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Hello world!
Tuesday, January 26, 2010

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start
blogging!

4 Tipe Mahasiswa (part 1)
Thursday, January 28, 2010

Anda seorang mahasiswa? atau ingin jadi mahasiswa? Kalau iya, anda per-
lu tahu hal ini karena hal ini menyangkut masa depan anda selama kuliah.
Terkesan berlebihan mungkin ya kalau dibilang menyangkut masa depan,
hehehe. Tapi enggak apalah, namanya juga promosi. Enggak promosi na-
manya kalau kata – katanya enggak bikin orang tertarik untuk melihat atau
setidaknya menoleh untuk sesaat. Benar enggak?

Kalau anda bukan mahasiswa, enggak ingin jadi mahasiswa,

atau bahkan enggak mau tahu dengan kehidupan mahasiswa, tolong lu-
angkan waktu anda sebentar saja untuk sekadar membaca artikel ini kare-
na siapa tahu suatu saat anda bertemu atau berurusan dengan mahasiswa.
Mungkin artikel ini tidak penting dan tidak menarik bagi anda, tapi tolong
anda baca sebentar saja. Siapa tahu artikel ini bisa bermanfaat bagi kelu-
arga atau teman anda yang ingin jadi mahasiswa atau setidaknya “tertarik”
dengan Mahasiswa dan kehidupannya.

Dalam bukunya yang berjudul ” Dapat Apa Sih Dari Universitas? ”, Ro-
mi Satri Wahono membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok tergan-
tung tingkat pemahaman atas dirinya sendiri. Yakni, Mahasiswa yang tidak
sadar akan ketidakbisaanya, Mahasiswa yang sadar akan ketidakbisaannya,
Mahasiswa yang tidak sadar akan kebisaannya, dan Mahasiswa yang sadar
akan kebisaannya.
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Lain Romi Satrio Wahono, lain lagi dengan saya. Kalau Romi Satrio Wa-
hono menggunakan tingkat kesadaran mahasiswa sebagai parameter. Ma-
ka saya akan menggunakan tingkat keaktifan mahasiswa sebagai parame-
ternya. Berdasarkan aktivitas dan keaktifannya, mahasiswa dibagi menjadi
4 kelompok, yakni : Mahasiswa yang tahu sedikit akan sedikit hal, Maha-
siswa yang tahu banyak akan sedikit hal, Mahasiswa yang tahu sedikit akan
sedikit hal, dan yang terakhir Mahasiswa yang tahu banyak akan banyak
hal.

1. Mahasiswa yang tahu banyak akan banyak hal

Mahasiswa tipe ini bisa dibilang sebagai Mahasiswa yang paling ideal.
Mereka yang masuk dalam kategori ini adalah para aktifis yang lumayan ja-
go juga di bidang akademis. Karena banyak aktivitasnya, tentu lebih banyak
juga yang dapat mereka pelajari tentunya. Coba anda bayangkan, di tengah
kesibukan kuliah yang lumayan padat, mereka masih bisa menyempatkan
waktunya untuk mengabdi di organisasi – organisasi yang lumayan banyak
menyita waktu mereka. Agak dilema memang, tetapi saya rasa waktu yang
mereka gunakan untuk mengabdi di organisasi tidaklah terbuang percuma
karena mereka bisa belajar banyak dari kehidupan berorganisasi. Dalam
kenyataannya, enggak banyak mahasiswa dengan tipe ini. Setahu saya, te-
man – teman saya yang jago di bidang akademis, rata – rata enggak terlalu
aktif di organisasi. Begitupun sebaliknya.
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Selain aktifis yang jago akademis, mereka yang jago akademis tapi juga
bekerja part time juga termasuk dalam kategori ini. Bahkan mereka ini
bisa dibilang lebih hebat dari para aktivis yang jago akademis. Bagaimana
tidak, di tengah tekanan tugas kuliah yang begitu banyaknya dan seakan
– akan tidak pernah habisnya, mereka masih bisa mengatur dan memana-
jemen waktu mereka dengan baik sehingga mereka mendapat nilai yang
cukup memuaskan di bidang akademis tetapi juga mendapat pengalaman
yang tentunya tidak sedikit dari dunia kerja mereka. Dan seperti halnya
aktivis yang jago akademis, mereka ini jarang ditemui di kehidupan nyata
karena memanajemen waktu dengan baik tidaklah semudah teorinya.

Intinya, Mereka yang masuk kategori ini adalah mereka yang selalu serius
dan bekerja dengan sepenuh hati dalam bidang apapun yang mereka jalani.
Sehingga mereka benar – benar mendapat manfaat dan pelajaran berharga
dari apapun dan berapapun aktivitas yang mereka jalani. Hal inilah yang
menjadikan mereka sebagai Mahasiswa yang tahu banyak akan banyak
hal.

(Bersambung ke 4 Tipe Mahasiswa part 2….)

3 Syarat menghafalkan Alquran
Sunday, March 7, 2010

3 Hal yang Dibutuhkan Dalam Menghafal Alquran

Pesan ini saya dapatkan dari Al Mukarrom KH. Amar Mudjab, Kyai saya di
tempat saya nyantri sekarang di daerah sidosermo. Karena saya rasa cukup
bermanfaat, jadi saya ingin menuslikannya di sini.

Berdasarkan keterangan dari beliau, untuk menghafalkan Alquran itu mem-
butuhkan 3 hal, yakni : hati yang baik, lisan yang baik, dan pikiran yang
baik.

1. Hati
Hati disini maksudanya adalah niat dan juga motivasi. Niat dan motivasi
inilah yang nantinya akan membuat seorang hafidz(penghafal) Alquran bisa
senantiasa tekun dan istiqomah. Karena Alquran itu sendiri tidak akan

3
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bisa hafalkan tanpa adanya istiqomah di hati penghafalnya. Kalau mengha-
lafalkan rumus mungkin masih bisa jika hanya diulang sekali. Tapi untuk
menghafal Alquran, kita harus mengulang hafalan kita setiap hari agar apa
yang telah selesai kita hafalkan tidak musnah ditelan zaman.

Kalau seorang hafidz Alquran hatinya bermasalah, biasanya hafalan
Alqurannya tidak kunjung selesai meskipun otaknya cukup cerdas,
meskipun sudah bertahun-tahun nyantri. Bagi anda yang punya masalah
dengan hati anda. Anda tidak perlu takut Karena masalah hati ini sebe-
narnya bukanlah masalah yang cukup serius. Asalkan anda mau fokus
dan istiqomah, insyaAllah hafalan Alquran anda pasti akan lekas selesai.
Amin.

2. Lisan
Lisan disini maksudnya adalah bacaan Alquran yang baik. Bagi seorang
yang berniat untuk menghafalkan Alquran, hendaknya dia memperbaiki ba-
caan Alqurannya dulu. Karena menghafal Alquran sekaligus memperbaiki
bacaan Alquran dalam satu waktu bukanlah hal yang mudah.

Para Hafidz yang mempunyai masalah terkait lisannya biasannya hafalan
Alqurannya tidak sempurna (banyak yang hilang). Hilang disini maksud-
nya bukan hilang seluruhnya, melainkan ada satu atau beberapa kata yang
kurang ketika melafadzkan ayat.

Bagi anda mempunyai masalah lisan, ketika anda sedang menghafalkan
Alquran, saya sarankan anda untuk sering-sering membacakan hafalan an-
da di hadapan teman atau ustadz anda agar beliau-beliau bisa menyimak
hafalan anda agar tidak ada kata atau kalimat yang hilang dari ayat yang
anda bacakan. Selain itu, mulai sekarang kurangi ucapan-ucapan yang ku-
rang bermanfaat. Karena sudah semestinya para hafidz Alquran itu menja-
ga ucapan dan tingkah lakunya. Selain itu, para Hafidz Alquran esensinya
adalah Hamilil Quran (Orang yang membawa Alquran) atau bisa juga dise-
but Alquran berjalan. Wallahu A’lam

3. Pikiran
Pikiran merupakan salah satu faktor paling menentukan bagi seorang
Hafidz Alquran dalam menyelesaikan hafalan Alqurannya. Bahkan bisa
disebut faktor penentu jika kedua faktor di atas sudah terpenuhi.

Pikiran yang dimaskud disini adalah kecerdasan atau yang biasa disebut se-
bagai intelegensia. Kecerdasan disini bukan berarti para penghafal Alquran
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itu dikhususkan bagi mereka yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata.
Pada awalnya, semua orang memang berkesempatan untuk menjadi seo-
rang peghafal Alquran. Namun, pada kenyataannya mereka yang mem-
punyai kecerdasan cukup baik sajalah yang mampu menyelesaikan hafalan
Alqurannya.

Terlepas dari 2 faktor di atas, semakin cerdas seseorang maka proses meng-
hafalkan Alqurannya pun juga akan semakin cepat.

Para Hafidz Alquran yang mempunyai masalah kecerdasan biasanya tidak
akan mampu menyelesaikan hafalan Alqurannya sampai selesai. Dan jika
mereka terlalu memaksakan dirinya untuk melanjutkan menghafal Alquran,
biasanya hafalan Alqurannya tidak akan sempurna (lancar dan benar) atau
pada kemungkinan terburuk tidak menutup kemungkinan mereka akan
terkena gangguan mental, Na’udzubillah.

Bagi anda yang mempunyai masalah terkait masalah ini, saya anjurkan an-
da untuk banyak berdoa agar dimudahkan dalam menghafalkan Alquran.
Karena jika Allah berkehendak, maka tidak ada hal yang tidak mungkin di
dunia ini.

Demikian sedikit uraian yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat.
Terima kasih telah berkunjung. :thanks: Sampai jumpa di postingan saya
selanjutnya. :bye:
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Mengapa Nge-blog?
Monday, March 8, 2010

Sebenarnya saya sendiri tidak mempunyai alasan pribadi mengapa saya
nge-blog. Sebenarnya saya hanya seorang yang suka :ngojek: (berkelana)
dari satu blog ke blog lain. Kalau dulu waktu masih nge-blog di blogspot,
tujuan saya ngeblog mungkin karena ingin mengikuti jejak Radhit, teman
kuliah saya yang sukes meraup pundi-pundi dolar dari blog miliknya :nge-
lamun: .

Seiring dengan berjalannya waktu, orientasi saya ketika ngeblog pun mulai
berubah. Kalau dulu orientasinya uang, :duit: sekarang mungkin orien-
tasinya adalah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan juga informasi :be-
lajar: seperti halnya Mas zamroni. Selain itu, kontrol sosial mungkin juga
merupakan alasan yang cukup logis untuk ngeblog. Seperti halnya yang
dilakukan oleh Mbak tika dalam salah satu postingannya.

Selain berbagai alasan di atas, sebenarnya saya juga punya alasan tersendiri
mengapa kok ngeblog. Belajar berkomunikasi. Itulah alasan yang
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sesungguhnya mengapa saya sangat suka ngeblog. :thanks: Bukannya saya
tidak bisa berkomunikasi. Saya hanya bingung bagaimana cara agar bisa
lebih santai dalam berbicara sehingga apa yang ingin saya sampaikan lewat
tulisan dapat ditangkap dengan mudah oleh para pembaca blog saya.

Belajar membuat tulisan yang menginspirasi mungkin juga bisa dijadikan
alasan yang tepat. Karena saya memang penggemar novel-novel inspiratif
dan motivatif, saya ingin tulisan saya bisa menginspirasi dan memotivasi
banyak orang.

Ya sudahlah, terserah. Apapun alasannya yang jelas ngeblog harus tetap
jalan terus :lari: .
Terima kasih telah berkunjung. :thanks: Sampai jumpa di postingan saya
selanjutnya :bye:

gambar dicomot dari : sini

Warung Peduli Lingkungan
Saturday, March 13, 2010

Berawal dari pemandangan yang tidak biasa pada malam itu.

Sepintas, tidak ada yang berbeda dari penampilan warung yang hanya buka
mulai menjelang malam ini. Namun, ketika saya perhatikan lebih seksama,
ada satu pemandangan berbeda dari warung ini. Saya menemukan sebuah
wastafel baru di sudut warung makan favorit saya di dekat kampus ini.

Meskipun wastafel sendiri bukanlah hal baru lagi,

namun wastafel di dalam warung yang cukup sederhana bukanlah pe-
mandangan biasa. Meskipun kota ini terkenal sebagai kota metroploitan
kedua di Indonesia, jarang sekali saya menemukan wastafel di dalam
warung makannya. Memang saya tidak pernah menjelajahi seluruh pelosok
Surabaya, tapi berdasarkan pengalaman saya ketika makan di daerah
gebang dan keputih (daerah paling dekat dengan kampus), hampir tidak
pernah saya wastafel bertengger di dinding warung yang pernah saya kun-
jungi.
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Mungkin karena selama ini saya jarang (baca : tidak pernah) makan
di tempat-tempat yang cukup mewah sehingga saya jarang menemukan
wastafel di dalam rumah makan yang saya kunjungi. Tapi kalaupun mene-
mukan wastafel di rumah makan yang cukup mewah, itu bukanlah hal yang
istimewa karena rumah makannya memang sudah di atas rata-rata.

Kembali ke topik kita tentang wastafel di dalam warung. Memang
ini bukanlah kali pertama saya menemukan wastafel di dalam warung
makan. Kali pertama saya menemukan wastafel dalam sebuah rumah
makan (warung makan) adalah pada saat liburan semester genap kemarin.
Tepatnya, pada saat saya berlibur ke Malang bersama teman-teman SMA.
Dan tempatnya berada tepat di depan kampus UMM yang terkenal dengan
doom-nya.

Selama ini kita mungkin sudah banyak melihat banyak warung makan yang
menyediakan tisu di dalamnya. Mulai dari warung makan yang cukup ter-
nama sampai warung-warung kecil milik pedagang kaki lima. Bisa dibi-
lang, saat ini tisu merupakan salah satu perlengkapan yang harus ada dalam
sebuah warung makan. Memang tidak ada yang salah dengan menyediakan
tisu di dalam warung makan. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan
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ketika terus-terusan menggunakan tisu tanpa peduli dengan dampak yang
diakibatkannya.

Seperti yang kita tahu, tisu sama halnya dengan kertas. Bahan dasar ked-
uanya sama-sama dari kayu (pulp). Memang benar, kertas dan tisu bisa di
daur ulang. Tapi coba anda perhatikan, tisu yang seringkali anda gunakan
setelah anda selesai makan tidak jarang bukanlah hasil daur ulang. Ser-
ingkali kita temukan tisu-tisu yang disediakan dalam warung makan war-
nanya sangat putih bersih. Berbeda dengan tisu hasil daur ulang yang war-
nanya agak gelap sedikit.

Mungkin selama ini kurang perhatian dengan hal-hal semacam ini. Tidak
jarang saya menemukan banyak orang yang menggunakan tisu dengan
seenaknya sendiri. Pernahkah kita berpikir, berapa banyak warung makan
yang menyediakan tisu di dalamnya? Berapa banyak orang yang menggu-
nakn tisu hari ini? Berapa banyak kayu yang dihabiskan untuk memenuhi
keinginan pengguna tisu setiap harinya? Sangat banyak bukan? Oleh kare-
na itu, untuk mengurangi kebutuhan akan kayu yang berlebihan, mulai
sekarang kurangi penggunaan tisu yang berlebihan dan ubah kebiasaan an-
da menggunakan tisu dengan menggunakan sapu tangan.

Terakhir, saya ucpakan banyak terima kasih pada warung-warung makan
yang sudah mulai membangun wastafel di dalamnya. Karena itu meru-
pakan salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan tisu. Dan untuk
warung-warung makan yang lain, saya harap mereka mau mengikuti jejak
para pelopor mereka dalam membangun wastafel demi mengurangi peng-
gunaan kayu yang berlebihan.

Mungkin akan membutuhkan banyak biaya, tapi anda tidak perlu khawatir
karena ini adalah sebuah bentuk investasi yang cukup berharga. Untuk
dananya, anda dapat menggunakan dana yang biasa anda gunakan untuk
membeli tisu tentunya.

Lingkungan kekayaan alam bukanlah milik anda, bukan pula milik saya,
tapi milik kita semua.
Kalau bukan kita sendiri yang menjaga dan melestarikannya, lalu siapa?

Terima kasih telah berkunjung. Sampai jumpa di postingan saya selanjut-
nya.
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Mahasiswa = Pencari Kerja?
Thursday, March 18, 2010

Berawal dari iseng-iseng buka website kampus

Menanggapi postingan saudari Eka Setyowati, Mahasiswi Teknik Kimia
ITS angkatan 2009.

Sependapat dengan apa yang dijelaskan saudari Eka dalam artikelnya, se-
lama ini lulusan universitas banyak dikenal sebagai “job seeker”. Memang
tidak ada yang salah dengan menjadi seorang “job seeker”, apalagi men-
cari kerja di zaman sekarang bukanlah hal yang cukup mudah untuk di-
lakukan.

Kalau kita punya kenalan atau anggota keluarga yang sudah mempunyai
wewenang yang cukup besar di suatu perusahaan mungkin akan lain lagi
ceritanya. Karena seperti yang kita tahu, Nepotisme memang masih tetap
tumbuh dengan subur di masyarakat kita.

Tapi coba kita pikirkan sejenak, Apakah lahan pekerjaan yang tersedia tiap
tahunnya pasti akan mampu menampung jumlah Sarjana yang tiap tahun
semakin banyak jumlahnya? Padahal seperti yang kita tahu, jumlah lapan-
gan pekerjaan yang tersedia tiap tahunnya tidaklah seberapa dibandingkan
dengan jumlah Sarjana yang ada. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan
semakin tingginya angka pengangguran di tingkat Sarjana.
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Mencuplik keterangan dalam artikel saudari Eka,

Menurut data BPS, 85,75 persen atau sekitar 3,77 juta jiwa
orang yang berpendidikan sarjana pada Februari 2008 terser-
ap dalam lapangan pekerjaan, sementara 14,25 persen lain-
nya menjadi penganggur terbuka. Sedangkan, pada Agustus
2009 jumlah penganggur terbuka dari kalangan sarjana kem-
bali meningkat menjadi 13,08 persen. Hanya sekitar 86, 93
persen atau 4,66 juta sarjana yang mengisi berbagai lapangan
pekerjaan.

Hal tersebut tampak kontras bila dibanding dengan lulusan
sekolah menengah kejuruan yang menjadi penganggur terbu-
ka pada Agustus 2009 hanya mencapai 14,59 persen atau tu-
run dibandingkan dengan Agustus 2008 yang mencapai 17,26
persen. Sedangkan penganggur yang lulus sekolah dasar (SD)
pada Agustus 2009 mencapai 3,78 persen atau turun dibanding
Agustus tahun lalu yang 4,57 persen.

Dan saya rasa, solusi yang paling tepat untuk mengatasi semakin
meningkatnya jumlah pengangguran di kalangan sarjana hanya ada satu,
yakni menjadi seorang enterpreanur (pengusaha).

Mengutip dari detik finance, rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih
sangat kecil, yakni 0,8%. Sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan
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jumlah wirausahawan yang ada di negara maju yang saya kutip dari kompas,
yang rasionya antara 5-15%.

Selama ini, kebanyakan mahasiwa kita selalu didoktrin bahwa orang yang
sukses adalah orang yang kerjanya mapan, punya banyak uang, dll. Sehing-
ga untuk urusan pekerjaan pun tidak jarang kita kita akan menemukan para
sarjana yang merelakan keilmuannya demi untuk memperoleh pekerjaan
dengan gaji yang lumayan. Padahal jika para sarjana tersebut mau serius
menekuni dan mengimplementasikan apa yang telah diperolehnya selama
kuliah, tidak menutup kemungkinan mereka akan bisa menciptakan lapan-
gan pekerjaan sendiri dan tidak hanya berpangku tangan.

Selain gaji bekerja di perusahaan-perusahaan besar yang cukup meng-
giurkan, faktor ketakutan akan kegagalan dan juga kurangnya kompe-
tensi(kreativitas) mungkin menjadi salah satu alasan minimnya jumlah
wirausahawan di kalangan Sarjana.

Oleh karenanya, sudah seharusnya semua universitas memberikan fasili-
tas untuk meningkatkan jiwa enterpreneurship para mahasiswanya. Salah
satunya mungkin dengan mengadakan mata kuliah enterpreanurship seper-
ti yang telah dilakukan oleh beberapa Institut dan Universitas di Indonesia.
Dan agar tujuan dari adanya mata kuliah enterpreanurship ini bisa terpenuhi,
praktek terjun langsung ke lapangan mungkin bisa dijadikan latihan dan ju-
ga dijadikan sebagai penilaian seberapa besar kreativitas dan ketrampilan
mahasiswa-mahasiswa tersebut dalam berwirausaha.

Demikianlah pendapat saya, Bagaimana pendapat anda?
Terima kasih telah berkunjung. Sampai jumpa di postingan saya selanjut-
nya.

gambar diambil dari : sini

Menulis
Monday, April 5, 2010

Meskipun tidak sesulit Matematika…
Banyak diantara kita yang tidak menyukainya…
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Banyak yang menganggapnya tidak mudah….
Tidak sedikit pula yang menganggapnya sangat susah….

Menulis memang bukan hal yang mudah. Namun, tidak mudah bukan be-
rarti tidak bisa dilakukan bukan?

Sebenarnya menulis tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Yang kita bu-
tuhkan hanyalah

ide, kemauan, dan meluangkan waktu.

1. Ide
Saya rasa ini bukan masalah yang paling utama ketika kita ingin menulis
karena saya yakin semua orang punya pemikiran dan ide yang ingin mere-
ka sampaikan. Namun jika anda merasa kekurangan dengan syarat yang
satu ini, saya sarankan anda untuk meluangkan waktu untuk “membaca”.
Membaca yang saya maksud di sini, tidak hanya membaca buku atau liter-
atur saja melainkan juga membaca keadaan sekitar kita.

2. Kemauan
Saya rasa inilah yang menjadi masalah utama bagi setiap orang yang in-
gin menulis. Seringkali saya temukan orang-orang yang berdalih “tidak
berbakat menulis” ketika saya ajak untuk ngeblog (menulis, red). Ini-
lah hal yang perlu diluruskan. Banyak diantara kita yang menganggap
menulis adalah bakat khusus. Padahal tidak demikian, Seperti halnya
belajar-belajar yang lain, Yang kita butuhkan sebenarnya bukanlah bakat,
melainkan keingininan (kemauan) dan juga usaha keras (effort).

Memang pada akhirnya bakat memberikan porsi tersendiri ketika anda
sedang belajar menulis. Namun, porsi yang diberikan tidaklah terlalu sig-
nifikan. Bakat hanya akan menentukan seberapa cepat anda bisa beradap-
tasi dan mengembangkan kemampuan menulis anda. Selebihnya akan di-
tentukan oleh seberapa besar kemauan dan usaha anda.

3. (Meluangkan) Waktu
Saya rasa ini bukanlah hal yang sulit karena semua orang mempunyai wak-
tu yang sama setiap harinya. Saya, anda, dan semua orang hanya mempun-
yai 86400 detik setiap harinya. Kalau sebagian orang bisa menjadi penulis
terkenal meskipun kesibukannya tidak sedikit mengapa kita yang masih
tidak (terlalu) sibuk tidak bisa menjadi penulis?
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Kalau anda memang ingin menulis, yang harus anda lakukan adalah melu-
angkan sedikit waktu istirahat anda atau waktu bermain anda untuk melatih
dan mengembangkan kemampuan menulis anda.

Terakhir, yang perlu anda lakukan adalah mencari saat dan suasana yang
tepat untuk menulis. Kalau anda memang sudah terbiasa mungkin akan
mudah, tapi kalau anda masih belum terbiasa saya sarankan anda mencari
tempat, saat dan suasana yang tepat untuk menulis. Karena menurut pen-
galaman saya, menulis juga membutuhkan mood yang mendukung. Oleh
karenanya, tidak salah kalau diblog miliknya, zeldman menuliskan “Write
when inspired, rest when tired”.

Sebelum saya akhiri, berikut ada beberapa patah kalimat penggugah moti-
vasi untuk menulis dari Pramoedya Ananta Toer

“Kau, Nak, paling sedikit kau harus bisa berteriak. Tahu kau
mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau
menulis, suaramu takan padam ditelan angin, akan abadi, sam-
pai jauh, jauh dikemudian hari. Orang boleh pandai setinggi
langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam
masyarakat dan dari sejarah” – Pramoedya Ananta Toer

Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Terima kasih telah berkunjung. Sampai jumpa di artikel saya selanjutnya.
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Gambar diambil dari : sini, sini, dan sini
Cupilkan kalimat motivatif diambil dari : sini

Impian
Sunday, April 11, 2010

Tak peduli apapun status ada…
Mau Anak SD atau Anak kuliahan,
Mau Petani atau Pedagang,
Mau Pengusaha atau Karyawan,
Mau Pekerja tetap maupun Pengangguran,
Dalam benak anda pasti tersimpan suatu hal yang membuat anda termoti-
vasi, tergerak,
dan akhirnya anda melakukan suatu hal.

Pernahkah anda berpikir, siapa sebenarnya aktor dibalik itu semua?

Apa memang ada aktor dibalik itu semua? Ataukah semuanya hanya terjadi
begitu saja tanpa ada aktor dibelakang itu semua?
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Mungkin kita tidak sadar. Tapi jika kita perhatikan lebih seksama, kita akan
menemukan sebuah kenyataan bahwa memang ada seorang aktor penting
dibalik itu semua. Aktor dibalik semua tindakan kita, aktor dibalik semua
aktivitas sehari-hari kita. Dan aktor dibalik itu semua tidak lain dan tidak
bukan adalah keinginan, yang pada beberapa kesempatan lain disebut seba-
gai “impian”.

Seperti kisah saya yang satu ini.

Berawal dari percakapan ringan dengan salah seorang orang paling berjasa
di kampus, seoarng Pecinta Kebersihan yang lebih banyak dikonotasikan
sebagai “petugas kebersihan” maupun “tukang cleaning service” di berba-
gai macam kesempatan.

Kenapa saya lebih suka menyebut mereka sebagai pecinta kebersihan bukan
sebagai petugas kebersihan? Seperti yang kita tahu, menjaga kebersihan
bukan hanya monopoli para petugas kebersihan seorang. Melainkan tugas
setiap orang. Meskipun pada kenyataanya yang paling rajin membersihkan
lingkungan sekitar adalah para petugas kebersihan itu sendiri. Oleh kare-
nanya, saya lebih suka memanggil petugas kebersihan sebagai pecinta ke-
bersihan.

Kembali ke cerita awal..
Beberapa waktu yang lalu, saya sempat berbincang-bincang sebentar den-
gan salah seorang pecinta kebersihan di kampus. Setelah berkenalan,
menanyakan asal, dan beberapa identitas yang lain, saya pun mendapatkan
suatu yang menarik ketika menanyakan pekerjaan.

Kira-kira seperti inilah gambaran percakapannya :

saya : sudah lama mas, bekerja di sini?
pecinta kebersihan : lumayan mas, sekitar 7 bulan
saya : disini nge-kos?
pecinta kebersihan : iya mas
saya : gimana mas kerja disini? enak?
pecinta kebersihan : yah, gimana ya mas, namanya kerja pasti
ada enak dan juga nggak enaknya. Tapi karena saya kerja
di sini. Bagaimanapun saya harus mempertanggungjawabkan
pekerjaan saya ini. Lagian, saya kerja di sini kan memang un-
tuk mengumpulkan biaya buat kuliah di Jurusan Pendidikan
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Guru Olahraga di Madiun. Jadi, saya harus benar-benar giat
bekerja biar cepet dapat uang buat biaya kuliah.
saya : owh, (diam sambil kagum)

Setelah itu percakapan pun terus dilanjutkan beberapa saat sebelum saya
berpamitan untuk menunaikan sholat.

Satu hal yang membuat saya tertarik dengan percakapan di atas adalah
meskipun sekarang bekerja sebagai pecinta kebersihan, ternyata mas tadi
masih mempunyai impian yang sangat mengagumkan. Impian yang mem-
buatnya merasa semangat dengan pekerjaannya, impian yang membuatnya
bersemangat untuk menjalani hari-harinya.

Karena meskipun semua orang punya keinginan, tidak semua orang punya
keinginan untuk berkembang (impian).

Saya rasa cukup sekian artikel saya kali ini.
Kalau pecinta kebersihan (yang kerjanya lumayan berat) saja masih pun-
ya impian, mengapa kita yang seperti ini masih sering pasrah dengan
keadaan?
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sampai jumpa di artikel saya selanjutya. :bye:
terima kasih banyak telah berkunjung. :cozy:

gambar diambil dari : sini
dan : sini

Tren Baru di Kancah Blogging
Saturday, April 17, 2010

Seperti halnya booming Fesbuk, Twitter, dan semua teman-temannya.

Akhir-akhir ini banyak sekali ditemukan blog-blog yang mempunyai konten
hampir sama.
Isinya tak lain dan bukan hanyalah copas, atau kalau dalam bahasa kaskus
biasa disebut repost atau yang biasanya diplesetkan lagi menjadi “repsol
post”.

Uniknya, kebanyakan blog-blog yang mempunyai konten yang hampir
sama tersebut rata-rata

mempunyai konten yang cukup unik. Sehingga tak jarang, blog-blog seperti
ini membuat betah para pengunjungnya. Dan otomatis, pagerank, alexarank
blog yang bersangkutan pun cepat terdongkrak dengan seketika.
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Disadari atau tidak, keadaan seperti ini banyak dimanfaatkan oleh yang
punya blog untuk meraup rupiah demi rupiah dari blog miliknya. Hal itu
bisa dilihat dari banyaknya jumlah iklan yang terpampang di blog mere-
ka. Dan tidak menutup kemungkinan, satu orang bisa mengelola banyak
blog dengan konten yang hampir sama persis demi meraup keuntungan dari
informasi-informasi unik yang ditawarakan di blog miliknya.

Saya pikir sah-sah saja sih memanfaatkan keadaan seperti ini. Namun, yang
membuat saya agak kurang senang dengan blog-blog semacam ini adalah
ketika mereka menghalalkan segala cara untuk membuat setiap pengunjung
menge-klik iklan yang ada di blog mereka. Dan tidak jarang, cara yang
mereka lakukan itu malah membuat para pengunjung merasa kurang nya-
man dan akhirnya beralih pada blog yang lain yang mempunyai iklan yang
lebih sedikit karena dengan itu mereka bisa membaca semua informasi yang
disuguhkan tanpa harus “diganggu” oleh iklan.

Satu hal lagi yang membuat saya kurang adanya blog seperti ini adalah
karena rata-rata para pemilik blog jarang menulis sendiri artikel yang ter-
pampang pada blog mereka. Kebanyakan mereka hanya asal comot sana
sini tanpa pernah berimprovisasi sama sekali. Murni plagiat. Dan hal ini
semakin lama akan membuat pemilik blog menjadi semakin malas untuk
menulis karena memang tidak terbiasa untuk menulis.

Semoga ke depan semakin banyak blog-blog yang menyuguhkan informasi
yang menarik dan asli karena saya rasa sudah terlalu banyak blog yang
hanya berisi artikel copas. Kalau dibiarkan terus, kreativitas blogger lambat
laun akan menurun seiring dengan menurunnya minat menulis mereka.
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Demikian yang bisa saya tulis pada kesempatan kali ini.
Kurang lebih saya mohon maaf.
Terima Kasih banyak telah berkunjung.
Sampai jumpa lagi di postingan saya berikutnya. :bye:
Wassalam. :worship:

gambar diambil dari : sini, sini

Situs Yang Wajib Dibuka Waktu OL
Monday, April 26, 2010

Kalau saja Andrea Hirata tahu tentang ini, mungkin ini akan menjadi salah
satu bagian dalam daftar 44 penyakit gila yang pernah diceritakan oleh ibun-
ya. Seperti yang tertera dalam salah satu novel karya anak bangsa terbaik
yang pernah ada, Tetralogi Laskar Pelangi.

Onlen,
Virus yang satu ini memang sangat berbahaya.
Dengan berbagai kenikmatan yang ditawarkannya, kita bisa dibuatnya lupa
waktu, lupa tugas, bahkan mungkin sampai lupa kalau kita masih ada di
dunia nyata.

Seringkali kita dibuatnya merasa nyaman dan mati membeku di depan layar
olehnya. Dan ironinya, jarang sekali kita sadar bahwa kita telah kalah telak,
terperdaya, dan tak kuasa menahan segala macam bujuk rayuannya.

Dan saya pun tak luput dari keganasannya.

Hampir setiap hari saya meluangkan waktu untuk onlen.
Memang tidak ada salahnya sih, karena yang saya buka memang bukan
hal-hal yang cukup bermanfaat (menurut saya pribadi, hehe).

Mungkin anda akan beranggapan bahwa situs-situs yang biasa saya ak-
ses adalah situs-situs tentang pemrograman, jaringan komputer, dan berba-
gai macam hal lain yang ada hubungannya dengan komputer. Yang pasti
mencerminkan jurusan dimana saya sekarang berada, Teknik informati-
ka.
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Memang benar, saya terkadang sering membuka website-website yang
ada hubungannya dengan informatika. Namun itu bukanlah prioritas perta-
ma.

Berikut ini adalah website-website yang akhir-akhir ini lebih sering saya
akses (wajib dibuka) saat Onlen :

1. its.ac.id

Website kampus yang satu ini, akhir-akhir ini menarik perhatian saya. Ser-
ingkali saya buka yang pertama kali waktu onlen adalah website ini, khusus-
nya pada bagian kolom opini karena saya merasa opini yang dikemukakan
oleh mahasiswa disini cukup berbobot dan bermanfaat. Terlepas dari ob-
jektivitas saya, sebagai seorang mahasiswa di kampus ITS tercinta.

2. plurk.com
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Meskipun tidak seheboh fesbuk maupun twitter, situs micro blogging
yang satu ini mempunyai tempat tersendiri bagi mahasiswa ITS. Terlepas
dari berbagai fitur yang dimilikinya, “forbidden”-nya fesbuk dan twitter
mungkin menjadi alasan mengapa banyak mahasiswa ITS yang beralih ke
situs pertemanan yang satu ini.

3. google.com

Tidak dipungkiri lagi, situs yang satu ini memang sudah menjadi idola bagi
para surfer dunia maya. Berbagai macam hal bisa kita dapatkan di dalam-
nya. Terlepas dari keangkuhan dan kesombongannya, situs ini memang
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cukup membantu kita ketika sudah tidak ada lagi tempat untuk bertanya.
Dan saya pun sering memanfaatkannya untuk mencari blog-blog keren, ma-
teri kuliah, dan berbagai macam hal lain yang menarik minat saya.

4. yahoo.com

Email. ya email lah yang membuat situs ini masih eksis sampai saat ini.
Meskipun google sudah memegang kuasa search engine di seluruh dunia,
kalau sudah membahas email saya rasa yahoo masih menjadi pilihan perta-
ma. Bisa dibilang yahoo itu ya email itu sendiri. Seperti halnya ketika kita
menyebut air mineral sebagai AQ*A meskipun nyatanya merknya bukan
AQ*A.

5. Indoakatsuki.net

Mungkin tidak banyak yang kenal dengan situs yang satu ini. Memang
sih situs yang satu ini enggak terlalu terkenal. Di kampus, mungkin hanya
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beberapa anak yang tahu situs yang satu ini. Itupun dari saya. Sebagai in-
formasi, Situs yang satu ini adalah sebuah forum anime manga. Banyak hal
tentang anime manga dan hal-hal lain yang bisa kita dapatkan di dalamnya.
Namun sayang, sekarang forum ini sudah mulai sepi. Member-member
yang dulu sangat aktif, satu per satu mulai meninggalkannya. Dan saya
pun sama, sekarang sudah mulai jarang mengaksesnya.

6. Facebook.com

Tentu semua sudah tidak asing dengan jejaring sosial yang satu ini. Situs
pertemanan bikinan Mark Zuckerberg yang satu ini memang sudah menyi-
hir ratusan juta para penggunanya di seluruh dunia dengan berbagai macam
fitur yang dimilikinya.
Meskipun saya sekarang sudah kurang intens mengaksesnya karena di kam-
pus situs ini menjadi salah satu situs “terlarang” untuk diakses oleh para ma-
hasiswanya, saya masih cukup sering OL disini meski hanya untuk menge-
cek apakah ada message, notification, atau mungkin cm mengecek status
temen-temen.

Demikian yang bisa saya berikan kali ini.
Terima kasih telah berkunjung.
Sampai jumpa di artikel saya berikutnya. :bye:

gambar diambil dari : sini, sini, sini, sini, sini, sini, dan sini

Mau dibawa kemana Remaja kita?
Sunday, May 9, 2010

Judul yang hampir mirip dengan lirik lagu Band Armada ini sepertinya
cukup merepresentasikan bagaimana keadaan para remaja Indonesia. Den-
gan berbagai kemudahan dalam mengakses informasi dan minimnya filter
dan kontrol langsung dari orang tua, tak jarang informasi yang sepantasnya
tidak boleh diakses pun bisa diakses secara bebas oleh para mereka.

Tadi waktu saya OL di plurk, saya mendapatkan sebuah fakta menarik dari
status Mas Grala. Di statusnya, beliau menuliskan

62,7% remaja Indonesia pernah ML, 97% pernah nonton
bokep, 93% pernah ciuman, 21% remaja putri pernah aborsi
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Pertamanya sih kurang percaya. Tapi karena disebutkan bahwa info itu
berdasrakan hassil survei yang dipublish di Kompas, saya pun akhirnya per-
caya.

Apalagi beberapa waktu yang lalu pada waktu pulang ke Mojokerto saya ju-
ga sempat diceritain ibu kalau ada seseorang tetangga yang sehari-harinya
banyak dikenal cukup alim dan cukup pendiam tiba-tiba diketahui kalau
dia hamil diluar nikah. Saya pun sebenarnya agak tidak percaya dengan
apa yang saya dengar, mengingat anak yang dikabarkan hamil itu selama ini
memang lumayan cakap kemampuan agamanya. Karena selama ini dia me-
mang sekolah di lingkungan sekolah yang mempunyai basis agama. Belum
lagi dia juga cukup mahir bertilawah dan bersholawat.

Tapi karena yang bercerita adalah ibu, saya pun percaya.
Memang berat mengakuinya, tapi inilah faktanya.
Anak yang hampir selama 10 tahun menempuh pendidikan di sekolah
berbasis agama pun tidak bisa luput dari ancamannya. Dan mungkin sa-
ja korban selanjutnya adalah orang-orang di sekitar kita (na’udzubillah).
Kalau anak yang selama proses pendidikannya selalu medapatkan por-
si pendidikan agama yang lebih saja sampai seperti itu, bagaimana den-
gan sekolah-sekolah umum yang pendidikan agamanya hanya seminggu
sekali?

Kalau sudah seperti ini, siapa lagi yang harus disalahkan? kemajuan
teknologi? saya rasa kita tidak seharusnya kita menyalahkan kemajuan
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teknologi. Karena pada dasarnya teknologi diciptakan untuk memudahkan
dan membantu manusia. Kalau pada kenyataannya banyak oknum-oknum
yang menyalahgunakan teknologi, bukan berarti teknologi itu buruk. Kita
ambil contoh, pisau. Pisau pun sebenarnya hampir sama dengan teknologi.
Tergantung siap yang mengggunakan dan memanfaatkannya. Kalau yang
memanfaatkannya koki tentu akan lain hasilnya bila dibandingkan dengan
jika digunakan oleh penjahat, pembunuh, maupun perampok.

Karena kemajuan teknologi tidak bisa dijadikan tersangka utama, dapat di-
pastikan kesalahan itu bukan berada pada teknologi yang ada, melainkan
pada SDM yang memanfaatkannya. Coba kita lihat, sekarang ini seringkali
jarang sekali acara TV yang mendidik. Rata-rata acara yang terpampang
disana adalah acara-acara yang memperebutkan rating pemirsanya. Tak
peduli, apa dampak yang diakibatkan olehnya. Oleh karenanya, tidak jarang
layar TV kita banyak dipenuhi oleh indahnya kisah percintaan dan per-
gaulan bebas yang semuanya itu secara tidak sadari akan membunuh se-
mangat para remaja kita untuk berkarya dan berprestasi. Karena yang selalu
memenuhi pikirannya adalah “cinta” yang sudah mengalami penyempitan
makna.

Kalau teknologi tidak bisa disalahkan dan SDM yang memanfaatkannya
pun tidak bisa diingatkan, yang bisa kita lakukan hanyalah memberi penger-
tian kepada orang-orang terdekat kita akan bahayanya pergaulan bebas yang
semakin hari semakin tidak karuan.

Oleh karenanya, segera selamatkan keluarga dan orang-orang di sekitar an-
da.
Ancaman itu selalu ada. Jangan pernah lengah dengan keadaan. Seperti
kata bang napi, “tindak kriminal itu bukan hanya terjadi karena ada niat
pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan, waspadalah, waspadalah”.

gambar diambil dari : sini dan sini

Jika website adalah manusia…
Wednesday, May 12, 2010

Iseng-iseng buka forum japnes, saya mendapatkan gambar yang cukup
menarik.
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Simple, tapi cukup mengena.
Kalau menurut saya, gambar tersebut cukup merepresentasikan website-
website yang bersangkutan. Bagaimana menurut anda? ::thinking

gambar diambil dari : sini dan sini

terima kasih telah berkunjung…
sampai jumpa di postingan saya selanjutnya :bye:

Sensei vs Guru (part 1)
Saturday, May 15, 2010

Oemar Bakri… Oemar Bakri pegawai negeri
Oemar Bakri… Oemar Bakri 40 tahun mengabdi
Jadi guru jujur berbakti memang makan hati
Oemar Bakri… Oemar Bakri banyak ciptakan menteri
Oemar Bakri… Profesor dokter insinyur pun jadi
Tapi mengapa gaji guru Oemar Bakri seperti dikebiri
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Cuplikan lirik salah satu lagu iwan fals yang paling terkenal ini memang
sangat menarik. Dengan gaya penyampainnya yang menawan, iwan fals
mencoba mengkritik nasib para guru yang (pada zaman itu) tak banyak di-
hiraukan.

Mungkin lirik lagu Guru Oemar Bakri iwan fals sudah tidak relevan lagi
dengan keadaan yang ada sekarang ini. Karena sejak zaman pemerinta-
han Gus Dur, nasib guru mulai banyak mendapat perhatian. Ditambah lagi
sekarang juga ada sertifikasi yang membuat gaji guru meningkat berlipat-
lipat.

Oleh karenanya, tidak sulit sekarang mencari orang yang berkeinginan
untuk menjadi guru. Berbeda sekali dengan zaman orde baru, saat nasib
guru tidak pernah menentu.

Namun, meski di sebagian daerah para guru yang sudah banyak yang
melakukan sertifikasi dan memperoleh kenaikan gaji ternyata di sebagian
penjuru daerah yang lain masih ada guru yang (hanya) mendapatkan gaji
sekitar 2500 per hari. (Apa kata dunia? :woot: )
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Mungkin anda tidak percaya di zaman seperti ini masih ada guru yang
seperti itu, tapi inilah kenyataanya. Itulah fakta yang saya temukan waktu
melakukan pencarian di google dengan keyword “guru dengan gaji 72 ribu
per bulan”. (untuk lebih jelasnya, silakan anda klik disini -> klik)

Mungkin benar, lirik lagu Guru Oemar bakri tidak merefleksikan keadaan
semua guru di negeri ini. Tapi setidaknya, lirik lagu tersebut masih merep-
resentasikan keadaan beberapa guru lain, khususnya para guru swasta dan
guru honorer yang keadaanya masih banyak yang terabaikan.

(bersambung…)

gambar diambil dari : sini dan sini

Sensei vs Guru (part2)
Sunday, May 16, 2010

Melanjutkan postingan saya sebelumnya yang berisi tentang perbedaan na-
sib guru…

Memang dari dulu, nasib guru tidak banyak mendapatkan perhatian penuh.
Sejak kecil, jarang sekali saya temukan orang tua yang sangat hormat ter-
hadap guru dan pendidik para anaknya. Berbeda sekali dengan keadaan
para guru di jepang. Dimana para pejabat pun sampai menaruh rasa hor-
mat yang begitu tinggi kepada para guru-guru anaknya, meskipun anaknya
sudah cukup lama lulus dari sekolah yang bersangkutan.

Mengutip pernyataan Mbak Irene dalam salah satu postingannya,

kata Sensei dalam bahasa Jepang itu terdiri dari dua kanji. Kan-
ji pertama berarti PRIORITY dan kedua berarti HIDUP. Ja-
di wajar Sensei di Jepang menjadi orang yang sangat dipri-
oritaskan dalam dunia kehidupan pengajaran dan pendidikan.
Filosofi tulisannya aja udah gitu. (CMIIW)

Dari kutipan di atas, sudah jelas bahwa guru (sumber pendidikan) meru-
pakan salah satu prioritas hidup bangsa Jepang.
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Kita semua tentu tahu bahwa jepang kalah telak pada perang dunia kedua.
Hal itu ditandai dengan hancurnya Hiroshima dan Nagasaki akibat seran-
gan bom atom Amerika. Dan dalam situasi yang suram itu, kaisar Jepang
saat itu, Kaisar Hirohito melakukan inspeksi keliling untuk melihat secara
langsung kondisi rakyatnya. Ada satu pertanyaan yang diajukan sang kaisar
kepada stafnya, yang tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa Jepang sam-
pai detik ini. Kaisar bukan menanyakan berapa jumlah pabrik yang tersisa,
berapa jumlah bank yang masih buka, atau berapa jumlah rumah yang masih
berdiri. Satu-satunya pertanyaan beliau adalah, “Berapa jumlah guru yang
masih kita punya?”

Dan seperti yang kita tahu, hasil dari dialog pendek tersebut sungguh luar
biasa. Jepang yang sebelumnya hancur separah itu pun bisa bangkit dengan
cepat dan menjadi penguasa di dunia, pada bidang teknologi khususnya.

Sejak awal inti dari pembahasan ini memang bukan untuk membanggakan
bangsa jepang.

Jepang disini hanya sebagai contoh suatu bangsa yang menghargai dan
menjunjung tinggi pendidikan dan berbagai komponen di dalamnya, ter-
masuk guru salah satunya.
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Agar dapat menjadi motivasi bagi kita, agar kita dapat melakukan hal yang
sama, bahkan lebih darinya. Karena sudah saatnya kita menempatkan
pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam hidup. Meskipun ilmu
sendiri bukanlah tujuan hidup.

Dan yang terakhir, jangan pernah lupakan nasib para guru kita. Kare-
na bagaimanapun karena jasa beliau juga-lah kita dapat menjadi seperti
sekarang ini.

gambar diambil dari : sini, sini, dan sini

Terima kasih telah berkunjung,
Sampai jumpa di postingan saya berikutnya… :bye:

Laboratorium Pemrograman Teknik Informatika ITS,
di penghujung siang akhir pekan yang dihiasi rintik hujan…

Hello world!
Thursday, June 3, 2010

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and
start blogging!
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#1 Khatam Pada Usia 20 Tahun
Thursday, June 3, 2010

Mungkin nggak banyak mahasiswa seperti saya.
Selain mengemban amanah untuk menyelesaikan kuliah.
Saya juga punya amanah lain yang tidak kalah pentingnya.
Menyelesaikan hafalan Alquran yang sudah saya mulai beberapa lama.

Mungkin kasusnya akan berbeda jika dulu waktu SMA
saya mau bersusah payah untuk menyelesaikannya.

Sayangnya waktu sudah berlalu,
Yang tersisa kini hanyalah penyeesalan demi penyesalan
Karena memang kenyataannya kuliah saya juga tidak mudah
dan tidak menyisakan banyak waktu luang.

Makanya kadang saya merasa bahwa aku memang salah jurusan.
Bukan karena tidak bisa atau tidak punya kompetensi di bidang Informatika.
Tidak, saya yakin bukan itu.

Tapi lebih karena kuliah di T. Informatika itu tidaklah
semudah dan seindah yang pernah kubayangkan.

Semoga di masa beberapa bulan yang tersisa ini saya dapat menyelesaikan-
nya. Karena saya sudah berjanji pada diri sendiri. Bahwa saya akan
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mengkhatamkannya sebelum menanggalkan status sebagai remaja. Se-
belum mencapai usia 21, apalagi 22.
Bismillah…

gambar diambil dari : http: // gentaquran .com

- updated : ganti judul -

Kimia dan kehidupan
Saturday, June 5, 2010

Kimia.
Sejak kelas satu sepuluh SMA
aku sudah jatuh hati dengan pelajaran yang satu ini.
Entah karena ilmu ini mudah dicerna oleh otak kiriku,
atau mungkin juga karena bu neha (guru kimiaku pas kelas X, red)
yang murah nilai sehingga waktu kenaikan kelas aku banyak dibantu
oleh nilai kimia agar bisa masuk jurusan Ilmu Alam.
Yang jelas aku selalu merasa semangat ketika mempelajari ilmu yang satu
ini.

Dan setelah sekian lama belajar kimia.
Beberapa saat yang lalu aku menemukan sebuah pelajaran berharga.
Ternyata ilmu kimia juga bisa dijadikan refleksi bagi kehidupan.

“You Can’t Gain Something Without Sacrifice Anything”

Mungkin beberapa diantara kita sudah banyak mengenal atau
mungkin sangat familiar dengan kalimat yang satu ini.
Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa orang
yang masih belum pernah mendengarnya sama sekali.

Bagi para otaku (penggemar anime), kalimat ini mungkin bukanlah kalimat
asing.
Apalagi bagi mereka yang sangat suka dengan FMA (Full Metal Al-
chemist),
kalimat ini tentu sudah menjadi konsumsi tiap minggu atau bahkan mungkin
tiap hari
karena kalimat ini memang “trade mark” FMA.
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Kalimat yang diilhami dari asas kesetimbangan dalam ilmu kimia ini
sedikit banyak dapat menggambarkan bagaimana kehidupan.

“Kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu tanpa mengorbankan apapun”
Terlihat cukup sadis memang. Tapi itulah kenyataannya.

Untuk mendapatkan sesuatu yang berharga,
kita harus mengorbankan sesuatu yang sama berharganya.
Inilah yang dikatakan dalam ilmu kimia sebagai setimbang.
Yakni ketika jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi adalah sama.

Mungkin terkadang kita iri melihat teman-teman kita
yang mendapat nilai yang lebih baik waktu ujian.
Padahal dibalik itu mungkin saja banyak diantara
mereka yang mengorbankan kenikmatan tidur di malam
hari untuk menebus semua nikmatnya kesuksesan di esok hari.

Seringkali kita iri melihat orang-orang yang sekarang sudah mapan
dan menggapai banyak kesuksesan tanpa pernah tahu berapa
harga yang harus dibayar oleh mereka untuk menebus kesuksesannya.

Oleh karenanya,
Jangan pernah merasa ragu untuk mengorbankan nikmat sesaat (waktu lu-
ang, waktu bermain)
untuk mendapatkan kebahagiaan di lain saat (kesuksesan).
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No Pain No Gain… Inna Ma’al ‘Usri Yusron… Berakit-
rakit ke hulu berenang-renang ke tepian…

gambar dicomot dari : sini

#2 Lolos PIMNAS
Tuesday, June 8, 2010

PIMNAS.

Pekan Ilmiah Mahasiswa tahunan ini memang selalu menarik perhatianku.
“seru mungkin ya kalau bisa bertemu dengan mahasiswa dari seluruh pen-
juru Indonesia”
begitu pikirku tiap kali mendengar kata PIMNAS.

Ini semua mungkin karena sejak MI sampai SMA dulu aku jarang sekali
ikut lomba, olimpiade, kompetisi, atau apalah namanya.

Sampai saat ini lomba yang pernah aku ikuti mungkin cuma lomba cer-
das cermat tingkat kecamatan dulu waktu masih MI, lomba MIPA tingkat
provinsi antar MTs di MAN 3 Malang, dan yang terakhir lomba baca kitab
kuning antar pondok pesantren se-Mojokerto. Itu pun hanya waktu MI dan
MTs. Waktu SMA nggak pernah ikut lomba sama sekali.

Oleh karenanya, enggak aneh rasanya jika waktu kuliah aku semangat
sekali mencari info-info lomba yang sekiranya bisa kuikuti. Karena dulun-
ya memang tidak pernah mempunyai track record yang bagus di kompetisi
apapun. *buka kartu*

Sayangnya, semangat untuk ikut lomba ini tidak diimbangi dengan seman-
gat untuk rajin kuliah dan rajin ngaji. Coba kalau semua semangat itu be-
himpun jadi satu. Pasti makin susah untuk ngatur waktu seru M

Doa’kan saya bisa masuk PIMNAS ya. Kalau nggak bisa tahun ini,
Minimal di 2 kesempatan selanjutnya.
Amin
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+- Teknik Informatika ITS
Sunday, June 13, 2010

Kalau menurut saya sih,

Enaknya :
+ Menempati gedung baru (2 thn)

+ Koneksi internet (lumayan) cepat dan tersedia di semua tempat (Wi-fi,
red)

+ Bisa mengikuti perkembangan film (ada share-sharean film di jaringan
lokal, lumayanlah buat hiburan)

+ Tidak hanya bisa main game, tapi juga diajari membuat game sendiri (ada
club gamedev, tapi pembimbingnya sekarang lagi kuliah S2 di Taiwan
)

+ Semakin lama semakin relatif lebih mudah untuk cum laude (dosennya
lumayan banyak yang murah nilai.. )

+ Kuliahnya murah (tugasnya tidak terlalu membutuhkan banyak biaya).
hanya butuh modal di awal buat beli Laptop atau PC

+ Lab-nya banyak (buat yang nggak punya cukup biaya untuk membeli PC
atau laptop bisa memanfaatkan fasilitas yang satu ini)

+ Banyak mata kuliah tentang logika dan matematika (ini kelebihan atau
kekurangan ya?? -__-a)

+ Pengkaderan nggak se-ekstrem jurusan lain di ITS (berdasarkan keteran-
gan teman-teman sih, soalnya saya juga nggak pernah ikut pengkaderan
jurusan lain i

Ga enaknya :
– Masuknya sulit (khususnya kalau lewat SNMPTN)

- Mahasiswanya biasanya (agak) egois dan (cukup) apatis… tapi nggak
jarang ada juga yang manis

- Mata Kuliahnya sulit-sulit (kalau menurut saya, sih… hehehe)

- Kampusnya gersang (masih baru soalnya… i
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- Terisolasi dari dunia luar kampus (karena terlalu disibukkan tugas-tugas
kuliah)

- Kebebasan terbatasi (Ada beberapa praktikum yang hanya bisa dikerjakan
di kampus)

- IP tiap semester sudah bisa direncanakan sejak FRS-an (karena waktu
FRS-an bisa memilih dosennya sekalian)

- Bisa jadi manusia kelelawar (hidup di malam hari, tidur di siang hari)

- Sosnet-addict (duduk bersampingan pun komunikasi via YM! *doh*)

- Peluang untuk jadi maho relatif besar (jumlah cewe hanya 1/4 dari total
mahasiswa)

- Nggak ada “tanggal merah” dan libur akhir pekan (akhir pekan biasanya
dipakai buat kelas pengganti, kalau nggak gitu ada biasanya ada kuis atau
praktikum)

- Jarang pulkam (merujuk poin sebelumnya, kecuali bagi yang berdomisili
di kota pahlawan)

- Sering ngerasa nggak ada nafsu makan kalau di kampus (lha wong kantin-
nya cuma satu -__-”)

Bagaimana? Masih tertarik untuk kuliah di sini?
Kalau saya sih, betah-betah aja (lha wong internetnya kenceng *LOL*)

*NB : Catatan ini hanya sebatas info, tidak bermaksud lain*

Selamatkan Keluaraga Kita dari Ancaman
Layar Kaca

Tuesday, June 15, 2010

Pada beberapa kesempatan terakhir ini, hampir semua media massa baik
itu elektronik maupun cetak banyak mengangkat masalah kehidupan priba-
di beberapa artis yang ditengarai melakukan perbuatan yang tidak senonoh.
Memang tidak salah, karena tujuan utama dari massa memang untuk mem-
beritahukan kepada masyarakat luas tentang fakta yang ada di lapangan
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sesuai dengan apa yang diperoleh wartawan. Terlepas dari benar atau
tidaknya fakta yang didapatkan oleh wartwan tersebut.

Sekilas memang tidak ada yang salah dengan pemberitaan tersebut, tapi jika
ditelusuri lebih lanjut ternyata di sana banyak dicantumkan hal-hal yang
semestinya tidak dicantumkan.

Pertama, rata-rata media massa yang mengangkat kasus tersebut se-
bagai “barang dagangan” selalu menyertakan kalimat “video yang
dapat dengan mudah diunduh dari internet”. Dan secara tidak langsung,
kalimat ini akan membuat orang-orang semakin penasaran dan ingin ikut
mendowloadnya sekalian.

Kedua, pada beberapa siaran berita di layar kaca seringkali saya melihat ada
cuplikan orang yang tengah asyik mendowload dan menonton video terse-
but. Dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa “sex” sekarang bukan
lagi hal tabu. Tidak hanya tabu untuk dibicarakan, tapi untuk ditonton
bersama-sama dan dikomersilkan. Padahal seperti yang kita tahu, siaran
berita semacam ini juga akan semakin menarik minat para pemirsanya un-
tuk ikut mendowload, melihat, atau bahkan lebih parah lagi meniru apa yang
telah dilihatnya di siaran berita.

Kalau diibaratkan,
Media massa sekarang ini itu bagai orang tua yang melarang anaknya un-
tuk melakukan hal-hal negatif tetapi tanpa disadari dirinya sendiri malah
memprovokasi anaknya untuk melakukan hal negatif.

Sebenarnya tidak enak juga sih menggeneralisir seperti, karena pada keny-
ataannya masih ada beberapa stasiun televisi yang setia menyuguhkan
acara-acara berkualitas.

Jadi kesimpulannya, Media massa itu ibarat belati,
Jika di pegang oleh koki akan memberi manfaat.
Dan akan sebaliknya jika di pegang oleh perampok dan penjahat.

Saya tekankan lagi, di sini saya tidak melarang anda untuk menikmati acara-
acara di layar kaca.
Saya hanya mengajak anda untuk lebih selektif dalam memilih acara dan
lebih peka dan kritis lagi terhadap berbagai pemberitaan yang ada. Jangan
hanya asal menerimanya mentah-mentah.
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Karena Layar Kaca adalah pedang bermata dua.
Yang bisa memberikan anda hiburan, ilmu, informasi, pengetahuan, dan
juga ancaman yang siap untuk menerkam anda dan orang-orang terdekat
anda dengan berbagai macam godaannya.
Waspadalah, waspadalah… *halah, kok malah jadi bang napi gini *

————————————————————————————————————————-

gambar diambil dari : sini
————————————————————————————————————————-

Good Bye Semester 4…
Monday, June 21, 2010

Demo JarKom (Jaringan Komputer).
Itulah agenda akademis terakhir di semester ini.
“Alhamdulillah, berakhir juga penderitaan semester ini…”, kata itulah yang
keluar dari mulutku setelah melewatinya.

Semester kali ini memang tergolong cukup berat. Mata kuliahnya nggak
ada yang jelas sama sekali –”.

Mulai PAA (Perancangan Analisis Algoritma)
yang paling susah dipelajari.

JarKom (Jaringan Komputer),
yang membuat teman-teman banyak yang nginep di kampus.

APS (Analisa dan Perancangan Sistem),
yang nggak pernah jelas sama sekali kuliahnya.

Ro (Riset Operasional),
yang banyak menelan korban.

PBW (Pemrograman Berbasis Web),
yang jauh dari ekspektasiku sebelum masa perkuliahan.

OrKom (Organisasi Komputer),
yang membuat semester ini agak berbeda dari biasanya.
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dan Basdat (Basis Data),
yang membuat semester ini agak jelas arahnya. Apalagi dosennya juga
lumayan cakep *kata temen2 sih j

Selain berbagai kegiatan akademis yang telah kujelaskan di atas,
semester ini merupakan semester paling banyak kegiatan.
Mulai dari kegiatan kajian di kampus, PKM, dlsb.

Berita bagusnya, di semester ini aku dapat banyak sekali pengalaman.
Berita buruknya, hafalan Al Quran-ku semakin tidak karuan *maafkan
saya Abah T. T*.

Yah, cukup sampai di sini saja review semester ini.
Mohon doanya ya, agar semoga di semester selanjutnya, aku bisa memana-
jeman waktu dengan lebih baik lagi agar tidak ada satu pun agenda yang
terbengkalai dan tidak terurus sama sekali. M

Thanks juga ya, udah mau nyempetin membaca coretan tidak penting ini
.

—————————————————————————————————————–
Gambar diambil dari : Flickr
—————————————————————————————————————–
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Refleksi 2 Tahun Kuliah
Monday, June 21, 2010

Tak terasa, sudah hampir 2 tahun berlalu sejak hari itu…

Sejak awal masuk SMA, aku memang sudah bercita-cita untuk masuk ju-
rusan komputer atau jurusan robotika yang sejak lama menarik minatku.
Meskipun pada kenyataannya kemampuanku di kedua bidang itu tidaklah
seberapa. Kalau tidak bisa dianggap tidak bisa apa-apa.

Namun, setelah berjalan beberapa waktu lamanya, aku pun akhirnya
menyadari bahwa minatku ternyata bukan disini, di Teknik Informatika.
Aku yang sejak SMA lebih suka menghabiskan waktu untuk mengerjakan
soal-soal kimia dan matematika ini pun akhirnya tidak bisa membohongi
diri sendiri bahwa pada jurusan yang mempelajari kedua bidang itulah aku
seharusnya berada.

Sejak awal, alasanku untuk masuk Teknik Informatika memang Bias. Aku
memang tidak pernah punya bayangan mau jadi apa nanti kalau sudah
menenteng gelar “S. Kom”. Sejak SMA dulu aku hanya ingin kuliah. En-
tah apapun jurusan dan universitasnya. Yang jelas aku harus kuliah. Prinsip
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itulah yang selalu kupegang sampai akhirnya aku harus mengorbankan per-
mintaan kedua orang tuaku untuk menunda keinginnanku untuk kuliah demi
menyelesaikan hafalan Al-quranku lebih dulu.

Dan akhirnya beginilah hasilnya.
Keduanya terbengkalai. Nggak ada yang selesai.
Kuliah nggak pernah semangat.
Ngaji pun sama, seakan-akan nggak ada Niat.

Makanya, nggak heran kalau sering terbesit dalam hati keinginan untuk
berhenti dari salah satunya.

Kuakui, beban terberat yang kurasakan sebenarnya bukan pada kuliah.
Aku memang tidak terlalu menyoal kuliah. Begitupun kedua orang tuaku.
Asalkan bisa lulus secara normal (4 tahun) saja sudah alhamdulillah.

Yang jadi masalah paling besar selama kulahku adalah hafalan Alquranku.
Yang karenanya, nggak jarang aku merasa iri pada teman-teman di pondok
yang kuliah di IAIN ataupun di UNESA.

Bukan karena mereka lebih lancar atau lebih hebat dalam menghafalkan.
Tapi lebih karena mereka relatif mempunyai banyak waktu luang.

Memang, kalau dibandingkan dengan mahasiswa teknik sepertiku kuliah
mereka relatif lebih ringan. Kuliah mereka jarang ada tugas, nggak ada
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praktikum, dan yang jelas nggak ada FP(Final Project) yang banyak menyita
sebagian waktu luang di luar waktu kuliahku.

Tapi inilah tantangannya.
Inilah yang nantinya akan membuatku berbeda.
Karena sejak awal aku sudah terbiasa menghafalkan Alquran dalam keter-
batasan waktu, aku pasti nggak akan kaget kalau seandainya nanti mengala-
mi hal yang sama waktu bekerja. Tapi sayangnya, aku jarang menyadari hal
itu.

Alhamdulillah pada beberapa kesempatan lalu. Aku mendapatkan sebuah
pelajaran berharga waktu ngaji kitab kuning di Manarul Ilmi (Masjid kam-
pus ITS). “Ada atau tidak adanya waktu luang semua itu hanya masalah pri-
oritas”, begitulah kira-kira apa yang kutangkap dari penjelasan pak Agus.

Sekarang pertaannya. Seberapa pentingkah hal itu bagi Anda? Dan maukah
anda meluangkan waktu untuknya?

Kalau diingat-ingat. Selama ini aku memang jarang sekali mempriori-
taskan hafalan alquranku.
Aku lebih banyak disibukkan oleh tugas-tugas kuliah ataupun oleh
kegiatan-kegiatan organisasi yang sebenarnya bisa diusahakan untuk tidak
memakan banyak waktu. Dan untuk masalah tidak punya waktu luang,
itu mungkin hanya alasanku untuk menutupi kelemahan niatku untuk
menghafalkan Alquran.
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Kalau aku memang benar-benar niat, mestinya aku harus niat kuliah agar
bisa mengerjakan semua tugasnya dengan lancar tanpa harus menghabiskan
banyak waktu untuk bertanya dan meminta bantuan kesana-kemari pada
teman-teman. Sehingga bisa mengalokasikan waktu sisanya untuk meng-
hafal Alquran.

Cukup sekian refleksi 2 tahun kuliah ini.
Semoga ke depan aku semakin dewasa, semakin rajin, semakin menghargai
waktu, dan semakin apa lagi enaknya?

Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk membaca coretan-coretan
saya…Mohon doanya ya .)

—————————————————————————————————————–
Gambar diambil dari : Sini, Sini, dan Sini
—————————————————————————————————————–

Pelajaran Penting Semester Ini
Monday, June 21, 2010

Masa perkuliahan semester ini telah berakhir.

Nilai mata kuliah pun perlahan menampakkan wujudnya satu per satu.
Ekspresi teman-teman waktu melihat nilainya sangat berbeda satu sama
lain.
Ada yang senang, bangga, sedih, kecewa, tidak terima dengan nilainya, dan
ada yang biasa-biasa saja.

Dan diantara semuanya itu.
Aku mungkin termasuk diantara orang-orang yang biasa-biasa saja tidak
begitu peduli dengan hasil akhirnya.

Jujur, aku memang tidak berharap banyak waktu kuliah di sini.
Mengingat kemampuanku di bidang ini memang sangatlah terbatas *tipe2
orang yang menyerah sebelum berperang, jangan ditiru ya * .

Namun, ada yang berbeda setelah kuliah hampir berjalan 2 tahun. Akhirnya
aku bisa mengerti salah satu mata kuliah. Meskipun pengertian itu aku da-
patkan waktu mengulang mata kuliah tersebut. Memang dulu waktu masih
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semester 2, aku tidak mengerti sama sekali mata kuliah yang satu ini. Tapi
setelah aku mengambilnya lagi di semester 4, aku merasa mendapatkan
banyak pemahaman yang tidak pernah di semester 2.

Karena aku memang cukup tertarik dengan mata kuliah yang satu ini,
akhirnya aku pun bersemangat mengikti perkuliahan. Apalagi dosen pen-
gajarnya seorang profesor. “Kesempatan yang sangat jarang nih”, begitu
pikirku waktu memutuskan untuk memilih kelas beliau. Kata teman-teman
sih beliau itu orangnya sangat objektif. Tapi nggak apa lah. Toh kalau se-
andainya nggak lulus juga masih ada semester 6.

Sebenarnya ini bukan kali pertama aku diajar beliau. Dulu waktu semester
2, sebenarnya aku pernah diajar oleh beliau. Tapi sayang dulu waktu
semester 2 beliau cuma mengajar 1 bulan sekali. Dan untuk perkuliahan
sehari-hari yang mengisi adalah dosen muda.

Ok, kembali ke pembahasan awal.

Setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya aku merasa bahwa aku cocok
dengan gaya mengajar beliau. Dan ternyata feeling-ku benar. Hasil-hasil
ujianku semakin meyakinkanku kalau aku memang cocok dengan dosen
yang satu ini.

Dan tidak terasa, aku pun semakin terobsesi dengan mata kuliah yang satu
ini. Sampai-sampai aku berkeinginan untuk mendaftar jadi asisten dosen
setelah lulus mata kuliah ini nanti.

Namun sayang, nilai akhirku di SIM akademik hanya “B”.
Sempat nggak percaya juga sih, mengingat hasil ujianku selama ini juga
lumayan baik.
Dari beberapa evaluasi yang telah dilakukan, aku hanya gagal 1 kali.
UAS pun sama, aku sangat yakin dengan semua jawabanku.

Dan parahnya lagi, hanya kelasku saja yang nilai maksimalnya B.
Kelas sebelah yang dosennya sama masih banyak yang mendapatkan A dan
AB.

Sempat ngerasa nggak puas dan kecewa juga sih.
Sampai-sampai aku menanyakan nilai tugasku pada teman satu angkatanku
yang kebetulan menjadi asisten dosen. Dan setelah mendapatkan rekap ni-
lai dari temanku tadi, akhirnya aku sadar. Ternyata aku masih belum bisa
“ikhlas”.
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Dan aku pun akhirnya merenungkan semuanya.
Mungkin rasa inilah yang selama ini dirasakan oleh teman-teman yang
merasa “dirugikan” oleh dosen. Dan setelah aku pikir-pikir, ternyata rasa
ketidakikhlasan itu muncul ketika kita merasa butuh dengan nilai tersebut.
Karena sejak awal aku ingin menjadi asisten, akhirnya aku merasa sangat
butuh dengan nilai tersebut.

Dan akhirnya aku mengurungkan niatku untuk menemui dosen tersebut.
Pun halnya dengan niatku untuk menjadi asisten dosen. Yang sudah ter-
jadi biarlah terjadi. Apapun hasilnya, yang penting aku telah mengusahan
dengan sebaik-baiknya.

Kalau aku tidak bisa menjadi asisten dosen, mungkin ini sebagai pela-
jaran bahwa masih ada amanah lain yang harus kuselesaikan. Yakni,
Mengkhatamkan hafalan Al Quran.

Semoga ini dapat menjadi pelajaran bagi diriku agar nantinya bisa menata
niat untuk menjadi orang yang bisa ikhlas. Amin.

—————————————————————————————————————–
Gambar diambil dari : Flickr
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—————————————————————————————————————–

Road to Lolos PIMNAS
Wednesday, June 23, 2010

Setelah beberapa waktu yang lalu aku menulis tentang impianku yang ked-
ua

Jujur sampai saat aku menulis postingan kali ini, aku masih belum per-
caya PKM-ku bisa lolos PIMNAS. Mengingat PKM-ku hanyalah PKMM
sederhana. Bahkan bisa dibilang sangat biasa. Yang setiap orang pun bisa
melakukannya. Tapi karena di daftar peserta PIMNAS XXIII 2010 yang
dikeluarkan oleh DIKTI tim PKM-ku tertulis disana. Yang bisa kulakukan
sekarang hanyalah bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan-Nya.
Termasuk nikmat lolos PIMNAS ini salah satunya.

