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KATA PENGANTAR

Hardi Mulyono terbilang sosok langka di Sumatera 
Utara, khususnya di Kota Medan. Latar belakangnya 
sebagai ‘Anak Kebon’,  tak terlihat menjadi penghalang 

langkahnya baik saat menjadi wartawan, aktivis pemuda, 
politisi, wakil rakyat dan kini sebagai Rektor UMN Al-Washliyah 
Medan.

Selain itu, transformasi Hardi Mulyono dalam berbagai 
aktivitas berbeda, juga menjadi sesuatu yang menarik untuk 
dicermati. Itulah beberapa alasan, kenapa kemudian kami 
sangat bersenang hati menerbitkan buku otobiografi “KRT H. 
Hardi Mulyono K.Surbakti: Langkah Cermat Anak Kebon” ini. 
Sebab, buku ini banyak memberikan inspirasi  bahwa siapa saja 
bisa mencapai kesuksesan jika mau bekerja keras, gigih, penuh 
semangat dan menghargai persahabatan.

Keluwesan Hardi Mulyono dalam bergaul dan 
bermasyarakatan membuktikan satu petikan hadis Nabi 
Muhammad SAW yang berbunyi, “Barangsiapa yang ingin 
diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka 
sambunglah tali silaturahmi,” (HR. Bukhari-Muslim). Ia berhasil 
melewati banyak profesi dengan sukses dan penuh kesyukuran.  

Tak hanya menjalin persahabatan antar rekan sebaya, 
Hardi juga piawai membangun pertemanan dari lintas suku, 
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pendidikan, strata sosial hingga usia. Cara berbicaranya 
yang ceplas-ceplos menjadi bukti akan kejujuran sekaligus 
kepedulian Hardi terhadap para sahabat dan senior.

Tentunya kami sangat berharap penerbitan buku ini 
kelak bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi generasi 
milenial, agar mempunyai semangat membaja di dalam meraih 
kesuksesan yang bermanfaat untuk sesama.

Akhirnya, kami ucapakan selamat mereguk inspirasi dari 
sosok Hardi Mulyono di dalam buku ini. 

Medan,  September 2020

Penerbit
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PRAKATA

Bismillahir-rahmanir-rahim.

Puji syukur tiada terhingga kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang 
Maha Esa, yang telah begitu banyak memberi karunia tiada 
henti kepada umat-Nya. Teriring salawat dan salam kepada 
Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menerangi dunia 
melalui agama yang diwariskannya. 

Sesungguhnya, sudah sejak lama saya berkeinginan menulis 
dan menerbitkan buku ini. Namun, banyak pertimbangan 
yang cukup mengganggu saya. Di satu sisi, mungkin dari 
buku ini tidak ada hal-hal menarik dan layak diketahui orang 
lain, bahkan jangan-jangan malah bisa menjurus ke arah 
riya. Namun di sisi lain, saya merasa buku ini setidaknya bisa 
menjadi sekadar catatan harian yang bermanfaat untuk anak 
dan cucu saya kelak.

Akhirnya, seiring perjalanan waktu, saya pun berketetapan 
hati untuk menuliskan dan menerbitkan buku ini. Saya 
berharap, buku ini bisa menjadi semacam catatan ingatan 
tentang perjalanan hidup saya, yang kelak bermanfaat untuk 
anak dan cucu saya. Dan tentunya, saya pun akan sangat 
bersyukur, jika kemudian buku ini pun ternyata bermanfaat 
pula bagi orang lain.

Tentunya, saya harus berterima kasih kepada senior, guru, 
abang dan sahabat saya yang telah berkenan melengkapi buku 



6

ini. Terutama kepada para senior dan guru saya H. Muhyan 
Tambuse, H. Afifuddin Lubis, H. Wagirin Arman, H. Syamsul 
Arifin, H. Ajib Shah, H. Dr. Yusnar Yusuf,  Prof. Dian Armanto, Prof. 
Hj. Sri Sulistyowaty, dan Ustadz Fachrurrozi Pulungan. Juga 
kepada para seniorku Sulben Siagian, Arjoni Munir, Syamsul 
Qamar, serta para sahabatku Ngatur Sembiring, Hermansyah, 
Bambang Sumantri, Yoseph Tobing, Syahrul Siregar, T. Sofyan, 
Rahman Rais dan banyak lainnya dan tak bisa saya sebutkan 
satu persatu. Terima kasih juga kepada sahabatku Choking 
Susilo Sakeh, yang berkenan membantu proses penerbitan 
buku ini.

Terima kasih secara khusus pastilah saya ucapkan kepada 
istri, Yenny Zulpahanum, kedua anak saya, Beby Haryanti Hardi 
dan Muhammad Rizky Nugraha, serta kakak dan adik-adik, yang 
telah menjadi orang-orang paling dekat dengan saya selama 
ini. Teriring doa kepada ayah dan emak, Almarhum Wagimin JS 
dan almarhumah Minam, dua guru kehidupan saya: “Ya Robb, 
ampunilah dosa-dosa kedua orang tua saya, terimalah segala 
amal-amal mereka, dan jadikanlah mereka husnul khatimah. 
Amin”.

Saya pun mesti memohon maaf, andai terdapat kesalahan 
baik menyangkut peristiwa, waktu, tempat, nama maupun 
kesalahan penulisan lainnya. Saya berharap, kesalahan tersebut 
tidak mengurangi niat baik saya menulis buku ini.

Akhirnya, semoga Allah Swt meridai penerbitan buku 
sederhana ini. Aamin Ya Rabbal Alamiin. Billahi taufiq wal 
hidayah.

Medan,  September 2020.

KRT. Hardi Mulyono K. Surbakti



7

SAMBUTAN 
KETUA UMUM PB AL-WASHLIYAH

As-salamu`alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Perubahan dalam bahasa Arab disebut ‘Taghayyu’ yang 
bermakna berubah atàu menjadi yang lain. Untuk 
mengabstraksinya, diperlukan dua keadaan dari satu entitas. 
Dimana yang satu bagiannya melebur dan bahagian lainnya 
datang menggantikan. Kendati, eksistensi yang berubah itu 
tidak memiliki realitas hakiki. Suatu gambaran yang dipandang 
sesuai kepada sosok Dr. Kanjeng Raden Tumenggung H. Hardi 
Mulyono Kartonegoro Surbakti, SE., MAP.  Sebuah kenyataan 
yang dipaparkan beliau di buku biografi perjalanan kehidupan, 
sejak dari ruang kebon hingga ke ruang pimpinan pendidikan 
tinggi  sebagai seorang rektor. 

Dulu, jika disebut anak kebon, terbayang sosok yang 
lugu, tidak maju dan yang setaranya. Padahal panggilan 
nomenkelatur kebon, amat menarik ketika ditelusuri. Kawasan 
kebon atau perkebunan sejak tahun 1820 telah menjadi sentral 
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pertumbuhan ekonomi. Wilayah ini merupakan pengeluaran 
pertumbuhan ekonomi yang berorientasi politik. Memang, 
pada hipotesa awal ada ketimpangan ruang (spatial distance) 
dan ekonomi. Tetapi, hal itu tertepis dengan integrasi ekonomi 
politik dengan Eropa hingga hari ini (Yusnar Yusuf, 1997). Sulit 
dibayangkan, ternyata kawasan kebon inilah lahir berbagai 
fenomena ekonomi, politik dan Agama.  Mulai dari istilah 
neo-kolonialisme, Mudin  (petugas urusan fardhu Kifayah) 
dan sumber kekuatan politik massa. Bahkan, para intelektual 
keilmuan lahir dari kawasan “Kebon”. Sesuatu yang anyar 
memang, ketika hari ini lahir seorang wartawan yang merubah 
kariernya sebagai politisi dan kemudian menekuni dunia 
pendidikan sebagai rektor di universitas. 

Sesungguhnya, dakwah tidak bisa dipisahkan dari politik 
yang diasasi oleh proses academica dengan kekuatan Teoritical 
Inform. Sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Alwashliyah, 
saya merasa bertuah menuliskan sambutan yang seadanya 
di dalam  buku biografi ini. Diakhiri dengan seuntai pantun, 
“Kalau hidup ingin terhormat, cari ilmu jauh dan dekat. Kalau 
hidup ingin bertuah, menuntut ilmu janganlah lengah”. 

Tahniah. Nasrun Minallah Wafathun Qorib.  

As-salamu`alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Ketua Umum PB Aljam’iyatul Washliyah

KH. Dr. Yusnar Yusuf Rangkuti, M.Sc. Ph.D.
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SAMBUTAN 
KEPALA LEMBAGA LAYANAN 

PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH I SUMATER UTARA

ALHAMDULILLAH, puji syukur buku ini berhasil ditulis 
untuk menginspirasi seluruh masyarakat bahwa anak 
kebon bisa berhasil dalam bidangnya. Buku ini akan 

memotivasi dan menginspirasi semua orang untuk menuliskan 
kisahnya masing-masing sebagai gambaran bahwa apapun 
jalan yang ditempuh, semuanya bermuara pada semangat 
berusaha, kerja keras dan tentunya keberhasilan adalah hasil 
upaya tersebut.

Buku ini menggambarkan perjalanan jauh dan panjang 
seorang anak manusia menuju seorang yang berilmu, 
terpelajar, menjadi wartawan, anggota senat atau wakil 
rakyat yang juga sekaligus ilmuwan. Sebagai rektor menjadi 
inspirasi bagi seluruh civitas akademika UMN Al-Washliyah dan 
memotivasi semua pihak untuk berkreasi membentuk karakter 
baik yang penuh semangat. Menjadi seorang anak yang pergi 
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sekolah setiap hari, belajar mengaji setiap malam, kuliah 
setelah menikah, berhasil menjadi seorang yang bersikap 
profesional dan kompeten dalam kerja dan usaha. Bersahabat 
pada semua orang dan menjadi sahabat semua orang adalah 
kunci keberhasilan hidup. Jalan menuju sukses dimulai dengan 
belajar, bekerja dan berusaha semaksimal mungkin.

Semoga buku ini dapat menjadi gambaran ilustrasi 
bahwa usaha kerja keras yang diiringi kreativitas akan dapat 
memberikan hasil maksimal dalam bentuk kerberhasilan yang 
dicita-citakan sebelumnya. Semoga buku ini menjadi pedoman 
sekaligus petunjuk dan contoh baik ke arah jalan yang lurus 
menuju keberhasilan hakiki sebagai seorang manusia. 

Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara

Prof. H. Dian Armanto, M.Pd., M.A., M.Sc., Ph.D.
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SAMBUTAN 
KETUA PERSATUAN WARTAWAN 

INDONESIA (PWI) 
SUMATERA UTARA

As-salamu`alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ALHAMDULILLAH, puji syukur kehadirat Allah Swt atas rahmat 
dan kasih sayang-Nya, kita pantas memanjatkan syukur 
kehadirat Ilahi-rabbi, karena di tengah pandemi Covid-19 
saat ini, sebagai mahkluk ciptaan-Nya, kita masih diberikan 
kesehatan dan kesempatan sehingga dapat beraktivitas 
hingga saat ini. 

Atas kebesaran Allah Swt itu pula, saya secara pribadi dari 
hati yang paling dalam menyambut gembira atas terbitnya 
buku biografi sahabat dan rekan seprofesi saya, Hardi Mulyono, 
bergelar lengkap yakni Dr. Kanjeng Raden Tumenggung H. 
Hardi Mulyono Kartonegoro Surbakti, SE., MAP.,  dengan buku 
biografi berjudul “Langkah Cermat Anak Kebon”. Kehadiran 
buku ini diharapkan menambah informasi dan wawasan serta 
kepustakaan, tidak hanya kepada kalangan wartawan tapi juga 
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segenap lapisan masyarakat.

Sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 
Sumatera Utara, tentu saya merasa bangga bercampur gembira 
dan sangat berharap kehadiran buku biografi Hardi Muyono 
ini tidak hanya sebagai buku yang men-sari-kan kisah hidup 
seseorang sebagai biografinya, tapi lebih daripada itu mampu 
memotivasi orang lain. Khususnya rekan-rekan seprofesi untuk 
bisa “bercermin” dengan prestasi membanggakan yang diraih 
Hardi Mulyono saat berkiprah menjadi wartawan profesional, 
politisi, organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), Dewas 
PDAM Tirtanadi maupun sebagai rektor, agar bisa lebih baik lagi 
dan mengulang sejarah sukses di tengah tengah masyarakat. 

Saya mencatat, paling tidak ada tiga hal yang menjadikan 
buku biografi Hardi Mulyono ini penting bagi karier seorang 
wartawan. Pertama, profesi seorang wartawan tidak terlepas 
dari upaya terus-menerus secara mandiri dan otodidak dalam 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang 
menjadikan seorang figur Hardi Mulyono tetap eksis, tidak 
saja dalam pergaulannya sebagai seorang wartawan tapi 
juga dalam kiprahnya berkarier sebagai seorang politisi dan 
puncaknya menjabat sebagai seorang rektor di perguruan 
tinggi swasta (PTS) di daerah ini.

Kedua, saya menyimak buku biografi ini selain mengandung 
nilai-nilai pengabdian tanpa pamrih di tengah meraih 
kesejahteraan untuk keluarga, pengabdian Hardi Mulyono di 
masa ia berkiprah sebagai seorang wartawan. Tetap dilandasi 
dengan semangat pantang menyerah di tengah persaingan 
sesama wartawan di lingkungan tempatnya bekerja dan tetap 
patuh dengan mempedomani kode etik jurnalistik (KEJ) saat 
melaksanakan tugas profesionalnya di lapangan sebagai 
seorang wartawan, anggota dan pengurus PWI Sumatera Utara 
saat itu.  Kepatuhan atas KEJ itu terbukti, Hardi Mulyono dalam 
kiprahnya sebagai wartawan profesional tidak pernah memiliki 
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catatan pelanggaran KEJ sampai ia melanjutkan profesinya 
sebagai politisi di gedung DPRD Medan dan DPRD Sumatera 
Utara. 

Ketiga, meski dari sisi kehidupan dinilai sudah cukup 
mapan, namun Hardi Mulyono tidak pernah berhenti berkiprah 
untuk memberikan  kontribusinya dalam pembangunan 
bangsa dan sangat peduli terhadap dunia pendidikan saat dia 
memilih profesi sebagai seorang rektor di UMN  Al-Washliyah 
Medan yang merupakan kunci dalam pembangunan sumber 
daya manusia bangsa kita. 

Menurut hemat saya, Hardi Mulyono adalah sosok pekerja 
keras, serius, gigih dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesional 
dan berintegritas. Agaknya sifat-sifat positif Hardi Mulyono ini 
telah menjadi watak dan karakternya. Dengan demikian sosok 
Hardi Mulyono dituliskan di dalam buku biografi ini adalah 
sesuai dengan apa yang saya amati selama ini. 

Atas apa yang selama ini dicapainya, tepat jika pengalaman 
hidup Hardi Mulyono ini dituangkan dalam biografi ini. 
Secara pribadi dan atas nama seorang yang berprofesi sama 
dengan Hardi Mulyono berharap semoga biografi ini tidak saja 
menambah khazanah biografi yang telah ada, tetapi lebih dari 
itu, dapat menjadi inspirasi bagi siapa saja yang membacanya. 

Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada Hardi 
Mulyono. Semoga Allah Swt memberkahi dan meridai atas 
penerbitan biografi ini. Amin ya robbal alamin.

Billahi Taufik Walhidayah. 

As-salamu`alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ketua PWI Sumatera Utara

H. Hermansyah, SE.
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MATAHARI pagi belum merangkak jauh. Seperti hari-
hari sebelumnya, aku sudah terbiasa sepagi ini berada 
di tempat ini  —berjarak  sekitar 14  kilometer ke arah 

Timur dari rumahku. Rutinitas semacam ini sudah kujalani  sejak 
tiga tahun lalu, persisnya sejak tanggal 2 Juni 2017, saat aku 
dilantik menjadi Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) 
Al-Washliyah Medan.

Bangunan gedung perkuliahan dan ruang kerjaku terletak 
di Jalan Garu II No. 93 Simpang Marindal Medan Amplas, 
dengan luas areal keseluruhannya hampir 5.000 M2. Di salah 
satu ruangan pada bangunan bertingkat yang memanjang 
dari Timur ke Barat, di situlah terdapat ruang kerjaku. 

Dibantu 145 orang staf dan 261 tenaga pengajar, aku 
mengendalikan perguruan tinggi yang didirikan sejak tahun 
1996 itu. Aku bertanggungjawab terhadap proses belajar-
mengajar untuk sekitar 10.000 mahasiswa dari enam Fakultas 
dan 15 program studi S-1, serta dua program S-2 yang ada di 
kampus ini.

Ruang kerjaku tak begitu luas, kurang lebih sekitar 60 M2. 
Selain ada sebuah meja kerja  —tempat dimana setumpuk 
berkas harus kupelajari dan kutandatangani, juga ada sebuah 
rak buku, seperangkat sofa, seperangkat meja rapat kecil dan 
perabotan lain. Di depan ruang kerjaku, ada ruang kecil tempat 
aku beristirahat maupun mengerjakan sholat.

Di atas mejaku, terpajang sebuah foto keluargaku. 

Foto itu memaksaku menarik napas panjang. Ya, setiap aku 
memandang foto keluarga kecilku —istri dan dua anakku— aku 
selalu saja menghela napas panjang, membawa lamunanku 
jauh melayang ke masa-masa kecilku, masa remajaku dan 
semua kenangan masa laluku. 

Jika tidak ada urusan ke luar, setiap hari aku memang 
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berada di sini. Menjadi pimpinan tertinggi sebuah perguruan 
tinggi berciri Islam, sungguh tak pernah kubayangkan sama 
sekali, meski aku sebelumnya pernah punya pengalaman 
berada di lingkungan perguruan tinggi. 

Namun kini, kesemuanya itu adalah fakta. Berat atau ringan 
tantangan dan beban yang kuhadapi, kini sudah diamanahkan 
dan berada di pundakku. Bagiku, pantang mengingkari 
amanah yang diberikan kepadaku.

Dulu, ya,  tak sedikitpun aku pernah menyangka, kelak aku 
bisa duduk di kursi rektor seperti sekarang ini!

Tak sedikitpun, sungguh!

* * *

KEBON KELAMBIR LIMA

SEJAK dari lajang, ayahku sudah bekerja sebagai karyawan 
kebon Kelambir Lima. Meski demikian, ayah belum 
mendapatkan hak untuk tinggal di rumah karyawan kebon 
yang ada, walau ayah sudah menikah dan memiliki seorang 
anak. Ayah beserta emak dan kakakku, menumpang di rumah 
Kakek Bais dan Nenek Ngatinem —orangtua emakku— di 
perumahan karyawan Kebon Kelambir Lima. 

Secara turun-temurun keluargaku, sejak buyutku dari 
ayah maupun buyutku dari emak, memang bekerja sebagai 
karyawan kebon dan tinggal di perumahan karyawan Kebon 
Kelambir Lima ini.

Pada masa itu, Pakde Legiran KS,  abang tertua ayah  yang 
bertugas sebagai tentara, telah memiliki rumah sendiri di 
Jalan Kelambir Lima Gang Makmur Kampung Lalang. Ketika 
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Pakde Legiran KS ditugaskan ke Padangsidimpuan maka ayah 
sekeluarga menumpang di rumah Pakde Legiran. Di rumah 
inilah aku dilahirkan, pada tanggal 11 November 1963.

Ayahku bernama Wagimin JS (almarhum), emakku 
bernama  Misnam (almarhumah), dan aku diberi nama yang 
keren: ‘Hardi Mulyono’.  

Kebon Kelambir Lima sendiri adalah sebuah wilayah desa 
yang masuk ke dalam kawasan perkebunan PTPN-2 (dulu PTP 
IX). Secara administratif, Desa Kelambir Lima masuk ke dalam 
wilayah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, 
kini berbatasan langsung dengan Kecamatan Medan Helvetia 
Medan. Dari inti Kota Medan atau titik nol Lapangan Merdeka 
Medan, Kelambir Lima berjarak sekitar 20 kilometer di sebelah 
Barat Laut.

Menurut cerita dari keluargaku, buyutku dari ayah maupun 
buyutku dari emak sama-sama berasal dari Purworejo, Jawa 
Tengah.  Mereka datang secara beramai-ramai ke Tanah Deli, 
tepatnya di Kebon Kelambir Lima, karena menjadi kuli kontrak 
atau buruh kebon yang saat itu masih dimiliki oleh pengusaha 
Belanda.

Kesemua anak-anak mereka,  masih tetap bekerja sebagai 
buruh kebon di Kelambir Lima. Begitu pula keturunan 
berikutnya, termasuk ayahku, juga bekerja sebagai buruh 
kebon di sini. Namun, emakku tidak bekerja.

