bla-bla bla-bla :D, ternyata andri bisa 
menjelaskan dengan cerdas banget. Ini anak memang cerdas banget, ndak hanya 
pelajaran umum saja yang jago tetapi Nahwu+sharafnya juga oke banget. 
Setelah beberapa pertanyaan dapat dia jawab semua, tetapi akhirnya dia, tidak bisa 
menjawab salah satu pertanyaanku. Horee berhasil batinku dalam hati. Ternyata dia 
dak bisa menjawab juga :D. 
 
Tapi dasar si Andri berkilah: “Yah mas.. males aku belajar Nahwu+sharaf“. 
Aq   : „Lowh Kenapa? Kan penting juga ndri..“ 
Andri  : „ ndak masuk diujikan di SPMB sih, coba kalo masuk ujian SPMB mesti 
tak pelajari temenanan“ 
 
Hu hu... itulah salah satu potret, santri di darul ulum. Yang mungkin dapat mewakili 
gambaran santri di darul ulum saat ini. Sebagian besar santri menganggap bahawa 
pelajaran agama tidak begitu penting, dan menganggap pelajaran ilmu-ilmu 
pelajaran umum: Matematika, Fisika, Komputer lebih penting untuk masa depan 
mereka. Di pesantren ini, kasihan banget nasib si kitab kuning, bener-bener merana. 
Kitab tafsir jalalain misalnya yang sampai saat ini masih dibaca, cuman jadi 
tumpukan di salah satu sudut ruang utama masjid itu, ada beberapa bahkan sudah 
berdebu, saking lamanya ndak disentuh. Belum lagi kitab-kitab kuning lainya nyaris 
merana dan terkalahkan posisinya oleh kitab-kitab biru macam Matematika, Fisika, 
Kimia, Biologi, Komputer. Yang lebih dikenal dan popular di kalangan santri. Aku 
yakin lowh coba tanya secara acak ke santri Darul Ulum nama kitab 
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„Riyadushalihin“ atau „Durratun nasihin“ pasti banyak yang geleng-geleng kepala. 
:D. 
 
Yach itulah resiko, sistem pesantren yang open dengan perkembangan jaman. Dari 
dulu Darul Ulum sangat getol mengkampanyekan tidak boleh men dikotomi ilmu 
menjadi Ilmu Agama dan Ilmu dunia. Di Darul Ulum keduanya wajib dipelajari, 
cuman kalau sampek akhirnya ilmu dunia lebih di favouritkan dan ilmu agama di 
anak tirikan, kan yo malah salah kaprah. Seharusnya kedua-duanya kudu bersaing 
sama-sama kuat, Bahasa inggrisnya joss... Bahasa Arabnya Juga Ok, Matematika 
nya keren, Nahwu Shorofnya juga harus siiip. Ilmu Komputernya jempolan, ilmu 
fiqihnya juga ndak boleh kacangan. Idealnya sih harus kayak gitu, cuman 
kenyataanya jomplang. Banyak santri Darul Ulum yang jago Matematika, cuman 
sangat jarang yang ahli fikih. Yah resiko-resiko. 
 
„Ndri nih kitab dah pernah khatam belum ya?“ tanyaku. 
„kayaknya belum deh mas... „ Andri. 
„Hah.. perasaan dulu ini kitab pertama kali dibaca, saat saya masih kelas 2 STM 
Telkom, sekarang berarti sudah 7 tahun lebih belum khatam ya“ aku. 
Ya iyalah... lah wing ngajinya seminggu cuman 3 kali seminggu, terus tiap kali ngaji 
paling banter dapet satu halaman.  
 
„Shadaqallahul ‚adzim. Wallahu A’lam bis showab. Alfatihah...“ Gus Cholil, kyai 
alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya,  ini mengakiri pengajianya . Kemudian 
membaca Do’a yang diamini seluruh peserta pengajian, dan ditutup dengan salam. 
“Assalamualaikum wr wb.” 
 
Kemudian disaut dengan kumandang Adzan Sholat Isyak. Aku sama andri sengaja 
tetap ngobrol di tempat, walaupun peserta pengajian lainya sudah buyar, ibarat 
sendok ketemu garpu kalee, klop banget kalo sudah ketemu. :D, kemudian datang si 
Arbi, ikutan nimbrung juga. Sampek akhirnya iqamah pertanda shalat isyak dimulai. 
Ngerumpi di serambi masjidpun buyar :D. 
 
Selesai sholat isyak, seperti janjian sebelumnya. Aku ke Asramanya Andri. Asrama 
Ardales ( kepanjangan dari: Arek nDalem Selatan). Di Asrama yang diasuh 
langsung oleh Gus Cholil ini aku naik ke lantai 2, tempat kamar Andri. Gila bener 
asrama ini, penuh banget. Katanya sih memang asrama Ardales ini sekarang 
menjadi Asrama yang paling diminati, bahkan banyak anak PONTI(Pondok Tinggi 
Darul Ulum) yang pindah ke asrama ini. Mungkin karena diasuh oleh gus Cholil 
inilah yang menjadi magnit tersendiri bagi santri Darul Ulum kebanyakan. Hal ini 
berbeda sekali dengan asrama lain di pondok induk, nyaris sepi banget. Ibnu sina, 
Bani Tamim, dan Algozali, yang dulu sesak padat, sekarang nyaris sepi banget. 
Apalagi sejak para ustad senior yang dulu jadi pembina asrama-asrama ini sudah 
pada cabut dari darul ulum, dan digantikan mahasiswa UNIPDU sebagai pembina 
asrama.  Belum lagi sekarang kan banyak Gus-gus yang membuka asrama sendiri, 
membuat asrama-asrama ini sepi penghuni.  
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Di asramanya Andri ini, ketemu beberapa orang yang kenal. Manto adik 
kandungnya andri. Terus ketemu juga beberapa adek kelas STM Telkom yang 
menyapaku. Tak seberapa lama andri datang membawa pesananku, Celana panjang 
batik sama Kaos DAGADU yogyakarta. 
 
„Makasih banget ndri...“ aku. 
„he eh“ andri. 
„habis ini kegiatanmu apa ndrik? „ aku. 
„ndak ada mas...“ andri. 
 
Dulu waktu jamanya aku masih mondok, sehabis sholat isyak seluruh santri di 
pondok induk diwajibkan ikut Madrasah Diniah, sekolah malam khusus belajar 
agama. Kemudian ndak jelas alasanya apa, akhirnya Madrasah Diniah ini 
dibuyarkan. Sayang banget... padahal Madrasah Diniah inilah ciri khas madrasah di 
pesantren-pesantren yang membedakan lembaga pendidikan lainya. Aku termasuk 
orang yang sangat menyesali, kenapa Madrasah Diniah ini dibubarkan.  
 
Jadi selepas sholat isyak, santri-santri ini pada nganggur. Sebenarnya sih diwajibkan 
sebagai jam wajib belajar sampai jam 10 malam. Tetapi kenyataanya yach gitu 
dech.. almost santri-santri pada nganggur di asrama. Pada tidur-tiduran, ngrokok, 
guyon, dan melakukan aktivitas-aktivitas lain yang menurut hemat saya sangat tidak 
penting dan menyia-nyiakan waktu dengan bermalas-malasan saja. Mungkin tidak 
ada sepuluh persen yang menggunakan untuk belajar. Beberapa ustad di Darul 
Ulum, seperti Ustad Chudaifah, yang alumni pesantren lirboyo Kediri ini, yang 
merasa prihatin dengan kondisi seperti itu, dan mungkin sebagai pengganti 
Madrasah Diniyah yang dibubarkan akhirnya mendirikan Madrasah Indipenden 
„Tafaquh Fiddin“ .  

 
Madrasah ini sebagai pengganti madrasah diniyah yang dibubarkan. Dan karena 
memang tidak diwajibkan seperti madrasah diniah sebelumnya, tentu saja yang ikut 
sangat sedikit. Hanya santri-santri yang bener-bener niat banget memperdalam 
agama saja yang ikutan. Kelasnya pun tidak seperti Madrasah Diniyah sebelumnya 
yang bertempat di gedung SMA Darul Ulum 1. Madrasah tafaquh fiddin ini hanya 
bertempat di ruang data, sebagian di asrama bani tamim, dan sebagian lagi di ruang 
perpustakaan pondok induk. Si Andri sendiri memilih tidak ikutan, alasanya karena 
di Madrasah Tafaquh Fiddin ini aturanya sangat ketat banget, tidak boleh mbolos, 
kalo mbolos sekali saja tanpa keterangan bisa langsung dipecat. Belum lagi katanya 
ngajarnya juga sangat strict banget. Si Andri males kalo seperti kayak gitu, dia lebih 
seneng belajar sendiri :D.  
 