Tentang PKM kami…
Semuanya berawal dari pemberitaan di salah satu surat kabar ternama di
Jawa Timur tentang adanya infrastruktur internet di kecamatan Krembung,
Sidoarjo. Yang kemudian oleh ketua tim PKM kami, (Mas Afif Zuhri
Arfianto, Mahasiswa T. Elektro 2006) dianggap sebagai suatu peluang un-
tuk melakukan pemberdayaan masyarakat disana.

Karena memang sudah niat, akhirnya Mas Afif melakukan observasi lang-
sung ke lapangan untuk mengetahui kondisi masyarakat di krembung. Un-
tuk menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Setelah tahu kondisi sebenarnya di lapangan, Proposal PKM dengan judul
“PENYULUHAN PENGETAHUAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
APLIKASINYA SEBAGAI TINDAK LANJUT PEMBANGUNAN IN-
FRASTRUKTUR INTERNET DI KEC. KREMBUNG KAB, SIDOARJO”
pun dibuat…

Karena sebelumnya memang sudah berpengalaman di dunia keilmiahan,
Mas Afif pun langsung mengerjakan proposalnya sendiri. Sebenarnya ada
pembagian tugas sih. Aku dan seorang temanku diminta membuat proposal
juga. Tapi akhirnya, hanya aku yang mengerjakan proposalnya. Semam-
puku. Sebisaku. Karena aku sendiri tidak punya track record di dunia
keilmiahan.
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Dan karena memang sejak awal Mas Afif sudah membuat proposal sendiri,
dari hasil proposal buataanku yang dipakai cuma beberapa paragraf. Itu pun
di bagian Latar belakang *doh, nasib-nasib*. Tujuan belaiu menyuruhku
sebenarnya hanya mengetes apakah aku memang benar-benar niat untuk
ikut menjadi bagian dari tim Beliau.

Dan sesuai dengan apa yang aku bilang sebelumnya, akhirnya hanya aku
yang direkrut jadi anggota tim beliau. Karena temanku memang tidak
mengerjakan apa-apa.

Selama ini, anggota Tim PKM Mas Afif memang banyak diisi oleh para ju-
niornya dulu di SMA. Dan untuk tahun ini, hanya aku yang satu SMA den-
gan Mas Afif. Sisanya adalah Echa (Mahasiswi T. Elektro angkatan 2009),
Vivi (Teman seangkatan Echa), dan Mas Bayu (Teman satu angkatan Mas
Afif). Dan para juniornya yang dulu sempat satu tim dengan mas Afif,
sekarang sudah punya tim sendiri-sendiri *pengkaderan yang dilakukan
Mas Afif berhasil nih *.

Setelah tim terbentuk. Proposal pun langsung dikirim…

Dan setelah menunggu beberapa bulan, tibalah saat-saat paling dinantikan.
Apalagi kalau bukan saat Pengumuman.

Dan Alhamdulillah, proposal kami disetujui oleh DIKTI.
(bersambung ke part2.. )

Nilainya Ataukah Ilmunya
Thursday, July 1, 2010

Diakui atau tidak. Nilai memang menjadi salah satu bagian yang tidak akan
pernah terpisahkan dari pendidikan. Banyak sekali orang yang berlomba-
lomba untuk mendapatkan nilai terbaik ketika menempuh pendidikan.
Padahal tujuan pendidikan sendiri tidaklah sedangkal dan sesederhana itu.
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Menurut pengamatan dan pengalaman saya, para orang tua akan lebih bang-
ga jika mempunyai anak yang nilainya sempurna meski itu didapatkan den-
gan tidak benar daripada mempunyai anak yang jujur yang nilainya pas-
pasan.

Inilah yang membuat saya semakin meragukan titel “Lembaga Pendidikan”
yang ada pada sekolah-sekolah. Karena kenyataannya yang ada di lapangan
hanyalah pengajaran. Hampir tidak pernah saya jumpai proses pendidikan
di sekolah-sekolah yang berada di atas jenjang sekolah dasar.

Pada beberapa cabang ilmu seperti ilmu pasti (sains), mungkin nilai
cukup bisa merepresentasikan kemampuan seseorang. Namun, jika sudah
dihadapkan pada ilmu-ilmu yang fundamental seperti Ilmu agama dan Ilmu
kewarganegaraan, nilai tidak akan pernah bisa merepresentasikan keadaan
riil di lapangan. Karena yang menjadi fokus dari ilmu-ilmu tersebut adalah
praktek di lapangan, bukan hanya sekadar pengetahuan. Oleh karenanya,
ilmu-ilmu seperti ini akan mempunyai label pendidikan di depan namanya,
misalnya : Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, dll.
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Lantas bagaimana dengan pendidikan di tingkat Universitas dan Institut?
Kalau pendidikan di Universitas dan Institut, tentu yang menjadi fokus
pendidikannya adalah implementasi dari pemahaman yang didapatkan pa-
da waktu perkuliahan. Percuma saja mendapatkan IP 4.00 jika tidak bisa
mengimplementasikan apa yang telah didapatkan dari perkuliahan. Dan
tentunya akan lebih baik lagi jika bisa mendapatkan IP 4.00 dan memang
sesuai dengan kemampuan.

Semoga ke depan. Kita semua dimudahkan oleh-NYA untuk tidak hanya
mengejar nilai dan IP-nya saja.

—————————————————————————————————————————
Inspired by : Pernyataan adik pertama saya yangmasih kelas XAliyah
beberapa waktu yang lalu, “Yang lebih penting adalah pemahaman
atas ilmunya, bukan nilai maupun rangkingnya”.
—————————————————————————————————————————
gambar diambil dari : sini dan sini
—————————————————————————————————————————

Pelajaran Penting dari PKM
Wednesday, July 7, 2010

Ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan program
PKMM.
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Beberapa hal penting yang saya dapatkan dari PKMM :

1. Niat dan Tanggung Jawab
Tanpa ada niat, PKMM ini tidak akan pernah berjalan. Pun halnya dengan
tanggung jawab. Tanggung jawab di sini bukan hanya tanggung jawab per-
sonal kepada Allah, melainkan juga tanggung jawab institusional kepada
ITS dan Dikti yang telah memberikan amanah kepada tim kami.

2. Keikhlasan
Jujur, pada awalnya saya memang sangat semangat dan antusias untuk men-
jalankan program PKMM. Namun, setelah kuliah sudah mencapai titik kli-
maksnya. Rasanya berat sekali untuk mengorbankan waktu liburan untuk
jauh-jauh pulang pergi surabaya-sidoarjo. Tidak salah kalau banyak yang
mengatakan kalau ikhlas itu berat untuk dipraktekkan.

3. Kebahagiaan
Selama 1.5 tahun kuliah, tidak pernah saya rasakan kebahagiaan seba-
gaimana yang saya rasakan ketika saya mengadakan pelatihan kepada
perangkat desa di Kecamatan Krembung. Dari sinilah saya akhirnya be-
lajar makna sesungguhnya dari kebahagiaan. Mengutip dari artikel yang
pernah saya baca, “Kebahagiaan itu ibarat pelangi. Tidak akan pernah terli-
hat indah jika berada di atas kepala kita sendiri”. Maksudnya, kebahagiaan
sejati itu hanya bisa dicapai dengan membuat orang lain bahagia.

4. Kesuksesan
Dari awal, kelompok PKM saya memang tidak terlalu berharap banyak.
Mengingat PKM kami hanyalah PKM biasa yang setiap orang pun bisa
menjalankannya. Siapa pun pasti tidak akan pernah menyangka PKM ka-
mi bisa melaju sampai PIMNAS. Meski banyak orang yang bisa men-
jalankannya, pada kenyataannya tidak banyak orang yang mau untuk men-
jalankannnya. Dan dari sinilah saya merasakan betul bahwa kesuksesan itu
tidak hanya berdasarkan kemampuan, tapi juga kemauan.

5. Orientasi usaha
Meski sejak awal tidak berharap banyak, bukan berarti kelompok kami tidak
melakukan semua program PKM kami dengan sepenuh hati. Kami memang
absen di PIMITS. Bukan karena tidak membuat poster. Tapi karena kami
telat mengumpulkannya.

Sebagian dari kita mungkin sering mengerjakan sesuatu dengan kurang ni-
at karena kita sudah pesimis dengan hasilnya. Inilah yang harus kita ubah.
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Jangan pernah terpaku pada hasil. Tugas kita hanyalah sebatas berusa-
ha dengan semampu kita. Untuk hasilnya, kita pasrahkan saja semuanya
kepada-NYA,

Demikianlah sedikit diantara banyak manfaat yang saya rasakan selama
menjalankan program PKMM.
Bagaimana? Menarik kan? Makanya, ayo ikut PKM
mumpung masih kuliah lho j

Dilema Setelah Lulus
Thursday, July 8, 2010

“Apa rencanamu setelah lulus Aliyah?”, tanya Ibu pada adik.
“Setelah lulus Aliyah, aku mau Menghafalkan Alquran sekalian ngelanjutin
Diniyah Aliyah. Targetku 3 tahun khatam”, jawab adik.
“Nggak pengen kuliah? Kalau pengen kuliah, nanti biar dicarikan masmu
beasiswa”, sambung Ibu
“Nggak ah, ntar aku mau nyari sendiri. Aku nanti mau kuliah S1 di luar
negeri. Apalagi santri sini juga lumayan banyak yang dapat beasiswa kuliah
di luar negeri”, jawab adik dengan nada agak membantah

Aku yang selama ini agak kurang “interested” dengan pendidikan agama
sontak terhentak mendengar percakapan Ibu dan adik di atas. Ada rasa
rindu yang mendalam untuk menikmati suasana pondok pesantren salaf lagi
rasanya seperti dulu waktu masih nyantri di Jepara.

Memang sejak SMA, aku sudah tidak lagi merasakan nikmatnya suasana
pondok pesantren. Meskipun waktu SMA aku mondok, tapi pondok pe-
santren yang aku tempati adalah pondok pesantren tahfidz alquran yang
minim sekali kegiatan mengaji kitabnya.

Dan karena memang sudah banyak terkontaminasi oleh hal-hal keduniaw-
ian, yang selalu menjadi aktor utama di pikiranku adalah masalah dunia.
Tidak seperti adik yang sangat fokus untuk belajar agama.

Selama ini, bayanganku nanti kalau sudah lulus kuliah aku ingin melan-
jutkan study ke Jepang atau ke Eropa. Tapi perlahan, bayangan itu sekarang
mulai tergantikan oleh bayangan lain untuk menempuh pendidikan agama
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di Lirboyo lalu kuliah di Al-Azhar kairo seperti halnya adik dengan resiko
yang tidak kecil tentunya. Karena jika aku memutuskan untuk menempuh
pendidikan di Lirboyo, aku harus benar-benar total dan melupakan semua
macam hiruk pikuk masalah dunia.

Apapun yang akan terjadi nanti, yang jelas masih banyak PR yang harus
dikerjakan dalam beberapa waktu dekat ini. Semangat!
—————————————————————————————————————————
Inspired by : My mother’s story about my 1st little sister
—————————————————————————————————————————

Sekolah Unggulan?
Thursday, July 8, 2010

Sudah menjadi suatu hal yang biasa di mana di setiap daerah pasti ada
sekolah-sekolah unggulan atau yang mungkin lebih tepat jika disebut se-
bagai sekolah yang diunggulkan dari sekolah-sekolah lain.

Photo credits : Rilis Indonesia

Sebenarnya apa sih parameter unggulan?
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Umumnya, yang dianggap sebagai sekolah unggulan oleh masyarakat
adalah sekolah-sekolah yang bisa mengantarkan para anak didiknya untuk
dapat masuk ke sekolah-sekolah atau universitas unggulan. Selain itu, isti-
lah sekolah unggulan biasanya dinisbatkan pada sekolah-sekolah yang sarat
gengsi dan prestasi.

Kalau pendapat saya pribadi, sebenarnya tidak ada istilah sekolah unggulan.
Titel unggulan itu hanyalah titel tak tertulis sebagai bentuk apresiasi dari
masyarakat atas sekolah tersebut.

Lantas, apa yang membedakan sekolah unggulan dengan sekolah lain-
nya?

Berdasarkan pengalaman saya waktu mengenyam pendidikan di salah satu
sekolah (yang konon katanya adalah sekolah) unggulan ketika masih SMA.
Sebenarnya sekolah unggulan tidak jauh berbeda dari sekolah-sekolah lain-
nya. Yang membuat sekolah unggulan terlihat cukup berbeda dari sekolah
lain saya rasa terletak pada kualitas inputnya.

Sejauh yang saya tahu, sebagian besar sekolah unggulan hanya mau mener-
ima input dengan kualitas di atas rata-rata. Oleh karenanya, rasanya tidak
begitu aneh jika di kemudian hari para siswa dengan kemampuan di atas
rata-rata ini diterima di sekolah-sekolah unggulan maupun universitas-
universitas unggulan. Karena sejak awal mereka memang memiliki ke-
mampuan di atas rata-rata.

Peran dewan guru di sekolah unggulan memang ada, tapi itu tidaklah se-
berapa. Bukan berarti dengan ini saya meremehkan dan tidak menganggap
peran dari guru di sekolah unggulan. Saya memang sangat menghargai gu-
ru. Tapi kembali lagi kualitas input lah yang akhirnya menjadi faktor seleksi
alam di sekolah unggulan. Meskipun guru yang mengajar sama, kalau daya
tangkap para siswanya tidak seberapa tentu guru tidak akan bisa berbuat
apa-apa, selain berdoa.

Apalagi, kualitas guru di sekolah unggulan juga belum tentu lebih baik dari-
pada sekolah-sekolah non-unggulan. Bahkan tidak menutup kemungkinan
sekolah non-unggulan mempunyai kualitas guru yang lebih baik daripada
sekolah ungulan. Jadi, bisa dikatakan guru bukanlah termasuk faktor pem-
beda sekolah unggulan.

Bagaimana dengan fasilitas?
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Fasilitas pun saya rasa sama dengan guru. Tidak terlalu banyak memberi
pengaruh. Tapi karena biasanya sekolah unggulan adalah sekolah negeri
atau sekolah mapan, secara tidak langsung fasilitas yang dimiliki tentu su-
dah memenuhi standar. Kecuali pada sekolah-sekolah swasta di kota-kota
besar yang memang fasilitas sekolahnya sangat mengagumkan.

Lantas bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal ini?

Kalau saya pribadi sebenarnya lebih setuju jika gelar “sekolah unggulan”
ini dihadiahkan kepada sekolah yang berhasil mendidik input (siswa) yang
biasa untuk menjadi output yang luar biasa.

Karena dengan begitu, terbukti bahwa ada proses pembelajaran yang
berlangsung di sekolah tersebut. Dari yang sebelumnya tidak bisa menjadi
bisa, dari yang sebelumya kurang baik menjadi baik, dari yang sebelumnya
biasa menjadi luar biasa.

Dan di sekolah yang seperti ini lah peran seorang guru dapat lebih dihargai
dan dipertanggungjawabkan.

Inspired by : Status Facebook Kakak Angkatan tentang
biaya SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) Fakultas
Teknologi Informasi ITS yang makin menggila, 100 juta.

Ironi Pendidikan di Indonesia
Friday, July 9, 2010

Sudah bukan rahasia lagi, sekolah-sekolah negeri sekarang ini saling
berebut untuk ditahbiskan sebagai SBI. Memang tidak ada yang salah.
Apalagi ini juga masih dalam konteks berlomba-lomba dalam kebaikan
(meningkatkan kualitas sekolah, red). Tapi sayangnya, sekolah-sekolah
lain yang masih sangat membutuhkan perhatian justru malah banyak
banyak yang diabaikan oleh pemerintah.
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Di saat sekolah-sekolah lain berjuang untuk mempertahankan hidupnya
dengan berbagai macam keterbatasan yang ada. Sekolah-sekolah lain malah
berlomba-lomba berhias diri, untuk disahkan dan ditetapkan sebagai seko-
lah yang mempunyai kualitas sejajar dengan sekolah di luar negeri. Dengan
“hanya” membubuhkan titel SBI.

Apa pemerintah sudah menganggap kesenjangan pendidikan sebagai suatu
hal yang biasa?
Mengapa harus ada SBI di saat masih banyak sekolah yang mau roboh di
sana sini?

Apapun alasannya. Apapun motifnya. Untuk saat ini, saya kurang setuju
dengan adanya standarisasi SBI.

Pasalnya, sekolah saya yang sebelum mempunyai titel SBI SPP-nya
“hanya” berkisar antara 50-60 ribu. Setelah mempunyai titel SBI, SPP-nya
gila-gilaan. Minimal 250 ribu!

Kalau anak PNS sih mungkin masih mampu sekolah di sana. Tapi
bagaimana dengan nasib para anak tukang batu? Anak para buruh tani?
Mau bayar pakai apa mereka? Pakai daun?
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Mungkin inilah yang dinamakan komersialisasi pendidikan, di mana hanya
orang yang punya uang berlebih yang bisa merasakan pendidikan yang
berkualitas.

Bersyukurlah kita yang masih dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang
berkecukupan sehingga masih mampu mengenyam pendidikan. Karena
tidak sedikit saudara kita di luar sana yang impiannya untuk merasakan pen-
didikan harus pupus oleh himpitan ekonomi.

Kita yang masih mampu menempuh pendidikan adalah orang-orang yang
diberi amanah. Maka, jangan pernah sia-sia kan amanah yang telah
dibebankan Allah kepada kita.

Pendidikan bukanlah perang gengsi. Bukan pula ajang unjuk diri. Pen-
didikan adalah amanah. Yang harus dipertanggungjawabkan di kemudian
hari.

Maju terus pendidikan Indonesia!

—————————————————————————————————————————
Inspired by : Status Facebook Kakak Angkatan tentang biaya SPI
(Sumbangan Pengembangan Institusi) Fakultas Teknologi Informasi
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ITS yang makin menggila, 100 juta.
—————————————————————————————————————————
Gambar diunduh dari : sini dan sini
—————————————————————————————————————————

Pindah Blog Lagi
Tuesday, July 13, 2010

Pengumuman pengumuman… *mirip suara di stasiun*
Mulai saat ini, saya umumkan bahwa saya pindah blog lagi.

*beberapa saat kemudian*
Fans saya : “Oh tidak, jangan pindah blog lagi dong”*raut wajah memelas*
Saya : “Tenang, baca dulu postingan ini baru komen, ok” 6

Sebenarnya bukan keinginan saya untuk pindah blog lagi. Sungguh, saya
tidak berniat untuk menduakan wordpress. Tapi karena tuntutan dari bos
yang memang mengharuskan begitu, dengan berat hati saya umumkan
sekali lagi bahwa saya pindah blog lagi

Seperti halnya alasan klise para artis yang aktingnya mulai tidak mem-
perhatikan unsur kesopanan, Tuntutan karir dan Profesionalitas. Itulah
mungkin yang saya alami saat ini. *lebai*

Kalau anda kangen postingan-postingan saya, silakan berkunjung ke blog
baru saya tim PKM saya di sini -> klik.

Karena untuk beberapa waktu ke depan, saya akan pindah nge-blog di
blogspot lagi. Sampai waktu yang tidak ditentukan.

Dan untuk blog-ku tercinta…..
Percayalah padaku.
Aku hanya pergi tuk sementara…
Bukan tuk meninggalkanmu tuk selamanya… *LOL*

Maaf saudara-saudara, akhir-akhir ini saya banyak disibukkan oleh persia-
pan menjelang keberangkatan PIMNAS di Bali. Jadi, harap maklum kalau
blog ini jadi kurang terawat kayak gini .
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Ditulis di : Lab B406 T. Elektro ITS
Di sela-sela kepadatan jadwal persiapan menjelang PIMNAS
————————————————————————————————————————————————————————-

NB : Ini adalah postingan geje gara-gara stres mikirin persiapan PIMNAS
, jadi jangan diambil hati kalau ada kata-kata saya yang aneh dan

menyinggung saudara-saudara sekalian…
————————————————————————————————————————————————————————–

Blog Saya yang Lain
Thursday, July 15, 2010

Kalau di postingan sebelumnya ada yang menyatakan bahwa saya mau
pindah nge-blog. Itu semuanya hanyalah gosip. karena nyatanya saya
tidak pindah nge-blog dari sini. Saya hanya mengurusi 2 blog sekaligus.

Bicara tentang blog…
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Akhir-akhir ini saya memang agak tetarik pada dunia blog lain selain word-
press. Bukan karena wordpress kurang menarik, tapi karena yang lain lebih
menarik n Tumblr salah satunya.

Tumblr
Tumblr ini merupakan salah satu penyedia layanan mini blogging. Tampi-
lannya yang sederhana membuat semua orang tertarik untuk menggunakan-
nya. Meskipun cukup simpel, banyak fitur-fitur menarik yang dimilikinya.
Seperti wall-post seperti kayak di facebook, follow seperti di twitter, pen-
gelola foto seperti di multiply, ask me everything seperti yang ada di
formspring, dan fitur-fitur lain tidak kalah menarik. *alasan doang, padahal
pengetahuannya tentang tumblr emang cuma segitu xD*

Yang membuat saya tertarik untuk daftar adalah karena teman-teman
di kampus juga sudah banyak yang daftar di sana. Tapi akhirnya saya
urungkan niat saya untuk daftar. Karena tujuan utama saya nge-blog
adalah menulis. Bukan untuk gaya-gayaan atau sekadar mengikuti tren
sesaat. Selain itu, yang membuat saya betah di wordpress adalah karena
di wordpress banyak blog-blog keren. Misalnya Blog Mas Rendy yang
banyak berisi kisah hidupnya selama bekerja di Jepang.

Posterous
Posterous ini adalah situs photo blogging. Saya pertama kali tahu situs
ini dari blog mas zamroni. Sebenarnya kalau saya lihat-lihat sih ham-
pir sama dengan situs mim milik yahoo. Yang membedakan mungkin
hanyalah kemudahan dalam posting di posterous. Kalau selama ini, kita
harus login ke situs yang bersangkutan sebelum posting, di posterous
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kita bisa posting tanpa harus login ke situs posterous. Dan sebagai
gantinya, posting dapat kita lakukan dengan hanya mengirim email ke
alamat post@alamatblogkita.posterous.com. Kalau mau menambahkan
gambar, kita bisa langsung melampirkan gambar ke email. Dan di halaman
blog posterous kita langsung akan diformat secara otomatis, tanpa harus
mengatur ini itu. Mengedit sana sini.

Karena saya memang sudah lama mencari situs yang sangat menyenangkan
seperti ini. Ditambah lagi, saya memang cukup nge-fans dengan Mas
Zamroni *padahal belum ketemu*. Yang jelas, saya suka sekali membaca
postingan-postingan di blog beliau yang cukup menarik n Meskipun jarang
sekali (baca : tidak pernah) komen sama sekali di sana 6. Akhirnya saya
daftar di posterous juga. Sudah hampir 2 mingguan sih, tapi postingannya
masih 3. Itupun juga nggak ada yang jelas. Kalau anda penasaran, silakan
main-main ke photo blog saya di sini -> kamuitubeda.posterous.com

Sebenarnya tujuan saya daftar di posterous adalah biar nantinya saya punya
banyak blog. Dan impian saya sih, nantinya bisa membuat blog seperti
punya Mas Zamroni. Yang menggabungkan wordpress, codeigniter, jquery,
960 grid system, dan simplepie.

Makanya, mulai sekarang saya sudah mulai mencari referensi tentang CI
(codeigniter). Semoga blog impian saya bisa bisa dilaunching sebelum saya
lulus kuliah n Amin.

61



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

i
i

i
i

i
i

i
i

—————————————————————————————————————————
Di tulis di : Lab b406 T. Elektro ITS, di sela-sela persiapan PIMNAS
(H-2 berangkat ke Bali, H-5 PIMNAS)
—————————————————————————————————————————
Gambar ditautkan dari : sini, sini, dan sini
—————————————————————————————————————————

#3 Lolos MTQ Mahasiswa
Thursday, July 15, 2010

Selain PIMNAS, MTQ Mahasiswa juga menarik perhatianku selama ini.
Even 2 tahunan ini memang tidak semeriah PIMNAS. Tapi lagi-lagi pen-
galaman dan sensasi ketika menginjakkan kaki bersama-sama orang hebat
itulah yang membuatku tertarik untuk mengikutinya.

Sebenarnya dulu waktu masih Semester 2 ada info mengenai lomba ini.
Tapi waktu itu, aku hanyalah seorang maba. Yang banyak disibukkan oleh
kegiatan kampus yang diadakan para seniornya. Sehingga waktuku pun
tidak banyak tersisa *alasan doang *

Alasan lain yang membuat aku tertarik mengikuti even ini adalah karena
orang tuaku juga pernah menjadi salah seorang wakil kafilah Jawa Timur
waktu MTQ Nasional di Padang, Sumatera Barat.

Rencananya sih aku ingin ambil bagian di bidang MHQ (Musabaqah
Hamalatil Quran) yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia
artinya adalah “Lomba Hafalan Alquran”. Karena bidang yang aku tekuni
saat ini memang itu.

Tapi sepertinya jalan menuju ke sana tidak mudah. Sebab, berdasarkan in-
formasi yang aku dapatkan dari Ibu. Menurut keterangan salah seorang
bibiku yang pernah mengikuti MHQ, penilaian pada waktu MHQ itu ada
2, yakni ketepatan bacaan dan tartil. Soal hafalan (ketepatan bacaan) me-
mang bibiku tidak mendapatkan banyak masalah. Karena bibi memang
terkenal sangat lancar hafalan Alqurannya. Tapi meski bacaannya tidak
ada yang salah, bibi akhirnya kalah. Karena tartilnya tidak sebagus lawan-
lawannya.

62



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

i
i

i
i

i
i

i
i

Dan berdasarkan keterangan dari Ibu lagi, katanya sih format lombanya itu
kita disuruh meneruskan bacaan ayat yang dibacakan oleh juri. “Kok seperti
tes hafalan Alquran di Al-Azhar kairo ya?”, Begitu pikirku. Tapi nggak
masalah juga sih. Soalnya aku juga pernah merasakannya beberapa kali.

Terakhir,
Semoga aku bisa menjadi bagian dari Kafilah ITS di MTQ Mahasiswa tahun
depan. Amin Mohon doanya ya

Thanks juga udah nyempetin baca sampai selesai

Yang Beda di Kontingen PIMNAS ITS
Tuesday, August 3, 2010

Ada satu pemandangan beda di kontingen PIMNAS ITS tahun ini.
Jika di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada wakil dari FTIF (Fakultas
Teknologi Informasi). Tahun ini, FTIF menempatkan satu wakilnya. Dan
satu-satu wakil tersebut adalah saya. Meskipun pada kenyataannya saya
tidaklah mewakili FTIF sebagai tim karena saya sendiri adalah

anggota tim PKM dari T. Elektro, hal ini sangat membanggakan karena se-
lama ini belum pernah ada mahasiswa Teknik Informatika ITS yang berke-
sempatan merasakan PIMNAS.
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Selama ini kontingen ITS memang didominasi oleh tim-tim dari FTI (Fakul-
tas Teknologi Industri) yang memang sudah banyak berpengalaman di dunia
keilmiahan. Dan hal itu semakin terbukti di tahun ini. Dimana lebih
dari setengah tim kontingen ITS adalah wakil dari FTI. Dan dari berba-
gai macam jurusan yang ada di FTI, Tekkim (Teknik Kimia) dan T. Elektro
memimpin daftar tim PKM yang lolos mewakili ITS dengan masing-masing
menempatkan 4 Tim mereka dalam kontingen PIMNAS ITS. Satu-satunya
bidang PKM yang gagal ditembus oleh Tekkim adalah PKM-T dan satu-
satunya bidang yang gagal ditembus oleh T. Elektro adalah PKM-GT.

Meskipun FTI banyak mengirimkan delegasi-nya di kontingen PIMNAS
ITS tahun 2010, nyatanya 3 medali emas yang diraih ITS dalam PIMNAS
2010 tidak ada satu pun yang dipersembahkan oleh Tim dari FTI. Sebagai
gantinya, Tim dari FTSP yang selama ini jarang terdengar gaungnya jika
dibandingkan dengan FTI lah yang mempersembahkan ketiga medali emas
tersebut bagi ITS.

3 medali emas tersebut masing-masing didapatkan oleh tim PKM-GT Mo-
hammad Dhanar Such Rufi Fajri (T. Sipil, 2008) yang berjudul : “MRaC
(Mangroverhizophorachitecture) : inovasi konsep hunian green ar-
chitecture dengan bio material hidup rhizophora appiculata”, tim
PKM-K Mbak Tyas Ajeng Nastiti (Desain Produk, 2008) yang berjudul
: “STYLISH DAN MODIS DENGAN HAND-MADE STATEMENT
NECKLACE, SEBUAH PELUANG USAHA BERBASIS DESAIN
UNIK DAN BERBAHAN DASAR BARANG BEKAS”, dan yang ter-
akhir adalah tim PKM-M Mbak Asmaul Husna (Planologi, 2006) yang
berjudul : “UTAGAMI: Ular Tangga Mitigasi Gempa dan Tsunami Se-
bagai Upaya Pengenalan Mitigasi Sejak Dini Bagi Siswa SD”.
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Dari berbagai uraian saya di atas, terlihat jelas bahwa kuantitas tidak selalu
berbanding lurus dengan kualitas. Semoga ke depan, PKM yang lolos PIM-
NAS tidak hanya didominasi oleh salah satu fakultas saja. Dan lebih dari
itu, semoga FTIF (khususnya Teknik Informatika i dapat mendelegasikan
tim PKM-nya dalam kontingen PIMNAS ITS.

Lomba Poster dan Produk non PKM
PIMNAS XXIII 2010

Wednesday, August 4, 2010

Beginilah suasana di dalam Gor Lila Bhuana, Denpasar ketika penjurian
poster dan
produk non PKM pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2010.
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view original post on -> kamuitubeda.posterous.com

CAP (Catatan Akhir PIMNAS) XXIII -part 1-
Friday, August 6, 2010

Setelah beberapa saat yang lalu, aku membaca salah satu postingan di blog
Vivi, maba elektro yang sangat narsis. *sori vin, sampai kapanpun aku
akan memanggilmu maba *. Yang mengangkat tema pengalaman selama
PIMNAS.

Jadi terpikir untuk membuat versi yang beda.

OK, here we go…
pada suatu hari…
halah*

Sabtu, 17 Juli 2010
Pagi itu *bukan pagi sih sebenarnya. Lha wong udah jam 9*, sebelum be-
rangkat PIMNAS aku sempetin buat pulang dulu ke rumah. Biasa lah, gak
sreg rasanya kalau merantau gak pamit sama Abah ama Umi. Soalnya dari
kecil udah terbiasa kayak gitu sih. Mau pergi kemana pun, pasti pamit du-
lu *kecuali kalau ke tempat-tempat “terlarang” *. Selain karena mau
pamit, sebenarnya ada alasan lain yang membuat aku pulang. Tidak punya
tas, itulah alasan lainnya.
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Setelah menempuh perjalanan Surabaya – Mojokerto sekitar 1 jam,
akhirnya sampai juga di rumah. Dan seperti biasa, rumah sangat sepi. Adik
masih di sekolah, Abah dan umi pun lagi keluar rumah. Lengkap dah. Jadi-
lah aku penunggu rumah.

Setelah melamun merebahkan diri sekitar 1 jam akhirnya ada yang men-
emani aku di rumah. Adalah Ilmi, adik keduaku yang masih kelas 5 MI.
Meskipun dia masih kelas 5, tinggi badannya sudah hampir sama dengan
tinggi badan adik pertamaku, Iin yang masih kelas XI Aliyah. Dan oleh
karenannya, tidak jarang adik pertamaku protes dengan tinggi badan Ilmi
yang hampir menyamainya.

OK, BTT (Back to Topic)

Singkat cerita, di rumah aku gagal bertemu abah dan umi. Karena jam di
dinding sudah menunjukkan pukul 13.30, aku pun harus cepat angkat ka-
ki ke Surabaya dengan membawa tas yang sudah berisi semua hal yang
aku butuhkan di Bali nanti. Karena berdasarkan jadwal yang telah ditetap-
kan sebelumnya, kontingen ITS akan diberangkatkan ke Bali pukul 15.30
tepat.

As your info, rute perjalananku saat itu : (Sidosermo-Wonokromo-A.
Yani-Sepanjang-Krian-Prambon-Kwatu-Bangsal-Kwatu-Prambon-Krian-
Sepanjang-Kedurus-Darmo-Kertajaya-ITS). *mirip-mirip ma rute yang
ditempuh agus ringgo di film Jomblo gitu lah pokoknya *

Dan Alhamdulillah, dengan skill pembalap yang aku miliki segenap perto-
longan Ilahi, macetnya jalanan Surabaya tidak menghalangiku untuk datang
terlambat. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, aku sampai di ITS jam
15.30 tepat. *horeeeee*

Tapi karena mahasiswa ITS *termasuk yang nulis* banyak yang menggu-
nakan jam karet, akhirnya bus mulai lepas landas dari ITS sekitar pukul
17.00 WIB.

Dan sesaat sebelum berangkat, aku mendapat sms dari adik yang isinya
tidak lain adalah nasehat dari abah atas tindakan nekatku untuk tidak pulang
ke rumah di hari H keberangkatan di lain waktu. *maafkan anakmu yang
nakal ini, Bah*
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CAP (Catatan Akhir PIMNAS) XXIII -part 2-
Saturday, August 7, 2010

Lanjutan CAP XXIII part 1…

Setelah menempuh perjalanan hampir sekitar 4 jam, akhirnya bus ber-AC
ini berhenti juga. Belum sampai di Ketapang sih, masih di Proboling-
go. Tepatnya di rumah makan Tongas Asri. 1 jam berlalu, bus pun dib-
erangkatkan menuju pit stop selanjutnya, pelabuhan Ketapang. Dan di sela-
sela perjalanan menuju ketapang inilah aku mendapatkan sebuah fakta baru.
Ternyata, Probolinggo adalah kota seribu taman.

Tiba di pelabuhan ketapang, aku nggak ingat jam berapa pastinya. Mungkin
sekitar jam 12 atau jam 1. Yang jelas waktu itu sudah larut malam. Dan
sebelum masuk ke kapal ferry, aku sempatkan ngopi-ngopi + foto-foto gak
jelas sama anak-anak elektro.

Dan ketika memasuki ferry, aku pun merasa nggak enak. Bukan karena
aku tidak pernah naik ferry. Tidak, aku yakin bukan karena itu. Karena aku
sudah pernah naik ferry sebelumnya. Entah apa yang membuatku merasa
nggak enak, yang jelas ombak yang cukup tinggi saat itu membuatku sedikit
bergidik.

Di tengah perjalanan, hal yang paling aku takutkan pun terjadi. Perutku
mual.*Ternyata ini yang tadi membuatku merasa nggak enak* “Oh tidak,
what should I do now?”, pikirku. Karena sudah hampir 7 tahun aku tidak
pernah mabuk darat dan laut, rasanya aku nggak bisa terima kalau sampai
aku mabuk saat itu. Akhirnya aku pun mencari tempat yang sangat nya-
man untuk menenangkan perutku yang sudah mulai bergejolak. Melihat ke
dalam kabin tidak ada tempat kosong, aku pun ke atas untuk mencari tempat
duduk. Dan Alhamdulillah, akhirnya dapat.

Setelah dapat tempat duduk, masalah baru pun muncul. Angin laut, ya,
angin laut. Masih tergambar dengan jelas bagaimana dinginnya hembusan
angin laut malam itu. Dingin yang sama dengan dingin ketika kita hujan-
hujanan berjam-jam. Setelah bertahan beberapa saat, aku pun akhirnya tak
tahan melawan. Dan karena perutku sudah semakin tidak bisa diajak kom-
promi, aku pun segera mencari tempat “meditasi” yang tepat agar isi perutku
tidak meluap keluar. Dan akhirnya tangga di dekat kabinlah pun menjadi
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tempat pilihanku. Selain karena aman dari ancaman angin laut, tangga yang
ada pun bisa dipakai sebagai tempat duduk darurat.

Namun karena di tangga aku tidak bisa “bermeditasi”, aku pun pindah
duduk (klesetan) “bermeditasi” di bawah tangga. Dan siapa sangka, ulahku
bermeditasi ini nantinya akan membuatku menjadi salah satu artis diantara
para peserta dan dosen pembimbing PIMNAS XXIII ITS.

*bangun sambil ucek-ucek mata*
“Kok sepi banget ya? Pada kemana nih orang-orang?”, tanyaku dalam hati.
Aku pun coba mengingat-mengingat kejadian sebelum aku tertidur sam-
bil melihat keadaan di kapal. Karena sudah sangat sepi dan tidak ada
penumpang di kabin sama sekali, aku pun turun. Keadaan di bawah pun
tidak jauh berbeda, tidak ada satu pun kendaraan. Aku pun langsung keluar
karena aku yakin kalau aku ini sedang TERTINGGAL. *OMG, how could
this happen to me?*

Melihat handphone berdering berkali-kali membuatku semakin yakin kalau
aku ini tertinggal. Dan Alhamdulillah, setelah berjalan beberapa langkah
keluar kapal, terlihat Mas Bimo dari BEM ITS yang datang menjemputku
dengan tergesa-gesa. Dan aku pun hanya bisa terdiam pasrah sebelum
menerima eksekusi dari semua penumpang. “maaf, tertidur”, ucapku sam-
bil senyum-senyum ga jelas ketika masuk bus II yang mayoritas cewek.
*duh, malunya*

Setelah mengalami tragedi yang sangat mengenaskan tersebut, aku pun
mendadak terkenal. Kalau diibaratkan dengan keadaaan sekarang ini,
keadaanku saat itu mungkin bisa dianggap sama dengan keadaan shinta jojo
saat ini. *Artis dadakan euy *

Setelah sempat tertunda beberapa saat, perjalanan ke Denpasar pun dilan-
jutkan. Tepat pukul 07.30 WIB *Waktu Indonesia (bagian) Bali*, sampai
lah kami di Grand City Inn. Hotel yang secara khusus dipesan oleh ITS
sebagai tempat tinggal para peserta dan dosen pembimbing PIMNAS.

bersambung ke part 3….
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Menyoal Angkatan
Saturday, August 7, 2010

Selama ini banyak orang yang berpandangan yang berbeda-beda seputar
angkatan.
Jika anda perhatikan dengan seksama info profil teman-teman FB an-
da *yang punya*, anda mungkin mendapatkan banyak perbedaan seputar
angkatan. Terutama angkatan waktu SMA. Dan tidak jarang akan kita
temui, satu orang dengan orang yang lain akan menuliskan tahun yang
berbeda. Padahal sejatinya mereka adalah teman satu angkatan.

Kalau ada yang menjadikan tahun masuk sebagai acuan dan ada pula yang
menjadikan tahun lulus sebagai acuan. Lantas, pendapat siapa yang be-
nar? sebenarnya apa acuan sebuah angkatan? tahun masukkah? tahun
keluarkah? ataukah bukan kedua-duanya? Mari kita ulas bersama.

Menurut analisa saya,
Masalah angkatan ini biasanya akan muncul ketika kita membahas angkatan
SMA. Karena saya yakin, anda pasti akan setuju kalau saya menyatakan
di jenjang perkuliahan acuan angkatan adalah tahun dimana kita masuk.
Karena kenyataan di lapangan memanglah demikian.

Contoh nyatanya, di kampus saya sendiri, saya adalah angkatan 2008. Se-
lain itu, di himpunan (organisasi di jurusan) saya adalah angkatan ke 19
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(dalam skala heksadesimal, red). Atau kalau dijadikan skala desimal, saya
adalah angkatan ke 25 sejak himpunan didirikan.

Untuk dunia kampus saya rasa tidak ada masalah. Sekarang kita pin-
dahkan fokus pembahasan kali ini pada tingkatan di bawah Perguruan Ting-
gi (SMA, SMP, dst).

Bagi mereka yang mencantumkan tahun masuk sebagai acuan angkatan se-
lama SMA, saya rasa itu semata-mata mereka menisbatkan angkatan seba-
gaimana adanya di perguruan tinggi yang menggunakan tahun masuk seba-
gai acuan.

Kalau menurut pedapat saya, Perguruan Tinggi menggunakan tahun masuk
sebagai acuan sebuah angkatan adalah karena tahun masuk yang bersamaan.
Sedangkan tahun lulus antara masing-masing orang dalam satu angkatan
belum tentu sama. Karena setiap orang mempunyai kemampuan dan target
yang berbeda-beda selama kuliah.

Beda halnya dengan SMA yang normalnya memang memiliki tahun kelu-
lusan yang sama dengan teman-teman satu kelas kita. Apalagi, di tingkatan
SMA ke bawah, seringkali kita menemukan adanya siswa pindahan. Kalau
memaksa menggunakan tahun masuk sebagai acuan angkatan di SMA, ten-
tunya siswa pindahan tersebut harus menggunakan tahun masuknya sebagai
acuan. Lantas bagaimana jika siswa tersebut pindah di saat dia kelas 6, ke-
las IX, atau kelas XII? di saat akan menghadapi ujian kelulusan? akankah
dia dianggap satu angkatan dengan siswa-siswa baru kelas 1, kelas VII, atau
kelas X? tentu tidak bukan?

Penggunaan tahun masuk memang saya rasa kurang tepat bila digunakan
sebagai acuan. Tapi, bukan berarti penggunaan tahun keluar juga tanpa
masalah. Worst case dari penggunaan tahun keluar sebagai acuan adalah
ketika ada siswa yang tidak naik kelas atau ketika ada siswa yang mengiku-
ti pertukaran pelajar sebagaimana yang sering terjadi saat ini. Sehing-
ga menyebabkan mereka tidak bisa lulus bersamaan dengan teman-teman
seangkatannya.

Lantas? Mana acuan yang seharusnya kita gunakan?

Kalau saya sendiri, sebenarnya kurang setuju dengan adanya istilah
angkatan di SMA. Bukan karena tidak suka, tapi karena memang penggu-
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naan istilah yang kurang tepat. Selain itu, persepsi masing-masing orang
akan istilah angkatan di SMA juga masih bias.

Istilah di SMA seharusnya bukan angkatan, tetapi alumni (lulusan). Dan
jika kita menggunakan alumni, maka otomatis yang kita gunakan sebagai
acuan adalah tahun ketika kita lulus. Sehingga, tidak ada penafsiran ganda
(ambiguitas) akan istilah yang kita gunakan.

Sebagai info tambahan, di dunia militer, istilah angkatan biasanya digu-
nakan ketika pengangkatan. Yakni tahun ketika mereka lulus pendidikan
militer dan diangkat menjadi anggora militer.

Ulasan saya mengenai angkatan ini bukanlah untuk mengubah istilah yang
telah ada. Ulasan saya ini semata-semata saya tujukan untuk kebaikan ki-
ta bersama. Yakni, agar tidak ada miss komunikasi dengan orang-orang di
sekitar kita dengan cara menyamakan persepsi kita akan penggunaan isti-
lah yang telah ada. Karena bagaimanapun, komunikasi adalah salah satu
instrumen penting dalam menjaga hubungan dengan orang lain di sekitar
kita.
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Akses Internet Murah yang Beda
Sunday, August 8, 2010

Kalau dulu internet dianggap sebagai suatu hal yang mewah. Nampaknya,
akhir-akhir ini anggapan itu sudah tidak berlaku lagi. Khususnya di kota-
kota besar di Indonesia.

Pengalaman saya waktu berkunjung ke Hi-Tech mall (salah satu pusat pen-
jualan komputer dan segala pheriperalnya yang paling termasyhur di Bumi
Pahlawan, Surabaya) beberapa hari yang lalu membuktikannya. Banyak
sekali promo modem, baik itu GSM maupun CDMA. Dan hal itu pun dis-
ambut dengan antusias oleh para peselancar dunia maya. Terbukti dengan
membludaknya pengunjung outlet-outlet penjualan modem disana.

Entah karena kebutuhan atau memang untuk tujuan senang-senang, yang
jelas internet sekarang nampaknya sudah mulai berubah menjadi salah satu
kebutuhan primer. Meskipun pada kenyataannya kualitas jaringan internet
yang disediakan tidaklah sebaik yang terpampang di iklan.

Saya tidak akan menyinggung lebih banyak seputar internet secara luas.
Yang akan saya ulas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara men-
dapatkan layanan internet secara murah. Dan halal tentunya.

Kalau selama ini, anda termasuk orang-orang yang lebih mengutamakan
harga dibandingkan dengan kualitas. Artikel ini sangat cocok untuk anda.
Namun jika anda tidak termasuk diantaranya. Artikel ini kiranya bisa anda
jadikan sebagai penambah informasi dan pengetahuan anda.

Langkah-langkah untuk mendapatkan layanan internet secara murah terse-
but antara lain :

1. Kuatkan mental dan kesabaran anda.
Karena langkah-langkah di bawah ini sangat membutuhkan mental dan
kesabaran. Dan membaca artikel yang bertele-tele ini adalah salah satu wu-
jud kesabaran yang harus anda lakukan.

2. Pinjam Modem
Mengapa harus pinjam? Karena ini adalah cara yang paling mudah sekali-
gus murah. Selain itu, hal ini juga tidak dilarang dalam agama. Daripada
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harus susah-susah beli dan ternyata kualitasnya tidak seperti yang kita in-
ginkan. Mending kita pinjam teman atau kenalan kita dulu sebagai bahan
eksperimen. Betul tidak?

3. Beli kartu perdana yang sudah diaktivasi
Setelah anda mendapatkan modem seperti yang saya sarankan, langkah
selanjutnya yang harus anda lakukan adalah membeli kartu perdana yang
sudah diaktivasi. Karena umumnya, kartu perdana yang sudah diaktivasi
akan memiliki harga yang sangat miring dibandingkan dengan harga nor-
malnya.

4. Sabar
Kalau anda kebetulan meminjam modem yang memang tidak terlalu bagus.
Dan kartu yang anda pakai pun demikian, hal terakhir yang anda bisa
lakukan hanyalah bersabar.

Mungkin terlihat konyol. Tapi itulah yang saya lakukan selama liburan kali
ini. Karena jarang ke kampus, jadi selama liburan saya tidak bisa menikmati
fasilitas internet secara bebas seperti halnya ketika perkuliahan aktif.

Kronologi pengalaman saya kali ini adalah sebagai berikut. Simak baik-
baik.
Saya mendapatkan pinjaman modem CDMA bermerk Ven*s dari teman
saya. Sebut saja Saikoji (bukan nama sebenarnya ) pemilik modem yang
saya pinjam. Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya yang pulang kam-
pung ke Kalimantan.

Sebelumnya, ketika saya jalan-jalan ke Hi-tech mall, saya sempat tertarik
dengan modem yang satu ini. Mengingat harganya yang sangat murah.
Hanya sekitar 250 ribu. Jauh jika dibandingkan harga-harga modem pada
umumnya yang harganya berkisar 600 ribu ke atas.

Tapi karena saya memang merasa kurang butuh modem. Selain itu, saya
juga tidak punya banyak uang. Saya pun mengurungkan niat saya yang satu
ini. Dan Alhamdulillah, ternyata Allah menghendaki saya menggunakan
modem ini dengan cara yang lain.

Setelah mendapat pinjaman. Saya pun mendapat rekomendasi dari teman-
teman di pondok untuk membeli kartu perdana yang sangat murah. Saya
pun akhirnya bisa mendapatkan kartu perdana st*r on* yang bernominal
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10.000 dengan harga 2.000, - serta kartu perdana fle*y bernominal 5000
dengan harga 2.000, -.

Setelah mendapatkan 2 kartu perdana tersebut. Saya pun langsung men-
coba kartu st*r o*e. Dengan nominal pulsa 10.000, saya bisa berinternet
selama 4 hari. Karena biaya langganan internet setiap harinya hanya 2.500,
-. Kartu yang masih termasuk dalam provider ind*sat ini memang tidak
terlalu cepat. Koneksinya pun tidak jarang terputus di tengah jalan. Tapi
mengingat harganya yang sangat murah, saya pun bisa memakluminya
.

Setelah puas memakai st*r o*e, saya pun ganti mencoba fle*y. Dan hasilnya
pun tidak jauh berbeda. Memang fle*y jauh lebih stabil. Tapi, koneksinya
terkadang sangat sulit.

Secara umum, saya cukup puas memakai dua provider tersebut. Memang
sangat jauh kualitasnya jika dibandingkan salah satu provider yang telah
menggunakan jaringan EVDO. Tapi, mengingat harganya sangat murah.
Saya rasa, sebandinglah.

Jika anda menggunakan cara di atas untuk mendapatkan akses internet, anda
dapat memangkas biaya pengeluaran anda untuk internetan. Dengan hanya
membeli perdana seharga 2.000-3.000 rupiah, anda sudah bisa menikmati
layanan internet selama 4 hari. Atau sekitar 15.000-22.500 setiap bulannya.
Sangat murah bukan? M

Sebagai info tambahan, dengan menggunakan modem dan kartu di atas,
saya dapat mendownload file sebesar 40MB selama 1 jam. Dengan esti-
masi kecepatan download 15-25kbps. Dan dengan menggunakan bantuan
software download manager tentunya. Mengingat jaringan internet yang
tersedia memang seringkali terputus di tengah jalan. Jadi, harus sering-
sering meresume download yang terputus di tengah jalan. M

Tambahan lagi, dari info terbaru yang saya dapatkan. Harga kartu perdana
fle*y ada yang lebih murah, yakni hanya Rp.1000, - dengan nominal pulsa
5000. Dengan kondisi yang sudah diaktivasi tentunya. M

Demikian sedikit info dari saya, semoga bermanfaat.
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Belajar dari Patch Adams
Sunday, August 15, 2010

Kalau di postingan-postingan sebelumnya saya banyak bercerita tentang
pengalaman, opini, dan impian. Mulai sekarang saya akan berusaha men-
gangkat tema yang sedikit berbeda dari biasanya. * Wah, postingan saya
mulai bervariasi nih. *

Film.
Itulah tema yang akan coba saya angkat dalam postingan saya kali ini.

Dan film yang akan saya bahas kali adalah patch adams yang beberapa hari
yang lalu baru selesai saya tonton. Sebenarnya sudah lama sih pinjam
dvd-nya di rental downloadnya. Tepatnya setelah melihat daftar film-film
inspiratif dari kaskus dan idws. Tapi, karena dulu saya lihat sepintas kurang
menarik maka saya jadi agak malas untuk menontonnya. Dan kemarin wak-
tu saya tonton, ternyata perkiraan saya salah total. Filmnya bagus banget.
Recommended untuk ditonton. *promo detected*

Film ini bercerita tentang kehidupan hunter “patch” adams dalam mewu-
judkan impiannya untuk menjadi seorang dokter di usianya yang tidak lagi
muda. Dan film ini pun akhirnya sukses membawa kembali memori saya
tentang harapan orang tua saya agar saya masuk FK atau Farmasi setelah
lulus SMA.

Jujur, saya memang punya keinginan untuk menjadi dokter. Apalagi jasa
seorang dokter tidaklah kecil. Karena yang diurus adalah kesehatan dan
nyawa manusia. Tapi karena saya tidak terlalu berani (baca : takut) dengan
darah maka saya memutuskan untuk tidak melabuhkan pilihan kuliah di
FK. *maafkan anakmu ini, abah dan umi * . Alasan yang lain mungkin
karena saya memang tidak terlalu suka biologi yang konon katanya adalah
sejarahnya anak IPA *ketahuan kalau malas membaca *

*Walah, kok malah jadi sesi curhat gini sih *

Kembali ke patch adams…
Di bagian awal film ini, alur ceritanya masih belum terlalu jelas dan masih
sulit untuk dimengerti. *Apa mungkin karena otak saya yang loadingnya
lama ya? *. Namun setelah sampai pada bagian dimana patch mulai
menjalani kuliah, alur ceritanya mulai jelas.
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Inti dari film ini yang dapat saya tangkap, Patch ingin menjadi dokter
yang sesungguhnya. Yang tidak hanya mengobati pasien. Tapi mengerti
bagaimana karakter dan kepribadian pasien yang diobatinya. Dan patch in-
gin mengubah paradigma tentang seorang dokter dengan karakternya yang
unik yang membuatnya mudah diterima di berbagai kalangan. Meskipun
dengan itu, patch harus rela berkali-kali mendapat teguran bahkan ancaman
untuk di-DO dari universitas tempat dimana dia kuliah.

Beberapa pelajaran yang dapat saya ambil dari film ini antara lain :

1. Membantu dan membuat orang lain senang dapat membuat anda
melupakan masalah anda sendiri. Kalimat di atas adalah kutipan dari
salah satu perkataan patch dalam film ini. Dan terbukti, patch yang se-
belumnya hampir terkena stress menjadi sembuh total dan hampir tidak
pernah memikirkan masalah yang ada pada dirinya sendiri karena sudah
merasa tidak memiliki masalah.

2. Buku memang sumber ilmu, tapi pengalaman tetaplah guru no 1
Tidak semua hal bisa dipelajari melalui buku. Hal ini bisa dilihat dengan
jelas melalui fakta yang ada pada film ini. Ketika rival kuliah patch yang
terkenal sebagai kutu buku dan cukup cerdas tidak bisa bertindak banyak
ketika ada pasien yang tidak mau makan. Dan akhirnya patch yang me-
mang sudah sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan pasien tersebut-
lah yang mampu membujuk dan merayunya.

3. Tugas seorang bukanlah melawan kematian karena kematian
adalah suatu kepastian. Tugas seorang dokter adalah meningkatan
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kualitas hidup pasien Kurang lebih begitulah kata-kata patch di bagian
akhir film, dalam sidang penentuan nasibnya di kampus.

4. Semua orang bisa menjadi dokter Ini adalah salah satu kutipan favorit
saya dalam film ini. Dimana menurut patch, semua orang bisa dan mam-
pu menjadi dokter. Karena sesungguhnya dokter bukan hanya monopoli
para sarjana FK. Saya, anda, dan kita semua yang tidak pernah mengenyam
pendidikan dokter pun mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi
dokter. Dan salah satu cara paling sederhana untuk mewujudkannya adalah
dengan mendengar (dengan penuh antusiasme tentunya). Karena terbukti
banyak orang yang merasa tenang setelah menceritakan masalahnya.

Bagimana? Masih tidak tertarikkah anda untuk menjadi seorang dokter?

Oh iya, sekarang kan bulan Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa
ya buat teman-teman yang muslim
—————————————————————————————————————————
Gambar ditautkan dari : sini
—————————————————————————————————————————

Welcome Semester 5!
Saturday, August 28, 2010

Tak terasa sudah lebih dari 2 tahun saya menjejakkan kaki di burning city
Surabaya.

Ini berarti sudah lebih dari 1 tahun saya melepaskan status sebagai maba.
Membaca postingan Mas Bahtiar Rifai Septiansyah yang berjudul Maba
di kolom opini website ITS membuat saya seakan-akan membuka kembali
kenangan-kenangan dan memori selama 2 tahun ini di ITS. Mulai dari masa-
masa dimana saya merasa salah jurusan, masa-masa “diperbudak” oleh se-
nior, dan masa-masa awal perkuliahan yang seringkali memunculkan tawa
ketika mengingat semuanya.

Sebagai mahasiswa Teknik Informatika semester 5, ilmu, pengetahuan, dan
kemampuan saya di bidang informatika memang tidaklah seberapa. Sangat
jauh jika dibandingkan dengan teman-teman yang sudah jauh melangkah di
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depan saya. Dan inilah yang seringkali membuat saya merasa salah pilih
jurusan.

Tapi karena saya yakin bahwa suatu hari nanti pasti saya akan menguasai
salah satu bidang di bidang informatika. Jadi saya memutuskan untuk berta-
han *cuma alibi, karena pastinya dilarang pindah kuliah oleh abah dan umi
karena udah terlanjur menghabiskan banyak duit *. Dan untuk itu, mu-
lai sekarang saya tidak boleh bersantai-santai lagi. Masih banyak hal yang
harus dilakukan sebelum tibanya saat kelulusan.

Kembali ke semester 5…

Melihat kesibukan saya di minggu-minggu awal semester ini, saya sudah
mempunyai bayangan kalau semester ini mungkin akan menjadi semester
tersibuk dari semua semester yang telah saya lalui. Kegiatan PKM, menjadi
SC Mubes dilanjutkan dengan menjadi PH, Ngaji di pondok, dan insyaAllah
akan ditambah dengan ikut UKM English Conversation atau ikut bimbingan
bahasa inggris di UPT Bahasa ITS mungkin akan banyak mewarnai hari-
hari saya di semester ini.

Sebenarnya ada satu hal yang gagal saya lakukan di semester ini. Yakni
mengikuti lomba karya tulis ilmiah tentang “Menggagas Pesantren seba-
gai Pusat Peradaban Islam di Indonesia” yang diselenggarakan oleh balit-
bangdiklat Kementrian Departemen Agama.

Sedikit kecewa sih, tapi tidak apalah. Karena saya memang tahu infonya
juga lumayan mendadak jadi saya ragu untuk mengerjakannya. Semoga
saya dapat mengikutinya di kesempatan lain. Dengan persiapan yang lebih
matang tentunya.

Lebih jauh…

Karena semester ini memang baru berjalan beberapa hari. Mungkin tidak
ada salahnya jika saya menuliskan beberapa target saya di semester ini se-
bagai motivasi dan visi saya selama 1 semester ke depan.

Target saya di semester 5 :
1. Hafalan Alquran minimal mencapai 25 juz
2. Minimal submit 5 judul PKM ke DIKTI
3. Kemampuan berbahasa inggris meningkat (writing and speaking espe-
cially)
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4. Kemampuan web programming meningkat
5. Kemampuan menulis meningkat
6. Koleksi buku bertambah (minimal beli 6 buku atau novel)
7. Masih dipikir
8. Belum terpikirkan

*walah, kok malah ngaco gini isinya *

Mungkin itu beberapa target saya di semester ini. Sengaja saya tidak men-
cantumkan peningkatan nilai akademis (IP) karena saya merasa bahwa ke-
naikan IP adalah bonus yang akan dicapai jika kita mau meningkatkan usaha
kita. Meskipun pada kenyatannya dosen wali saya juga menyuruh saya un-
tuk meningkatkan nilai akademis semester ini karena IP saya pada semester
4 menurun drastis. *buka kartu*

Kalau ada target-target saya lain yang masih belum tercantumkan, insyaAl-
lah akan saya cantumkan di lain kesempatan. Semoga semua target saya di
semester ini bisa terwujud. *amin*
Mohon doanya ya

Peserta kok Kadi Pembicara?
Saturday, August 28, 2010

Kemarin saya mengalami kejadian yang lumayan mengesankan.
Semua berawal dari keikutsertaan saya dalam acara Departemen Ristek
BEM ITS yang bertajuk RTP (Road to Pimnas).

Di PIMNAS tahun ini, ITS memang bisa sedikit berbangga karena bisa
menyabet runner-up. Namun, hal itu tidak membuat para petinggi ITS
cukup puas yang sejak awal mengharapkan ITS dapat menyabet juara
umum PIMNAS. Dan hal itu semakin terbukti dengan diselenggarakannya
acara yang bertajuk RTP guna menyiapkan pahlawan-pahlawan prestasi ITS
di PIMNAS sejak dini.

Acara yang diselenggarakan di gedung SCC (student community center) ini
memang dipersiapkan guna mengenalkan PKM kepada semua mahasiswa,
tak terkecuali bagi maba. Meskipun kenyataannya penyelenggaraan RTP
bagi maba tidaklah bersamaan dengan RTP bagi mahasiswa lama.
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Penyelenggaraan acara Pengenalan PKM yang bertajuk RTP ini dibagi-bagi
berdasarkan fakultas agar peserta tidak terlalu membludak dan suasana bisa
lebih kondusif. Dan dari informasi yang saya dapatkan, jadwal RTP bagi
Fakultas Teknologi Informasi adalah tanggal 27 Agustus 2010. Bersamaan
dengan FTK (Fakultas Teknologi Kelautan).

Karena sebelumnya saya memang telah merasakan bagaimana serunya
PIMNAS. Maka, saya pun tidak ragu untuk mendaftarkan diri sebagai pe-
serta. Dan pada waktu hari pelaksanaan, saya pun lupa kalau acara RTP
dimulai pada pukul 13.00 WIB. Alhasil, saya baru tiba di SCC pada pukul
14.00 WIB. Itu pun juga karena di-sms oleh teman saya yang sama-sama
menjadi peserta.

Dan pada waktu saya tiba di lokasi, pembicara yang merupakan dosen pen-
damping sedang menjelaskan tentang PKM dan berbagai variannya. “Al-
hamdulillah, masih belum tertinggal banyak”, pikirku.

Setelah penjelasan mengenai jenis-jenis PKM, Acara pun dilanjutkan den-
gan materi kreativitas sampai sekitar pukul 15.15 WIB. Baru setelah itu
break untuk sholat Ashar sampai pukul 16.00 WIB.

Dan di saat break inilah, kegalauan hati saya muncul. Bagimana tidak? saya
yang sejak awal daftar sebagai peserta tiba-tiba diminta oleh panitia untuk
menjadi pembicara dalam sesi sharing karena peserta PIMNAS yang lain
banyak yang tidak bisa hadir. “Peserta kok diminta jadi pembicara? Gak
salah tah mas?”, ucap saya kepada panitia RTP (Road to Pimnas) dengan
nada bergurau.

Setelah melakukan pertarungan yang sengit diskusi ringan dengan panitia,
saya pun akhirnya mengiyakan permintaan panitia. Toh saya hanya diminta
untuk sharing pengalaman. Tidak harus buat slide, surat izin, proposal atau
persyaratan lain-lain yang seringkali banyak menyusahkan para mahasiswa
untuk bisa mempresentasikan ide dan karyanya.

Tepat jam 16.00 WIB, SCC sudah tidak seramai pada saat sesi-sesi aw-
al. “Alhamdulillah”, ucapku dalam hati. Mungkin karena masih dalam
suasana puasa, jadi mungkin banyak mahasiswa yang memilih mencari
takjil, tadarrus, ataupun mendengarkan kajian-kajian keislaman daripada
mendengarkan ocehan dari seorang anak manusia yang tidak jelas asal
muasalnya ini.
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Setelah dibuka oleh cerita tentang PKMP dari Mas Wahyu, Mahasiswa
LJ Teknik Fisika. Akhirnya giliran saya untuk tampil pun tiba. Karena
memang terlalu gugup, saya pun tidak bisa fokus pada awal-awal pem-
bicaraan. Akhirnya sesi sharing yang diharapkan bisa menarik perhatian
malah berubah jadi sesi curhat saya .

Namun, setelah hampir berbicara 15 menit, akhirnya saya mulai bisa men-
guasai suasana. Saya pun akhirnya bisa menyampaikan semua hal tentang
PKM yang saya rasa penting untuk di-share. Setelah itu, acara dilanjutkan
dengan sesi tanya jawab.

Dan sebelum acara diakhiri. Saya dan mas Wahyu pun diminta memberi
pesan pada peserta RTP pada hari itu.
Pada kesempatan tersebut Mas Wahyu memberi saran agar kita tidak pernah
menyerah. Dan saya yang pada saat itu kebingungan mau memberi saran
apa, akhirnya berpesan : “Jangan Takut Mencoba. Karena bagaimanapun
kita tidak akan pernah tahu hasilnya seblum mencobanya. PKM saya ini
memang sangat biasa. Saya yakin anda semua disini bisa menjalankan-
nya. Atau bahkan mungkin anda yang ada di sini pernah mempunyai ide
yang sama. Tapi mungkin karena anda takut, karena anda sering mendapat
cemoohan, olok-olokan, dan ejekan dari teman-teman anda sehingga anda
mengurungkan niat anda untuk merealisasikannya. Terakhir, jangan pernah
berhenti belajar.”

Di akhir acara, saya seperti tidak percaya kalau yang berucap tersebut
adalah saya

PKMM, I’m in love!
Tuesday, August 31, 2010

Akhir-akhir ini saya memang banyak disibukkan oleh semua hal yang
berbau PKM. Mengingat deadline pengiriman proposal PKM ke DIKTI su-
dah semakin dekat.

Adalah pengalaman saya selama mengikuti ajang PIMNAS XXIII di Uni-
versitas Mahasaraswati, Denpasar beberapa waktu yang lalu yang membuat
saya tertarik untuk mendaftarkan judul PKM lagi ke DIKTI.
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Dengan bermodalkan pengalaman selama menjalankan PKMM di tahun se-
belumnya, saya pun mulai memikirkan topik apa yang sekiranya dapat di-
angkat menjadi sebuah PKM. Khususnya PKMM yang selama ini menjadi
tempat saya berulah berkiprah.

Dan dari sinilah saya mulai mengerti, ternyata membuat sebuah karya ino-
vatif tidaklah semudah teorinya. Memang benar, saya pernah menjalankan
PKMM. Tapi pada waktu itu saya hanya sebagai anggota dan saya tidak ter-
lalu banyak campur tangan dalam urusan observasi lapangan dan membuat
proposal. Sehingga pengalaman saya dalam menulis proposal PKM pun
bisa dibilang masih cukup minim. Layaknya teman-teman yang pertama
kali mengikuti PKM.

Setelah saya terawang pikirkan dengan penuh pertimbangan, saya pun
akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah PKMM yang mengangkat
tema “Inovasi pembelajaran sains sebagai upaya meningkatkan minat
siswa terhadap pelajaran sains sekaligus solusi atas keterbatasan fasil-
itas eksperimen bagi siswa tingkat SMP di Surabaya”. Dan latar be-
lakang PKM ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah pengalaman
saya selama menimba ilmu selama 3 tahun di sebuah MTs swasta yang tidak
mempunyai fasilitas laboratorium sains sehingga proses pembelajaran sains
terkesan monoton, membosankan, dan kurang menarik bagi siswa karena
para siswa terlalu banyak dijejali materi tanpa ada variasi metode pembela-
jaran sama sekali.

Padahal menurut saya, mengajarkan sains itu ibarat menjual sebuah barang
yang berkualitas tinggi yang tidak banyak diketahui kualitasnya oleh para
pembelinya. Kalau para dewan guru tidak dapat mengemas sains semenarik
mungkin, para siswa tidak akan pernah tertarik untuk “membelinya”. Jan-
gankan tertarik untuk membeli, melihatnya saja pun mungkin tidak akan
pernah. Oleh karenanya, para dewan guru mata pelajaran sains harus bisa
mengemas sains semenarik dan sekreatif mungkin. Sehingga para siswa
benar-benar mengetahui kualitasnya dan tertarik untuk “membelinya”.

Melihat saya tertarik untuk menjalankan PKMM lagi, mungkin diantara an-
da ada yang bertanya-tanya. “Apa anda tidak bosan menjalankan PKMM?
Bukankah PKMM sangat banyak menyita waktu?”

Kalau ditanya seperti itu, saya nggak juga munafik lah. Kalau dibilang
capek ya pasti capek, kalau dibilang bosan ya terkadang bosan juga sih. Tapi
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karena saya merasa berhutang banyak pada masyarakat yang telah banyak
memberikan subsidi kepada saya untuk bisa merasakan nikmatnya bangku
kuliah di perguruan tinggi negeri, jadi saya merasa harus membayar hutang
saya kepada masyarakat dengan pikiran dan tenaga yang saya miliki.

Mungkin karena sejak kecil saya hidup dalam keluarga yang sangat peduli
dengan kehidupan sosial bermasyarakat, sehingga jiwa-jiwa sosial saya
sedikit banyak muali terasah di lingkungan rumah dan akhirnya terben-
tuklah mindset saya untuk senantiasa peduli pada keadaan orang di sekitar
saya.

Saya memang ingin merasakan bagaimana susahnya menjalankan PKM-
PKM yang lain. Tapi hati nurani dan idealisme saya sebagai seorang maha-
siswa menuntun saya untuk memilih PKMM sebagai tempat berkarya untuk
kali kedua.

Sesuai dengan impian terbesar dalam hidup saya,menginspirasi danmem-
beri manfaat pada sebanyak mungkin orang di dunia. Bukankah Rasu-
lullah juga pernah berpesan, “sebaik-baik manusia adalah yang paling
banyak memberi manfaat bagi manusia lain” . So, tunggu apa lagi,
ayo kita ikut PKMM! *promo detected*

Saya sendiri memang tidak (baca : belum punya ide untuk) membuat judul-
judul PKM-PKM yang lain. Tapi saya sudah mulai ditawari oleh-oleh
teman-teman saya yang lain untuk mencoba PKMK, PKMT, dan PKMM
lain. Semoga nantinya semua PKM yang mencamtumkan nama saya dalam
proposalnya dapat didanai oleh DIKTI . Dan semoga PKM-PKM saya
yang lain tidak mengganggu fokus saya untuk menjalankan PKMM saya di
atas. Karena menurut pengalaman saya, menjalankan 1 PKMM saja sudah
menguras banyak waktu dan tenaga.

Terakhir, semoga kita semua dimudahkan oleh-Nya dalam menggapai se-
mua impian kita. *amin*

Mengapa Saya Nge-Blog
Friday, September 17, 2010

Rasanya, setiap kali saya punya blog, saya pasti punya satu postingan yang
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berjudul seperti di atas. Atau setidaknya masih satu topik dengan judul
postingan di atas.

Sampai saat ini, saya sudah mempunyai beberapa blog. Mulai dari blog
pertama saya yang ada di blogspot, blog di wordpress, blog dengan hosting
dan domain gratisan, sampai akhirnya jatuh hati ke wordpress lagi. Dan
dari beberapa blog tersebut, satu-satunya yang masih aktif saya urus adalah
blog ini.

Bagi sebagian orang, hal ini mungkin terlihat sangat mengesankan. Na-
mun, bagi sebagian orang yang lain hal ini mungkin terlihat begitu kony-
ol. Kalau saja Andrea Hirata tahu kelakuan (berkali-kali pindah blog, red)
saya yang satu ini, mungkin ini akan dimasukkan dalam salah satu daftar
44 penyakit gila ciptaan ibunya yang seringkali bermunculan dalam setiap
novel karyanya.

Saya yakin, para blogger punya motivasi dan alasan tersendiri mengapa
mereka sangat suka ngeblog.

Dan saya sendiri juga mempunyai alasan dan motivasi yang mendorong
saya untuk terus ngeblog.