Aku tidak tau persis, bagaimana kemudian ayah bisa 
berbeda dengan kebanyakan karyawan kebon lainnya dalam 
hal menyekolahkan anak-anaknya. Ayahku sangat mendorong 
kami, anak-anaknya, untuk bisa bersekolah semaksimal 
mungkin. Bahkan sejak dini, kami selalu disemangatinya untuk 
berupaya mencari pekerjaan di luar perkebunan.

Aku anak kedua dari lima bersaudara. Kakakku bernama 
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Nilawaty. Tiga adikku masing-masing bernama Rita Kasih, 
Syamsul Bahri dan adik bungsuku, Nuridawaty. Kakakku lahir 
di rumah Kakek Bais di perumahan karyawan Kebon Kelambir 
Lima. 

Di lingkungan Kebon Kelambir Lima, ayahku dianggap 
sebagai orang yang luwes bergaul. Ayah suka ngomong ceplas-
ceplos, tapi disampaikannya dengan penuh canda sehingga 
ayah dikenal mempunyai pergaulan yang luas. Selain itu, ayah 
juga dianggap lebih cerdas dibanding teman-teman kerjanya 
di Kebon Kelambir Lima. 

“Ayahmu itu cerdas, ceplas-ceplos, tapi ramah dan rendah 
hati,” ujar Paklek Fendi, adik sepupu emakku.

Ayah juga dikenal gemar berolahraga. Di kawasan kebon 
Kelambir Lima ini, tidak ada yang bisa mengalahkan ayah dalam 
hal bermain bulu tangkis. Sedangkan saat tinggal di komplek 
perumahan KPB-PTP I-IX, ayah aktif menjadi pembina klub 
sepak bola dan bulu tangkis untuk anak-anak di perumahan 
tersebut.

Akan halnya emakku, dia dikenal lebih pendiam. Hanya 
seorang ibu rumah tangga. Emak sangat menyayangi kami, 
bahkan nyaris tak pernah memarahi kami  —kelima anak-
anaknya. 

Entah karena keluwesannya ataukah karena kecerdasannya, 
pada tahun 1966 ayahku ditarik dari Kebon Kelambir Lima 
dan ditugaskan di Kantor Antam (Aneka Tanaman) VI di Jalan 
Suprapto Medan (kini kantor PTPN IV). Pada tahun 1967 sampai 
tahun 1969, ayah kemudian dipindah-tugaskan ke Kebon 
Laras, Kabupaten Simalungun, milik PNP VI. Saat ayah bertugas 
di Kebon Laras ini, emak melahirkan adikku, Rita Kasih.

Tahun 1970 ayah ditugaskan ke Kantor Pemasaran 
bersama Perseroan Terbatas Perkebunan I-IX (KBP-PTP I-IX), 
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di Jalan Balaikota Medan. Sejak saat itu, ayah diberi hak untuk 
tinggal di komplek perumahan karyawan KBP-PTP I-IX di 
Sei Sikambing Medan. Di komplek perumahan ini, lahir adik 
bungsuku Nuridawaty. Namun, sebelum menetap di rumah 
dinas ini, ayah sempat sekitar setahun tinggal di kawasan Titi 
Kuning. Di rumah semi permanen yang dibeli ayah tersebut, 
lahir adikku Syamsul Bahri.

* * *

Hari masih teramat  pagi. 

Meski begitu, kesibukan sudah terlihat di kawasan kebun 
Kelambir Lima. Puluhan karyawan laki-laki beriringan menuju 
ke lahan  perkebunan. Sedangkan para karyawan perempuan, 
menuju ke pabrik dan gudang. 

Pada masa itu Kebon Kelambir Lima masih menanam 
Tembakau Deli (Nicotiana tobacco), satu varian tembakau 
berkualitas nomor satu di dunia. Selain di kebun ini, Tembakau 
Deli hanya ditanam  di dua kebon yang berdekatan yakni di 
Kebon Helvetia dan Kebon Hamparan Perak.

Tembakau Deli yang ditanam di Kebon Klambir Lima, 
Helvetia dan Hamparan Perak ini,  kemudian diproduksi 
menjadi cerutu. Setelah dikemas rapi, cerutu ini diekspor ke 
berbagai negara di berbagai belahan dunia dengan pasar 
terbesarnya adalah Jerman dan Amerika Serikat. Karena 
harganya yang mahal, cerutu Kelambir Lima menjadi konsumsi 
kalangan jetset dan selebritis dunia. Terbatasnya areal tanaman 
Tembakau Deli, telah mendongkrak cerutu hasil produksinya 
menjadi eksklusif.

Menurut Ketua Umum PB Al Washliyah, KH. Dr. Yusnar Yusuf 
Rangkuti, yang pernah berkesempatan mengunjungi pusat 
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penjualan tembakau dunia di Bremen, Jerman, Tembakau Deli 
telah memopulerkan Kebon Kelambir Lima ke seantero dunia. 

“Dulu kawasan ini dikenal dengan nama ‘Mandi Angin’. 
Pada saat musim gugur, hembusan angin Bohorok langsung 
ke kawasan ini. Dan hembusan angin Bohorok itu membuat 
produksi tembakau dari kawasan ini menjadi spesifik, yakni 
urat daunnya rata dengan permukaan daunnya. Selain itu, 
tembakau mandi angin ini bercita rasa tinggi dan khas,” urai 
Pak Yusnar Yusuf, dalam suatu acara di Kelambir Lima.

Sampai pada pengujung tahun 1990-an, ujarnya, 
perekonomian masyarakat di perkebunan Kelambir Lima relatif 
cukup baik. Hampir setiap karyawan kebon, memiliki kambing 
atau lembu sebagai penghasilan tambahan.

Dari berbagai banyak buku sejarah, pembukaan 
perkebunan tembakau di Tanah Deli pertama kali digagas oleh 
pengusaha Belanda Jacob Nienhuys, Van der Falk dan Elliot 
dari Firma Van Keeuwen en Mainz & Co pada tahun 1863. Saat 
itu Sultan Deli memberikan tanah seluas 4.000 bahu (1 bahu 
= 0,74 ha) secara erfpacht selama 20 tahun di Tanjung Sepasi, 
dekat Labuhan.

Pada Maret 1864, Nienhuys mengirim contoh tembakau 
hasil kebunnya untuk uji kualitas ke Rotterdam, Belanda. 
Ternyata, daun tembakau asal Tanah Deli itu berkualitas tinggi 
sebagai bahan cerutu, sehingga nama Deli dikenal sebagai 
penghasil bungkus cerutu terbaik di Eropa.

Seiring meningkatnya pamor Tembakau Deli maka 
Belanda dan Sultan Deli melakukan Perjanjian Tembakau pada 
tahun 1865. Dua tahun kemudian, Nienhuys bersama Jannsen, 
P.W. Clemen dan Cremer mendirikan perusahaan De Deli 
Maatschappij (Deli Mij) di Labuhan. Pada tahun 1869, Nienhuys 
memindahkan kantor pusat Deli Mij dari Labuhan ke Kampung 
Medan Putri. Kantor baru dibangun di Medan Putri, persis di 
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pinggiran Sungai Deli. 

Pesatnya perkembangan kebon tembakau yang 
berdampak pada pesatnya perkembangan perekonomian, 
mengubah Tanah Deli menjadi pusat perdagangan yang 
dijuluki “het dollar land” alias tanah uang. Pada tahun 1866, 
Jannsen, P.W. Clemen, Cremer dan Nienhuys membuka kebon 
baru di daerah Martubung dan Sunggal (1869), Sungai Beras 
dan Klumpang (1875). Sampai pada tahun 1874, jumlah kebun 
tembakau milik Belanda di Tanah Deli sudah mencapai 22 
perusahaan perkebunan.  

Laju Medan Putri sebagai pusat perdagangan,  akhirnya 
menjadikan Medan Putri sebagai pusat pemerintahan. Tahun 
1879, ibu kota Asisten Residen Deli dipindahkan dari Labuhan 
ke Medan Putri. Pada 1 Maret 1887, ibu kota Residen Sumatera 
Timur ikut dipindahkan pula dari Bengkalis ke Medan. Demikian 
pula Istana Kesultanan Deli, yang semula berada di Kampung 
Bahari (Labuhan) juga pindah ke Istana Maimoon pada tanggal 
18 Mei 1891.  Ibu kota Deli pun resmi pindah ke Medan.

Aku sendiri, menetap di Kebon Kelambir Lima hanya 
semasih duduk di kelas satu SD. Aku kemudian pindah, seiring 
kepindahan ayah dari karyawan Kebon Kelambir Lima karena 
dipindahtugaskan oleh perusahaan menjadi karyawan KPB-
PTP I-IX.

Namun, saat ayah pensiun dari karyawan KPB-PTP I-IX dan 
membeli rumah di Desa Kelambir Lima, aku semakin sering 
berkunjung ke Kelambir Lima. Apalagi, hampir semua keluarga 
ayah dan emak memang bekerja sebagai karyawan Kebon 
Kelambir Lima.

* * *



Aku Anak Kebon 25

Nyaris lengang dan tertib.

Itulah suasana lalu lintas Kota Medan di masa-masa kecilku, 
semasa aku bersekolah di SDN 060884 Jalan Gajah Mada 
maupun SD Medan Putri Jalan Gatot Subroto Sei Sikambing 
Medan.

Kenderaan yang lalu lalang di jalan raya belum seramai 
seperti saat ini, sehingga semuanya berjalan teratur tak saling 
menyalib sembarangan. Bangunan pencakar langit, pun belum 
ada di kota ini.

Pada masa itu hingga di pengujung tahun 70-an, aku masih 
ingat benar bagaimana kosa kata “Anak Kebon” menjadi kata 
populer di kalangan anak muda Kota Medan. Kata ‘anak kebon’ 
itu, untuk menyebut  perilaku “kampungan” dan “agak bego”. 

Panggilan lainnya yang bernada merendahkan adalah 
“jakon”, singkatan dari kata “Jawa Kontrak” atau juga “Jadel”, 
singkatan dari “Jawa Deli”. Sama dengan ‘Anak Kebon’, panggilan 
‘Jakon’ atau ‘Jadel’ ini untuk menyebutkan etnis Jawa yang 
menetap di Medan sekitarnya, yang sebagian besar orang tua 
atau kakek-neneknya memang berasal dari Pulau Jawa. Mereka 
sengaja didatangkan untuk menjadi karyawan perkebunan di 
Tanah Deli. Pada mulanya, saat perkebunan tersebut masih 
dikelola oleh penjajah Belanda, para karyawan perkebunan itu 
disebut sebagai “kuli kontrak”.