„Kalau gitu ngaji ditempatku saja yuu... di asrama ibnu sina“ aku. 
„Ayyu... ngaji nonton film yoo...“ andri. 
“yoooi Cerdas!! „ aku. 
„Sek mas, aku tak ganti baju dulu kalo gitu“ andri sambil berlari di kamar mengganti 
baju kokonya dengan Hem warna Hijau kesayanganya :D. 
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„Ijo-ijo :D „ ledek ku sambil jalan menuju asrama Ibnu sina. 
 
„Assalamualaikum... „ kataku sama andri masuk kamar 4 Ibnu sina. 
„waalaikum salam“ jawaban rame dan kompak dari dalam asrama. 
Ternyata di dalam asrama, sudah banyak orang-orang pada ngumpul, ngobrol, 
ngerumpi nyantai di Asrama itu. Salah satunya ada Amiril, temenku STM dulu yang 
sengaja datang dari rumahnya di Jombang untuk menemui aku. 
„Hoe gundul ijo, kambek adike teko… Kosek..“ Celetuk Arbi sambil mengosek 
kepalaku sama kepalanya Andri. 
 
Dasar nih orang, wong ndak gundul kok tetep saja manggil Gundul. Akhirnya kita 
larut dalam obrolan santai di asrama itu. Sesekali tedengar tertawa bareng, foto-foto. 
Seru dan rame banget. Sangat gayeng banget... Saat-saat kumpul seperti itu bener-
bener sangat mahal banget buat saya. Saat-saat di kehidupan yang serba 
materialistis, budaya sibuk dan efisiensi kerja, dan prinsip-prinsip ekonomi yang 
dijunjung tinggi,  prinsip hanya bertumpu pada 3 kata kunci, Profit, profit, dan 
profit. Sangat sulit untuk bisa berkumpul santai dalam suasana gayeng seperti itu. 
Hanya di pesantren inilah saya dengan murah dapat menemuinya. Coba di Jakarta, 
Nihil bisa kumpul bareng seperti itu. Itulah suasana yang sangat saya rindukan.  
 
Tiba-tiba muncul Ustad mafudz Ambari, ustad yang dulu pembina asrama ku dan 
terkenal humoris itu, tiba-tiba hadir di tengah-tengah kita. Yach karena dia si 
jagonya HUMOR, jokes-jokes segarkanpun dilontarkan oleh beliau yang membuat 
suasana semakin gerr..... dan Super Gayeng :D. 
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Bagian : 1111.2222.3333.4.5555.6666.7.8.9.10101010 
 
 

Good Bye Darul Good Bye Darul Good Bye Darul Good Bye Darul UlumUlumUlumUlum    
 

Bumi Darul Ulum at. Night 
 
Malam semakin sempurna, jam gandul di masjid Darul Ulum itu berdenting, tepat 9 
kali: Thing, Thing, Thing,…….. bagi orang kebanyakan, jam segitu adalah waktu 
yang sudah larut malam, waktu yang sangat tepat untuk memejamkan mata, 
melepas  segela penat dan lelah, waktu yang tepat untuk menutup segala aktivitas 
hidup seharian. Akan tetapi jam segitu adalah waktu yang masih sangat sore di  
Bumi Darul Ulum.  
  
Jam wajib belajar telah usai, pintu gerbang utama pondok pun dibuka setengah pintu 
oleh satpam yang setiasa menunggui pintu gerbang selama 24 jam. Sendiri lagi, tidak 
sedikit santri yang memandang sebelah mata,  hanya sebagian sangat kecil santri 
yang bersedia sekedar untuk menyapa  si pak satpam yang setia itu. Dan nampaknya 
pak satpam sudah terbiasa dengan kesendirianya itu, sudah terbiasa dengan sikap 

‚dont care’ orang-orang yang berlalu lalang  lewat pintu yang dia jaga dengan setia. 
Yang dia tau dia menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya, tidak sekedar 
imbalan materi tentunya yang diharapkan, tetapi semangat pengabdian untuk para 
kyai Darul Ulum yang menjadi ruh penggerak keberadaanya. Beberapa santri keluar 
pintu  gerbang mencari makan malam di luar pintu  gerbang. Sebagian lagi lebih 
suka tidak jauh-jauh, makan di kantin yang telah disediakan di dalam pondok. 
 
Kami paguyuban gayeng dari kamar 4 ibnu sina pun, bergegas keluar dari kamar. 
Seperti biasa mencari mangsa yang bisa disantap untuk makan malam.  
 
„Makan yuk..!! „ Ajak si Arbi. 
„Ayoo.......!!“ jawaban  bareng dari anak-anak lain bak tim paduan suara ndak 
pernah latihan . 
 
Aku sengaja jalan paling belakang, biasa lah kalo urusan jalan. Aku paling ndak 
seneng pakek buru-buru. Sebaliknya setiap jalan aku selalu dapat menikmati setiap 
langkah aku lowh. Boleh percaya, boleh tidak bahwa setiap langkah adalah inspirasi 
tersendiri buat otak aku untuk berimajinasi. So jangan heran jika kalo aku lagi jalan, 
kesanya lelet dan lemot  :D.  
 
Ada tempat makan favourite yang paling aku demenin, waktu jaman saya dulu. 
Masakanya enak, murah, dan dak jauah-jauh. Yang jualan namanya Mak Sareh. 
Katanya sih nama lengkapnya: Sareh Azhari. Dan gosipnya masih ada hubungan 
darah dengan artist super seksi Sarah Azhari. Hua ha ha... Mak sareh adalah salah 
seorang janda-janda tua yang perlu dikasihani, kulitnya  item, perawakanya kecil 
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mungil,  kurus, tapi awet tuek (bukan awet enom) kalo boleh pinjam istilahnya Pak 
Sohib :D. Kata pak Sohib sejak jamanya beliau mondok sampek sekarang pak 
sohibnya sudah punya anak 3, ndak ada perubahan yang siginifikan pada diri mak 
Sareh, ya tetep seperti itu. 
 
Selalu pakek kerudung ala kadarnya untuk menutupi rambutnya. Dah putih kalee.. 
jadi malu kalo diliatin, kalo pakek kerudung kan beberapa tahun nampak lebih 
muda. Sapa tau ada santri yang naksir. We ke ke kek.... 
 
Bisanya mak Sareh ini, karena jualanya banyak, ditemenin anaknya, mungkin anak 
satu-satunya. Anaknya cewek masih muda, namanya Party, sesuai namanya „party“ 
yang kalo di bahasa indonesiakan artinya Pesta, so kebayang kan si Party ini seperti 
apa, glamour , hedon, suka menghambur-hamburkan duit, gaul dan sebagainya dan 
sebagainya. Kalo anda berimajinasi seperti itu, itu bener-bener fitnah. Hue he he... 
Meskipun namanya party, tetapi orangnya tidak menjiawai sesuai namanya (la wong 
nama aslinya paling Partini hi hi). 
 
 Ndak jauh beda dari mak Sareh, mak sareh junior dech. Perawakanya kecil, mungil, 
item. Selalu pakek kaos oblong, dan pakek kulot, ndak pakek kerudung. Setahuku 
anaknya pendiem banget, kalo jualan dak pernah ngomong. Sekilas wajahnya seperti 
orang bodoh, dan mungkin memang bodoh bahkan ½ idiot mungkin. Apa yah 
mungkin seorang janda miskin sekaliber mak sareh mampu menyekolahkan 
anaknya, udah baca tulis saja sudah untung. Lagian biasanya anaknya orang miskin 
juga bodoh. Bagi seorang party mungkin bisa sekolah di Darul Ulum adalah mimpi 
dan ilusi di tengah siang bolong, meskipun rumahnya sangat dekat dengan pesantren 
ini. Tapi kan untuk bisa sekolah dan nyantri di Darul Ulum kudu pinter, cerdas, dan 
kaya. Kalo ndak memenuhi 3 kriteria itu mah lewat... 
 