Beberapa motivasi saya antara lain :
1. Uang
Ini adalah motivasi awal saya ketika pertama kali ngeblog. Apalagi setelah
tahu teman kuliah saya sukses mendapatkan gaji sekitar 40-50 US$ setiap
bulan dari blog miliknya. Namun, akhirnya saya menyerah. Saya merasa
kurang nyaman dengan ngeblog yang seakan-akan mengejar setoran seperti
itu. Dan akhirnya saya berhenti nge-blog beberapa waktu. Dan sampai saat
ini saya sudah melupakan motivasi saya yang satu ini.

2. Meningkatkan Kemampuan Menulis
Karena saya memang terobsesi dengan Andrea Hirata yang sukses
menghipnotis saya dengan novel sang pemimpinya. Akhirnya saya memu-
tuskan untuk belajar menulis. Dan saya akhirnya memutuskan ngeblog lagi
setelah sempat berhenti beberapa waktu. Karena menurut saya, salah satu
cara paling mudah untuk belajar menulis adalah dengan ngeblog.

Dan oleh karenanya, saya harap anda sebagai pembaca mau memberi ko-
mentar atas tulisan saya pada setiap kolom komentar yang telah tersedia.
*request mode : on *
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3. Berbagi (Sharing)
Selain untuk meningkatkan kemampuan menulis, salah satu motivasi saya
dalam ngeblog adalah semangat untuk berbagi. Karena saya merasakan
banyak mendapat manfaat dari blog, maka saya akhirnya tergerak untuk
melakukan hal yang sama dengan para blogger yang telah banyak mengin-
spirasi saya.

4. Menjaga Semangat
Kalau motivasi yang satu ini terinspirasi oleh mas Danang, sang pembuat
jejak. Tentu anda semua sudah tahu kalau mas Danang adalah seorang yang
sangat aktif menuliskan impiannya. Dan akhirnya mencoret satu per satu
impian yang sudah terwujud.

Selain karena terobsesi dengan mas Danang, saya berharap dengan
menuliskan impian, saya senantiasa berada dalam lintasan yang tepat un-
tuk mewujudkan impian saya. Atau dengan kata lain agar saya tetap fokus
dengan impian saya.

5. Meningkatkan Semangat Membaca
Sejalan dengan meningkatkan kemampuan menulis, semangat membaca ju-
ga perlu ditingkatkan. Karena tanpa membaca, kita tidak akan pernah punya
bahan untuk ditulis.

Membaca tidak hanya sebatas membaca buku, majalah, artikel, dan yang
sejenisnya. Tapi lebih dari itu, membaca mempunyai cakupan yang lebih
luas lagi, misalnya membaca keadaan sosial masyarakat, membaca watak,
membaca sikap, membaca kebudayaan, dan membaca-membaca yang lain
yang tidak hanya terpaku pada literatur tertulis.

6. Impian Menjadi Jurnalis
Salah satu alasan yang lain mengapa saya ngeblog adalah karena obsesi
saya untuk menjadi seorang reporter atau wartawan. Khususnya menja-
di seorang pembawa acara berita atau talk show. Seperti halnya Rosiana
Silalahi, Najwa Shihab, Andy F. Noya, Oprah Winfrey, dll.

7. Kontrol Sosial
Ini adalah salah satu alasan mendasar mengapa saya ngeblog. Ketika saya
merasa ada suatu hal yang kurang tepat di masyarakat dan saya merasa harus
menyampaikan itu, maka mau tidak mau saya harus menyampaikannya. Bi-
asanya motivasi seperti ini akan anda jumpai dalam postingan-postingan
saya yang ada dalam rubrik (kategori) opini.
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Dan motivasi ini juga lah yang akhirnya mendorong saya untuk membuat
akun di kompasiana.

8. Menambah Kenalan
Semoga dengan nge-blog ini saya mendapat banyak kenalan orang-orang
keren. Khususnya orang-orang mempunyai hobi yang sama, pandangan
yang sama, atau impian yang sama dengan saya. *padahal sudah jelas bah-
wa judul blognya kamu itu beda *

9. Tempat Curhat
Karena saya memang tidak mempunyai tempat curhat yang cukup terper-
caya. Sepertinya blog bisa dijadikan pelampiasan. *padahal blog adalah
tempat umum *

Setidaknya, agar masalah saya tidak tersimpan di otak terus.

10. Mencari Jodoh
Alasan yang sangat konyol . Tapi enggak apa lah, tetap dimasukkan
dalam daftar saja. Hitung-hitung doa . Kan lumayan juga tuh kalau
dapat jodoh seorang blogger(penulis) juga. ‘*ngarep*

11. Mengisi Waktu Luang
Karena biasanya mahasiswa teknik informatika ITS waktu luangnya banyak
dihabiskan untuk kegiatan yang kurang produktif (ngenet tanpa tujuan, nge-
game, dll). Realistis juga sih, mengingat waktu luang yang dimiliki juga
nggak banyak. Tapi bukankah lebih baik lagi jika waktu luang tersebut
dimanfaatkan sebaik mungkin. Betul tidak?

Demikian beberapa alasan dan motivasi saya dalam nge-blog. Bagaimana
motivasi Anda? Adakah yang sama dengan punya saya? M

Anyway, Keep on track, and Happy blogging

Status Keren dari Baim : D (part 1)
Friday, September 17, 2010

Karena saya suka dengan gaya pemikiran teman satu kampus saya yang
sering telat bareng waktu kuliah fisika dasar pada semester satu dulu satu
ini. Maka saya akan mengabadikan beberapa status fesbuk teman saya
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yang juga hobi desain dan sangat nge-fans pidibaiq (vokalis grup band
the panas dalam dan penulis the drunken series yang terkenal kocak) ini.
Semoga dapat menjadi renungan dan hiburan bagi anda semua…
———————————————————————————————————
August 3 at 9:59pm : “Memang beginilah dunia, harus ada kejahatan,
penindasan, ketidak adilan, dsb. kalau tenang2 aja buat apa kita
hidup di dunia. mana ada yang mau nonton film tanpa konflik??”
———————————————————————————————————
August 7 at 12:02am : “Hanya saat pohon terakhir ditebang, saat sun-
gai terakhir tercemar, dan saat ikan terakhir mati. Barulah kamu
sadar kalau uang tak bisa dimakan.”

———————————————————————————————————
August 14 at 6:41pm : “buat yang sedang memiliki urusan dengan saya
atau yang mau berurusan dengan saya akan ada cukup gangguan,
dikarenakan ponsel saya sedang rusak.. bagi yang ingin menyumbang
ponsel juga boleh..”
———————————————————————————————————
August 16 at 8:30pm : “ya benar memang. kita memang berada di
negara merdeka. negara yang merdeka untuk menjajah rakyatnya.
sudah 65 tahun…”
———————————————————————————————————
August 19 at 10:37pm : “maaf jika ada yang menghubungi saya lewat
hape (sms ato telp) tapi tidak saya respon. percayalah. itu pasti bukan
karena saya sombong, atau karena saya tidak punya uang buat beli
pulsa, bukan juga karena saya tidak tahu cara pake hape, bukan
juga karena operator telepon menyesatkan sms kamu sehingga tidak
sampai tujuan….

tapi itu adalah karena hape saya sedang rusak..”
———————————————————————————————————
September 1 at 5:09pm : “Bahasa politik didesain untuk membuat
kebohongan terdengar bisa dipercaya dan pembunuhan bisa ditoler-
ansi.”
———————————————————————————————————
September 7 at 9:49pm : “buat semua yang secara sengaja, kebetulan,
atau terpaksa pernah mengenal saya, berinteraksi dengan saya,
tinggal bersama saya, sekelas bersama saya, satu kendaraan sama
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saya, atau minimal yang pernah hidup satu zaman dengan saya.
saya meminta maaf sebesar-besarnya atas segala ucapan, perbuatan,
prasangka, dan semua dar…i saya yang tidak menyenangkan di hati
teman2 semua.

maaf juga termasuk buat semua yang tidak ditandai dalam foto ini.”
———————————————————————————————————
September 12 at 3:34pm : “hiduplah dengan mimpi dan obsesi. tanpa
itu, percuma kau lanjutkan hidupmu. karena sebenarnya kau telah
mati.

dan saat obsesimu adalah untuk meraih uang, maka yang juga sebe-
narnya telah mati. mati dibunuh oleh uang.. (Ibrahim Musa)”
———————————————————————————————————
September 13 at 11:05am : “Dan mereka bilang kita harus mengabdi
pada negara, lha kalau kita mengabdi pd negara, tgas negara apa
dong? bukannya harusnya negara yg mengabdi pd rakyat.”
———————————————————————————————————
Sekilas, dengan melihat status-status di atas, mungkin banyak diantara kita
yang mengira bahwa teman saya yang satu ini adalah seorang aktivis. Tapi
percayalah, (untuk saat ini) dia bukanlah seorang aktivis yang aktif dalam
organisasi kemahasiswaan. Kalaupun suatu saat nanti dia berubah pikiran,
saya yakin dia hanya akan mau jadi aktivis keadilan dan kejujuran. Seperti
halnya saat ini, dimana dia selalu aktif mengampanyekan penggunaan open
source pada teman-temannya, termasuk saya.

To ibrahim :*jangan lupa royaltinya ya im, kalau ntar kamu terkenal gara-
gara postinganku ya satu ini *

Karena Hidup itu Harus Punya Target
Friday, September 24, 2010

“Biarkan mengalir begitu saja”, kurang lebih begitu kalimatnya. Kata-
kata khas orang-orang yang tidak terlalu menyadari cepatnya waktu berlalu
dalam hidupnya. Termasuk aku salah satunya.
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Tanpa kusadari, kebiasaanku menunda-nunda dan menyia-nyiakan waktu
telah membuatku terdampar jauh dari jalan untuk menuju tempat impianku
berada.

Ibarat kata Mbah Muchit Muzadi, salah seorang tokoh panutan di kalan-
gan NU. Aku sekarang ini mungkin sudah menjadi sebuah taksi yang bisa
seenaknya dikendalikan oleh penumpangnya. Yang tidak lain adalah nafsu
dan kebiasaan-kebiasaan burukku. Bukan lagi menjadi sebuah kereta api
yang senantiasa teguh berjalan di atas relnya.

Padahal, seperti yang sudah kita tahu, kesuksesan itu membutuhkan usa-
ha yang tidak kecil. Meminjam kata-kata inspiratif dari Aristoteles yang
sempat diuraikan oleh Tina Talisa ketika memberikan materi tentang teknik
presentasi kepada kontingen PIMNAS ITS XXIII beberapa bulan yang lalu,
“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act. But a habit”.
Karena seperti halnya cinta, bisa itu juga karena terbiasa.

Kalau selama ini aku seringkali mengabaikan waktu luang, mulai sekarang
aku akan berusaha meminimalisasi jumlah waktu luangku yang terbuang
dengan sia-sia. Seperti kalimat yang terpampang di setiap halte bus di
jepang, “Only bus will stop here, not your time. So keep walking towards
your goal!”. Karena waktu tak akan mau menunggu.

“Hidup itu harus punya target”, begitu orang tuaku berpesan padaku.
“Hiduplah dengan mimpi dan obsesi. Tanpa itu, percuma kau lan-
jutkan hidupmu. Karena sebenarnya kau telah mati”, begitu kata
Ibrahim, teman kuliahku.
“Orang-orang seperti kita tak akan pernah bisa hidup tanpa mimpi
dan cita-cita”, begitu pesan Andrea Hirata.

Oleh karenanya, jangan pernah sia-siakan waktu!

Karena hidup itu (harus) penuh arti…
Dan karena impian tidak akan cukup dicapai hanya dengan duduk bersantai
di sini…

Keep Fight!

— Laboratorium Pemrograman T. Informatika ITS —
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Pesan dari Kucing Ajaib
Sunday, September 26, 2010

Kisah ini mungkin bukan kisah nyata. Tapi percayalah, pesan di dalamnya
tidak bisa dilihat sebelah mata.

Jadi begini…

Suatu ketika, ada seorang anak kecil yang bermain ke dalam hutan. Namun
sayang, di dalam hutan dia tersesat. Dan setelah menempuh perlajanan yang
cukup jauh dan melelahkan, akhirnya dia sampai di jalan bercabang 3. Yang
masing-masing jalan tersebut tidak pernah dilaluinya sama sekali. Selain 3
jalan melintang, mata anak kecil tersebut juga tertuju oleh sebuah pohon
yang cukup besar di hadapannya.

Pohon itu bukan pohon biasa. Karena di atasnya ada seekor kucing yang
cukup bijaksana dan pandai bicara. Hampir semua anak kecil di Indone-
sia mengenalnya. Karena dia memang cukup sering tampil di layar kaca.
Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan kucing ajaib yang sangat fenomenal
dengan kantong ajaibnya. hehe *ngaco*

Setelah melihat ada seekor kucing di atas dahan pohon di depannya, anak
kecil tersebut bertanya kepada kucing ajaib tersebut.

“Hai, kucing, maukah kau membantuku?”, begitu anak kecil tersebut mem-
buka percakapan. “Kalau aku bisa, pasti akan kubantu. Memangnya apa
yang bisa kubantu?”, kucing tersebut balik bertanya. “Enaknya aku ini
memilih jalan yang mana? yang kiri, kanan, ataukah yang tengah?”, anak
kecil tersebut kembali bertanya. “Hmm *sambil mikir*, sebenarnya kamu
mau kemana?”, Tanya kucing yang terkenal bijak tersebut. “Aku sendiri
nggak tahu mau ke mana”, Jawab anak tersebut dengan malu-malu.

Karena kucing tersebut memang cukup bijak, akhirnya kucing tersebut
memberikan argumen “Kalau memang begitu keadaannya, jalan manapun
yang kamu tempuh nggak akan ada bedanya dan nggak akan ada artinya”

——————————————————————————————————————-

Moral story : Kalau kita nggak pernah punya tujuan hidup, mau ku-
liah, kerja, ngamen, nganggur, atau jalan lain apapun yang kita tempuh
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nggak akan pernah ada bedanya dan nggak akan pernah ada pengaruhnya.
——————————————————————————————————————–

- Dikutip dari : cerita Eko Wahyu Wibowo (Ketua Umum SITC yg baru
) -

Tes Kepribadian
Monday, September 27, 2010

Setelah menjalani pertarungan yang cukup sengit berbagai sesi wawancara
yang cukup membingungkan di sebuah situs tes kepribadian, akhirnya saya
mengetahui bahwa selain mempunyai kepribadian INFP (Introvert, Intu-
itive, Feeling, Perceiving), ternyata saya mempunyai kepribadian yang lain,
yakni : Melankolis-Phlegmatis

Berikut ini detail hasilnya :
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Penasaran dengan kepribadian anda?
Silakan mencoba tesnya di sini dan di sini

Oh iya lupa, jangan lupa kasih komentar ya
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Temukan Passion Anda!
Monday, October 4, 2010

Passion, mungkin banyak diantara kita yang masih cukup asing dan tidak
familiar dengan kata yang satu ini. Sejujurnya, saya pun masih belum lama
mengenal kosakata yang satu ini.

Adalah mas Ilman Akbar, yang membuka cakrawala pengetahuan saya ten-
tang Passion yang ternyata memang mempunyai peran yang sangat penting
dalam hidup.

Kalau anda masih belum begitu familiar dengan kata yang satu ini, artikel
ini mungkin bisa membantu sedikit anda untuk mengetahui, “makhluk apa
sih passion?”

Berdasarkan hasil pengembaraan saya di dunia internet, dapat saya ambil
kesimpulan bahwa passion adalah panggilan jiwa. Atau jika diperjelas lagi,
passion adalah suatu hal yang membuat kita bergairah untuk melakukan-
nya dengan senang hati, tanpa paksaan, ataupun bahkan tanpa memperoleh
bayaran. Karena pada dasarnya passion adalah sesuatu yang kita cintai.

Kalau anda pernah menonton Film 3 Idiots, tentu Anda akan paham apa
yang disebut passion. Karena dalam Film tersebut tersirat dua passion.
Yang pertama passion adalah Rancho (yang selanjutnya dikenal sebagai
punsukh wangdu) atas sains dan pendidikan. Dan yang kedua adalah pas-
sion Farhan atas dunia fotografi.

Lebih lanjut lagi,

Berdasarkan realita di lapangan, orang-orang yang bekerja atas passionnya
seringkali menemukan kepuasan, kebahagiaan, dan tidak jarang pula ke-
suksesan dalam hidupnya.

Lantas, pertanyannya sekarang, sudahkah Anda mengetahui dan mene-
mukan passion Anda?

Kalau anda masih belum menemukan passion Anda, beberapa link di bawah
ini mungkin bisa membantu.

1. Ebook Passion dari Mas Ilman
2. Cara Menemukan Passion Dalam Hidup
3. 10 Langkah Singkat Menemukan Passion
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4. Follow Your Passion
5. Your Job is Not Your Career
6. Ayo Ikuti Passion-mu

Saya rasa, cukup demikian yang bisa saya uraikan dalam postingan saya
kali ini. Semoga bermanfaat.

Terakhir dari saya, Find Your Passion and Live Your Life!

Inikah Arti Kesuksesan?
Monday, October 4, 2010

“Kesuksesan seringkali diidentikkan dengan pencapaian dalam hal materi”,
Topik inilah yang ingin saya angkat dalam postingan saya kali ini.

Punya banyak harta, punya banyak perusahaan dimana-mana, punya
banyak bawahan dimana-mana, punya banyak relasi bisnis di setiap ko-
ta, punya banyak “babu” di desa-desa, seperti itulah gambaran kesuksesan
yang ada di masyarakat dewasa ini.

Kalau yang digunakan sebagai parameter kesuksesan adalah banyaknya ma-
teri yang dimiliki oleh seseorang, tentu saya bukanlah orang yang sukses.
Karena sampai saat ini saya masih belum bekerja. Dan untuk masalah uang,
selalu tergantung pada orang tua.

Berkaca pada Film 3 Idiots yang sempat saya tonton beberapa bulan yang
lalu, kesuksesan semestinya tidak dinilai dengan banyaknya harta yang
kita punya dan kita dapatkan. Karena menurut saya, parameter kesuk-
sesan adalah manfaat yang bisa kita berikan. Bagi diri kita, keluarga kita,
masyarakat sekitar kita, negara, dan bangsa kita.

Masih berkaitan dengan masalah di atas…

Saya pernah ditanyai oleh salah seorang teman kuliah saya,
“kamu milih bidang minat apa ‘Ad?”, tanya si A
“KCV (Komputasi Cerdas dan Visualisasi)”, jawab saya seadanya
“Mau jadi dosen tah?”, tanya si A lagi
“Enggak, saya mau jadi guru”, jawab saya dengan nada serius
“Loh, kenapa nggak jadi dosen saja?”, tanya si A penasaran
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“Nggak ah, saya pengennya jadi guru, karena sejak kecil impian saya jadi
guru”, jawab saya dengan nada yang tidak berubah.

Selama bercakap-cakap tersebut, saya lihat teman saya mulai tampak bin-
gung. Mungkin dalam hatinya dia bertanya-tanya, “kok ada ya, anak aneh
kayak gini? (-__-”)a”.

Sepengetahuan saya, selama ini dia memang sangat berobsesi untuk bisa
bekerja di salah satu perusahaan minyak asing yang ada di negeri ini nanti
kalau sudah lulus. Karena sudah menjadi rahasia publik, bahwa karyawan
perusahaan minyak, khususnya perusahaan minyak asing memang terkenal
memiliki kehidupan yang sejahtera, dengan gaji per bulan yang jauh di atas
rata-rata.

Saya tidak menyalahkannya, karena dia tentunya punya alasan tersendiri
mengapa ingin menjadi pegawai perusahaan minyak asing. Satu hal yang
ingin saya tekankan di sini adalah, jangan pernah menjadikan uang sebagai
tujuan hidup. Karena uang bukanlah tujuan hidup, melainkan sarana
untuk mencapai tujuan hidup.

Terakhir, saya kutipkan status FB teman kuliah saya, Ibrahim
“Lebih baik jd pengangguran selama2nya daripada harus bekerja tp
justru memberikan bnyak penderitaan utk orang lain. Sukses bukan
dilihat dr apa jenis pekerjaanmu, tp apa yg berhasil kau lakukan dg
pekerjaanmu”

Alangkah Gejenya (Percakapan Ini) : D
Monday, October 11, 2010

Pernahkah Anda melakukan percakapan tidak penting dengan kawan An-
da? Kalau Anda belum pernah, saya sarankan Anda untuk melakukan-
nya. Mengapa? Karena percakapan tidak penting akan membantu Anda
untuk melupakan segala beban yang ada di pikiran. Meskipun tidak sampai
menghilangkannya secara penuh. Yah, setidaknya melakukan percakapan
tidak penting akan dapat membuat otak anda kembali fresh.
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Berikut ini, salah satu cuplikan percakapan tidak penting saya dengan saha-
bat saya yang tidak sombong dan suka menabung suka bermain inkscape,
Baim. Tentu Anda tidak asing lagi dengannya bukan?

Penasaran dengan percakapannya? check this out *hati-hati buat yg punya
penyakit jantung *
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Bagaimana menurut Anda? Keren tidak?

** Moral value of this story : Terlalu sering menonton film konspirasi
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sedikit banyak akanmengganggu sistem kerja saraf Anda *LOL*

Bimbingan PKM Tahap II (part 1)
Saturday, October 16, 2010

Akhir-akhir ini saya mengalami banyak hal yang mengesankan.

Setelah beberapa waktu yang lalu saya sempat asistensi kepada Pak Irfan
(salah satu dosen paling menakjubkan yang pernah saya temui) di kampus
terkait proposal PKMK. Hari ini tadi saya juga kembali merasakan hal yang
sama ketika asistensi proposal PKMM kepada Pak Widya Utama (Dosen
Jurusan Fisika ITS yang juga sekaligus Reviewer DIKTI).

Seperti yang telah saya jelaskan pada postingan-postingan saya terkait PKM
sebelumnya. ITS memang sangat berobsesi untuk menjadi Juara Umum
PIMNAS XXIV. Hal itu dibuktikan dengan diadakannya serangkaian acara
guna mendukung terwujudnya hal ini. Sosialisasi PKM dengan tema “Road
to PIMNAS” dan Bimbingan tahap I dan II adalah beberapa contoh di-
antaranya.

Meskipun semua agenda tersebut merupakan agenda “wajib” kepada para
pejuang PKM ITS, pada kenyatannya saya hanya mengikuti beberapa di-
antaranya. Salah satunya adalah Bimbingan tahap II.

Kalau pada Bimbingan tahap I yang banyak dibahas adalah ide dan kreativ-
itas. Pada bimbingan tahap II ini, materi diskusi lebih ditekanakan pada
substansi PKM dan fiksasi format. Dan proposal PKM saya merupakan
salah satu korban dari bimbingan tahap II yang dilakukan oleh ITS.

Karena saya memang sangat berniat untuk menjalankan PKMM, maka saya
tidak tanggung-tanggung dalam memilih reviewer. Adalah Bpk Widya Uta-
ma yang saya pilih untuk mereview proposal PKM saya. Dan hasilnya
adalah *jreng jreng* : Proposal saya harus direvisi total

Mengecewakan? Memang.
Tapi bukankah kesalahan adalah salah satu media pembelajaran paling efek-
tif? *pengaruh kebanyakan nonton acaranya OmMario Teguh*
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Dari hasil diskusi kelompok PKM saya dengan Bpk Widya, akhirnya saya
mengerti bagaimana menyusun proposal yang benar. *maklum, tahun ke-
marin, saya cuma numpang nama doang di proposal *
Kalau anda berniat membuat PKMM, berikut ini langkah-langkah yang
harus anda lakukan *sesuai dengan arahan Bpk. Widya* :

1. Tentukan bidang fokus PKMM anda (Pendidikan, Kesehatan, Sosial,
Ekonomi, dll)

2. Observasi ke lapangan (masyarakat sasaran) secara langsung gu-
na melakukan wawancara dan mencari tahu, apa yang menjadi masalah
di masyarakat. Selama ini kebanyakan proposal PKMM yang dikirim
masalahnya mengada-ada. Dan seringkali mahasiswa itu sendiri yang men-
ciptakan masalah kemudian menawarkannya pada masyarakat. Hal ini per-
lu dikoreksi. Karena belum tentu masyarakat membutuhkan apa yang kita
tawarkan kepada mereka sebelum kita melakukan observasi secara lang-
sung kepada masyarakat.

3. Kalau ternyata masalah yang ada di masyarakat cukup kompleks dan
cukup luas, pilih salah satu bagian tertentu untuk menjadi fokus kerja
PKMM anda. Mengingat terbatasnya waktu pelaksanaan, biaya, tenaga,
dan kemampuan yang anda punya. Kalau bisa bagian yang anda pilih terse-
but bisa merepresentasikan dan bisa diterapkan juga pada bagian-bagian
yang lain.

4. Baru setelah itu anda buat proposal PKMM-nya. Dengan mengacu pada
penyelesaian masalah yang telah anda tentukan sebelumnya tentunya.

Untuk format pengerjaan proposal yang benar, akan saya uraikan pada
postingan saya yang selanjutnya. Karena saya rasa postingan ini sudah ter-
lalu panjang dan kurang nyaman untuk dibaca.

Bimbingan PKM Tahap II (part 2)
Saturday, October 16, 2010

Melanjutkan postingan saya sebelumnya…

Berikut ini beberapa ketentuan dalam membuat proposal PKMM :
1. Judul jangan terlalu panjang
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Tentu anda sudah tahu kalau judul adalah sesuatu yang singkat yang rep-
resentatif. Pokoknya jangan sampai judul anda melebihi 1 halaman. *ya
iyalah, plak*. Apapun alasannya, judul yang terlalu panjang tidak enak di-
pandang. Kalau anda masih bingung, judul yang baik itu tidak lebih dari
3 baris. *insyaAllah seperti itu*. Karena pada kenyataannya ada beberapa
proposal dengan judul yang panjang didanai oleh DIKTI.

2. Latar belakang jangan terlalu luas.
(Contoh latar belakang yang luas : Sains merupakan salah satu mata pela-
jaran yang paling ditakuti oleh siswa Indonesia). Pada latar belakang se-
baiknya anda langsung fokus pada permasalahan riil yang ada di lapangan.
Sulit memang. Saya sendiri mengakui kalau hal ini sulit. Apalagi selama
ini dalam benak kita latar belakang merupakan hal yang dibuat-buat dan
terkesan berlebihan. Lebay, begitu sebagian orang menyebutnya. Tapi me-
mang inilah yang benar. Karena dengan membuat latar belakang yang ter-
lalu luas, reviewer akan berasumsi bahwa anda tidak mengetahui masalah
riil yang ada di lapangan. Analoginya, mengapa kita harus membawa In-
donesia kalau ternyata yang menjadi sasaran program kita hanyalah satu
atau dua sekolah saja.

3. Rumusan masalah harus sesuai dengan latar belakang dan harus
fokus.
Sesuai dengan apa yang saya jelaskan pada postingan sebelumnya. Masalah
yang akan kita selesaikan jangan terlalu luas. Yang logis sajalah. Kalau me-
mang program kita hanya 5 bulan, apa yang sekiranya bisa kita selesaikan
dalam 5 bulan. Itu saja yang harus anda tulis dalam rumusan masalah.

4. Tujuan harus sesuai dengan rumusan masalah.
Salah satu cara reviewer mengecek proposal adalah dengan mengecek tu-
juannya. Apakah relevan dengan latar belakangnya?. Kalau rumusan
masalahnya memang cukup banyak. Tentunya akan sangat ganjil jika tu-
juannya tidak sebanyak rumusan masalah yang ada. Bukankah yang dimak-
sud dengan tujuan adalah tujuan kita mengadakan program?. Yang tidak
lain adalah menyelesaikan masalah yang ada pada rumusan masalah

5. Luaran harus mengacu pada tujuan.
Seperti halnya tujuan yang harus mengacu pada tujuan. Maka Luaran juga
harus mengacu pada tujuan. Membingungkan? memang.
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6. Kegunaan harus fokus.
Seperti halnya latar belakang, kegunaan juga harus fokus. Kalau PKMM
kita memang fokus mengadakan pelatihan pada SD ya kegunaannya juga
harus terkait dengan masyarakat sasaran. Jangan sampai cakupan kegu-
naannya meluas pada selain target PKMM.

7. Gambaran umum merupakan penjelas latar belakang.
2 bagian ini agak rancu memang. Tapi kalau kita memang benar-benar jeli,
sebenarnya 2 bagian ini memang beda. Latar belakang adalah bagian di-
mana kita menjelaskan masalah yang ada di lapangan. Sedangkan gam-
baran umum masyarakat sasaran adalah detail dari masyarakat sasaran.

Untuk lebih jelasnya akan saya contohkan sebagai berikut :
Contoh latar belakang yang simpel : “Masih belum ada fasilitas pembela-
jaran interaktif di SD Sayang Bunda”
Contoh gambaran umum masyarakat yang simpel : “SDN sayang bunda
yang berlokasi di desa X mempunyai fasilitas yang jauh dari cukup. 4 dari
9 kelas yang ada semua dindingnya hampir roboh”

Intinya, gambaran umum masyarakat lebih menekankan pada keadaan
masyarakatnya. Sedangkan latar belakang lebih menekankan pada
masalahnya.

8. Metode pelaksanaan program harus jelas.
Kalau bisa, metode pelaksanaan kamu jelaskan sedetail mungkin seperti
halnya susunan acara yang ada dalam sebuah proposal kegiatan. Karena se-
makin detail rencana kegiatan yang kamu lakukan, maka reviewer juga akan
semakin yakin kalau kamu memang benar-benar niat untuk menjalankan
PKMM tersebut.

9. Rancangan biaya yang matang.
Berdasarkan keterangan dari Pak Widya, reviewer biasanya melihat propos-
al itu tidak serta merta dari judul. Ada yang melihat rancangan biayanya du-
lu untuk mengetahui apakah ada biaya untuk pelaksanaan kegiatan. Karena
akan sia-sia saja mendanai proposal yang tidak melakukan kegiatan pengab-
dian kepada masyarakat.

Demikian beberapa poin yang dapat saya jelaskan. Semua poin di atas
bukan hasil rekayasa, bukan pula hasil penerawangan saya. Semua poin di
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atas adalah hasil diskusi saya dengan Pak Widya (Dosen Fisika ITS sekali-
gus Reviewer DIKTI) mengenai proposal PKMM saya. Semoga berman-
faat.

Membuka Mata Kepada Pedagang Asongan
Sunday, October 17, 2010

Bermula dari ketidaksengajaan saya ketika menonton film Alangkah Lu-
cunya (Negeri Ini)…

Nama Dedy Mizwar menjadi jaminan tersendiri buat saya untuk memberi
genre “Wajib Ditonton” pada film ini. Melihat track record Dedy Mizwar
yang memang cukup mengesankan. Khususnya di dunia perfilman.

Anda semua tentu sepakat bahwa Beliau adalah orang yang punya idealisme
cukup tinggi. Terbukti dengan film-film yang dibintangi olehnya tidak ada
sama sekali yang bergenre “Gak Jelas”. Khas film-film horror yang marak
bermunculan beberapa tahun terakhir ini.

*Kembali ke laptop*

Kalau selama ini anda melihat tindakan penertiban yang dilakukan oleh
satpol pp kepada para pengasong merupakan sebuah tindakan yang wajar.
Saya sarankan anda untuk menonton film ini.

Melalui film ini, Dedy Mizwar ingin membuka mata kebanyakan orang.
Agar melihat para pengasong dari sudut dan jarak pandang yang berbeda
dari yang selama ini pernah ada.

Memang benar, pengasong seringkali mengganggu ketertiban dengan men-
jajakan dagangannya di tengah-tengah jalan. Namun, ada satu hal yang per-
lu diperhatikan di sini. Bukankah yang mereka lakukan itu halal? Lantas
mengapa harus dipermasalahkan?

Kalau memang alasannya adalah penyebab kemacetan.
Saya pikir para pejabat dan orang-orang yang mengendarai mobil dengan
tanpa penumpang jauh lebih berhak untuk disalahkan dan dijadikan tersang-
ka penyebab kemacetan di jalan raya.
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Mengganggu ketertiban?
Saya pikir gelar “pengganggu ketertiban” ini lebih pantas jika diberikan
kepada para pencopet, pencuri, dan teman-teman bang napi lainnya.

Merugikan masyarakat?
Para koruptor jauh lebih jago dalam hal ini daripada para pengasong yang
kerjanya cuma berjualan di jalan.

Apakah anda menemukan alasan lain untuk menyalahkan para pengasong?
Kalau saya tidak. Mereka tidak salah. Karena mereka memang tidak
merugikan masyarakat sama sekali. Justru para koruptor lah yang se-
mestinya harus mendapat tindakan tegas dari para petugas satpol pp.

Kalau anda belum sempat menonton film ini. Saya sarankan anda untuk
menontonnya.

Malangnya Menjadi Pengemis
Sunday, October 17, 2010

Banyak sekali yang membencinya.

Dengan gaya pakaian sederhana.
Ala kadarnya, dalam istilah kerennya.
Ada pula yang compang camping,
Sampai tersingkap beberapa anggota tubuhnya.

Anak kecil seringkali dijadikan senjata.
Belas kasih orang-orang adalah sumber pendapatannya.

Pengemis, begitu mereka biasa dipanggil.
Dan seperti yang kita tahu, selama ini banyak sekali orang yang merasa risih
dan tidak suka dengan keberadaan mereka.

Kalau Anda hidup di daerah sekitar ITS, Anda nggak akan kesulitan untuk
menemukan mereka. Kalau Anda sedang beruntung, cukup dengan duduk
di warung kaki lima yang ada di tepi jalan Arief Rahman Hakim pun Anda
akan berjumpa dengan mereka. Baik itu yang masih belia maupun yang
sudah renta dimakan usia. Karena nyatanya mereka memang cukup rajin
berkelana di keputih tiap malamnya.
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Ironi memang. Mengemis yang seharusnya merupakan suatu keterpak-
saan karena memang tidak ada hal lain yang bisa dilakukan akhir-akhir ini
marak dijadikan mata pencaharian. Saya sendiri kurang setuju memang jika
mengemis dijadikan sebuah mata pencaharian.

Pemerintah pun telah melakukan berbagai cara agar pengemis sadar diri
dan tidak lagi menjadikan mengemis sebagai mata pencaharian. Sampai
akhirnya dibuatlah larangan untuk memberi pengemis.

Sebagian orang mendukung program pemerintah ini secara penuh. Karena
mereka beranggapan dengan berhenti memberi mereka uang, maka mere-
ka akan putus asa mengemis dan akhirnya akan mencari jalan lain untuk
mencari uang.

Namun, saya tidak setuju dengan langkah seperti ini. Karena langkah seper-
ti ini tidak sepenuhnya tepat. Mengapa?

Karena belum tentu mereka akan mencari jalan lain yang jauh lebih baik.
Bisa saja, setelah mereka putus asa mengemis mereka akan mencuri, men-
jambret, merampok, atau bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi mereka
akan bunuh diri. (na’udzubillah min dzalik)

Menurut pengamatan saya, program-program yang diberlakukan oleh pe-
merintah selama ini masih ada yang saling kontradiktif. BLT dan larangan
pemberian pada pengemis adalah salah satu contohnya.

Kalau memang pemerintah melarang pemberian pada pengemis. Mestinya
pemerintah juga tidak merangsang para rakyatnya agar menjadi rakyat
pengemis yang pasif. Yang hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah.
Karena tanpa disadari, dengan memberi BLT pada masyarakat yang kurang
mampu berarti pemerintah sudah mengajarkan pada masyarakat tersebut
tentang budaya mengemis.

Kalau memang ingin menghentikan kegiatan mengemis. Seharusnya pe-
merintah tidak hanya melarang masyarakat untuk memberi pengemis.
Tetapi juga memberikan pendidikan keterampilan kepada pengemis. Se-
hingga nantinya mereka tidak sampai mengambil jalan yang salah setelah
berhenti mengemis.

Ah, pemerintah memang selalu bisa dijadikan bahan pem-
bicaraan
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Kalau saya sendiri sampai saat masih belum bisa jika harus dilarang mem-
beri pada pengemis. Bukan karena saya tidak taat peraturan dan tidak peduli
dengan masa depan mereka dengan selalu “menjerumuskan” mereka. Tapi
karena sejak kecil saya diajarkan dan dicontohkan oleh kedua orang tua
saya untuk selalu mengasihi sesama. Tanpa melihat mereka itu mampu atau
tidak. Kalau mereka memang minta, dan kebetulan saya memang punya.
Mengapa tidak?, Begitu prinsip saya.

Tetapi juga tetap mendoakan mereka agar uang yang saya berikan nantinya
dapat mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk mereka jadikan
modal awal dalam mendirikan usaha mereka misalnya. Ataupun untuk
mereka jadikan biaya menyekolahkan anak-anak mereka agar tidak men-
contoh mereka nantinya kelak.

Dan alangkah lebih baik lagi jika kita tidak memberi mereka uang namun
memberi mereka pelatihan keterampilan dan pekerjaan. Karena dengan
seperti itu, kita tidak hanya memberi mereka. Namun juga memberdayakan
mereka.

Bukankah Rasulullah juga sudah berpesan, “Manusia yang pal-
ing baik diantara kita adalah manusia yang paling bermanfaat
bagi sesama”, kawan?

Tambahan lagi. Berikut ada quote yang cukup menarik dari teman saya,
Pambudi :
“Never look down on anybody unless you’re helping him up.” -Jesse
Jackson

1 Ide = 5 PKM
Sunday, October 24, 2010

Kalau Anda berniat membuat banyak PKM tetapi merasa kekurangan ide,
Anda membaca artikel yang tepat. Karena di sini saya akan menjelaskan
bagaimana cara meramu1 ide menjadi 5 judul PKM yang berbeda.

Berikut ini langkah-langkah yang tepat dalam meramu 1 ide menjadi 5 PKM
yang berbeda :
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1. Mulai dari PKM GT
Kalau anda ingin membuat PKM tapi masih belum banyak tahu tentang
PKM, saya sarankan Anda untuk memulai dari PKM-GT. Karena pa-
da PKM-GT kita hanya dituntut untuk menuliskan ide kita tanpa harus
mengimplementasikannnya.

Kalau bisa, ide PKM-GT anda tersebut didasari dengan observasi dan survei
langsung kepada masyarakat. Sehingga ide tersebut nantinya dapat diim-
plementasikan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat.

2. Lanjutkan dengan PKMP
Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah teliti ide yang ada PKM-
GT. Sebelum tahap implementasi ide, lakukan penelitian secara menyeluruh
terlebih dulu mengenai teknologi dan ide yang akan Anda implementasikan.
Sehingga ketika diimplementasikan tidak lagi terdapat masalah.

3. Implementasikan dengan PKMT
Setelah penelitian yang Anda lakukan benar-benar bisa dipertanggung-
jawabkan dan memungkinkan untuk diimplementasikan, Anda bisa lang-
sung mengimplementasikan ide-ide Anda yang telah Anda tuangkan se-
belumnya pada PKM-GT.

Dan karena sebelumnya telah Anda lakukan penelitian tentang ide Anda
tersebut, maka Anda tidak akan menemukan banya hambatan. Karena se-
muanya telah Anda perkirakan pada saat penelitian.

4. Sosialisakan kepada masyarakat dengan PKMM
Setelah teknologi yang telah Anda terapkan selesai. Anda bisa langsung
menerapkannya kepada masyarakat.

5. Jadikan sebuah usaha dengan PKMK
Jika memang kebutuhan masyarakat akan teknologi yang Anda terapkan
cukup tinggi. Dan Anda rasa itu adalah sebuah peluang untuk berwirausa-
ha. Anda bisa mencoba memasarkan produk teknologi Anda kepada
masyarakat lainnya.

Demikian beberapa langkah menjadikan 1 ide menjadi 5 PKM yang berbeda
jenis dan berbeda judul.

Sebenarnya ada langkah by pass yang memungkinkan Anda tidak harus
melakukan langkah-langkah sebelumnya. Caranya adalah dengan meman-
faatkan ide (PKM) yang ada sebelumnya.

113



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

i
i

i
i

i
i

i
i

Misalkan pada tahun sebelumnya sudah dilakuakn penelitian terkait
masalah A. Maka pada tahun ini Anda tidak harus melakukan penelitian
lagi. Anda bisa manfaatkan penelitian telah yang dilakukan oleh orang lain
tersebut sebelumnya. Dengan persetujuan yang punya ide tersebut tentun-
ya.

Karena ide itu mahal harganya.

- Inspired by : Saran Pak Yoyok (Dosen Fisika ITS) -

Masihkah Saya Bisa Disebut Orang
Indonesia?

Sunday, October 31, 2010

” Apakah saya masih bisa disebut orang Indonesia jika nyatanya saya
banyak tidak tahu sejarah bangsa ini? Dan yang lebih mengerikan,
apakah saya masih boleh marah jika reog diambil bangsa tetangga se-
mentara saya sendiri hanya bisa menggeleng dan terdiam jika seseo-
rang bertanya mengenai reog itu seperti apa? Ironisnya, demikianlah
kondisi mayoritas bangsa ini. Pupusnya sejarah, hilangnya identitas
bangsa.. Renungkanlah…” Kutipan di atas bukanlah ucapan seorang bu-
dayawan, apalagi menteri kebudayaan. Kutipan di atas adalah status face-
book teman sekampus saya, Radhit.

Memang beginilah kondisi budaya bangsa ini. Bertahan hidup tak mampu
mati pun tak mau.

Pengalaman saya waktu menghadiri acara 7 dino 7 bengi (7 hari 7 malam,
red) yang diselenggarakan di kampus guna menyambut dies natalis ITS ke
50 adalah salah satu bukti nyantanya.

Di saat acaranya adalah konser musik, jumlah penonton dari kalangan ma-
hasiswa sangat membludak. Namun sangat bertolak belakang jika yang
sedang dipentaskan adalah acara-acara kebudayaan bangsa ini sendiri (Ke-
toprak, Wayang, dll).

Sedikit curhat…
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Kemarin waktu saya menghadiri pementasan wayang kulit dengan dalang
Ki Manteb S dan Ki Enthus S saya menemukan suatu hal yang menarik.
Dari sederetan sinden yang tampil, ada seorang sinden yang asalnya Jepang.
Dan menariknya lagi, wanita Jepang tersebut sangat lancar berbahasa Jawa
kromo inggil. Yang bahkan orang jawa sendiri sekarang sudah mulai
banyak yang tidak mampu untuk mengucapkannya.

Usut punya usut. Ternyata wanita tersebut sudah menetap di Jawa selama
12 tahun. *pantesan, kok lancar bahasa jawanya* .

Begitulah sedikit kisah menarik yang bisa saya berikan dari hasil kunjungan
saya waktu menghadiri pementasan Wayang Kulit di ITS kemarin.

Kembali ke topik menjaga budaya Indonesia…

Selama ini bangsa ini selalu merasa kebakaran jenggot ketika melihat bu-
dayanya ‘dicuri’ oleh negara tetangga. Umpatan-umpatan yang sebenarnya
tidak pantas untuk diucapkan pun akhirnya begitu mudahnya melunucur
dari mulut orang-orang Indonesia yang merasa mempunyai hak milik atas-
nya.

Padahal sebenarnya kita tidak seharusnya menjadikan itu sebagai masalah.
Bahkan sebaliknya, kita seharusnya berterimakasih kepada Malaysia. Kare-
na menurut saya, itu adalah salah satu bentuk sindiran yang diberikan oleh
Malaysia kepada Indonesia agar lebih mengapresiasi budaya bangsanya
sendiri. Karena selama ini sebagian besar orang Indonesia memang merasa
gengsi dengan budayanya sendiri.

Kalau sudah seperti ini, kita hanya bisa menanti saat dimana kita sudah
kehilangan pengetahuan akan budaya bangsa kita sendiri. Mengutip kata
Radhit lagi : “Akan tiba masanya kelak orang Indonesia harus pergi
ke luar negeri untuk belajar budaya yang diwarisi nenek moyangnya
sendiri …”

Dan saat ini hal itu sudah mulai terbukti. Untuk meraih gelar Doktor dalam
jurusan Sastra Jawa saja, kita harus bersusah-sudah belajar ke Belanda. Lha
kok bisa, budayanya ada di sini tp kita harus belajar ke Belanda? Saya
sendiri tak tahu dan tak bisa menjawabnya.
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Sudah saatnya kita melestarikan budaya dan seni yang dimiliki bangsa ini.
Mengapresiasinya dan ikut hadir dalam pementasannya adalah salah satu
upaya kecil yang bisa kita lakukan mulai saat ini.

- Proud to be Indonesian -

Sekolah = Pembunuh Impian?
Thursday, November 4, 2010

Kalo kamu bertanya ke anak2 TK apa cita2 mereka, pasti
mereka akan jawab dengan keras dan optimis bermacam2
jenis cita2mulai dari guru sampe presiden. Tapi kalo kamu
tanyakan itu ke anak2 SMA, mereka justru banyak yang
bingung dengan cita2nya, bahkan ada juga yang ga punya
cita2.

Kalo ternyata sekolah cuman buat anak didiknya jadi kehi-
langan obsesi dan cita2, buat apa masih pergi ke sekolah??

, begitulah Ibrahim membuka perbincangan hangat tentang pendidikan di
status FB miliknya.

Dan seperti biasa, karena saya memang cukup terbobsesi dengan
pernyataan-pernyataannya yang (menurut saya) sangat kritis dan di luar
perkiraan. Akhirnya saya tidak kuasa menahan diri untuk tidak memberi
komentar di statusnya.

Asal Anda tahu, pendidikan merupakan salah satu topik yang paling sering
dibicarakan teman saya yang satu ini *selain mengampanyekan penggu-
naan open source tentunya *. Mulai dari pendidikan itu kurang mem-
beri manfaat nyata selain pengetahuan sampai yang terakhir pendidikan itu
membunuh impian adalah beberapa statement yang pernah diungkapkannya
terkait masalah pendidikan yang ada di bangsa ini.

Selama ini teman saya yang satu ini merasa pendidikan yang ada mulai
dari tingkat dasar sampai pada tingkat menengah tidak lebih dari sebuah
proses transfer pengetahuan. Meminjam istilah yang digunakan Rancho
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(3 idiots) : “Nyaris tidak ada sesuatu baru yang dipelajari di dalamnya”.
Karena memang begitu kenyataannya.

Menurutnya, semua yang kita pelajari waktu sekolah akan menjadi sia-sia
jika kita tidak melanjutkan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi.
Karena nyatanya, semua yang kita pelajari dari SD sampai SMA hanya
berguna sampai pada saat kita tes masuk perguruan tinggi. Selebihnya
hanya bidang ilmu pengetahuan tertentu saja yang akan kita pelajari di wak-
tu perkuliahan. Dan sisanya akan terasa sia-sia selain menambah khazanah
pengetahuan. *Saya sebenarnya kurang setuju dengan statement ini, karena
dalam pandangan saya tidak ada yang sia-sia dalam proses pembelajaran*

Tanpa banyak bertele-tele lagi. Langsung saja saya kutipkan hasil diskusi
saya dengan teman saya, Ibrahim

Berikut ini tanggapan saya waktu membaca status Ibrahim di atas…

Saya suka pertanyaan kritis semacam ini…

Kalau pendapat saya sih… Waktu kecil kita masih belum
tahu banyak tentang kesulitan dalam hidup, belum ada
stigma-stigma negatif, pengaruh lingkungan, dll… Jadi
kita masih bebas bermimpi sesuai dengan keinginan ki-
ta…. Tapi setelah dewasa, kita mulai menyadari bahwa
hidup itu tidak mudah. Bahkan sebaliknya, kita seringkali
menemukan kesulitan dan hambatan yang akhirnya mem-
bunuh mimpi-mimpi kita satu per satu…. Kalau sekolah
yang dijadikan penyebabnya saya nggak setuju… Karena
anak yang nggak sekolah atau sekolah hanya sampai pada
tingkat dasar malah lebih banyak yang tidak punya cita-
cita…. *silakan dibuktikan sendiri kalau tidak percaya*
it’s just my opinion…

Berikut ini tanggapan Ibrahim…

kalo menurutku sebenarnya sekolah lah yang mempersulit
hidup ini, seharusnya sekolah itu adalah tempat belajar,
dan seharusnya belajar itu menyenangkan, bukan justru
banyak ancaman, seperti ancaman ga naik kelas, ancaman
harus bisa semua mata pelajaran, ancaman harus lulus,
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dan ancaman2 lainnya. ini membuat siswa tertekan, mere-
ka jadi lupa dengan cita2 mereka, mereka sekolah karena
terpaksa, menimbulkanmereka jadi cuma ingin ijazah aja,
bukan ilmu pengetahuan.

seandainya sekolah mendorong anak didiknya untuk
mengembangkan minat, bakat dan kemampuan mereka
tanpa memaksa mereka untuk bisa semua pelajaran, pasti
hasilnya sekolah akan menjadi hal yang menyenangkan,
bukannya malah menimbulkan ketakutan. kalo katanya
pidi baiq, sekolah memaksa kita untuk jadi habibie, pada-
hal kita belum tentumaumenjadi habibie, sekolahmemak-
sa kita untuk jadi enstein, padahal bisa jadi sebenarnya ki-
ta maunya menjadi frankenstein. “Hidup ini main-main,
sekolah lah yang telah menyebabkannya menjadi serius”
(pidi baiq)

Tanggapan saya lagi,

Kalau itu baru setuju…

Sekolah itu (seharusnya) adalah tempat yang menye-
nangkan…Tapi sayangnya tidak demikian kenyataannya..
Saya memang setuju kalau sebelum memasuki proses pen-
didikan, seorang anak itu semestinya harus diperiksa dulu
apaminat dan bakat dari sang anak…Baru setelah itu kita
tentukan pendidikan apa yang pantas buat mereka. Tidak
seperti sekarang ini, semuanya diharuskan menjadi seo-
rang Habibie. Padahal belum tentu impian mereka men-
jadi Habibie. Siapa tahu impian mereka menjadi Valenti-
no Rossi. Bukan begitu im? Tapi kalau memang sis-
tem pendidikannnya seperti itu, Maka akan sulit membuat
parameternya im… Makanya sekarang semuanya dibuat
seragam. Biar penilaiannya tidak susah. Kalau memak-
sakan sekolah itu harus menyesuaikan minat dan bakat
siswa, maka akan berat di resource pengajarnya. Kare-
na belum tentu pengajar tersebut menguasai bidang yang
menjadi bakat dan minat siswa. Semoga suatu saat nanti,
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kita akan menjadi orang-orang terdepan dalam mengam-
panyekan pendidikan yang menyenangkan. Yang tidak
memaksa para siswanya untukmenjadi habibie. Makanya,
ayo jadi guru im *kampanye terselubung*

Demikianlah diskusi singkat saya dengan teman saya, Ibrahim tentang seko-
lah dan pendidikan.
Setujukah anda jika sekolah dijadikan kambing hitam sebagi pembunuh
impian?
Kalau saya pribadi setuju. Meski tidak 100%

Masih penasaran dengan kelanjutan diskusinya? Silakan anda baca di
sini saja kelanjutannya -> Diskusi bersama ibrahim

Bangkit!
Friday, November 5, 2010

Bangkit Itu Susah…
Susah melihat orang lain susah
Senang melihat orang lain senang

Bangkit itu Takut…
Takut Korupsi
Takut makan yang bukan haknya

Bangkit Itu Mencuri…
Mencuri perhatian dunia dengan Prestasi

Bangkit itu Marah…
Marah bila martabat bangsa dilecehkan

Bangkit itu Malu…
Malu jadi benalu
Malu karena minta melulu

Bangkit itu Tidak Ada…
Tidak ada kata menyerah
Tidak ada kata putus asa
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Bangkit itu Aku…
Aku untuk Indonesiaku

(Deddy Mizwar)

Tidak ada maksud apa-apa dibalik memposting puisi Bang Deddy Mizwar
di atas selain untuk mengingatkan diri sendiri yang selama ini banyak
melalaikan amanah dan mengabaikan kesempatan agar segera bangkit dan
mengubah semua kebiasaan buruk.

“Tidak akan ada kesuksesan tanpa perjuangan, Tidak akan ada hafal
Alquran tanpa keistiqomahan.”, begitu pesan Umi padaku.

Bismillah… Man Jadda Wajada

Ternyata Saya Tidak Sendirian!
Saturday, November 6, 2010

Ya, “Ternyata saya tidak sendirian!”, itulah kalimat pertama yang ada piki-
ran saya ketika melihat daftar profil pengajar muda angkatan I tahun 2010
di sini.

Entah karena kurangnya informasi atau entah karena rendahnya kepedulian
terhadap pendidikan yang dimiliki para mahasiswanya. Saya cukup kecewa
karena dari sekitar 50 pengajar muda yang rata-rata adalah eks-mahasiswa
yang luar biasa, ITS hanya mendelegasikan 1 sarjananya.

Saya sangat mengapresiasi mereka yang mau mengabdikan dirinya untuk
mengajar di daerah terpencil demi memenuhi tugas mulia. Mewujudkan
apa yang tertulis dalam pembukaan UUD ‘45, “Mencerdaskan kehidupan
bangsa”.

Saya juga sangat berbangga hati kepada mereka, karena tidak sedikit dari
mereka bersedia mengorbankan karirnya demi mengabdi kepada bangsa
dan negaranya. Mas Agung Firmansyah contohnya, alumni Fasilkom UI
yang ikhlas melepas karirnya di sebuah perusahaan IT terkemuka di In-
donesia demi menjadi seorang pengajar muda di sebuah Sekolah Dasar di
Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.
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Begitu pula dengan Mbak Ayu Kartika Dewi, seorang pengajar muda yang
lain, yang memutuskan untuk berhenti dari karirnya yang menjanjikan
di sebuah perusahaan multinasional di Singapura, dan bergabung dengan
Indonesia Mengajar, untuk menjadi seorang pengajar muda di Maluku
Utara.

Mungkin tidak banyak sarjana seperti mereka. Tapi mereka ada!. Mereka
yang mau mengorbankan kepentingan pribadinya demi kemajuan bangsa
dan negaranya.

Semoga program Indonesia Mengajar ini akan selalu ada dan akan selalu
berlanjut setiap tahun. Karena suatu saat nanti, saya ingin menjadi salah
satu bagian dari mereka. Yang ikhlas mengabdi, demi kemajuan bumi per-
tiwi yang (konon katanya) gemah ripah loh jinawi ini.

Dengan iringan ucapan basmalah, saya putuskan impian ke-4 saya adalah,
“Menjadi duta Indonesia Mengajar”. Sesuai dengan impian saya untuk
menjadi seorang guru. Mohon doanya ya!

Inspired by : Postingan Mas Charles

Pejabat Oh Pejabat….
Friday, November 12, 2010

“Waktu perjalanan kesini tadi saya tidak melihat adanya kemacetan pun
sama sekali di Jakarta”, kurang lebih begitu kata-kata yang saya dengar
di televisi ketika Obama memberikan komentar tentang ibukota bangsa ini
beberapa hari yang lalu.

Begitu mudahnya Obama memberikan statement tanpa mengetahui bahwa
jalan-jalan lain di Jakarta menjadi semakin macet karena kedatangannya ke
Indonesia.

Begitulah jadinya jika kita menilai suatu hal hanya dari sudut dan jarak
pandang yang kita miliki.

Kalau mau bicara tentang kondisi riil Jakarta, seharusnya Obama tanya
langsung pada mereka yang setiap hari merasakan macet tiada henti.
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Pertanyaannya sekarang. Mengapa kedatangan pejabat atau petinggi-
petinggi pemerintahan seringkali menimbulkan kemacetan? Apakah me-
mang semua pejabat harus didahulukan?

Padahal idealnya, seorang pejabat itu harus mau mengalah kepada rakyat-
nya. Bukan sebaliknya. Seperti yang ada di Indonesia saat ini. Ketika peja-
bat lewat seringkali semua orang harus menepi dan mendahulukan jalannya
pejabat.

Seharusnya para pejabat harus berterima kasih pada rakyatnya yang sudah
begitu rendah hati untuk mau mengalah pada beliau-beliau. Dengan hara-
pan beliau-beliau tidak telat waktu menghadiri rapat-rapat yang bertujuan
untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Pertanyaan selanjutnya, apakah pejabat harus dikawal dengan begitu ketat
sampai harus mengorbankan kenyamanan pengguna jalan yang lain? Apa
yang membuat para pejabat harus diberi pengawalan ketat?

Mengutip ucapan teman saya, siapa lagi kalau bukan Ibrahim

“Tidak usah heran, seorang penjahat memang memerlukan
pengawalan yang sangat ketat, karena banyak orang yang
memusuhinya dan ingin membunuhnya, dia harus membayar
orang untuk melindunginya agar selamat.

Sedang pahlawan tidak, dia tidak perlu dikawal, meskipun
banyak penjahat yang ingin membunuhnya, tapi akan ada
banyak orang yang mencintainya yang dengan ikhlas akan
segera menolongnya saat ia dalam bahaya.”

Tidak ada maksud lain dari tulisan ini selain sebagai bentuk kekecewaan
saya atas pemerintah dan para wakil rakyat di senayan. Yang akhir-akhir
ini sudah mulai tidak tahu diri.

“Sebaik-baik pemimpin adalah orang yang kalian cintai dan
mereka mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan
kalian juga mendoakan mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin
adalah orang yang kalian benci dan mereka pun membenci
kalian. Mereka kalian kutuk dan mereka mengutuk kalian.”

, begitu Rasulullah pernah berpesan.
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#5 Melanjutkan Studi ke Luar Negeri
Friday, November 12, 2010

Melanjutkan menulis daftar impian yang sempat tertunda…

Pernahkah Anda bermimpi untuk melanjutkan studi (sampai) ke luar
negeri?

Kalau belum saya sarankan Anda membaca Tetralogi Laskar Pelangi,
Negeri 5 Menara, Negeri Van Oranje, dan beberapa novel Kang Abik
yang seringkali mengangkat tema kisah-kisah studi di luar negeri.

Karena novel-novel di atas adalah beberapa pemacu semangat saya untuk
melanjutkan studi ke luar negeri. Dan dari semua novel yang pernah saya
baca, Sang Pemimpi karangan Andrea Hirata berada di peringkat perta-
ma dalam daftar novel paling menginspirasi saya untuk meyakini keaja-
iaban kekuatan impian. Khususnya impian untuk melanjutkan studi ke luar
negeri.

Kalau mau menengok ke belakang, sebenarnya bisa menikmati bangku ku-
liah di Teknik Informatika ITS ini sudah menjadi salah satu bukti nyata dari
pengaruh positif kekuatan sebuah impian.

Bahkan sampai detik ini kadang saya masih tidak percaya dengan kenyataan
yang ada sekarang ini. Dari semula anak kampung yang sekolah di MI dan
MTs swasta yang jumlah siswa tiap kelasnya tidak lebih dari 20, bertransfor-
masi menjadi siswa di salah satu SMA paling bergengsi di kabupatennya,
kemudian bertransformasi lagi menjadi seorang mahasiswa di salah satu
Perguruan Tinggi Negeri paling bergengsi di negeri (yang konon katanya
gemah rimah loh jinawi) ini. Semuanya tidak lepas dari sebuah keyakinan
akan cita-cita dan impian yang seringkali memenuhi pikiran saya. (Tidak
lepas dari doa kedua orang tua saya dan karunia-Nya juga tentunya)

Sudah bukan rahasia lagi kalau saya memang sangat berniat untuk melan-
jutkan studi ke luar negeri. Kalau dulu waktu masih SMA, saya masih sem-
pat bingung mau melanjutkan kemana. Karena masih bingung mau melan-
jutkan pendidikan agama ke pondok pesantren ataukah melanjutkan pen-
didikan formal di perguruan tinggi. Tapi yang jelas mulai SMA saya sudah
punya impian untuk melanjutkan studi ke luar negeri.
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Kalau saya melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren, maka opsi negara
impian saya untuk melanjutkan studi selanjutnya adalah Mesir yang terke-
nal dengan Al Azhar-nya atau Yaman yang terkenal dengan negeri para wali
dan negeri para nabi-nya.

Dan karena nyatanya saya sekarang tidak melanjutkan pendidikan di pon-
dok pesantren (tidak fokus mempelajari ilmu agama, red). Maka opsi ne-
gara impian saya untuk melanjutkan studi adalah Jepang, Korea, Belanda,
dan negara-negara di Eropa lainnya.

Semoga ke depan saya semakin niat dalam mengejar semua impian-impian
saya. Khususnya impian pertama saya untuk bisa mengkhatamkan Alquran
ketika menginjak usia 20 tahun. Karena bagaimanapun saya sudah ber-
janji kepada abah dan umi bahwa saya tidak akan melanjutkan pendidikan
apapun setelah lulus kuliah jika hafalan Alquran saya masih belum sele-
sai.

Mohon doanya ya

Ingin Hebat? Gunakan Internet Sehat
Saturday, November 20, 2010

Menjadi pribadi yang hebat itu bisa dimulai dari berbagai macam cara.
Menggunakan akses internet sehat adalah salah satunya

Lantas, apa saja yang harus kita lakukan agar bisa disebut menggunakan
akses internet sehat?

1. Gunakan Koneksi yang Sehat.
Pernahkah Anda merasakan bagaimana rasanya jika jaringan internet yang
Anda gunakan sangat lemot atau tidak stabil? Sangat menjengkelkan
bukan?. Begitulah jadinya jika kualitas jaringan internet yang kita gunakan
tidak sehat. Selain kesal, kita pun juga rugi waktu.

Coba kita kalkulasikan bersama-sama. Jika untuk mengakses satu hala-
man website saja kita harus menghabiskan waktu 1-2 menit. Berapa banyak
waktu yang harus kita habiskan jika kita sedang sibuk mencari data dari 50
website yang berbeda? 50-100 menit kan? Itu hanya waktu untuk menung-
gu loading halaman. Belum lagi jika ditambah waktu yang kita habiskan
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untuk membaca artikel atau mengunduh data-data yang ukurannya ratusan
mega bytes. Akan menghabiskan lebih banyak waktu lagi pastinya.

Oleh karenanya, jika kita ingin menjadi orang yang hebat. Sudah se-
mestinya kita menggunakan internet yang mempunyai koneksi yang sehat
(stabil dan lumayan cepat). Karena bagaimanapun salah satu ciri-ciri orang
yang hebat adalah menggunakan waktunya dengan seefektif dan seefisien
mungkin.

Kalau memang bisa dilakukan dengan hanya menghabiskan
waktu 1-2 jam, mengapa kita harus repot-repot menghabiskan
waktu berjam-jam. Betul tidak?

2. Mengakses Konten yang Sehat
Selain menggunakan koneksi internet yang sehat seperti yang telah saya
uraikan di atas, akses internet akan baru bisa dikatakan sehat jika yang di-
akses adalah konten yang sehat (bermanfaat).

Seperti yang sudah kita ketahui bersama. Internet hanyalah suatu tools.
Baik atau buruknya, semua tergantung yang menggunakan dan meman-
faatkannya. Sesuai dengan analogi saya, Internet itu ibarat sebuah pisau.
Jika digunakan oleh koki maka akan bermanfaat. Lain halnya jika digu-
nakan oleh para perampok dan penjahat.

Kita semua tentu sudah tahu kalau semua hal yang kita inginkan dan kita
cari tersedia di internet. Mulai dari yang nggak bermanfaat sampai yang pal-
ing banyak memberi manfaat semua tersedia di internet. Sekarang tinggal
kita yang memanfaatkannya saja. Mau mengambil manfaat darinya ataukah
mengabaikannya begitu saja.

2 hal itulah yang harus Anda lakukan agar bisa disebut menggunakan
internet sehat. Tanpa salah satu darinya, akses internet Anda masih belum
bisa disebut sebagai akses internet yang sehat.

Sebelum postingan ini saya akhiri, saya ingin mengingatkan kalau kita ingin
mendapatkan kebaikan kita harus menanam kebaikan terlebih dulu. Seperti
yang Newton pernah katakan dalam postulatnya yang ketiga, “reaksi itu
sebanding dengan aksi yang dilakukan”.

Maka dari itu, agar bisa meraih manfaat yang cukup besar dari internet.
Kita harus menanam manfaat yang sama besarnya di internet. Anda kenal
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Mark Zuckerberg? seorang milyuner muda dari Amerika yang mendadak
jadi terkenal karena Facebook buatannya (yang mungkin hampir setiap hari
kita akses ).

Mark adalah salah satu contoh dari orang-orang yang berhasil mendapat
manfaat dari internet. Dengan membuat orang-orang saling bersilaturrahmi
satu sama lain lewat Facebook, Mark akhirnya berhasil menjadi salah satu
milyuner termuda yang pernah eksis di dunia.

Salah satu ciri orang hebat adalah bisa mengambil hikmah dan
mampu mengambil manfaat (hal-hal positif) dari semua hal
yang dialami dan dilakukannya.

Pertanyaannya sekarang, darima kita harus memulainya? Apakah kita
harus meniru Mark Zuckerberg dengan membuat facebook-facebook yang
lain?

Tidak. Kita tidak harus muluk-muluk seperti itu. Melalui blog. Itulah jawa-
bannya. Karena dengan membuat blog kita tidak hanya bisa memberi man-
faat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita juga bisa menambah penge-
tahuan, pengalaman, kenalan, bahkan tidak menutup kemungkinan juga kita
bisa mendapatkan penghasilan tambahan.

Tahu Raditya Dika? Gak tahu? Masa sih gak tahu? Pengarangnya Kambing
Jantan itu loh…

Pernahkah Anda terbayang kalau semua tulisan-tulisannya yang menjadi
novel-novel best seller itu semuanya berasal dari hobinya nge-blog? Itu-
lah kenyataannya. Tulisan-tulisannya di blog lah yang membuat seorang
Raditya Dika menjadi salah seorang novelis terkenal di Indonesia.

So, tunggu apa lagi?

Kalau sudah punya niat yang mantap untuk membuat blog. Saya sarankan
Anda segera menentukan fokus atau topik yang akan Anda angkat dalam
tulisan-tulisan di blog Anda. Kalau bisa topik yang akan Anda angkat dalam
tulisan-tulisan Anda itu benar-benar Anda sukai. Jangan sampai di tengah
jalan Anda menceraikan blog Anda karena merasa sudah tidak memiliki
kecocokan satu sama lain. (Halah)
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Terakhir dari saya,
Mensana in Corpore Sano.
(Dibalik Pribadi yang Hebat Terdapat Internet yang Sehat)

Your Job is Not Your Career!
Sunday, November 21, 2010

Pernah lihat judul di atas? Atau bahkan sounds familiar ?
Yup, benar. Judul di atas adalah judul buku om Rene Suhardono.

Sebelum saya beli bukunya beberapa waktu yang lalu, satu-satunya yang
saya tahu tentang buku ini adalah buku ini banyak membahas passion. Dan
hal itulah yang membuat saya tertarik untuk membeli buku ini.

Kesan Pertama…
Pertama kali melihat tampilan cover buku ini saya langsung berkata dalam
hati, ”it has very exciting cover” . Meskipun pada kenyataannya banyak
yang setuju dengan ungkapan ”don’t judge the book by its cover“. Saya
sendiri kadang lebih setuju dengan ungkapan ini, “Kalau covernya saja tidak
dikerjakan dengan sepenuh hati. Apalagi isinya?”

photo credits : fikrirasyid.com
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Kesan Selanjutnya…
Packaging buku ini sangat menarik!. Jika Anda membeli bukunya, An-
da akan mendapatkan 2 buah buku. Buku pertama adalah buku inti yang
judulnya seperti judul postingan saya di atas. Dan buku ke-2 adalah ha-
diah (bentuk apresiasi) om Rene atas pembelian kita pada bukunya yang
pertama.

Meskipun penjualannya tidak semenakjubkan Laskar Pelangi series karya
Andrea Hirata. Ternyata buku ini cukup menarik perhatian dan minat para
pecinta buku, khususnya di Surabaya. Terbukti saya harus kembali ke toko
buku sampai 2 kali untuk mendapatkannya. Dan usut punya usut, ternyata
buku yang saya beli merupakan buku cetakan ke-6. Padahal cetakan
pertamanya saja baru dilaunching bulan Mei kemarin.

Kontennya…
Secara umum, buku ini mengajak kita untuk merekonstruksi pemikiran ki-
ta. Agar tidak mengganggap career itu sama dengan Job. Career itu se-
buah perjalanan bukan sebuah pekerjaan (Job). Career itu berhubungan er-
at dengan kepuasan batin (kebahagiaan) sebagai individu. Sedangkan Job
itu berhubungan erat dengan tujuan perusahaan, job description, dan hal-
hal sejenisnya. Job itu itu milik perusahaan. Sedangkan karir sepenuhnya
milik Anda.

Yang unik dari buku ini…
Satu hal yang membuat saya semakin jatuh cinta dengan buku ini adalah
adanya ilustrasi-ilustrasi yang banyak menghiasi halaman demi halaman
buku ini. Dengan ilustrasi sederhana yang cukup relevan dengan topik yang
sedang dibahas, om Rene sukses membuat saya tidak merasa bosan sampai
halaman terakhir yang saya baca.

Beberapa inspiring quote di dalamnya…

“Passion is not what you’re good at. It is what you enjoy the
most!”

“Seringkali hal-hal yang paling menyenangkan hanya butuh
sedikit uang. How much do you have to pay to fall in love
with someone?”
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Masih penasaran dengan kalimat-kalimat inspiratifnya yang lain?
Silakan Anda beli bukunya di warung kopi toko buku terdekat.

Overall, buku ini sangat direkomendasikan buat Anda yang masih bingung
mendefinisikan karir dan pekerjaan.
( My rating for this book : 4.5 / 5 )

Presentasi Pertama
Sunday, November 28, 2010

Sedikit bercerita tentang kesan pertama yang memang selalu istimewa…

Memperbaiki kemampuan presentasi adalah salah satu target pribadi saya
selama masih menjadi mahasiswa. Dan butuh waktu 2 tahun bagi saya un-
tuk memulainya.

Sebelumnya, saya memang seorang yang sangat anti dengan berbicara di
depan banyak orang. Khususnya dalam forum resmi. Selain karena saya
pribadi memang kurang terbuka dengan orang-orang lain. Gugup, tangan
basah oleh keringat, dan tubuh yang seringkali gemetar pada saat bicara di
depan adalah beberapa alasan lain yang membuat saya seringkali menolak
jika diminta berbicara di depan banyak orang.

Namun, hal itu perlahan mulai berubah ketika saya “dipaksa” oleh senior
saya untuk jadi anggota dalam tim PKMM-nya setahun yang lalu.

Tanpa pernah saya sadari sebelumnya, ternyata PKM memberikan banyak
manfaat bagi saya pribadi. Pengalaman berinteraksi langsung den-
gan masyarakat ternyata memberikan pelajaran yang sangat berarti.
Meningkatkan kemampuan berbicara di depan banyak orang adalah salah
satunya.