Meski sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, Medan 
adalah kota yang dikelilingi oleh wilayah perkebunan. Di 
sebelah Utara, selain terdapat Kebon Kelambir Lima, juga 
ada Kebon Helvetia dan Kebon Marelan. Sebelah Timur Laut 
terdapat Kebon Saentis, di sebelah Timur ada Kebon Batang 
Kuis. Di sebelah Tenggara ada Kebon Tanjung Morawa, dan di 
sebelah Selatan terdapat Kebon Patumbak dan Kuala Bekala, 
serta beberapa lainnya.
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Karena wilayah kebon tersebut berbatasan langsung 
dengan wilayah Kota Medan, sesungguhnya interaksi sosial 
antara Anak Kebon dengan warga Kota Medan berjalan wajar 
sebagaimana mestinya. Namun pada masa-masa itu, masih 
ada pola hubungan kemasyarakatan di kebon yang kurang 
pas, dan itu merupakan peninggalan para penguasa kebon 
asal Belanda di masa penjajahan. Yaitu adanya semacam batas 
pemisah dalam pergaulan antar karyawan dengan para staf, 
terutama dikarenakan mencoloknya perbedaan penghasilan 
dan fasilitas yang diberikan perusahaan. Kondisi itu kemudian 
menurun kepada anak-anak mereka: antara anak karyawan 
kebon dengan anak staf kebon.

Semua anak staf kebon dipastikan bersekolah di Kota 
Medan, naik bus sekolah milik kebon atau naik kenderaan 
pribadi. Sedangkan anak karyawan kebon, sebagian kecil 
saja yang didorong orangtuanya untuk bersekolah —apalagi 
bersekolah ke Kota Medan. Lingkup pergaulan sosial anak staf 
kebon meluas dalam strata ekonomi menengah atas di Kota 
Medan. Sedangkan lingkup pergaulan sosial anak karyawan 
kebon sebaliknya, terkungkung dalam strata sosial sesama 
anak karyawan kebon.

Selain itu, sebagian besar para karyawan kebon tidak 
punya gairah yang besar untuk membuka akses pendidikan 
semaksimal mungkin kepada anak-anaknya. Akibatnya, 
sebagian besar anak-anak para karyawan kebon berpendidikan 
rendah. Dan pada akhirnya mereka meneruskan tradisi bapak 
dan kakeknya untuk tetap menjadi karyawan kebon.

Kondisi inilah, mungkin, yang memunculkan kosa kata 
‘Anak Kebon’ menjadi bermakna negatif: kampungan karena 
berpendidikan rendah, dan juga berpenghasilan rendah. Kosa 
kata “Anak kebon” berkonotasi negatif ini, tentu saja ditujukan 
kepada anak karyawan kebon, tidak untuk anak dari kalangan 
staf kebon. 
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ATAS: 
Sebuah momen kenangan: Aku, ayah, emak, kakak dan adik-adikku.

BAWAH:
Aku bersama kakak dan adik-adikku.
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Begitu pula hanya dengan istilah ‘Jakon’, setali tiga uang 
dengan makna negatif Anak Kebon tersebut, karena Jakon 
adalah keturunan kuli kontrak di perkebunan.

Namun, sejak akhir tahun 70-an hingga kini, kosa kata 
“Anak Kebon” maupun ‘Jakon’ dalam makna negatif, sudah tidak 
terdengar lagi. Terutama sejak beberapa tokoh Jawa di Medan 
membentuk Paguyuban Pujakesuma pada medio tahun 1980. 
Sejak itu, secara perlahan-lahan warga Jawa di Medan mulai 
disebut sebagai warga Pujakesuma.  

Saat itu, beberapa tokoh masyarakat Jawa di Tanah Deli, 
diantaranya Letkol (CPM) Danu Soewarso, R. Soedjono (PNS 
di Kementerian Pekerjaan Umum), Ki Djati Oetomo (Seniman, 
guru Taman Siswa dan pemilik Radio Pasopati) serta beberapa 
lainnya mendirikan Badan Kordinasi Kesenian Jawa (BKKJ), 
sebuah lembaga seni-budaya untuk melestarikan dan 
mengembangkan seni-budaya Jawa yang ada di Sumatera 
Utara.

Pada perkembangannya kemudian, para tokoh BKKJ 
sepakat membentuk Paguyuban Pujakesuma, sebuah 
paguyuban warga Jawa di Sumatera Utara yang bergerak di 
bidang sosial, budaya, pendidikan dan ekonomi.

Seiring waktu, banyak sosok sukses di Sumatera Utara 
berasal dari anak kebon. Bahkan, kini mereka merasa bangga 
menyebut dirinya sebagai “Anak Kebon”.

* * *
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SEKOLAH DAN MENGAJI

TEMPAT tugas ayah yang berpindah-pindah, mengakibatkan 
aku menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di tiga 
sekolah. Tahun 1969, aku disekolahkan di SD Negeri No. 
101752  Kelambir Lima. Saat itu ayah masih bertugas di Kebon 
Laras, dan aku dititipkan di rumah Kakek Bais di perumahan 
karyawan Pondok Panjang Kelambir Lima. 

Ketika duduk di kelas dua dan tiga, aku pindah bersekolah 
ke SD Negeri  060884 Jalan Gajah Mada Medan. Saat itu ayah 
sudah tinggal di perumahan KPB-PTP I-IX. Ayah dan Wak Misdi 
selalu bergantian mengantar-jemput aku bersekolah di sini. 
Wak Misdi adalah abang ayahku, yang juga bertugas sebagai 
tentara dan tinggal di kawasan Sei Mencirim Sunggal.

Namun saat di kelas empat, lima, enam hingga tamat tahun 
1975, aku pindah ke SD Medan Putri Sei Sikambing, karena 
dari SDN Gajah Mada ke rumah kami di Komplek KPB-PTP 
Sei Sikambing Medan memang cukup jauh.  Di sekolah yang 
baru ini, aku tak perlu lagi diantar jemput oleh ayah ataupun 
Wak Misdi. Aku hanya berjalan kaki pulang pergi dari rumah 
ke sekolah, karena jarak rumahku ke sekolah memang tidak 
terlalu jauh.

Hampir semua anak-anak di komplek KPB-PTP I-IX ini 
bersekolah di SD Medan Putri. Beberapa temanku anak 
komplek yang duduk sekelas di SD Medan Putri diantaranya 
adalah T. Sofyan, yang saat ini menjadi pejabat eselon dua di 
Pemko Medan. “Kami disebut tiga sekawan: aku, Hardi dan 
almarhum Coki,” ujar T. Sofyan, mengulang cerita masa kanak-
kanaknya bersamaku.

Menurut Sofyan, sejak kecil aku dikenal pandai bergaul, 
pintar berbicara dan nyaris tidak pernah marah. “Hardi, kau 
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kayaknya cocok jadi orang partai,” kata Sofyan, suatu ketika.

Sofyan memang sahabat kompakku di SD Medan Putri. 
Bahkan juga teman bermain bola di lapangan Komplek KPB-
PTP I-IX,  atau saat salat tarawih setiap bulan Ramadan dan juga 
teman belajar di Madrasah Ibtidaiyah Alwashliyah Jalan Gatot 
Subroto Medan. Padahal, di komplek perumahan ini, keluarga 
Sofyan tinggal bagian depan, sedangkan keluargaku tinggal di 
bagian belakang. Artinya, orang tua Sofyan adalah golongan 
staf, sedangkan orang tuaku adalah karyawan biasa.

* * *

MENGAJI di Madarasah.

Bersamaan pindah sekolah ke SD Medan Putri, ayah 
memasukkan aku ke Madrasah Ibtidaiyah Alwashliyah Jalan 
Gatot Subroto Medan (sekarang di Jalan Cenderawasih) yang 
dikelola oleh almarhum Ustadz Abdul Razak Harahap, seorang 
ulama terkemuka di Medan Sunggal. Salah seorang guruku di 
madrasah ini adalah almarhum Ustadz Abdul Halim Harahap, 
yang kemudian dikenal sebagai Ketua PW Al-Washliyah 
Sumatera Utara dan anggota DPD RI. Almarhum Ustadz Halim 
wafat, saat peristiwa jatuhnya pesawat Mandala di Medan 
tahun 2005 lalu.

Pendidikan di madrasah bisa aku selesaikan tepat waktu. 
Meski demikian, kuakui aku bukanlah murid terbaik di 
madrasah ini. “Nilai pelajaranmu di madrasah, tak ada yang 
hebat. Cuma, guru-guru sayang sama kau,” kata Rahman Rais, 
salah seorang temanku di madrasah tersebut. 

Rahman sering mengejekku, tapi juga sering memujiku. 
Kata Rahman, aku murid yang disiplin dan bertanggungjawab, 
dan itulah yang membuat guru-guru madrasah menyayangiku.
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Rahman adalah teman dekatku saat di Madrasah ini. 
Bersama seorang temanku lain, kami bertiga selalu seiring 
sejalan, meski kami bersekolah di SD yang berbeda. Aku 
sering main ke rumahnya, begitu pula sebaliknya. Orang tua 
Rahman menganggap aku seperti anaknya sendiri. Begitu 
pula sebaliknya, orang tuaku menganggap Rahman sebagai 
anaknya sendiri. 

* * *

MESKI ayah tidak lagi bekerja sebagai karyawan Kebon 
Kelambir Lima dan sudah dipindahkan di KPB-PTP I-IX, namun 
status ayah adalah karyawan biasa dengan penghasilan yang 
pas-pasan. Karenanya, masa kecilku pun terbilang sederhana, 
tidak sebagaimana kehidupan anak-anak para staf Kantor 
KPB-PTP I-IX. Untuk menambah uang jajan, sepulang sekolah 
kusempatkan berjualan Es Ganefo dan Pepaya Dingin di 
sekeliling komplek perumahan kami. Barang daganganku itu, 
kubeli dari rumah kediaman Kasdam I/BB (saat itu, Kolonel DN 
Lintang), di Jalan Gatot Subroto dekat Gang Banteng.

Ukuran rumah di komplek perumahan karyawan kebon 
KPB-PTP I-IX ini relatif kecil. Terdapat tiga kamar tidur, satu 
kamar untuk bapak dan ibu, satu untuk kakak dan dua adikku 
perempuan, dan satu kamar lagi kuhuni bersama adikku, 
Syamsul Bahri, sejak kecil hingga kami dewasa. 

Beda usiaku dengan Syamsul sekitar empat tahun, dan 
ukuran tubuh kami pun tak jauh beda. Karenanya, tak jarang 
adikku sering memakai pakaianku. Tapi aku tak bisa marah, 
karena dia satu-satunya saudaraku laki-laki. 