Jualanya mak sareh adalah nasi bungkus, nasi sama ikanya dicampur jadi satu, 
dibungkus daun pisang dan koran bekas, diikat dengan gelang karet warna merah 
kuning hijau. Ada beberapa pilihan nasi bungkusnya: Nasi goreng (didalamnya ada 
dadarnya), Nasi ayam goreng, Nasi Lele, sama Nasi Rempelo ati. Sama kerupuk 
kecil-kecil yang berwarna merah putih. Dulu jamanya saya mondok setiap jualan 
abis 2-3 keranjang. Satu jam setelah Sekolah diniah (jam 09 malam) biasanya 
langsung ludes abis. Pernah juga sih..kagak habis, sampek larut malam, beliaunya ini 
tenguk-tenguk sendirian di depan kamarnya pembina Asrama Raden Rahmat, 
asramanya Ustad Husein Sholeh. Kasihan banget... 
 
Menurut lidah saya, masakan nya  itu udah enak banget, bumbu-bumbunya itu lowh 
meresap, merangsang, dan menggetarkan setiap ujung syaraf pengecap di lidahku. 
Pass buanget. Aku paling seneng nyobain nasi goreng nya, plus ambil kerupuknya 
yang banyak banget, hue he.. kerupuk getoo lowh makanan favourite akyu. Teman-
teman di asrama biasanya paling suka nasi lele, ikan yang paling ndak aku sukai. 
Tapi ada juga teman-teman yang anti makananya mak Sareh. Mereka liat 
tampangnya mak sareh aja dah langsung kehilangan selera makanya katanya. Kalo 
orang nya jorok, apalagi makananya. Mereka juga sering melakukan black campain 
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getoo.., katanya nasi goreng nya itu ndak pakek digoreng, langsung nasi hangat 
dicampur saos doang, dan sebagianya-dan sebagainya. Sampek juga saya pernah 
termakan isu yang ndak jelas itu, ndak berani beli lagi di mak sareh. Cuman setelah 
aku pikir-pikir tetep uenak euy... rasanya yang menggigit membuat aku kagak nahan 
untuk mencoba lagi dan lagi. Towh so far.. ndak ada masalah. 
 
Yang membuat aku terkesan dengan mak Sareh adalah orang nya baek banget, 
nasinya dijual dengan harga sangat murah. Masak lowh nasi ayam cuman 1000 
rupiah, bahkan saat harga di warung dan kantin lainya naik mak sareh ini tetep 
menjual makananya dengan harga 1000. di tempat lain nasi ayam itu 2500. Gila ini 
orang yach... gimana mau untung dengan harga segitu. Mungkin hati mak sareh 
memang mulia, melayani para santri dengan jualan nasinya mungkin adalah 
kebahagiaan tersendiri buat mak sareh.  
 
Untung yang banyak mungkin bukanlah tujuan mak sareh sama sekali. Cuman 
gimana dia bisa survive jualanya jika harganya sedemikian murahnya, bahkan tidak 
menaikkan harga jualanya sepeserpun saat semua harga bahan baku naik drastis. 
Saya jadi bertanya-tanya ini karena kemuliaan hati mak sareh, atukah dia yang 
sangat buta dengan informasi, sangat buta dengan prinsip ekonomi yang selalu 
menumpukan pada profit, profit, dan profit sebesar-besarnya. Ach itu terlalu jauh 
mungkin dari pola pikir mak sareh yang sederhana. Mungkin yang terpenting buat 
Mak sareh adalah bisa tetap jualan, perasaan bisa memberikan setitik manfaat 
kepada santri-santri Darul Ulum itulah yang mungkin adalah kebahagiaan tersendiri 
buat mak sareh. Niatan sederhana tapi mulia itulah yang mungkin membuat mak 
sareh tetap survive. 
 
Kangen dengan mak sareh, aku langsung aja bertanya sama si Andri. 
 
„Ndri, mak Sareh sekarang dimana ya jualanya, kok tadi perasaan ndak ada?“ 
tanyaku sama Andri. 
„waduh mas... sakno banget nasibe mak Sareh. Mak Sareh diusir kambek  saiki “ 
kata Andri dengan ekspresi sangat berempati. 
“lowh.. diusir gimana maksudnya?” pertanyaan bodohku. 
“yo ndak oleh dodolan di dalam pondok sekarang, ndak hanya Mak Sareh saja yang 
diusir semua mua yang dulu jualan di dalam pondok ndak boleh jualan lagi” jelas si 
Andri. 
“ya allowh…… kasihan bener mak sareh ku sayang, emang alasanya kenapa ndri, 
abi mengusir mak sareh…” aku pun berempati. 
 
Mak Sareh ini ya konon katanya sejak jamanya KH Mustain romly, sudah jualan di 
pondok, Its mean lebih dari 20 tahun beliaunya ini jualan di pondok. Sebuah masa 
yang sangat lama, meskipun tak sedikit pun merubah derajat hidup mak  sareh. Tiba-
tiba sekarang diusir. Really-really bad news. 
 
“Ndak ngerti mas, sekarang banyak peraturan baru dari Abi, yang tidak bijak sama 
sekali, malah justru menyusahkan para santri” kata Andri dengan nada agak kesal. 
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“mosok to ndri… sampek segitunya, contohnya menyusahkan tuch gimana?” 
kejarku. 
“Sekarang itu mas kantin jam 5 kudu tutup, Pasar Malam nya juga dah digusur, jadi 
kalo kita mo beli makan buat sahur (puasa sunah senin, kamis) tu susah banget, dulu 
kan sak wayah-wayah bisa beli saur, kan ada PM, kantin juga bukak. Buat buka 
puasa juga susah, kita kan pulang sekolah jam ½ 5, sedangkan jam 5 kantin dah 
tutup, kalo ndak buru-buru keburu tutup kantinya, kan dak bisa buka puasa kan? “ 
Seloroh si Andri. 
 
“yach kali aja ndri, maksud Abi tuch biar anak-anak sholat jamaah semua di masjid 
kalo maghrib, kan biasanya anak2 maghrib masih banyak yang makan di kantin” 
kataku membela Abi. 
“Lah terus mak sareh yo opo ndri?”  
“Ndak jelas mas, tapi mak sareh sek berjuang tetep bisa jualan terus, meski kucing-
kucingan karo Abi, jualanya ndak menetap, kadang di dalam pondok kalao pas dak 
ada Abi, ya kadang jualan di luar pondok, wes pokoke sakno wes mas” Andri said. 
 
Sakno dan kasihan. Hanya kata-kata itu yang mampu aku batin dalam hatiku.yang 
punya pondok kan beliau, adalah hak preogratif yang si empunya dunk, 
membolehkan atau tidak membolehkan seseorang mencoba mengais rejeki di 
pesantren ini. Banyak pertimbangan lain mungkin kenapa kebijakan yang terkesan 
kurang bijak itu diambil, akan tetapi rasanya aku terlalu kerdil untuk bisa 
memahaminya. 
 
Lima belas menit kemudian aku baru nyampek di warung baksonya pak Kumis. 
Padahal lowh jaraknya ndak ada 300 Meter. Karena keasyikan ngobrol jadi lelet 
jalanya. Teman-temen aku sudah pada nongkrong, nungguin disitu. 
 
“lah neh orangnya dateng”  someone said. 
“yach son, baru ajah mau aku telpon, tak pikir dak ngerti kalo kita mo makan disini, 
nang ndi wae ndul”  Arbi said. 
“he he.. sorry lelet, yok po dah pesen kabeh ta?” I said. 
“wes mari “ they said. 
 