Dengan berbekal pengalaman selama menjalani PKM dan mengikuti PIM-
NAS XXIII saya pun akhirnya memberanikan diri untuk menerima per-
mintaan Hakim (Kadep Ristek HMSI) untuk memberikan materi peng-
galian ide dalam kegiatan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah di jurusan Sistem
Informasi ITS beberapa waktu yang lalu.
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Dan setelah saya melakukan presentasi dengan sangat mengecewakan tan-
pa persiapan, inilah beberapa pelajaran yang saya dapatkan.

1. Presentasi itu nggak gampang!
Kalau ada judul buku yang bilang presentasi itu mudah, Anda harus hati-
hati. Karena bisa jadi itu hanya akal-akalan penerbit dan penulis yang ingin
bukunya laris manis.

Jujur, presentasi itu nggak mudah. Apalagi kalau tanpa persiapan seperti
yang saya lakukan kemarin. Alhasil, slide presentasi saya sudah hampir
habis ketika presentasi yang saya lakukan baru sekitar 15 menit. Padahal
alokasi waktu dari panitia 1 jam. Nah lo?

Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa menyelesaikan presentasinya tepat
waktu.

#1st Lesson : Pesan saya buat teman-teman yang mau presentasi tolong
dipersiapkan sebaik mungkin. Paling lambat H-1 slide presentasi sudah
selesai dibuat. Jadi teman-teman punya waktu untuk latihan presentasi.

2. Mengendalikan suasana tidak semudah yang saya kira
Kacau, banyak peserta diskusi sendiri, banyak peserta yang ngantuk. Be-
gitulah jadinya kalau pemateri sudah tidak bisa menguasai suasana dalam
kelas. Dan itulah yang saya rasakan ketika memulai presentasi kemarin.
Tapi alhamdulillah, meskipun telat akhirnya di pertengahan presentasi saya
mulai bisa menyatu dengan peserta dan suasana pun lebih cair.

#2nd Lesson : Sebisa mungkin membuat pembukaan presentasi yang wah.
Kalau bisa ada game ice breaker, video, atau apapun yang bisa menarik
perhatian peserta presentasi. Karena presentasi yang datar-datar saja cen-
derung membosankan.

Demikian, 2 pelajaran paling berharga yang saya dapatkan ketika
melakukan presentasi dadakan kemarin. Semoga bisa menjadi pelajaran
buat kita semua.

Oh iya, ada yang tertinggal.
Pelajaran ketiga : Maba SI ITS ternyata banyak yang cakep lo (gak pent-
ing banget xD)
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Temukan Idemu, Buat Karya Tulismu! (1)
Tuesday, November 30, 2010

Setelah melihat data yang ada di statistik perkembangan blog ini. Ternyata
ada beberapa orang yang datang ke blog saya ini dengan memasukkan kata
kunci “Ide untuk PKM-GT” di mesin pencarinya.

Karena saya tidak ingin mengecewakan mereka yang sangat berniat untuk
membuat karya tulis (khususnya PKM-GT) namun merasa kesulitan untuk
menemukan ide. Berikut ini saya uraikan bagaimana step by step mene-
mukan sebuah ide.

Langkah Pertama. Kenali ide…
Sebelum saya menjelaskan terlalu panjang lebar tentang menemukan ide,
ada baiknya jika kita menyamakan persepsi tentang ide terlebih dulu.
Bagaimana kita bisa menemukan ide kalau kita sendiri pun nggak tahu ide
itu seperti apa.

Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ide? Apa sebenarnya yang
melatarbelakangi munculnya sebuah ide?

Entah orang lain mendefinisikannya seperti apa. Kalau saya pribadi lebih
suka mendefiniskan ide sebagai sebuah khayalan tingkat tinggi. Yang tu-
juannya tidak lain adalah untuk menyelesaikan masalah.

Masalah. Itulah yang melatarbelakangi munculnya sebuah gagasan atau
ide.

Jadi, kalau Anda ingin menemukan ide. Carilah masalah sebanyak-
banyaknya. Cari masalah lho ya, bukan cari mati (dijitak)

Pertanyaannya sekarang…
Dimana kita bisa menemukan masalah?

Banyak. Percaya atau tidak masalah itu ada dimana-mana. Berikut ini be-
berapa diantara sumbernya :

1. Di lingkungan sekitar kita
Salah satu tempat paling mudah untuk menemukan masalah adalah di
lingkungan sekitar kita. Coba perhatikan orang-orang atau lingkungan di
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sekeliling kita. Pasti banyak diantara mereka yang bermasalah (punya
masalah, red).

Agar bisa menemukan sebuah masalah sebisa mungkin aktifkan semua pan-
ca indera kita. Karena untuk menemukan masalah itu membutuhkan
kepekaan. Bisa saja hal yang menurut orang lain adalah masalah tapi
menurut kita bukan masalah.

2. Di majalah, media cetak, media elektronik, dan teman-temannya
Coba Anda baca surat kabar hari ini. Berapa banyak masalah yang diber-
itakan di sana? Sangat banyak bukan? Mulai dari tindak kriminal, ben-
cana alam, pengangguran, bahkan masalah kesulitan mendapatkan jodoh
pun ada.

Memang seperti itulah media massa. Seperti yang banyak orang bilang,
rata-rata motto para wartawan adalah : “bad news is good news”. Bak
menemukan oase di tengah sahara, begitulah perasaan para wartawan jika
menemukan kabar-kabar kurang menyenangkan.

Jadi, kalau Anda merasa kesulitan mencari masalah, Anda nggak usah
bersusah-susah mencarinya sendiri. Cukup dengan membaca surat kabar
atau melihat berita di TV maupun internet saja Anda sudah mendapatkan
banyak informasi tentang masalah.

3. Dari pengalaman
Kalau Anda merasa pernah punya masalah, Anda cukup beruntung. Kare-
na dengan begitu Anda bisa memanfaatkan masalah Anda tersebut sebagai
pondasi dasar munculnya sebuah ide. Tapi kalau Anda merasa tidak pernah
punya masalah (gak mungkin deh kayaknya ), Anda bisa memanfaatkan
orang-orang di sekitar Anda.

Caranya?
Dengan mendengar keluhan, curhatan, atau dengan wawancara secara lang-
sung kepada mereka yang punya masalah.

Demikian sedikit uraian saya tentang sumber masalah.

Kalau ada diantara Anda yang bertanya,
“Cukup sampai di sini kah pencarian ide kita?”
Nggak lah. Perjalanan kita masih jauh. Kalau cuma tahu masalah, belum
tentu kita bisa menyelesaikan masalah.
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Penjelasan saya di atas tadi hanya sedikit gambaran mengenai pondasi dasar
terbentuknya sebuah ide. Penjelasan yang lain terkait memproses masalah
menjadi sebuah ide akan saya sampaikan di postingan saya selanjutnya.

Terakhir dari saya,
Temukan idemu, buat karya tulismu!

Bahtiar Rifai Septiansyah
Wednesday, December 1, 2010

Soal tulis menulis novel, tidak diragukan lagi kalau Andrea
Hirata, Kang Abik, dan A. Fuadi adalah maestronya. Tapi
kalau soal menulis opini, (bagi saya pribadi) Mas Bahtiar Rifai
Septiansyah-lah yang paling istimewa.

Sebenarnya saya sendiri tidak tahu kalau ternyata orang yang berada di de-
pan saya pada waktu peluncuran buku 25 mahasiswa inspiratif ITS di Tun-
jungan Plasa beberapa waktu yang lalu adalah beliau. Sampai akhirnya ada
salah satu narasumber menyapa beliau yang kebetulan menjadi MC pada
acara tersebut dengan nama “mas bahtiar”.

Begitu saya mendengar sapaan tersebut, dalam pikiran saya langsung ter-
bayang website ITS, tempat dimana saya mengenalnya pertama kali.

Yang spesial dari mas bahtiar..
Yang membuat mas bahtiar spesial adalah gaya bahasanya yang sederhana.
Sehingga membuat topik-topik berat menjadi ringan untuk dibaca. Belum
lagi ditambah analogi sederhananya yang sesekali disisipkan dalam sela-
sela tulisannya. Yang juga tak jarang membuat para pembaca menyim-
pulkan senyum ketika membaca tulisannya. (Ini salah satu contoh analogi
beliau : Konon, sains menuntut hal yang pasti, sementara seni justru
nyaman pada lingkungan tak pasti nan multi-persepsi. Kalau dipak-
sakan, sama saja menjodohkan pelacur dengan santri)

Kalau Anda belum pernah membaca tulisannya. Berikut ini saya can-
tumkan beberap link tulisannya. Monggo dibaca. (Kalau merasa ketagihan
ditanggung sendiri lho ya )
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- Aktivis Study Oriented
– Luther, Malcolm, Obama
– Surat Untuk Alumni
– TPB
– Da Vinci
– Baliwerti, Oktober 1977
– Karier
– Kalashnikov
– Gandhi
– Maba
– Melawan Hegemoni ITB (Tulisannya yang paling banyak mendapat apre-
siasi)

Karena saya masih belum begitu kenal secara personal dengan beliau,
mungkin hanya sedikit ini yang bisa saya ceritakan tentang mas bahtiar.
Kisah tentang beliau selebihnya nanti akan saya ceritakan lagi jika sudah
mengenalnya lebih dekat lagi.

Terakhir dari saya,
Selamat menikmati indahnya malam kawan
Seberapa indahkah kisahmu hari ini?

Tulisan ini adalah bentuk apresiasi saya kepada mas bahtiar
karena telah mau berkunjung dan meninggalkan jejak di blog
saya yang jelek sederhana ini

Dinamika Perkuliahan
Friday, December 3, 2010

» Semester 1 Bulan pertama…

Masih sangat semangat kuliah. Maklum, masih terbawa suasana senang
karena bisa masuk salah satu jurusan impian banyak orang. Teknik Infor-
matika.

3 bulan berikutnya…

Sudah mulai ngerasa ada yang nggak beres. Sepertinya gara-gara saya kenal
mata kuliah Pemrograman Terstruktur.
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Di akhir semester 1…

Gara-gara praktikum Sisdig (Sistem Digital, red) dan PT (Pemrograman
Terstruktur, red) gak pernah sukses. Akhirnya mulai tumbuh benih-benih
sindrom “salah pilih jurusan”

» Semester 2 Sindrom salah pilih jurusan semakin menjadi-menjadi. Mulai
merasa desperate kuliah karena banyak tertinggal di perkuliahan. Padahal
cuma mengambil 18 SKS.

Beruntung saya punya bawahan teman-teman yang cukup baik. Sehingga
akhirnya bisa lulus semua mata kuliah. (Meskipun ada satu yang dapat C)
*buka kartu*

» Semester 3

Mulai nekat mengambil 24 SKS. Dan alhamdulillah di semester 3 inilah
untuk kali pertama saya diizinkan-Nya untuk merasakan nikmatnya dapat
IP 3.5

Alhasil, benih-benih sindrom “salah pilih jurusan” pun akhirnya mulai
memudar.
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» Semester 4

Karena semester sebelumnya lumayan sukses. Di semester 4 ini saya kem-
bali mengambil SKS yang cukup banyak. 23 SKS (termasuk mata kuliah
yang waktu semester 2 dapat C)

Dan akhirnya karena mata kuliahnya banyak yang geje (a.k.a gak jelas)
susah, IP saya pun terjun bebas. Tapi alhamdulillah masih dalam track 3 ko-
ma. Dan mata kuliah yang sebelumnya pada waktu semester 2 dapat C, al-
hamdulillah di akhir semester 4 berubah menjadi B (meskipun aslinya saya
kurang puas dapat B karena merasa pantas untuk dapat lebih dari itu).

Alhasil, obsesi saya untuk menjadi asisten dosen pada mata kuliah yang
saya ulang tersebut akhirnya harus saya kubur dalam-dalam karena per-
syaratan minimal untuk menjadi asdos adalah minimal dapat AB pada mata
kuliah terkait.

Ok deh, nggak masalah. Yang paling penting, di semester 4 saya mu-
lai merasakan kembali nikmatnya kuliah. Meskipun IP saya tidak sebaik
IP waktu semester 3, setidaknya impian saya untuk merasakan nikmatnya
menjadi finalis PIMNAS terbayar lunas.

» Semester 5

- Amanah semakin bertambah (Kadep di Kajian Jurusan dan Menjadi staf
Ristek di Himpunan).

- Mulai merasakan berkah menjadi finalis PIMNAS. (Diminta menjadi
salah satu pemateri pada acara “Road to PIMNAS XXIV” oleh BEM ITS
dan menjadi pemateri untuk tema penggalian ide pada acara Pelatihan Karya
Tulis Ilimiah SI ITS)

Tapi sayangnya kuliah saya berantakan lagi semester ini. Sampai-sampai
saya harus menghapus satu satu mata kuliah dari daftar di KRS gara-gara
banyak tertinggal.
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Semoga semester ini IP saya masih di atas 3 koma. (amin)

Proyeksi ke depan…

» Semester 6

- Menyelesaikan Hafalan Alquran. Semoga bisa selesai sebelum menginjak
semester 7. Karena di akhir semester 6 nanti ada Kerja Praktek. (mohon
doanya ya )
– Memperbaiki sisi akademis.

» Semester 7
– Meningkatkan aura keilmiahan di Teknik Informatika ITS.
– Meningkatkan jumlah PKM dari Teknik Informatika yang dikirim ke
DIKTI.
– Mempertahankan status agar menjadi STMJ (Semester Tujuh Masih
Jomblo, red)

» Semester 8

- Mulai merintis usaha dari hasil kuliah technopreanurship
– Lulus kuliah tepat waktu (amin)
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Sekian dari saya. Bagaimana dengan kuliah Anda? Adakah yang sama
dengan yang saya rasakan?

New Episode of Life
Saturday, December 4, 2010

Adalah seorang laki-laki Yang bingung mencari jati diri
Dan berkata, sungguh hidupku sia-sia Umurku hilang tan-
pa makna

Dia menghabiskan umurnya tanpa ada manfaat dalam
hidupnya Waktunya hilang tak bermakna Seraya meng-
hamburkan seluruh harta Iamembiarkan waktumudanya
Hilang hanya untuk berfoya-foya Dia hidup dalam ke-
lalaian Membiarkan dirinya tenggelam dalam kebingun-
gan Suatu hari ia bercermin Dan tersadar akan dirinya
yang hina Nyaris tak ada kebaikan pada jiwanya Senan-
tiasa dalam kebathilan Ia pun sadar akan dirinya Men-
cari siapakah Tuhannya Di situlah ia merasakan Dunia
yang penuhmaknaDitinggalkannya kebathilanDijadikan-
nya agama sebagai cahaya Ia terlelap dalam pencarian
Jati dirinya yang telah hilang Menangis dengan penuh
penyesalan Mengetuk pintu pengampunan Dengan men-
jalani hidup penuh semangat Berharapwaktu bisa kembali
Walau itu hanya sesaat Tuk menghapus masa-masa yang
telah dilalui Dan memulai hidup yang penuh arti

Apa yang saya tulis di atas bukan puisi. Bukan pula tulisan tak berarti.
Tulisan di atas adalah bait-bait sholawat berjudul Umrun Jadid karya
Fasabaqna Group setelah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia.
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photo credits : nuryahman.blogspot.com

Karena saya merasa ada sedikit banyak kesamaan antara tokoh yang di-
maksud dalam untaian bait sholawat di atas dengan saya pribadi. (buka
kartu lagi ) Kiranya tidak ada salahnya jika saya gunakan untaian bait di
atas sebagai bahan renungan dan berintrospeksi diri. Mumpung lagi akhir
tahun, sekalian muhasabah atas semua yang telah dilakukan selama 1 tahun
terakhir.

Sebelum saya akhiri,
Seperti judul postingan blog kali ini. Mari kita buka lembaran baru kehidu-
pan kita. Mari kita ubah semua kebiasaan buruk yang ada.

Mulai dari diri sendiri. Mulai dari yang sederhana. Mulai dari sekarang
juga.

Selamat berakhir pekan.
Semoga akhir pekanmu menyenangkan dan bermanfaat kawan.
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– Orang yang sukses adalah orang yang hari ini lebih baik daripada
kemarin, begitu Rasulullah pernah berpesan –

Menghafalkan Alquran = Sepakbola
Thursday, December 9, 2010

photo credits : managerpantry.wordpress.com, submitlist.info

Seperti yang judul postingan saya di atas, di postingan ini saya akan berceri-
ta mengenai menghafalkan Alquran lagi.

Mungkin sebagian dari anda ada yang bertanya-tanya. Menghafalkan
Alquran kok sama dengan sepakbola? Apa memang menghafalkan Alquran
itu harus dengan lari-lari?

Tenang. Simpan dulu rasa penasaran Anda. Baca dulu postingan saya ini
sampai selesai. Dan biarkan postingan saya yang menjawab semua rasa
penasaran Anda.

Here we go…

Seperti yang telah Anda ketahui bersama, beberapa bulan yang lalu, saya
pernah bercerita tentang 3 syarat menghafalkan Alquran di blog saya yang
jelek tersayang ini. Dan kali ini saya akan mengambil tema yang hampir
sama, menghafalkan Alquran. Tapi kali ini akan berbeda. Karena di sini,
di postingan ini, saya akan bercerita tentang menghafalkan Alquran dan
kaitannya dengan sepakbola.

Pertanyaannya sekarang. Mengapa harus sepakbola? Mengapa kok nggak
yang lain?
Jawabannya simpel. Karena saya adalah gibol. (gak penting banget)
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Dan seperti yang kita ketahui bersama, akhir-akhir ini sepakbola (baca :
Timnas) Indonesia sedang naik daun. (3 kali menang beruntun di babak
penyisihan AFF Cup euy )

Oke, kembali ke topik kaitan menghafalkan Alquran dengan sepakbola.

Sebenarnya tidak ada kaitan secara langsung antara sepakbola dan meng-
hafalkan Alquran. Mau Anda gibol atau bukan, mau Anda pemain inti
atau pemain cadangan, mau Anda pemain asli atau pemain pinjaman. Anda
mempunyai kesempatan yang sama besarnya untuk mempelajari dan meng-
hafalkan Alquran. Lebih-lebih jika Anda pemeluk agama islam

Satu-satunya kaitan antara sepakbola dan menghafalkan Alquran adalah ter-
letak pada tekniknya. Seperti yang kita tahu, tim sepakbola itu terdiri dari
2 bagian utama. Pengatur serangan dan penjaga pertahanan. Layaknya se-
buah tim sepakbola, untuk menghafalkan Alquran kita juga harus mengatur
serangan dan menjaga pertahanan.

Mengatur serangan di sini dapat dianalogikan sebagai menambah hafalan
setiap harinya. Dan menjaga pertahanan di sini dapat dianalogikan sebagai
membaca (baca : mengulang) hafalan yang sudah ada.

Untuk dapat menyelesaikan hafalan Alquran secara sempurna (khatam
30 Juz, red), serangan dan pertahanan harus seimbang. Jika kita terlalu
fokus menyerang (menambah hafalan, red) tanpa memperhatikan perta-
hanan (mengulang hafalan, red) maka yang terjadi adalah hafalan kita akan
menjadi sebuah siklus berantai yang tidak akan pernah ada habisnya. Kare-
na tanpa ada pertahanan yang kokoh, maka hafalan kita akan mudah hilang.
Apa gunanya banyak mencetak gol jika kita terus menerus kebobolan? Apa
gunanya menambah hafalan jika terus menerus kita abaikan? Bukan begi-
tu?

Begitupun sebaliknya. Jika kita terlalu fokus bertahan (mengulang hafalan),
tanpa sesekali melancarkan serangan (menambah hafalan), maka yang ter-
jadi adalah hafalan kita akan stagnan dan tetap berada di level yang sama
tanpa ada perkembangan.

Lain lagi jika kita sudah hafal 30 juz secara sempurna. Karena jika kita
sudah hafal 30 juz, maka kita hanya perlu fokus bertahan.
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Namun jika kita masih dalam tahap menghafalkan, maka kita harus mem-
perhatikan serangan dan pertahanan secara bersamaan. Karena tanpa ked-
uanya, hafalan Alquran tidak akan pernah menemui titik akhirnya.

Bagaimana? Sudah menemukan pencerahan mengapa saya menuliskan
menghafalkan Alquran = Sepakbola?

Sekian uraian dari saya. Semoga bermanfaat.
Sebaik-sebaik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama,
begitu Rasulullah pernah berpesan.

Inspired by : Wejangan Al-Mukarrom KH. Amar Mudjab

Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan
Sunday, December 19, 2010

Wah, blog saya kok mengenaskan gini keadaannya*sambil membersihkan
sarang laba-laba*

Oke, fine, seminggu belakangan ini agenda saya memang sangat lumayan
padat. Mulai dari menghadiri kuliah tamu bersama presiden yang penga-
manannya amat sangat ketat sekali (lebay :p), mempersiapkan kegiatan
bedah buku 25 mahasiswa inspiratif ITS di Kampus, dan yang terakhir
kemarin, menjadi penjaga stan pada perempat final, semifinal, dan final
schematics 2010.

Setelah sempat bingung mau menulis apa di postingan perdana setelah sem-
pat hiatus selama satu minggu dari dunia blog. Akhirnya saya putuskan
bahwa di postingan perdana ini saya akan bercerita tentang ”Nikmatnya
Pacaran Setelah Pernikahan”

Ups, jangan salah dulu…

Nikmatnya pacaran setelah pernikahan bukanlah sebuah pergerakan,
bukan pula sebuah propaganda untuk segera melangsungkan pernikahan di
usia dini bagi remaja.

Nikmatnya pacaran setelah pernikahan adalah sebuah judul buku karangan
Salim A. Fillah yang banyak mengupas masalah virus merah jambu.
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Kesan Pertama Saya pada Buku ini . . .

Sebelum saya membeli buku ini, nama Salim A. Fillah seakan menjadi daya
tarik sendiri bagi saya. Karena kebetulan saya dulu pernah hadir dalam
acara diskusi tentang masalah pergaulan remaja yang mengundang beliau
(Salim A. Fillah, red) sebagai pembicara. Jadi, sedikit banyak saya sudah
pernah tahu gaya bahasa beliau sebelumnya.

Sewaktu saya beli buku ini, sebenarnya ada 2 judul buku lain karangan Sal-
im A. Fillah yang terpampang di rak toko buku. Masing-masing adalah
Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim, dan Jalan Cinta Para Pe-
juang.

Dan karena buku ini merupakan buku yang paling menarik murah diband-
ingkan 2 buku di atas, akhirnya pilihan saya jatuh pada buku ini

Yang menarik dari buku ini . . .

Tidak seperti kebanyakan penulis yang seringkali kaku dan terkesan meng-
gurui ketika mengupas masalah pacaran dalam pandangan islam. Melalui
buku ini, Salim A. Fillah menyajikan sebuah sudut pandang baru. Kita (para
remaja, red) tidak dilarang untuk melakukan pacaran. Tetapi kita dituntun
untuk sabar dan melakukan pacaran secara islami (Pacaran dalam balutan
ikatan suci pernikahan, red).

Yang Lebih Membuat Buku Ini Menarik . . .

Selain memaparkan pemahaman tentang bahaya pacaran dan teman-
temannya. Salim A. Fillah juga menyelipkan kisah-kisah menarik yang
tidak jarang membuat seutas senyum menyimpul di bibir para pembacanya.
Kisah di bawah ini contohnya,

“Suamiku..,” kata Fatimah, “Sebelum menikah denganmu, aku
pernah sangat menyukai seorang laki-laki dan aku sangat in-
gin menikah dengannya”. Berubah rona wajah ‘Ali menden-
gar kalimat ini. Cemburu, marah, penasaran campur aduk ja-
di satu. Tapi tetap dengan kelembutan dan perasaannya yang
halus dia berkata, “Apakah engkau menyesal menikah den-
ganku?” Fathimah tersenyum geli melihat ekspresi sang suami.
“Tidak”, ucapnya pelan. “Karena lelaki itu adalah.., engkau..”

143



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

i
i

i
i

i
i

i
i

Secara umum, buku ini sangat direkomendasikan buat para remaja (khusus-
nya muslim) dan Anda yang seringkali banyak terjangkiti virus merah jam-
bu.

Rating saya untuk buku ini : 4.2/5

NB : Tolong jangan salahkan saya ya, kalau setelah membaca buku ini Anda
merasa kebelet menikah di usia dini

Sepakbola dan Naturalisasi
Monday, December 20, 2010

Tidak bisa dipungkiri, turnamen AFF kembali membangkitkan
gairah sepakbola di Indonesia.

Tidak seperti piala AFF di tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini ada yang
spesial di Timnas. Jika di tahun-tahun sebelumnya Timnas hanya dihu-
ni oleh-oleh pemain-pemain pribumi. Tahun ini timnas mulai dihiasi oleh
2 pemain naturalisasi, siapa lagi kalau bukan Irfan Bachdim dan Cristian
Gonzales.

Naturalisasi memang sebuah fenomena yang spesial. Timnas Indone-
sia yang sebelumnya jarang diekspos oleh media pun kontan menjadi ar-
tis dadakan. Tak ketinggalan, tayangan infotaintment yang selama ini
seringkali mengungkap kehidupan para artis pun ikut menikmati euforia
penyegaran di timnas dengan menayangkan kehidupan pribadi pemain-
pemain naturalisasi. Dan anehnya lagi, cewek-cewek yang selama ini
jarang suka melihat Timnas berlaga pun banyak yang ikut antre tiket
di senayan demi melihat dan mendapat foto sang pemain pujaan. Irfan
Bachdim dan Gonzales.

Itulah hebatnya fenomena naturalisasi…

Kedatangan 2 pemain naturalisasi ini bukan tanpa dampak. BP (Bambang
Pamungkas, red) adalah salah satu orang yang terkena imbas secara lang-
sung kebijakan naturalisasi. BP (baca : bepe) yang selama ini selalu menja-
di pemain inti, setelah adanya 2 pemain naturalisasi pun harus rela bersantai
di pinggir lapangan dan duduk di bangku cadangan.
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Sedikit bicara tentang naturalisasi . . .

Naturalisasi sebenarnya bukan sebuah kebijakan yang mudah untuk dilak-
sanakan. Karena kenyataannya banyak orang yang tidak menginginkan nat-
uralisasi. Alasannya sederhana, karena timnas adalah lambang supremasi
sepakbola Indonesia. Kalau timnas sudah dihuni oleh pemain-pemain yang
tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak kenal siapa itu Jenderal Soedirman,
RA. Kartini, Bung Tomo, dan Pahlawan-Pahlawan Indonesia lainnya yang
tidak bisa disebutkan satu per satu. Secara tidak langsung supremasi In-
donesia sebagai suatu negara sudah diinjak-injak. Kalau tidak bisa diang-
gap dijajah.

Sedangkan mereka yang menginginkan naturalisasi alasannya adalah kare-
na kualitas permainan Indonesia yang makin lama makin terpuruk. Jadi,
mereka merasa perlu ada penyegaran di timnas. Dan salah satu metode
penyegaran paling instan adalah dengan mendatangkan pemain-pemain
yang sudah berkualitas. Atau dengan kata lain, Naturalisasi.

Ya, apapun alasannya saya sendiri sebenarnya kurang setuju dengan kebi-
jakan naturalisasi. Apalagi setelah membaca artikel Mas Bahtiar yang satu
ini.

Menurut saya, kebijakan naturalisasi ini terkesan ingin mendapat hasil mak-
simal dengan cara instan. Padahal jika mau mencari-cari lagi, bukan tidak
mungkin kita bisa menemukan bibit-bibit pemain sekelas Cristiano Ronal-
do atau Lionel Messi di bumi pertiwi ini.

Padahal jika kita yakin pada diri kita sendiri, kita sebenarnya mampu. Tim-
nas malaysia sudah membuktikannya. Mereka bisa lolos ke final dengan
tanpa pemain naturalisasi. Meski sempat dibantai 5 gol tanpa balas oleh
timnas Indonesia.

Tapi karena beras sudah menjadi nasi. Dan ternyata memang terbukti bahwa
naturalisasi membawa angin segar di dalam timnas. Akhirnya, pihak-pihak
yang sebelumnya berkoar-koar menolak kebijakan naturalisasi pun terdiam
dan ikut hanyut dalam euforia kebangkitan timnas. (-__- “)

Pesan inti yang ingin saya sampaikan melalui postingan ini adalah : saya
berharap, semoga ke depan kebijakan naturalisasi ini tidak dijadikan agenda
rutin. Jangan sampai ke depan ada skenario transfer pemain timnas.Ingat,
Ini timnas bung. Bukan klub sepakbola!
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Terakhir, terlepas dari semua tendensi yang ada di belakangnya. Terlepas
setuju atau tidaknya kita terhadap kebijakan naturalisasi ini. Perkembangan
dan hasil positif yang diraih oleh timnas di ajang piala AFF ini patut untuk
diapresiasi. Karena terbukti, sepakbola menjadikan semua rakyat Indonesia
kompak berteriak dalam 1 suara. Maju Terus Indonesia!

Sepakbola bukan hanya persoalan kalah menang. Sepakbola
bukan hanya masalah cetak-mencetak gol ke gawang lawan.

Saad Ahyat Hasan,

Pemain sepakbola kampung(an).

Sosok Tak Tergantikan
Wednesday, December 22, 2010

Dia bukan guru di sekolah bertaraf internasional,
Tapi keikhlasannya dalam mendidikku membuat semua yang diajarkannya
menancap kuat di sanubariku…

Dia juga bukan perawat profesional,
Tapi kesabarannya selalu menyembuhkan setiap luka dan keluhku…

Dia bukan koki terkenal,
Tapi masakannya selalu terasa paling lezat di lidahku…

Dia juga bukan peramal,
Tapi anehnya dia selalu terbayang-bayang wajahku kala masalah datang
menghampiriku…
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photo credits : kasmaji81.wordpress.com

Dia bukan bidadari,
Tapi kecantikan hatinya tidak diragukan lagi…

Dia juga bukan paparazi,
Tapi dia tahu semua hal yang kusukai…

Dia bukan pengusaha,
Tapi kemampuan manajemennya tidak bisa dianggap biasa…

Dia juga bukan kepala keluarga,
Tapi perhatiannya (pada keluarga) luar biasa…

Dia bukan pegawai negeri,
Tapi loyalitasnya (pada keluarga) tiada bertepi…

Dia juga bukan dokter pribadi,
Tapi kesigapannya (ketika ada anggota keluarga yang sakit) patut dite-
ladani…
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Dia bukan programmer,
Tapi algoritmanya (dalam mengatur keharmonisan keluarga) tidak ada du-
anya…

Dia juga bukan desainer,
Tapi karenanya rumah menjadi lebih rapi setiap harinya…

Dia bukan seorang raja,
Tapi semua anggota keluarga segan padanya…

Dia juga bukan artis ibu kota,
Tapi sosoknya yang multilatenta menjadikannya idola semua anggota kelu-
arga…

Siapakah sosok “dia”?
Tak ada jawaban lain tentunya.
Ibu, itulah orangnya.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan ridha-Nya padamu, Ibu.

Postingan spesial dalam rangka yang spesial ini, secara
spesial saya persembahkan untuk beliau.Sosok sederhana
multitalenta. Pribadi istimewa dengan kemampuan luar
biasa, Ibu.

Menjadi Pribadi yang Beretika di Jalan Raya
Sunday, December 26, 2010

Pernah mengalami kecelakaan? Belum?
Bersyukurlah Anda kalau belum pernah merasakan nikmatnya kecelakaan.
Kalau boleh sedikit curhat, saya sendiri baru sekali mengalami
kecelakaan.

Kronologi kejadiannya begini, waktu itu saya dalam perjalanan ke kampus.
Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada pengendara motor ugal-ugalan yang
mendahului saya dan dengan santainya memotong jalan tanpa memberi
isyarat (menyalakan lampu sein, red). Alhasil, karena memang jarak antara
saya dan pengendara motor tadi sudah terlalu dekat. Saya yang dari tadi
berkendara pelan di sisi kiri jalan pun tidak bisa menghindar lagi. *Braak*
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Kecelakan pun terjadi. Beruntung waktu itu saya pelan. Jadi hanya lecet
sedikit di siku.

Begitulah jadinya kalau kita tidak patuh lalu lintas. Tidak kita saja yang
merasakan dampaknya. Orang lain yang taat lalu lintas pun terkena imbas-
nya.

Lantas, mengapa masih banyak orang yang tidak mematuhi lalu lintas?

1. Karena tidak tahu peraturan lalu lintas?
Ketidaktahuan sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan. Karena seperti yang
kita pahami, salah satu syarat untuk mengajukan SIM adalah paham peratu-
ran dan rambu lalu lintas. Yang dibuktikan dengan tes tulis sewaktu proses
pembuatan SIM. Jadi, kalau kita sudah punya SIM, mestinya kita juga su-
dah paham rambu lalu lintas. Lain lagi halnya jika kita memang membuat
SIM dengan cara yang tidak semestinya (lewat calo, red) .

photo credits : bloggerborneo.com

Dan kalau memang sampai saat ini Anda benar-benar belum tahu peraturan
lalu lintas, berikut ini saya berikan link tentang peraturan lalu lintas yang
mengacu pada UU no 22 tahun 2009. Silakan klik di sini jika memang ingin
tahu secara lengkap tentang peraturan lalu lintas paling aktual

2. Karena tergesa-gesa, berangkat terlalu mepet?
Alasan waktu juga tidak logis juga sih sebenarnya. Karena waktu yang
mepet juga bisa kita siasati dengan berangkat lebih awal. Selain membuat
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kita lebih patuh pada peraturan lalu lintas, dengan berangkat lebih awal kita
juga mengurangi kemungkinan terjadinya telat.

3. Keterbatasan biaya?
Pada kasus tidak memakai helm misalnya. Kalau alasannya memang tidak
punya uang untuk beli helm rasanya sangat tidak masuk akal. Lha wong
beli motor aja bisa, masa beli helm yang harganya lebih murah ndak bisa?

Selain pada kasus tidak memakai helm, keterbatasan biaya biasanya juga
menjadi alasan para pengendara motor yang berboncengan lebih dari 2.
Kalau memang salah satu penumpangnya anak kecil, saya rasa masih bisa
dimaklumi. Karena biasanya anak kecil juga sering mengantuk ketika di-
bonceng. (berdasarkan pengalaman pribadi ketika masih kecil )

Namun kalau seperti ini gambar di bawah ini, bagaimana menurut Anda?
kasihan motornya juga, kan?

photo credits : cyberlampung.wordpress.com

Kalau boleh jujur, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mematuhi perat-
uran. Semuanya kembali pada pribadi masing-masing. Karena pada keny-
ataannya, kebiasaan selama berkendara di jalan raya juga merupakan cer-
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minan kepribadian kita. Seperti yang pernah Mas Ilman paparkan di salah
satu postingannya.

Pertanyaan selanjutnya, kalau memang tidak ada alasan untuk melang-
gar peraturan lalu lintas, lantas langkah apa yang harus kita tempuh guna
meningkatkan kesadaran para pengguna jalan?

Sebenarnya banyak sekali hal bisa dilakukan. Berikut ini beberapa di-
antaranya :

1. Bagi pemerintah

• Membuat agenda sosialisasi, promosi, dan kampanye safety rid-
ing secara berkala di berbagai tempat untuk berbagai kalangan
masyarakat.

• Memanfaatkan media interaktif (komik, video, game, dll) untuk men-
genalkan safety riding sejak dini pada anak-anak

• Memasukkan pendidikan safety riding dalam materi di sekolah.
Khususnya untuk siswa pada tingkat SMA.

• Bekerja sama dengan pihak swasta (produsen kendaraan, penyedia
jasa angkutan umum, dll) untuk mengadakan lomba dan roadshow
tentang safety riding.

2. Bagi pihak swasta

• Mengadakan lomba, kompetisi atau apa saja yang bisa meningkatkan
kesadaran berlalu lintas. (Seperti lomba blog safety riding yang di-
lakukan dblogger sekarang ini misalnya )

• Bekerja sama dengan pemerintah untuk mengadakan roadshow ten-
tang safety riding.

3. Bagi kita

• Mendukung program pemerintah dengan menaati peraturan lalu lin-
tas sejak dini.

• Melakukan kampanye safety riding lewat media online atau blog (jika
memang punya).
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• Memberikan pengetahuan dan informasi tentang pentingnya menaati
peraturan lalu lintas kepada orang-orang terdekat kita (teman, kelu-
arga, kolega, dll).

Setelah kita tahu apa saja hal yang bisa dilakukan, sekarang tinggal praktek
di lapangan.

Berikut ini saya berikan beberapa tips safety riding :
1. Sebelum berkendara, Pastikan kondisi badan sedang fit.
Kalau memang kebetulan ketika di jalan mengantuk, saya sarankan anda
istirahat sebentar di warung atau di mana terserah. Yang pasti jangan pak-
sakan tubuh Anda jika memang kurang fit. Karena itu akan mengganggu
konsentrasi Anda selama berkendara.
2. Cek kondisi kendaraan.
Pastikan bensin ada. Cek juga kondisi ban, rem, lampu, lampu sein, dan
klakson. Pastikan semuanya tidak ada masalah.
3. Jangan lupa bawa SIM dan STNK.
Siapa tahu ada operasi dadakan di jalan
4. Jangan lupa memakai helm standar (bagi pengendara motor) atau
sabuk pengaman (bagi pengendara mobil).
Semuanya demi keamanan dan kenyamanan Anda selama berkendara.
5. Siapkan segala kebutuhan mendadak selama berkendara.
Masker, ban cadangan, atau jas hujan misalnya.
6. Berangkat lebih awal.
Jangan tergesa-gesa ketika berkendara. Karena seringkali kecelakaan terja-
di ketika kita tergesa-gesa dan kurang waspada.
7. Jangan lupa berdoa sebelum berangkat.
Karena bagaimanapun semua yang terjadi itu kehendak-Nya.
8. Jangan egois di jalan. Hargai dan hormati pengendara lainnya.
Ingat, ini jalan raya. Bukan jalan (milik) Anda!
9. Jika sudah di jalan, dahulukan peraturan daripada perasaan.
Simpan dulu rasa kangen Anda pada pasangan. Jangan sms-an sambil berk-
endara . Dan kalau memang kangennya tidak tertahankan. Silakan
menepi dulu saja demi keamanan dan keselamatan Anda.
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photo credits : markalintas.wordpress.com

Demikian sedikit hal tentang safety riding yang bisa saya sampaikan. Se-
moga bermanfaat.

Terakhir dari saya, selamatkan keluarga, teman, dan orang-orang
yang kita cinta dari ancaman maut di jalan raya. Let’s riding safely

Temukan Idemu, Buat Karya Tulismu! (2)
Thursday, December 30, 2010

Melanjutkan postingan saya tentang mencari ide . . .

Setelah mendapatkan masalah, langkah selanjutnya yang harus Anda
lakukan adalah mengidentifikasi masalah tersebut.
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Untuk mengidentifikasi sebuah masalah, kita dapat menggunakan kaidah
dalam penulisan, 5W1H (What, who, where, when, why, and how).

1. What (Apa masalahnya?)
2. Who (Siapa yang mempunyai masalah tersebut?)
3. Where (Dimana masalah tersebut muncul?)
4. When (Kapan masalah tersebut muncul?)
5. Why (Mengapa masalah itu bisa muncul? Apa penyebabnya?)

Dengan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan 5 pertanyaan di atas,
maka kita akan mendapatkan beberapa data yang selanjutnya akan kita gu-
nakan sebagai pondasi untuk membangun ide.

Setelah itu, barulah kita lontarkan pertanyaan terakhir. How (Bagaimana
cara kita menyelesaikannya?).
Di sinilah letak penting sebuah ide. Karena ide-lah yang akan menjadi jawa-
ban atas pertanyaan “How”.

Umumnya, sebuah ide itu didasari kepekaan atasmasalah dan kemam-
puan dalam mengelaborasikan semua pengetahuan dan kemampuan
yang kita miliki.

Jadi, untuk bisa menemukan sebuah ide, kita harus punya pengetahuan
yang cukup mengenai permasalahan dan mempunyai kemampuan untuk
menggabungkan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki menjadi se-
buah jawaban atas permasalahan.

Sulit? Memang. Sampai saat ini pun saya masih terus belajar agar menjadi
seorang yang peka terhadap permalasahan sekaligus kreatif untuk mene-
mukan penyelesaiannya.

Caranya? Kalau saya sih biasanya meningkatkan kepekaan dengan
mengikuti kegaiatan sosial, melihat film-film inspiratif, membaca kisah-
kisah inspiratif, nonton Kick Andy, dll. Sedangkan untuk meningkatkan
pengetahuan. Membaca, mengikuti seminar, dan berdiskusi bisa menjadi
solusinya.

Itu tadi kan cuma untuk meningkatkan kepekaan dan pengetahuan.
Untuk meningkatkan kreativitasnya bagaimana? kok nggak dising-
gung sama sekali?
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Hmm, jujur, untuk meningkatkan kreativitas itu tidak mudah. Sampai saat
ini pun saya masih merasa kesulitan jika harus dihadapkan pada hal yang
satu ini. *buka kartu *

Tapi tenang, sulit itu bukan berarti tidak ada solusinya. Kalau menurut saya,
kreativitas itu seperti halnya flu. Mudah menular . Jadi, kalau kita ingin
kreatif, maka kita harus memiliki lingkungan yang kreatif dan berteman
dengan orang-orang yang kreatif.

Selain itu, kreativitas juga bisa diolah dengan melakukan hal-hal yang tidak
biasa. Karena seperti yang kita pahami, kreativitas itu identik dengan sesu-
atu yang unik, beda, dan di luar kebiasaan. Jadi, kalau kita ingin men-
emukan ide yang kreatif, kita harus tidak terlalu merasa nyaman dengan
rutinitas. Dan kalau bisa mulai sekarang sempatkan beberapa saat untuk
melakukan hal-hal yang selama ini jarang kita lakukan. Atau dengan ka-
ta lain ubah cara, suasana, tempat, dan waktu kita dalam melakukan suatu
hal. Karena hal itu akan membuat kita terbiasa untuk melihat sesuatu dari
banyak sisi dan dari berbagai perspektif.

Saya rasa cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang pematangan sebuah
ide kreatif. Semoga bermanfaat.

Di kesempatan selanjutnya, insyaAllah saya akan mulai masuk pada materi
teknik menulis sebuah karya ilmiah.

Terakhir dari saya,
Temukan idemu, dan (segera) buat karya tulismu!

Berbagi Fakta di Kamuitubeda :)
Friday, December 31, 2010

Hmm. Mumpung lagi akhir tahun. Sepertinya menarik kalau membuat
postingan tentang kisah PDKT saya dengan blog ini kilas balik blog ini.

Berikut ini pengakuan catatan penulis tentang beberapa fakta kamuitube-
da.wordpress.com :
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• Kelahiran blog ini terinspirasi oleh video sang pembuat jejak (Mas
Danang, Mawapres Nasional 2007).

• Nama kamuitubeda yang merupakan “trade mark” blog ini diambil
dari nasihat yang paling sering ibu ucapkan kepada saya.

• Blog ini meminjam domain wordpress karena saya ingin benar-benar
fokus menulis di sini. Tidak ada maksud lain selain itu. (Tidak seperti
waktu nge-blog di blogspot dulu)

• Blog ini diproklamasikan diadopsi pada bulan juni.

• Postingan sebelum bulan juni merupakan postingan impor dari blog
saya sebelumnya, estech.uni.cc

• (Maka dari itu, ) Ada 2 postingan berjudul hello world di blog ini.

• Bulan februari merupakan bulan hiatus saya di tahun 2010 ini.

• Jumlah postingan yang sudah diterbitkan di blog ini (sampai saat saya
posting tulisan ini) ada 75.

• Jumlah komentar yang dimilki blog ini (sampai saat saya menulis
postingan ini) ada 209

• Jumlah kategori ada 42

• Jumlah tag ada 76 (baru tahu saya, ternyata jumlah tagnya sebanyak
ini )

• 2265, adalah jumlah pengunjung blog ini ketika saya menulis postin-
gan ini.

• 30, adalah jumlah kunjungan rata-rata blog ini dalam 1 hari .

• 80, adalah jumlah pengunjung paling banyak dalam 1 hari. Dan itu
terjadi pada tanggal 4 oktober 2010.

• Postingan tentang lolos pimnas merupakan postingan paling
mengesankan bagi saya. Karena 2 minggu sebelum menulis artikel
tersebut, saya menulis impian saya untuk lolos pimnas di blog ini.

• (Dan yang terakhir, ) Mafa adalah pengunjung yang paling banyak
meninggalkan komentar di blog ini.
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Ya, itu tadi beberapa catatan dan fakta dibalik lahirnya blog yang kurang
terurus lumayan keren ini
Bagaimana menurut Anda? Ada kritik atau saran nggak buat pengemban-
gan blog ini ke depan?

Menghafalkan Alquran itu (Tidak) Mudah!
Wednesday, January 5, 2011

Menambah hafalan dan Mempertahankan hafalan yang sudah ada
Secara teori, seperti itulah proses menghafalkan Alquran.

Teori itu tidak salah memang. Tapi secara praktek, menghafalkan alquran
tidaklah sesederhana teorinya. Apalagi jika yang menghafalkan adalah anak
pemalas kurang rajin seperti saya. Benar-benar butuh keseriusan stadium
4.

Kalau memang begitu, kok di toko-toko buku banyak buku berjudul meng-
hafalkan Alquran itu mudah?

Kemungkinannya ada 3,
– Agar Anda sebagai pembaca semakin termotivasi untuk menghafalkan
Alquran.
– Agar Anda semakin penasaran dengan isi bukunya.
– Agar Anda tertarik untuk membeli bukunya (namanya juga usaha )

Terus, apa sih yang membuat menghafalkan Alquran sulit?
Banyak sih sebenarnya, berikut ini beberapa diantaranya :
1. Menumbuhkan Kecintaan pada Alquran itu Sendiri.
Jujur sampai sekarang saya kadang masih belum mendapat ‘feel’ dari meng-
hafalkan Alquran. Di beberapa kesempatan, saya memang bisa sangat rajin
menghafal Alquran. Tapi itu tidak setiap waktu. *buka kartu*

Mengapa sih kok harus cinta?
Karena cinta dapat menghilangkan rasa terbebani ketika melakukan suatu
aktivitas. Dan yang lebih penting lagi adalah karena cinta adalah motivasi
paling efektif dalam melakukan suatu hal. Bukan begitu sobat?
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2. Manajemen Waktu
Salah satu hal yang paling merisaukan saya sampai saat ini. Dan karena
banyaknya aktivitas yang saya lakukan di luar perkuliahan, tidak jarang
saya akhirnya pulang ke pondok dalam keadaaan kelelahan. Dan hal ini
terbukti sangat mematikan produktivitas dalam menghafal Alquran.

Jadi, buat teman-teman yang berminat menghafalkan Alquran, mulai
sekarang biasakan untuk memanajemen waktu Anda sebaik mungkin.
Karena terbukti, menghafalkan Alquran itu memang memerlukan banyak
waktu.

3. Menjaga Konsistensi
Ini salah satu masalah paling umum bagi para penghafal Alquran. Meng-
hafalkan Alquran itu membutuhkan konsistensi (keistiqomahan).

Karena bagaimanapun kita tidak akan bisa menjaga hafalan yang sudah
ada tanpa membacanya setiap hari. Begitupun sebaliknya, kita tidak akan
pernah menyelesaikan hafalan Alquran kita jika tidak pernah menambah
hafalan Alquran setiap harinya.

Sesuai dengan apa yang pernah saya uraikan dalam postingan saya tempo
hari.

4. Menjaga sikap
Salah satu tantangan yang paling berat diantara semuanya.
“Ilmu adalah cahaya”, begitu pesan guru ngaji saya. Dan karena cahaya
hanya ada di tempat yang terang. Jadi bisa diambil kesimpulan ilmu itu
hanya akan bisa merasuk pada jiwa yang bersih dan jauh dari hal-hal negatif
dan tercela.

Jadi, buat sobat-sobat yang mau ataupun sedang menghafalkan Alquran,
mulai sekarang dikontrol sebaik-baiknya ya, ucapan dan perbuatannya.

Saya rasa cukup demikian yang bisa saya uraikan.
Bagaimana? Sudah dapat pencerahan mengapa menghafalkan Alquran itu
tidak mudah?
Tenang, tidak mudah itu bukan berarti tidak mungkin dilakukan kok.

Terakhir dari saya,
Keep trying, keep believing, and keep praying sobat
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Ahsan Twitter-an (Lagi)
Thursday, January 6, 2011

Setelah lama vakum dari dunia mistik twitter, akhirnya saya putuskan un-
tuk melakukan rujuk dengan akun twitter saya lagi yang sudah lama saya
ceraikan dan abaikan.

Karena menurut ki joko bodho saya, nick saya yang lama (es_tech) ku-
rang menjual, akhirnya dengan berat hati saya harus mengikhlaskannya
untuk diganti jadi (saad_isme). Yang bisa diartikan sebagai saad is me atau
saadisme (paham saad). Keren kan? *ditimpuk*

Jadi, buat teman-teman yang punya akun twitter, jangan lupa ya, follow
twitter saya @saad_isme . Ada hadiah folback dari saya buat 100 fol-
lower pertama lho tiap harinya

Oh iya, jangan lupa bilang ke temen, saudara, tetangga, tukang sayur,
tukang becak, mas-mas penjaga warkop, semua orang yang Anda kenal deh
siapa aja buat folow twitter saya ya *dilempar ke lapindo*

Dan buat yang belum punya akun twitter, saya mengucapkan bela sungkawa
sedalam-dalamnya karena Anda telah menyia-nyiakan kesempatan untuk
menjadi follower saya *dijitak*

Ok, saya rasa cukup sekian postingan absurd dari saya.
Sudah lama saya tidak posting segila ini.
gara-gara kebanyakan FP nih kayaknya* (._. “)

Buat pihak-pihak yang merasa punya kesamaan dengan tokoh yang menulis
artikel ini. Percayalah bahwa itu adalah suatu musibah. *jangan sampai
deh pokoknya*

Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada saudari saya DekNada yang
telah sukses mencuci otak mempengaruhi saya untuk melakukan rujuk den-
gan akun twitter saya.

Moral story of this post : terlalu banyak FP tidak baik buat
kesehatan
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Kepribadian Pisces Itu…
Thursday, January 6, 2011

Selain menjadi tempat silaturrahmi alternatif di dunia maya,
Twitter ternyata juga bisa menjadi inspirasi nge-blog paling efektif ternyata

Bicara tentang pisces…
Saya sendiri sebenarnya tidak begitu suka dengan zodiak. Apalagi setelah
zodiak sering dikaitkan dengan ramalan. Tapi setelah saya tahu bahwa zo-
diak juga berkaitan dengan kepribadian, saya rasa tidak ada salahnya jika
saya sharing tentang masalah zodiak di sini. Mengingat saya juga cukup
terobsesi dengan dunia psikologi.

Karena kebetulan zodiak saya pisces dan saya dapatnya juga pisces, berikut
ini beberapa karakter, sifat, dan kepribadian pemilik zodiak pisces yang
saya dapat dari twitter :

• Communication is so important to a #Pisces! With out it there’s No
relationship

• Its not hard for a #Pisces to Forgive… But Forgetting is another sto-
ry!!! #Pisces tend to remember every little detail

• “I Love You” is not a sentence #Pisces throw out easily. They really
have to feel it before Saying it

• As a child, #Pisces are dreamers. As adult they are Visionaries! Ex-
ecuting their Dreams into Reality

• Yes #Pisces are emotional, Only because we’re passionate about ev-
erything We do!!!

• #Pisces individuals are excellent listeners and know how to use words
as therapy

• A #Pisces lack decisiveness can easily divert them from their goals.
We have to stay focus #Pisces

• Some of the main weaknesses of #Pisces are laziness, mood swings,
self-pitying, indecisive and oversensitiveness..
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• #Pisces can be easily influenced by the people and the environment
around them. (This could be good or bad)

• The greatest possession of #Pisces is their Loyalty & Commitment to
those around them.

• #Pisces wont just come out and tell you something because we are
private. But if you ask, we’ll answer

• #Pisces, Our moods change so many times a day…we even some
sabotage our day just by thinking of something..

• #Pisces love to help people, but if you have too many problem it will
push us away!

• Friends with benefits don’t work well with a #Pisces…

• When a #Pisces is heartbroken is like having broken ribs. On the
outside, it looks like nothing’s wrong, but every breath hurts.

• Most people find comfort & trust in #Pisces. They are very under-
standing people & not quick to judge.. plus they are great listeners.

• If you want a lifetime, true friend… Meet a #Pisces and remember to
always be honest with them.

• #Pisces is a great organizer and pays attention to details like #Virgos

• #Pisces are non judgmental like #Libras

• #Pisces are sympathetic and moody like #Cancers

• #Pisces displays honesty and kindness like #Sagittarius

• #Pisces loves people and attention like #Leos

• #Pisces is analytical like #Aquarius

• #Pisces talks very quickly and expertly like a #Gemini

• #Pisces are passive and stubborn like #Taurus

• #Pisces can know your deepest secrets like a #Scorpio

• #Pisces shows dedication to duty like #Capricorns
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• & Lastly #Pisces overflows with optimism, innocence and a strong
personalty like #Aries

Masih penasaran dengan semua hal tentang Pisces yang lain?
Silakan follow twitter @AllAboutPisces, @PiscesAreUs,
@iDreamofPisces

Kalau Anda tahu link tentang zodiak yang lain, jangan lupa beritahu saya
melalui kolom komentar yang tersedia ya

Waktu Luang, Mutiara yang Sering
Terbuang

Wednesday, January 12, 2011

Setelah melalui hari-hari yang melelahkan. Akhirnya saya dapat penge-
tahuan baru, ”Menulis itu tidak mudah kawan“. Apalagi di sela-sela
kepadatan kuliah di penghujung semester seperti saat ini. Kalau kata teman-
teman saya, ”Jangankan punya waktu luang untuk menulis, bisa tidur
jam 12 malam saja sudah Alhamdulillah ”

Sedikit buka kartu, sebenarnya dari kemarin-kemarin saya sudah menyiap-
kan sebuah postingan. Tapi karena postingannya berbentuk sebuah cerita,
saya putuskan untuk menunda tanggal publishnya. Sekalian nyari inspirasi
dan referensi yang terpercaya.

Dan kalau tidak ada halangan yang berarti, insyaAllah bagian pertama dari
cerita tersebut akan saya publish setelah saya selesai membaca buku kedua
A. Fuadi yang akan terbit tanggal 23 januari ini.

Ok, cukup sekian basa basinya.
Kembali ke masalah waktu luang…

Mengutip kata Mas Alfian, Menteri Ristek BEM ITS : “Waktu luang itu
sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah meluangkan waktu.”

Kalau dipikir-pikir memang benar juga sih kata mas Alfian. Mau kita diam
pun sebenarnya kita sedang melakukan sebuah aktivitas. Yakni diam itu
sendiri. Bukan begitu kawan?
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Dan mengutip kata Mas Aris, Presbem ITS periode 2008-2009 ketika
mengisi kajian di kampus dengan topik yang sama dengan postingan saya
kali ini beberapa waktu yang lalu, “Istilah manajemen waktu itu kurang
tepat sebenarnya. Yang lebih tepat sebenarnya adalah manajemen diri.”

“Kalau kita memang benar-benar bisa memanajemen waktu, berarti ki-
ta bisa mengatur waktu semau dan sekehendak kita. Padahal kenyataan-
nya kan tidak demikian. Mau sesibuk apapun, kita tidak akan pernah bisa
menambah waktu 1 hari menjadi 25 jam. Oleh karenanya, istilah yang lebih
tepat sebenarnya adalah manajemen diri. Karena waktu itu konstan. Jadi,
kita lah yang harus bisa menyesuaikan”, ucap Mas Aris meyakinkan.

Terlepas setuju atau tidaknya Anda dengan kedua pendapat di atas, Anda
pasti setuju jika saya katakan waktu luang itu berharga. Benar tidak?

Dan kalau memang Anda membenarkan ucapan saya, berarti Anda juga
harus percaya kalau hal yang berharga itu sayang untuk disia-siakan. Deal?

Jadi, mulai sekarang manfaatkan waktu luang yang Anda miliki dengan
sebaik-baiknya ya. Kan kasihan, kalau sudah capek-capek meluangkan
waktu, tetapi malah digunakan untuk hal-hal yang kurang berguna.

Manfaatkan sehatmu sebelum sakit menemani hari-harimu,
Manfaatkan mudamu sebelum kamu jalani masa tuamu,
Manfaatkan kayamu sebelum miskin menyapamu,
Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu,
Manfaatkan hidupmu sebelum maut datang menjemputmu.

Seringkali hal-hal berharga itu baru terasa berharga ketika kita
tidak lagi memilikinya.

- Hanya sebuah catatan untuk diri sendiri. Tokoh “Anda” yang saya
maksud di postingan ini adalah saya pribadi -

Kunci Sukses Proses Pendidikan
Friday, January 14, 2011

Setelah sempat merasakan suasana belajar di sekolah pinggiran non-
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unggulan selama 9 tahun dan di sekolah (yang konon katanya) unggulan se-
lama 3 tahun. Saya selalu berpikir, “Mengapa sih banyak orang yang in-
ginmasuk ke sekolah-sekolah unggulan? Toh nyatanya sekolah unggu-
lan tidak jauh berbeda dari sekolah-sekolah biasa pada umumnya.”

Oke deh, untuk masalah kelengkapan fasilitas, sekolah-sekolah unggulan
mungkin lebih unggul. Tapi untuk masalah kualitas proses pendidikan?
Sama sekali tidak ada jaminan.

Selama masih MI dan MTs, saya memang sekolah di institusi pendidikan
(yang konon katanya sih) non-unggulan. Bukan hanya karena sekolah saya
tidak menggunakan plat merah. Tapi karena sekolah saya waktu itu me-
mang hanya sekolah swasta biasa yang tempatnya jauh di pelosok desa.
Rata-rata teman saya waktu MTs pun sebagian besar adalah teman-teman
saya di MI sebelumnya. Makanya waktu MTs saya sering merasa hanya
pindah tempat belajar saja

Sejak kecil, saya memang tidak begitu mempermasalahkan sekolah.
Bagaikan kerbau yang dicocok hidung, saya selalu mengiyakan apa yang
orang tua saya pilihkan. Baik itu untuk masalah mainan, pakaian, jodoh
maupun untuk masalah institusi pendidikan.

Karena memang dasarnya tidak begitu mempermasalahkan institusi pen-
didikan. Disekolahkan di MTs swasta yang jumlah siswa dalam 1 kelasnya
tidak sampai 20 pun tidak menjadi masalah bagi saya. Toh nyatanya sete-
lah lulus MTs saya masih bisa bersaing untuk masuk SMA (yang konon
katanya sih) unggulan di daerah saya.

Dan setelah saya menjalani masa-masa pembelajaran di institusi plat mer-
ah saya yang pertama. Saya benar-benar merasakan bahwa “kesenjangan
sosial” yang sebelumnya saya takutkan tidak pernah terbuktikan.

Di awal-awal masa pendidikan saya di SMA, kesenjangan itu memang ada.
Tapi itu tidak berlangsung lama. Karena mulai semester kedua saya di
SMA, saya sudah mulai bisa berakselerasi selaras dengan teman-teman satu
kelas saya.

Dan yang paling mengesankan lagi. Di penghujung masa pendidikan saya
di SMA, saya masih bisa bersaing untuk menjadi yang terbaik diantara
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teman-teman terbaik di kelas XII IA 5. Padahal saya hanyalah lulusan se-
buah MTs swasta sederhana di pelosok desa. Yang jika saya sebutkan na-
manya, tidak ada satupun teman saya waktu SMA yang mengenalnya.

Setelah saya bercerita panjang lebar seperti di atas, mungkin beberapa di-
antara Anda ada yang bertanya. Kalau memang kenyataannya seperti
itu, mengapa saya dulu ingin masuk ke sekolah (yang konon katanya)
unggulan? Pasti ada yang berpikiran seperti itu kan? Hayo ngaku

Jawabannya tidak lain adalah, karena saya ingin merasakan bagaimana
rasanya belajar dalam 1 kelas yang sama dengan “orang-orang pilihan”
.

Dan ternyata, atmosfer persaingan yang muncul secara alami diantara
orang-orang pilihan inilah yang membuat belajar di sekolah (yang konon
katanya) unggulan ini begitu mengasyikkan.

Terlepas dari kelengkapan fasilitas yang dimilikinya. Atmosfer persain-
gan yang muncul diantara orang-orang pilihan inilah yang membuat saya
merasa nyaman untuk menempuh pendidikan di istitusi plat merah.

Analoginya, kalau berteman dengan penjual minyak wangi saja kita bisa
ikut menjadi wangi. Mestinya berteman dengan orang-orang cerdas juga
pasti akan menjadikan kita cerdas. Betul nggak?

Terakhir, mau Anda belajar di institusi pendidikan plat merah atau bukan.
Mau Anda belajar di institusi (yang konon katanya) unggulan atau bukan.
Jalani semua prosesnya dengan sungguh-sungguh. Karena kunci sukses
proses pendidikan itu bukan pada institusinya, tapi pada kesungguhan
aktor yang menjalankan proses belajar mengajarnya. Sesuai dengan
idiom arab yang seringkali kita dengarkan. Man Jadda Wajada

Melihat Pengkaderan dari Sisi Berbeda
Tuesday, January 18, 2011

Pengkaderan, sebuah kata yang seringkali membuat mahasiswa baru ked-
er. Apalagi di ITS, salah satu kampus yang pengkaderannya terkenal paling
‘angker’.
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Topik yang satu ini memang seringkali saya bicarakan dengan teman-teman
saya satu kampus. Khususnya jika sudah ketemu Pambudi, anak Akuntansi
yang nyasar di dunia biner, Teknik Informatika.

Kalau dulu waktu masih maba saya seringkali mendengar kalimat
“pengkaderan merupakan sebuah proses bla bla bla” dari senior.

Di postingan ini saya akan memaparkan pandangan saya tentang
pengkaderan dari perspektif yang berbeda. Mengingat saya memang bukan
aktivis pengkaderan.

Kalau menurut saya, pengkaderan itu sebuah kesempatan yang sayang un-
tuk disia-siakan. Mengapa? Karena, masa-masa pengkaderan merupakan
masa-masa paling menyenangkan.

Gak percaya? Ok deh, berikut ini saya berikan alasan mengapa pengkader-
an itu menyenangkan :

1. Pengkaderan membuat kita lebih sering kumpul angkatan
Jujur, manfaat ini yang paling banyak saya rasakan selama ikut proses
pengkaderan. Ya, meskipun kumpulnya juga terpaksa karena dikasih tugas
sama senior. (haha)

Dan momen-momen kumpul seperti waktu masih pengkaderan inilah mo-
men yang seringkali saya rindukan ketika memasuki tahun ketiga di dunia
perkuliahan.

*Oleh karenanya, saya ucapkan terima kasih kepada mas-mas dan mbak
mbak yang sudah susah-susah membuat acara demi mengumpulkan saya
dan teman-teman saya satu angkatan. *

2. Pengkaderan membuat kita bangun pagi
Kalau untuk yang satu ini nggak bisa ditawar lagi. Karena waktu zaman
saya, pengkaderan itu kegiatannya dimulai jam 6 pagi. Jadi, teman-teman
saya (Mahasiswa Teknik Informatika ITS 2008, red) waktu itu seringkali
mengirimkan sms berjamaah (a.k.a Jarkom) yang berbunyi, “besok, kumpul
jam 4 pagi di tempat A, on time!”. (What? gak salah ketik tuh? )

Dan meskipun sudah di-sms seperti itu, teman-teman saya pun datangnya
pasti di atas jam 5. Karena mereka sadar, mereka hidup di Indonesia. Satu-
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satunya negara di daerah khatulistiwa yang waktunya telat satu jam lebih
daripada di dunia nyata.

3. Pengkaderan membuat kita lebih sehat
Kalau pada hari-hari biasa, saya cuma makan 1-2 kali sehari. Pada saat
pengkaderan, porsi makan saya meningkat, jadi 3 kali sehari. (lumayan-
lah, dapat makan gratis dari senior )

4. Pengkaderan membuat kita pintar sisdig
Gimana nggak pintar. Lha wong senamnya (waktu pengkaderan) pakai hi-
tungan biner.

(*Note : Sisdig = Mata kuliah di semester perdana Teknik Informatika
ITS yang mengajarkan logika-logika sederhana, gerbang logika, biner, dan
saudara-saudaranya)

Ok, fine, selama pengkaderan, mungkin kita seringkali merasa dikerjain
sama senior, merasa diperbudak, merasa tidak dimanusiakan, atau apalah
namanya.

Tapi dibalik itu semua, ada banyak hal menarik di saat pengkaderan yang
sayang untuk disia-siakan kawan. Anda boleh nggak masuk himpunan.
Tapi, jangan Anda sia-siakan kesempatan untuk ikut merasakan atmosfer
pengkaderan. (Kapan lagi bisa kumpul 1 angkatan full team kalau gak pas
maba?)

Tapi kembali lagi, memutuskan untuk ikut pengkaderan itu semuanya mut-
lak keputusan kita sebagai mahasiswa. Tapi ingat kawan, setiap keputusan
itu memiliki konsekuensi. Jangan sampai keputusan yang kita ambil hari
ini membuat kita menyesal di kemudian hari.

Karena saya memang tidak terlalu tahu mendalam tentang proses
pengkaderan, saya rasa cukup sekian yang bisa saya ceritakan tentang pros-
es pengkaderan.

Terakhir dari saya, Tetap dijaga ya semangatnya! (pernah mendengar kali-
mat seperti ini? )
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Teman-Teman yang Mengesankan
Thursday, January 20, 2011

Selain memang sudah cinta mati dengan matematika sejak masih balita MI.
Passing grade-nya yang tertinggi di ITS lah yang membuat saya semakin
berobsesi untuk masuk jurusan ini. Teknik Informatika.

Memang benar, passing grade tidak bisa dijadikan parameter penilaian.
Tapi setidaknya hal itu bisa dijadikan bukti kalau jurusan ini memang juru-
san impian banyak orang.

Dan setelah saya menjalani masa kuliah saya selama hampir 2 tahun seten-
gah ini. Saya mulai banyak tahu, kalau mahasiswa teknik informatika itu
memang anak-anak yang luar biasa.

Febri misalnya. Teman saya asal Lumajang yang khas sekali bahasanya.
Siapa sangka kalau anak yang biasa dipanggil ceper (*note : cara membaca
huruf e-nya sama dengan cara membaca bebek) ini ternyata adalah maha-
siswa yang sudah cinta mati dengan matematika sejak masih balita!.

Ok, bahasa saya memang agak lebay. Tapi percayalah kawan, sahabat saya
yang satu ini memang luar biasa. Di semua ijazahnya mulai SD sampai
SMA nilai Matematika-nya selalu sempurna, 10. Dan hal itu begitu menge-
sankan buat saya yang sampai saat ini hanya punya 1 ijazah sekolah yang
nilai matematikanya dapat 10.

Lain Febri lain lagi Aan. Mahasiswa asal kota reog ini memang tidak terlalu
terlihat mencolok diantara teman-teman saya yang lainnya. Namun setelah
saya kenal akrab dengannya, barulah saya tahu kalau ketika SMA, dia per-
nah mendapatkan nilai 100 untuk matematika di rapotnya. Mengesankan
bukan?

Selain 2 orang hebat di atas, masih ada Ade (peraih medali perunggu
olimpiade komputer nasional), Pambudi (peraih medali perunggu olimpiade
fisika nasional), Muwardi (peraih medali perak olimpiade fisika nasion-
al), Pujianto (peraih medali emas olimpiade fisika nasional), dan masih
ada banyak orang-orang hebat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per
satu.
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Meskipun saya tidak begitu kenal akrab dengan semua teman-teman saya.
Saya yakin kalau semua teman-teman saya yang ada di sini (Teknik Infor-
matika, red) adalah orang-orang yang luar biasa.

Terakhir dari saya,
Coba luangkan waktu sejenak untuk mengenal teman-teman Anda. Maka
Anda akan tahu. Kalau teman-teman Anda adalah orang-orang yang luar
biasa.

Don’t judge a book by its cover, sobat!

Tentang Teknik Informatika ITS (1)
Saturday, January 22, 2011

Sebelum menjadi mahasiswa di sini, dalam bayangan saya, Teknik In-
formatika itu ya pokoknya tentang komputer. Tanpa pernah tahu kalau
ternyata kuliah di Teknik Informatika itu tidak sesederhana yang saya kira.
*LOL*

Ok, well, saya dulu memang tidak pernah punya alasan yang jelas untuk
memutuskan memilih jurusan yang satu ini. Bahkan saya sendiri kadang
merasa kebingungan ketika ditanya apa alasan saya memilih jurusan yang
satu ini.

Bermimpi jadi programmer? Jangankan bermimpi menjadi programmer.
Bermimpi menjadi tukang pijit programmer saja tidak pernah terbesit dalam
pikiran saya . Please deh, jangan ngaco kalau tanya. Masa anak ganteng
aneh kayak saya ini ada tampang seorang progammer?

Sebelum menuliskan Teknik Informatika dan Sistem Informasi dalam pili-
han jurusan ke-1 dan ke-2 di formulir pendaftaran SNMPTN 2.5 tahun yang
lalu, jurusan psikologi, farmasi, kedokteran, pertanian, teknik kimia, dan
teknik elektro memang sempat memikat hati saya.

Namun semuanya tersisihkan ketika ada seorang teman yang memberi tahu
saya bahwa di Teknik Informatika tidak ada Fisika. (*Note : Fisika =
Mata pelajaran yang paling saya benci hindari karena saya memang punya
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hubungan yang kurang harmonis dengan mata pelajaran yang satu ini.
)

Dan karena menurut saya Sistem Informasi itu masih satu saudara dengan
Teknik Informatika, akhirnya Sistem Informasi saya tuliskan menjadi ju-
rusan pilihan saya yang kedua. Tanpa pernah sadar kalau tindakan saya
ini (kata teman-teman saya) adalah bunuh diri. Mengingat passing grade
Teknik Informatika dan Sistem Informasi tidak berbeda jauh.

Dan alhasil, setelah saya menjadi mahasiswa Teknik Informatika. Ternyata
info yang saya terima ketika SMA tidak semuanya benar. Di sini saya masih
berjumpa dengan fisika.

Meski semenjak tahun 2009, fisika sudah dihapuskan dari dunia persilatan
daftar mata kuliah yang tersedia di Teknik Informatika.