Kalau wajahku terlihat kesal atas ulah adikku itu maka 
Syamsul punya senjata khusus: “Abang ini kan panutan kami,” 
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ucap Syamsul. Jika adikku sudah berkata seperti itu maka aku 
pun tak mau bersikap serampangan kepadanya.

Di perumahan KPB-PTP I-IX inilah aku dikhitankan oleh 
Paklek Fendi. Beliau memang bertugas sebagai Mantri di Klinik 
Kebon Kelambir Lima, setelah beliau menamatkan sekolah 
perawat di Sekolah Paramedis di depan TVRI Medan (sekarang 
Hotel JW Marriot). 

Ketika pensiun dari karyawan KPB-PTP I-IX, ayahku kembali 
menetap di Kelambir Lima. Tapi tidak di perumahan karyawan 
kebon, melainkan di perkampungan yang berbatasan dengan 
wilayah perkebunan. Ayah membeli sebidang tanah di Jalan 
Harapan I Kelambir Lima, sebagai persiapan setelah pensiun 
dari karyawan kebon.

Ayahku meninggal dunia tahun 2005 di rumah pribadinya 
di Kelambir Lima. Sedangkan Emakku meninggal dunia tahun 
2012 di komplek KB-PTP I-IX Sei Sikambing Medan. Kedua 
orang tuaku dikebumikan di Pekuburan Muslim Kelambir Lima.

* * *

SEJAK ayahku bertugas di kantor pusat KPB-PTP I-IX di 
Medan, sesungguhnya aku sudah tidak lagi bertempat tinggal 
di wilayah kebon, melainkan di Perumahan karyawan KPB-PTP 
I-IX Sei Sikambing Medan. Dari rumah inilah aku bersekolah ke 
SMPN-6 (sekarang SMPN-7) di Jalan Adam Malik Medan.

Sembari menuju ke kantornya, ayah mengantarku ke 
sekolah. Namun saat pulang sekolah, aku tidak dijemput 
melainkan bersama beberapa teman naik bus kota Damri 
jurusan Kampung Lalang. Sering saat pulang sekolah, kami 
berjalan kaki beramai-ramai hingga ke Simpang Barat. Dari 
tempat inilah aku baru naik bus Damri. Tentunya, ongkos Bus 
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Damri menjadi lebih murah, dan sisanya bisa kusimpan untuk 
menambah uang jajanku.

Sejak di SD hingga SMP, aku tak pernah merasa rendah diri 
dikarenakan statusku sebagai anak kebon. Selain itu, kawan-
kawanku pun tidak ada yang memperlakukanku sebagai 
anak kebon pula. Boleh jadi, karena aku berkulit bersih serta 
penampilanku yang selalu necis  —meski perawakanku relatif 
kurus— telah menghilangkan kesan bahwa aku sesunguhnya 
adalah anak kebon.

Selain itu, dalam hal bergaul di sekolah, aku tidak pernah 
memilih-milih teman. Aku bisa bergaul dengan siapa saja, 
bahkan bisa lebih cepat akrab jika ada teman baru dibanding 
teman-temanku yang lain. Ditambah lagi, konon kata beberapa 
teman SMP-ku, aku dikenal sebagai murid yang pandai 
berbicara dan pandai memotivasi kawan-kawan. 

 “Hardi, kau ini berbakat jadi ketua, pejabat atau jadi guru,” 
ujar Yoseph ‘Iyud’ Tobing, seorang teman akrabku di SMPN-6, 
suatu ketika. 

Entahlah…

Dalam hal mata pelajaran sekolah, aku pun merasa 
biasa-biasa saja sebagaimana kebanyakan teman-temanku. 
Nilai mata pelajaranku tidak paling bagus, tapi tidak pula 
masuk dalam kelompok jelek. Namun banyak teman-teman 
memujiku, sebab aku termasuk murid yang paling cepat 
memahami penjelasan dari guru. Selain itu, aku pun dianggap 
sebagai murid yang disiplin, tertib dan bertanggungjawab.

Aku juga termasuk murid yang aktif dalam berbagai 
kegiatan sekolah, terutama olahraga. Rumahku dulu di 
Kelambir Lima maupun rumah di komplek KPB-PTP I-IX, 
memang berdekatan lokasinya dengan lapangan bola kaki. 
Tentu saja, bola kaki menjadi salah satu olahraga favoritku, 
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selain bulu tangkis dan bola voli.

Kehidupan ekonomi orang tuaku yang  terbilang sederhana, 
mengakibatkan  uang jajanku di sekolah pun sangat terbatas. 
Anehnya, teman-teman menganggapku sangat ringan tangan 
untuk berbagi atau membantu temanku yang tidak memiliki 
uang jajan. 

Bahkan beberapa teman menganggapku sangat pengiba, 
gampang merasa sedih jika mendengar ada cerita sedih 
tentang seorang teman. “Itulah kelemahanmu,” kata Yoseph 
Tobing, yang kini menjadi lurah di salah satu kelurahan di 
Medan Petisah. 

Sosokku yang dianggap luwes dalam hal berteman, 
membuat semua kawan-kawanku di SMP ini tidak ada yang 
menganggapku sebagai anak kebon. Lingkungan inilah 
kemudian yang membuat aku tak pernah punya alasan untuk 
merasa rendah diri. Meski faktanya aku adalah anak seorang 
karyawan kebon dan lahir di lingkungan keluarga karyawan 
kebon.    

Semangat dan suasana batin semacam ini jugalah yang 
kemudian kubawa melanjutkan sekolah ke jenjang lanjutan 
atas, seusai aku menamatkan SMP tahun 1979. Pada mulanya 
aku masuk sekolah ke SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi 
Atas) Negeri Binjai. Namun, aku hanya setahun di sekolah 
itu. Saat kelas dua, aku pindah ke SMEA Negeri 3 Jalan Timor 
Medan. Aku memilih jurusan Tata Buku, jurusan ‘paling berat’ 
di sekolah kejuruan SMEA. 

Dan sejak bersekolah di SMEAN-3 Medan, lingkup 
pergaulanku pun semakin luas.  Pada masa itu, istilah “Anak 
Kebon” pun sudah mulai redup di Kota Medan.

Di sekitar lokasi SMEAN-3 Medan ini terdapat beberapa 
sekolah. Ada SMAN-7, STMN-4, Perguruan Budi Darma dan 
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Perguruan Medan Putri. Perangaiku yang gemar bergaul 
dengan banyak orang, membuat aku punya banyak teman di 
kawasan ini. Tidak hanya sesama murid satu sekolah, aku juga 
banyak bergaul dengan murid dari sekolah lain yang ada di 
kawasan tersebut.

Meski di sekolah ini aku dikenal sebagai murid yang disiplin 
dan terbilang cerdas, tapi aku juga diangggap sebagai murid 
yang usil. Bahkan tingkat keusilanku sampai pada tingkat 
‘rawan’ pada masa itu.

Ketika itu, pemerintahan Indonesia di bawah kendali 
Presiden Suharto dengan rezim Orde Baru-nya. Partai politik 
pemenang Pemilu haruslah Golkar, sedangkan dua partai 
lainnya, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan 
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hanya sebagai pelengkap 
demokrasi. Dan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk 
semua guru dan pegawai SMEAN 3, mesti menjadi anggota 
Golkar.

Pada saat kampanye Pemilu 1982, aku dan beberapa teman 
sekolahku, secara diam-diam menyelipkan tanda gambar 
PPP ke setiap laci meja murid. Sekolah pun heboh. Terutama 
para guru, sibuk mengusut bagaimana tanda gambar itu bisa 
berada di meja para murid. 

“Hardi, kita bisa gawat kalau ketahuan guru,” ujar Syahrul 
Siregar, teman sekelasku, yang terlibat dalam keusilan itu.

Aku pun sering usil terhadap ketua kelasku. Namanya Yenny, 
manis dan sedikit pendiam. Aku dan beberapa teman selalu 
menganggunya. Bahkan aku sering mengancamnya hingga 
kadangkala menangis, jika Yenny tidak mau menandatangani 
absen kami meski saat itu kami tidak berada di kelas.

Tahun 1982, aku menyelesaikan pendidikanku di sekolah 
ini. Ayah pun tak memaksaku untuk melanjutkan ke bangku 
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kuliah. Karena keterbatasan ekonomi, hanya seorang adikku, 
Rita Kasih, yang dibiayai ayah kuliah hingga menyelesaikan S-1 
di jurusan Sastra Arab USU. Keempat anaknya yang lain, hanya 
mampu disekolahkan ayah hingga tamat SLTA saja.

Seusai tamat dari SMEAN-3, aku mencoba tinggal bersama 
sepupu emakku di Pekanbaru selama setahun. Tapi aku tak 
betah dan kembali ke Medan. Di masa itu, aku sempat pula 
menjadi penyiar Radio Yaska Jaya Tebing Tinggi.

Sekitar tahun 1984, ayah memasukkan aku bekerja di 
bagian pembukuan pada sebuah perusahaan minyak goreng di 
kawasan Belawan Medan. Namun, aku hanya mampu bertahan 
sekitar setahun, dan kemudian aku pun minta berhenti. 

Sungguh, bekerja rutin di sebuah kantor semacam itu, 
sangatlah menyiksaku. Kegemaranku untuk bergaul dengan 
banyak orang, sangat dibatasi oleh rutinitas pegawai kantoran. 

* * *

KULIAH SETELAH MENIKAH  

AKU menikah. Tepatnya, tanggal 26 November 1989, aku 
menikahi seorang wanita yang kukenal sejak aku duduk di 
kelas dua SMEAN-3 Medan. Wanita itu dipanggil Yenny. Bagi 
para teman-temanku di sekolah itu, Yenny bukanlah sosok 
yang asing buat mereka.

Yak, dialah sang ketua kelas di SMEAN-3 Medan yang 
dulu sering kujahili hingga menangis. Dialah yang kemudian 
mendampingiku menjadi istri dan ibu dari dua anakku. Nama 
lengkapnya, Yenny Zulpahanum, puteri sulung tiga bersaudara 
dari pasangan Bapak Mardikin dan Ibu Rupiati.
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ATAS: 
Aku bersama teman-teman saat bersekolah di SMEAN-3 Medan

BAWAH:
Aku bersama istri, anak-anak, menantu dan kedua cucuku.
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“Hardi, gila kau ah, selama ini tak ada tanda-tanda kalian 
berpacaran,” ujar Syahrul Siregar, saat kami melangsungkan 
pernikahan. 