Aku pesen bakso sama  es jeruk, kemudian ambil tempat duduk bergerombol dengan 
teman-teman yang lain. Ndak banyak yang berubah dari tempat bakso itu, yang 
jualan pun sama. Selain bakso dan berbagai jenis minuman: es jeruk, es teh, es 
campur, dan minuman sirup instant , ada juga kerupuk, banyak banget kerupuknya, 
berbagai jenis kerupuk ada disittu, lengkap banget koleksi kerupuknya. Ada kerupuk 
gembreng, ada kerupuk tahu, ada kerupuk warna-warni, ada kerupuk udang, komplit 
semua ada. Ada yang janggal di warung bakso yang tempatnya pas disebelah timur 
Asrama Putri III ini, ternyata ndak hanya makanan yg dijual, tapi juga jualan sendok 
sayur (bahasa jowone ‘sutil’) dari bahan tempurung kelapa, yang sudah diasah dan 
dipoles sedemikian rupa sehingga terlihat lebih cakep. Siapa coba yang mau beli 
begituan, lah wong customernya santri, yach buat apa gitu lowh kan yo ndak ada 
santri yang masak sendiri.  
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„Om.. beli itu lowh ohm.. buat oleh2 dibawa ke Malaysia“ masrur said. 
“he he iya ya.. tapi males ah bawanya, lagian ntar dipatenkan lagi sama Malingsia” I 
said. 
 
Satu menit kemudian , bakso yang masih hangat2 kuku itu sudah siap disantap 
didepanku. Ngiler rasanya, hue hehe.. padahal pertama kali menginjakkan kaki di 
Surabaya waktu dateng dari malay aku langsung minta dianter di warung bakso. 
Wah sekarang makan bakso lagi, wewe.. nafsu rakus makanku mendadak kambuh. 
 
“mmm…. Slurp…” aku coba kuahnya, sedap banget. Micinya berasa banget. Tapi 
gak papalah, meskipun katanya anak kimia bikin otak tambah bodoh. 
“mmm… klek..” mantap banget bok… pentol baksonya. 
 
Maklum kalo di Malaysia, untuk bisa makan bakso harus pergi ke perkampungan 
TKW, sekitar 2 jam dari kampus. Yang jualan TKW ,  yang beli juga TKI dan 
TKW. Di deket kampusku kebetulan ada perkampungan TKW yang cukup besar 
jumlah pekerja Indonesianya. Disitu ada kilang(pabrik red) dan kilang elektronik, 
lebih dari seribu TKI/TKW diasramakan disitu. Karena jauhnya itu selama di 
malaysia aku baru dua kali mbakso disitu. Padahal tempatnya asyik banget, 
disamping  karena yang jualan dan yang beli almost orang Indonesia, ada 
pemandangan menyenangkan disitu. TKW-TKW itu lowh dandananya ala Agnes 
Monica. Padahal paling yo asline wong ndeso, katrok, tapi berhubung dah di 
Malaysia gaya hidupnya berubah drastis. Jan sok kayak artis saja dandananya, 
apalagi diasramakan jadi satu, pasti dech ada persaingan mode antar TKW-TKW  
itu. Kasihan banget sebenarnya mereka, uang gajianya sebagian besar habis cuman 
untuk tuntutan mode, beli baju baru yang trendy, beli make up, sepatu baru. Rusak-
rusak pokoknya. Yang lebih memiriskan lagi katanya 8 dari 10 (80%) TKW yang 
jumlahnya 1000 lebih itu berprofesi ganda sebagai Pelacur,. 
 
Astaghfirullahal’adziim….  
Jadi wanita panggilan bokk…, semula saya ndak percaya. Cuman setelah 
menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri ketika makan bakso di depan asrama 
TKW itu, saya hanya bisa geleng-geleng kepala. Dari cara dandananya para TKW 
itu, dan banyaknya mobil-mobil antar jemput di depan asrama itu , belum lagi 
banyaknya “mobil goyang’ kalo malam hari, semakin meyakinkan kalo ternyara 
fakta prostitusi terselubung itu memang bukan omong kosong. 
 
“ada yang mau tambah?” one of my friend said. 
“ndak ah dah kenyang…” jawabku, walaupun padahal masih pengen banget,cuman 
malu ach…. Dibilang kecil tapi makanya banyak. Hue he he... 
 
Karena yang ngantri beli bakso dak begitu banyak, malah dak ada yang ngantri ding 
sebenarnya, kita masih ngobrol-ngobrol disitu, aku sambil sibuk memakan kerupuk, 
yang entah dah habis berapa biji hue hue.. 
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Yang makan di warung Bakso itu biasanya santri pondok tinggi, dak tau kenapa 
santri yang tinggal di pondok Induk  aku lihat jarang banget yang hobi mbakso di 
tempat ini. Memang sih ada perbedaan antara pondok Induk dan pondok tinggi. 
Kalo di pondok Induk tidurnya ala kadarnya di lantai, ndlosor, tanpa kasur, tanpa 
bantal, bener-bener prihatin pokoe. Berbeda dengan di pondok tinggi, disini ada 
springbednya, mandinya pakek shower, tempatnya juga terkesan bersih dan modern. 
Dari awal memang pondok tinggi ini didirikan untuk menghilangkan kesan kalo 
santri itu jorok, kemproh, kampungan, identik dengan sarungan, dan segenap 
stereotip negatif lainya. Yang tinggal di Asrama Pondok Tinggi ini adalah santri-
santri yang belajar di SMA Unggulan Darul Ulum BPPT  SBI, dan STM Telkom 
Darul Ulum yang secara ekonomi memang berasal dari golongan menengah ke atas.  
 
Yach itulah realita hidup, ada yang sangat kaya, kaya, sedang-sedang saja, miskin, 
bahkan sangat miskin. Tentunya Darul Ulum tidak mau dunk jadi pesantren rakyat 
saja untuk golongan menengah ke bawah. Tentunya orang-orang kaya akan sangat 
gengsi memondokkan anaknya di pesantren orang-orang miskin. Begitu juga 
sebaliknya Darul Ulum tentunya ndak mau di klaim sebagai pesantren elistis, yang 
hanya mampu disentuh orang-orang berkantong tebal. Akan sangat bertentangan 
tentunya dengan semangat awal pendirian pesantren yang berakar dari masyarakat 
akar rumput (grass root). That’s why (in my humble opinion) di pesantren Darul 
Ulum kenapa mesti ada perbedaan, pondok induk, dan pondok tinggi. Sekilas 
memang tampak ada kecemburuan status sosial santri. Tetapi memang itulah realita 
hidup, yang kaya tentunya akan tersiksa kalo harus berpura-pura jadi miskin, begitu 
juga lebih menyiksa lagi buat yang miskin yang harus berpura-pura jadi orang kaya. 
 
Puas dengan  makan bakso dan ngobrol-ngobrolnya kami pun kembali ke asrama, si 
Arbi masih sempet bungkus beli pentol tahu, aku sebenarnya mo ikutan juga sih tapi 
dah keburu malas :D. Padahal sebenarnya pengen nyobain, dah lama banget ndak 
makan pentol yang biasanya dicampur sama sambel kacang itu.  Nyampek asrama 
kami melanjutkan ngobrol-ngobrol kembali. Budaya ngobrol, cangkruk, sekedar 
ngumpul dak jelas juntrung, mungkin sangat sulit ditemukan di negara maju. Yach 
jelaslah manakala semuanya diukur dengan materi dan profit semata, tentu cangkruk 
adalah kegiatan yang sangat-sangat tidak produktif. Membuang-buang waktu saja. 
Tetapi di negara yang masih (dan mudah-mudahan akan terus) menempatkan rasa 
kebersamaan sebagai sesuatu yang lebih berharga dari sekedar materi belaka, 
cangkrukan adalah hal yang sangat lazim dilakukan oleh bangsa ini.  
 
Sampek akhirnya aku bosen, pembicaraan jadi hambar dan garing rasanya kalo 
sudah tidak ada bahan obrolan yang menarik lagi. Makanya aku berinisiatif nyarik 
acara lain. Aku ajakin nonton film. 
 
‘Ndri ngaji yuk……… sama aku ” I said. 
‘Ayok… nagaji nonton film kan :D ‘ andri said. 
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Aku dan andripun beranjak pergi ke bagian tengah kamar 4  Asrama ibnu sina itu, 
aku ambil laptop dan aku nyalakan. Kebetulan aku punya koleksi film Indonesia 
yang lumayan lengkap. Ada sekitar 5 judul film yang ndak jadul-jadul amat. 
Akhirnya terpilih film “Kamulah Satu-satu nya”. Teman-teman yang lain pun jadi 
ikutan nimbrung semua. Apalagi si Wawan membawa beberapa bungkus kopi 
panas. Hue.. tambah menambah hangat suasana. 
 