Alasannya? Jangan tanyakan alasannya kepada saya karena saya sendiri
tidak tahu alasannya. Kalau boleh sedikit berspekulasi, mungkin kare-
na mata kuliah fisika dasar memang tidak sesuai dengan perikemanusiaan
dan perikeadilan mahasiswa Teknik Informatika. Atau tidak menutup ke-
mungkinan juga, track record mahasiswa Teknik Informatika yang tidak
pernah jarang sekali dapat nilai memuaskan untuk mata kuliah yang satu
ini juga menjadi alasan dihapuskannya mata kuliah fisika dari bumi Teknik
Informatika.

Masih penasaran dengan kelanjutannya?
Stay tuned guys, nantikan kelanjutannya di tentang teknik informatika part
2.

Kuliah di Teknik Informatika itu nggak adamatinya! yang ada sekarat
terus-terusan!

Crop Circle Cuy
Monday, January 24, 2011

Sudah pada tahu kan kalau di Indonesia ada crop circle?
Itu lho, motif geje aneh yang ada di sawah di daerah Sleman.
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Pemberitaan di berbagai media massa menyebutkan bahwa crop circle
merupakan hasil kreasi alien dengan menggunakan seperangkat alat sholat
UFO. Ada juga yang menyebutkan itu semua karena ulah angin puting beli-
ung. Entah mana yang benar. Karena setelah saya amati, ternyata ada juga
yang menyebutkan bahwa itu adalah ulah gayus yang kebingungan meng-
habiskan uang. (nah lo?)

photo credits : source

Terlepas dari mana asal muasal datangnya crop circle ini. Sebagian besar
masyarakat Indonesia sepertinya merasa takjub dengan fenomena ini. (Ter-
masuk saya ) Maklum, crop circle pertamax di Indonesia gan (kaskus
mode : activated)

Dan tidak hanya di dunia nyata, masyarakat penghuni dunia gaib maya
di Indonesia pun banyak yang membicarakannya. Alhasil, #cropcirle pun
sempat menjadi trending topic di twitter untuk beberapa saat.

Bagaimana dengan Anda? Percayakah kalau yang namanya crop circle itu
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bikinan Alien?

Kalau saya pribadi mah,
Mau bikinan alien atau bukan, yang namanya crop circle itu memang
menakjubkan. Bukan begitu kawan?

Crop Circle di Mata (Bukan) Pakar
Monday, January 24, 2011

Karena pemberitaan di berbagai media massa tentang crop circle su-
dah banyak yang mengemukakan pendapat para pakar. Mulai dari
pakar teknologi, pakar telekomunikasi, pakar pertanian, pakar telematika
(emangnya video porno?), dan berbagai pakar yang lain.

Sepertinya membosankan juga ya, kalau tiap ada fenomena menghebohkan
yang ditanya selalu pakar. Padalah pakar pun belum tentu bisa memberi
jawaban yang memuaskan. Mengingat para pakar juga melihat hanya dari
satu sisi. Yakni dari sisi bidang yang menjadi keahliannya. Maka dari itu,
akan sangat ganjil pastinya jika kemudian Om Roy Suryo yang selama ini
dikenal sebagai pakar telematika kemudian ikut dimintai untuk berkomen-
tar soal crop circle. Please deh om, ini crop circle, bukan foto editan, apalagi
video berbau kemesuman.

Berangkat dari hal di atas, maka di sini saya nggak akan memberikan ko-
mentar para pakar. Biarkan itu menjadi tugas para wartawan. Sebagai
gantinya, saya akan menyampaikan komentar masyarakat luas mengenai
crop circle yang akhir-akhir banyak menarik perhatian masyarakat saya.

1. Komentar yang Lagi Kasmaran
Ini nih contoh komentar orang-orang yang lagi kasmaran. Mau apa pun
yang jadi bahan pembicaraan, selalu ada celah buat ngegombal pada pasan-
gan

Anjinggombal

Walaupun #CropCircle terjadi dalam semalam, percayalah cin-
taku pada kamu bukan Cinta Satu Malam
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sayajunior

di sleman ada #cropcircle gara2 alien, di hati abang ada #love-
circle nih gara2 eneng #hahahaai

2. Komentar Gibol
Kalau komentar di bawah ini adalah komentar para gibol yang peduli pa-
da masa depan persepakbolaan Indonesia. Mereka yang termasuk dalam
golongan yang satu ini adalah yang selalu membubuhkan kata ”turunkan
Nurdin Halid” di setiap komentarnya.

arfinsudirman

Ada, ga ada #cropcircle yg penting rejeki tambah lancar dan
#NurdinTurun. amiiiin

Ristoandi

harusnya ada tulisannya “TURUNKAN NURDIN” #cropcir-
cle

3. Komentar Penggila Musik
Kalau yang satu ini nggak usah dijelasin lagi. Mau apapun yang jadi topik.
Ujung-ujungnya pasti bahas musik.
Erlinberlin13

sudah dapat dipastikan, #cropcircle di Sleman adalah pertanda
kedatangan Bruno Mars! #abaikan

4. Komentar (Khas) OVJ
Lucu, sering ga nyambung, gokil, bikin ngakak, adalah ciri-ciri komentar
yang masuk dalam kategori ini. Namanya juga pelawak
arkee17

Di butik pakaian dlm wanita trlihat ada #cropcircle segera la-
porkan… USO !! (Unidentified Sexy Object)

5. Komentar (Khas) Artis
Kalau yang satu ini, gaya bahasanya sederhana tapi langsung mengena. Per-
sis seperti jawaban para artis kalau lagi digosipin yang nggak-nggak. *ke-
tahuan kalau suka nonton gosip *
yoenata
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Mau benaran karya makhluk asing atau bukan, pastinya kalo
manusia yg ngebuat artinya kurang kerjaan #cropcircle”

Ok, itu tadi pendapat dari berbagai kalangan yang sempat saya abadikan.
Kalau pendapat Anda sendiri gimana?

Surat untuk Adik #1
Tuesday, January 25, 2011

Assalamu’alaikum wr.wb.

Iin yang cantik,
Bagaimana kabar kemampuan bahasamu? Masihkah kamu kesulitan bela-
jar bahasa inggris yang sejak dulu jadi kesukaanmu?

Hehe, minggu kemarin aku sempat mampir ke rumah sebentar sih, jadi Ibu
memberi tahuku kalau kamu katanya minta dibelikan kamus elektrik. Wah,
makin jago nih bahasa inggris-nya setelah ini. Hehe

Terus, Ibu juga sempat berucap lagi-lagi kamu jadi yang terbaik di kelas
diniyah ya? Yang berarti dengan ini kamu sudah mencetak hattrick dong

Oh iya, emangnya kamu tahu hattrick? Kamu kan seperti abah, nggak suka
nonton bola. Hattrick itu istilah ketika seorang pemain sepakbola menc-
etak 3 gol dalam satu pertandingan. Dan asal kamu tahu, nggak banyak lho
pemain bola yang bisa seperti itu.

Ngomong ngomong, kabarmu disana bagaimana? baik-baik saja kan? Atau
jangan-janagn kamu juga terserang flu? seperti yang kurasakan sejak be-
berapa hari yang lalu. Ah, semoga saja tidak.

Surabaya akhir-akhir ini dingin sih. Makanya jadi kayak gini. Tahu sendiri
kan kalau dari dulu aku gak suka banget sama dingin. Soalnya ya gini ini,
bikin meler mulu tiap hari. Hehehe. Ah, itu semua kan sudah ada yang
mengaturnya ya. Ngapain juga dikeluhin.

Mengingat sebentar lagi sudah februari lagi. Dan sesuai dengan per-
mintaanmu kemarin lewat guratan jemarimu ketika meminjam hp abah
yang sedang menjengukmu, insyaAllah ntar tak beliin apa yang kamu
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minta. Cuma novel inspiratif dan jaket doang kan? Doakan semoga aku
dapat rezeki lebih ya, biar bisa membelikan apa yang kamu minta.

Oh, sudah hampir setengah 2 ternyata. Sudah dulu ya, aku mau nyiapin
hafalan buat setoran ntar sore soalnya. Kapan-kapan lagi dilanjut surat-
menyuratnya.

Jangan lupa tetap saling mendoakan. Jangan tidur mulu kalau di kelas
. Dan yang terpenting lagi, Jangan pernah putus asa ya. Ingat selalu pesan
Ibu pada kita berdua, “Man Jadda Wajada”.

Wassalamu’aikum wr.wb.

Surabaya, di sela-sela hujan yang tak menentu.
Yang selalu mengagumimu,

Ahsan.

Filter Internet Paling Efektif
Wednesday, January 26, 2011

Beberapa minggu yang lalu, sebelum masyarakat kita dihebohkan oleh crop
circle di sleman dan jogja, sebelum lagu Andai Aku Jadi Gayus jadi lagu
paling sering dinyanyikan di Indonesia, twit Pak Tifatul Sembiring sempat
menjadi hot topic di televisi, media massa, dan social media di Indonesia.

Di twitter sendiri, bahkan Pak Tif sempat diolok-olok, dicaci, dimaki,
bahkan tidak sedikit pula yang mengusulkan agar beliau diganti. (Repot
juga kan jadi menteri? )

Mengapa sampai bisa seperti itu? Saya sendiri sebenarnya kurang tahu
masalahnya. Tapi setelah saya ikuti perkembangannya, ternyata akar per-
masalahannya adalah 8 permintaan Pak Tif kepada RIM, pemilik merk
Blackberry. Yang menurut sebagian pihak ternyata sudah ada beberapa
yang dipenuhi jauh sebelum dipaparkannya permintaan Pak Menteri. *Nah
lo?*

Meskipun saya sendiri bukan pengguna Blackberry, ada satu hal yang
menarik perhatian saya. Apa itu? Adanya permintaan Pak Tif itu yang
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menyebutkan “Kalau mau tetap bertahan di sini (Indonesia, red), Blackber-
ry harus mau memblokir konten berbau pornografi”.

Kalau yang satu ini saya sepakat Pak! *Toss*. Pornografi memang salah
satu masalah paling utama yang dimiliki bangsa ini. Selain kasus Gayus
dan teman-temannya tentunya.

Dan setelah pihak Blackberry mengiyakan 8 permintaan Pak Menteri, terny-
ata filter yang digunakan untuk memblokir konten porno adalah Nawala.
Huu, Kecewa saya. Lha kok Nawala, Pak?

Apa jangan-jangan Pak Menteri kurang tahu, kalau memblokir internet den-
gan DNS Filter itu punya banyak sekali celah? Ah, semoga saja tidak.

Berangkat dari kejadian di atas. Saya mengambil kesimpulan bahwa pemer-
intah sendiri sebenarnya kebingungan bagaimana cara paling efektif untuk
membersihkan Internet dari pornografi. Bukannya saya merasa sok pintar
atau sok jago. Tapi itulah kenyataannya. Seperti kata para maestro hacking,
“Tidak ada yang benar-benar aman di internet, semuanya punya celah.”

Sekali lagi saya tekankan di postingan ini. Internet itu seperti halnya pistol,
hanya sebuah alat. Semuanya tergantung pengguna dan pemakainya. Yang
oleh sebagian orang disebut, “Man Behind The Gun”

Sepertinya memang tidak ada filter paling efektif untuk menghindari konten
pornografi di dunia maya selain meningkatkan Iman dan Taqwa.

Oleh karenanya, mari senantiasa kita tingkatkan iman dan taqwa kita
saudara-saudara. *kok malah khutbah jumat gini sih jadinya?*

Ok deh, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita.
Terakhir dari saya,

Selamatkan keluarga kita dari ancaman dunia maya.

Wawancara dengan Ahsan
Thursday, January 27, 2011

Selama ini Ahsan mungkin banyak dikenal oleh publik sebagai sosok yang
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baik hati, tidak sombong, suka menabung, rajin, dan sebagainya. *diji-
tak*

Namun, adakah yang pernah memastikan kebenaran semua tentangnya.
Apakah Ahsan itu memang seperti yang selama ini orang-orang bicarakan?
Ataukah itu semua hanya isapan jempol belaka?

Tanpa membuang waktu lagi, mari kita simak bersama wawancara antara
wartawan kita dengannya.

W : Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Anda ketika diumumkan ma-
suk Teknik Informatika ITS?
S : Bangga pastinya. Apalagi saya masuknya lewat jalur SNMPTN. Bang-
ga bukan hanya karena passing grade Teknik Informatika tertinggi di ITS.
Tapi lebih dari itu, karena saya masuknya secara jujur (nggak minjam koki
joki, dan nggak nyontek, red)

W : Bagaimana kesan pertama Anda ketika menginjakkan kaki Teknik In-
formatika?
S : Kampusnya bagus. Tapi sayang gersang (gara-gara gedungnya baru
selesai dibangun pada pertengahan tahun 2007)

W : Siapa orang pertama yang Anda kenal di Teknik Informatika?
S : Hmm, siapa ya, lupa saya. Tapi kalau nggak salah sih, Panjar. Tapi dia
sudah pindah ke STAN.

W : Kalau boleh tahu, mengapa Anda dulu memilih Teknik Informatika?
S : Wah, pertanyaan sulit nih . Sebenarnya saya tidak punya alasan yang
jelas mengapa dulu memilih Teknik Informatika. Tapi yang jelas, sejak
kecil saya sudah tertarik dengan komputer.

W : Next, bagaimana rasanya kuliah di Teknik Informatika?
S : Nggak sesuai harapan saya yang jelas. Karena ternyata kuliah di Teknik
Informatika itu nggak mudah.

W : Memangnya harapan Anda dulu bagaimana?
S : Gini lho Mas, karena saya punya amanah dari orang tua untuk menye-
lesaikan hafalan Alquran, jadi saya dulu ingin kuliah yang santai gitu. Tapi
ya tetap sesuai dengan minat saya. Eh, yang terjadi malah kebalikannya.
Makanya sampai sekarang sering ngerasa bersalah sama ortu. *buka kartu

*
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W : Pernah merasa salah pilih jurusan dong kalau gitu?
S : Wah, kalau yang satu ini mah sering Mas. Bahkan, sampai sekarang pun
saya masih merasa salah pilih jurusan kok *tertawa bangga*

W : Next one, kuliah di Teknik Informatika sulit gak sih?
S : Kalau dianggap sulit ya sulit, kalau dianggap mudah ya mudah Mas.
Satu-satunya yang membuat sulit itu mungkin karena saya belum kenal
pemrogaraman sebelumnya. Tapi overall, kuliah di sini (Teknik Informati-
ka, red) itu menyenangkan kok.

W : Letak menyenangkannya dimana?
S : Kalau saya sendiri merasa senang karena saya punya banyak teman-
teman yang mengesankan.

W : Teman apa teman? *dengan nada menggoda*
S : Teman mas. Dibilangin kok. Saya ini masih normal Mas. *loh?*

W : Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya. Sudah punya gebetan?
S : *Nah lo, pertanyaan apa lagi nih* . Kalau yang itu rahasia perusahaan
Mas , (hahaha). Maaf bercanda. *sambil benerin dasi*. Belum mikirin
yang begituan Mas, mikirin kuliah sama hafalan Alquran ini saja sudah ng-
gak kuat Mas. Masa mau ditambah mikirin anaknya orang

W : Kalau TTM gimana Mas?
S : Mas ini lama-lama kayak wartawan infotainment. Pertanyaan gak pent-
ing mulu yang ditanyain. Kalau TTM mah ada banyak. *Puas lo? Puas?*

W : Wah, wah, wah, kok malah emosi. Saya kan cuma tanya.
S : Iya mas, tapi masa dari tadi pertanyaannya gitu mulu? Ibu saya saja ng-
gak pernah menginterogasi saya kayak gitu. *manyun mode : activated*

W : Oke deh, ganti topik. Dengar-dengar Mas Ahsan ini naksir adik
angkatan? Benar gak?
S : *gimana sih ni wartawan, katanya ganti topik* Nggak benar itu Mas.
Kalau adik angkatan ada yang naksir saya itu mungkin baru benar *plak*
*LOL*

W : Karena waktu sudah larut malam, mungkin cukup sampai sini dulu ya
wawancara kita. Terima kasih banyak mas Ahsan, atas waktu dan kesem-
patan yang telah diberikan.
S : Sama-sama mas. Tapi masa cuma ngasih ucapan makasih aja mas?
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W : Loh, emangnya mau saya cium? *plak*
S : *Wew* Gak usah deh Mas. Terima kasih. Sering-sering main ke sini ya
mas.

W : Iya, saya usahakan. Saya pamit dulu ya, Assalamu’alaikum.
S : Titi Dj Mas, wa’alaikumsalam.wr.wb.

Note : Semua percakapan di atas hanya kisah fiktif belaka. Ji-
ka ada kesamaan latar, cerita, tokoh, dan hal-hal yang lainnya.
Percayalah sobat, itu semua hanya kebetulan saja.

Belajar Indonesia
Saturday, February 5, 2011

Bagaimana menurut Anda judul yang saya gunakan di atas? Sounds famil-
iar?

Yup, benar. Judul di atas adalah judul salah satu acara di salah satu stasiun
televisi swasta yang ada di Indonesia.

Karena kebetulan minggu ini masih liburan dan tadi nggak sengaja nonton
TV sebentar. Eh ternyata, tahu-tahu ada acara ini. Langsung deh, dapat ide
untuk bikin postingan

Sejak dulu saya memang tertarik dengan acara-acara semacam ini. Selain
membawa penyegaran baru di layar kaca yang selama ini banyak “dice-
mari” oleh sinetron, reality show, dan infotainment yang semakin lama se-
makin banyak saja. Acara-acara semacam ini juga seringkali memberikan
pendidikan. Tidak hanya seperti acara-acara lain yang sebagian besar
menekankan pada aspek hiburan.

Bagi Anda yang belum pernah menontonnya, acara ini sangat saya
rekomendasikan untuk ditonton. Mengapa?

1. Acara ini membuat kita semakin mengenal budaya kita

Kalau selama ini Anda sudah mengenal beberapa acara di televisi yang
menampilkan berbagai budaya di berbagai daerah di Indonesia. Tidak ada
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salahnya acara ini Anda masukkan ke dalam list tersebut. Karena aspek
budaya merupakan yang paling ditonjolkan pada acara ini.

2. Acara ini meningkatkan kecintaan pada budaya Indonesia

Kalau saya sendiri melihat acara ini sebagai sarana untuk refleksi diri.
Kalau bule yang datang jauh-jauh dari luar negeri saja sangat tertarik den-
gan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Mengapa kita-kita yang
penduduk asli di negeri ini seringkali masih merasa risih dan gengsi untuk
mengenal dan mempelajari kebudayaan kita sendiri?

3. Acara ini nggak biasa

Nggak biasa karena yang mempelajari budaya Indonesia adalah bule yang
cakep-cakep. Dan di Indonesia, acara semacam ini nggak banyak.

4. Acara ini lucu

Bagi Anda yang suka dengan acara hiburan, Anda nggak perlu khawatir.
Acara ini bukan acara formal seperti halnya diskusi atau reportase gitu kok.
Malah sebaliknya, banyak sekali kekonyolan-kekonyolan yang dilakukan
oleh para bule di acara ini.

Salah satu hal lain yang saya suka dari acara ini adalah komentar para bule
atas budaya bangsa ini di akhir acara. Tidak jarang diantara mereka berko-
mentar “mengesankan”, “mengagumkan”, dan lain sebagainya. Dan tidak
hanya itu, rata-rata para bule selalu berpendapat bahwa yang paling menge-
sankan dari bangsa ini adalah keramahan orang-orangnya.
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photo credits : dik2info.wordpress.com

Terakhir dari saya,

Kalau bule yang datang jauh-jauh dari luar negeri saja sangat tertarik dengan
kebudayaan yang dimilki bangsa ini. Coba tanyakan pada diri kita masing-
masing. Sudah sejauh mana usaha kita untuk mengenal, mempelajari, atau
melestarikan budaya kita?

Introspeksi
Monday, February 7, 2011

Suatu ketika ada seorang cewek yang sedang tidur, kita sebut saja dia Bun-
ga (nama disamarkan)

“Kamar ini kok bau tai cicak ya?”, gumamnya ketika terbangun dari mimpi
panjangnya.
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Di saat ke kamar mandi . . . “Loh, kamar mandi ini juga bau tai cicak”,
sambil celingak celinguk di kamar mandi penasaran.

Tidak hanya sampai di situ, “Sekarang seluruh desa ini sudah bau tai ci-
cak!”, serunya menyimpulkan sederhana. Setelah sebelumnya selalu men-
galami hal yang sama ketika berkeliling ke seluruh penjuru desanya.

Setelah kesal karena selalu mengalami hal yang sama di semua tempat yang
dikunjunginya, akhirnya dia pulang . . . Setibanya di rumah, dia mencer-
itakan kejadian aneh yang dialaminya pada adiknya. Sebut saja dia Melati
(nama samaran) .

“Eh dik, dari tadi aku kok selalu bau tai cicak ya. Gak di rumah, gak
di rumah tetangga sebelah, semuanya bau tai cicak. Kamu juga gak?”,
tanyanya pada Melati yang sedang sibuk membaca.

“Nggak. Nggak bau apa-apa dari tadi. ”, jawab Melati ketus sambil me-
mandangi novel yang baru saja dibelinya.

“Masa?”, Tanya Bunga dengan mengangkat kedua alisnya.

“Iya, suwer nggak bau apa-apa dari tadi”, jawab Melati dengan lebih
serius.

“Coba cuci muka dulu sana kak, siapa tahu ada yang nggak beres dengan
hidung kakak”,

“Ok deh, aku ke kamar mandi dulu ya”,

Tidak lama kemudian . . .

“Walah, pantesan dari tadi bau tai cicak mulu. Lha wong kemasukan tai
cicak”, ucapnya kesal seraya membuang tai cicak yang baru saja dikelu-
arkannya dari lubang hidungnya.

Begitulah akibatnya kalau kita gagal mengidentifikasi kekurangan kita,
kawan . . .

“Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab”, begitu pesan
Sayyidina Umar Ibnu Khattab RA

- Inspired by : sebuah catatan usang di fb -
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Pesan dari Masa Depan
Friday, February 11, 2011

Kepada :
Penduduk Bumi Masa Sekarang

Hai penduduk bumi masa sekarang, bagaimana kabar kalian? Masihkah
kalian kenal kami yang selama ini berharap banyak kepada kalian?

Perkenalkan, kami adalah penduduk bumi tahun 2111.

Hmm, pasti kalian merasa aneh ketika membaca surat ini, ya? Karena ka-
mi yakin, teknologi surat lintas masa seperti yang kami gunakan sekarang
ini belum pernah kalian temui di masa kalian. Tapi jangan khawatir, kalian
pun bisa melakukan hal yang sama kok. Karena kami sendiri yang ada di
masa depan pun baru mulai mengembangkannya beberapa tahun belakan-
gan ini.

Dan asal kalian tahu, surat yang kalian baca sekarang ini adalah surat per-
tama yang berhasil kami kirimkan buat kalian yang ada di masa sekarang
lho. Setelah sebelum-sebelumnya kami selalu gagal mengirimkannya kare-
na salah alamat. (hehe)

photo credits : endralife
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Oh iya, ngomong-ngomong, bagaimana keadaan kelestarian alam yang su-
dah lama kami pinjamkan di tahun ini? Masihkah kalian menjaganya,
kawan? Atau jangan-jangan kalian sudah lupa kalau pernah meminjamnya
dari kami?

Bukannya mau nagih utang atau apa, di sini kami hanya ingin mengingatkan
bahwa penduduk bumi di masa depan seperti kami ini juga memiliki hak
untuk merasakan kelestarian alam dan lingkungan seperti halnya yang telah
kalian rasakan. Mengingat di masa depan, khususnya di tahun 2111 ini,
kami mengalami banyak sekali masalah lingkungan.

Mulai dari mencairnya semua es di kutub selatan dan kutub utara, suhu
udara yang meningkat pesat di berbagai belahan dunia, lapisan ozon yang
sudah hampir tak tersisa, penyakit kulit merebak dimana-mana, air bersih
sudah hampir tidak ada, sebagian besar spesies binatang hanya tinggal na-
manya saja, banjir bandang di semua benua, dan berbagai masalah lingkun-
gan lain yang tidak pernah ada habisnya.

photo credits : zulkenblog

Begitu banyaknya masalah lingkungan yang terjadi secara bersamaan terse-
but mau tidak mau harus diatasi secepatnya sebelum semuanya terlambat.

Alhasil, semua ilmuwan dari berbagai penjuru dunia di masa kami pun
berpikir keras mencari cara untuk mengatasi masalah lingkungan yang su-
dah cukup memprihatinkan ini.

Dan berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah dilakukan oleh
mereka, akhirnya diambil keputusan untuk meminta bantuan kepada kalian
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yang masih hidup di tahun 2011 dengan membuat surat lintas masa ini.
Karena menurut kami, masalah lingkungan yang terjadi di masa depan ini
tidak hanya akibat ulah para manusia di masa kami, tapi juga ulah manusia
di masa sekarang. Dan oleh karenanya, yang bisa membantu mencegah dan
mengatasinya pun juga penduduk bumi masa sekarang.

Maka dari itu, kawan. Melalui teknologi surat lintas masa ini, kami memo-
hon kepada kalian semua yang masih hidup di masa sekarang untuk mem-
bantu menjaga kelestarian alam dan lingkungan bagi kami yang hidup di
masa depan ini.

Caranya mudah saja kok. Mulai sekarang lakukan step by step PDKT di
bawah ini :

P – Pakai Lagi (Reuse)
Mengurangi pembelian barang juga berarti mengurangi jumlah sampah
yang akan dihasilkan oleh barang tersebut. Jadi, kalau memang kalian pun-
ya barang bekas yang sepertinya masih layak untuk digunakan. Jangan
segan-segan untuk memakainya atau mengkreasinya lagi, kawan.

D – Daur Ulang (Recycle)
Sebisa mungkin daur ulang sampah-sampah yang memang memungkinkan
untuk didaur ulang. Kalau memang tidak memungkinkan untuk mendaur
ulang sampah yang ada, membuat produk layak jual dari sampah juga tidak
salah untuk coba dilakukan. Selain mengurangi jumlah sampah yang berke-
liaran, membuat produk layak jual dari sampah juga bisa membantu pemer-
intah mengurangi jumlah pengangguran dengan membuka lapangan peker-
jaan baru, kawan.

K – Kurangi (Reduce)
Poin ini kurang lebih sama dengan poin pertama. Intinya, selalu perhatikan
apa yang kita gunakan dan kita lakukan. Kurangi pemakaian plastik, ker-
tas, dan bahan-bahan lain yang kurang ramah lingkungan dan tidak bisa
didaur ulang. Singkatnya, gunakan seperlunya, kurangi penggunaannya
kalau bisa.

T – Tanami Lagi, Hijaukan Lagi
Kalau memang punya lahan kosong di sekitar rumah, jangan lupa tanam be-
berapa tanaman hias, pohon buah-buahan, atau tanaman obat-obatan yang
bisa bermanfaat bagi kita.
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Itu tadi beberapa langkah PDKT yang bisa mulai kalian lakukan mulai
sekarang.

Dan kalau tidak keberatan, kami harapkalian juga dapat menjalankan7M di
bawah ini :

1. M-embuang Sampah ke Tempatnya
2. M-emisahkan Sampah Organik dan Non-Organik
3. M-enggunakan Kendaraan Ramah Lingkungan
4. M-embawa Tas Sendiri Ketika Belanja
5. M-engurangi Pemakaian AC
6. M-enghentikan Kegiatan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan
7. M-engajak Orang-Orang Terdekat untuk Lebih Peduli Lingkun-
gan

Usaha-usaha di atas memang terlihat sangat sederhana. Tapi kalau di-
lakukan bersama secara terus menerus, usaha yang sederhana pun sedikit
banyak pasti akan membawa perubahan bagi bumi yang kita cintai ini.

Bukankah gedung-gedung bertingkat yang berdiri kokoh di lu-
ar sana dulunya juga berasal dari semen, pasir, batu bata, dan
bahan-bahan lain yang terlihat sederhana?

Kami rasa, cukup sekian yang bisa kami bagikan di kesempatan kali ini.

Surat ini nggak usah kalian balas. Kami hanya ingin kalian menanyakan
pada diri kalian masing-masing. Sudah sejauh mana usaha kalian dalam
menjaga kelestarian alam yang sudah lama kami pinjamkan kepada kalian
ini, kawan?

Semoga dengan adanya surat ini, kalian semakin sadar bahwa kelestarian
alam dan lingkungan bukanlah harta warisan yang bisa kalian habiskan
begitu saja tetapi barang pinjaman yang harus selalu dijaga kondisi dan
keadaannya.

Mari kita jaga bumi kita,
Mulai dari diri sendiri, Mulai dari yang sederhana, Dan mulai dari
sekarang juga.

Salam persahabatan dari kami,
Penduduk Bumi Masa Depan.
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Jika pohon terakhir telah ditebang, jika sungai ter-
akhir telah tercemar, jika ikan terakhir telah ditangkap.
Mungkin di saat itu lah baru manusia akan sadar bahwa
sampai kapanpun mereka tidak akan bisa makan uang.

Referensi :
1. makhluklemah.wordpress.com
2. situslakalaka.blogspot.com

Senyum untuk Indonesia
Tuesday, February 15, 2011

Jika Anda memantau perkembangan berita, baik itu di layar kaca, maupun
di dunia maya. Akhir-akhir ini banyak sekali kejadian yang sangat
memilukan.

Sebut saja kisah Alanda Kariza yang Ibundanya mendapat perlakuan ku-
rang adil, bentrokan Ahmadiyah di Pandeglang, dan terakhir, kisruh antar
pemeluk agama di Temanggung yang masih hangat beritanya.

Dan tidak sampai di situ saja, dari layar kaca, Amira yang sampai saat ini
masih bingung dengan perubahan sikap ayahnya, Ihsan. Turut memperbu-
ruk suasana. *malah ngomongin sinetron*

Gara-gara baca postingan nonadita tentang putri yang tertukar, jadi kepiki-
ran sinetron yang satu ini.

Ok deh, lanjut…

Setelah saya sempat bingung, down, dan gak mood buat mengurus blog
selama beberapa hari. Akhirnya dapat ide juga buat nulis di blog.
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Adalah Mbak Tika, yang sukses membuat saya kembali punya hasrat untuk
menulis. *terima kasih mbak *

Setelah membaca salah satu postingannya yang cukup menyentuh,
akhirnya saya tergugah untuk menyebarkan virus yang sama kepada An-
da sekalian.

Disadari atau tidak, diakui atau tidak, dalam hidup ini kita pasti pernah pun-
ya saat-saat dimana kita merasa down, hilang semangat, resah dan gelisah
, gak mood, atau apalah namanya.

Berangkat dari fenomena tersebut, dan ditambah lagi dengan bumbu rasa
kasihan melihat kondisi Indonesia yang akhir-akhir ini banyak dihujani
berbagai masalah. Akhirnya Mbak Tika membuat sebuah gerakan yang
cukup menarik. “Senyum untuk Indonesia ”, sebuah gerakan sosial
di dunia maya untuk mempublish foto-foto senyuman masyarakat Indone-
sia melalui fasilitas blog yang baru saja diadopsinya.

Dengan harapan semoga galeri foto senyuman masyarakat Indonesia ini
setidaknya dapat sedikit menghibur kita yang sedang punya masalah. Dan
yang tidak kalah penting lagi,  agar kita bisa senyum lagi dengan ramah.

Maka dari itu saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau Anda merasa
punya foto narsis lagi senyum, nggak ada salahnya jika Anda coba ikut
meramaikan gerakan tersebut. Siapa tahu ntar ada yang naksir Anda
Caranya mudah kok, kirimkan saja foto ke email Mbak Tika di tikabanget
[at] gmail.com. Atau twitkan saja foto yang saudara punya, dengan hash-
tag #SenyumIndonesia. Atau jika Anda pernah upload foto sebelumnya,
silakan kirimkan saja linknya ke Mbak Tika, bisa lewat twitter dengan men-
tion @tikabanget. Dan tentu saja pakai hashtag #SenyumIndonesia.

Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat

Salah satu wujud apresiasi paling sederhana terhadap orang
yang tidak pernah kita kenal sebelumnya adalah dengan mem-
berikan kecupan senyuman ketika berjumpa dengannya.

- Inspired by :postingan Mbak Tika -
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Bukan Blogger Biasa [1]
Thursday, February 17, 2011

Nge-blog itu bukan perkara mudah.

Buatnya sih gampang. Menjaga konsistensi untuk tetap semangat posting di
blog. Itu lah yang nggak gampang. Coba Anda perhatikan, berapa banyak
blog yang ditinggalkan begitu saja oleh bang toyib pemiliknya? Sangat
amat banyak bukan?

Oleh karenanya, saya sangat mengapresiasi orang-orang yang bisa me-
manage waktunya dengan baik dan bisa konsisten nge-blog meskipun di
dunia nyata banyak sekali kesibukan yang menunggu mereka.

Siapa sajakah mereka? cekidot

Blogger pecinta kata :

• Rahne (kenal di twitter)

• Zarry (sama kayak Rahne, kenal di twitter)

Blogger penuh semangat :

• Mas Ilman Akbar (founder anakui.com, dikenalin sama Google)

Blogger atau pelawak sih mereka ini :

• Raditya dika / Raditya dika (nama yang sudah nggak asing di telinga)

• Bulengehe (bule Australia pertama yang jadi penulis buku di Indone-
sia)

• Mas Karel Anderson (kenal di blogdetik)

• Boot_d (kenal dari teman SMA yang kuliah di PENS ITS)

Blogger Lebay :

• Mbak Tika (kenal dari blognya Mas Zamroni)

Blogger yang tak lagi muda :
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• Ndorokakung (lupa kenal dari mana, yang jelas sudah lama)

Blogger ilustrator :

• Apokpak (kenal dari blognya Nada, sang nona muda )

• Mustova (kenal di twitter)

Blogger urap-urap :

• Pak Budi Rahardjo (kenal dari blognya Fahmi yang lama)

Blogger jadi-jadian :

• Poconggg (kenal di twitter)

Blogger tapi juga Fotografer :

• Mas Zamroni (nggak sengaja dikenalin sama Google )

Bagaimana? adakah diantara mereka yang Anda kenal?

Restorasi Semangat Go Blogging
Friday, February 18, 2011

Bagi sebagian orang, blogging itu sudah menjadi lifestyle. Hidup tanpa nge-
blog itu (bagi mereka) seperti halnya makan tempe penyet tanpa sambal.
Hambar.

Sedangkan bagi sebagian pihak yang lain, blogging merupakan sarana un-
tuk mencari uang, sarana mengaktulisasikan diri, sarana berbagi, tempat
curhat, atau bahkan tidak jarang, ada juga yang menjadikannya sebagai
sarana personal branding.

Lantas, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda termasuk salah satu di-
antara mereka? Atau malah Anda punya filosofi dan prinsip sendiri menga-
pa kok sampai berkenalan dengan makhluk aneh yang bernama blog ini?

Terlepas dari termasuk bagian yang mana Anda, terlepas dari apapun warna
kulit Anda, dan terlepas dari apa ras, agama, suku, dan adat istiadat Anda.
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Kalau Anda punya blog, pasti ada kalanya Anda pasti akan merasakan hia-
tus.

Yang seperti halnya kebanyakan pemain sepakbola, blogger juga seringkali
merasakan fluktuasi semangat yang sangat ekstrim. Hari ini bisa menulis
banyak postingan, belum tentu esok hari bisa menulis 1 postingan.

Tugas kuliah yang gak ada habisnya, punya 5 judul PKM yang didanai,
gak punya uang untuk internetan, postingan tidak pernah ada yang mem-
beri komentar, gak ada laptop yang bisa dipinjam, gak punya ide, diputus
pacar, sakit berkelanjutan, silakan hubungi dokter adalah beberapa penye-
bab kambuhnya sindrom malas ngapdet blog.

Kalau sudah seperti itu, terus apa yang harus kita lakukan
agar bisa sembuh dan bisa kembali aktif posting di blog?

1. Perbanyak Membaca
Tanpa membaca, tidak akan ada yang bisa kita tulis. Membaca itu tidak
harus selalu identik dengan buku atau literatur tertulis. Kalau Anda sudah
bosan membaca buku, majalah, koran, nota belanja, tagihan listrik, tagi-
han telepon dan lain sebagainya. Anda bisa coba untuk membaca kejadian-
kejadian maupun fenomena-fenomena sosial yang berlangsung dan terjadi
di sekitar Anda.

2. Ikut Lomba Blog
Kalau yang satu ini sih seperti halnya pemberian kejutan listrik di saat
pasien sudah sekarat. Hanya motivasi sesaat. Memang benar, ikut lom-
ba blogging tidak akan meningkatkan semangat blogging kita secara terus
menerus. Tapi setidaknya hal itu bisa dijadikan opsi untuk mengembalikan
semangat untuk mengapdet blog lagi. Apalagi selain meningkatkan seman-
gat, ikut lomba blog juga membuat blog kita lebih banyak kenalan. Selain
ada segudang pengalaman dan hadiah yang bisa kita dapatkan.

3. Datang Kopdar
Meskipun saya sendiri masih belum pernah datang di acara kopdar (kopi
darat, red), saya yakin bahwa ikut acara-acara semacam ini akan membantu
mengembalikan semangat kita untuk tetap eksis di dunia blog. Karena ide
itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Dan salah satu kegiatan yang
paling sering mendatangkan ide adalah diskusi bersama.
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4. Silaturrahmi ke Blog Tetangga
Membaca postingan dan berkunjung ke blog-blog yang penuh inspirasi ter-
bukti meningkatkan jumlah saldo ide postingan di kepala. Saya sendiri su-
dah sering mempraktekan dan membuktikannya.

5. Jalan-jalan
Kalau sudah buntu dan sudah stres akut, jalan-jalan atau refreshing ke
tempat-tempat rekreasi bisa dijadikan opsi pilihan untuk mengembalikan
semangat nge-blog yang sempat hilang.

Menulis itu nggak mudah, kawan. Kalau memang sudah buntu, jangan ter-
lalu dipaksakan. Daripada ntar waktu kita banyak habis di depan layar mon-
itor yang sudah siap-siap membuat kita tambah gila.

Meskipun kenyataannya, tidak punya ide untuk menulis di blog sebenarnya
bisa dijadikan bahan postingan jika kita cukup kreatif dan cukup “gila”.
Seperti yang dilakukan oleh Mas Karel Anderson di salah satu postingan-
nya.

Kalau memang sudah tidak bisa, coba cari inspirasi di tempat-tempat baru,
dengan melakukan aktivitas baru, dan berkenalan dengan orang-orang yang
baru.

Intinya, jangan pernah berhenti berusaha mencarinya. Karena inspirasi itu
bisa datang kapanpun dan di manapun kita berada.

Terakhir dari saya,
Salam satu jiwa *kok malah jadi Aremania gini*

Ada Pesan Dibalik Postingan #1
Monday, February 21, 2011

Karena saya merasa agak bosan menulis dengan gaya yang biasa-biasa saja.
Pada edisi kali ini, saya akan membuat postingan yang dilengkapi dengan
seperangkat alat sholat sebuah pertanyaan yang merujuk pada kisah yang
telah saya buat dalam postingan. Cekidot.
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Sabtu, 20 Februari 2010.

Seperti biasa, dan seperti hari-hari sebelumnya, pagi ini, untuk
yang kesekian kali Ihsan mengantar adiknya yang masih kelas
3 SD, Zahra ke sekolahnya di daerah Klampis.

Karena Ihsan anak yang baik hati kebetulan memang rumah-
nya berada di kawasan Semolowaru, jadi Ihsan nggak terlalu
memasalahkannya. Toh,  masih satu rute dengan perjalanan
ke sekolahnya yang berada di kawasan SMA kompleks di
Surabaya.

Setelah selesai mengantar adiknya ke sekolah, Ihsan langsung
meneruskan perjalanannya ke sekolahnya yang berada di Jalan
Kusumabangsa.

“Tiit, tiit”, hp Ihsan berdering.

“Oh, sms dari mama”, dibaca sms itu perlahan olehnya.

“Eh dik, baju olahragamu ini kok ketinggalan? perlu Mama
anterin ke sekolahmu tah?”

Karena tidak mau mamanya menunggu lama, akhirnya Ihsan
membalas sms tersebut dengan berkendara.

“Owh, ya udah ma, tolong mama anter ke sekolah ya, ini Ihsan
jg baru smpai di daerah Gubeng kok, cepetan ya ma..”

Sesekali Ihsan menoleh pada hp-nya untuk memastikan bahwa
dia tidak salah ketik dan salah kirim sms.

Tidak berselang lama setelahnya…

“Braaaaaaaaak”, motor Ihsan menabrak trotoar.

Karena darah mengucur dengan deras dari keningnya, akhirnya
Ihsan meninggal dunia sebelum sempat dibawa ke rumah sakit
oleh para abang tukang becak di Stasiun Gubeng yang bergegas
menolongya.
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- NB : kisah di atas, sepenuhnya fiktif karangan saya. –

Sebelum beranjak dari postingan ini, menurut Anda, pelajaran moral
apa yang bisa diambil dari kisah di atas?

Prioritas : Penting vs Mendesak
Tuesday, February 22, 2011

“Masalah itu muncul ketika kita punya pilihan”, begitu pesan Pak Ab-
dullah Shahab, dosen jurusan Teknik Mesin ITS ketika mengisi kajian ju-
rusan di kampus beberapa bulan yang lalu.

Kita ambil contoh, suatu ketika, di saat kita sudah punya pekerjaan yang
cukup mapan, tiba-tiba ada teman yang menawari kerja di luar pulau dengan
gaji 2 kali lipat, bahkan lebih. Pasti kita akan berpikir ulang, “milih yang
mana ya enaknya?”

Contoh yang lain lagi, misalnya ketika kita sedang berangkat kuliah, tiba-
tiba di saat yang sama, kita diminta untuk hadir dalam rapat sebuah kegiatan
yang menempatkan kita sebagai salah satu panitianya. Muncul masalah
baru kan?

Menyambung dengan kisah saya dalam postingan yang sebelumnya…

Di sana, diceritakan bahwa Ihsan mendapat sms dari ibunya ketika sedang
berkendara di tengah jalan. Karena disibukkan oleh membalas sms dari
ibunya, akhirnya Ihsan kurang fokus menyetir dan meninggal karena kece-
lakaan.

Kalau Anda cukup kritis, sebenarnya ada pesan moral yang lebih daripada
sekadar tidak ber-sms ketika berkendara. Apa itu?

Pentingnya menentukan prioritas, itulah pesan moral yang ingin saya
sampaikan lewat kisah tersebut.

Dari kisah tersebut, dapat kita ketahui bahwa Ihsan tidak bisa menentukan
prioritasnya. Alih-alih memperhatikan keselamatannya yang lebih penting,
dia malah sibuk membalas sms dari ibunya yang lebih mendesak tapi tidak
lebih penting.
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Oleh karenanya, kawan.

Jangan biarkan hal-hal yang mendesak membuat Anda
lalai terhadap hal-hal yang lebih penting.

Terakhir dari saya,
Salam blogger ITS

Belajar Mengapresiasi
Wednesday, February 23, 2011

Entah karena memang sudah pembawaannya sejak lahir, saya merasa orang
Indonesia itu jarang sekali bisa mengapresiasi orang lain.

Coba Anda lihat, sudah berapa banyak band di negeri ini yang dicap sebagai
band penjiplak, band alay, band maho, band nggak bermutu, atau apalah
istilahnya. Yang jelas sudah sangat banyak band-band lokal yang mendapat
predikat kurang menyenangkan seperti itu.

Itu baru di bidang musik. Belum lagi di bidang yang lainnya.

Anda tahu salingsapa.com? social networking lokal buatan Muhamad
Yahya Harlan, siswa SMP dari Bandung, yang sempat menarik perhatian
publik?

Coba perhatikan, betapa banyak pihak yang akhirnya mencemooh dan
mendeskreditkannya (hanya) karena Yahya tidak memberikan copyright pa-
da jcow, penyedia CMS pembuat situs salingsapa.com tersebut.

Ok lah, saya juga sepakat kalau nggak sepantasnya orang yang hanya
mengembangkan dan melakukan kustomisasi mengaku-ngaku sebagai
pembuat website secara menyeluruh.

Tapi apa ya nggak ada cara lain untuk mengingatkannya selain mence-
mooh dan memalukannya di depan umum seperti yang akhir-akhir ini di-
lakukan oleh sebagian pihak yang merasa punya kemampuan lebih dibading
pengembang salingsapa?
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Rasanya memang benar pernyataan beberapa narasumber yang hadir dalam
acara kickandy ketika mengangkat topik “berjaya di negeri orang” jan-
uari lalu. Kultur yang ada di Indonesia memang seringkali membuat kita
nggak bisa berkembang. Makanya, nggak mengherankan juga jika ternyata
banyak orang-orang hebat dari Indonesia yang memutuskan untuk tinggal
negeri demi mendapat perlakuan dan apresiasi yang lebih baik.

Bagaimana mungkin kita bisa membuat website setenar face-
book, kalau membuat website yang biasa-biasa saja kita selalu
direndahkan, dicemooh, dan dicela?

Bagaimana mungkin kita bisa menjadi penyanyi sefenomenal
michael jackson, kalau tiap kali menyanyikan lagu melayu kita
dianggap alay dan nggak bermutu?

Kalau memang merasa lebih pantas dan lebih baik dari mereka yang sudah
terlanjur terkenal, tolong nggak usah menjelek-jelekkan deh. Buktikan saja
kalau Anda memang punya kemampuan melalui karya Anda. Karena itu
akan lebih bermartabat dan lebih beradab daripada hanya mencemooh dan
mencela.

Sebelum saya akhiri, saya mengajak Anda semua untuk bersama-sama be-
lajar mengapresiasi orang-orang di sekitar kita. Mulai dari hal yang pal-
ing sederhana. Dengan mendengarkan dan memperhatikan mereka ketika
mereka sedang berbicara.

Karena bagaimanapun apresiasi adalah salah satu motivasi pal-
ing efektif yang pernah ada. Selain cinta tentunya.

Inspired by :

“Satu hal yang jarang dimiliki oleh mahasiswa pada saat ini adalah
rasa menghargai orang lain”, pesan Bu Indri, dosen mata kuliah Audit
Perangkat Lunak yang merasa miris melihat mahasiswanya banyak yang
ngomong sendiri di belakang ketika ada seorang teman yang mempresen-
tasikan tugasnya di depan kelas.
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Kesuksesan Metode Pendidikan Berbasis
Apresiasi

Friday, February 25, 2011

Postingan saya kali ini masih satu topik dengan postingan saya yang se-
belumnya. Tentang apresiasi.

Karena menurut saya sepenggal kisah Rhenald Kasali (Ketua Program MM
UI) yang ada di website Om Adi W. Gunawan dan sempat ditransmigrasikan
oleh Pambudi juga ke dalam note FB-nya ini sangat mencerahkan, saya rasa
Anda juga perlu mengetahui dan membacanya.

Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih menghargai
orang lain.

Lima belas tahun lalu saya pernah mengajukan protes pada gu-
ru sebuah sekolah tempat anak saya belajar di Amerika Serikat.

Masalahnya, karangan berbahasa Inggris yang ditulis anak
saya seadanya itu telah diberi nilai E (excellence) yang artinya
sempurna, hebat, bagus sekali. Padahal dia baru saja tiba di
Amerika dan baru mulai belajar bahasa. Karangan yang dia
tulis sehari sebelumnya itu pernah ditunjukkan kepada saya
dan saya mencemaskan kemampuan verbalnya yang terbatas.
Menurut saya tulisan itu buruk, logikanya sangat sederhana.

Saya memintanya memperbaiki kembali, sampai dia menyer-
ah. Rupanya karangan itulah yang diserahkan anak saya kepa-
da gurunya dan bukan diberi nilai buruk, malah dipuji. Ada
apa? Apa tidak salah memberi nilai? Bukankah pendidikan
memerlukan kesungguhan? Kalau begini saja sudah diberi ni-
lai tinggi, saya khawatir anak saya cepat puas diri. Sewak-
tu saya protes, ibu guru yang menerima saya hanya bertanya
singkat. “Maaf Bapak dari mana?” “Dari Indonesia,” jawab
saya. Dia pun tersenyum.

Budaya Menghukum
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Pertemuan itu merupakan sebuah titik balik yang penting bagi
hidup saya. Itulah saat yang mengubah cara saya dalam men-
didik dan membangun masyarakat. “Saya mengerti,” jawab
ibu guru yang wajahnya mulai berkerut, namun tetap simpatik
itu.

“Beberapa kali saya bertemu ayah-ibu dari Indonesia yang
anak-anaknya dididik di sini,” lanjutnya. “Di negeri Anda,
guru sangat sulit memberi nilai. Filosofi kami mendidik di sini
bukan untuk menghukum, melainkan untuk merangsang orang
agar maju. Encouragement!” Dia pun melanjutkan argumen-
tasinya.

“Saya sudah 20 tahun mengajar. Setiap anak berbeda-beda.
Namun untuk anak sebesar itu, baru tiba dari negara yang ba-
hasa ibunya bukan bahasa Inggris, saya dapat menjamin, ini
adalah karya yang hebat,” ujarnya menunjuk karangan berba-
hasa Inggris yang dibuat anak saya.

Dari diskusi itu saya mendapat pelajaran berharga. Kita tidak
dapat mengukur prestasi orang lain menurut ukuran kita. Saya
teringat betapa mudahnya saya menyelesaikan study saya yang
bergelimang nilai “A”, dari program master hingga doktor.

Sementara di Indonesia, saya harus menyelesaikan studi
jungkir balik ditengarai ancaman drop out dan para penguji
yang siap menerkam. Saat ujian program doktor saya pun da-
pat melewatinya dengan mudah.

Pertanyaan mereka memang sangat serius dan membuat saya
harus benar-benar siap. Namun suasana ujian dibuat sangat
bersahabat. Seorang penguji bertanya dan penguji yang lain
tidak ikut menekan, melainkan ikut membantu memberikan
jalan begitu mereka tahu jawabannya.

Mereka menunjukkan grafik-grafik yang saya buat dan men-
erangkan seterang-terangnya sehingga kami makin menger-
ti. Ujian penuh puja-puji, menanyakan ihwal masa depan
dan mendiskusikan kekurangan penuh keterbukaan. Pada saat
kembali ke Tanah Air, banyak hal sebaliknya sering saya
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saksikan. Para pengajar bukan saling menolong, malah ikut
“menelan” mahasiswanya yang duduk di bangku ujian.

Ketika seseorang penguji atau promotor membela atau melu-
ruskan pertanyaan, penguji marah-marah, tersinggung, dan
menyebarkan berita tidak sedap seakanakan kebaikan itu ada
udang di balik batunya. Saya sempat mengalami frustrasi yang
luar biasa menyaksikan bagaimana para dosen menguji, yang
maaf, menurut hemat saya sangat tidak manusiawi. Mereka
bukan melakukan encouragement, melainkan discouragement.
Hasilnya pun bisa diduga, kelulusan rendah dan yang dilu-
luskan pun kualitasnya tidak hebat-hebat betul. Orang yang
tertekan ternyata belakangan saya temukan juga menguji den-
gan cara menekan. Ada semacam balas dendam dan kecuri-
gaan.

Saya ingat betul bagaimana guru-guru di Amerika mema-
jukan anak didiknya. Saya berpikir pantaslah anak-anak di
sana mampu menjadi penulis karya-karya ilmiah yang hebat,
bahkan penerima Hadiah Nobel. Bukan karena mereka punya
guru yang pintar secara akademis, melainkan karakternya san-
gat kuat : karakter yang membangun, bukan merusak. Kembali
ke pengalaman anak saya di atas, ibu guru mengingatkan saya.

“Janganlah kita mengukur kualitas anak-anak kita dengan ke-
mampuan kita yang sudah jauh di depan,” ujarnya dengan
penuh kesungguhan. Saya juga teringat dengan rapor anak-
anak di Amerika yang ditulis dalam bentuk verbal.

Anak-anak Indonesia yang baru tiba umumnya mengalami ke-
sulitan, namun rapornya tidak diberi nilai merah, melainkan
diberi kalimat yang mendorongnya untuk bekerja lebih keras,
seperti berikut. “Sarah telah memulainya dengan berat, dia
mencobanya dengan sungguh-sungguh. Namun Sarah telah
menunjukkan kemajuan yang berarti.”

Malam itu saya mendatangi anak saya yang tengah tertidur
dan mengecup keningnya. Saya ingin memeluknya di tengah-
tengah rasa salah telah memberi penilaian yang tidak objektif.
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Dia pernah protes saat menerima nilai E yang berarti excel-
lent (sempurna), tetapi saya mengatakan “gurunya salah”. Kini
saya melihatnya dengan kacamata yang berbeda.

Melahirkan Kehebatan

Bisakah kita mencetak orang-orang hebat dengan cara mencip-
takan hambatan dan rasa takut?

Bukan tidak mustahil kita adalah generasi yang dibentuk oleh
sejuta ancaman: gesper, rotan pemukul, tangan bercincin batu
akik, kapur, dan penghapus yang dilontarkan dengan keras oleh
guru, sundutan rokok, dan seterusnya. Kita dibesarkan dengan
seribu satu kata-kata ancaman: Awas…; Kalau, …; Nanti, …;
dan tentu saja tulisan berwarna merah menyala di atas kertas
ujian dan rapor di sekolah.

Sekolah yang membuat kita tidak nyaman mungkin telah
membuat kita menjadi lebih disiplin. Namun di lain pihak
dia juga bisa mematikan inisiatif dan mengendurkan seman-
gat. Temuan-temuan baru dalam ilmu otak ternyata menun-
jukkan otak manusia tidak statis, melainkan dapat mengerucut
(mengecil) atau sebaliknya, dapat tumbuh. Semua itu sangat
tergantung dari ancaman atau dukungan (dorongan) yang di-
dapat dari orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian ke-
cerdasan manusia dapat tumbuh, sebaliknya dapat menurun.
Seperti yang sering saya katakan, ada orang pintar dan ada
orang yang kurang pintar atau bodoh.

Tetapi juga ada orang yang tambah pintar dan ada orang yang
tambah bodoh. Mari kita renungkan dan mulailah mendorong
kemajuan, bukan menaburkan ancaman atau ketakutan.

Bantulah orang lain untuk maju, bukan dengan menghina atau
memberi ancaman yang menakut-nakuti.

Pertanyaannya sekarang,
Sudah pernahkah kita menyemangati orang-orang yang ada di sekitar kita 
sebagaimana tenaga pendidik yang tersebut dalam kisah di atas?
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Ups, jangan jawab dulu.
Biarkan hati nurani Anda yang menjawabnya.

Selamat menyambut akhir pekan,
Tapi tetep, jangan lupa sama amanah dan tugas-tugasnya, kawan.

Surat untuk Adik #2
Sunday, February 27, 2011

Assalamu’alaikum wr.wb.

Tak terasa, sudah 1 bulan berselang, sejak pertama kali aku mengirimkan
surat untukmu.

Bagaimana suratku yang dulu, sudah kamu baca semuanya sampai selesai
kan?

Beberapa hari yang lalu, ketika aku pulang sebentar untuk mengurusi ke-
lengkapan beasiswa, Ibu sempat bercerita kalau kamu sempat sakit ty-
phus.

Bagaimana kabarmu sekarang? Sudah agak baikan belum? Ya, meskipun
aku sendiri nggak tahu, sakit typhus itu seperti apa karena memang sampai
detik ini belum pernah merasakannya. *Semoga saja tidak pernah. Yang
jelas, aku turut berduka. Karena sebab itu, kamu nggak bisa belajar dengan
rajin seperti biasanya. Semoga cempat sembuh ya.

Aku cuma berpesan, tetap jaga kesehatan, makan yang teratur, jangan ser-
ing begadang, jangan bermalas-malasan, dan yang paling penting, jangan
sering tidur di kelas lagi sepertiku ya.

Oh iya, ini kan bulan Februari ya. Bulan yang bersejarah bagi kita berdua.
Bulan dimana kita ditransmigrasikan ke dunia setelah ’nge-kos’ selama 9
bulan 10 hari dalam kandungan.

Selamat ya, yang sudah sweet seventeen

Sebelumnya aku mau minta maaf, pesananmu yang dulu belum sempat aku
penuhi. Soalnya aku juga masih belum punya uang untuk beli novel dan
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jaket yang jadi permintaanmu. Doakan saja semoga aku bisa menang lomba
apa gitu agar bisa memenuhi keinginanmu.

Eh dik, bulan Juli nanti akan ada MTQ Nasional Mahasiswa lho. Doakan
aku bisa ikut menjadi bagian dari kafilah ITS ya. Seleksinya sudah bulan
depan solanya. Rencananya sih, aku mau ikut cabang MHQ 2 Juz sama
MKTI Al Quran. Ya, semoga saja impianku yang satu ini bisa terpenuhi.
Karena sudah lama aku punya cita-cita untuk menjadi seperti Abah yang
bisa menjadi peserta MTQ Nasional.

Oh iya, doakan agar hafalan AlQuran-ku bisa segera rampung ya, soalnya
akhir-akhir ini ada banyak sekali agenda yang harus kulakukan. Mulai dari
kegiatan perkuliahan, kegiatan organisasi, PKM, dan kegiatan-kegiatan lain
yang rasanya tidak pernah ada habisnya.

Padahal sejak awal, aku punya keinginan untuk memberi perhatian lebih
pada hafalan Al Quran-ku di semester ini.

Ya, semoga saja impianku untuk menyelesaikannya tepat waktu bisa ter-
penuhi. Mengingat ini sudah semester 6. Yang berarti, secara normal,
masaku di Surabaya tinggal 1 tahun setengah saja. Dan 1 tahun setengah
itu bukanlah waktu yang lama.

Apalagi pada saat ulang tahun kemarin, aku sempat ditagih sama Mafa, ke-
nalanku dari Tekkim yang selalu mengaku jadi saudaraku. Aku sendiri sih
nggak masalah dengan itu. Toh, aku juga sudah pernah ditraktir makan
olehnya dan keluarganya (to mafa : makasih ya, fa ). Suatu saat nanti
akan kuceritakan bagaimana kronologis kejadiannya kok bisa sampai seper-
ti itu.

Cukup sampai di sini dulu ya, ada beberapa tugas yang masih menanti untuk
segera diselesaikan soalnya.

Mulai sekarang, akan aku usahakan untuk selalu berkirim kabar denganmu.
Minimal 1 bulan sekali.

Dan aku selalu berharap, suatu saat nanti, setelah kamu lulus dari Lirboyo,
kamu punya blog pribadi. Sehingga kita bisa saling balas-membalas surat
melalui postingan blog. Seperti yang pernah dilakukan oleh duo pecinta
kata, Rahne dan Zarry.

Terakhir dariku,
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Selamat menempuh usia baru.

Semoga di usiamu yang ke-17 ini kamu jadi semakin cantik, semakin suk-
ses, dan semakin dewasa.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

yang selalu menjahilimu,

Ahsan

Memilih Teknik Informatika Karena…
Tuesday, March 1, 2011

Seperti halnya ketika memilih pasangan, semua orang pasti punya alasan
ketika memilih jurusan. Entah karena biaya kuliahnya yang terjangkau,
entah karena prospek kerjanya yang bagus, entah karena mahasiswanya
banyak yang cakep, entah karena di kampusnya banyak kucing berkeliaran
dan berkejar-kejaran, entah karena kampusnya punya banyak kolam renang
dan kolam pancing, yang jelas semua orang pasti punya kriteria masing-
masing dalam menentukan pilihan jurusannya.

Lantas, apa saja alasan mereka yang memilih Teknik Informatika seba-
gai jurusan pilihannya? Apakah (hanya) karena di Teknik Informatika ada
saya? Belum tentu juga.

Oleh karenanya, mari kita ulas bersama.

Berdasarkan analisa saya ditambah dengan keterangan dari teman-teman
saya satu jurusan, mereka yang memilih Teknik Informatika sebagai jurusan
pilihannya itu biasanya karena…

• Kecanduan coding mulai SMA

Orang-orang seperti ini merupakan spesies yang langka. Mereka adalah
orang-orang terpilih. Dan seperti yang Anda tahu, di kalangan anak SMA,
bahasa PASCAL, C, C++, dan C# masih kalah tenar jika dibandingkan den-
gan bahasa inggris yang sering dilafalkan oleh Justin Bieber, Lady Gaga,
Katy Perry, Taylor Swift, Tom Hanks, Tom Cruise, Bradd Pitt, Angelina
Jolie, dan teman-temannya .
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Dan karena memang sudah kecanduan ngoding dari SMA, orang-orang
yang masuk dalam kategori ini biasanya nggak akan ragu lagi untuk men-
jadikan T. Informatika sebagai tambatan hatinya jurusan pilihannya ketika
lulus SMA.

• Passing grade-nya paling tinggi

Meskipun jurusan dengan passing grade paling tinggi belum tentu meng-
hasilkan output dengan kemampuan yang sama tingginya, toh nyatanya
banyak juga teman saya yang mempunyai alasan seperti ini dulu ketika
memilih Teknik Informatika.

• Ingin bikin game

Pernah main game dan dibuat ketagihan olehnya sampai akhirnya penasaran
bagaimana cara membuatnya? Itulah yang dirasakan oleh sebagian teman
saya yang memutuskan memilih Teknik Informatika sebagai jalan hidupnya

• Ingin berbakti kepada orang tua

Layaknya kisah hidup Farhan dalam film 3 idiots, begitulah nasib sebagian
teman saya yang rela mengorbankan impiannya sendiri demi memenuhi
keinginan orang tuanya untuk masuk di Teknik Informatika.

• Ingin belajar photoshop, corel, dan teman-temannya

Kalau Anda pernah berpikir bahwa di Teknik Informatika itu kita akan di-
ajarkan cara menggunakan photoshop, corel, dan teman-temannya senasib
sepenangungan. Mulai sekarang ubah mindset itu, kawan.

Di Teknik Informatika kita itu nggak diajari cara menggunakan software,
tapi cara bikin software.

• Iseng-iseng aja

S : ”Mengapa kamu dulu milih teknik informatika ITS waktu
SNMPTN?”

R : “Iseng aja, soalnya sebelum waktu SNMPTN tiba, sebe-
narnya aku udah diterima di T. Industri lewat PMDK. Tapi
karena aku ngerasa nggak ada kerjaan, daripada nganggur,
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ya aku coba-coba aja ikut SNMPTN dan milih jurusan ini, eh
ternyata bisa masuk. ”

begitulah, percakapan singkat saya dengan seorang teman satu angkatan
yang merupakan lulusan SMA Negeri 2 Surabaya.

• Nggak kesampaian jadi dokter

Nggak ada kedokteran, Teknik Informatika pun jadi. Begitulah alasan be-
berapa teman saya satu jurusan yang aslinya punya obsesi untuk masuk ke
jurusan kedokteran yang memang selalu jadi idaman.

• Cinta matematika

Ternyata ada juga ya, yang punya alasan cinta matematika di zaman seperti
ini.

Padahal seperti yang kita tahu, tayangan televisi sekarang kan
semakin banyak dihiasi oleh kisah-kisah “cinta”. Sebut sa-
ja Cinta Fitri, Cinta Nurmala, Cinta Kamila, dan cinta-cinta
lain yang sepertinya tidak akan pernah ada habisnya jika saya
tuliskan satu per satu di postingan ini.

Itu tadi beberapa diantara alasan mengapa teman-teman saya satu jurusan
dulu memilih Teknik Informatika. Sebenarnya masih ada banyak alasan
yang lain. Tapi saya rasa cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada
kesempatan kali ini.

Bagaimana dengan Anda? Apakah sama dengan teman-teman saya?

Award Pertemanan Antar Blogger
Wednesday, March 2, 2011

Iseng-iseng buka FB, eh tahu-tahu ada notifikasi kalau saya di-tag sama dek
Nada.

”Jangan-jangan saya mau dikasih oleh-oleh dari Jakarta nih,” buru-buru
saya buka statusnya. Mengingat beberapa hari yang lalu dek Nada mbolang
ke Ibukota untuk ikut acaranya kompas muda.
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Dan setelah saya buka statusnya, ternyata benar perkiraan saya. Saya
dikasih oleh-oleh award.

Alhamdulillah, setelah malang melintang di dunia blog selama 7 hari 7
malam bertahun-tahun, akhirnya ada juga yang baik hati mau memberi saya
award.

Dan KPP (Kegiatan Pasca Penerimaan) award tersebut adalah :

1.     Thank and link to the person who awarded me this award.

Makasih banyak ya Nad *mana nih oleh-olehnya yang lain? *

2.     Share 8 things about myself.

• Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Dan saya adalah satu-satunya
anak laki-laki di keluarga.

• Saya penggemar berat Andrea Hirata. Karena Andrea Hirata adalah
orang pertama yang sukses membuat saya ketagihan membaca. Di-
antara semua bukunya mulai Laskar Pelangi sampai Cinta dalam
Gelas, Sang Pemimpi merupakan buku yang paling saya suka. Kare-
na telah menginspirasi saya untuk berani bermimpi dan bercita-cita.

• Dari semua pengalaman paling mengesankan yang pernah saya
rasakan, pengalaman nyantri di Jepara ketika masih kelas 1 MTs dulu
merupakan pengalaman yang paling saya rindukan.

• Memutuskan untuk kuliah sebelum hafal Al Quran adalah keputusan
yang paling saya sesalkan. Karena sekarang saya tahu, kalau kuliah
sekaligus menghafalkan Al Quran bukanlah kombinasi yang tepat.
Apalagi kalau kuliahnya di kampus teknik. Meskipun di sisi lain,
menyelesaikan hafalan Al Quran di sela-sela kegiatan kuliah yang
begitu padatnya adalah tantangan tersendiri bagi saya yang akan men-
jadikan saya lebih dewasa.

• Saya itu ambivert (introvert tapi juga ekstrovert). Dengan kata lain
saya itu suka mbolang bareng teman-teman, tapi kadang juga suka
menyendiri dan menjauh dari keramaian.
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• Seperti halnya yang ngasih saya award, I’m single, but that’s not
mean i’m available (for now). Karena saya tidak ingin pikiran saya
terganggu oleh hal-hal lain selain kuliah sebelum hafalan Al Quran
saya khatam.

• Saya itu nggak mudah jatuh cinta. Tapi kalau sudah jatuh cinta, hati-
hati aja ya. Siapa tahu Anda adalah korban selanjutnya orangnya

• Saya itu beda. Buktinya, tidak ada seorang pun yang punya sidik jari
yang sama dengan yang saya punya

3.     Pay it forward to 8 bloggers that I have recently discovered Delapan
blogger beruntung yang mendapatkan award pertemanan antar blogger ini
selanjutnya :

• Mafa

• Baim

• Aan

• Pambudi

• Ulin

• Fahmi

• Junian

• Iqbal

4. Contact those blogger and tell them about their awards. Siap, laksanakan

Tentang Teknik Informatika ITS (2)
Thursday, March 3, 2011

Melanjutkan postingan tentang teknik informatika (1)

Sebenarnya apa saja sih yang dipelajari di Teknik Informatika?
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Banyak sekali yang bisa dipelajari di sini, mulai dari cara membuat pro-
gram, cara membuat game, cara membuat artificial intellegence (kecer-
dasan buatan), dan lain sebagainya.

Untuk masa-masa awal perkuliahan, kita nanti akan diajarkan konsep pem-
rograman terstruktur, struktur data, aljabar linier, kalkulus 1 dan kalkulus 2,
matematika diskrit, sistem digital (konsep biner dan logika), dan organisasi
komputer.

Baru setelah itu kita akan dikenalkan dengan basis data, pemrograman
berbasis objek, pemrograman berbasis web, sistem operasi, teori graf dan
otomata, komputasi numerik, statistika komputasional, perancangan dan
analisis algoritma, dan berbagai mata kuliah lain yang tidak akan pernah
lepas dari logika dan matematika.

Kompetensi apa saja yang harus dipersiapkan jika ingin masuk Teknik In-
formatika?

Seperti yang telah saya jelaskan pada poin sebelumnya. Kompetensi paling
mendasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa teknik informatika adalah
logika dan matematika.

Karena dunia informatika itu berhubungan erat dengan pemrograman. Dan
pemrograman sendiri merupakan implementasi dari algoritma. Sedangkan
algoritma itu sendiri adalah logika.

Jadi, kalau teman-teman merasa kurang punya kemampuan matematika dan
logika yang cukup baik. Saya sarankan untuk berpikir-pikir lagi jika mau
memilih Teknik Informatika. Bukannya mau menakut-nakuti. Saya hanya
tidak ingin teman-teman nanti merasa nggak kuat atau merasa nggak cocok
ketika sudah menjadi mahasiswa Teknik Informatika.

Apakah benar di Teknik Informatika kita tidak akan diajari desain
grafis?

Benar. Di Teknik Informatika kita tidak akan diajari desain grafis. Tetapi
karena pada pengerjaan final project (tugas akhir mata kuliah) biasanya
kita akan berurusan dengan software desain (untuk membuat latar game,
membuat tampilan software, membuat tampilan menu game, dll. ). Jadi,
biasanya mahasiswa Teknik Informatika itu belajar software desain grafis
secara otodidak.
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Di Teknik Informatika kita akan lebih banyak diajarkan cara
membuat software daripada cara menggunakan software.

Apakah sebelum masuk Teknik Informatika kita harus sudah kenal
pemrograman sebelumnya?

Kata siapa harus kenal pemrograman sebelumnya? Nggak juga kok. Saya
dulu waktu SMA lho nggak pernah kenal pemrograman.

Dan banyak juga kok teman saya (Ingat, teman saya. Bukan saya lho ya
) yang dulunya waktu SMA belum kenal pemrograman tapi waktu kuliah
bisa jago pemrograman.

Tapi kalau sudah kenal pemrograman sebelumnya. Hal itu akan menja-
di nilai lebih bagi teman-teman yang berminat masuk Teknik Informatika.
Karena di Teknik Informatika teman-teman akan banyak begadang dengan
ditemani compiler (baca : software untuk membuat program) dan bahasa
pemrograman.

Silakan tanya dek Nada kalau gak percaya. Iya kan Nad?

Sekian dulu yang bisa saya sampaikan tentang Teknik Informatika ITS.
Kalau ada lagi yang bisa saya ceritakan. InsyaAllah nanti akan saya ceri-
takan dalam postingan tentang Teknik Informatika yang selanjutnya.

Semoga postingan tentang Teknik Informatika ITS ini bisa membuka
wawasan teman-teman. Khususnya yang masih kelas XII SMA.