Acara pernikahanku dengan Yenny dilaksanakan secara 
sederhana di kediaman orang tua Yenny di Jalan Nuri 
V, Perumnas Mandala. Sedangkan pesta pernikahannya 
dilaksanakan di rumah Paklek Yenny, di Jalan Karantina Medan.

Aku dan istriku kemudian mengontrak rumah di Jalan HM. 
Yamin Gg. Manggis, Medan. Namun saat menjelang kelahiran 
anak pertama, kami menetap di rumah orang tua Yenny. Puteri 
Sulung kami, Beby Haryanti Hardi, lahir pada 21 Agustus 1990, 
di RS Permata Bunda Medan.

Beby kini telah menikah dengan Andre pada 20 
Agustus 2013. Dari pernikahan puteri sulung kami itu, telah 
menganugrahiku dua cucu yang menggemaskan, Nayla 
Zhafira dan Muhammad Razka Ramadhan. Kedua cucuku itu 
memanggilku “Bolang”, dan memanggil istriku “Eyang”.

Terus terang, pernikahanku dengan Yenny hanya 
bermodalkan cinta semata. Maksudku, saat itu aku berusia 26 
tahun dan istriku, Yenni, berusia 25 tahun, dan kami menikah 
tanpa persiapan apapun. Cintalah yang mendorongku berani 
melamar dan menikah dengan Yeni. Sebab, saat itu aku 
sesungguhnya belum mempunyai pekerjaan yang menjanjikan, 
dan tentunya aku belum punya penghasilan tetap.

Apalagi, kami tidak melalui proses pacaran. Meski aku 
dan Yenny sudah saling kenal sejak duduk di kelas II SMEAN-3 
Medan, namun setelah tamat tahun 1982 kami sesungguhnya 
tidak pernah lagi bertemu dan saling berkomunikasi.

Sampai tujuh tahun kemudian barulah kami bertemu 
lagi, dan masing-masing kami belum punya pacar. Aku 
nekat mengajaknya menikah. Ternyata, Yenny menerima 
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kenekatanku itu. 

Dengan bermodalkan sikap nekat itu, kami pun sepakat 
membina rumah tangga. Aku sangat yakin, sepanjang aku 
berupaya dan berdoa maka Allah Swt tak akan membiarkan 
rumah tangga kami berantakan.

Saat kami berumah tangga, istriku memang sudah bekerja 
sebagai karyawan di sebuah bank pemerintah. Sedangkan aku 
telah bekerja sebagai wartawan di surat kabar Bukit Barisan 
Medan. Namun, penghasilanku sebagai seorang suami relatif 
sangat kecil dibanding penghasilan istriku. 

Alhamdulillah, masa-masa awal membina rumah tangga, 
bisa kami lalui dengan penuh bahagia meski dengan kondisi 
ekonomi yang sangat sederhana. Tentu aku teramat bersyukur 
kepada Sang Khalik. Sebab, penghasilan istriku, sangat berarti 
di dalam menopang ekonomi rumah tangga yang baru kami 
bina.

Ada banyak kisah menyangkut masa-masa awal kehidupan 
rumah tangga kami. Salah satunya, adalah saat istriku akan 
melahirkan anak pertama kami. Ketika itu istriku berada di 
rumah orang tuanya di Perumnas Mandala. Dia sedang tidak 
bekerja karena sudah mengambil cuti hamil. Sedangkan aku 
berada di lapangan, tepatnya sedang bertugas liputan di 
kantor DPRD Sumatera Utara. 

Tiba-tiba aku ditelpon oleh mertuaku, memberitahukan 
bahwa istriku sudah saatnya akan melahirkan. Bergegas 
aku membelah jalanan Kota Medan, menuju ke Perumnas 
Mandala. Namun kondisi mobilku, Daihatsu S-38 pick up, tetap 
tak mampu berjalan cepat dan gesit. 

Dengan kecepatan seadanya, kuboyong istriku yang 
mengerang kesakitan, didampingi ibu mertuaku melaju ke RS 
Permata Bunda. Alhamdulillah, istriku bisa melahirkan anak 
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pertama kami sesaat tiba di rumah sakit tersebut.

Tetap ada berkah dari semua kesulitan demi kesulitan 
yang kami alami di masa-masa awal perkawinan kami. Yakni 
jalinan cinta kami semakin menguat dan menyatu. Aku sangat 
yakin, kami memang ditakdirkan untuk saling menguatkan, 
mengatasi berbagai kesulitan rumah tangga kami.

Dua tahun setelah menikah, kami mampu membeli 
sebidang tanah seluas 16x18 meter di Jalan Sehat, Medan 
Sunggal, seharga Rp5.148.000,- Tepatnya pada 8 Agustus 1991. 
Setahun kemudian, aku mulai membangun rumah secara 
bertahap di atas tanah itu. Pada 5 Juli 1999, aku membeli tanah 
seluas 10x18 meter, persis di sebelah rumahku. Inilah rumah 
yang pertama kali kami miliki dari jerih payah kami sendiri.

Tahun 1991 sampai tahun 2009, kami menetap di rumah ini. 
Dan pada 19 September 1998, anak keduaku, Muhammad Rizki 
Nugraha, lahir di rumah ini. Saat ini, putra bungsuku sedang 
menyelesaikan kuliahnya di FISIP Universitas Diponegoro, 
Semarang.

Meski telah menikah dan penghasilanku masih pas-pasan, 
kebutuhanku yang begitu kuat terhadap ilmu pengetahuan, 
terus-menerus mendorongku. Aku tetap bertekad untuk 
melanjutkan pendidikanku, dan aku memilih kuliah di Fisipol 
UISU pada tahun 1990. Namun, aku hanya bisa menjalaninya 
selama empat semester, untuk kemudian drop-out dengan 
berbagai kendala.  

* * *

AKU kembali kuliah.

“Dik Hardi, selesaikanlah kuliahmu, kalau bisa setinggi 
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ATAS: 
Ketika aku mempertanggungjawabkan Disertasi Doktor Ilmu 
Manajemen USU.

BAWAH:
Bersama istriku seusai acara Wisuda Program S-3 di Auditorium USU 
Medan.
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mungkin. Dengan begitu, toh, mungkin bisa menjadi rektor 
seperti saya,” ujar Mbak Sri, lengkapnya Prof. Sri Sulistyowati, 
SH., M.Si., Ph.D.. Pada saat itu, Prof. Sri adalah Rektor UMN Al-
Washliyah Medan.

Sesungguhnya, aku baru saja mengenal Mbak Sri, yakni 
pada tahun 2004, pada priode pertama aku menjadi anggota 
DPRD Medan. Saat itu aku diperintahkan oleh Ketua PW Al-
Washliyah Sumut yang juga BPH UMN Al-Washliyah, almarhum 
Ustadz Drs. Halim Harahap, untuk mengamankan dan 
membantu agar Prof. Sri bisa segera dilantik menjadi Rektor 
UMN Al-Washliyah Medan. Prof. Sri meraih suara terbanyak 
pada pemilihan Rektor UMN Al-Wahliyah, namun beliau belum 
bisa dilantik karena sesuatu hal sehingga suasana perkuliahan 
di kampus itu kurang kondusif.

Sejak itu, hubunganku dengan Mbak Sri kemudian 
menjadi sangat akrab. Aku mengenal dengan baik semua 
keluarga Mbak Sri, sebaliknya Mbak Sri pun mengenal dengan 
baik anggota keluargaku. Bahkan kedua anakku memanggil 
Mbak Sri dengan panggilan “Bukde”. Mbak Sri kuanggap 
sebagai kakakku sendiri, begitu pula sebaliknya, Mbak Sri telah 
menganggapku sebagai adiknya sendiri.

Dalam hal pendidikan ini, tak bisa kubantah besarnya 
peran Mbak Sri. Aku ingat benar, bagaimana Mbak Sri begitu 
bersemangat mendorongku menyelesaikan kuliahku yang 
terbengkalai. 

Tepatnya tahun 2004. 

Kuliahku yang sempat terhenti di FISIP UISU Medan karena 
berbagai alasan, akhirnya kulanjutkan dengan mendaftar 
sebagai mahasiswa pada Program Studi Manajemen UMN Al-
Washliyah. Di kampus ini, aku berhasil meraih gelar Sarjana 
Strata-I pada tahun 2006. 
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Dan istriku, adalah orang pertama dan sangat gigih 
mendukung niatku untuk melanjutkan pendidikanku. Di 
tengah berbagai kesibukanku sebagai wakil rakyat, pengurus 
partai dan berbagai organisasi kemasyarakatan, Yenny 
tak bosan-bosannya mengingatkanku untuk melanjutkan 
pendidikanku.

Istriku jugalah yang tak bosan menyemangatiku ketika 
aku mengutarakan niat untuk melanjutkan pendidikan pada 
Program Studi Magister Administrasi Publik, di Universitas 
Medan Area. Dan pada tahun 2008, aku pun berhasil meraih 
gelar Sarjana Strata-II.  

Keluargaku memang sangat mendukung niatku untuk 
melanjutkan kuliahku. Bahkan kedua anakku, Bebi dan 
Rizky, malah menantangku untuk berlomba menyelesaikan 
pendidikan.

* * *

MERAIH gelar Doktor!

Dorongan dari berbagai pihak, juga dorongan akan 
kebutuhanku pada ilmu pengetahuan, itulah yang kemudian 
mengkuatkan tekadku untuk melanjutkan pendidikan 
program Doktor pada Program Studi Ilmu Manajemen di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, USU-
Medan pada tahun 2016. Dan, aku menyelesaikan program 
tersebut pada tahun 2019.

Aku meraih gelar Doktor Ilmu Manajemen USU setelah 
berhasil mempertanggungjawabkan desertasi berjudul: 
“Anteseden Loyalitas Mahasiswa pada Universitas di 
Lingkungan Al Washliyah Sumatera Utara”, di hadapan sidang 
terbuka Senat Universitas di ruang IMTGT, Gedung Biro Rektor 
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USU, Senin 23 Desember 2019.  

Dalam desertasi itu aku menyimpulkan bahwa services 
university berpengaruh signifikan terhadap citra universitas. 
“Servicescape university berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan mahasiswa. Artinya memberikan makna bahwa jika 
servicape university ditingkatkan maka kepuasan mahasiswa 
juga akan meningkat.”

“Di sisi lain, berdasarkan jawaban responden dari tiga 
universitas Al Washliyah tentang pengaruh servicescape 
university terhadap kepuasan mahasiswa, menunjukan bahwa 
tingkatkan kepuasan mahasiswa dari tiga universitas Al 
Washliyah tidak berdasarkan dimensi simbol sosial, alamiah, 
fisik dan sosial. Melainkan diukur dari dimensi kepemimpinan, 
kurikulum, dosen, proses belajar dan mengajar, fasilitas dan 
layanan administrasi.” 