Film yang dibintangi Nirina Jubir, dan Didi petet ini memang lucu banget, dan unik.  
Menceritakan seorang gadis desa, penggemar berat Dewa 19. Dia sangat bermimpi 
untuk bisa ketemu langsung dengan bintang pujaanya itu. Perjuangan si Nirina Jubir 
untuk bertemu dengan Dewa 19 inilah yang menjadi ide utama film ini. Akting 
kekanak-kanakan Nirina Zubir, dan  sentuhan situasi yang sedikit humor inilah yang 
membuat film ini jadi lucu, sekaligus mengharukan. So kita jadi ketawa-ketiwi 
bareng nontonya. Meskipun sebenarnya aku dah 4 kali nonton, dan ini yang kali 
kelima. Tapi untuk menjaga kekompakan aku ikutan tertawa juga, :D walaupun 
terkadang setengah memaksakan diri untuk tertawa. Dapet 1 CD anak-anak satu 
persatu pamitan pada pulang, ya maklum besoknya kan senin orang-orang tentunya 
pada mulai bekerja lagi hari esok. Akhirnya tinggal aku sama Andri yang tersisa, 
semuanya dah nyerah dengan ngantuk. Aku pun juga nonton sambil ½ tidur, hanya 
andri yang kayaknya penasaran nonton sampek selesai ceritanya. 
 
Sekitar jam 2 an pagi, selesai juga tuch film ditonton, dan Andri pun pamitan pulang 
ke asramanya untuk tidur. 
„Mas aku Tidur masjid saja yach....“ Andri said. 
“ Ndak tidur sini saja to ndri, dah malem, dah sepi tuch..” I Said. 
“Ndak Mas, takut besok dak bisa bangun subuh, kalo di masjid kan ada yang 
bangunin, lagian dak enak disini kan kamarnya keamaanan pondok” Andri said. 
“ya udah kalo getu, ati2.. met bobok yak.. and Bye“ i said setengah sadar caused dah 
ngantuk banget. 
“Yuk mas…. Assalamualaikum..” Andri said. 
“waalaikumsalam wr wb.” I said. 
 
Ndak mau berisiko, laptopku ada yang mencuri, aku kemasin laptopq, aku masukin 
dalam tas, dan aku masukin lemari. Soalnya kemaren baru saja di kamar ini 
kehilangan dua HP sekaligus. HP nya Arbi sama Khafidz. Dicuri waktu semua pada 
sholat jumat. Padahal lowh di kamar pembina Asrama dan kemanan pondok yang 
biasanya merazia HP. Tapi dasar pencuri memang ndak pedulian. Sebenarnya mo 
sholat hajat dulu sebelum tidor, karena yakin ntar ndak bisa bangun sebelum subuh, 
yach tapi dasar setan... lebih cerdik menggoda aku untuk menikmati salah satu 
nikmat hidup, TIDOR. Finally aku pun tertidur, terbawa kedunia lain, ke dunia 
mimpi yang memiliki dunianya sendiri. Pada dimensi lain yang masih sulit 
dijelaskan oleh ilmu pengetahuan mutakhir. 
 
„Assholatu... khairum minannaum......!!“ 
„Asholatu... khairum minannaum.....!!“ 
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Suara adzan itu membangunkan tidur nyenyakku, perasaan baru sekejap, eh sudah 
Subuh.  Suara terompah gus Cholil terdengar sangat nyaring di luar asrama. “krok 
krok krok tlok’ . Gus Cholil dari dulu memang salah satu kyai yang paling getol 
membangunkan santri-santri untuk melaksanakan sholat Subuh secara berjamaah. 
 
Aku sendiri mau bangkit dari tidur, rasanya berat banget, masih ngantuk banget, 
seakan ada beban berton-ton yang menggantung di mataku ini. Cuman kalimat 
„Assholatu khairum minan Naum [Sholat itu lebih baik daripada tidur]“  yang 
menyentil nafsu malas bangunku. Aku pun perlahan menggeliat bangun, kemudian 
merebah lagi, bangun lagi, merebah lagi, sampek mau iqamah aku baru berlari ke  
kamar mandi.  
 
Sepeti biasanya, Sholat subuh diimami oleh sang mursyid thariqah qadiriyah 
wannaqsabandiy. KH Dimyati Ramli, adik kandung kyai termasyhur KH Mustain 
Ramly ini biasa akrab dipanggil dengan Gus Dim. Kyai yang juga doyan rokok ini :d 
mengimami dengan bacaanya yang muantap banget, setiap bacaanya terasa sangat 
berat dan berbobot, mungkin karena yang mengimami adalah seorang mursyid atau 
guru yang memiliki murid puluhan ribu kali yach yang membuat bacaan sholatnya 
terasa berbobot banget. Selepas sholat aku langsung tertidur dalam posisi masih 
duduk tawaruk. Lumayan wiridanya puanjang, sempat terbangun sebentar saat 
sampek : „Laaila ha illa Allah’ . Karena memang dibaca dengan sangat bersungguh-
sungguh, ketika sampek kata „illa“ seperti dibaca dengan menghujamkan dalam-
dalam ke hati.  
 
Kemudian aku tertidur lagi. Setalah do’a dilanjutkan dengan Istigotsah, makin 
nyaman aja tidurku. Kan kalo pas baca Istigotsah semua lampu dimatikan. Aman.... 
ndak ada yang ngerti kalo aku sedang tertidur pulas. Bacaan istigotsah ini kan 
panjang banget... Belum lagi  baca yasin fadilah ( extended surah yasiin, surat yasin 
yang ditambahin doa-doa diantara ayat2nya) jadi tambah panjang, :D. Satu jam 
wriridan plus Istigotsah. Seperti dahulu-dahulu waktu masih mondok, aku baru 
terbangun saat sampek bacaan terkhir. „Masya Allah.. Masya Allah.. Masya Allah.. 
Masya Allah.. Masya Allah“. Kemudian rebutan ngantri salaman, cium tangan nya 
gus Dim. 
 
Selepas sholat subuh aku ndak langsung ke asrama, aku sempatkan diri berziarah di 
pesarean keluarga besar Darul Ulum, yang berada tepat diantara Asrama Ibnu Sina 
dan WC umum dekat kali. WC yang sebenarnya adauh ndak layak. Sudah 
tempatnya terbuka, kotor, jorok, licin, anunya langsung nyemplung ke sungai :D, 
jangan heran jika banyak kuning-kuning berenang-renang di sepanjang sungai 
Rejoso yang membentang ditengah-tengah pesantren Darul Ulum. Bener-bener 
pemandangan yang  sangat tidak sedap dipandang, apalagi kalo pas musim kemarau, 
air di sungai pun kering, dan bisa kebayang kan gimana pemandanganya. Yach 
Mudah-mudahan suatu saat ada alumni yang mau menyumbangkan sebagian 
kekayaanya untuk membangun kamar mandi yang representatif, yang bisa merubah 
image pesantren Darul Ulum. Ironis banget di pesantren yang mengajarkan 
bagaimana Islam sangat perhatian terhadap kebersihan dan keindahan, dan juga 
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tentang budaya malu dan menutup auarat tetapi kamar mandinya jorok dan terbuka 
:p. Memang sih Islam juga mengajarkan kesederhanaan, kebersahajaan dalam hidup, 
tetapi haruskah kesederhanaan itu dimaknai dengan  kejorokan dan ketidakindahan 
:D. 
 
Aku dah nyampek di depan pesarean keluarga besar darul ulum, sebelum masuk aku 
ucapkan salam untuk ahli kubur, seperti lafadz yang ditulis di dinding tembok 
pesarean itu. Kurang lebih bunyinya: „Assalamualaikum yaa.. Ahlad diyar.. Antum 

Salafuuna wainna bikum Insya Allah Laaihun..“. 