Terakhir dari saya,

Jangan lupa komentarnya ya *dilempar sendal*

Tips Sukses SNMPTN
Friday, March 4, 2011

Karena saya dulu pernah punya pengalaman yang mengesankan ketika
mengikuti tes yang satu ini. Jadi, saya merasa punya tanggung jawab untuk
memberi masukan kepada teman-teman yang ingin mengikutinya.
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Ok, tanpa banyak basa-basi lagi. Berikut ini hal-hal yang perlu teman-
teman persiapkan dan perhatikan sebelum teman-teman mengikuti tes SN-
MPTN :

1. Perbanyaklah latihan soal-soal dari soal-soal tahun sebelumnya.
Karena kualitas soal SNMPTN dari tahun ke tahun relatif sama dan
tidak mengalami perubahan yang signifikan.

2. Tingkatkan kualitas dan kuantitas belajar sejak dini. Jika teman-
teman sekarang masih belum bisa serius belajar, coba ubah cara bela-
jar atau suasana belajar teman-teman. Karena tidak menutup kemu-
ngkinan cara belajar yang kurang tepat atau lingkungan tempat be-
lajar yang kurang mendukung lah yang membuat teman-teman tidak
bisa serius belajar.

3. Jangan mudah menyerah. Ketika teman-teman merasa kesulitan
dalam mengerjakan suatu soal, jangan langsung teman-teman bu-
ka kunci jawabannya. Coba pikirkan dulu, siapa tahu masih ada
cara lain. Kalau masih buntu, jangan dibuka dulu kunci jawaban-
nya. Tanyakan cara pengerjaannya pada teman atau guru teman-
teman yang memang berkompeten di bidang itu. Ingat. Tanyakan
cara pengerjaannya, bukan jawabannya lho ya . Semakin jarang
teman-teman membuka kunci jawaban, semakin siap teman-teman
menghadapi SNMPTN, kawan.

4. Mulai sekarang, biasakanmengerjakan soal dengan batasan wak-
tu tertentu. Karena tidak jarang banyak peserta mengeluh kehabisan
waktu saat ujian. Tentu teman-teman tidak ingin merasakan hal yang
seperti itu, kan? Dengan membiasakan diri mengerjakan soal dalam
jangka waktu tertentu, maka kita akan terbiasa berada dalam keadaan
tertekan. Dan akhirnya, kita pun dapat meningkatkan kecepatan
dalam mengerjakan suatu soal. Untuk secara teknisnya, terserah
teman-teman,  bisa dilakukan sendiri di rumah, bisa juga dengan
cara mengikuti try out-try out yang diselenggarakan oleh beberapa
lembaga pendidikan yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman.

5. Ketika teman-teman punya uang lebih, tidak ada salahnya untuk
mengikuti program intensif yang diadakan oleh beberapa LBB

210



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

i
i

i
i

i
i

i
i

di daerah teman-teman. Karena hal ini membantu dan memper-
mudah teman-teman dalam mereview pelajaran-pelajaran pada wak-
tu kelas X dan juga XI. Karena, tidak jarang kita akan lupa akan
pelajaran-pelajaran tahun sebelumnya atau bahkan tidak bisa menger-
jakan soal yang berhubungan dengan pelajaran yang ada di tahun
sebelum-sebelumnya.

6. Kalau memang tidak punya cukup biaya, belajar bersama den-
gan teman-teman satu kelas bisa dijadikan alternatif peng-
gantinya.

7. Selanjutnya, coba cari saingan atau motivasi lain untuk
meningkatkan semangat belajar Anda. Selain saingan, mo-
tivasi dari orang tua maupun orang lain yang Anda cintai juga bisa
dijadikan penyemangat yang efektif kok .

8. Jika teman-teman sekarang sedang pacaran, saya sarankan
teman-teman untuk bilang ke pasangan teman-teman untuk
puasa dari kegiatan pacaran selama 1-2 bulan saja sampai SN-
MPTN selesai. Mungkin ini akan terasa berat, namun ini akan se-
makin meningkatkan konsentrasi dan keseriusan anda dalam belajar
karena tidak jarang pacar teman-teman akan mengganggu konsen-
trasi belajar anda. Namun, jika si doi tetap tidak mau mengerti dan
tidak mau memenuhi permintaan teman-teman, cobalah minta wak-
tu 1-3 jam setiap harinya untuk belajar dengan serius tanpa ada yang
mengganggu konsentrasi teman-teman.

9. Jika teman-teman hobi bermain game, mulai sekarang kuran-
gi waktu bermain teman-teman atau kalau bisa berhentilah
sepenuhnya dari aktivitas nge-game sampai SNMPTN selesai di-
laksankan.

10. Jauhi hal-hal yang berbau pornografi. Karena sekali saja kita
terjerumus ke dalamnya, pikiran kita akan selalu terbayang-bayang
olehnya dan waktu kita akan banyak anda habiskan untuk melamun
dan memikirkan hal yang berhubungan dengan itu saja. Dan akhirnya
waktu belajar kita pun akan terbuang dengan sia-sia. Sayang banget
kan?
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11. Jauhi minuman keras dan juga Narkoba. Telah kita ketahui
bersama bahwa kedua benda ini sangat berbahaya bagi pikiran kita.
Lagipula Miras dan juga Narkoba tidaklah memberi manfaat sama
sekali pada kita. Bahkan sebaliknya, kedua benda ini akan merusak
jaringan saraf kita. Dan yang lebih berbahaya lagi, kedua benda ini
dapat membuat kita meninggal seketika (OD).

12. Setelah persiapan belajar kita sudah selesai,jangan lupa survei dan
melihat lokasi tempat ujian teman-teman. Tentu teman-teman
tidak mau gagal hanya karena tidak tahu tempat ujiannya bukan?

13. Jangan lupa persiapkan semua yang dibutuhkan ketika ujian.
Jangan sampai teman-teman tidak lulus hanya karena lupa membawa
kartu peserta ujian.

14. Coba cari tempat tinggal (kos) sementara untuk beberapa hari
selama ujian di sekitar tempat ujian teman-teman. Sehingga
teman-teman tidak kesulitan untuk pergi ke tempat ujian teman-
teman. Coba bayangkan, jika tempat tinggal Anda lumayan jauh
dari tempat ujian, tentu akan butuh banyak waktu untuk dapat sam-
pai di tempat ujian. Belum lagi jika Anda akhirnya terjebak kemac-
etan jalan atau bahkan kendaraan Anda mogok di jalan. Tentu sangat
mengganggu dan menghabiskan waktu, bukan?

15. Ketika ujian semakin dekat, jangan belajar dengan sangat keras
karena hal ini akan semakin membuat otak anda jenuh dan
tertekan. Dan akhirnya pada hari pelaksanaan ujian, Anda pun tidak
akan bisa berpikir dengan tenang dan hasil yang Anda peroleh tidak
akan maksimal.

16. Oh iya, jangan lupa bawa jam tangan. Karena berdasarkan pen-
galaman saya, tidak jarang ada ruang ujian yang tidak mempunyai
jam dinding. Apalagi ketika ujian sedang berlangsung, kebanyakan
peserta ujian akan lupa waktu dan akhirnya tidak sedikit dari mereka
yang gagal hanya karena tidak sadar akan lama waktu ujian.

17. Ketika mengerjakan soal, jangan terpaku pada satu mata pela-
jaran tertentu. Kebanyakan anak yang sangat fanatik dengan suatu
mata pelajaran pasti akan keasyikan dan lupa waktu kalau sedang
mengerjakan soal-soal mengenai pelajaran yang disukainya. Dan
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akhirnya, ketika dia selesai mengerjakan semua soal mengenai pela-
jaran yang disukainya, waktu ujian pun hanya tersisa beberapa menit
saja. Itulah yang seringkali terjadi di lapangan. Makanya, saran saya,
jangan terlalu idealis kalau sudah waktunya ujian

18. Terakhir, Jangan lupa minta do’a restu kedua orang tua dan jan-
gan lupa berdo’a dulu sebelum mengerjakan soal ya

Demikian, sedikit masukan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan
semoga bisa membantu teman-teman. Khususnya yang ingin mengikuti tes
SNMPTN beberapa bulan ke depan.

Tes SNMPTN itu nggak sesulit yang dibayangkan kok. Asal
kita mau serius, tekun, dan realistis. InsyaAllah kita bisa lu-
lus SNMPTN.

PS : Saya dulu ikut tes SNMPTN pada tahun 2008. Jadi, kalau ada beber-
apa masukan saya yang sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang
mohon dikoreksi ya.

Mengapa Ada Nyamuk?
Friday, March 11, 2011

Nggak terasa sudah 5 hari lebih saya tidak posting di blog saya tercinta
ini.

Setelah puas posting tentang Teknik Informatika, SNMPTN, dan teman-
temannya, pada kesempatan kali ini saya akan posting tentang nyamuk.

Semuanya berawal dari status FB teman saya, Radhit (Pakar Bahasa Jawa
yang ‘Tersesat’ di Teknik Informatika). Karena sudah nggak tahan den-
gan godaan setan yang terkutuk nyamuk yang telah menginvasi kamarnya.
Akhirnya Radhit apdet status FB seperti ini,

“Andaikan dulu Nabi Nuh tidak mengikutkan pasangan Spesies Nyamuk ke
dalam Kapal/Bahtera rombongannya, mungkin gak akan ada lagi nyamuk
yang berngiang-ngiang di malam hari T. T”
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Tidak lama kemudian, muncullah komentar ngaco dari Baim.

“Nyamuk ada agar drakula sadar bahwa dia belum ada apa-apanya kalau
dibandingkan nyamuk.”

Setelah saya tunggu lama, ternyata hanya Baim yang memberi komentar di
status tersebut.

Sangat disayangkan memang. Status yang cukup menarik seperti itu hanya
punya seorang komentator. Sepertinya lain kali Radhit harus menambahkan
kalimat, komentar yang kamu dapat langsung saya kirim lewat hape
saya lho seperti yang sering diucapkan oleh artis di tivi-tivi biar statusnya
banyak yang memberi komentar.

Dan meskipun saya sendiri sempat merasa galau kebingungan. Akhirnya
saya punya pendapat sendiri mengapa kok sampai ada makhluk yang berna-
ma nyamuk. Inilah pendapat saya.

Suatu ketika, ada seekor nyamuk terlihat begitu lemah. Pada-
hal di sekitarnya banyak sekali orang berlalu lalang silih
berganti. Maklum, namanya juga di stasiun kereta api.

“Hai nyamuk, mengapa engkau lemah?”
”Saya lapar. Sudah lama belum makan“, jawab sang nyamuk.
“Hah? Bukankah disekitarmu banyak manusia? Apakah en-
gkau tak bisa menggigit lagi?”
”Aku bisa menggigit kok, tapi aku nggak bisa menggigit orang-
orang ini”
“Kenapa, wahai nyamuk?”
”Karena mereka adalah orang-orang yang mendapat nafkah
dari cara yang tidak halal. Dan aku takut makanan mereka itu
menjadi bagian dari diriku”

Kalau pendapat saya sih, nyamuk itu ada agar kita bisa belajar darinya
Pernah gak sih kita membayangkan kalau nyamuk yang selama ini se-

lalu kita maki-maik ternyata juga bisa memberikan pelajaran yang sungguh
berharga bagi kita?

Ok, itu tadi sedikit kisah tentang nyamuk yang bisa saya sampaikan.
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Pertanyaannya sekarang, kalau menurut pendapat teman-teman sendiri,
mengapa kok ada makhluk yang bernama nyamuk?

inspired by : postingan pak budi rahardjo

Nikmat yang Sering Terabaikan
Sunday, March 13, 2011

Sabtu kemarin, aku dan teman-temanku anak IA-5 secara khusus pulang
kampung demi menjenguk seorang teman yang baru saja kecelakaan.

Sebelumnya, pada hari jumat, aku dan teman-teman sebenarnya sudah
berniat untuk menjenguknya di RS. Haji. Tapi karena berdasarkan info te-
man SMA yang satu jurusan dengannya (T. Mesin ITS), dia sudah dimutasi
ke RS. Gatoel oleh kedua orangtuanya. Jadi, mau tidak mau, aku dan teman-
teman harus menjadwal ulang rencana untuk menjenguknya. Dan akhirnya
diputuskan hari sabtu kemarin waktu untuk menjenguknya.

Di hari-H…

Seperti biasa, yang datang nggak sampai setengah dari jumlah teman satu
kelas ketika SMA.

Sangat disayangkan memang. Kebersamaan yang dulu sempat dirajut sela-
ma SMA, ketika sudah lulus sangat sulit untuk dijaga keadaannya.

Oleh karenanya, pesan saya pada teman-teman yang masih SMA dan pada
teman-teman Mahasiswa yang masih di tahun pertama kuliah.

Enjoy the time you’ve been together, because nothing last
forever

Setibanya di RS. Gatoel…

RS. Gatoel masih seperti 3 tahun yang lalu. Hampir tidak ada banyak pe-
rubahan selain ditambahkannya beberapa kamar VIP di sebelah barat.

Dan setelah selesai tanya pada resepsionis, kami semua langsung menuju
ke ruang VIP 105, tempat dimana kawan saya dirawat.

5 menit kemudian…
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Kami sudah di depan ruang VIP 105. Dan tidak ada seorang pun yang mau
mengetuk pintu. Alhasil, aku menjadi orang yang pertama mengetuk sekali-
gus yang pertama masuk.

MasyaAllah. Ternyata teman saya terluka cukup parah. Dengan kepala
penuh balutan perban, patah tulang tangan, ditambah lagi tubuh tidak bisa
digerakkan.

Aku yakin, pada saat itu, bukan aku saja yang merasa tidak percaya den-
gan apa yang terlihat di depan mataku. Karena sesaat sebelumnya, aku
dan teman-teman sudah berniat untuk menggoda dan menjahilinya dengan
memberikan nota belanjaan oleh-oleh padanya pada saat berpamitan. Tapi
mengingat keadaannya sangat memprihatinkan, akhirnya “niat gila” terse-
but batal dilaksanakan.

Selama di dalam ruang, aku dan teman-teman banyak bertanya tentang kro-
nologis kejadian kepada ibunda teman saya tersebut. Meskipun ada juga
beberapa orang yang hanya diam mendengarkan.

Setelah hampir 30 menit kami berada di sana, akhirnya kami pamit undur
diri ketika jam di dinding sudah menunjukkan pukul 17.30.

Dari sana, saya banyak belajar.

Seringkali hal-hal yang paling berharga bagi kita itu baru akan terasa berhar-
ga ketika kita sudah tidak lagi memilikinya. Oleh karenanya, selalu syukuri
nikmat yang kita dapatkan. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekayaan,
nikmat waktu luang, maupun nikmat-nikmat yang lain.

Untuk kawan saya, Mbembeng

Get well soon, boy…

Terakhir dari saya,

Seindah-indahnya rencana kita, masih lebih indah rencana-Nya untuk kita.
(Sang Pembuat Jejak)

Dibalik semua rencana-Nya, pasti ada butiran hikmah tersimpan di sana.
(Ahsan )
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Surat untuk Dikti
Wednesday, March 16, 2011

Yth.

Kepala Dp2M Dikti

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan penuh hormat,

Perkenalkan, saya Ahsan. Salah seorang mahasiswa tahun ketiga di kam-
pus perjuangan, ITS (Institut Teknologi Surabaya Sepuluh Nopember)
Surabaya yang alhamdulillah tahun ini PKM-nya mendapat pendanaan (la-
gi) oleh Dikti.

Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak
dan Ibu para reviewer Dikti yang telah meluangkan waktunya untuk menilai
lebih dari 20 ribu proposal PKM non-GT yang telah di-submit oleh seluruh
mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia. Yang termasuk 1122 proposal
dari ITS di dalamnya.

Tak lupa, saya juga berterima kasih banyak kepada pemerintah, khususnya
Dikti yang telah mau mendanai proposal PKM kami. Sehingga saya dan
teman-teman dari ITS berkesempatan untuk melakukan pengabdian kepada
masyarakat dan berkesempatan untuk mencoba berwirausaha selama masih
bertitel sebagai Mahasiswa.

Sebelum masuk kepada pokok permasalah yang ingin saya sampaikan, saya
ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu para petinggi Dikti.

Kalau boleh tahu, sebenarnya anggaran dana untuk Program Kreativitas
Mahasiswa untuk tahun 2011 itu berapa? Apakah ada peningkatan dari
tahun sebelumnya?

Saya mewakili teman-teman saya yang berharap banyak usulan PKM-nya
bisa mendapat pendanaan secara maksimal merasa telah dikecewakan oleh
Dikti. Mengapa? karena usulan dana yang kami ajukan di dalam proposal
PKM kami telah mendapat pemotongan yang sangat fantastis. Antara 1-
50%.
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Mengapa bisa sampai seperti ini? Padahal tahun kemarin, penyusutan dana
tidak sampai separah tahun ini. Kalaupun ada penyusutan dana, itu pun
jumlahnya tidak sampai lebih dari 20%.

Memang benar, tadi, kami (tim PKM yang didanai dari ITS) memang sem-
pat dikumpulkan dan diberi penjelasan oleh dosen penalaran mengapa hal
itu sampai bisa terjadi.

Dalam forum tersebut, para dosen menjelaskan bahwa penyusutan dana
yang sangat besar itu dilakukan demi pemerataan dan peningkatan jumlah
PKM yang didanai. Dan penyusutan dana secara fantastis ini pula lah salah
satu faktor yang menyebabkan PKM yang didanai tahun ini jumlahnya lebih
banyak daripada tahun sebelumnya.

Oke lah, kalau alasannya memang adalah untuk pemerataan dan pen-
ingkatan jumlah PKM yang didanai saya bisa menerima dan memaklu-
minya.

Satu hal yang masih mengusik pikiran saya adalah, mengapa hal tentang
pemerataan ini tidak dijelaskan sebelumnya ketika proposal belum dikirim
ke Dikti?

Padahal jika informasi diberikan sebelumnya, pasti tidak akan banyak
pihak-pihak yang merasa dirugikan dan merasa sakit hati seperti yang ter-
jadi sekarang ini. Apalagi di dalam panduan PKM tahun 2010 yang telah
direvisi telah disebutkan bahwa masing-masing proposal bisa mengajukan
dana sampai sejumlah 10 juta rupiah.

Saya memang bukan salah seorang yang merasa sakit hati. Karena saya
hanya mendapat penyusutan dana yang tidak seberapa. Dari yang semula
5.9 juta menjadi 5.85 juta.

Tapi ketika saya melihat banyak diantara teman saya yang di proposal men-
gajukan dana lebih dari 9 juta hanya mendapat dana dari Dikti sebanyak
5.85 juta. Saya merasa sangat iba.

Khususnya kepada teman-teman yang mengajukan PKMM dan PKMT.
Karena saya yakin, dua bidang PKM itu memang membutuhkan dana
yang tidak sedikit. Apalagi dua bidang tersebut pada pelaksanaannya ju-
ga banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
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Bersyukur kami tadi mendapat sedikit motivasi tambahan dari tim pe-
nalaran ITS.

“Terbatasnya dana bukanlah penghambat aktivitas. Tapi penumbuh
kreativitas”, kurang lebih begitu pesan tim penalaran ITS kepada kami.

Saya hanya merasa khawatir semua niat baik teman-teman yang ingin
mengabdikan diri kepada masyarakat, yang ingin menerapkan teknologi
tepat guna, yang ingin melakukan penelitian, dan yang ingin menguran-
gi pengangguran, akan menjadi kurang maksimal karena terbatasnya biaya
yang tersedia.

Karena bagaimanapun, muara dari Program Kreativitas Mahasiswa adalah
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dan itu semua tidak
akan pernah terpenuhi jika kita setengah hati dalam mengerjakannya.

Kami sadar, penyusutan dana ini tidak sepenuhnya salah Dikti. Karena pada
kenyataannya, memang ada beberapa proposal yang mencantumkan dana-
dana yang tidak diperbolehkan seperti halnya honoranium, investasi, dan
lain sebagainya.

Saya hanya mohon hal-hal seperti ini tidak terulang lagi di masa yang
akan datang. Lebih baik diinformasikan sejak awal kalau dana maksimal
yang diperbolehkan dalam pengajuan proposal PKM adalah 7 juta tapi ny-
atanya memang didanai 7 juta. Daripada diperbolehkan mengajukan dana
sebanyak 10 juta tapi hanya hanya didanai 6 juta. Karena hal seperti itu
akan membuat sakit hati dan kecewa.

Terakhir, saya mohon doa kepada Anda semua, semoga kami bisa men-
jalankan PKM kami dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun, se-
bagai seorang manusia, kita hanya bisa berencana, berusaha, dan berdoa.
Urusan hasilnya itu semua adalah ketentuan dan keputusan-Nya.

Demikian yang bisa saya sampaikan.

Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Hormat Saya,

Ahsan
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Tentang Studi ke Luar Negeri
Thursday, March 17, 2011

”Study abroad is not option, it is obligation. Studi ke luar negeri itu bukan
pilihan, tapi kewajiban,” seru Pak Ketut Buda (Ketua international office
ITS) meyakinkan para peserta seminar ISD (International Scholarship Day)
yang diselenggarakan oleh BE-LM FTSP ITS hari ini tadi.

Karena memang sudah lama menunggu acara-acara semacam ini di ITS,
tanpa banyak pikir lagi saya langsung mendaftarkan diri ketika tahu ada
acara seminar tentang studi ke luar negeri.

Ya, meskipun secara normal masa aktif saya di ITS masih tersisa 1 tahun
lebih. Setidaknya dengan hadir dalam acara-acara semacam ini saya dapat
memperoleh banyak pengetahuan tentang beasiswa ke luar negeri. Baik itu
mekanisme pengajuannya, persyaratannya, ataupun hal-hal lain yang masih
seputar pengajuan beasiswa ke luar negeri.

Dan akhirnya, harapan saya untuk mendapatkan informasi yang cukup men-
gani beasiswa ke luar negeri terbayar lunas oleh penjelasan para pemateri
ISD BE-LM FTSP ITS yang berasal dari International Office ITS, DAAD
(Jerman), Neso (Belanda), AMINEF (USA), IDP (Australia), Konsulat Jen-
deral Jepang, dan NIS (Malaysia + Belanda) pada hari ini.

Dan tidak sampai di situ saja, di akhir acara juga ada sharing pengalaman
yang cukup menarik dari Mbak Vega (T. Lingkungan 2006) yang sempat
double degree ke Belanda. Dan juga sharing pengalaman dari Pak Kriyo
Sambodho (Dosen T. Kelautan ITS) yang sempat ”mbolang” ke negeri
matahari terbit selama hampir 9 tahun.

Berikut ini beberapa pelajaran yang saya dapatkan dari acara ISD :

1. Hampir semua beasiswa studi ke luar negeri itu mencantumkan per-
syaratan TOEFL 550 ke atas. Jadi, buat Anda yang berniat melan-
jutkan studi ke luar negeri tapi masih belum mencapai tingkat terse-
but, segera upgrade kemampuan B. Inggris Anda sebelum menyesal
di kemudian hari. (it’s like note to myself )
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2. Kuliah di luar negeri itu tidak hanya melulu soal kualitas pembe-
lajaran. Tapi soal pengalaman. Karena pengalaman belajar di luar
negeri tidak akan pernah kita dapatkan ketika hanya studi di negeri
sendiri.

3. Networking. Itulah salah satu manfaat paling besar ketika kita pernah
studi ke luar negeri. Semakin banyak negara yang kita tempati untuk
studi, semakin banyak professor yang kita kenal. Dan hal itu akan
sangat bermanfaat ketika kita sudah kembali ke negeri yang (konon
katanya) gemah ripah loh jinawi ini.

4. Mencari info beasiswa ke luar negeri itu mudah. Tapi mendapatkan
beasiswa ke luar negeri itu nggak mudah.

5. Jika Anda ingin susah-susah dalam mendapatkan beasiswa studi ke
luar negeri. Saya sarankan Anda menjadi dosen. Karena banyak
sekali tawaran beasiswa melanjutkan studi ke luar negeri untuk
dosen.

6. Jika Anda ingin menetap di luar negeri untuk jangka waktu yang
lumayan lama (lebih dari 2 tahun). Akan lebih aman dan nyaman
jika sebelum berangkat Anda sudah punya gandengan (istri atau sua-
mi, red). Karena di luar negeri sana akan ada banyak sekali godaan.
(based on Mr. Kriyo Sambodho’s statement )

7. Open minded, high and sustain motivation, foreign language
profiency, attitude, self-dicipline, never stop trying and looking
something new, start making contact to overseas adalah beberapa
hal yang perlu diperhatikan sejak dini jika kita memang ingin melan-
jutkan studi ke luar negeri. (based on Mr. Ketut Buda’s statement)

Demikian sekelumit kisah kasih di sekolah pengalaman saya setelah
mengikuti ISD (International Scholarship Day) BE-LM FTSP ITS hari
ini.

Semoga bermanfaat. Dan semoga bisa memotivasi kita semua untuk 
melanjutkan studi ke luar negeri.

- Because study abroad is not an option, but an obligation. -
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Wordpress vs Blogspot
Saturday, March 19, 2011

Setelah sempat nge-blog di blogspot selama lebih dari 1 tahun dan di word-
press hampir setahun. Saya bisa merasakan banyak sekali perbedaan antara
dua penyedia layanan blogging gratis ini. Mulai dari kustomisasinya, per-
awatannya, layouting tampilannya, dan berbagai hal lainnya.

Lantas, mengapa akhirnya saya melabuhkan pilihan kepada wordpress?

Kalau saya sih lebih suka wordpress karena wordpress itu :

1. Gratis. Syarat wajib ini

2. Mudah pakainya. Recomended buat yang belum pernah nge-blog se-
belumnya.

3. Simpel. Nggak ribet.

4. Nggak support javascript dan flash. Jadi lumayan cepet loadingnya.

5. Tempatnya narablog yang lebih mementingkan tulisan daripada
tampilan.

6. SEO friendly. Nggak seperti blogspot yang harus susah-susah utak
atik html-nya kalau mau terindeks di search engine. Di wordpress
kita hanya tinggal copy paste kode yang kita dapat setelah mendaf-
tarkan blog kita ke search engine ke dalam textbox webmaster veri-
fication tools.

7. Ada fasilitas statistik perkembangan blog. Jadi gampang mantaunya.

8. Ada fasilitas publicize. Jadi setiap kita menulis postingan baru.
Postingan tersebut akan langsung di share ke akun yang sudah ki-
ta authorize. Bisa ke facebook, twitter, yahoo update, dan windows
live. Lumayan kan buat bantu promosi blog ke teman-teman

9. Keren pastinya. Apalagi setelah ada akun saya juga di word-
press.com. *dilempar botol*

222



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

i
i

i
i

i
i

i
i

Meskipun saya pribadi lebih suka dengan aturan mainnya wordpress.
Bukan berarti blogspot itu kurang bagus. Blogspot juga bagus kok. Apalagi
buat teman-teman yang ingin mendalami html dan css.

Beberapa fasilitas blogspot yang tidak ada di wordpress:

1. Utak atik html dan css blog. Ini adalah nilai lebih paling terlihat men-
colok jika dibandingkan dengan wordpress. Karena tampilan blog
yang memakai blogspot memang bisa dikustomisasi sesuai dengan
kemauan dan kemampuan pemilik blog.

2. Ada fasilitas follow. Jadi bisa punya feed blog-blog yang sudah kita
follow.

3. Support flash dan javascript. Jadi tampilan blog bisa dibuat lebih
interaktif dan lebih menarik.

4. Support adsense. Jadi, bisa sekalian dijadikan tempat nyari duit.

Itu tadi tentang fasilitasnya. Kalau dari segi pengguna, umumnya, penggu-
na blogspot itu didominasi oleh kalangan anak muda yang suka berekspresi
dengan tampilan blognya dan juga pebisnis dunia maya. Sedangkan peng-
guna wordpress biasanya didominasi oleh orang yang ingin belajar menulis,
penulis, jurnalis, dan narablog yang sudah tidak lagi disebut remaja.

Terus, menurut pendapat saya lagi, narablog yang menggunakan wordpress
itu biasanya lebih aktif memberikan komentar dibandingkan narablog yang
menggunakan blogspot. Mungkin karena di blog-blog wordpress itu tidak
ada yang menggunakan fasilitas buku tamu seperti shoutmix, cbox, atau
semacamnya ya. Tidak seperti blog-blog yang ada di blogspot yang seba-
gian besar menggunakan fasilitas tersebut. Yang akhirnya membuat pen-
gunjung lebih banyak yang meninggalkan jejak di buku tamu daripada di
kolom komentar yang tersedia di akhir setiap postingan.

Padahal jika kita tahu, komentar adalah salah satu instrumen penting dalam
pengembangan sebuah blog.

Tidak jarang juga, banyak sekali ditemui narablog yang berhenti nge-blog
karena postingannya tidak pernah mendapat apresiasi (baca : diberi komen-
tar). Apalah artinya blog yang punya pengunjung lebih dari 100 per hari,
kalau postingannya tidak ada yang menghargai dan mengapresiasi sama
sekali.
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Selama kita memutuskan untuk terjun di blogosfer, memakai penyedia blog
apapun nggak ada yang salah. Bahkan membuat blog sendiri dengan tanpa
memakai engine pun nggak salah. Toh memang semua orang punya sel-
era dan punya prioritas masing-masing dalam menentukan keputusan dan
pilihan.

Apalagi tujuan nge-blog memang tidak hanya sebatas membuat website
atau diary pribadi. Nge-blog itu berarti berbagi.

Jadi, yang perlu lebih diperhatikan bukanlah menggunakan penyedia blog
yang mana. Tapi apa yang bisa kita bagi dari blog yang telah kita buat
nantinya.

Terakhir dari saya, apapun penyedia blognya, yang penting kan minumnya
tetap sama. Teh botol sosro. *promo alert*

Inspired by : Pernyatan Pak Suhadi, “Compare apple with apple”. Dan
juga postingan baim yang terbaru.

Kotaku
Sunday, March 20, 2011

Di kotaku.
Hujan dijadikan cindera mata. Boleh kau bawa pulang.
Tapi buat sendiri pelanginya.

Di kotaku.
Pelangi itu seperti gulali. Kalau mau beli. Cukup dengan
senyum dari hati.

Di kotaku.
Senja itu itu seperti sofa. Aku duduk disana. Menunggu-
mu terbenam dalam rasa.

Di kotaku.
Kabut berwarna merah muda. Aku menembusnya ketika
menuju senyum darimu yang kupuja.
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Di kotaku.
Bintang-bintang bertebaran di laut. Kalau mau make a
wish, kau pancing saja. Pakai kail doa.

Di kotaku.
Awan jadi pohon. Aku menaikinya. Merebah pada satu
rantingnya. Mencuri pandang melihatmu dari sana.

Bagaimana menurut Anda tulisan di atas. Sangat luar biasa, kan?

Rahne. Itulah pemilik tulisan di atas. Yang sejak pertama kali berkenalan
dengan timeline twitternya, saya langsung dibuat jatuh hati dengan kemam-
puannya dalam merangkai kata. Maestro kata-kata. Begitu, kalau boleh
saya menyebutnya.

Ya, meskipun sejak 3 tahun yang lalu, saya hanyut dalam dunia informati-
ka. Toh, hal itu tidak membuat saya kehilangan minat pada dunia olah-
mengolah kata. Buktinya, selalu saja ada rasa takjub yang meluap-luap
ketika membaca rangkaian kata-kata yang tidak lazim dan tidak biasa.

Dan karena takjub saja tidak cukup meredakan keinginan saya untuk
melakukan hal yang sama. Berikut ini saya persembahkan kotaku. Dalam
prespektif dan imajinasi saya tentunya.

Di kotaku.
Liburan itu seperti badut pesta. Kalau mau mengundan-
gnya. Cukup dengan tawa. Di kotaku.
Anak sekolah seperti ada aliran listriknya. Tiap kali meli-
hatnya. Senyumku selalu menyala. Di kotaku.
Angin seperti bintang kejora. Kalau mau melihatnya.
Cukup dengan benang dan layang-layang. Di kotaku.
Langit jadi tempat pesta. Kalau mau meramaikannya.
Cukup dengan menggantungkan impianmu di atasnya. Di
kotaku.
Sepi itu seperti udara. Selalu setia menemani kita. Meng-
gantikan teman-teman yang dulu pernah ada. Di kotaku.
Waktu itu seperti kereta. Membawa gerbong pengalaman
dan kenangan. Dengan masinis usaha dan doa. Membawa
kita menuju stasiun cita-cita.
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Itu tadi sedikit kisah tentang kotaku dan kotanya Rahne.

Kalau di kotamu, bagaimana suasananya, kawan?

Berteman dengan Perpisahan
Tuesday, March 22, 2011

Diakui atau tidak. Terkadang kita merasa berat untuk mengikhlaskan keper-
gian seseorang. Entah karena kita sudah terlalu cinta dengan orang terse-
but. Entah karena kita merasa masih berhutang budi padanya. Entah karena
orang tersebut sangat berjasa dalam hidup kita. Yang jelas, pasti ada suatu
hal yang menyebabkan kita sangat merasa kehilangan dengan kepergian-
nya.

Dan tidak hanya kita, dalam sebuah lagunya, Coldplay juga pernah mencer-
itakan hal yang sama

And the tears come streaming down your face
When you lose something you can’t replace
When you love someone, but it goes to waste
Could it be worse?

(Coldplay – Fix You)

Mengikhlaskan itu terkadang memang sama halnya dengan mengingat hal
yang tidak pernah kita tahu sebelumnya. Susah.

Tapi, meskipun begitu, sampai kapanpun, dan sesusah apapun, kepergian
seseorang dari kehidupan kita tidak akan pernah bisa dijadikan pembenaran
untuk melakukan tindakan seperti bunuh diri atau semacamnya. Karena hal
itu memang tidak dibenarkan oleh ajaran agama manapun di dunia.

Satu hal yang perlu kita pahami bersama, perpisahan adalah suatu hal yang
biasa. Apalagi dalam sebuah hubungan yang memang diawali oleh sebuah
perjumpaan. Sekarang tinggal bagaimana cara kita menyikapinya.

Akankah kita terus menerus menyesali kepergiannya?

Akankah kita hanya berdiam diri dan terus menanti hari dimana dia akan
kembali?
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Padahal di sisi lain, kita sendiri juga masih punya hari ini. Yang harus kita
jalani dengan sebaik-baiknya agar tidak menyesal di kemudian hari.

Di sini saya tidak ingin menyalahkan atau bahkan mengadili teman-teman
yang terkadang masih berat menerima kepergian seseorang dari hidupnya.
Karena nyatanya, saya pun pernah mengalami hal yang sama.

Saya hanya ingin teman-teman ingat bahwa kepergiannya dari hidup kita
bukanlah akhir dari dunia. Selalu ingat kawan. Di balik setiap skenario-
Nya bagi kita, pasti ada butiran hikmah yang tersimpan indah di sana.

Maka dari itu, mulai sekarang, mari kita bersama-sama belajar untuk selalu
menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya.

• Karena hari ini akan jadi sebuah kisah klasik untuk masa depan.

• Karena hari ini suatu saat nanti akan kita rindukan.

• Karena hari ini suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan.

Perpisahan itu ada untuk mengajarkan kita arti sebuah perte-
muan dan indahnya sebuah kebersamaan.

Inspired by : Anime 5cm per second

Manusia sering saling berhubungan satu sama lain. Lalu
lambat laun berpisah mengikuti jalan hidup masing-
masing. Bagaikan bunga sakura, yang jatuh perlahan,
berguguran, berpencar dari pohonnya, dengan kecepatan
5 sentimeter per detik.

Belajar dari Pensil
Thursday, March 24, 2011

Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Di sekolah ini…

Tidak ada kebaya,
tidak ada pakaian berdasi.
Tidak ada prosesi wisuda,
yang juga berarti tidak ada pengumuman wisudawan terbaik tahun ini.
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Alih-alih bermimpi mengadakan wisuda yang sangat meriah, ada acara
wisuda saja sudah alhamdulillah.

Sejak didirikannya dulu, tidak pernah ada sejarahnya sekolah yang seder-
hana ini mempunyai siswa lebih dari 50 orang. Biasalah, sekolah-sekolah
swasta dengan bermodalkan dana swadaya seperti ini memang jarang dim-
inati. Apalagi sekolah ini juga sekolah berbasis agama. Yang akhir-akhir
ini sering dianggap sebagai sekolah kasta kedua. Bahkan mungkin ketiga,
setelah sekolah swasta biasa yang tidak berbasis agama.

Tapi, meskipun begitu, saya tidak malu pernah jadi siswa di sini. Bahkan
sebaliknya, saya bersyukur sekali dulu didaftarkan oleh Abah untuk jadi
siswa di sekolah ini. Karena memang ada banyak sekali hal yang mem-
buat saya tidak bisa lupa dengan sekolah ini. Salah satunya adalah para
pendidiknya yang penuh dedikasi. Yang tidak hanya mengajari, tetapi juga
memotivasi dan menginspirasi.

Dan pengajar seperti beliau-beliau sangatlah sulit dicari. Apalagi di zaman
seperti ini. Ketika semua hal diukur berdasarkan materi.

Salah satu pengajar yang paling membuat saya terkesan di sekolah ini
adalah Pak Ahsan. Guru mata pelajaran matematika dan IPA. Yang juga
lulusan sebuah kampus teknik ternama di Surabaya.

Dan hari ini, kami semua siswa kelas IX datang ke sekolah ini demi meng-
hadiri acara syukuran…

Setelah hampir semua dewan guru menyampaikan pesan dan kesannya
kepada kami yang beberapa saat lagi akan masuk ke jenjang SMA, akhirnya
tibalah saat Pak Ahsan untuk menyampaikan pesan dan kesannya kepada
kami.

“Kalian masih ingat saat aku memberikan kalian pensil ajaib dulu?” Pak
Ahsan membuka pembicaraan.

“Ingat pak,” jawab kami semua serempak.

Dulu, 2 hari sebelum UAN, kami memang sempat dikumpulkan untuk
diberi pengarahan dan wejangan sekaligus penyerahan pensil 2B gratis dari
sekolah. Katanya sih pensilnya sudah diberi doa oleh beberapa tokoh ula-
ma. Makanya kami semua berharap dapat menggunakannya ketika waktu
ujian tiba.
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“Dalam forum kali ini, saya tidak akan berbicara banyak. Karena me-
mang sudah banyak sekali yang saya sampaikan kepada kalian selama 3
tahun belakangan ini. Baik itu tentang pelajaran, kepribadian, maupun
yang lainnya”

“Dan sebelumnya, saya mau tanya, bagaimana perasaan kalian ketika dulu
saya menjelaskan bahwa pensil-pensil yang kalian dapatkan dari sekolah
adalah pensil istimewa karena sudah diberi doa?”

“Ada yang merasa lebih pede nggak ketika menggunakan pensil terse-
but?”

Kami semua hanya senyum dan tidak ada yang berani angkat bicara.

“Ya, memang benar pensil tersebut adalah pensil istimewa. Tapi yang lebih
penting lagi. Kepercayaan diri kalian itulah yang lebih berharga. Ka-
mi semua dewan guru yang ada di sini hanya mampu berusaha semampu
kami agar kalian bisa percaya diri menghadapi UAN. Dan pensil itu tadi
hanyalah sebuah perantara yang kami harap bisa membuat kalian lebih
percaya diri. Dan alhamdulillah, usaha kami tidak sia-sia.”

“Selain untuk memberikan kalian kepercayaan diri lebih. Sebenarnya ada
satu filosofi tersendiri dibalik pemberian pensil tersebut. Itu adalah agar
kalian tidak hanya belajar dengan pensil. Tapi agar kalian juga belajar
dari pensil.”

“Kalau kalian perhatikan baik-baik, pensil itu bukanlah sebuah alat tulis
biasa. Setidaknya ada 5 pelajaran berharga yang bisa kita ambil sebagai
pelajaran dari alat tulis sederhana ini.”

”Pelajaran pertama, pensil mengingatkan kita kalo kita bisa berbuat
hal yang hebat dalam hidup ini. Layaknya sebuah pensil ketika menulis,
kita jangan pernah lupa kalau ada tangan yang selalu membimbing langkah
kamu dalam hidup ini. Kita menyebutnya tangan Tuhan. Dia lah yang akan
selalu membimbing kita menurut kehendak-Nya.”

”Pelajaran kedua, dalam proses menulis, tidak jarang kita harus
berhenti beberapa kali dan menggunakan rautan untuk menajamkan
kembali pensil yang sudah mulai tumpul. Aku yakin, rautan ini pasti
akan membuat si pensil menderita. Tapi setelah proses meraut selesai, si
pensil akan mendapatkan ketajamannya kembali. Begitu juga dengan kita,
dalam hidup ini kita harus berani menerima penderitaan dan kesusahan,
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karena merekalah yang akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik
dan lebih dewasa.”

”Pelajaran ketiga, pensil selalu memberikan kita kesempatan un-
tuk mempergunakan penghapus, untuk memperbaiki kata-kata yang
salah. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk memperbaiki kesalahan
yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Karena itu akan membantu kita
untuk tetap berada pada jalan yang benar”.

”Pelajaran keempat, bagian yang paling penting dari sebuah pensil
bukanlah bagian luarnya, melainkan arang yang ada di dalam se-
buah pensil. Oleh sebab itu, jangan pernah menilai orang dari penampi-
lan luarnya saja. Selalu perbaiki akhlak dan budi pekerti kita. Karena
sesungguhnya kemuliaan manusia di sisi Tuhannya adalah karena iman dan
taqwanya.”

”Pelajaran kelima, sebuah pensil selalumeninggalkan tanda atau gore-
san. Seperti juga kita, kita harus sadar kalau apapun yang kita perbuat
dalam hidup ini akan meninggalkan kesan. Oleh karena itu, perhatikan
baik-baik semua perkataan yang kita ucapkan dan semua tindakan yang
kita lakukan. Karena suatu saat nanti, semua itu akan dipertanggung-
jawabkan.”

“Saya rasa, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat
dan semoga setelah lulus ini kalian menjadi orang bermanfaat. Kurang
lebihnya saya mohon maaf, wassalamu’alaikum wr.wb.” tutup Pak Ah-
san.

Dengan berakhirnya pesan-pesan dari Pak Ahsan, berakhir pula postingan
kali ini. Semoga postingan yang agak panjang ini bermanfaat bagi kita se-
mua.

Selamat menunaikan hari kamis. Semoga hari-harimu menyenangkan,
kawan…

- inspired by : Postingan Ami. -
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Diskusi Masalah Pembajakan
Monday, March 28, 2011

Suatu ketika, teman saya, sebut saja dia Febri, seorang mahasiswa low pro-
file dari Lumajang, bertanya pada Baim. ”Mengapa susah-susah ngod-
ing (membuat program, red) pakai notepad++ im? Kan sudah ada
dreamweaver (adobe dreamweaver, red)?”

”Ngapain susah-susah pakai software bajakan kalau dengan software grati-
san saja kita membuat program dengan kualitas sama hebatnya. Lagian
aku kan memang sudah berprinsip untuk tidak menggunakan produk ba-
jakan.” jawab Baim enteng.

”Loh, tapi kan masih enakan pakai dreamweaver. Sudah user friendly,
manusiawi lagi.”

”Coba kamu bandingkan deh. Fiturnya lho jauh lebih lengkap
dreamweaver,” ucap Febri mulai mempengaruhi Baim.

”Ah, itu kan menurutmu. Fitur itu lho cuma masalah saving time.
Kalau dengan dreamweaver kita biasanya tinggal sekali klik langsung
jalan. Di notepad++ kita harus berusaha lebih dengan ngoding sampai
berdarah-darah dulu meng-klik 2 atau 3 kali baru bisa jalan. Gitu aja
kan?”

”Sudahlah, ngapain kamu pakai software bajakan. Nggak kasihan tah sama
developernya?“, seru Baim menyulut perdebatan.

Tidak mau pendapatnya dikalahkan disalahkan, Febri langsung menang-
gapinya. ”Kamu belum tahu ya, crack itu lho cuma strategi penjualan
saja. Coba bayangkan deh, apa mungkin ada orang yang tidak menger-
ti bagaimana software itu dibangun kemudian tiba-tiba bisa menjebol sis-
temnya sehari setelah software tersebut dirilis. Padahal kenyataannya,
crack-crack itu sudah mulai bermunculan sehari setelah software berba-
yar tersebut dirilis. Dari analisa sederhana seperti itu saja kita sudah bisa
memprediksi bahwa yang menciptakan crack itu sendiri sebenarnya adalah
orang dalam perusahaan tersebut.”

”Ah itu kan cuma alibimu saja. Bukti konkritnya mana? Belum pernah
terbukti kan?“, Baim mulai melancarkan serangan balik.
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”Lho, *dengan nada medok khas Lumajang* Sekarang buktinya lho, belum
pernah ada ceritanya pembobol aplikasi dipenjarakan. Padahal mendetek-
si IP Address pengunggah crack pertama itu tidak susah untuk dilakukan.
Tapi mengapa kok para owner aplikasi tersebut tidak pernah menggugat
para cracker? Itu tidak lain adalah karena memang cracker itu merupakan
orang dalam atau kalau bukan begitu, pasti orang sewaan.” jawab Febri
dengan penuh kepercayaan diri. Seperti biasa. Teman saya dari Lumajang
ini memang sangat percaya diri. Meskipun tidak jarang dia dicaci, dimaki,
bahkan direndahkan oleh teman-teman saya yang lainnya. Tapi rasa bang-
ganya terhadap tanah kelahirannya tidak pernah luntur dari hatinya. *kok
jadi nyeritain biografi Febri gini sih *

BTT (Back to Topic)…

”Ok deh, kalau memang seperti keadaannya. Tetap saja, dimana-mana,
yang namanya mencuri itu haram.” sahut Baim.

”Lho, *dengan nada medok khasnya untuk sekali lagi* ini lho nggak nyuri
im. Kalau membobol aplikasi itu diibaratkan membuka pintu kamar. Saya
ini lho sudah dikasih kuncinya sama pemilik kamarnya. Jadi, ya nggak bisa
dianggap mencuri dong. Saya kan dikasih kunci sama pemiliknya.” Febri
mulai terpancing emosinya.

”Kalau dikasih kunci tapi nggak diizinkan masuk, terus bagaimana?”

”Ya nggak mungkin dong, namanya sudah dikasih kunci ya pasti diizinkan.”
Febri menjawab seadanya.

”Apapun namanya, yang jelas membajak itu haram. Udahlah, kalau me-
mang nggak punya uang. Jangan sok-sokan pakai software berbayar deh.
Toh, software gratisan lho sudah mulai banyak bertebaran.”

”Analoginya seperti ini, misalnya sotware itu makanan. Ketika kita ng-
gak punya uang untuk beli makan. Terus di sana ada 2 macam makanan.
Dua-duanya sama-sama bergizi, bedanya, yang satu agak kurang enak tapi
gratis, satunya lagi, enak tapi nggak gratis. Kalau gitu kamu milih mana?“,
Baim mulai merasa menguasai suasana.

”Ya nggak bisa seperti itu dong. Fitur itu nggak hanya masalah rasa im.
Kalau aku sih melihat kelengkapan fitur itu sebagai sebuah gizi. Jadi, ng-
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gak bisa dianggap enak atau nggak enak gitu dong,” Febri membantah se-
bisanya.

”Gizi? gizi itu berhubungan erat dengan manfaat. Dan manfaat itu
berhubungan erat dengan hasil. Sekarang kalau kita memakai software
gratis saja bisa membuat produk yang sama bagusnya dengan hasil karya
orang-orang yang menggunakan software berbayar. Itu berarti ya soft-
ware gratis itu punya gizi yang sama dengan software berbayar. Meskipun
dalam prakteknya, kita harus melakukan usaha yang lebih jika menggu-
nakan software gratis karena fiturnya yang kurang lengkap.“, Baim men-
jelaskan dengan mata berbinar-binar penuh keyakinan.

”Sudahlah, mendebatkan hal seperti ini sama saja mendebatkan sebuah
hal yang nggak akan pernah punya titik temu. Karena kalian masing-
masing tidak punya kesamaan pendapat. Kalau aku sih melihat perdebatan
semacam ini itu seperti halnya perdebatan antara orang Ahmadiyah dan
orang Muslim. Meskipun kamu menjelaskan sampai bagaimanapun, kalau
memang orangnya merasa tidak sesat ya kamu nggak akan bisa membuat
mereka merasa sesat. Karena sesatnya mereka itu kan dalam pandangan
kita. Tapi dalam pandangan mereka pribadi kan mereka tidak sesat. Ja-
di ya, sekarang kita yang harus meningkatkan toleransi. Lakum dinukum
waliya din. Bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku” ucap sayau men-
gakhiri perdebatan sengit dua teman saya yang berbeda pendapat tersebut
dan mengajak mereka berdua untuk makan.

Setelah mengikuti perdebatan tentang pembajakan software antara Baim
dan Febri selama 2 jam kemarin. Saya jadi belajar banyak. Ternyata sela-
ma ini kita sudah berada dalam sebuah lingkaran setan yang sangat berba-
haya. Dari dulu saya selalu merasa bingung karena selama kuliah ini saya
seringkali menggunakan software bajakan. Bagaimana mungkin ilmu saya
bisa berkah kalau belajarnya dengan barang curian? Satu pertanyaan lain
yang sering berkelebat di pikiran. ”Bagaimana mungkin aku nanti men-
carikan nafkah untuk keluargaku dengan menggunakan software ba-
jakan? Tidakkah itu sama saja dengan mencari nafkah dengan meng-
gunakan barang curian?”

Dan atu hal yang membuat saya akhirnya sadar, ”Dalam hidup ini kita
tidak bisa terbebas seratus persen dari yang namanya barang haram,
bagaimanapun itu bentuknya. Oleh karenanya, satu-satunya hal yang
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harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar dan meminta am-
punan kepada-Nya,” begitu kiranya pesan Cak Nun (Emha Ainun Najib,
red) ketika memberikan tausyiah di mana saya lupa. Yang jelas di Surabaya.
Karena saya baru sering mengikuti pengajian beliau ketika berada di (kota
yang konon katanya adalah) kota pahlawan ini.

Saya mengakui, untuk saat ini saya memang berada di jalan yang salah. Tapi
setidaknya saya sadar dan mengakui bahwa hal yang saya lakukan sekarang
ini adalah salah. Dan lebih dari itu semua, setidaknya saya sudah mulai
berusaha untuk beralih menggunakan software gratis. Meskipun belum se-
muanya gratis setidaknya untuk beberapa software seperti antivirus, pdf
reader, browser, mp3 player, IDE (netbeans), dan beberapa software utility
lainnya saya sudah mulai menggunakan yang gratis (freeware atau open-
source, red) daripada yang bajakan.

“Terlepas dari crack itu dibuat oleh developer software tersebut atau
bukan, yang namanya membajak itu ya haram.”, (Ibrahim Musa Ibnu
Syihab a.k.a Baim)

Selamat menunaikan hari kedua (itsnain = senin, red) di minggu ini kawan.
Semoga harimu menyenangkan dan terbebas dari software bajakan.

Surat untuk Adik #3
Wednesday, March 30, 2011

Teruntuk adik pertamaku,

yang sedang nyantri di Pondok Pesantren impianku.

Assalamu’alaikum wr.wb.

Pertanyaan pertama dariku, bagaimana keadaanmu, dik?

Pasti bosan ya, setiap kali aku berkirim surat pertanyaan pertamanya selalu
sama.

Tenang, bukan sampeyan aja kok yang merasakannya. Aku sendiri juga
merasakan hal yang sama. Sama-sama bosan. Tapi karena memang bin-
gung mau memulai percakapan dengan apa. Terpaksa deh, memulai dengan
pertanyaan klise seperti biasa. hehe
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Aku harap sampeyan memakluminya. Karena aku memang bukan Ibu, yang
selalu punya firasat paling tajam diantara semua anggota keluarga kita.

Tentang sms sampeyan jumat kemarin ketika dijenguk ibu, maaf, aku masih
belum bisa memenuhinya. Meskipun sebenarnya sejak beberap bulan yang
lalu, aku sempat beli beberapa buku dan novel. Tapi semuanya tidak ada
yang sesuai permintaan sampeyan. Mungkin bulan depan aku baru bisa
membelikannya. Tunggu saja. Pasti kubelikan kok kalau sudah waktunya
(baca : sudah punya uang).

Oh iya, sekitar 2 minggu yang lalu, Abah, Ibu, dan Ilmi pergi ziarah ke
wali 8 lho. Sampeyan tahu nggak? Atau jangan-jangan sampeyan malah
dibelikan oleh-oleh sama Ibu? Kan biasanya Ibu sering sekali bawa oleh-
oleh banyak kalau menjenguk sampeyan?

Aku sendiri sebenarnya sempat diajak ikut sih. Tapi karena ada beberapa
agenda lain di kampus jadi gak bisa ikut. Dan sayangnya lagi, ketika aku
memesan oleh-oleh batik, waktu itu sudah perjalanan pulang. Jadi ya Ibu
gak sempat membelikan.

Tentang pertanyaanku ketika sms-an jumat kemarin. Kalau memang sam-
peyan sudah sreg dengan mondok ya dilanjut terus aja mondoknya. Apalagi
sepertinya sampeyan sangat berjodoh dengan kehidupan pesantren. Buk-
tinya, sudah 3 semester ini sampeyan selalu mendapat peringkat 1 kan di
madrasah diniyah?

Aku dulu waktu pertama kali mondok juga gitu kok. Meski pada awal-
nya sempat nangis dan gak kerasan. Tapi setelah lewat 1 bulan. Rasanya
nggak ingin cepat-cepat pulang ke kampung halaman. Makanya sampai
teman-teman di pondok seringkali bilang. Gak ada ikatan persahabatan
yang melebihi teman mondok. Karena setahuku memang gak ada tem-
pat menempuh pendidikan yang bisa memberikan rasa kebersamaan seba-
gaimana yang bisa pondok pesantren berikan.

Dan kalau memang sampeyan berminat untuk melanjutkan studi di pergu-
ruan tinggi. Baik itu di dalam negeri atau di luar negeri. Jangan lupa kasih
tahu aku juga ya. Selain minta izin ke Abah dan Ibu tentunya. Biar aku
juga bisa ngasih saran, masukan, sekalian bisa mencarikan info beasiswa
buat sampeyan.
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Tentang semua rencana dalam surat ke-2 dulu yang sempat aku utarakan.
Ada beberapa yang gagal aku laksanakan. Ikut MTQ Mahasiswa salah sat-
unya. Entah kenapa, rasanya suntuk banget akhir-akhir ini. Sepertinya aku
memang harus nyari tempat ngaji kitab lagi. Khususnya tempat ngaji ta-
sawwuf. Karena setahuku, dari dulu, ikut ngaji kitab-kitab tasawwuf itu se-
lalu membuatku selalu ingin memperbaiki diri. Apalagi biasanya yang nga-
jar kitab-kitab tasawwuf itu kan kyai-kyai sepuh. Jadi, ngajinya biasanya
dari hati. Makanya masuknya juga ke hati.

Sampeyan tahu sendiri kan, kalau di pondokku yang sekarang itu nggak ada
ngaji kitabnya. Jadi ya jarang sekali mendapat siraman rohani. Untungnya
ada teman-teman di pondok ada yang punya mp3 rekaman pengajian umum.
Jadi ya lumayan, bisa sedikit mengobati kerinduan akan masa-masa ngaji
kitab sebelum kuliah dulu. Meskipun nggak jarang ada beberapa yang men-
gangkat topik munakahat karena memang momennya pas lagi acara Wali-
matul Ursy. Jadi, nggak jarang pula aku malah ingin semakin malas kuliah
tapi ingin cepat-cepat lulus biar bisa menyegerakan. -__-”

Oh iya, waktu pulang dulu sampeyan kan pernah tanya mp3 lagu-lagu arab
sebagaimana yang sering sampeyan dengarkan di kala ro’an (istilah untuk
kerja bakti bareng di pondok) kan? Ini ada penyanyi yang cukup menarik
dik. Bukan lagu arab sih. Tapi lumayan enak-enak lho lagunya. Nama
penyanyinya Maher Zain. Pernah dengar gak?

Kalau sampeyan belum pernah dengar, ntar waktu pulang tak kasih tahu
deh. InsyaAllah sampeyan pasti suka. Aku aja waktu mendengarkan la-
gunya pertama kali langsung jatuh hati. Kalau sampeyan penasaran, coba
download lagu yang judulnya Barakallahu Lakuma ketika pelajaran kom-
puter. Tak jamin sampeyan pasti langsung membayangkan suasana pernika-
han beneran.

Cukup segini dulu ya, sharing-sharingnya.

Masih ada beberapa kerjaan yang menungguku soalnya.

Dalam doaku di kala pagi dan senja, Namamu kan selalu
kueja.

Semangat Malam!

Wassalamu’alaikum wr.wb.
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Yang dulu waktu kecil sering mengajakmu bermain layangan,

Ahsan.

Twitter : Singkat, Padat, Bermanfaat
Thursday, March 31, 2011

Saya : “Punya twitter gak im?”

Baim : “Buat apa? Facebook lho sekarang fiturnya su-
dah sangat lengkap. Di facebook kamu sekarang bisa chat,
bisa diskusi layaknya di milis dan di forum, bisa nge-blog,
bisa jualan, bisa menambah kenalan, bisa gila-gilaan dengan
teman-teman. Terus kalau sudah kayak gitu, buat apa lagi
bikin akun twitter?”

Memang benar sih. Facebook saat ini sudah menjadi raja social network-
ing. Jauh mengungguli Myspace yang dulu sempat menjadi situs social
networking dengan jumlah pengguna paling banyak di dunia.

One stop website, begitu saya menyebut Facebook. Karena fiturnya yang
begitu sempurna. Sampai pada akhirnya akun social networking saya yang
masih aktif hanya satu. Dan itu adalah akun Facebook.

Tapi itu dulu, sebelum dekNada memberi tahu saya bahwa Gus Mus juga
aktif di twitter.

Meskipun Facebook fiturnya begitu sempurna. Ternyata hal itu tidak bisa
menahan saya untuk tidak aktif di twitter. Bahkan sebaliknya, saya sekarang
lebih banyak mengintip Timeline Twitter daripada News feed Facebook.

Mengapa bisa seperti itu?

Kalau saya sendiri sih, lebih suka berkeliaran di twitter daripada di facebook
karena :

1. Di twitter jarang sekali ada twit yang berisi keluhan.

2. Twitter itu tempat apdet berita paling cepat. Semua kabar paling
apdet biasanya akan berkembang dengan cepat di twitter.
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3. Twitter-an itu menyenangkan. Karena ada fasilitas hashtag, jadi kita
bisa ikut nimbrung membahas sebuah topik yg sama dengan orang-
orang yg tidak jarang belum pernah kita kenal.

4. Twitter-an itu mencerdaskan. Karena twit memang karakternya ter-
batas (140 karakter), mau tidak mau, kita akan terbiasa untuk mem-
buat kalimat yg seefektif dan seefisien mungkin.

5. Twitter itu nggak di-blok di kampus . Memang benar, situs res-
mi twitter sendiri di-blok, tapi kalau kita sudah pernah mengakses
twitter dengan twitter client seperti m.tweete.net, dabr.co.uk, tuit-
twit.com, echofon, seesmic, tweetdeck, dan lain sebagainya. Ma-
ka, ketika mengakses twitter dengan twitter client tersebut kita ng-
gak akan pernah di-blok lagi. Karena memang mengaksesnya tidak
melalui situs twitter secara langsung.

6. Twitter itu universal. Tidak seperti halnya facebook yang biasanya
banyak didominasi oleh anak muda. Twitter penggunanya sangat
bervariasi. Ada ustadz, ada penulis, ada artis, ada mahasiswa, ada
anak SMA, ada makhluk dunia lain, dan masih banyak juga yang
lain.

Menarik kan?

Ok lanjut,

Bagi teman-teman yang sudah mulai beminat twitter-an. Ada beberapa hal
yang perlu teman-teman perhatikan.

1. Kalau kita follow seseorang di twitter, bukan berarti orang terse-
but akan otomatis akan follow back kita. Jadi, saya sarankan
teman-teman berpikir ulang kalau mau follow artis. Daripada ntar
malah sakit hati karena nggak pernah diajak kenalan sama artis yang
bersangkutan.

2. Twitter itu bukan facebook, kawan. Jadi, jangan sering-sering men-
geluh di twitter. Fakta membuktikan, salah satu alasan unfollow sese-
orang adalah karena orang yang bersangkutan seringkali mengeluh.
Silakan baca keterangannya disini kalau nggak percaya.
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3. Twitter-an itu akan lebih menyenangkan jika yang kita follow adalah
orang-orang yang menyenangkan. Jadi, selain orang yang Anda ke-
nal. Saya sarankan Anda follow orang-orang yang twit-nya menarik,
kreatif, atau bermanfaat.

4. Twitter-an itu akan lebih enak jika kita menggunakan twitter client.
Twitter client itu seperti halnya mail client. Kalau mail client adalah
program untuk mengakses email, kalau twitter client berarti.. (silakan
disimpulkan sendiri). Dan kalau misalnya teman-teman masih ku-
rang tahu, apa saja twitter client yang bisa teman-teman gunakan.
Silakan lihat di sini, untuk melihat semua list twitter client yang terse-
dia dan yang paling banyak digunakan. Kalau saya sendiri sih bi-
asanya lebih sering menggunakan m.tweete.net karena cukup ringan
dan cukup mudah untuk digunakan. *special thanks to Ulin for in-
troducing this twitter client to me*

Ok, itu tadi sedikit tentang twitter yang bisa saya ceritakan. Semoga bisa
membuka wawasan teman-teman yang masih merasa asing dengan twit-
ter.

Pada awalnya, twitter-an itu memang terlihat agak rumit. Saya sendiri mes-
ki sudah punya akun twitter mulai pertengahan 2009, nyatanya baru paham
benar apa itu twitter dan bagaimana cara memperlakukannya di tahun 2011
ini.

Dan saya rasa, sebagian besar pengguna twitter merasakan hal yang sama.
Buktinya, orang setenar mas mustova (founder of parampaa, red) pun per-
nah mengalaminya.

Selamat menunaikan hari kelima (khamsah -> kamis, red).

Semoga twitter bisa membuat hidup kita jadi lebih berwarna.

Terakhir dari saya,

Semangat malam, kawan!
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Mbolang ke Kampus Tetangga
Wednesday, April 6, 2011

Kemarin, saya sempat ke Unair. Bukan sekadar untuk memanjakan ma-
ta. Tapi untuk menghadiri acara seminar bertajuk “Peran Pemimpin Mu-
da dalam Pendidikan” bersama Pak Anies Baswedan (Founder Indonesia
Mengajar) dan juga Mbak Najwa Shihab (Presenter acara Mata Najwa).

Dan setelah saya tiba di sana, sangat disayangkan, ternyata anak ITS yang
datang nggak seberapa. Padahal di saat yang sama, anak Unesa yang kam-
pusnya relatif lebih jauh dari kampus C Unair saja banyak yang menyem-
patkan diri untuk hadir di sana.

Suasana di dalam Auditorium Kampus C Unair

Saya akui, acara ini sepertinya memang kurang terpublikasikan di ITS.
Karena saya sendiri pun tahu acara ini bukan dari ITS, tapi dari teman SMA
saya yang kuliah di Unair. Tapi saya rasa kampus-kampus di luar Unair pun
sama.

Ok lah, mungkin nggak banyak mahasiswa ITS yang berminat menjadi seo-
rang pengajar muda setelah lulus dari ITS nantinya. Tapi ya masa nggak ada
rasa penasaran sama sekali sih sama gerakan yang sangat menarik seperti
ini? Padahal acara kemarin kan cukup murah dan cukup terjangkau bagi
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anak ITS. Dengan membayar 10 ribu rupiah saja kita sudah berkesempatan
untuk bertatap muka dengan Mbak Najwa + mendapat materi dari Pak Anies
+ dapat snack, blocknote, dan sertifikat lagi. Murah meriah kan?

Sepertinya anak ITS sudah terlalu sibuk dengan dunianya dan
tugas-tugas kuliahnya. -__-”

Selama acara berlangsung, saya sempat kecewa karena soundnya nggak
jelas. Dan setelah acara berjalan sekitar 1 jam lebih, akhirnya saya bisa
menyimak penjelasan Pak Anies Baswedan dengan seksama setelah diajak
dekNada mencari tempat yang strategis, yakni di dekat sound system.

Dan siapa sangka, pindah tempat duduk di belakang sound system terny-
ata bisa membawa rezeki juga. Khususnya bagi dekNada, yang akhirnya
bisa bertanya dan mendapat souvenir berupa Poloshirt dari Metro TV dan
beberapa souvenir lain dari Indonesia Mengajar. Selamat Nad.

Oh iya, meskipun disebutkan bahwa acara kali ini adalah seminar. Tapi
entah karena pematerinya adalah founder gerakan Indonesia Mengajar. Se-
hingga dalam pelaksanaannya, materi yang diberikan lebih banyak tentang
gerakan Indonesia Mengajar. Baik itu asal usulnya, perjalanannya, maupun
rencana pengembangan ke depannya.

Berdasarkan penjelasan Pak Anies, gerakan Indonesia Mengajar ini mem-
punyai 2 tujuan utama. Yakni, untuk membantu meningkatkan pemerataan
pendidikan di daerah pedalaman. Dan juga untuk memberikan pengalaman
kepada para pengajar muda tentang bagaimana rasanya berada di tengah-
tengah masyarakat terpencil.

Karena menurut analisis beliau, salah satu penyebab tidak majunya In-
donesia adalah karena kebanyakan orang-orang yang berwawasan luas
dan berpendidikan tinggi itu tidak paham bagaimana kondisi bangsanya
sendiri. Padahal di sisi lain, mereka adalah orang-orang yang diharapkan
bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa ini.

Bagaimana mungkin bisa menyelesaikan masalah kalau kita
sendiri tidak tahu masalahnya, bukan begitu kawan?

Setelah Pak Anies selesai memberikan materi. Tibalah saatnya Mbak
Najwa untuk membuka sesi tanya jawab bagipara peserta seminar yang
(katanya sih) berjumlah 4500 orang. Dan dari semua pertanyaan yang
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dilontarkan oleh peserta, ada 2 pertanyaan yang cukup menarik perhatian
saya.

Pertanyaan pertama,

“Apa hal paling sulit yang biasa dihadapi oleh pengajar muda selama di
lapangan?”

”Hal paling sulit bagi pengajar muda adalah ketika keberadaan mereka
dianggap biasa oleh masyarakat setempat. Karena faktanya, seringkali
para pengajar muda itu memang dipandang sebelah mata oleh masyarakat
setempat. Dan itulah tantangan terberat seorang pengajar muda, men-
gubah paradigma dan meyakinkan masyarakat setempat bahwa pendidikan
adalah suatu hal yang penting,” jawab Pak Anies meyakinkan.

Pertanyaan kedua,

“Berdasarkan informasi yang saya terima, jumlah pengajar muda kan
hanya sekitar 51 sampai 69 kan pak, padahal jumlah pendaftarnya ribuan.
Lantas, bagaimana jika orang-orang yang tidak terpilih tersebut akhirnya
malah sakit hati dan tidak punya obsesi untuk menjadi pengajar lagi?”

“Saya akui. Itu memang salah satu masalah yang saya khawatirkan muncul
di lapangan. Tapi saya yakin, jika orang tersebut sudah mendaftarkan
diri untuk menjadi pengajar muda, pasti dia punya perhatian lebih kepa-
da pendidikan. Untuk saat ini, kami memang belum bisa memberikan so-
lusi atas masalah tersebut. Tapi gerakan Indonesia Mengajar ini sebe-
narnya memang tidak bertujuan untuk menyelesaikan semua permasala-
han pendidikan di Indonesia. Karena kami yakin kami tidak akan mam-
pu melakukannya. Indonesia Mengajar ini hanyalah salah satu upaya un-
tuk memberikan penyadaran akan pentingnya pendidikan. Dan kami harap
bukan hanya kami yang melakukan kampanye seperti ini. Dan untuk itulah
program ini dinamakan Gerakan. Karena kami inginmengajak Anda se-
mua untuk berhenti mencaci dan mulai bergerak untuk mencari dan
memberikan solusi. Dan Alhamdulillah, di beberapa tempat, sudah mu-
lai ada gerakan-gerakan serupa. Di Makassar sudah mulai ada gerakan
Makassar Mengajar. Dan beberapa waktu yang lalu, di ITB juga mulai
diresmikan gerakan ITBMengajar. Yang bertujuan untuk memberikan ke-
sempatan kepada mahasiswa ITB untuk mengajar sebelum lulus. Semoga
ke depan, akan lebih banyak lagi gerakan-gerakan semacam ini,” pungkas
Pak Anies.
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Meski saya dan dekNada sempat pindah tempat duduk beberapa kali kare-
na gak puas dengan soundnya yang kurang jelas. Saya akui, acara seminar
“Peran Pemimpin Muda dalam Pendidikan” yang diselenggarakan oleh Un-
air kali ini sangat mengesankan dan juga memuaskan mata, meskipun itu
nggak lama.

Menjelang Akhir Acara

Demikian sekelumit kisah tentang perjalanan mbolang saya ke kampus
tetangga. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita
semua.

Selamat menunaikan hari keempat di minggu ini (Arba’ah -> Rabu). Se-
moga kita semua bisa menjadi orang yang memiliki perhatian lebih kepada
pendidikan di negeri ini.

Menjaga Konsistensi Nge-Blog
Thursday, April 7, 2011

Seperti halnya yang dulu pernah saya ungkapkan di salah satu postingan di
blog ini, selalu saja ada alasan untuk berhenti nge-blog. Entah itu karena tu-
gas kuliah semakin banyak yang terlantar, entah karena postingan tidak per-
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nah ada yang memberi komentar, entah karena tidak ada hal yang menarik
untuk dibagi, entah karena tidak ada inspirasi, entah karena hilang motivasi.
Selalu saja ada alasan untuk hiatus dan berhenti.

Nge-blog itu memang seperti halnya hobi-hobi yang lain, tidak semua orang
merasa nyaman untuk terus-terusan berbagi. Bisa jadi, di suatu titik, blog
terasa membebani. Oleh karenanya tidak jarang pula, di tengah perjalanan-
nya, banyak kita temukan blog yang akhirnya mati terkapar ditinggal pemi-
liknya.

Kalau kalian pernah mengalami hal seperti itu, jangan cemas, kawan. Se-
mua blogger juga pernah mengalaminya kok.

Jangankan blogger, programmer aja kadang merasa bosan kok
dengan pekerjaannya sebagai programmer.