Sidang tersebut dipimpin oleh wakil rektor II USU, Prof. 
Dr. dr. Muhammad Fidel Ganis Siregar, M.Ked (OG), Sp.OG 
(K)., didampingi dekan Prof. Dr. Ramli, SE., M.Si., dan Prof. Dr. 
Prihatin Lumbanraja, M.Si., selaku promotor, serta Drs. Parapat 
Gultom, MSIE., Ph.D., dan Dr. Beby Karina Sembiring selaku Co-
promotor. Komisi penguji yakni Prof. Dr. Paham Ginting, MS., Dr. 
Yeni Absah, M.Si., Dr. Endang Sulistya Rini., M.Si., serta penguji 
luar Prof. Dr. Ilham, M.Sc., guru besar Universiti Kuala Lumpur 
Malaysia.

Senin, 24 Februari 2020, aku dilantik oleh Rektor USU, Prof. 
Dr. Runtung Sitepu, M.Hum., dalam sebuah acara wisuda di 
Auditorium USU Jalan Dr. Mansyur Medan, bersama beberapa 
peraih gelar doktor lainnya. Kini, aku berhak menuliskan 
nama dan gelar sarjanaku menjadi lebih panjang: Dr. H. Hardi 
Mulyono, SE., MAP.

Seorang tokoh masyarakat Jawa Sumatera Utara dan 
politisi ulung asal Kelambir Lima yang kukagumi, Paklek 
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Wagirin Arman, memujiku: “Hardi, kau anak kebon Kelambir 
Lima yang pertama dan satu-satunya meraih gelar Doktor! Kau 
menjadi sumber inspirasi anak kebon,” ujar Paklek Wagirin.

Boleh jadi, Paklek Wagirin benar. Tapi, sesungguhnya, 
tekadku untuk terus melanjutkan kuliahku itu semata-mata 
karena aku memang membutuhkan ilmu pengetahuan. Dan 
tantanganku berikutnya, adalah bagaimana ilmu pengetahuan 
yang kumiliki ini bisa bermanfaat untuk masyarakat.

Apa yang diutarakan Paklek Wagirin itu, tak berbeda pula 
dengan apa yang diucapkan T. Sofyan, teman kecilku saat kami 
tinggal di komplek KBP-PTP I-IX Sei Sikambing Medan. “Kaulah 
anak dari Komplek KBP-PTP yang pertama kali meraih gelar 
Doktor!” kata Sofyan.

* * *

MEMBANGUN SEKOLAH ISLAM

 

USAI Sholat Jumat, 21 Februari 2020, di Taman Kanak-kanak/
Sekolah Dasar Islam Terpadu (TK/SD IT) Al-Washliyah, Jalan 
Harapan I No. 8, Desa Kelambir Lima, Kecamatan Hamparan 
Perak. 

Saat itu, Ketua Umum PB Al-Washliyah, KH. Dr. Yusnaf Yusuf 
Rangkuti, berkenan melakukan pengecoran pertama pondasi 
pembangunan gedung baru, sebagai perluasan dari gedung 
yang telah ada.

Di hadapan lima ratusan hadirin saat itu, Pak Yusnar Yusuf 
mengingatkan bahwa pada tahun 1963, seorang qori asal 
Kelambir Lima, H. Usman Fattah, diminta untuk membaca 
ayat Suci Alquranul Karim, dalam suatu acara di Istana Negara, 
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ATAS: 
Penyerahan wakaf TK/SD-IT Al-Washliyah Kelambir Lima kepada PW 
Al-Washliyah Sumut.

BAWAH:
Prasasti wakaf keluargaku untuk masyarakat Kelambir Lima
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Jakarta.

Karenanya, “Saya berharap, dari sekolah ini kelak lahir 
tokoh-tokoh Islam yang berperan dalam pembangunan 
bangsa dan negara Indonesia,” ujar Yusnar Yusuf.

Gedung baru  TK/SD IT Al-Washliyah itu sendiri, dibangun di 
atas tanah seluas 757 M2. Terletak persis di sebelah kiri gedung 
sekolah yang lama, sebagai upaya perluasan sekolah tersebut. 
Kelak gedung baru ini akan dibangun empat lantai. Namun, 
pada tahap pertama akan dibangun satu lantai terlebih dahulu.

Pembangunan gedung baru ini sendiri memang harus 
dilakukan, mengingat gedung yang lama dianggap sudah 
tidak mampu lagi menampung besarnya minat masyarakat 
Kelambir Lima menyekolahkan anak-anaknya di TK/SD IT 
Al-Washliyah tersebut. Karenanya, aku berupaya untuk bisa 
secepatnya membangun gedung baru ini.

Terus terang, dalam mewujudkan pembangunan gedung 
baru ini aku mendapatkan banyak bantuan dan dorongan dari 
seorang sahabatku yang belum begitu lama kukenal. Yakni H. 
Hasballah Yunus, pendiri Yayasan Haji Hasballah Yunus yang 
mengelola Pendidikan Islam Al-Amjad, di Jalan Merpati Medan. 
“Sudahlah, Hardi, beli saja tanah di sebelah itu,” ujar Hasballah, 
berkali-kali kepadaku.

Dorongan kuat Hasballah itulah yang membuat aku berani 
membeli tanah seharga Rp757 juta tersebut. Sedangkan 
perkiraan biaya pembangunan gedung baru adalah sebesar 
Rp500 juta. 

“Ayolah, Hardi, mulailah dibangun!” kata Hasballah lagi.

Karena didorong terus-menerus serta mengingat 
kebutuhan ruang belajar yang mendesak, akhirnya aku 
melaksanakan acara pengecoran pondasi bangunan gedung 
baru di hari Jumat siang itu. Aku semakin bersemangat, 
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karena enam pengurus inti PB Al-Washliyah dari Jakarta, ikut 
mendampingi Ketua Umum PB Al-Washliyah hadir di acara 
tersebut.

“Mari kita berdoa, semoga sekolah ini menjadi embrio 
lahirnya sebuah universitas Islam terkenal,” harap Yusnar Yusuf, 
pada acara tersebut.

Perihal H. Hasbalah Yunus sendiri, terus terang aku 
mengagumi tekadnya di bidang pendidikan Islam ini. Dalam 
persahabatanku dengan beliau yang relatif baru itu, beliau 
sangat fokus di dalam membina umat melalui pendidikan 
berbasis Islam. Berkat tekad yang besar dari Hasballah Yunus, 
Sekolah Pendidikan Islam Al-Amjad yang baru berusia seumur 
jagung, kini mampu menjadi salah satu sekolah favorit di 
wilayah Medan Sunggal.

“Allah Swt akan memudahkan segala urusan kita, kalau 
kita ikhlas memperjuangkan pendidikan Islam untuk anak-
anak,” ujar Pak Hasballah, memotivasiku.

Alhamdulillah, persis selama enam bulan  —tepatnya 21 
Agustus 2020— bangunan lantai satu gedung baru ini rampung 
dikerjakan dan telah bisa dipergunakan untuk proses belajar-
mengajar. Dan pada hari itu, seusai sholat Jumat, bangunan 
tersebut kuserahkan kepada Al-Washliyah diterima oleh 
Ketua PW Al-Washliyah Sumut, Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, 
disaksikan oleh Sekjen PB Al-Washliyah, Dr. H. Masyhuril Khamis, 
tokoh masyarakat Hamparan Perak  H. Wagirin Arman, donatur 
H. Hasballah Yunus, serta para pengasuh SD dan masyarakat 
setempat.

“Penyerahan wakaf ini, tidak lain adalah sebagai wujud 
rasa cinta kami yang dalam kepada ayah dan emakku, serta 
kepada perkumpulan Al-Washliyah,” ujarku haru, pada saat itu.

* * *
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BELASAN anak-anak berusia di bawah lima tahun, riuh 
bukan main. Ada yang berlarian saling kejar dengan temannya, 
beberapa orang bermain ayunan, ada pula yang bermain papan 
seluncur. Tapi ada juga yang cuma berdiam diri, menikmati 
cemilan di tangannya.

Sementara itu beberapa orang tua berdiri di pinggir 
halaman, mengawasi tingkah laku anaknya. Dua orang guru 
perempuan, juga sibuk mengawasi anak-anak tersebut.

Mereka adalah bagian dari 30 anak murid Taman Kanak-
Kanak Islam Terpadu (TK-IT) Al-Washliyah Kelambir Lima, 
Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang. Selain tingkat 
kanak-kanak (TK), sekolah ini juga mengelola tingkat Sekolah 
Dasar (SD) Islam Terpadu. Ada sekitar 150 murid yang belajar di 
SD-IT Al-Washliyah ini.

Areal sekolah ini awalnya adalah lahan yang dibeli ayahku 
saat masih bertugas di KBP-PTP I-IX. Luasnya sekitar 1.060 
M2. Di areal ini ayah membangun sebuah rumah. Dan setelah 
pensiun, ayah menempati rumah ini.

Setelah kedua orangtuaku meninggal, aku dan keempat 
saudaraku bersepakat rumah ini kami wakafkan untuk 
kepentingan umat Islam di Kelambir Lima, pada tahun 
2014 melalui Kepala Desa saat itu. Namun, karena tidak ada 
perkembangan dari wakaf tersebut, kemudian kami serahkan 
pengelolaannya untuk menjadi sekolah TK/SD-IT Al-Washliyah 
pada 25 Januari 2017. 

Rumah ini adalah satu-satunya warisan yang ditinggalkan 
ayah kepada kami, anak-anaknya. Pada areal kosong di 
bagian belakang rumah itu, kudirikan bangunan dua lantai. 
Di lantai bawah ada dua ruang kelas plus satu ruang guru. Di 
lantai atas, terdapat tiga ruang kelas. Rumah induk dijadikan 
sebagai kantor, sekaligus tempat tinggal seorang guru yang 
merangkap sebagai penjaga sekolah. Pada halaman depan, 
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dijadikan sebagai lokasi beberapa alat permainan untuk anak-
anak Taman Kanak-kanak.

Sekolah Islam Terpadu ini diasuh oleh 15 orang guru laki-
laki dan perempuan. Mereka masih berusia muda dengan latar 
belakang pendidikan S-1 Agama Islam. Kurikulum sekolah 
menekankan pendidikan agama yang dipadukan dengan 
pendidikan modern.