 
Tidak seperti makam para wali songo, atau makam ulama-ulama besar lainya yang 
biasanya makamnya dibangun megah, di pesarean keluarga Darul Ulum sangat 
sederhana. Eh jangankan marmer, lantai semen biasa pun sudah bolong-bolong. 
Tidak seperti makam orang-orang besar lainya yg biasanya dibangun bangunan di 
atas makam, ini tidak sama sekali. Sangat sederhana, hanya dua batu maisan  
sederhana saja yang menandai setiap makam, kemudian di belakang makam itu 
terbentang kain warna hijau tua bertuliskan tulisan arab cat warna putih, yang 
merupakan nama-nama dari  dari almarhum/almarhumah yang disemayamkan 
disitu. Supaya ndak banjir kalau hujan, karena memang tiap hari selalu ada yang 
berziarah di area pemakaman ini, dibangun tenda biru semi permanen dari bahan 
plastik. 
 
Di kalangan nahdliyin(konstituen ormas islam Nahdlatul Ulama), makam keluarga 
darul ulum ini adalah salah satu situs yang dikunjungi ketika melakukan ziarah wali 
songo. Seperti kompleks makam  keluarga pondok pesantren tebu ireng , cukir 
Jombang. Tempat  disemayamkan Almarhum hadratus syaikh, KH Hasyim As’ary, 
pendiri NU, kakek KH Abdurrahman Wahid aka Gus Dur. Hanya saja kompleks 
makam keluarga Darul Ulum ini tidak sepopuler  di tebu ireng jombang, saya kurang 
tau mengapa, padahal disini dimakamkan ulama-ulama besar, yang sangat terkenal 
di masanya. Terutama di kalangan Jamaah Thariqah Qadiriyah wan 
Naqsabandiyah. KH Ramly Tamim, KH Mustain Ramly, KH Rifai Ramly, KH 
Cholil, KH Dahlan adalah ulama-ulama yang sangat populer di masanya. Mungkin 
karena dulu KH Mustain Romly yang melakukan pilihan yang kontroversial, dengan 
masuk partai Golkar. Pesantren NU yang berafiliasi ke partai Golkar , hal itu 
mungkin yang membuat pesantren Darul Ulum ini sempat terkucilakan di kalangan 
NU. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, jika budaya menghargai perbedaan 
pendapat itu sudah mengakar di kalangan kita. 
 
Aku masuk ke area pemakaman itu, sepi , hanya ada satu orang mbah thariqah yang 
sedang sangat khusuk membaca tahlil, atau istigotsah mungkin. Aku duduk tepat di 
depan makam KH Romly Tamim. Damai banget rasanya, percaya atau tidak ada 
sesuatu yang menyejukkan kalbu ketika berada disitu, itulah perbedaanya berziarah 
di makam orang-orang shalih. Mungkin keadaanya sangat berbeda jika kita 
berziarah di makamnya mantan bandit, atau perampok hihi.. tentunya sangat 
menyeramkan. Aku ambil salah satu buku kecil, warna hijau, berisi bacaan tahlil dan 
yasiin. Ada banyak banget Alquran, dan beberapa kitab bacaan tahlil, istigotsah, 
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yang tertata sangat tidak rapi di sekitar makam itu. Bahkan ada beberapa mushaf 
Alquran yang sudah amburadul, tidak ada sampulnya, nyaris berceceran.   
 
Sejenak kemudian akupun terhanyut dalam bacaan-bacaan tahlil dan yasiin, diawali 
dengan bertawasul, membaca alfatihah, dihadiahkan untuk kanjeng nabi 
muhammad saw, keluarga, dan sahabatnya, Syaikh Abdul Qadir jailani, dan satu 
persatu aku sebut nama-nama kyai yang tertulis di pesarean itu. Habis fatihanh 
mungkin sampek 10 kali, karena banyak banget yang dikirimin :D, kemudian lanjut 
dengan bacaan Tahlil, surat yasin, dan terakhir baca do’a tahlil. Mungkin hanya 15 
menit untuk membaca tahlil dan yasin itu. Kemudian aku beranjak meninggalkan  
area pesarean itu, dengan langkah mundur. Kenapa mesti jalan mundur? Katanya 
Bu nyai Rifai ramly, yang kebetulan saya pernah ziarah bareng beliau, ndak sopan 
kalo membelakangi, bahasa kasarnya Mbokongi, makam para kyai itu.  
 
Aku keluar dari area pemakaman itu dengan hati lega, karena memang dari awal, 
salah satu agenda utama saya ke Darul Ulum adalah berziarah ke makam tersebut. 
Aku memang sejak dulu seneng banget dan hobi berziarah ke makam-makam 
ulama-ulama, wali songo. Ada kebahagiaan tersendiri, yang susah dan memang 
tidak bisa dituliskan dengan kata-kata, akan tetapi bisa dirasakan oleh hati. Selain 
pernah ziarah wali songo (kecuali Sunan gunung jati), aku dulu waktu masih di 
Surabaya, sering banget ziarah ke makamnya Sunan Ampel. Hampir tiap bulan 
sekali, aku sempatkan kesono. Begitu juga waktu aku PSG di Pasuruan, aku dulu 
hampir tiap minggu , aku sempatkan berziarah di makamnya KH Hamid. Yang 
terletak di belakang masjid Alun-alun pasuruan itu. 
 
Dari pesarean aku langsung kembali ke kamar, ternyata disana sudah ditungguin 
Arbi and the gangs, biasa ngajakin sarapan di warung nya mak sopa. Biasa cuman 
makan gorengan dan susu hangat, atau kopi panas, dan kerupuk tentunya. Dari 
dalam sambil ngintip santri-santri yang berlalu lalang pergi ke Unit sekolah masing-
masing. Bener kalau mo jujur, dan seandainya mesin waktu bisa ditarik mundur, 
ingin rasanya pergi sekolah bareng-bareng meraka. Kembali ke masa-masa remaja 
yang Indah. Oh...  Betapa  indahnya. 
 
Lepas sarapan di warungnya mak sopa, kami kembali ke asrama. Sementara orang-
orang pada sibuk bersiap-siap memulai aktivusnya masing-masing. Aku tidur-
tiduran, ndlosor sendiri di sudut ruangan. Cak Noordin pergin ke LAC (Language 
Access Center) Darul Ulum, Masrur dengan pakaian formal dan rapi bangetnya 
pergi ngajar ke SMA Darul Ulum 1. 
 
“ Pagi pak guru… salam buat muridnya yang paling cantik yak…!!” candaku. 
 
Hafidz sibuk nyiapain buku-bukunya, dan setengah buru-buru berangkat ngampss, 
ada kuliah pagi katanya. Sementara Arbi dengan buru-buru juga segera berangkat 
ngajar ke STM Telkom Darul Ulum. Yach sendirian dagh aku di kamar, sepi 
buanget. Hari itu rencana aku segera balik ke Banyuwangi, tetapi  rencana mampir 
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dulu ke Surabaya, belanja beberapa kebutuhan yang belum sempat terbeli 
sebelumnya.  
 
Tiga puluh menit kemudian, aku mandi bersih-bersih diri, sholat dhuha walau 
cuman dua rakaat, dan packing. Dalam hati masih pengen banget berlama-lama di 
Darul Ulum. Yach, akan tetapi sketsa hidup ini harus berjalan maju bukan? Boleh 
sesekali sekedar menoleh ke belakang, tetapi bukan berarti harus kembali ke masa 
lampau bukan. Biarlah yang lalu cukup indah jadi kenangan abadi dalam hati, yang 
suatu saat bisa kita buka kembali memori lama itu. Dan sekarang aku harus Going a 
Head. Masih banyak tantangan-tantangan di Depan yang belum terselesaikan, masih 
banyak PR-PR yang belum terselesaikan, masih tertunda, dan segera harus 
diselesaikan. Walaupun hanya sehari di Darul Ulum ini, sudah mampu menjadi 
energi baru buat aku, untuk maju ke depan. Kenangan-kenangan masa lalu itu ibarat  
energi baru yang membuat aku semakin mantap melangkah, fight to win kedepan. 
 
Dengan hati sedih, aku melangkahkan kaki meninggalkan bumi darul ulum yang 
damai. Dengan tas ransel di belakang, dan langkah gontai, setapak demi setapak aku 
tinggalkan asrama ibnu sina itu. Bener-bener sendirian, ndak ada yang saya pamiti, 
karena semua orang  sudah pergi. Sampek di pintu gerbang bertemu dengan satpam, 
aku lempar senyum dan menyapanya. 
 
„Pareng pak... Saya pulang Dulu“ i said. 
“ Oh nggeh….” Satpam said. 
 