Kalau kalian sedang mengelola blog dan merasa tidak punya hal-hal
menarik lagi untuk dibagi, berikut ini ada beberapa tips mempertahankan
konsistensi nge-blog yang bisa kalian coba :

1. Jadilah diri sendiri. Maksudnya jadi diri sendiri di sini adalah jan-
gan paksakan diri kalian untuk menulis hal-hal yang tidak kalian mi-
nati atau tidak kalian sukai. Karena itu akan membuat kalian merasa
terbebani. Tuliskan saja hal-hal yang kalian sukai. Karena itu akan
membuat kalian merasa bebas dan tidak terbebani.

2. Setiap kali ada ide, catat idenya sesegera mungkin, meskipun
tidak sedang di depan komputer. Tuliskan ide tersebut di hp atau di
buku catatan. Intinya, jangan biarkan ide itu hilang sebelum berkem-
bang.

3. Bacalah kembali tulisan-tulisan lama kalian. Siapa tahu ada ide
untuk menulis hal yang sama tetapi dengan redaksi yang berbeda dan
lebih menarik dari yang pernah ada.

4. Perbanyak mendengar dan membaca. Dengarkan apa yang orang
lain sampaikan dalam percakapan, ingat-ingat apa saja hal menarik
yang sedang dibicarakan. Baca-baca media massa, blog orang, atau
bisa juga note FB, status FB, dan celetukan yang tersebar di twitter.
Semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak yang bisa kita
bagi.
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5. Biasakan untuk berbagi apa yang pernah kita tulis di blog. Baik
itu melalui facebook, twitter, ataupun melalui media yang lain. Se-
makin sering kita berbagi, semakin besar kemungkinan blog kita un-
tuk dikunjungi dan dikomentari.

6. Perbanyak silaturahmi, karena silaturrahmi itu bisa meman-
jangkan umur dan menambah rezeki. Coba datang di acar kopdar
(kopi darat, red) atau sesekali coba berkunjung ke blog teman-teman
kalian ataupun ke blog-blog orang yang belum pernah kalian kenal
sebelumnya. Jangan lupa tinggalkan jejak (baca : komentar) setiap
kali berkunjung ke blog orang lain. Seperti kata OmIsaac Newton,
Reaksi itu ada karena ada Aksi. Jadi, kalau blog kita mau dikenal,
kita juga harus mau mengenal blog orang lain dong.

7. Paksakan untukmenulis. Terkadang yang membuat kita malas nge-
blog adalah karena kita sudah terlalu nyaman dengan state dimana ki-
ta berada. Khususnya state pada saat kita sudah tidak pernah menulis
untuk waktu yang cukup lama. Sehingga mengakibatkan kita tidak
mau beranjak dari sana. Padahal tidak jarang kenyamanan itu akan
menghambat perkembangan kita. Seperti kata Mas Yaumil (Planolo-
gi ITS, 2006) kepada dekNada, ”Kita akan semakin cepat menjadi de-
wasa di lingkungan yang tidak nyaman bagi kita“. Oleh karenanya,
jika kita ingin konsisten untuk nge-blog ya mau tidak mau kita harus
memaksakan diri kita untuk tetap menulis dan berbagi. Meskipun
terkadang itu tidak nyaman di hati. Bukan begitu, kawan?

Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi
masukan buat kawan-kawan yang selama ini merasa kesulitan untuk men-
jaga konsistensi nge-blog.

Untuk membuat blog, kita butuhkemampuan. Untuk menjaga
konsistensi nge-blog, kita butuh kemauan.

Semangat Malam!

Semoga hari-harimu senantiasa bermanfaat dan menyenangkan, kawan.

- Sumber bacaan utama : Buku panduan nge-blog karangan Nonadita -
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Cinta Itu
Monday, April 11, 2011

Cinta itu teman, bagi yang merasa kesepian.

Cinta itu sahabat, bagi yang tidak punya tempat curhat.

Cinta itu guru, bagi yang haus ilmu.

Cinta itu bertemu, bagi mereka yang sedang rindu.

Cinta itu berbagi, bagi yang mendapatkan rizki.

Cinta itu kopi, bagi yg hobi begadang di malam hari.

Cinta itu madu, bagi yang hobi minum jamu.

Cinta itu menyapa, bagi yang sedang berjumpa.

Cinta itu merdeka, bagi yang teraniaya.

Cinta itu juara, bagi yang sedang berlomba.

Cinta itu maaf, bagi yang telah berbuat khilaf.

Cinta itu terima kasih, bagi yang berhati bersih.

Cinta itu kamu, yang selalu di hatiku.

Cinta itu kita, yang sudah lama tidak bersua.

Kalau Anda beranggapan bahwa tulisan di atas adalah tulisan seorang yang
sedang di mabuk asmara. Dengan berat hati, saya harus mengatakan,
“Maaf, Anda kurang beruntung”.

Tulisan di atas itu tadi hanyalah kicauan gak jelas saya beberapa hari yang
lalu di Twitter. Mengejutkan memang. Setelah sekian lama saya merasa
nyaman dengan menjadi single dan not available. Eh, tahu-tahu terbesit
hal-hal tentang cinta. Langsung deh, ditulis aja semuanya. Lumayanlah,
hitung-hitung bernostalgia.

Kalau boleh tahu, menurutmu, cinta itu apa, kawan?
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Mari Membaca
Tuesday, April 12, 2011

Kalau dibandingkan dengan koleksi para kutu buku teman-teman sekampus
seperti Fahmi atau Ulin. Koleksi buku bacaan yang saya punya memang
tidaklah seberapa.

Jujur, dari dulu saya memang bukanlah seorang yang hobi membaca. Sejak
MI, nilai mata pelajaran sosial saya selalu di bawah standar. Entah memang
sudah bawaan sejak kecil lebih suka dengan mata pelajaran seperti IPA dan
Matematika. Jadi waktu disuruh membaca rasanya perut langsung mual-
mual, kepala langsung pusing, dan tidak lama kemudian langsung tidak
sadarkan diri. *eh? ngomongin apa sih ini tadi?* *plak*

Ok, saya akui saya memang tidak suka membaca. Mungkin hal ini juga
lah yang membuat saya lebih memilih jurusan IPA daripada jurusan Sosial
maupun Bahasa ketika masih SMA. Dan alasan ini pula yang saya gunakan
ketika memutuskan memilih jurusan teknik dibandingkan jurusan-jurusan
sosial semacam psikologi dan teman-temannya.

Satu hal yang perlu teman-teman tahu, meskipun saya tidak suka memba-
ca. Bukan berarti saya tidak suka membaca semua buku lho ya. Karena
nyatanya saya memang masih sering membaca komik, novel, dan beberapa
buku yang menarik minat saya.

Dan dari semua buku yang pernah saya baca, novel-novel semacam
tetraloginya Andrea Hirata lah yang seringkali membuat saya merasa
hanyut dengan ceritanya .

Makanya nggak mengherankan juga kalau tiap kali membaca novelnya
Bang Andrea saya selalu bermimpi untuk menjadi penulis seperti beliau.
Karena saya selalu menemukan hal-hal menarik dibalik lembar demi lembar
novelnya. Dan sejak kenal novel Tetralogi Laskar Pelangi, saya memang
berubah menjadi agak sedikit lebih rajin membaca.

Saya akui, tidak semua orang mampu duduk berjam-jam di depan buku.
Saya dulu pun begitu. Jangankan duduk berjam-jam bersamanya. Meman-
dangi sampulnya saja kadang bikin perut mual.
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Tapi semuanya berubah ketika teman sebangku saya waktu kelas XII men-
genalkan novel tetralogi Laskar Pelangi kepada saya. Dan sejak saat itu,
saya selalu membeli semua buku karangan Andrea Hirata. Mulai Laskar
Pelangi, sampai novel dwiloginya yang beberapa bulan lalu diterbitkan,
Padang Bulan dan Cinta di Dalam Gelas.

Dan sejak saat itu, saya selalu merasa membaca adalah hal yang sangat
menyenangkan. Jauh dari kesan membosankan seperti yang dulu pernah
saya rasakan.

Dan saat ini. Ketika saya menulis postingan ini. Saya baru saja selesai
membaca sebuah novel berjudul 9 Summers 10 Autumns yang bercerita
tentang kisah nyata perjalanan seorang anak supir dari Batu, Malang yang
bisa sukses jadi direktur di salah satu perusahaan terkemuka di New York.

Dan perlu teman-teman tahu, saat ini saya juga sedang dalam progress
menyelesaikan bacaan saya yang terbaru. “Totto-chan : Gadis Cilik di
Jendela” yang baru saya beli Ahad kemarin bersama Febri, Fahmi, dan
juga Pambudi. Dan sepertinya saya mulai jatuh hati dengan novel yang
mengusung tema pendidikan ini.

Membaca itu layaknya mendaki gunung, kawan. Terasa berat awalnya.
Tapi akan ada kepuasan tersendiri jika kita sudah menjejakkan kaki di pun-
caknya.

Maka dari itu, kawan. Mari kita mulai membaca…

Demi masa depan yang lebih berwarna…

Surabaya, 12 April 2011

Di sebuah laboratorium yang sudah mulai sepi.

Ditemani alunan musik Endah N Rhesa yang mendamaikan hati.

Mari Berhenti Mengeluh
Thursday, April 14, 2011

Hari sudah tidak lagi pagi ketika saya berangkat ke kampus hari ini. Dan
seperti pagi-pagi sebelumnya, hari ini tadi saya berangkat kuliah lewat
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perempatan Panjang Jiwo.

Seperti yang telah teman-teman ketahui, selama di Surabaya saya tinggal di
daerah Sidosermo. Jadi mau tidak mau saya harus selalu melewati perem-
patan yang berada di sisi kali jagir ini tiap kali berangkat ke kampus.

Dan selayaknya hari-hari sebelumnya. Hari ini tadi, untuk yang kesekian
kali saya menemukan pemandangan yang luar biasa ketika menunggu lam-
pu lalu lintas berubah warna. Di perempatan ini.

Tidak seperti kebanyakan pengguna jalan yang biasanya nggak sabar me-
nunggu lampu lalu lintas berubah warna. 2 orang anak kecil yang saya
temui di perempatan jalan ini tadi dengan sabarnya menawarkan beberapa
lembar koran yang dibawanya.

Di saat anak-anak kecil lain seumurannya banyak disibukkan oleh PR dari
sekolahnya. 2 orang anak kecil yang kutemui pagi tadi sudah harus bek-
erja dengan penuh semangat demi menyambung hidupnya. Sangat menge-
sankan bukan?

Sempat muncul rasa iba dalam hati saya dan ingin membeli beberapa lembar
koran yang dibawanya. Tapi karena saya merasa tidak terlalu membutuhkan
koran tersebut jadi saya urung membelinya. *maafkan saya dik, mungkin
di lain waktu saya akan beli koran yang kalian bawa*

Sepertinya saya harus lebih sering bermain-main ke Panjang Jiwo lagi untuk
lebih mengenal mereka ke depannya. Karena dari dulu saya sangat terkesan
dengan anak-anak seperti mereka. Yang begitu gigih berjuang mendapatkan
sepeser uang dengan cara yang halal dan terhormat demi menyambung
hidupnya.

Padahal kita semua kan tahu. Hasil penjualan koran tidaklah sebera-
pa. Apalagi jika dibandingkan hasil mengemis atau mengamen yang
mungkin lebih berprospek untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah yang
lebih berlimpah.

Sebenarnya tidak hanya hari ini saya menemukan pemandangan seperti itu.
Di daerah sekitar kampus, di perempatan jalan yang lain, bahkan di desa
dimana saya dilahirkan, saya seringkali melihat pemandangan yang cukup
memprihatinkan seperti itu.
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Termasuk kemarin malam, ketika saya makan di sebuah warung kecil di
pasar keputih.

Di sana saya melihat seorang bapak-bapak yang mungkin usianya sudah
lebih dari 55. Berjalan pelan dengan memikul banyak sekali mainan anak-
anak yang terbuat dari cangkang bekicot untuk berkeliling di daerah keputih
dan sekitarnya. Padahal pada saat itu waktu sudah menunjukkan lebih dari
pukul 23. Coba bayangkan kalau beliau adalah bapak kita. Masihkah kita
berani meminta tambahan uang saku tiap bulannya?

Dan satu pemandangan lain yang tidak kalah darinya, hampir setiap pagi
ketika masuk gerbang kampus yang ada di depan sakinah swalayan, saya
selalu melihat seorang nenek tua berjualan telur ayam dengan duduk-duduk
di trotoar di dekat TK Sepuluh Nopember sembari menunggu (calon) pem-
beli menghampirinya. Coba bayangkan kalau beliau adalah ibu kita. Masih
beranikah kita menyakiti perasaannya?

Tanpa pernah kita sadari sebelumnya, ternyata banyak sekali
orang-orang hebat di sekitar kita.

Saya sangat menghargai dan mengapresiasi orang-orang seperti mereka.
Yang punya idealisme dan kegigihan untuk tetap berusaha (berjualan, red)
daripada (hanya sekadar) meminta-minta. Padahal mereka sendiri tahu hasil
usaha mereka tidaklah seberapa.

Pertanyaannya sekarang,masih beranikah kitamengeluh setelahmenge-
tahui bahwa hidup kita masih jauh lebih mudah daripada mereka-
mereka yang sudah saya sebutkan sebelumnya?

Maka dari itu, mari kita bersama-sama memanjatkan doa. Agar semoga kita
dijadikan seorang hamba yang mudah bersyukur kepada-Nya, kawan.

Selamat menyambut hari Jumat.

Semoga hari-harimu selalu berlimpahan nikmat dan manfaat.

Surabaya, 14 April 2011

Di sebuah sudut kecil di kampus para pejuang perjuangan.
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Belajar dari Ranah 3 Warna
Sunday, April 17, 2011

Kemarin, saya sempat ikut bedah buku Ranah 3 Warna yang diadakan oleh
teman-teman kajian di kampus.

Ya, meskipun saya sendiri cukup kecewa karena tidak bisa standby sela-
ma berlangsungnya acara karena pada waktu yang sama juga ada monev 3
PKM di gedung UPMB yang lokasinya bersebelahan dengan gedung Pas-
casarjana tempat acara bedah buku ini dilaksanakan. Setidaknya ada be-
berapa poin yang cukup menarik untuk dibagikan kepada teman-teman dari
acara kemarin.

1. Pondok Madani itu Keren.

Saya akui, Abah dan Ibu saya memang tidak punya ketertarikan untuk
memondokkan anak-anaknya di pesantren modern seperti Pondok Madani.
Karena memang pembelajaran agama di pesantren modern tidaklah sedalam
pondok pesantren Lirboyo (Kediri), Sidogiri (Pasuruan), Tebuireng (Jom-
bang), Tambakberas (Jombang), Langitan (Tuban), Genggong (Proboling-
go), dan pondok pesantren salaf lainnya.

Tapi saya sendiri sebenarnya cukup tertarik dengan pembelajaran di pondok
pesantren modern seperti Pondok Madani. Khususnya pada proses pembe-
lajaran bahasanya yang memang lebih menitikberatkan pada praktek ny-
ata daripada penguasaan teori semata. Apalagi dalam acara kemarin Pak
A. Fuadi juga sempat mendemokan bagaimana gaya seorang komentator
turnamen sepakbola di Gontor yang menggunakan bahasa Arab. Kontan,
suasana di gedung Pascasarjana berubah menjadi sebuah stadion sepakbola
di timur tengah.

2. Tugas Manusia itu (Cukup Sampai) Berusaha dan Berdoa “Saya
bukanlah orang yang percaya dengan keburuntungan. Bagi saya, keberun-
tungan adalah kesuksesan yang dicapai setelah beberapa kali merasakan
kegagalan. Setelah mencoba beberapa kali dan akhirnya sukses, itulah ke-
buruntungan (menurut saya). Kalau mungkin ada teman kita yang menurut
kita tidak seberapa berusaha tapi akhirnya mendapat nilai yang lebih baik
dari kita, kita tidak bisa langsung menjustifikasinya bahwa dia beruntung.
Karena mungkin saja dia pernah berbuat suatu kebaikan yang tidak pernah
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kita ketahui atau tidak menutup kemungkinan juga itu adalah hasil upaya
dan doa kedua orangtuanya. Sehingga membuatnya mendapat kesuksesan
yang tidak pernah kita sangka-sangka. Yang perlu kita sadari, tugas kita
sebagai manusia adalah berusaha dan berdoa. Menentukan hasil itu sudah
bukan domain manusia. Oleh karenanya, sebagai manusia kita juga pun-
ya kewajiban untuk tawakkal setelah berusaha semampu kita.” jawab Pak
A. Fuadi kepada salah satu peserta bedah buku yang menanyakan perihal
keberuntungan dan ketidaksesuaian antara usaha yang maksimal dan hasil
yang kurang maksimal.

Selain 2 poin di atas, masih ada 1 lagi poin yang membuat saya cukup ter-
tarik. Panduan menulis novel.

Memang benar, sejak kenal novel-novel semacam Laskar Pelangi, Sang
Pemimpi, 5 cm, 9 Matahari, Negeri 5 Menara, Negeri van Oranje, dan
novel-novel inspiratif lainnya, sedikit demi sedikit, dalam hati saya mulai
tumbuh benih-benih impian untuk menjadi seorang penulis.

Meskipun sampai saat ini saya belum tahu buku semacam apa yang akan
saya tulis nantinya. Yang jelas, kalau seandainya saya memang kesampaian
jadi penulis, buku saya harus bisa menginspirasi yang membacanya.

Ok, kembali ke laptop. Menurut Pak A. Fuadi, menulis buku itu terdiri dari
3 tahap.

1. Why?

Sebelum memutuskan untuk menulis, temukan dulu alasan yang kuat, men-
gapa kita harus menulis? Karena semakin kuat alasan (niat) kita, semakin
besar kemungkinan kita untuk menjadi seorang penulis nantinya.

2. What? Setelah punya alasan yang cukup kuat. Baru selanjutnya kita
tentukan apa yang akan kita tulis nantinya. Kalau mau menulis novel, novel
seperti apa yang akan kita tulis? Apakah fiksi ataukah non-fiksi? Kalau
mau menulis buku, buku seperti apa yang ingin kita tulis? Apakah buku
materi pelajaran sekolah, buku sejarah, ataukah buku materi kuliah? Yang
jelas, buku-buku seperti buku sejarah atau materi kuliah haruslah diawali
dengan proses penelitian yang cukup lama dan tidak sembarang orang yang
bisa menuliskannya.
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3. How? Baru setelah itu kita cari tahu dan kita pelajari bagaimana caranya.
Dan salah satu cara paling memudah untuk mulai belajar menulis adalah
dengan ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi). Jadi, kalau mau jadi penulis
hebat, kita juga harus bisa menjadi pembaca yang giat. Selain itu, tidak
ada salahnya juga untuk beli buku panduan menulis. Beli buku panduan
menulis itu bukan berarti semua yang ada dalam buku panduan menulis
harus kita praktekkan semuanya. Karena semua orang punya style masing-
masing dalam merangkai kata demi kata.

Saya rasa, cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang pengalaman
mengesankan saya ketika mengikuti bedah buku Ranah 3 Warna bersama
Pak A. Fuadi.

Semangat malam,

Keep struggling, kawan.

Surabaya, 17 April 2011

Di sebuah sudut kamar yang penuh impian

Menggugat Emansipasi?
Thursday, April 21, 2011

Kalau kedua adik saya cukup beruntung karena bisa punya ijazah TK. Tidak
demikian halnya dengan saya. Yang tidak pernah mengenyam pendidikan
TK.

Tapi saya tidak pernah menyesali itu semua. Bahkan sebaliknya, saya san-
gat bersyukur. Karena dengan itu, saya bisa diajar langsung oleh Ibu di
rumah setiap harinya.

Sebenarnya waktu itu sudah ada TK di desa saya. Tapi karena TK hanya ada
di SD, dan di MI masih belum ada jenjang pendidikan TK, jadi orang tua
saya tidak menyekolahkan saya di TK. Karena Abah dan Ibu saya tidak mau
anak-anaknya sekolah di sekolah umum. Apalagi untuk jenjang pendidikan
sekolah dasar yang memang sangat vital.

Masih terbayang dengan jelas bagaimana suasana belajar saya waktu itu.
Dengan bantuan sebuah papan tulis yang dibuatkan secara khusus oleh
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Abah, Ibu selalu mengajari saya untuk menulis, membaca, berhitung, dan
juga mengaji di sela-sela kesibukannya di rumah sebagai seorang ibu rumah
tangga.

Dan Alhamdulillah, di usia saya yang masih belia, saya sudah bisa membaca
dan mengaji dengan cukup lancar. Entah mungkin karena mengajarinya
dengan penuh cinta ya, jadi ilmunya bisa cepat merasuk ke dalam dada.

Melihat perkembangan kemampuan saya yang cukup pesat, akhirnya kedua
orang tua saya menyekolahkan saya di MI ketika usia saya baru menginjak
5 tahun. (Note : teman-teman sekelas saya waktu itu rata-rata berumur 6
tahun.)

Ok, itu tadi sedikit prolog dari saya. Topik yang ingin saya sampaikan
dalam postingan ini sebenarnya bukanlah sosok seorang Ibu. Tapi sosok
seorang Kartini.

Saya akui, saya sangat hormat kepada Ibu Kartini. Karena beliau adalah
sosok yang membuka mata kita semua tentang arti penting sebuah emansi-
pasi.

Dan oleh karenanya, saya selalu membayangkan, seandainya Ibu Karti-
ni masih hidup di masa kini. Kira-kira jadi seperti apa ya sosok beliau?
Apakah beliau akan menjadi seorang wanita karir? Ataukah beliau akan
menjadi Ibu rumah tangga yang akhir-akhir ini banyak dipandang sebelah
mata?

Terlepas apapun pilihan beliau jika masih ada di abad ini, saya akan selalu
menghormatinya. Karena saya sendiri memang setuju dengan emansipasi.
Meski pada satu titik tertentu, saya tidak setuju dengan emansipasi.

Dan titik itu adalah saat emansipasi membuat sebagian wanita lupa diri dan
akhirnya lebih sering disibukkan oleh pekerjaannya, daripada (hanya) men-
gurusi anak, suami, dan keluarganya. Yang sebenarnya jauh lebih banyak
membutuhkan perhatian darinya.

Pernahkah kita membayangkan dampak tidak adanya sosok seorang Ibu
di keluarga? Kalau saya sendiri tidak bisa membayangkannya. Kira-kira
bagaimana dampaknya menurut Anda?
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Dampak tidak adanya sosok “Ibu” di keluarga

photo source : http: // www.funnycomicz.com

Saya rasa, tantangan terbesar bagi sosok kartini abad ini adalah bukan la-
gi masalah emansipasi. Karena nyatanya, tindak diskriminasi pada sosok
perempuan sudah banyak berkurang jika dibandingkan zaman Ibu Kartini.
Sebagai contoh kecil, coba lihat SPBU di sekitar tempat tinggal kita. Per-
nahkah kita melihat seorang sosok kartini bekerja di sana? Silakan band-
ingkan dengan keadaan beberapa tahun sebelumnya.

Menurut saya, tantangan terbesar bagi sosok-sosok penerus kartini di abad
ini bukan (hanya) berkarya, tapi juga memiliki perhatian lebih kepada kelu-
arganya. Yang beberapa tahun terakhir ini sering diabaikan dan dianggap
sebagai angin lalu saja. Khususnya bagi kita yang mampu mempekerjakan
pembantu rumah tangga.

Di sini lah, emansipasi itu menguji setiap kartini. Apakah mereka akan
menjadi lengah dan lupa diri karenanya. Ataukah mereka akan tetap teguh
dan tidak pernah tergoyahkan olehnya.

Kalau orang desa, jadi ibu rumah tangga, itu sudah biasa.
Banyak yang bisa melakukannya. Tapi kalau orang kota masih
bisa jadi ibu rumah tangga yang sangat perhatian pada keluar-
ganya, padahal di saat yang sama, mereka juga bekerja? Itu
yang luar biasa.
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Ya, meskipun pada titik tertentu saya merasa cukup kecewa dengan eman-
sipasi. Saya juga tidak boleh menutup mata bahwa saya juga salah satu pro-
duk emansipasi. Kalau bukan karena Ibu saya, kalau bukan karena guru-
guru saya, yang sebagian besar diantaranya adalah seorang wanita. Saya
mungkin tidak akan pernah menjadi sepintar seperti ini.

Oleh karenanya, jika disuruh menilai seperti apakah emansipasi di mata
saya. Saya akan selalu menjawab emansipasi itu layaknya pedang berma-
ta dua. Di satu sisi, emansipasi itu membawa manfaat. Tapi di sisi lain,
emansipasi juga bisa membawa laknat. Semuanya tergantung bagaimana
cara kita melihat dan memperlakukannya.

Sebelum diakhiri, mari kita berdoa dan tentunya berusaha untuk mengin-
gatkan setiap sosok kartini di abad ini agar tidak pernah melupakan tugas
utamanya sebagai tiang utama keluarga dan juga tiang negara.

Sampai saat ini, tiap kali ditanya, siapa orang yang paling
banyak mempengaruhi karakter, watak, dan sifat saya. Saya
insyaAllah akan selalu menjawab, ”Ibu, beliaulah orangnya“.

Malu
Saturday, April 23, 2011

Memang benar, terkadang saya merasa malu. Bahkan mungkin sampai hari
ini. Malu karena tidak bisa menginspirasi diri saya sendiri untuk lebih se-
mangat. Padahal impian terbesar saya adalah menginspirasi orang-orang di
sekitar saya. Coba Anda bayangkan, kira-kira logis nggak sih? Orang yang
nggak mampu menginspirasi dirinya sendiri berusaha untuk menginspirasi
orang lain?

Dan hari ini, saya malu kepada Adit. Seorang anak kecil yang begitu sabar
dalam menjalani hidup.

Saya pertama kali tahu kisah Adit beberapa hari yang lalu dari status Face-
book Habib Ali Akbar bin Agil. Salah seorang pengasuh majelis Riyadhul
Jannah, Malang. Kalau Anda masih belum tahu seperti apa kisah hidup Adit
yang begitu sabar merawat Ibunya yang lumpuh sebagain anggota tubuh-
nya, silakan klik link di samping ini -> klik.
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(*Note : Sebelum nge-klik link di atas, Jangan lupa siap-siap tisu atau sapu
tangan ya. Sangat mengharukan soalnya.)

Dan setelah saya baca berita tentang Adit, ternyata masih ada juga anak
lain yang kisah hidupnya hampir mirip dengan Adit. Sinar namanya. Siswa
kelas 1 SD asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Untuk kisah lengkapnya,
silakan berkunjung ke sini -> klik

(*Note : Ingat, sedia tisu sebelum banjir air mata dibuka link-nya!)

Dan hari ini, Baim menunjukkan sebuah kisah yang tidak kalah memilukan
dari 2 kisah di atas. Adalah Nenek Minah, seorang yang begitu sabar
menjalani hidup dengan tinggal di selokan selama 8 tahun. Terbayang
nggak bagaimana susahnya hidup beliau? Coba bayangkan kalau beliau
adalah Ibu atau Nenek kita? Bagaimana perasaan kita? Masihkah kita acuh
kepadanya?

Kisah hidup Nenek Minah selengkapnya, bisa Anda simak di sini -> klik.

Jadi kepikiran, apa para anggota DPR itu nggak pernah membaca media
massa ya? Kok, masih saja punya keinginan untuk membangun gedung
DPR di saat banyak rakyatnya masih kesulitan untuk mendapatkan tem-
pat tinggal yang layak. Ya, semoga saja beliau-beliau mengurungkan niat-
nya untuk membangun gedung DPR yang menurut saya masih sangat amat
layak untuk ditempati.

Terakhir, marilah kita berdoa bersama-sama, semoga Adit, Sinar, dan
Nenek Minah mendapatkan kemudahan dalam menjalani kehidupan.

(NB : kalau bisa, jangan hanya bantu doa saja ya, kawan )

Selalu syukuri, apa yang kita dapatkan hari ini.

Jangan lupa berbagi, atas apa yang telah kita miliki.

Selamat berakhir pekan, jangan lupa bawa oleh-oleh ya, kalau situ lagi pu-
lang
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Surat untuk Adik #4
Thursday, April 28, 2011

Teruntukmu, yang sedang merajut mimpi di Kediri.

Assalamu’alaikum wr.wb.

Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah selalu tercurahkan atas-
mu.

Tak terasa sudah sampai surat ke-4 ternyata.

Bagaimana kabarmu, dik?

Semoga kamu sehat selalu ya di sana.

Menanggapi permintaanmu ketika dijenguk Ibu 2 bulan yang lalu, aku ng-
gak tahu harus berkata apa. Karena aku bingung buku seperti apa yang ka-
mu minta. Yang jelas, bulan ini aku baru saja beli 3 buku baru. 9 Autumns
10 Summers, Totto-chan : Gadis Cilik di Jendela, dan Ranah 3 Warna, yang
merupakan lanjutan novel Negeri 5 Menara.

Sampai saat ini, aku sendiri baru selesai membaca 2 diantaranya. Dan
sekarang masih setengah jalan menyelesaikan buku Ranah 3 Warna. Dan
sepertinya aku mulai jatuh hati dengan novel yang satu ini. Melihat ada
semacam kesamaan antara kisah hidupku dengan kisah hidup Alif di Ranah
3 Warna. Mungkin besok atau lusa baru akan selesai. Melihat banyaknya
agenda beberapa hari ke depan ini.

Oh iya, ngomong-ngomong terima kasih banyak ya dik, kadonya. Gak
nyangka aku kalau kamu sampai susah-susah membelikan aku kado. Kalau
boleh tahu, dari mana kamu tahu kalau aku lagi ngidam jam tangan? Pada-
hal seingatku, aku kan cuma memesan jam tangan pada salah seorang teman
kuliahku yang baru saja umroh beberapa bulan yang lalu?

Ah, sepertinya karakter kita yang hampir mirip memang sering membuat
kita paham satu sama lain. Bukankah dulu waktu kamu pulang saat liburan
Ramadhan aku juga pernah membelikanmu buku Negeri 5 Menara ? Pada-
hal sebenarnya aku juga gak berniat untuk membelikanmu waktu itu. Eh,
tahu-tahu pada waktu kamu sampai di rumah kamu bercerita kalau wak-
tu perjalanan pulang, ketika sampai di Masjid Agung Kediri kamu sempat
mau beli buku Negeri 5 Menara tapi akhirnya nggak jadi.
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Aku jadi sempat berpikir, apa mungkin ini yang disebut tuah sebuah ikatan
darah?

Oh iya, saat pertama kali membuka kotak jam tangan darimu, aku nggak
sadar kalau secarik kertas yang ada di dalamnya adalah surat yang kamu
tujukan untukku. Tapi karena Ibu bercerita kalau ada surat juga di dalam-
nya. Jadi, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kuambil dan kubaca pelan
semua tulisan tanganmu untukku.

Tahu nggak bagaimana reaksiku waktu baca surat darimu?

Aku tertawa sendiri membaca curhatanmu yang merasa aneh ketika menulis
surat untukku. Haha. Mungkin bagi sebagian keluarga, surat-menyurat an-
tar anggota keluarga adalah hal yang biasa. Tapi tidak di keluarga kita.
Yang orang-orangnya tidak seberapa hobi membuka diri. Makanya, gak
mengherankan juga kalau kita selalu merasa heran tiap kali melihat orang-
orang betah sekali menelepon anggota keluarganya lama-lama. Karena
dalam sejarahnya, keluarga kita selalu hemat pulsa. Selalu hemat kata kalau
sedang mengudara melalui ponsel dan sejenisnya. Entahlah, sepertinya
keluarga kita memang sangat paham benar bagaimana cara mempraktekkan
ungkapan diam itu emas ya.

Ya, sejujurnya, aku sendiri kadang memang merasa aneh menulis surat
seperti ini. Tapi karena aku selalu yakin, bahwa tulisan-tulisan seperti ini
suatu saat nanti akan menjadi sebuah album kenangan yang sangat berar-
ti. Khususnya bagi kita berdua, yang jarang berjumpa dan jarang meng-
habiskan waktu bersama layaknya seorang saudara. Makanya aku selalu
berusaha untuk konsisten menulisnya. Dengan harapan semoga suatu saat
nanti tulisan-tulisan ini bisa kita jadikan sebuah pelajaran dan pembela-
jaran.

Oh iya, diam-diam tulisan tanganmu sekarang semakin bagus ya. Kalau
soal tulisan latin sih aku nggak seberapa takjub melihatnya. Karena seper-
tinya aku masih bisa menyaingimu kalau soal kualitas tulisan latin. Ya, mes-
ki kadang tulisan tanganku acak-acakan. Tapi pada waktu-waktu tertentu,
khususnya pada saat aku rajin menulis, kamu tahu sendirikan bagaimana
tulisan tanganku yang sebenarnya?

Tapi kalau masalah tulis menulis huruf Arab sih, harus kuakui kalau tulisan
tanganku nggak ada apa-apanya dibandingkan tulisan tanganmu. Dan
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sepertinya hanya Ilmi, satu-satunya anggota keluarga kita yang tulisan arab-
nya tidak jauh lebih baik dari tulisan tanganku. Maklum, dia sekarang kan
masih kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Tapi melihat adik kita yang satu ini san-
gat suka dandan (gak seperti kita berdua), kelihatannya tulisan tangannya
nanti juga sepertinya akan semenarik penampilannya.

Mungkin cukup sekian dulu yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa yang
istiqomah sholat malam. Semoga sukses ujiannya. Ingat selalu pesan Ibu
pada kita berdua, Man Jadda Wajada.

Yang sedang belajar jadi panutanmu,
Ahsan.

Menambahkan Baris di Wordpress
Friday, April 29, 2011

Entah kenapa akhir-akhir ini saya merasa ada yang nggak beres dengan
wordpress. Kalau dulu-dulu ketika saya membuat postingan dengan me-
manfaatkan tab visual dan menekan tombol enter beberapa kali. Maka,
secara otomatis waktu di-publish, jarak antar paragraf di postingan akan
sesuai dengan jumlah enter yang kita masukkan waktu dibuat.

Tetapi sayangnya, ternyata metode seperti itu sudah tidak berlaku lagi akhir-
akhir ini. Makanya, jika teman-teman perhatikan dengan seksama, bebera-
pa postingan terakhir saya terlihat kurang menarik karena jarak antar para-
grafnya tidak bisa dimanipulasi.

Setelah berbagai cara saya coba. Menambahkan kode
atau ketika mengedit tulisan dengan mode html misalnya. Tetapi ternyata
masih tetap gagal juga. Akhirnya saya harus menyerah dan bertanya pada
sang dukun sakti kita, Ki Joko Google

Dan setelah saya ubek-ubek selama beberapa saat. Ternyata memang ada
yang nggak bener dengan wordpress akhir-akhir ini. Makanya kita ng-
gak bisa menambahkan karakter enter atau baris baru pada waktu membuat
postingan.

Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Kemarin saya menemukan cara
untuk mengatasinya.
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Kalau teman-teman mengalami masalah yang sama, coba tambahkan kode
tiap kali kalian ingin menambahkan sebuah baris baru di postingan yang
ingin kalian buat. Bagaimana hasilnya, terbukti bisa menambahkan baris
kan?

Jangan lupa, mode postingnya diubah jadi mode HTML dulu seperti ini ya
sebelum menambahkan kode di atas.

Tutorial ini saya dapat dari sini -> sumber bacaan.

Semoga postingan ini bisa sedikit membantu teman-teman yang akhir-akhir
ini kesulitan mengatur jarak antar paragraf di wordpress.

Moral story of this post : Kalau kita memang tidak bisa, jangan
sungkan-sungkan untuk bertanya. Ingat kata pepatah, malu
bertanya, muter-muter deh di jalan

Dskon.com, Deal Aggregator untuk Group
Buying Website

Friday, May 6, 2011

Kalau kalian sempat merasa penasaran dengan keberadaan saya karena
jarang nulis lagi di blog ini. Tenang, kawan. Saya nggak diculik atau kepen-
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garuh cuci otak NII kok. Saya hanya sedang kecanduan chaiya-chaiya ke-
habisan ide untuk menulis. Itu saja masalahnya.

Dan kalau kalian kira pada postingan ini, saya akan membahas NII dan cuci
otaknya, Kematian Osama, Film Tanda Tanya, Kehamilan Krisdayanti yang
mendahului pernikahannya, atau Komisi 8 DPR dengan segala kekurangan
dan kelebihannya. Dengan berat hati, saya harus mengatakan. ”Maaf, An-
da kurang beruntung.”

Pada postingan kali ini, saya nggak akan membahas topik-topik di atas kare-
na sudah banyak teman-teman blogger dan wartawan yang membahasnya.
Sebagai gantinya, saya akan mengenalkan Anda pada sebuah hal yang lebih
menarik dan lebih bermanfaat dari itu semua.

Pernah dengar dskon.com? Ya, dskon.com, itulah topik yang akan saya
angkat pada postingan kali ini.

Kalau kalian masih belum tahu banyak tentang dskon.com. Saya rasa judul
postingan ini sudah cukup untuk menjelaskan apa itu dskon.com.

Kalau kalian pernah tahu apa itu blog agrregrator sebelumnya, kurang
lebih seperti itulah dskon.com. Dan kalau kalian belum tahu apa itu blog
agrregrator, silakan baca penjelasan tentang blog aggregrator di sini.

Bedanya, kalau di blog aggregator kita bisa mendapatkan postingan-
postingan terapdet dari website maupun blog yang telah terdaftarkan di blog
aggregrator tersebut. Kalau di dskon.com kita akan mendapatkan info-info
diskon paling apdet dari website-website group buying yang akhir-akhir ini
semakin banyak berkembang.

Dan kalau kalian masih bingung apa itu Group Buying, Group Buying
adalah sebuah konsep baru yang sedang berkembang di Indonesia. Dealk-
eren.com, disdus.com, ogahrugi.com, adalah beberapa contohnya.

Memang benar, di satu sisi, berkembangnya layanan group buying di In-
donesia beberapa tahun terakhir memang membawa dampak positif berupa
munculnya alternatif baru dalam dunia bisnis internet. Tapi sayangnya, den-
gan semakin banyak bermunculannya berbagai macam layanan group buy-
ing membuat bingung dan menyulitkan para penggunanya dalam memilih
daily deals yang tersedia. Bukankah dulu pernah saya katakan, masalah itu
muncul karena ada pilihan, kawan
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Bayangkan saja. Misalkan kita mau mencari diskon untuk restoran, sudah
tentu kita akan mencari diskon terbaik dari sekian banyaknya penawaran,
kan?. Bayangkan jika kita harus membuka minimal 6 tab di browser un-
tuk 6 website yang berbeda demi memperoleh penawaran terbaik. Belum
lagi harus membaca deskripsi tiap-tiap penawaran dan penjelasan tentang
tipe layanan setiap website group buying di Indonesia. Sangat merepotkan
bukan?

Untuk itulah Dskon hadir sebagai group buying aggregator yang menye-
diakan layanan yang mengumpulkan berbagai penawaran daily deals dan
mengkategorikannya. Dengan adanya Dskon, kita tidak perlu lagi mem-
buka banyak tab untuk membandingkan berbagai daily deals karena dskon
sudah menyediakannya dalam satu halaman. Ya! Satu Halaman!

Jika Anda ingin mencari tentang kategori restoran misalnya, maka Dskon
akan menampilkan semua penawaran yang masuk kategori tersebut dalam
satu halaman dengan berbagai macam informasinya.

Selain itu, Dskon juga memberikan penjelasan untuk setiap website group
buying Indonesia seperti cara pembayaran, kota di mana layanan mere-
ka tersedia dan lainnya. sebagai tambahan Anda juga bisa membaca dan
menulis ulasan tentang website group buying di tempat yang telah disedi-
akan.

Oh iya, di Dskon, semua penawaran yang ada akan selalu di-update seti-
ap harinya. Jadi, jika Anda mendaftar di newsletter-nya, maka Anda akan
mendapatkan kiriman updates tentang penawaran – penawaran terbaru dari
group buying website yang tersedia.

Satu poin yang tidak kalah penting, Dskon juga terintegrasi dengan face-
book. Jadi, dengan begitu, kita bisa lebih mudah untuk mempromosikan
penawaran tersebut ke teman kita.

Dskon sebagai layanan group buying aggregator memudahkan dalam meli-
hat, mencari dan mendapatkan diskon daily deals terbaik sesuai kebutuhan
Anda.

Terakhir dari saya,

Segera kunjungi situsnya. Silakan rasakan sendiri sensasi dan manfaatnya
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Menjadi Mahasiswa = Menambah Satu Dosa
Saturday, May 7, 2011

“Semua manusia itu watak aslinya egois. Kalaupun di kehidupan nyata ki-
ta pernah menemukan seorang manusia yang tidak egois. Hal itu bukanlah
alamiah, tapi merupakan hasil tarbiyah (pendidikan),” seru Ustadz Abdul-
lah Shahab ketika mengisi kajian di kampus beberapa bulan yang lalu.

Masih nggak percaya kalau manusia itu aslinya egois?

Gini aja deh, coba kalian perhatikan, setiap kali kita mengikuti perlombaan
atau kompetisi, kita pasti selalu berdoa untuk menjadi juara kan?

Sekarang coba kita pikirkan secara terbalik, dengan berdoa untuk menjadi
juara, maka secara nggak langsung, berarti kita telah mendoakan agar yang
lain tidak juara. Iya kan?

Gimana? Udah percaya kan kalau watak asli manusia itu egois?

Sedikit curhat ya, sebelum menulis postingan ini, saya sebenarnya hanya
iseng-iseng menjelajah internet dengan berbekal keyword ”dosa-dosa ma-
hasiswa” Eh, tahu-tahu ternyata di sana banyak sekali saya temukan tulisan-
tulisan menarik tentang dosa-dosa mahasiswa. Dan dari semua tulisan yang
saya baca, ada salah satu tulisan yang membuat saya cukup terkesan dan
akhirnya menginspirasi saya untuk menulis postingan yang sedang kalian
baca ini.

Kawan, tahu nggak, kalau dengan menjadi seorang mahasiswa, ternyata kita
telah menambah satu dosa lho. Apa itu?

Memupus harapan dan impian teman-teman peminat jurusan yang
sama dengan pilihan kita. Itulah dosa pertama kita sebagai mahasiswa.

Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena kita egois dan kita merasa
lebih pantas untuk menjadi mahasiswa di jurusan yang menjadi pilihan kita.
Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Karena dalam perjalanannya,
akan banyak kita temui teman-teman kita yang akhirnya diterima di banyak
perguruan ataupun merasa salah pilih jurusan. Sehingga, dengan mudahnya
dia meninggalkan jurusan yang sebenarnya diidam-idamkan oleh banyak
orang.
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Itu masih 1 dosa awal kita ketika menjadi mahasiswa. Belum lagi ditam-
bah dosa-dosa lain seperti… (silakan tanyakan pada diri masing-masing)
semasa kuliah yang (kelihatannya) jauh lebih banyak dan tidak kalah besar
dampaknya.

Maka dari itu, sebagai seorang mahasiswa yang telah melakukan “dosa”,
seharusnya kita mampu memberikan kemampuan terbaik kita guna mem-
bayar dan melebur “dosa-dosa” kita. Bukankah kita juga pernah diajarkan
untuk selalu berbuat baik setelah berbuat jahat agar kebaikan kita mampu
menghapuskan keburukan yang telah kita lakukan sebelumnya?

Oleh karenanya, mari kita renungkan bersama. Masihkah kita bisa tertawa
dan bangga dengan status sebagai mahasiswa?

Terakhir dari saya,
Sadarilah, menjadi mahasiswa itu bukan (hanya) berkah, tapi juga
amanah.

Inspired by :

Ketika kamu masuk ITB, kamu telah menambah satu dosa,
karena telah menyingkirkan ratusan sampai ribuan orang yang
ingin masuk ITB. Dosa itu hanya bisa ditebus dengan menjadi
entrepeneur & menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, jika
tidak, kamu akan menambah 1 dosa lagi karena telah merebut
jatah ratusan penduduk Indonesia untuk bisa mencari nafkah.

(Kusmayanto Kardiman, Mantan Rektor ITB + Mantan
Menristek)

Yang disunting dari postingannya Mbak Risa

Teknik Informatika vs Sistem Informasi?
Tuesday, May 10, 2011

”Sebenarnya lebih bagus mana sih, Teknik Informatika atau Sistem
Informasi?”
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Kalau pertanyaan ini Anda ajukan kepada dukun dan ahli nujum para maha-
siswa jurusan Teknik Informatika. Lebih dari 90% diantaranya saya jamin
akan menjawab “Lebih bagus Teknik Informatika pastinya.”

Begitu pula jika Anda tanya kepada pak polisi lalu lintas mahasiswa Sistem
Informasi. Lebih dari 90% diantaranya pasti akan menjawab, “Lebih bagus
Sistem Informasi lah.”

Dan kalau Anda mengajukan pertanyaan yang sama kepada saya. Saya akan
menjawab, “Relatif, karena di dunia ini nggak akan ada jurusan yang baik
(baca : tepat) untuk semua orang. Yang ada hanyalah jurusan yang baik
(baca : tepat) untuk sebagian orang. Bagi mereka yang lebih suka pro-
gramming, Teknik Informatika tentu akan lebih tepat baginya. Tapi bagi
mereka yang lebih suka mempelajari penguasaan dan manajemen produk
teknologi informasi. Ditambah lagi nggak seberapa suka untuk bereksplo-
rasi dengan pemrograman dan algoritma. Jurusan Sistem Informasi tentu
lebih tepat untuknya”

Dan bagi saya pribadi, membandingkan teknik informatika dengan sistem
informasi itu layaknya membandingkan susu dengan roti. Sampai kapan-
pun gak akan ada konklusi.

Karena bagi yang sedang lapar, tentu akan lebih memilih roti. Begitu pula,
mereka yang sedang haus dan juga tersedak, pasti akan lebih memilih susu
daripada roti.

Idealnya, membandingkan teknik informatika ya dengan sesama teknik in-
formatika. Kalau meminjam istilah salah seorang dosen favorit saya, Pak
Suhadi, ”compare apple with apple“.

Menurut saya, semua jurusan itu sama baiknya. Asalkan jurusan terse-
but sesuai dengan minat kita dan kita ikhlas dalam memilih dan men-
jalaninya.

Karena sebaik apapun jurusannya kalau kita sendiri nggak ikhlas dalam
menjalani kuliahnya ya nggak akan menghasilkan apa-apa selain mengeluh
dan merasa terbebani dengannya.

Bagi teman-teman yang masih bingung mau memilih apa selepas SMA nan-
ti, silakan konsultasi kepada guru BP atau bisa juga dengan mengevaluasi
diri kalian sendiri. Sebenarnya apa yang menjadi minat dan bakat kalian?
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Intinya, kalau milih jurusan, jangan asal lihat passing grade-nya. Tapi juga
lihat, apakah jurusan yang kita pilih sesuai dengan minat dan bakat kita?

Selain itu, pikirkan juga kondisi finansial keluarga, ketersediaan beasiswa,
lokasi dan lingkungan kuliah kita. Ditambah lagi jangan sekali-kali asal
mengikuti pilihan teman kita. Kalau kebetulan teman kita punya minat dan
bakat yang sama sih nggak jadi masalah. Tapi kalau nggak? bisa dipastikan
akan banyak sekali masalah yang akan kalian hadapi selama kuliah.

Oh iya, jangan lupa minta arahan kepada kenalan yang sudah kuliah juga.
Karena impian dan harapan tidak selalu sesuai dengan realita di lapangan.
Bisa saja, jurusan yang pada waktu SMA kalian anggap mudah ternyata
malah jurusan yang paling susah bagi mereka yang sudah kuliah.

Dan yang nggak kalah penting dari itu semua, jangan lupa minta petunjuk
kepada Yang Maha Kuasa. Karena semua yang terjadi di dunia nggak akan
pernah terlepas dari kuasa-Nya.

Kalau sedang berdoa, jangan berdoa untuk dimasukkan ke jurusan B atau
ke jurusan A. Tapi berdoalah agar dimasukkan ke jurusan yang tepat untuk
kalian ke depannya. Supaya nantinya kalau memang ternyata kalian ng-
gak bisa masuk ke jurusan yang merupakan jurusan impian kalian, kalian
nggak kecewa. Karena sejak awal kalian sudah punya prinsip, ”seindah-
indahnya rencana kita, masih lebih indah rencana-Nya untuk kita“.

Oh iya, kalau misalnya kalian punya minat dan bakat di dunia Teknolo-
gi Informasi tapi bingung mau memilih jurusan apa. Karena di sana ada
beberapa pilihan jurusan. Mulai Teknik Informatika, Teknik Komputer, Il-
mu Komputer, dan juga Sistem Informasi. Saya sarankan kalian membaca
bukunya Pak Romi Satrio Wahono yang berjudul, ”Dapat Apa Sih dari
Universitas?“. Karena di sana dijelaskan secara rinci apa sih perbedaan
jurusan-jurusan yang telah saya sebutkan di atas.
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Direkomendasikan untuk peminat jurusan IT

Terakhir dari saya,

Yang terpenting bukanlah jurusannya, tapi apa yang bisa
kita berikan kepada masyarakat setelah lulus nantinya.
Karena mahasiswa yang paling baik bukanlah mahasiswa
di kampus yang paling tinggi passing grade-nya. Tapi ma-
hasiswa paling baik adalah yang paling bisa memberi man-
faat bagi sesama.

Kita Adalah Apa yang Kita Pikirkan
Thursday, May 12, 2011

“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an
act, but a habit.”
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Kurang lebih begitu, pesan Mbak Tina Talisa ketika selesai memberikan
pembekalan teknik presentasi kepada teman-teman kontingen ITS di PIM-
NAS XXIII hampir setahun yang lalu.

Meski kata mutiara tersebut bukanlah karangan Mbak Tina Talisa. Karena
sebelum mengucapkannya pun, Mbak Tina berucap bahwa kata-kata terse-
but adalah salah satu quote paling populer dari Aristoteles. Bagi saya, kali-
mat tersebut tetaplah menawan. Seperti yang melafalkanya

Kalau dipikir-pikir, ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh Mbak
Tina Talisa. Bakat itu dan kemampuan itu seperti halnya cinta, bisa datang
karena terbiasa. Atau dalam istilah kerennya di daerah jawa, ”wiwiting
tresna jalaran saka kuliner kulina”

Dan sejalan dengan itu, hari ini, melalui postingan ini, saya akan berusaha
sedikit menguraikan masalah kebiasaan dan membiasakan. Semoga bisa
bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi Anda semua.

Sebelum saya beranjak lebih jauh tentang masalah membiasakan diri. Per-
nah nggak sih Anda merasa minder, kurang percaya diri, kurang semangat,
kurang beruntung, kurang kerjaan, kurang apa lagi coba? *maaf, saya
mulai ngaco*

Ok, lanjut, kalau Anda pernah mengalami gejala-gejala seperti yang saya
sebutkan di atas. Selamat, Anda berada di tempat yang tepat. Karena pada
postingan kali ini saya akan sedikit membahas topik mengubah kebiasaan
dan membiasakan diri untuk bersikap positif.

Sebenarnya bagaimana sih caranya membiasakan diri bersikap positif?

Kalau tips dari saya sih sebenarnya cukup sederhana. Bagi saya pribadi,
membiasakan diri menjadi pribadi yang positif itu bisa dimulai dari hal-
hal yang sederhana. Dengan mengubah kata-kata yang kesannya gak enak
menjadi lebih enak misalnya.

Ok, sekarang saya mau tanya, menurut Anda, lebih enakan makan yg mana?
Telor 1/2 Matang atau Telor 1/2 Mentah?

Meski dua-duanya sama-sama setengah. Saya yakin Anda semua akan lebih
memilih yang setengah matang. Karena menurut alam bawah sadar kita,
Matang itu lebih enak daripada Mentah.
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Lanjut, kalau Kamu PINTER tapi JELEEK!! dan Kamu JELEEK tapi
PINTER!!! lebih enak didengar yang mana? Yg ke-2 ya?

Ya, meski secara tata bahasa, kedua kalimat tersebut mempunyai makna
yang sama. Adanya kata “tapi” seakan-akan membuat kata kedualah yang
menjadi fokus pengucapan kalimat tersebut.

Seperti halnya jika kita mengucapkan bisa, tapi sulit dan juga sulit, tapi
bisa. Kata kedualah yang akan menjadi fokus perhatian kita.

Contoh yang lain lagi, pernahkah Anda melihat tulisan Dilarang
MEROKOK!? Nggak pernah? Nggak percaya saya Sekarang coba
bandingkan kalimat tersebut dengan Merokok itu DILARANG!? Lebih
serem yang mana menurut Anda?

Intinya, bagaimanapun situasinya, yang penting adalah bagaimana kita
menyikapinya. Karena apapun sikap kita, baik itu positif maupun negatif,
itu semua adalah cerminan diri kita.

Saya yakin dan percaya bahwa semua orang pasti punya problem masing-
masing. Hanya saja, yang membedakan masing-masing pribadi adalah re-
spon mereka terhadap problem-problem yang dihadapinya.

Maka dari itu, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mengeluh dan
merasa tidak kuasa menghadapi cobaan tantangan yang sedang ada di hada-
pan kita maka biasanya kita akan benar-benar tidak bisa melewatinya. Kare-
na di alam bawah sadar kita sudah tertanam keyakinan bahwa kita tidak akan
mampu untuk menghadapinya.

Kalau saya pribadi, suka dengan analogi hidup itu bagaikan gema.
Apapun yang kita teriakkan, itulah yang akan kita dengar kembali nantinya.
Jadi, apapun yang kita tanamkan dalam pikiran kita, insyaAllah itulah yang
akan terjadi nantinya.

Jadi, kalau kita ingin menjadi pribadi yang positif dan tidak mudah putus
asa. Mulai sekarang kita harus menanamkan nilai-nilai positif pada alam
bawah sadar kita. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi penggu-
naan kata-kata negatif dalam setiap status fb, twitter, dan juga perkataan
kita.

270



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

i
i

i
i

i
i

i
i

Seperti yang saya kutip di awal postingan ini, excellence is not an act, but
a habit. Menjadi pribadi positif itu bukan kebetulan, tapi kebiasaan. Oleh
karenanya,

Mari berhenti mengeluh danmulai berusaha keras dengan
bermandikan peluh.

Terakhir dari saya,
Sadarilah. Kita adalah apa yang kita pikirkan, kawan.

inspired by : twit Mas @RanggaUmara

Membuat Aggregator
Monday, May 23, 2011

Halo kawan, bagaimana kabar kalian? baik-baik saja kan?

Maafkan saya jika selama 1 minggu kemarin saya nggak banyak nongol
di blog ini. Karena selama 1 minggu kemarin saya banyak jalan-jalan dan
bersilaturrahmi ke Ponorogo, Mojokerto, dan juga Malang. Padahal ming-
gu kemarin tugas kuliah mulai banyak menghadang.

Dan bersyukur sekali, akhirnya hari ini saya bisa mengakhiri masa lajang
saya kembali menulis di blog jelek ini lagi.

Ok, saya nggak akan bercerita banyak soal petualangan saya ke beberapa
kota di atas. Yang jelas banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang saya
dapatkan selama 1 minggu kemarin.

Dan karena saya bingung mau nulis apa, tolong jangan salahkan saya ya,
jika misalnya di postingan ini saya nanti banyak berbasa-basi

Mengingat Inter Milan, Real Madrid dan Arsenal yang merupakan tim fa-
vorit saya gagal meraih juara di liga musim ini, tidak mungkin saya mem-
bicarakan sepak bola. Karena itu akan membuat saya semakin sakit hati
dan semakin kecewa.

Sebagai gantinya, saya akan menceritakan pengalaman saya dalam mem-
buat blog aggregator beberapa minggu yang lalu saja. Karena siapa tahu,
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setelah baca postingan saya, Anda jadi berminat untuk membuat blog ag-
gregator juga.

Sejarah perkenalan saya dengan si doi blog aggregator
Seingat saya, saya pertama kali dikenalkan blog aggregator oleh Mas Ilman
Akbar. Dan blog aggregator yang saya kenal pertama adalah blog aggrega-
tor mahasiswa Ilmu Komputer UI angkatan 2005. Dan sejak itu, saya mulai
paham apa itu blog aggregator.

Makhluk apa sih sebenarnya blog aggregator ini?
Kalau teman-teman sering berkunjung ke blog ini, saya yakin teman-teman
pasti tahu apa itu blog aggregator. Karena saya pernah menyinggungnya
dalam salah satu postingan saya. Dan kalau teman-teman belum pernah
berkenalan dengannya, blog aggregator adalah sebuah blog yang isinya
merupakan kumpulan postingan dari beberapa source (blog) yang telah di-
tentukan. Dan biasanya sih, postingan tersebut diambil dari rss blog aslinya.
Jadi, jika kita misalnya punya blog-blog favorit yang kita kunjungi setiap
harinya, kita bisa merangkum semua isi blog-blog tersebut dalam sebuah
blog aggregator yang telah kita buat sebelumnya. Jadi, kita tidak susah-
susah membuka satu per satu blog-blog tersebut jika ingin tahu apakah ada
postingan baru di sana.

Dan karena saya penasaran dengannya, akhirnya beberapa minggu lalu,
saya mencoba membuat blog aggregator saya yang pertama.

Pada awalnya, saya (hanya) berniat membuat aggregator untuk menampung
blog teman-teman seangkatan. Tapi karena saya juga hobi hunting info lom-
ba, akhirnya di tengah jalan saya memutuskan untuk membuat blog aggre-
gator yang berisi kumpulan info lomba juga. Eh, tahu-tahu yang jadi duluan
malah blog aggregator info lomba. Ya sudahlah, toh sama-sama blog ag-
gregatornya kan?

Jika teman-teman berkenan, silakan berkunjung ke blog aggregator perta-
ma saya yang berisi kumpulan info kompetisi dan lomba di http: // ←↩
infolomba.uni.cc.

Sebagai informasi tambahan, blog aggregator tersebut dibuat dengan meng-
gunakan domain, hosting, cms, dan template yang gratis dan legal lho.

Ok, itu tadi sedikit pengalaman saya dalam membuat blog aggregator saya
yang pertama. Ya, meski di sana tak saya jelaskan bagaimana step by step
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membuatnya. Saya yakin, jika Anda mau, Anda juga bisa membuatnya.
Karena banyak sekali tutorial dan panduan membuat blog aggregator di
dunia maya.

Terakhir dari saya,
Selamat beraktivitas, kawan.
Semoga hari-hari kalian (selalu) bermanfaat dan menyenangkan.

Ditulis di sela-sela tugas Verval.

Dengan ditemani alunan musik Ikomono Gakari yang mirip Yui.

Wall-E
Friday, May 27, 2011

Bagi para pecinta film animasi, judul postingan saya kali ini tentu tidak
asing lagi tentunya. Ya, judul postingan saya kali ini memang meminjam
judul salah satu film animasi karya Pixar.

Jujur, saya menyesal baru menonton film yang satu ini beberapa minggu
yang lalu. Karena sebelum menontonnya, saya selalu menganggap film ini
tidak cukup menarik. Dan semua anggapan miring saya tentang film ini
berubah total setelah saya menontonnya. Bahkan sebaliknya, saya merasa
film ini adalah film animasi terbaik sepanjang masa. *lebay*
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Wall-E dan Eve

Photo credits : Sumber gambar

Tidak bisa dipungkiri, saya memang telah melakukan dosa besar karena
telah menganggap remeh film karya Pixar. Padahal seperti yang kita tahu,
film-film karya Pixar selalu menjadi film yang wajib ada dalam waiting list
para pecinta film animasi di seluruh belahan dunia setiap tahunnya.

Dan jauh sebelum Dreamworks muncul dan menjadi pesaing utama, Pixar
adalah rumah produksi film animasi paling terkemuka di dunia. Up, Toy
Story, Finding Nemo, Ratatouille, Cars, Monster inc, adalah sederet film-
film karya Pixar yang tidak diragukan lagi kualitasnya.

Satu hal yang membuat saya suka dengan Pixar adalah idealismenya. Jika
Dreamworks memproduksi banyak film animasi setiap tahunnya, Pixar se-
lalu bertahan dengan idealismenya untuk hanya memproduksi 1 film setiap
tahunnya. Dan oleh karenanya, film-film karya Pixar biasanya tidak hanya
memiliki animasi yang mengagumkan, tapi juga memiliki alur cerita dan
penokohan yang sangat kuat.

Up adalah salah satu contoh film Pixar yang sukses mempermainkan emosi
para penontonnya. Dengan alur cerita yang sangat kuat ditambah den-
gan penokohan dan dramatisasi ceritanya yang sangat mengagumkan, tidak
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mengherankan kalau akhirnya Up mendapatkan penghargaan film animasi
terbaik tahun 2009.

Ok, saya akui Up memang pernah menjadi film animasi favorit saya. Tapi
itu dulu, sebelum saya mengenal Wall-E.

Sekilas mengenai Wall-E.
Wall-E adalah sebuah film yang mengangkat tema cukup unik, yakni kam-
panye untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan latar cerita di masa
depan, dimana di bumi waktu itu tidak lagi kita temui kehidupan. Dan yang
tersisa di sana hanyalah Wall-E dan seekor kecoak.

Di bagian awal, saya sempat bingung, dan bertanya-tanya, ”sebenarnya
maunya sutradara ini seperti apa sih? kok aktor filmnya cuma sebuah robot
pengolah sampah dan juga seekor kecoak?”

Namun perlahan, semua pertanyaan saya mulai memudar satu per satu se-
jalan dengan munculnya eve (sebuah robot canggih khas masa depan) yang
ditugaskan untuk melakukan penelitian apakah di bumi ada tanda-tanda ke-
hidupan. Dan setelah itu, saya mulai menikmati alur film ini.

Meski pada waktu itu saya baru menggunakan subtitle ketika film sudah
hampir berakhir, saya tetap bisa leluasa menikmati film ini mulai awal sam-
pai akhir. Karena sang sutradara memang benar-benar menyuguhkan ani-
masi yang luar biasa. Sehingga, meski tanpa subtitle pun ketika menonton-
nya, kita masih bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh sutradara.

Dan meski tidak ada banyak percakapan di sana, saya merasakan ada drama-
tisasi cerita yang luar biasa di dalamnya. Adalah kisah asmara 2 buah robot
berbeda kasta dan berbeda masa yang menjadi sumber dramatisasi di film
ini.

Hal itu bisa kita lihat pada adegan ketika eve sudah menemukan tunas pohon
dan akhirnya mengaktifkan fitur autohibernate yang ditanam dalam tubuh-
nya. Pada saat itu, Wall-E selalu berusaha untuk menghidupkan eve dengan
berbagai cara. Mulai dengan dipanaskan di bawah matahari dengan harapan
bisa memanfaatkan energi sinar ultraviolet sebagaimana dirinya, dengan
memanfaatkan aliran listrik yang ada dalam petir meskipun itu membuat-
nya tersambar olehnya, dan dengan berbagai cara yang lain namun akhirnya
tetap gagal juga. Alhasil, saya pun sempat merasa iba ketika melihatnya
*buka kartu*
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Setelah itu, konflik dalam film ini mulai memuncak ketika eve dijemput lagi
oleh pesawat ulang alik yang mengirimkannya. Dan karena tidak mau ting-
gal sendirian lagi di bumi, Wall-E pun ikut menyusul eve dengan melompat
dan menggantungkan dirinya di badan pesawat.

Mulai scene tersebut sampai bagian akhir film, cerita lebih difokuskan pada
usaha Wall-E dalam menyelamatkan eve yang seringkali konyol dan ten-
tunya akan membuat kita tersenyum mesra ketika melihatnya. Apalagi di
dalam pesawat ternyata juga ada banyak robot-robot lain yang tidak kalah
kocak dan tidak kalah gokil daripada Wall-E. Dan saya jamin, Anda pasti
akan lupa kalau punya tugas ataupun masalah ketika menontonnya.

Dan selain alur cerita, penokohan, juga animasinya, satu poin lain yang
membuat saya suka dengan film ini adalah pesan yang dibawa di dalam-
nya.

Beberapa pesan moral yang saya dapatkan dalam film ini antara lain :

1. Cinta itu butuh pembuktian dan pengorbanan. Usaha Wall-E
dalam menyelamatkan eve menjadi bukti bahwa cinta itu (kadang)
tidak harus diucapkan, tapi harus dibuktikan.

2. Hal-hal berharga itu baru akan terasa berharga ketika kita
tidak lagi memilikinya. Melalui film ini, kita diajak oleh sang su-
tradara untuk menyadari bahwasanya kelestarian lingkungan adalah
hal yang berharga. Oleh karenanya, jangan sampai suatu hari nan-
ti kita menyesal karena hari ini telah menyia-nyiakan dan tidak mem-
perhatikannya.

3. Teknologi itu pisau bermata ganda. Seperti halnya alat-alat yang
lainnya, pada awalnya teknologi hanyalah alat yang bertujuan untuk
memudahkan hidup manusia. Tapi sayangnya, terkadang kita ter-
lalu dilenakan olehnya. Dan dalam film ini, diceritakan bahwa pada
masa yang akan datang, semua orang akan berkomunikasi dan berin-
teraksi melalui dunia maya. Sampai tidak pernah menghiraukan apa
yang terjadi di sekelilingnya dan tidak pernah menyadari bahwa sebe-
narnya ada banyak orang lain di sekelilingnya. Singkat kata, pada
masa itu, semua orang sudah menjadi anti sosial dan tidak mengenal
siapa yang ada di sekelilingnya. Dan sepertinya, iklan dari Thailand
yang satu ini, cukup bisa mewakili apa yang saya maksudkan.
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[youtube= http: // www.youtube.com/watch?v=17ZrK2NryuQ\&w ←↩
=480\&h=297]

Ya, itu tadi sedikit pelajaran berharga dari film Wall-E. Sebenarnya masih
ada banyak pelajaran berharga lainnya. Tapi karena sudah hampir 2 minggu
lalu saya menontonnya, jadi sedikit banyak mulai lupa. Jika Anda ingin
tahu pesan berharga lain yang bisa kita ambil darinya, silakan Anda tonton
sendiri filmnya.

Akhir kata,

Jika sebuah film seperti Wall-E saja bisa menginspirasi kita, sebagai manu-
sia, tentunya kita memiliki kapasitas yang lebih darinya untuk bisa mengin-
spirasi teman-teman kita. Karena menginspirasi adalah tugas setiap insan
yang telah terinspirasi *maksa banget quote-nya*

Seringkali hal-hal yang menurut kita berharga, baru akan
terasa berharga ketika kita sudah tidakmemilikinya. Oleh
karenanya, cintai dan syukuri apa yang (sudah) kita miliki
saat ini.

- PS : Ditulis di sela-sela himpitan tugas yang makin menggila -

Prioritas Hidup
Tuesday, May 31, 2011

Karena merasa tidak ada agenda, hari ini saya putuskan untuk tidak kemana-
mana. Tidak ke kampus, tidak pulang ke rumah, tidak ke sawah, tidak ju-
ga ke rumah tetangga sebelah. Hanya berdiam diri di pondok saja sepan-
jang hari. Hitung-hitung mengembalikan semangat lagi demi meraih mimpi
yang sempat tertunda cukup lama. Sekalin coba merapikan isi laptop juga
isi blog yang sudah mulai tak terurus dan acak-acakan ini

Dan ketika saya coba mengecek isi laptop, di sana saya temukan lumayan
banyak kisah-kisah inspiratif. Dan sekarang saya tahu, ternyata dulu saya
punya hobi semacam ini (mengoleksi kisah-kisah inspiratif dari internet).
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Ok, tidak usah berlama-lama lagi ya. Langsung saja saya tunjukkan salah
satu diantaranya. Semoga bisa menjadi renungan dan pelajaran buat kita
bersama *maaf, saya lupa sumbernya dari mana, jadi tidak bisa mem-
berikan link sumber artikelnya.*

Here it is. Check it out :

Suatu ketika, ada dua kekasih, L (perempuan) dan M (laki-laki)
tinggal saling berseberangan. Mereka dipisahkan oleh sebuah
sungai, yang mengharuskan mereka untuk menggunakan satu-
satunya jembatan penyeberangan yang ada disana setiap kali
mereka ingin bertemu.

Suatu hari, jembatan tersebut rusak dan hancur, sehingga ked-
ua orang tersebut tidak lagi bisa saling bertemu. Waktu terus
berjalan dengan kondisi seperti itu, sampai suatu kali L merasa
sangat rindu dan ingin bertemu dengan M..

Dengan rusaknya jembatan, muncullah sebuah bisnis baru, bis-
nis penyeberangan dengan menggunakan perahu. Dan ada 2
orang laki-laki yang menjalani bisnis penyeberangan tersebut,
masing-masing bernama C dan S.

Dan suatu ketika, L mendatangi C
L: “Bisa Anda tolong seberangkan saya?”
C: “Bisa, asal Anda membayar saya sebesar 5 keping uang
emas”
L: “Saya tidak punya uang sebanyak itu.”
C: “Maaf, kalau begitu saya tidak bisa membantu”
L: “Tolonglah Pak, saya sangat butuh diseberangkan.”
C: “Maaf, Nona. Saya hanya menjalankan bisnis saja. Dan
saya juga punya kebutuhan untuk menghidupi keluarga saya.”

Dengan sedih, L meninggalkan C kemudian ganti men-
datangi S

L: “Bisa Anda tolong seberangkan saya?”
S: “Bisa, asal Anda membayar saya sebesar 5 keping uang
emas”
L: “Saya tidak punya uang sebanyak itu.”
S: “Maaf, kalau begitu saya tidak bisa membantu”
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L: “Tolonglah Pak, saya sangat butuh diseberangkan.”
S: “Hm.. Mungkin saya bisa membantu. Asalkan Nona mau
menemani saya malam ini”
L: (termenung agak lama) “Apakah tidak ada pilihan lain?”
S: “Maaf, Nona bayar saya dengan uang, atau dengan
bermalam dengan saya, hanya itu pilihan Nona.” Karena rindu
yang teramat dalam terhadap M, maka kemudian dengan berat
hati L menyetujui persyaratan S untuk bermalam bersama.

Keesokan harinya, akhirnya L bisa bertemu dengan M. Mere-
ka berdua sangat bahagia dan saling melepas rindu bersama.
Namun setelah berhari-hari kemudian M akhirnya tidak tahan
untuk menanyakan bagaimana cara L bisa menyeberangi sun-
gai sementara jembatan masih belum diperbaiki dan harga se-
wa perahu sangatlah mahal. L menceritakan semuanya tan-
pa ada yang disembunyikan, bahwa akhirnya ia setuju untuk
bermalam dengan S hanya demi usahanya untu bertemu den-
gan M terlaksana, karena dia tidak punya uang sebanyak itu
untuk menyeberang.