Di luar pintu gerbang, sudah ada 2 tukang becak yang nunggu aku :D, bingung milih 
yang mana. Aku pura-pura diam nunggu siapa  yang akan menawari aku duluan itu 
yang akan aku naiki becaknya. Akhirnya yang paling ujung yang beruntung nganter 
aku. Aku langsung duduk di becak itu, ketika aku menghadap kekiri. Tiba-tiba dua 
sorot mata tajam menatapku dari dalam pintu gerbang, Astaghfirullahal’adzim itu 
kan abi. Abi di kursi rodanya ditemani seseorang yang menemani, tatapanya bener-
bener menembus dada. Aku sebenarnya mau turun untuk menyalaminya, tapi Pak 
Tukang becak itu keburu  mengayuh becaknya. 
 
Pikiran dan hatiku masih terpaut pada sosok Abi. KH As’ad Umar yang dulu 
kukenal seseorang yang sangat tegas, disiplin, dan enrgik itu kini secara fisik terlihat 
lemah di kursi rodanya. Stroke yang menimpanya beberapa tahun silam, membuat 
kini dia hanya bisa di atas kursi roda. Tangan kananya susah digerakkan, kalau 
salaman dengan beliau, hanya bisa mencium punggung telapak tangan kirinya. 
Masih ingat dulu, kyai yang sangat getol merubah image santri dari kaum sarungan 
terbelakang, menjadi santri yang unggul, cerdas, dan disegani ini setiap pagi selalu 
mengelilingi pesantren  yang sekarang luasnya 108 hektare dengan mobil TAFTnya. 
Beliau sendiri yang mengawasi, bahkan katanya beliau sendiri arsiteknya, semua 
proyek pembangunan di Darul Ulum. Kegetolan KH As’ad Umar pun membuahkan 
hasil, selain memperluas area tanah darul ulum menjadi dua kali lipat lebih luas, di 
pesantren ini sekarang muncul bangunan-bangunan megah. Yang tidak hanya 
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menghilangkan kesan kaum pinggiran, tetapi juga menimbulkan kesan kagum bagi 
orang yang melihatnya.  
 
Darul Ulum menjadi pesantren yang megah dengan bangunan khasnya berwarna 
pink tua, berkat perjuangan KH As’ad Umar lah saat ini Darul Ulum memiliki unit-
unit pendidikan yang sangat diperhitungkan di tingkat Nasional. SMA Darul Ulum 
Unggulan BPPT SBI. Sekolah yang siswanya sering menjuarai lomba Karya Ilmiah 
Remaja tingkat Nasional ini, menjadi satu-satunya sekolah swasta  yang ditunjuk  
pemerintah sebagai rintisan sekolah bersatndar internasional di Indonesia. STM 
Telkom Darul Ulum, yang merupakan salah satu STM telkom dari Dua STM 
telkom di Jawa Timur. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum(UNIPDU) yang 
telah memiliki  program pasca sarjana, dan jurusan-jurusan yang tidak lazim ada di 
pesantren, seperti S1 Keperawatan, Akademi Keperawatan, dan Akademi 
Kebidanan. Telah memiliki Rumah Sakit sendiri „unipdu’ yang megah, masjid 
agung pesantren tinggi Darul Ulum, dan beberapa proyek lainya yang masih dalam 
tahap pengerjaan. Sangat besar andil KH As’ad Umar menjadikan Darul Ulum 
menjadi distinctive islamic bording school. 
 
Lamunanku tentang abi, buyar ketika ada dua orang mantan murid saya, menyapa 
aku di Jalan. Hangga and a friend. Yang sedang memfotocopy di salah satu copy 
center di pesantren Darul Ulum. 
 
“Hallo mas… pulang ya….!!” Sapa Hangga dengan lantai sambil melambaikan 
tanganya. 
“Oh ya… pulang dulu ya Hangga!!, Da da…..” Balasku sambil melambaikan 
tanganku dan kuberikan senyuman terakhirku untuknya :D. 
 
Sepuluh Menit beberapa detik  kemudian nyampek di pintu masuk kompleks Darul 
Ulum di Peterongan. Ada lampu merah yang mengatur padatnya lalu lintas , di 
jantung kota peterongan itu. 
 
„ Mas nya kajenge teng Suroboyo nggih?“ tanya Pak Tukang Becak. 
“ Inggih pak..” jawabku. 
“ yen ngoten kulo sebrangaken ..” Pak Becak said. 
 
Wah senengnya, ndak perlu nyeberang yang tentunya harus nunggu lama untuk bisa 
nyeberang di jalan yang lebar dan padat itu. Pak Tukang becak itu mengayuh 
becaknya dengan gesit, dengan lihai dia bisa menyeberang jalanan yang padat itu 
dengan selamat. Aku turun dari becak itu. Aku sebenarnya mo aku kasih duit 10.000 
an rupiah gitu, tapi gila di dompetku cuman ada pecahan 100 ribuan. Masak mo 
dikasih 100 ribu hue he he.. akhirnya dengan menyesal cuman aku kasih dui 4 ribu 
rupiah yang tertinggal di saku celanaku doank. 
 
“Matur suwun pak….” Kataku sambil bernajak pergi. 
„ Inggih sami-sami..“ He said. 
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Aku tertegun manyun sendirian dipinggir jalan, nunggu bus yang mo ke Surabaya. 
Mudah-mudahan dapet bangku kosong harapku dalam hati. Hari senin biasanya bus 
yang ke arah Surabaya penuh semua. Bahkan terkadang tempat berdiripun dak ada, 
saking penuhnya. 
 
“Ayo Suroboyo-Suroboyo, kosong-kosong” kernet Bus Restu itu berteriak 
berkolaborasi dengan ramainya pasar peterongan. 
Aku melambaikan tangan, sesaat kemudian Bus pun berhenti, aku naik ke dalam 
Bus dari pintu belakang.  
 
“Bismillahirahmanirrahim…”. 
Alhamdulilah masih ada tepat satu bangku kosong di bagian tengah bus itu. Ini 
bener-bener disediain pas buat aku, hue he he… Bus pun melaju dengan cepat, 
membawa aku melesat menuju kota Pahlawan Surabaya. Meninggalkan Darul 
Ulum, dan Jombang. Kota 1001 kenangan bagiku. 
 
“Good Bye… Darul Ulum….. Good Bye Jombang….. See you’. 
 

TAMAT. 
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Profil Penulis 
Mempunyai nama lengkap “Ahmad Mukhlason”. Biasa akrab dipanggil 

dengan “Cak Shon” . Ada ciri khas yang melekat pada sosok lajang 

kelahiran Banyuwangi, 02 Maret 24 tahun silam ini. „Selalu tersenyum“. 
Selain kacamatanya yang tebal dan unik tentunya he he... Iya karena 
mungkin dia adalah sosok yang selalu optimis dalam menjalani hidup, 
dalam kondisi sesulit apapun dia selalu tersenyum sesuai dengan motto 

hidupnya yang diambil dari pepatah arab. „Ibtasama lil hayaat“ Selalu 
optimis dalam hidup.  
 

Cowok pengagum berat Gus Dur ini menyelesaikan pendidikan taman 
kanak-kanak dan sekolah dasar di desanya  diujung tenggara bumi 
blambangan banyuwangi. SDN Plampangrejo 03. Sekolah proyek Inpres 

super duper sederhana, yang alhamdulilah sampai sekarang belum ambruk :D.  Setelah 

menyelesaikan pendidikan dasar, pengidola ‚Khofifah Indar Parawansa“ melanjutkan studinya di 
SLTP N 1 Cluring, kota kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Setamat SMP sebenarnya Cak son 
ingin melanjutkan sekolah di  STM Telkom Shandy Putra Malang, tapi malang nian nasibnya, betapa 
tidak salah satu  lulusan dengan NEM terbaik se kabupaten Banyuwangi ini gagal di Test Interview 
:D.   
 