Mendengar pengakuan L yang apa adanya dan jujur tersebut,
M sangat marah dan tersinggung. M tidak bisa terima penje-
lasan dari L bahwa semua yang dilakukan L itu adalah semata-
mata karena cintanya terhadap M. M menganggap penjelasan
L hanya alasan semata dan tidak bisa ditolerir, sehingga secara
sepihak lalu M memutusakan L dan menyuruh L untuk melu-
pakan hubungan mereka dan pergi meninggalkan M.

Dengan hati hancur, L pergi meninggalkan M. Tidak dicer-
itakan bagaimana caranya, tapi akhirnya L berhasil menye-
berangi sungai dan kembali. Sekembalinya L menemui H, Se-
orang laki-laki yang menjadi sahabatnya sejak lama. H juga
mengenal M dengan baik, sehingga L dapat mencurahkan selu-
ruh isi hati dan kesedihannya kepada H. H dengan bijaksana
kemudian menenangkan L, dan meyakinkan L bahwa apapun
yang L buat sudah maksimal, dan bahwa L tidak dapat selalu
memaksakan apa yang diinginkan menjadi kenyataan.

Hari demi hari berlalu, hubungan L dan H semakin akrab, dan
akhirnya mereka Justru menjadi sepasang kekasih yang kemu-

279



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

i
i

i
i

i
i

i
i

dian dalam selang waktu tidak lama keduanya melangsungkan
pernikahan.

Dan tugas Anda sekarang adalah :

Dari ke-5 karakter diatas (M, C, H, L dan S), urutkanlah pri-
oritas Anda terhadap karakter yang paling Anda sukai sampai
pada karakter yang paling Anda tidak sukai.
1. … (paling disukai)
2. …
3. …
4. …
5. … (paling tidak disukai)

Tulislah hasilnya di kertas, lalu lihat hasilnya berikut ini:
Sebelumnya, Anda benar-benar sudah mengurutkan karakter-
karakter tersebut sesuai permintaan, kan?

Berikut ini adalah interpretasi dari tiap-tiap karakter yang di-
wakilkan:

M — Moral
C — Career / Money
L — Love
H — Home
S — Sex

Setelah Anda mengetahui arti masing-masing dari karakter
tersebut, maka Anda bisa melihat prioritas Anda dalam hidup
berdasarkan jawaban yang telah Anda susun sebelumnya.

Kisah di atas hanyalah sebuah game sederhana buatan manusia. Yang bisa
benar dan juga bisa salah. Intinya, hidup itu pilihan. Dan pilihan itulah
yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.

Terakhir dari saya,
Selamat menikmati akhir bulan Mei, kawan.

280



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

i
i

i
i

i
i

i
i

Belajar Menjadi Aktor yang Baik
Thursday, June 2, 2011

Disadari atau tidak, masing-masing pribadi kita adalah aktor utama dalam
setiap kehidupan kita.

Saya yakin, sebelum kita semua mendapat mandat untuk menjadi aktor uta-
ma, kita pasti telah menjalani serangkaian proses casting yang tidak pernah
kita bayangkan sebelumnya. Dan mungkin suatu saat nanti kita akan tahu,
bagaimana serangkaian proses casting itu sebenarnya. Atau bahkan seba-
liknya, sampai kapanpun hal itu akan tetap akan selalu menjadi rahasia bagi
kita.

Dan karena sekarang kita sudah terpilih menjadi seorang aktor utama, tu-
gas kita sekarang adalah film kita ini menjadi film yang benar-benar layak
ditonton nantinya.

Kalaupun dalam beberapa scene sebelumnya kita pernah melakukan ade-
gan yang tidak sepantasnya kita lakukan. Jangan sampai itu terulangi lagi
lagi di masa yang akan datang. Karena kita telah sadar bahwa setiap scene
di film kehidupan ini tidak akan pernah dipotong dan tidak akan pernah
diulangi lagi proses pengambilan gambarnya. Oleh karenanya, kita harus
“berakting” dengan sebaik-baiknya.

Syukur-syukur kalau kita bisa menjadikannya sebagai film yang berakhir
dengan indah. Karena kita tidak pernah tahu, sampai kapan proses pengam-
bilan gambar ini akan berakhir.

- Backsound : Coldplay – Speed Of Sound -

Harlah!
Friday, June 3, 2011

Harlah. Saya yakin diantara teman-teman sekalian pasti ada yang kurang
familiar dengan kata-kata yang satu ini. Maklum, kosakata yang satu ini
memang jarang digunakan. Tidak seperti halnya Ultah ataupun Milad yang
akhir-akhir ini semakin sering kita dengarkan. Dan kalau kalian belum tahu
apa itu harlah, harlah adalah akronim dari Hari Lahir
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Lantas, mengapa saya tidak menggunakan istilah ulang tahun?

Karena memang kenyataannya sampai kapanpun tahun tidak akan bisa di-
ulang

Lagian, ngapain juga tahun diulang, kayak mata kuliah aja. Bener nggak?

Kalau Milad, gimana? Kalau Milad sih, setahu saya, itu adalah istilah untuk
menyebut Hari Natal. Kalau nggak percaya, silakan tanyakan pada teman
maupun kenalan Anda yang kuliah di Mesir. Sedangkan untuk menyebut
kelahiran Nabi maupun Ulama, mayoritas umat muslim menggunakan isti-
lah Maulid.

Terlepas dari berbagai kontroversi seputar nama, pada akhirnya saya kadang
setuju dengan ungkapan William Shakespeare, “Apalah artinya sebuah na-
ma”. Toh, apel yang dinamai jeruk pasti akan tetap berasa apel. Meski pada
saat yang sama saya sendiri juga meyakini bahwa nama merupakan doa
*nah, bingung kan?*

Karena sudah bingung, sebaiknya nggak usah kita diteruskan lagi pemba-
hasan mengenai nama ini.

Maaf, itu tadi sedikit prolog yang agak menyimpang dari isi postingan ini.

Tak terasa, genap 1 tahun sudah usia blog yang jelek ini.

Dan sejak pertama kali diadopsi, blog ini sudah berkali-kali mengalami pe-
rubahan. Mulai dari perubahan headline, tagline, tema, dan yang paling
terakhir kemarin adalah perubahan jumlah kategori. Dari yang sebelumnya
punya 45 jenis kategori tulisan, sekarang blog ini hanya memiliki 10 jenis
kategori tulisan. Karena saya penganut madzhab para desainer, “because
simpler is better”.

Dan sejalan dengan bertambahnya usia blog ini, saya ucapkan terima kasih
kepada semua pengunjung blog ini atas apresiasinya selama ini. Karena
tanpa kalian, blog ini tidak akan pernah bisa bertahan. Jujur, tidak pernah
terbayangkan sebelumnya kalau blog ini dikunjungi lebih dari 10.000 kali
di tahun pertamanya. Meski mungkin 5000 diantaranya adalah kunjungan
saya sendiri
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Tak lupa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para komentator yang
sudah berbaik hati meninggalkan jejak di sini serta para inspirator yang
melatarbelakangi dituliskannya beberapa artikel di blog ini.

Semoga kalian semua mendapat balasan yang lebih baik, kawan.

Terakhir, mohon doanya ya agar semoga tulisan-tulisan yang dimuat di blog
ini nantinya bukan hanya (sekadar) catatan. Tapi juga tulisan-tulisan
yang mencerahkan dan bisa membawa sebuah perubahan.

Dan untuk blog ini, selamat menempuh usia baru, kawan.

Teman baikmu, Ahsan.

Backsound : Coldplay – Yellow

ITS itu…
Saturday, June 4, 2011

Entah sudah berapa kali saya mendengar dan membaca berita
yang menyebutkan ITS sebagai Institut Teknologi Surabaya.

Menjadi saudara muda ITB memang membuat ITS seringkali dibanding-
bandingkan dengan saudara tuanya yang satu ini. Sampai-sampai soal nama
pun, ITB yang jadi rujukan utama. Sehingga kalau ITB = Institut Teknologi
Bandung, maka ITS = Institut Teknologi Surabaya, begitulah kiranya asum-
si sebagian besar masyarakat kita. 

Dan alhasil, banyak sekali kita temukan wartawan salah menyebutkan
kepanjangan ITS. Dari yang seharusnya Institut Teknologi Sepuluh Nopem-
ber menjadi Institut Teknologi Surabaya.

Kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya tidak hanya ITS yang men-
galami perlakuan seperti ini. UNS pun sering mengalami hal yang sama.
Dari yang seharusnya Universitas Negeri Sebelas Maret, UNS seringkali
disebut sebagai Universitas Negeri Solo. Dan mungkin masih ada banyak
universitas-universitas lain yang mengalami hal yang sama.
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Diakui atau tidak, menggunakan tanggal sebagai bagian dari nama me-
mang seringkali cukup merepotkan. Tidak seperti halnya uinversitas-
universitas yang menggunakan nama daerah seperti Bogor, Bandung,
Surabaya maupun universitas yang menggunakan nama tokoh-tokoh se-
jarah seperti Gajah Mada, Airlangga, Brawijaya, Diponegoro, Soedirman,
dan lain sebagainya. Universitas yang menggunakan tanggal sebagai nama
seperti ITS dan UNS seringkali mendapat perlakuan yang tidak semestinya.

Dan setelah saya perhatikan baik-baik, ternyata teman-teman saya yang
satu kampus pun memiliki sebutan yang berbeda-beda untuk menyebut
ITS di halaman profil FB-nya. Mulai dari “Tenth of November Institute
of Technology”, “Institut Teknologi Sepuluh November”, dan juga “Insti-
tut Teknologi Sepuluh Nopember”. Akhirnya saya pun berpikir, kok bisa
seperti ini ya? Apa jangan-jangan kampus ini memang punya banyak versi
nama ya?

Kawan, berdasarkan informasi yang saya terima, kepanjangan ITS adalah
Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Mengapa bukan November seperti
halnya aturan baku di EYD? Itu tidak lain adalah karena “Sepuluh Nopem-
ber” di sini sudah menjadi satu kesatuan dari nama ITS. Jadi, tidak bisa
seenaknya diubah menyesuaikan dengan EYD.

Oleh karenanya, jika diubah ke dalam B. Inggris pun Sepuluh Nopember
di sini harus tetap menjadi Sepuluh Nopember. Bukan menjadi Tenth of
November seperti halnya yang akhir-akhir ini sering kita jumpai. Karena
meski Sepuluh Nopember aslinya adalah tanggal, dalam konteks ITS, Sepu-
luh Nopember adalah nama. Jadi, jika pun diubah menjadi Bahasa Inggris,
maka Bahasa Inggrisnya adalah “Sepuluh Nopember Institute of Technol-
ogy” bukan “Tenth of November Institute of Technology”.

Saya kira cukup sekian ulasan mengenai ITS dan juga kepanjangannya. Se-
moga bisa jadi pelajaran kita semua. Karena nama adalah doa.

Selamat menunaikan akhir pekan,

semoga liburan kalian menyenangkan, kawan

- ITS, 4 Juni 2011 -
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Ternak Teri : Sebuah Profesi Idaman
Tuesday, June 7, 2011

Kalau dulu waktu kecil saya pernah punya impian untuk jadi seorang guru,
jadi seorang psikolog, jadi seorang ahli komputer, jadi seorang ilmuwan,
dan lain sebagainya. Sekarang profesi impian saya bertambah satu lagi.
Apa itu? Ternak Teri

Loh kok bisa? Emangnya apa enaknya ternak teri?

Hehe, belum tahu ya, ternak teri itu menyenangkan lho. Karena dengan
ternak teri, kita bisa menghabiskan banyak waktu bersama keluarga.

Asal Anda tahu, ternak teri yang saya maksud di sini bukan sembarang ter-
nak teri. Karena ternak teri di sini benar-benar membutuhkan usaha yang
lebih dari biasanya. Karena ternak teri ini hanya bisa dilakukan ketika kita
sudah punya usaha yang mapan. Sehingga kita tidak lagi menggantungkan
mata pencaharian pada orang lain.

Dan ternak teri yang saya maksud di sini bukan memelihara ikan teri lho ya.
Karena meski saya suka kucing, bukan berarti dengan itu saya juga punya
hobi makan memelihara ikan.

Ternak teri yang saya maksud di sini adalah nganter anak nganter istri.

Hehe, dan saya yakin ternak teri merupakan profesi idaman setiap para sua-
mi. Siapa sih di dunia ini yang nggak ingin menghabiskan waktu bersama
keluarganya? Betul nggak?

Istilah ternak teri ini saya dapatkan ketika saya mengikuti seminar Strategi
Marketing yang diadakan oleh teman-teman KSE ITS. Meski seminarnya
cukup murah meriah, sangat disayangkan peminatnya sangat sedikit sekali.
Padahal hanya dengan membayar Rp.5000, - kita sudah bisa dapat materi,
kenalan, pengalaman, snack, dan juga makan siang. Sangat ekonomis sekali
bukan?

Ya, meski peserta seminarnya tidak banyak, acara kemarin sangat menarik
menurut saya. Karena di sana kita bisa bertatap muka langsung dengan
para entrepreneur yang sudah mulai menuai kesuksesan. Diantaranya Pak
Didiek Agus Harijanto, (pemilik Raff clothing dan juga mentor Komunitas
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Mahasiswa Memulai Bisnis), Pak Salim Suharis (Pemilik Saung Jamur),
dan juga Mas siapa ya namanya, *mikir* *beberapa menit kemudian* maaf
saya lupa namanya. Tapi yang jelas, masnya itu yang punya usaha brosur
kilat.

Sangat disayangkan, anak ITS sedikit sekali yang mau datang di acara ini.
Padahal di waktu yang sama, ada 2 mahasiswi UGM yang ikut acara ini dari
awal sampai selesai. Dan jangan tanyakan pada saya apakah alasan mereka
datang ke Surabaya memang hanyalah untuk mengikuti acara ini. Kare-
na saya kemarin juga tidak berani sempat kenalan dengan mereka berdua.
Kalau kenalan aja belum, masa tiba-tiba tanya ”Mbak, no. hpnya berapa?”
kurang sopan kan?

Meski saya tidak tahu apa alasan mereka berdua datang ke ITS memang
hanya untuk mengikuti acara ini, yang jelas mereka kemarin memang
berminat menekuni di dunia bisnis. Karena mereka berdua sudah mulai
merintis usaha. Yang satu merintis usaha di bidang fashion (bisnis games
gamis) dan yang satunya lagi mulai merintis sebuah usaha penerbitan.

Dan yang nggak kalah seru dari itu semua. Dari forum tersebut saya
akhirnya tahu kalau Pak Salim Suharis yang punya Saung Jamur ternya-
ta adalah alumni Teknik Informatika ITS

Cukup mengagetkan memang. Seorang lulusan teknik informatika tiba-
tiba menekuni dunia bisnis kuliner yang cukup menyimpang jauh dari keil-
muan yang dipelajarinya selama kuliah. Tapi setelah ditanya kenapa dulu
memilih bisnis kuliner sebagai pilihan, dengan enteng beliau menjawab,
”Menjadi lulusan informatika bukan berarti saya gak boleh makan, kan?
Dan karena saya juga hobi makan, maka secara nggak langsung saya ju-
ga bisa merasakan bagaimana sih makanan yang enak itu. Alasan utama
saya menekuni bisnis kuliner sebenarnya adalah karena sejak dulu saya
memang ingin mendirikan sebuah restoran. Dan alhamdulillah, sekarang
sudah mulai kesampaian.”

Dan meski beliau sekarang sedang menekuni bisnis kuliner, bukan berarti
dengan itu ilmu yang beliau pelajari selama kuliah sia-sia. Karena menurut
beliau, ilmu apapun yang kita dapatkan selama kuliah itu bisa kita imple-
mentasikan dalam bisnis yang kita jalankan. Dan sekarang beliau sedang
merancang sebuah sistem delivery yang bisa mendeteksi lokasi pemesan
secara otomatis. Sehingga, dari lokasi pemesan nanti akan bisa diputuskan,
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makanan akan diantar dari dapur yang berada di lokasi paling dekat dengan
lokasi pemesan. Mengingat dapur saung jamur tersebar di beberapa lokasi
di Surabaya.

Satu pelajaran berharga lain yang disampaikan oleh Pak Salim adalah “se-
bagai manusia, kita harus punya niat dan rencana yang jelas”. Misalkan
setelah lulus nanti kita memutuskan untuk jadi pegawai dulu selama beber-
apa tahun baru setelah itu mencoba berwirausaha, jangan sia-siakan masa
kerja Anda dengan hanya menjalani rutinitasnya saja. Amati dan pelajari
juga apa saja hal yang bisa Anda pelajari di tempat kerja Anda. Mulai dari
cara memperlakukan pegawai, cara memanajemen perusahaan, cara mem-
otivasi karyawan, dan lain sebagainya. Karena hal itu akan sangat berman-
faat nantinya jika kita punya impian untuk menjadi seorang pebisnis setelah
selesai bekerja di perusahaan tersebut.

Terakhir dari saya,

Dokter mungkin profesi paling banyak dicari.

Tapi tetap, Ternak Teri adalah profesi paling menyenangkan hati.

Selamat menyambut hari rabu, jangan lupa, selalu doakan ayah dan ibu.

- ITS, 7 Juni 2011 -

Buku untuk Anak Jalanan
Wednesday, June 15, 2011

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Begitu kata
UUD ‘45. Tapi faktanya, siapa yang mau memelihara? Nggak ada.

Ataukah mungkin pemerintah sudah memiliki pemahaman baru bahwa
yang dimaksud memelihara adalah memelihara kelestariannya? Ah, se-
moga saja tidak.

Maaf, akhir-akhir ini saya memang sedikit kesal dengan pemerintah. Ja-
di, harap maklum kalau agak sensitif ketika mendengar kata pemerintah.
Tapi tolong jangan sampai kekesalan saya ini diartikan aneh-aneh lho ya.
Saya masih cowok tulen yang gak pernah tahu bagaimana rasanya PMS
kok.
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Salah satu penyebab kekecewaan saya adalah, kisah Bu Siami yang diusir
oleh warga sekitar rumahnya gara-gara memperjuangkan kejujuran. Nah
lo? Yang jujur kok malah hancur.

“Loh loh loh, yang ngusir warganya, kok yang disalahkan pemerintah?”

“Iya dong, kan pemerintah yang menetapkan aturan UAN.”

Dari dulu, mulai zaman unta sampai zaman toyota, saya tidak pernah se-
tuju dengan yang namanya UAN. Karena sampai saat ini, menurut saya,
sistem pendidikan dan siswa Indonesia masih belum “cukup umur” untuk
menjalankan UAN.

Dan jika kita mau jujur, saya rasa hampir semua sekolah di Indonesia
melakukan kecurangan. Khususnya sekolah-sekolah di tingkat menengah.
Dan prosentase kecurangan itu akan semakin meningkat di sekolah-sekolah
swasta yang ada di pelosok-pelosok daerah.

Karena di daerah-daerah, prosentase kelulusan siswa adalah hal yang pal-
ing disorot oleh masyarakat sekitar sekolah. Oleh karenanya, pihak seko-
lah akan melakukan berbagai macam cara demi meluluskan para siswanya.
Karena jika ada satu saja siswa yang tidak lulus, maka dapat dipastikan,
tidak akan ada pendaftar baru di tahun depan. Padahal banyaknya jumlah
siswa merupakan nafas sekolah-sekolah swasta. Mengingat sebagian be-
sar guru yang mengajar di sana adalah guru honorer yang gajinya hanya
sepersekian dari yang biasa diterima para guru di sekolah-sekolah negeri
pada umumnya.

Kenapa saya bisa tahu hal semacam ini? Karena saya adalah alumni sekolah
swasta. Sekolah yang biasa dianggap sebagai sekolah kasta kedua, bahkan
mungkin ketiga. Setelah sekolah-sekolah swasta yang banyak bertebaran
di kota-kota.

Satu alasan lain yang membuat saya tidak setuju dengan UAN adalah kare-
na UAN tidak membawa perubahan sama sekali bagi dunia pendidikan.
Bahkan sebaliknya, UAN semakin membuat para pelajar terbiasa berbuat
curang demi mendapatkan apa yang mereka impikan. Bukankah itu sama
saja dengan menebar bibit-bibit koruptor lewat sekolah?
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Satu-satunya manfaat UAN mungkin hanyalah membuat bisnis-bisnis
bimbingan belajar semakin banyak diminati. Dan itu tidak banyak mem-
bawa pengaruh di dunia pendidikan.

Daripada digunakan untuk menjalankan UAN yang sarat dengan kecuran-
gan, alangkah baiknya jika alokasi dana UAN digunakan untuk melakukan
bimbingan dan pelatihan secara menyeluruh dan secara rutin kepada para
guru yang ada seluruh pelosok di Indonesia. Mengingat jurang kesenjangan
kualitas pendidikan di Indonesia masih terbuka lebar.

Atau jika tidak, alangkah baiknya jika alokasi dana tersebut digunakan un-
tuk membangung fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan seperti perpus-
takan atau taman belajar di pelosok-pelosok daerah. Dan saya rasa itu
lebih bermanfaat bagi kemajuan dan penyetaraan kualitas pendidikan ke
depan.

Walah, kok malah jadi membahas UAN gini sih? Ok back to topic.

Apa yang saya katakan ini mungkin tidak akan membawa perubahan. Tapi
jangan cemas, kita masih bisa mengusahakan sebuah perubahan, kawan.

Bagi teman-teman yang punya buku-buku bekas, silakan sumbangkan buku
kalian ke Indonesia Menyala. Atau jika kalian berdomisili di Surabaya,
kalian bisa menyumbangkan buku kalian ke save street child Surabaya
yang merupakan gerakan peduli nasib anak jalanan yang dibentuk oleh
mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya. Silakan follow akun
@SSChildSurabaya untuk info lengkap siapa saja CP pengumpulan buku di
masing-masing kampus. Dan jika kalian berkenan, silakan datang di acara 
#1000BukuUntukAnjal @SSChildSurabaya sabtu 18 Juni 2011, di taman
bungkul mulai pukul 15.00.

Jujur, sebenarnya saya malu posting hal seperti ini. Karena nyatanya, sam-
pai saat ini saya hanya bisa mengkritsi tanpa pernah melakukan aksi. Dan
semoga saja di tahun terakhir kuliah saya nanti, saya berkesempatan untuk
ikut kegiatan-kegiatan sosial seperti gerakan mengajar anak-anak di Dol-
ly, yang dimulai oleh Mas Nur Huda dan teman-teman dari ITS lainnya.
Dan untuk itu, saya harus segera menyelesaikan PR besar yang merupakan
amanah utama dari Abah selama kuliah.

Karena saya tidak ingin suatu saat nanti menyesal karena selama kuliah
tidak pernah mengikuti hati nurani untuk mengabdi dan menjadi pribadi
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yang manfaat bagi sesama. Dan mengabdi di Dolly adalah salah satu misi
terdekat saya. Sebelum mendaftar di Indonesia Mengajar nantinya. Se-
belum saya menjadi guru ketika kembali ke Mojokerto jika sudah sampai
waktunya.

Kalau negara sudah tidak mau memelihara fakir miskin dan
anak terlantar, biarlah kita yang melakukannya. Mulai dari
yang sederhana, dengan berbagi buku kepada anak-anak
jalanan yang ada di sekitar kita misalnya. Ataupun dengan
memberi mereka kesempatan belajar selayaknya anak-anak pa-
da umumnya.

- Inspired by : Save Street Child Surabaya -

Restorasi Cinta!
Thursday, June 23, 2011

Meski banyak sekali kesan-kesan menyenangkan selama 1 semester ini.
Saya akui, semester ini adalah semester yang paling parah yang pernah saya
jalani selama saya jadi mahasiswa.

Menyesal? Pastinya. Tapi apalah arti sebuah penyesalan jika hanya diu-
capkan di lisan saja. Karena bagi saya, penyesalan itu seperti halnya cinta,
sama-sama harus dibuktikan dengan perbuatan.

Bicara soal cinta, ada apa sih dengan cinta? kok tiba-tiba saya bikin postin-
gan dengan judul galau begini?

Akhir-akhir ini saya memang sering ngerasa gemes setiap kali mendengar
kata cinta. #eh

Tapi tenang, saya masih single kok, belum jadi album. *emangnya
lagu?*

Karena itu, saya ucapkan selamat buat kalian yang naksir saya, karena ’i’m
(still) single and i’m very happy #abaikan *beuh, postingan macam apa
ini?*

Menyambung 2 paragraf awal tadi…
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Meski pada akhirnya, saya selalu menganggap nilai hanya sebagai bonus
bagi sebuah usaha, saya akui, selama ini saya memang sering bermalas-
malasan ketika menjalani kuliah. Oleh karenanya, sampai saat ini, torehan
IP terbaik saya selama 1 semester hanya 3.5 dan tidak pernah lebih dari
itu. Padahal jika mau bersungguh-sungguh saya yakin saya bisa dan pantas
untuk mendapatkan nilai lebih dari itu.

Oleh karenanya, saya sekarang ingin mengembalikan semua cinta yang dulu
pernah saya miliki. Mulai dari cinta pada keluarga, cinta pada pendidikan,
cinta berbagi, dan cinta-cinta lainnya. Karena saya merasa selama kuliah
ini, saya belum pernah benar-benar mencintai apa yang saya lakukan.

Restorasi cinta, begitulah jargon yang digunakan Mas Yaumil ketika orasi
pemira ITS setahun yang lalu. Sampai sekarang saya masih takjub dan
kagum dengan jargon yang satu ini. Apalagi di saat-saat ini. Di saat saya
berusaha mengembalikan semua cinta yang dulu sempat menghiasi hari-
hari saya.

Merestorasi cinta. Itulah hal yang ingin saya lakukan sekarang ini. Karena
saya yakin. Saya akan mampu berusaha secara maksimal jika saya benar-
benar mencintai apa yang saya lakukan.

Dengan ilmu, hidup jadi lebih mudah.

Dengan iman, hidup jadi lebih terarah.

Dan dengan cinta, hidup akan jadi lebih indah.

Teruntuk semua hati yang pernah dikecewakan ataupun mengecewakan,

Salam restorasi cinta!

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – –

“Kok saya sekarang gak bisa serajin di Jepara dulu ya bu?,” tanya saya
pada Ibu beberapa waktu yang lalu.

“Pastinya lah, lha wong dulu waktu di Jepara kamu masih belum kenal
hp, laptop, dan juga godaan-godaan lainnya. Ditambah lagi saat itu kamu
juga belum kenal wanita,” jawab beliau sederhana.
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PS : teruntuk Ibu, terima kasih banyak karena telah mengajarkan saya arti
cinta yang sebenarnya

Kisah Semester 6-ku
Saturday, July 2, 2011

Alhamdulillah, semester 6 telah berakhir. Hasilnya? Jangan ditanya la-
gi. Karena seperti yang telah saya ceritakan pada postingan saya sebelum-
nya, semester ini adalah semester yang paling mengerikan yang pernah saya
jalani sebagai seorang mahasiswa. Bisa dapat IP di atas 3 rasanya sudah
hampir tidak mungkin dicapai di semester ini.

Tapi gak apa lah. Toh dari awal saya memang gak berharap dapat nilai
yang bagus di semester ini. Makanya daripada meratapi nilai kuliah yang
banyak dihiasi oleh nilai-nilai B ke bawah, saya malah lebih sedih dengan
hasil PKM saya yang jauh dari apa yang saya harapkan. Alhasil, saya gagal
terbang gratis ke Sulawesi untuk merasakan serunya PIMNAS 24 di Unhas
Makassar akhir juli nanti. Padahal saya sangat berharap bisa merasakan
PIMNAS di luar jawa lagi. Mengingat PIMNAS 25 tahun depan kemungk-
inan besar akan dilaksanakan di Jawa karena selama 2 tahun terakhir ini
telah dilaksanakan di luar jawa.

Soal cinta? Wah, apalagi yang satu ini. Entah karena saya yang terlalu
tinggi dalam mematok standar atau memang entah karena saya terlalu baik
untuk dimiliki seseorang, sampai saat ini pun sepertinya belum ada tanda-
tanda kalau saya akan mengakhiri kejombloan yang sudah melanda saya
bertahun-tahun ini. Dan saya sendiri pun sepertinya akan tetap memperta-
hankan status ini sampai menjadi mahasiswa STMJ (Semester Tujuh Masih
Jomblo)

Oke, saya akui, semester ini saya memang gagal total. Ibarat seorang pem-
balap, saya ini sudah jatuh dari motor, ditabrak pembalap lain, menabrak
pagar sirkuit, ditimpa badak Sumatra lagi. Parah banget kan?

Dan jika dilihat-lihat lagi, salah satu penyebab kegagalan saya di semester
ini adalah gagal karena saya gagal merencanakan. Tidak salah rasanya jika
Aries, teman seangkatan saya dalam sebuah status FB-nya beberapa bulan
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yang lalu sempat mengatakan, ”gagal merencanakan = merencanakan
kegagalan”.

Saya akui, semeseter ini saya seperti seorang yang tidak punya prinsip.
Tidak tahu harus melangkah ke mana dan tidak tahu harus melakukan apa.
Persis seperti seekor bebek yang tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Tiap
kali melangkah selalu hanya karena ikut-ikutan teman. Mulai dari saat mil-
ih mata kuliah sampai waktu nge-drop mata kuliah saya selalu tidak punya
alas an lain selain ikut teman-teman. Parah banget kan?

Oleh karenanya, hal pertama yang akan saya lakukan dalam waktu dekat
demi menyambut semester yang akan datang adalah saya akan membuat life
mapping selama 1 semester, bahkan selama 1 tahun ke depan. Karena saya
sadar, sebagai seorang manusia saya punya pilihan dan impian. Karena saya
itu beda. begitu pesan Ibu saya. Dan terlebih lagi karena saya paham betul
makna ungkapan gagal merencanakan = merencanakan kegagalan.

Satu hal lain yang menyebabkan saya gagal di semester ini sepertinya
adalah karena saya terlalu berbaik hati pada diri saya sendiri. Sehingga saya
banyak menghabiskan waktu untuk bermalas-malasan dan menghabiskan
waktu untuk melakukan hal yang kurang ada manfaatnya. Padahal jika
mengutip kata pepatah, ”jika kita keras pada diri sendiri, maka dunia akan
berbaik hati pada kita. Begitupun sebaliknya, jika kita terlalu memanjakan
diri sendiri, maka dunia akan keras pada kita”. Man jadda wa jada, begi-
tu kata Alif dalam Negeri 5 Menara. Yang bersungguh-sungguhlah, yang
akan menemukan (kesuksesan) nantinya.

Oleh karenanya, satu hal lain yang ingin saya lakukan di semester depan
adalah lebih banyak ikut kegiatan sosial. Karena saya merasa passion saya
ada di sana. Dan saya berharap, dengan melakukan apa yang menjadi pas-
sion saya, nantinya hal itu akan membuat saya lebih bersemangat menjalani
hari-hari saya sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang manu-
sia.

Itu tadi sedikit kisah semester 6-ku kawan, ngomong-ngomong bagaimana
dengan semester kalian? Semoga lebih baik dari kisahku ya 

Jika di setiap akhir kepengurusan sebuah organisasi kita sering mengenal
istilah LPJ, kalian bisa menganggap ini adalah LPJ kehidupan saya pribadi
atas apa yang telah saya jalani selama satu semester ini.
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Saya sadar, perbaikan diri tidak akan pernah bisa dilakukan jika kita tidak
pernah tahu apa yang menjadi kekurangan dan kesalahan kita. Dan untuk
itulah saya membutuhkan bantuan kalian semua.

Karena dalam sebuah tulisannya Gus Mus pernah menceritakan bahwa se-
tiap manusia adalah cermin bagi setiap manusia lainnya. Oleh karenanya,
daripada saya mengkoreksi diri sendiri, sebenarnya akan lebih mudah jika
saya meminta orang lain (baca : kalian) untuk mengkoreksi diri yang punya
banyak salah ini.

Maka dari itu, jika teman-teman melihat ada hal yang perlu dikoreksi dari
diri saya, tolong cantumkan di kolom komentar di bawah postingan ini ya

Terima kasih banyak atas perhatiannya,

Dari kawan lamamu yang sedang merasa galau segalalu-galaunya,

Ahsan.

Kesan Pertama ke Kalimantan
Sunday, July 3, 2011

Senin, 27 Juni 2011…

Setelah sehari sebelumnya aku berkeliling Surabaya, hari ini aku siap-siap
berangkat ‘Mbolang’ ke bumi borneo. Dan untuk itu, tadi malam aku meng-
inap di kontrakan temen biar bisa berangkat ke bandara bareng-bareng.

Sebenarnya aku agak kurang sreg dengan perjalanan ini. Maklum, di pro-
posal kerja praktek yang aku ajukan beberapa bulan sebelumnya aku hanya
ingin mengajukan permohonan kerja praktek selama 1 bulan. Tidak lebih.
Tapi sayang, fakta berkata lain. Di surat penerimaan yang terpampang di
mading jurusan, aku harus melakukan kerja praktek 2 bulan!. Oh tidak,
bulan Agustus nanti kan sudah masuk ramadhan.

Sebenarnya hal ini masih lebih melegakan hati. Karena bagaimanapun, seti-
daknya aku sudah mendapatkan kepastian. Jauh lebih baik dibandingkan
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dengan nasib teman-teman sekomplotanku yang KP-nya belum ada kepas-
tian bagaikan menjalani sebuah hubungan tanpa kejelasan. Terbayang kan
betapa menyedihkannya nasib mereka?

Karena menurut cerita teman-temanku yang suka ‘menembak’, digantung
itu jauh lebih gak enak daripada ditolak!

Oh iya, sekilas info, kalau kuliah di universitas-universitas kita pasti men-
genal istilah KKN. Tapi di kampus teknik semacam ITS kita tidak akan
pernah beretemu dengan yang namanya KKN. Sebagai gantinya, di sini ki-
ta bisa bertemu dengan yang namanya PKL (Praktek Kerja Lapangan) atau
yang biasa disebut KP (Kerja Praktek) di perusahaan-perusahaan.

Kembali ke cerita awal…

Setelah malam sebelumnya menginap di kontrakan temen yang ada di daer-
ah Mulyosari Utara, pagi ini aku bersama 2 orang temenku, Rio dan Coco
berangkat ke Juanda dengan menyewa taksi. Dan karena seumur-umur baru
ini aku naik taksi, kesan pertamaku dengan angkutan yang satu ini adalah,
”ternyata enak juga ya naik taksi, meski ada gak enaknya juga sih (baca :
argonya mahal)”

Tepat pukul 05.30 aku sudah tiba di bandara Juanda. Dan ternyata pada jam
segitu bandara sudah ramai sekali. Mirip suasana pusat perbelanjaan men-
jelang hari raya. Sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan suasana
masjid di waktu shubuh tentunya.

Dan dengan naik pesawat Lion Air jurusan Sepinggan, aku dan 4 orang
temanku take off tepat pada pukul 06.20 WIB.

 Loh? Loh? Loh? Bentar, katanya tadi 2 orang? Kok sekarang berfrag-
mentasi jadi 4 orang?

Gini, awalnya, aku memang hanya berniat berangkat dengan 2 orang
temenku. Karena satu temenku yang lain baru bisa berangkat hari rabu.
Sedangkan 2 orang temenku lainnya itu adalah Dyah dan Devina. Awalnya
aku gak tahu kalau mereka akan berangkat ke Kaltim pada hari ini juga.
Soalnya tempat KP kita memang berbeda. Aku dan 2 orang temenku KP di
Perusahaan Batu Bara di daerah Kutai Timur, sedangkan Dyah dan Devina
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KP di Perusahaan Gas Alam di daerah Bontang. Jadi ya kita nggak berko-
ordinasi sebelumnya. Eh, tahu-tahu mereka berdua juga berangkat pagi ini.
Syukurlah, jadi banyak temennya

Jujur, dari zaman presiden Indonesia masih dijabat oleh Pak Harto sam-
pai presiden Indonesia dijabat 2 kali oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono,
baru hari ini aku naik pesawat terbang. Meski sempat takut juga pada awal-
nya, naik pesawat itu ternyata seperti bermain sepakbola di tengah hujan.
Menyenangkan. Apalagi saat pesawat take off dan mulai meninggalkan
jalur landasan.

Setelah melintasi pulau Madura dan laut jawa, Alhamdulillah kami se-
mua mendarat dengan selamat di bandara Sepinggan Balikpapan satu jam
15 menit setelahnya. “Ternyata Kalimantan itu panasnya lebih menyen-
gat daripada Surabaya ya,” ucapku dalam hati ketika merasakan sengatan
panasnya Kalimantan yang setingkat di atas panasnya Surabaya.

Di bandara sepinggan, kami berlima berpisah lagi menjadi 2 rombongan
berbeda dengan tujuan yang berbeda. Dan karena di Kalimantan Timur
jarang sekali angkutan umum antar kota, mau tidak mau di sana kita akan
dipaksa untuk menggunakan jasa travel yang tarifnya rata-rata selangit jika
ingin bepergian lintas kota.

Singkat cerita, setelah mabuk darat 2 kali dalam perjalanan darat ekstra be-
rat dari Balikpapan selama hampir 8 jam lebih, saya bertiga akhirnya tiba
di Kutai Timur pukul 18.00 WITA. Dan dengan ini, rekor tidak pernah
mabuk darat selama 9 tahun milikku terpecahkan sudah. Dan asal
kalian tahu, jalan di sini banyak yang rusak (sangat) parah! 

Ok, sampai sini dulu ya. Sampai jumpa di kisah perjalanan ke Kaltim saya
yang selanjutnya.

Maaf, kalau bahasa saya agak acak-acakan. Maklum, sudah lama sekali
saya tidak bercerita kisah perjalanan. Jadi sempat bingung dan juga mabuk
macet di tengah jalan.

Ditulis di kota perantauan. Kutai Timur, 2 Juli 2011
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Berkenalan dengan Twitter
Saturday, July 9, 2011

Dalam beberapa bulan terakhir ini teman-teman saya banyak yang mulai
berhijrah ke Twitter. Tapi sayangnya, kebanyakan diantara mereka masih
memperlakukan Twitter sebagai Facebook. Sehingga nge-twitnya pun se-
hari sekali. Bahkan ada juga yang nge-twit 2 sampai 3 hari sekali. (kok
mirip minum obat gini ya? )

Twitter itu bukan facebook, kawan. Jadi jangan memperlakukan Twitter
sebagaimana kalian memperlakukan Facebook.

Kalau kata Mas Arief Rakhman sih, twitter itu hampir mirip sama radio.
Anggap saja pemilik akun adalah penyiar radionya dan timeline adalah
kumpulan siaran radio dari stasiun radio favorit kita. Follow adalah cara
kita untuk memasukkan sebuah stasiun radio ke dalam daftar radio favorit
kita. Dan unfollow adalah cara kita untuk menghapus sebuah stasiun radio
dari daftar radio favorit kita.

Kalau teman-teman perhatikan, orang-orang yang punya banyak follower
itu terbagi jadi 2 macam. Yang pertama adalah orang yang sudah bawaan
jadi idola sejak di dunia nyata, seperti halnya para artis dan selebritis. Dan
yang kedua adalah orang-orang yang twitnya menarik dan tidak biasa.

Sebagai seorang manusia, kita memang akan merasa bahagia jika hasil us-
aha kita mendapat apresiasi. Makanya, salah satu alasan umum penggu-
na twitter malas membuka akunnya adalah karena jumlah follower mereka
tidak seberapa. Dan ini biasanya dirasakan oleh semua pengguna twitter
pemula.

Asal kalian tahu, meski sudah punya akun twitter mulai pertengahan tahun
2009,  baru di awal tahun 2011 ini lho saya mulai aktif menggunakan twitter
lagi. Dan alhamdulillah, follower saya sekarang sudah lebih dari 200

Buat kalian yang jumlah followernya masih di bawah 100, tenang saja, kare-
na Justin Bieber yang jumlah followernya paling banyak pun dulu pernah
mengalaminya.

Dan buat teman-teman yang belum follow saya, jangan lupa follow akun
twitter saya di @kamuitubeda ya *promo alert*
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Satu pesan saya, jika kita memang ingin punya banyak follower, mulai
sekarang posisikan diri kita sebagai seorang penyiar radio tiap kali membu-
ka twitter. Bayangkan diri kita sedang melakukan siaran tiap kali nge-twit.
Dan coba bayangkan juga bagaimana sikap orang lain tiap kali membaca
twit kita dan selalu tanyakan juga pada diri kita ”Apakah twit kita pantas
untuk didengarkan banyak orang?”. Usahakan semua twit kita itu menarik.
Menarik itu bisa karena lucu, aneh, inspiratif, bermanfaat, dan lain seba-
gainya.

Kalau bisa, jangan terlalu sering mengumbar masalah pribadi seperti ”lagi
lapar nih, ada yang mau membelikan saya makan?”, kalau artis yang nge-
twit seperti itu sih mungkin akan banyak yang menawarkan diri. Tapi kalau
kita yang masih anak bawang ini yang melakukannya ya, jangan salahkan
saya kalau tiba-tiba Anda di-unfollow sama follower Anda

Selain itu, coba sekali-kali sharing tentang hal-hal yang kita kuasai atau kita
minati. Karena salah satu alasan seseorang mem-follow kita adalah karena
mereka merasa mempunyai kesamaan minat dengan yang kita punya. Dan
selain itu, hal ini juga bisa membuat orang-orang semakin tahu apa yang
menjadi keahlian kita. Dan itu akan sangat bermanfaat buat masa depan
kita.

Misalkan kita adalah seorang yang punya keahlian tentang pemrograman,
jangan lupa sesekali sharing pengetahuan kita tentang pemrograman kepada
follower kita. Karena siapa tahu, diantara follower yang kita ada yang butuh
jasa kita, untuk membuatkan program misalnya. Lumayan kan?

Ya, itu tadi sedikit pengenalan awal tentang Twitter. Semoga bermanfaat
dan semoga bisa membantu teman-teman yang masih bingung dengan twit-
ter.

Penasaran
Thursday, July 14, 2011

300 tahun silam, Newton pernah mengalami sebuah peristiwa sederhana,
kejatuhan buah apel ketika sedang duduk berteduh di bawah pohonnya. Dan
tak seorang pun menyangka kalau peristiwa tersebut ternyata jembatan awal
bagi Newton untuk menjadi salah satu diantara ilmuwan paling terkemuka
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di dunia fisika dan matematika. Bahkan ada pula yang menyebutkannya
sebagai salah satu diantara 100 orang paling berpengaruh di dunia.

Meski pada pada awal abad ke-20, beberapa teori Newton dibuktikan sudah
tidak relevan lagi dengan keadaan aktual sampai akhirnya direvisi oleh teori
relativitas Einstein, toh pada kenyataannya hukum-hukum newton masih
sering didiskusikan dan masih sering kita temukan di banyak buku pela-
jaran. Dan itu semakin membuktikan kalau Newton adalah seorang il-
muwan yang posisinya tak tergantikan.

Sampai-sampai orang sehebat Steve Jobs pun mengakui kalau Newton
adalah salah satu inspiratornya. Sehingga tanpa ragu-ragu dia pun menggu-
nakan apple yang merupakan sumber inspirasi Newton sebagai nama merk
produknya.

Selain Newton, Einstein, dan Steve Jobs, masih ada beribu-ribu ilmuwan
dan inventor lain yang tidak kalah hebatnya dengan mereka bertiga. Dan
saya melihat ada satu benang merah yang mengaitkan semua ilmuwan di
dunia, terlepas dari apapun agama dan bidang keilmuan mereka.

Meski tidak semua ilmuwan mempunyai latar belakang pendidikan yang
cukup mapan. Saya yakin, semua ilmuwan di dunia pasti pernah merasa
galau penasaran. Karena menurut saya, penasaran adalah modal awal
munculnya sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan merupakan inspirasi ba-
gi para ilmuwan untuk melakukan perhitungan demi perhitungan dan juga
percobaan demi percobaan.

Seperti halnya para ilmuwan, sebagai seorang manusia yang terlahir dengan
tanpa bekal pengetahuan apa-apa,
sebenarnya kita sudah dibekali rasa ingin tahu sebagai solusi atas ketidak-
tahuan kita. Dan karenanya, sejak kecil selalu ingin mencoba hal-hal baru
yang menurut kita menarik. Seperti halnya yang dilakukan oleh anak dalam
gambar di bawah ini misalnya
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sumber gambar : fotolutu

Tapi sayangnya, dalam perkembangannya seringkali lingkungan sekitar ki-
ta tidak terlalu senang dengan orang yang banyak bertanya. Sehingga,
tanpa kita sadari muncullah sebuah pola pikir bahwa siswa yang banyak
bertanya adalah siswa yang kurang pintar, bodoh, dan semacamnya. Dan
pada akhirnya, ketika kita hadir dalam sebuah forum diskusi maupun semi-
nar, kita jarang angkat bicara meski sebenarnya kita masih menyimpan per-
tanyaan dan rasa penasaran atas materi yang disampaikan.

Salah satu hal lain yang seringkali menghambat perkembangan rasa ingin
tahu adalah kurangnya kepekaan. Karena saya yakin, Newton bukanlah
orang pertama yang kejatuah buah apel. Tapi Newton mungkin adalah
orang pertama yang bertanya, “mengapa apel ini bisa jatuh?” atau mungkin
“apa yang membuat apel ini jatuh?”.

Kalau ilmuwan menggunakan rasa penasaran sebagai sumber inspirasinya,
lain lagi halnya dengan penulis dan wartawan. Tanpa dibekali rasa pe-
nasaran, wartawan hanya akan menghasilkan berita yang biasa saja dan
kurang tajam analisanya. Sama halnya penasaran bagi penulis. Karena
buku yang tidak memiliki unsur-unsur yang membuat penasaran hanya akan
membuat pembacanya bosan dan akhirnya akan membuat pembacanya ke-
hilangan minat baca di tengah jalan karena ceritanya sudah bisa ditebak dan
diperkirakan.
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Sama seperti halnya ilmuwan, penulis, dan wartawan, dalam menjalin se-
buah hubungan kita juga butuh rasa penasaran….

Konon katanya sih, rasa penasaran adalah unsur yang membuat se-
buah hubungan menjadi lebih istimewa dan tidak terlupakan. Buktinya,
banyak sekali orang yang merasa masa-masa pendekatan adalah masa-masa
terindah dalam menjalin hubungan. Karena pada masa-masa pendekatan,
rasa penasaran kita akan si dia cukup tinggi, sehingga kita pun sering
mencari-cari tahu apa saja hal yang disukai si dia, apa saja hal yang dibenci
si dia, dan apapun mengenai si dia. Sehingga pada waktu pendekatan, kita
seringkali berupaya melakukan apa saja hal yang bisa membuatnya bahagia
sekaligus berusaha membuat si doi agar tidak membenci kita.

Dan sayangnya, banyak orang tiba-tiba sikapnya berubah ketika sudah men-
jalin hubungan. Entah mungkin karena sudah merasa memiliki sehingga
kita tidak lagi merasa penasaran dengannya. Atau entah karena kita merasa
sudah tahu semua hal tentangnya, sehingga membuat kita berhenti mencari
tahu dan berhenti belajar lagi tentang si dia.

Yang jelas, banyak orang yang tidak sadar kalau hal seperti ini adalah awal
dari gejala hilangnya perhatian kita kepada si dia. Dan akhirnya kita pun
seringkali menyalahkan si dia karena banyak berubah dan tidak lagi seperti
dulu waktu masih pendekatan. Padahal di saat yang sama, sebenarnya kita
pun telah berubah karena tidak lagi mau belajar tentang dirinya.

Dan perlu kalian tahu, tidak selamanya rasa penasaran itu mengajak kepada
kebaikan, kawan.
Karena memang ada beberapa rasa penasaran yang harus kita jaga agar tetap
menjadi penasaran.
Seperti halnya penasaran akan miras, narkoba, seks bebas, dan teman-
temannya.

Pada akhirnya, penasaran hanyalah sebuah kendaraan, yang benar dan
salahnya bergantung pada yang menggunakan kendaraan…

Itu tadi sedikit kisah tentang penasaran.
Jaga selalu rasa penasaranmu, kawan.

Dan sebelum saya akhiri postingan ini, sudahkah Anda merasa penasaran
hari ini?
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Terinspirasi oleh : Buku The Davinci Code yang baru selesai saya baca
kemarin

Memanusiakan Anak
Saturday, July 23, 2011

“Semua anak itu spesial,” kira-kira begitulah inti film Taare Zamen Par
yang dulu sering diceritakan oleh Baim. Meski saya sendiri belum menon-
ton filmnya dari awal sampai akhir, saya sudah bisa sedikit menjelaskan
bagaimana jalan ceritanya karena saya sudah sempat mengintipnya sedikit-
sedikit. Bahkan saya sempat menitikkan air mata pada adegan-adegan ter-
akhir.

Taare Zameen Par

gambar diambil dari : sini

Dan kemarin, ketika saya menonton film yang berbeda, saya pun kembali
menitikkan air mata.

Judul filmnya Grave of Fireflies. Judul yang cukup asing sih di telinga.
Saya sendiri pun baru tahu film ini beberapa hari lalu. Di saat timeline twit-
ter saya dipenuhi oleh rekomendasi #FilmMewek dari orang-orang yang

302



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

i
i

i
i

i
i

i
i

saya ikuti. Dan karena menurut banyak orang, film Grave of The Fire-
flies ini cukup sukses membuat mereka menangis bombay dari awal sampai
akhir, saya akhirnya ikut penasaran dibuatnya.

Adanya koneksi internet yang lumayan banter + rasa penasaran terhadap
film ini akhirnya pun sukses membuat saya kembali lupa kalau membajak
itu dosa. Dan tak lebih dari setengah jam setelahnya, film pun sudah berpin-
dah tangan dari server salah satu situs file sharing terkemuka di Indonesia
ke hardisk laptop saya.

Oh iya, kalau kalian belum tahu, Film Grave of The Fireflies ini diangkat
dari anime dengan judul yang sama. Dan secara garis besar, Grave of The
Fireflies ini menceritakan tentang kehidupan 2 keluarga pejuang pada masa
perang dunia ke-2. Saya tidak akan menceritakan bagaimana kisah lengkap-
nya. Kalau kalian penasaran, saya sarankan untuk beli dvd aslinya. Saya
jamin gak rugi. Karena benar-benar menyentuh sekali kisahnya.

Meski banyak orang mengaku sudah mencucurkan air mata sejak adegan-
adegan pertama, saya sendiri baru merasakan hal yang sama ketika film
sudah setengah jalan. Dan sejak saat itu, saya tidak bisa berhenti menangis
sampai filmnya berakhir.

Setelah selesai menonton film ini, tiba-tiba saya jadi teringat kembali den-
gan salah satu buku favorit saya, Totto-chan. Entah karena sama-sama
karya orang Jepang. Entah karena tokoh yang diceritakan namanya hampir
sama. Yang jelas saya merasakan ada beberapa kesamaan diantara kedu-
anya.

Kalau kalian belum pernah membaca totto-chan, saya sarankan kalian
segera membacanya. Apalagi kalau kalian punya minat yang tinggi di dunia
pendidikan. Pasti tidak akan bisa berhenti membacanya sampai kalian
jumpa halaman terakhirnya.

Walah, kok jadi melebar kemana-mana gini sih.

Ok, kembali ke topik…

Bicara masalah anak.. saya sendiri sebenarnya belum pernah punya anak.
Tapi karena saya adalah seorang anak, jadi pada postingan kali ini saya akan
menggunakan sudut pandang saya pribadi. Sebagai seorang anak.
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Selama ini, masih sering kita temukan seorang anak diperlakukan sebagai
sebuah barang oleh orang tuanya. Bagi mereka, anak adalah sebuah en-
titas (ceileh, bahasa informatika banget nih ) yang ditugaskan untuk
memenuhi keinginan dan harapan orang tuanya. Biasanya sih, orang tua
semacam ini hanya akan merasa bahagia jika anaknya menjadi pribadi yang
diinginkannya.

Sebenarnya tidak ada salah dengan cara pandang semacam ini. Apalagi
jika tujuan yang diinginkan oleh orang tua adalah baik. Agar anak mereka
mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari yang pernah mereka punya.

Tapi semestinya para orang tua juga tidak boleh menutup mata bahwa se-
mua anak itu punya mimpi dan cita-cita. Dan sayangnya, hal ini seringkali
dilupakan oleh para orang tua.

Sampai saat ini, saya selalu yakin bahwa setiap orang itu punya makna keba-
hagiaan yang berbeda-beda. Seringkali kita temukan banyak orang tua in-
gin melihat anaknya bahagia dengan menjadi insinyur atau dokter, padahal
sang anak sebenarnya hanya akan merasa bahagia jika menjadi fotografer.
Persis seperti halnya kisah Farhan dalam Film 3 Idiots.

Oleh karenanya, saya berharap para orang tua tidak memaksakan kehen-
daknya pada para anaknya. Khususnya jika anaknya sudah beranjak de-
wasa dan sudah tahu apa cita-cita dan passionnya. Karena seorang anak
juga punya hak untuk bahagia.

Oleh karenanya, marilah kita belajar menghargai keberadaan seorang anak
sebagai seorang manusia seutuhnya. Tanpa harus memaksakan kehendak
kepadanya seakan-akan mereka adalah budak yang harus selalu patuh pada
tuannya.

Karena semua anak itu spesial…

Terakhir dari saya,

Selamat Hari Anak Nasional!

Terinspirasi oleh :
– Kisah Keenan dan Kugy dalam Novel Perahu Kertas-nya
Dewi Lestari.
– Buku Totto-chan: gadis cilik di jendela.
– Film 3 Idiots.
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– Film Taare Zamen Par.
– Film Grave of the fireflies.
– Sikap demokrasi Abah dan Umi pada anak-anaknya, khusus-
nya pada saya.

Daftar Google+? Buat Apa?
Sunday, July 24, 2011

Di saat semua orang penasaran dan ingin bergabung ke dalam google+.
Saya malah sebaliknya. Tidak tertarik sama sekali. Satu-satunya alasan
saya bergabung cuma karena penasaran dengan fitur-fiturnya. Itu saja. Dan
setelah saya diundang oleh salah seorang teman saya, ternyata Google+ gak
jauh beda sama Facebook. Satu-satunya fitur Google+ yang menarik menu-
rut saya adalah fitur hangout-nya. Tapi tetap saja. Hal itu tidak membuat
saya tertarik untuk berlama-lama membukanya.

Sejak dikenalkan pada Facebook oleh Bu Umi saat kuliah PTI pada akhir
tahun 2008 dulu, saya memang sering bereksperimen dengan banyak sekali
situs jejaring sosial. Twitter, Koprol, Plurk, Linkedin, Goodreads, Last.fm,
Tumblr (ini termasuk gak ya?), adalah beberapa diantara yang sudah saya
coba.

Dan dari semua akun yang saya punya, yang paling aktif saya gunakan
sekarang hanya ada 3. Facebook, Twitter, dan Goodreads. Selebihnya?
saya tidak tahu lagi bagaimana kabar terakhirnya. Semoga saja saya tidak
lupa apa username dan passwordnya.

Bagi saya pribadi, Facebook adalah tempat saya untuk berinteraksi dengan
orang-orang yang saya kenal di dunia nyata. Twitter adalah tempat saya
mencari hiburan, tempat saya mencari inspirasi, dan tempat saya belajar
mempromosikan diri. Dan semenjak saya kenal Twitter, saya semakin sadar
kalau menjaga konsistensi itu benar-benar gak mudah.

Sedangkan goodreads sendiri adalah tempat saya hunting calon buku yang
akan saya beli ketika berkunjung ke Uranus atau ke Toga Mas. Soalnya
berdasarkan pengalaman waktu ke toko buku, saya biasanya sering merasa
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ingin beli semua buku yang ada sampai lupa kalau uang yang ada cuma
pas-pasan saja.

Dan karena saya merasa 3 situs tersebut sudah sangat membantu saya dalam
menjalani segala aktivitas saya, saya akhirnya jadi skeptis dengan kemu-
nculan jejaring-jejaring sosial yang lainnya. Bahkan, di saat banyak orang
memprotes Facebook karena ada event lomba menggambar karikatur Nabi
Muhammad SAW, saya sendiri (meski tidak setuju dengan event tersebut)
tidak ikut mencoba millatFacebook yang beberapa tahun silam sempat di-
isukan bakal menggeser posisi Facebook.

Ok, saya akui, pada titik ini, saya memang sudah mulai bosan dengan semua
jejaring sosial. Entah kenapa, beberapa hari terakhir ini saya merasa bosan
dengan semua jejaring sosial.

Sepertinya saya sedang terjangkiti rindu.

Rindu pada saat saya masih belum kenal internet dan segala hal di dalam-
nya.

Rindu pada saat hp pun masih belum punya. Padahal saat itu saya sudah
kelas 3 SMA.

Rindu pada saat ngobrol berdua. Dengan orang yang tidak pernah saya
kenal sebelumnya.

Rindu pada saat teman saya mengingat hari ultah saya, padahal Facebook
belum ada.

Rindu pada saat saya bisa ngobrol secara intim tidak melalui dunia maya.

Rindu pada saat teman saya mengunjungi rumah saya.

Intinya, saya rindu pada semua keintiman yang pernah saya rasakan di masa
lalu.

Terakhir dari saya, Berikut ini saya kutipkan sebuah percakapan dalam film
He’s Just Not That into You

And I miss the days when you had one phone number and one
answering machine and that one answering machine has one
cassette tape and that one cassette tape either had a message
from a guy or it didn’t.
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Cheers

*seseorang yg sudah mulai bosan dengan media sosial*

Terinspirasi oleh : Postingan Ndoro Kakung + Postingan Mbak Ririn

Lalai
Friday, July 29, 2011

Saya yakin, semua penggila sepakbola pasti sepakat kalau saya menyebut
final liga champions 2005 adalah salah satu pertandingan paling drama-
tis dalam sejarah sepakbola. Semua penonton saat itu pasti mengira per-
tandingan sudah berakhir ketika Milan sudah unggul 3 gol di babak perta-
ma. Apalagi saat itu merupakan masa keemasan Milan bersama Kaka.

Tapi saya akui, Liverpool saat itu memang luar biasa. Berawal dari gol
balasan Steven Gerard pada menit 54,  6 menit setelahnya, mereka sudah
menyamakan kedudukan menjadi 3-3.

Tak pelak, mental pemain Milan runtuh dibuatnya. Gelar juara yang pada
babak pertama terlihat sudah begitu dekat di depan mata pun menjadi terli-
hat kabur lagi di babak kedua. Dan akhirnya Liverpool meraih gelar juara
setelah menang adu penalti 3-2.

Begitulah sepakbola. Tidak bisa dipastikan bagaimana hasilnya sebelum
wasit meniupkan peluit panjangnya.

Dan tidak hanya di dunia sepakbola. Di arena balap Moto-Gp pun hampir
mirip kondisinya. Sebelum melintasi garis akhir, tidak bisa dipastikan siapa
juaranya. Buktinya, stoner yang pada seri balap di Sirkuit Sachsenring 2
minggul lalu sudah 90% bisa dipastikan meraih posisi ke-2, pada tikungan
terakhir ternyata disalip oleh Lorenzo dengan YZR-nya. Dan Simoncelli
yang 95% bisa dipastikan meraih posisi ke-5, pada tikungan terakhir juga
disalip oleh Spies sambil memberikan isyarat mengejek kepada Simoncelli
yang baru saya dilaluinya. Benar-benar tak terduga.

Kalau kita perhatikan, sebenarnya dalam hidup pun demikian. Kita kadang
menjadi lupa diri kalau sudah berada di depan. Kita merasa nyaman keti-
ka sudah merasakan kenikmatan. Tidak sadar kalau cepat merasa nyaman
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adalah kesalahan sampai akhirnya mendapatkan kegagalan dan muncul se-
buah penyesalan.

Oleh karenanya, pada akhirnya, hanya orang-orang yang tidak lalai keti-
ka mendapatkan kenikmatan lah yang pada akhirnya akan meraih kesuk-
sesan.

Selamat menunaikan hari jumat, kawan.
Semoga kita bisa jadi pribadi yang tidak lalai ketika mendapatkan
kenikmatan.

- Terinspirasi oleh : Pertandingan Indonesia vs Turkmenistan -

Kerasan di Perantauan
Sunday, August 21, 2011

“Gimana, Mas? kerasan di Kalimantan?” tanya saya suatu ketika pada mas-
mas OB di KPC tempat di mana saya melakukan (ibadah) KP.

“Sebenarnya sih lebih enak di rumah, Mas. Tapi karena memang rezekinya
adanya di sini, ya sudah, dijalani dulu saja.” jawabnya dengan logat khas
Sulawesinya.

Jawaban yang cukup logis menurut saya. Mengingat gaji pegawai di KPC
memang sangat jauh di atas rata-rata gaji pegawai pada umumnya. Apalagi
jika dibandingkan dengan gaji para karyawan di jawa. Sangat jauh sekali
perbedaannya.

Bayangkan saja, kata pembimbing KP saya, gaji first graduate engineer di
KPC bisa sampai 9 juta. Dan hebatnya lagi, kalau kita cukup beruntung,
kita bisa mendapat 20x gaji dalam satu tahunnya. Itu belum lagi ditambah
dengan bonus-bonus lainnya. Luar biasa

Dan ketika saya menanyakan hal yang sama pada bapak-bapak sopir angkot
asal Kediri yang mengantarkan saya ke terminal waktu saya mau pulang ke
jawa. Jawaban yang saya dapatkan pun hampir sama. Si bapak merasa
kalau hidup di Jawa tetap lebih enak meski gaji kerja di Kalimantan cukup
banyak.
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Pada saat saya menanyakan hal yang sama pada Cak Ali (paman (angkat)
saya, red) yang tinggal di Tenggarong sejak 2004, jawaban yang saya teri-
ma ternyata berbeda. Beliau ternyata sudah merasa nyaman tinggal di Kali-
mantan bersama istri dan 2 orang anaknya yang masih cukup belia. Satu-
satunya alasan yang membuat beliau masih agak kurang tenang hanyalah
karena sebagian besar anggota keluarganya masih tinggal di Jawa. Dan hal
itu membuat beliau berkali-kali tidak bisa hadir pada saat ada acara penting
bagi keluarganya yang ada di jawa.

Setelah bertanya 1 hal yang sama pada 3 orang yang berbeda tersebut, bisa
saya ambil kesimpulan kalau sebagian besar orang yang sudah kerasan ting-
gal di perantauan adalah mereka yang sudah merasa punya keluarga baru
di perantauannya. Dan mungkin itu pula yang menyebabkan saya tidak
kerasan berlama-lama di Kalimantan. Karena saya masih merasa asing den-
gan lingkungan dan budayanya.

**Pesan moral : Kalau mau kerasan hidup di perantauan, jangan lupa ajak
suami/istri dan anak sekalian

Keluarga Baru di Surabaya (1)
Saturday, September 10, 2011

Sebenarnya saya gak ingin teman-teman saya tahu hal yang satu ini. Tapi
karena sudah terlanjur diketahui oleh beberapa teman-teman kuliah saya,
sekalian saja saya ceritakan di sini keluarga baru saya.

Ok, jadi ceritanya, kemarin saya untuk kali pertama ikut gathering save
street child Surabaya. Oh iya, lupa. Kalau kalian belum tahu apa itu save
street child surabaya atau yang biasa disingkat sscs. Sscs adalah sebuah ko-
munitas pemeduli nasib anak jalanan yang ada di Surabaya. Yang sebagian
besar anggota dan penggiatnya adalah anak-anak muda.

Sebenarnya sudah lama saya ingin gabung dengan komunitas yang satu ini.
Mungkin sekitar 3-4 bulan yang lalu, sejak pertama kenal komunitas ini
melalui fb dan twitter. Tapi karena ada berbagai macam kegiatan dan kesi-
bukan lain, ditambah lagi 2 bulan kemarin saya juga sibuk mengurusi KP di
Kalimantan, akhirnya niat untuk gabung pun harus ditunda beberapa saat.
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Dan tak lama berselang, sepulang saya dari Kalimantan, niat saya untuk ikut
gabung dengan komunitas ini pun semakin menjadi-jadi ketika tahu kalau
sscs punya program baru, mengajar anak jalanan.

Tanpa banyak berpikir lagi, saya pun mendaftarkan diri. Meski pada saat
yang sama saya juga sadar kalau kemampuan saya sebenarnya sudah banyak
berkurang jika dibandingkan dengan saad yang masih rajin memakai ser-
agam sekolah. Tapi itu tak lagi jadi masalah, karena saya selalu teringat
kata-kata Pak Anies Baswedan, “Mendidik adalah tugas setiap insan ter-
didik”.

Dan alhamdulillah yah, ternyata saya diterima menjadi pengajar. Sesuatu
banget nih

Padahal setahu saya, yang paling terakhir kali mengisi formulir pendaftaran
adalah saya. (ssst, jangan bilang siapa-siapa ya, ini rahasia kita berdua)

Itu tadi sedikit cerita tentang keluarga baru saya di Surabaya, SSCS. Pada
postingan selanjutnya, akan saya ceritakan bagaimana kronologinya mulai
saat saya mau daftar jadi tenaga pengajar sampai saya akhirnya mau posting
tentang hal ini.

Kalau kalian penasaran atau ingin bergabung jadi bagian dari sscs, silakan
pantau terus link-link yang saya berikan berikut ini.

• FB SSCS : http: // www.facebook.com/SSChildSurabaya

• Twitter SSCS : @sschildsurabaya

• Blog SSCS : http: // sschildsurabaya .wordpress.com

Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah meluangkan
waktu untuk membaca postingan ini. Selamat berakhir pekan, dan semoga
selamat sampai tujuan

*NB : Ternyata sudah lama sekali saya tidak menulis di blog ini.
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Keluarga Baru di Surabaya (2)
Tuesday, September 13, 2011

Sesuai janji saya pada postingan sebelumnya, pada postingan kali ini saya
akan menceritakan bagaimana kronologi proses perkenalan saya dengan
SSCS sampai dengan saat saya datang di acara gath bareng SSCS di skate
park Surabaya.

Seingat saya sih, saya pertama kali kenal SSCS itu lewat twitter, ketika
SSCS lagi punya program 1000 buku untuk anjal.

Setelah itu, saya kemudian follow salah seorang aktivis SSCS, sebut sa-
ja dia oca, alumni Smala Surabaya yang kuliah di Statistika ITS sekaligus
di Sastra Inggris Unair. Dan dari dialah, saya kemudian tahu banyak tahu
agenda SSCS, seperti jumat sehat, bikin kumpulan cerpen untuk anjal, dlsb.
Tak lama berselang, oca kemudian meng-add akun fesbuk saya (yang sam-
pai sekarang hal itu membuat saya penasaran dari mana dia tahu fb saya).
Dan sejak saat itu, saya semakin banyak tahu tentang SSCS dari fb dan twit-
ter oca yang ternyata di kemudian hari saya ketahui merupakan salah satu
orang penting di SSCS.

SSCS Buber Bareng Anak Jalanan

Oh iya, sebelum akhirnya ikut program mengajar anak jalanan ini, saya
sebenenarnya sudah pernah hampir ikut menjadi bagian dari SSCS lho.
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Jadi ceritanya waktu itu kan SSCS lagi punya program membuat kumpulan
cerpen yang akan dikumpulkan menjadi buku dan royaltinya akan diberikan
pada anak jalanan. Lha karena saya memang punya ketertarikan di dunia
tulis-menulis status fb , saya pun coba bertanya-tanya tentang prosedur
pengumpulannya. Tapi sayangnya waktu itu saya lagi mabuk FP dan
banyak disibukkan oleh persiapan KP, sehingga cerpen pertama saya pun
gagal dibuat deh. *alibi*

satu setengah bulan kemudian…….

*ceritanya saya ini nulis sambil memutar lagu yellow-nya coldplay*

“Wanted! Pengajar keren….” kurang lebih begitu bunyi cuplikan status di
fb SSCS yang saya baca di penghujung bulan ramadhan. Karena di rumah
saya jarang bermain laptop, saya pun hanya membaca sekilas status fb terse-
but melalui layar SE k770i saya yang sudah hampir dimakan usia.

Waktu itu, saya sih cuma berharap semoga pendaftaran pengajar keren ini
berlangsung lama sembari saya meyakinkan diri bahwa saya ini memang
keren. Karena sampai saat ini pun, saya tidak yakin kalau saya ini keren.
Mengingat orang-orang terdekat saya seperti ibu dan adik-adik saya pun
tidak pernah ada yang bilang saya keren.

Dan sekembali saya di surabaya, alhamdulillah yah, ternyata pendaftaran
pengajar keren masih mau ditutup. Sesuatu banget nih. Tanpa banyak basa
basi lagi, saya pun segera mengisi formulir pendaftaran yang telah disedi-
akan oleh panitia

Oh ya, 10 menit sebelumnya…

Saya menerima permintaan pertemanan fb dari Mbak Mulat Titis yang
merupakan koordinator kegiatan mengajar anak jalanaan ini. Dan dari
Mbak Titis tersebutlah, saya tahu kalau ternyata pendaftaran pengajar keren
udah mau ditutup pada hari itu. Beruntung sekali saya gak telat daftar
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SSCS in Action

Beberapa hari setelahnya saya mendapat sms dari Mbak Titis bahwa akan
ada acara gath bareng teman-teman SSCS dan para volunteer pengajar pada
hari jumat, 9 september di skate park Surabaya. Dan esok harinya, ketika
saya OL YM, tiba-tiba simson (teman seangkatan saya di teknik informatika
ITS, red) nyeletuk gini, “Ad, kamu besok jumat datang gak?”

“Waduh, anak ini kok tahu kalau saya ikut SSCS,” pikir saya dalam hati.
Terang saja saya kaget. Selama ini kan saya gak pernah cerita macem-
macem ke teman-teman di kampus soal SSCS. Sejak saat itu saya mulai
paham maksud pepatah jawa, “becik ketitik, ala ketara”, (kebaikan dan
keburukan yang ditutup-tutupi dan dirahasiakan suatu saat pasti akan ke-
tahuan juga.)

Dan selain simson, ternyata masih ada juga teman seangkatan saya yang
tahu kalau saya daftar jadi volunteer di SSCS. Dan karena rahasia saya su-
dah terbongkar, mau nggak mau saya harus berterus terang soal SSCS ini.
Dan hal itu pula lah yang membuat saya mau bercerita panjang lebar soal
SSCS di blog ini.

Saya rasa 2 postingan terakhir saya sudah cukup menjelaskan perkenalan
saya dengan SSCS. Bagaimana? tertarik untuk ikut juga?
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