Kegagalan inilah yang membuat cak son berubah haluan untuk belajar memperdalami ilmu agama di 
pesantren, yang sebenarnya adalah cita-citanya sejak kecil. Pondok Modern Darussalam Gontor 
Ponorogo, adalah yang menjadi incaranya saat itu.Tapi sayang nya pendaftaran di pesantren yang 
kesohor itu harus menunggu bulan syawal, akhirnya bukan pesantren darussalam ponorogo, dengan 
setengah terpaksa Cak Shon mengawali petualangan nyantrinya di Pesantren Darussalam Blok 
Agung Banyuwangi, pesantren terbesar di Banyuwangi di bawah asuhan KH Hisyam Syafaat. 
Namun, karena jalan pemikiranaya yang tak searus , bahkan cenderung berlawanan dengan 
mainstream pemikiran santri blokagung pada umumnya, Cak Shon memutuskan untuk hijrah ke 
Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang. Dan memilih sekolah di STM Telkom Darul 
Ulum. Di pesantren inilah seolah menemukan dunianya. 
 
Tahun 2002, setelah lulus dari STM Telkom Darul Ulum, Cak Shon mencoba  bersaing 
memperebutkan kursi di Perguruan Tinggi Negeri  melalui SPMB(Seleksi Penerimaan Mahasiswa 
Baru) dan diterima di Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Sewaktu menjadi mahasiswa di kampus ITS , walaupun masih 
menomor satukan kuliah, cak shon juga bekerja (part time) di sebagai programer di salah satu 
software house di Surabaya, setiap sabtu-minggu membantu mengajar di STM Telkom Darul Ulum, 
bahkan masih sempat aktif di Organisasi Kemahasiswaan diantaranya adalah di PMII 1011 
(Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Koms. Sepuluh Nopember ITS), dan di KMSI(Keluarga 
Mahasiswa Sistem Informasi).   
 
Tahun 2006 lulus menyandang gelar Sarjana Komputer (S.Kom), dalam masa studi tepat 4 tahun, 
dan predikat cum laude (dengan pujian). Dua bulan sebelum wisuda Cak Shon diterima kerja magang 
melalui program Co Op. Kerja sama ITS dan PT Telkom Indonesia, di Divisi Data and Value Added 
Service (VAS) PT Telkom Kandatel Surabaya Barat. Setelah wisuda,  melalui open recruitment di 
kampus ITS, Cak Son diterima bekerja sebagai Software Engineer di Research and Development 
Center Departent PT Samsung Electronics Indonesia. Dan Cak shon memulai lembaran kehidupan 
barunya di Ibu kota Jakarta. Rupanya bekerja di perusahaan asing dan bergaul dengan kehidupan 
jakarta yang menurut istilah dia ‘kurang humanis’  ini tidak sesuai dengan panggilan jiwanya. Hal ini 
lah yang membulatkan tekadnya untuk melanjutkan petualangan dan karir akademiknya  di jenjang 
yang lebih tinggi. Awal Januari 2007 Cak Son meninggalkan tanah air tercinta, berhijrah ke negeri 
Jiran Malaysia. Atas beasiswa dari Petronas Malaysia, yang sebenarnya tiket beasiswa ini sudah dia 
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kantongi sebelum lulus dari ITS, Cak Son melanjutkan studi Msc (Master of Science) nya di Jurusan 
Computer and Information Sciences (CIS) Universiti Teknologi Petronas (UTP) Malaysia.  
 
Saat ini kesibukanya adalah melakukan penelitian di bidang Knowledge Management dan Semantic 
Web, dan menulis beberapa publikasi Ilmiah (paper) untuk untuk national maupun international 
conference . Selain itu Mahasiswa yang sejak berada di UTP memiliki hobi renang ini juga menjadi 
asistant dosen, sebagai tutor praktikum mata kuliah Introduction to Problem Solving and 
Programming dan Structured Programming. Tentunya juga disibukkan dengan kesibukan utamanya 

yaitu chatting , blogging dan browsing,  membuka youtube dan Friendster :D. 
 
Penulis dapat dihubungi melalui: 
 
Mail address: 

Postgraduate Studies Office , Block J 
Universiti Teknologi Petronas, Bandar Seri Iskandar, Tronoh, 
Perak Darul Ridzuan, 31750 Malaysia. 
HP; +60 165399682 
 
Email: 
ahmad_mukhlason@utp.edu.my 
ahmad.mukhlason@gmail.com 
 
Instant Messaging: 
YM: kang_ahmad05 
Gtalk:ahmad.mukhlason 
Skype:ahmad.mukhlason 
 
Bloging: 
http://mukhlason.multiply.com 
http://ahmadmukhlason.wordpress.com 
http://friendster.com/mukhlason 
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Apa kata Mereka? 
“ Wah wah wah, Ceritanya bener seru nih…Aku jadi kangen ma pondok, Jadi pengen main2 kesana 
nih, Kapan2 aja gwe main ke sana ahhhh, ngilangin kangen sama, mo liat skull ku yg dulu gmna 
yaaach sekarang Tambah kereeen kaliiiiie  ** Kangen sama pecelnya mak soto, sama mbak yul, 

kekeekeeeee”   Bustanul Arifin, Lumajang Indonesia. 

 
“Lucu kak  ceritanya   aku juga teringat tapi aku gak naik becak kok aku naik mercy (mercikel)  ha ha  

:D “  Muhammad Nur Arifin, Surabaya Indonesia. 
 
“Membaca cerita ini saya jadi teringat pondok Induk dan Mak Sareh. Oya mak sareh masih terus 
menjajakan nasi bungkusnya yah di pondok induk? mak sareh memang bukan termasuk org2 yang 
beruntung di dalam dunia (harta)tp jasanya bener2 besar, beliau udah ngebantu sekian banyak 

santri,Qta ga boleh ngelupain jasa2 org seperti itu lho. di rasa ato ngga beliau sngat berjasa”. Dedi 

Romli, Cairo  Mesir.  

 

“mukhlason... ceritanya menarik, silahkan di teruskan ya...”  Abu Sofyan, Banjarmasin Indonesia. 

 
“ya bener, ceritanya menarik.. Monggo dilanjut lagi pak, lumayan kanggo tombo kangen... 

udah mo 9 tahun belum pernah mampir ke Darul Ulum lagi  aku  sekalipun.”  Moch Mughni ‘Doel’ 

, Germany. 
 
“Tulisanya humble banget… ☺ . Sehingga tidak jelas neh Penulis pengikut aliran Novel yang mana, 

tapi over all sudah bagus!! ”  Fajar Kurniawan , Yogyakarta 

 
“Kesan waktu pertama kali aq baca cerita ini adalah ternyata seorang "CAK SHON" itu juga bisa  
nulis sebuah tulisan yang bermutu juga..yah untuk seorang pemula sih udah dapat dibilang bagus. 
Angka 8, dari 0 s.d 10. Tapi harus dapat lebih baek lagi. Semoga cerita u yg sederhana ini dapat 
bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan bagi orang-orang yang sedang menjalankan perannya di 

dunia ini^_~. AMIN”. Andri Santoso, Tulungrejo Pare Kediri Indonesia. 

 
“wah... critanya seru bgtz... jangan2 waktu kesana dulu bawa voice recorder,mp3, tape bwt record 

ya??? he999X”. Wawan, Blora Jawa Tengah Indonesia. 

 
“sumpah, bagus banget tulisannya. sumpah, aku musti matiin tipi yang terletak tepat di hadapanku. 
aku musti matiin winamp makanan sehari-hariku. Aku musti konsentrasi penuh membaca ceritamu, 
Son. kayaknya nggak boleh ada sesuatu apapun yang mengganggu aktivitas berhargaku kali ini, yaitu 
membaca ceritamu, Son. baru membaca kata pengantarnya saja, aku jadi bergairah untuk bisa 

menulis seperti kamu. what a great words!!” Muhammad Ali ‘Ndop Mudhofar, Nganjuk Jawa 

Timur Indonesia. 

 
“Keren, dengan sedikit sentilan-sentilan patriotisme,penggunaan bahasa yang bagus....anak muda 
banget bokkkkkkk.. tapi kasih spasi dunk. nangis nehhh yang baca.... thanks sudah membawa kita ke 
dunia darul ulum, before and after. tapi kok sedikit narsis ya, kok kayaknya yang banyak muncul 
malah pengarang nya.ngak cocok ama judul nya. selain itu keren... terusin 

yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tak tunggu!!“  M.  ZUMA Zumairi . Mahasiswa D3 Sistem 

Informasi, FMIPA, Universitas Airlangga Surabaya. 

 

 
 