Sekolah ini menerapkan konsep pendidikan Islam Terpadu, 
dengan memberi nilai lebih pada Tahfizh dan Bahasa Inggris 
yang diterapkan dengan konsep yang menarik. Selain itu, 
kepada setiap murid ditanamkan adab dan penguatan karakter 
untuk memaksimalkan setiap potensi anak, sebagaimana 
halnya tagline sekolah ini yakni “Sholeh, Smart dan Intelektual”.

Membangun sekolah berbasis agama, sesungguhnya 
sudah kulakukan sebelum membangun TK-SD IT Al-Washliyah 
Kelambir Lima ini. Di rumahku, Jalan Sehat Medan Sunggal, 
pada tahun 2009 aku mendirikan TK Islam yang dikelola oleh 
Yayasan Hardi Mulyono Centre. Sekolah inilah yang menjadi 
cikal bakal kami mewakafkan rumah warisan menjadi TK/SD IT 
Al-Washliyah Kelambir Lima.

Sesungguhnya,  ini cumalah upaya kecil. Namun, aku 
berharap upaya kecil ini mampu mendidik anak-anak sejak usia 
dini dalam pendidikan Agama Islam. Semoga pula, upaya kecil 
ini tetap mendapat rida dari Allah Swt.

 

* * *

MATAHARI telah melewati ubun-ubun kepala. 

Dari kejauhan, suara azan Zuhur yang menggema melalui 
loud speaker menara mesjid tidak jauh dari ruang kerjaku, 
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menyentakkan dan menyadarkanku untuk segera menikmati 
ibadah salat zuhur.

Saat mengerjakan salat wajib lima waktu sehari, aku 
upayakan tak cuma sekadar melaksanakan sebuah kewajiban. 
Ada kenikmatan di saat aku mengerjakan salat, saat dimana 
aku bisa mengadu dan bersyukur kepada Sang Khalik yang 
telah begitu banyak memberikan rahmat dan karunia-Nya 
kepadaku. 

Alhamdulillah, Ya Robbi, terlalu banyak nikmat yang Kau 
berikan kepadaku!

Begitulah yang coba kupahami dari apa yang diajarkan 
oleh para ulama kepadaku, terkhusus oleh para guru-guruku 
di Madrasah Ibtidaiyah Alwashliyah.

Tentunya, doa terbaikku untuk ayah dan emak  —Sang 
Guru Sejatiku.  Doa terbaikku juga untuk para guru-guruku 
yang telah berpulang mendahuluiku. Semoga Allah Swt 
membalas segala kebaikan orang tuaku dan para guruku, 
yang telah membimbingku untuk menjadi manusia yang 
bermanfaat bagi sesama. 

Al-Fatihah untuk semua yang telah membimbingku!

* O *





BAGIAN KEDUA
 

Menjadi Wartawan
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PEMILU memang suka bikin riuh! Hampir semua surat 
kabar terbitan Medan hari itu memuat pernyataanku 
yang mengkritik mantan Gubernur Sumatera Utara, 

Syamsul Arifin, saat ia diberi gelar ‘Wali Rakyat’ oleh beberapa 
mantan petinggi KNPI Sumut. Tak pelak, banyak teman-teman 
mempertanyakan kenapa aku mengkritik Syamsul Arifin. 
Padahal, setahu mereka, aku sangat dekat dengan Syamsul 
Arifin.

Dan masih sepagi ini, aku pun harus repot menjelaskan 
panjang lebar kenapa aku mengecam pemberian gelar 
tersebut. Kujelaskan, yang aku kritik itu bukan pribadi Syamsul 
Arifin. Aku memang tidak akan pernah mengkritik masalah 
pribadi siapapun.

Sesungguhnya Ketua Syamsul  —demikian Syamsul Arifin 
kusapa— adalah salah satu figur yang kukagumi. Dia tak cuma 
seorang sahabat, tapi adalah seorang abang dan guruku. Dia 
pernah menjadi Ketua KNPI Sumut, Bupati Langkat dua priode, 
Gubernur Sumut dan banyak jabatan lainnya. Hubunganku 
dengan Ketua Syamsul secara pribadi sangat baik, bahkan 
banyak orang menganggap aku adalah ‘adik kesayangan’ Ketua 
Syamsul.

Namun, saat muncul keriuhan menjelang Pilgubsu tahun 
2018 dan Pilpres 2019, beberapa mantan Ketua dan mantan 
pengurus KNPI Sumut memberi gelar ‘Wali Rakyat’ kepada 
Ketua Syamsul. Tujuannya gampang dibaca, jelas adalah 
membuat panggung lebih tinggi kepada Ketua Syamsul untuk 
tujuan-tujuan tertentu.

 Pemberian gelar ‘Wali Rakyat’ kepada Ketua Syamsul 
dilakukan saat pengu¬kuh¬an pengurus Ikatan Keluarga 
Alum¬ni Komite Nasional Pemuda In¬do¬nesia (IKA KNPI) 
Sumut 2017-2020, pada 24 Februari 2018  di sebuah hotel di 
Medan. Acara yang dihadiri Gubsu dan Forkompida Sumut itu, 
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penuh nuansa politik pragmatis.

Melalui media massa, aku mengkritisi dan mempertanyakan 
pemberian gelar ‘Wali Rakyat’ tersebut sebagai hal mengada-
ada dan hanya kesia-siaan belaka. Sebab, Ketua Syamsul 
sesungguhnya adalah tokoh nasional, dan tak perlu lagi diberi 
gelar yang mengada-ada.

Banyak pihak marah kepadaku, bahkan termasuk keluarga 
Ketua Syamsul. Tapi kujelaskan kepada mereka bahwa aku 
sangat mengenal Ketua Syamsul. Asyiknya, Ketua Syamsul 
sendiri tidak marah atas pernyataanku tersebut. Saat bertemu, 
kami tetap cipika-cipiki dan tertawa lepas sebagaimana biasa.

Begitu pula saat Plt. Gubernur Sumut, Gatot Pujonugroho, 
mencabut semua fasilitas yang melekat pada Ketua Syamsul 
sebagai Gubsu nonaktif, sesaat setelah Ketua Syamsul ditahan 
karena tersangkut masalah hukum. Lewat pemberitaan, aku 
kritisi kebijakan Gatot sebagai tindakan yang tidak beretika 
dan sangat tidak layak dilakukan karena saat itu belum ada 
keputusan hukum tetap terhadap Ketua Syamsul. Banyak 
orang terkejut membaca kritikku itu. Sebab, semua orang tau 
bagaimana hubungan pribadiku yang sangat baik dengan Mas 
Gatot.

Tak mengherankan, jika kemudian banyak orang 
mempertanyakan kritikanku terhadap Mas Gatot tersebut. 
Namun, hubunganku dengan Mas Gatot tidak terganggu, dan 
kami masih tetap sering nongkrong bersama. Bahkan, sekitar 
sebulan setelah Mas Gatot ditahan karena masalah hukum, 
aku mengunjungi rumah orang tua Mas Gatot di Magelang, 
berupaya menguatkan hati orang tua dan keluarga Mas Gatot.  

Para sahabatku menilai, sikapku mengkritik siapapun, 
termasuk dengan orang-orang yang secara personal dekat 
denganku, sangat dipengaruhi oleh pengalamanku selama 
belasan tahun menjadi wartawan. 
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“Sikap profesionalisme wartawan, itu yang membuat Hardi 
bisa tetap mengkritik, termasuk kepada para sahabatnya yang 
dianggapnya telah berbuat salah,” ujar Paklek Wagirin Arman, 
suatu ketika.

* * *

BERSIKAP PROFESIONAL

SUATU pagi, tahun 1985. 

Aku bergegas berpakaian, serapi mungkin. Dengan 
meminjam Vespa Spring model lampu bulat milik ayah, aku 
pun tancap gas menuju kawasan Jalan Asia Medan, ke kantor 
surat kabar Harian “Bukit Barisan” Medan. Ini adalah hari 
pertama aku mengikuti pelatihan sebagai calon wartawan di 
surat kabar itu.

Entah apa yang mendorong, tiba-tiba aku ikut mendaftar 
menjadi calon wartawan ketika surat kabar itu membuka 
lowongan. Ada puluhan orang yang mendaftar, namun 
kemudian cuma sekitar hitungan jari tangan yang diterima 
menjadi calon wartawan.

Bukit Barisan adalah surat kabar harian milik Kodam I/Bukit 
Barisan. Pemimpin redaksinya tentulah Kapendam I/BB, dan 
saat itu adalah Letkol (inf ) Soeyono. Meski demikian, isi Harian 
Bukit Barisan tak berbeda dengan isi sebuah koran umum.

Setelah melalui pendidikan singkat jurnalistik, aku 
kemudian ditugaskan di bidang pemerintahan. Praktis wilayah 
kerjaku adalah kantor-kantor pemerintahan dan DPRD. 
Narasumberku sebagian besar adalah pejabat dan anggota 
legislatif di tingkat Pemko Medan maupun Pemprov Sumut.

Menjadi wartawan, bagiku bagaikan menemukan 
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ATAS:
Sebagai wartawan aku  mewawancarai Kasospol Kodam I/BB (saat 
itu), Kolonel TH. Sinambela.

BAWAH:
Pelantikan Pengurus PWI Sumut Priode tahun 1997-2001. Bang Zaki 
Abdullah (almarhum) sebagai Ketua, Bang Mukhyan AA (almarhum) 
sebagai Sekretaris, dan aku sebagai Ketua Bidang Hukum.
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sebagian dari habitat asliku. Dunia jurnalistik telah membuka 
peluangku untuk menemukan semakin banyak kawan dari 
berbagai lapisan sosial. Status sebagai wartawan, pun telah 
mengantarku berkenalan dan bergaul dengan banyak pejabat, 
politisi, tokoh masyarakat, pengusaha dan lain sebagainya.

Aku bagaikan seekor ikan yang dipindahkan dari 
sebuah akuarium kecil ke sebuah danau nan luas. Aku bebas 
mengembangkan kedua sirip, sembari meliuk-liukkan ekorku. 

Sikapku yang dianggap luwes dan bisa berteman dengan 
siapapun, suka berbicara apa adanya namun jelas, jujur, disiplin 
dan bertanggungjawab, menjadi pupuk subur bagi profesiku 
sebagai wartawan. Dalam waktu singkat, pergaulanku semakin 
meluas ke berbagai lini sosial. 

Meski aku merupakan anak baru di jajaran wartawan surat 
kabar itu, namun aku selalu dipuji oleh kawan-kawan sesama 
wartawan maupun oleh para redaktur. Aku dianggap sebagai 
wartawan yang mampu menembus narasumber yang paling 
sulit sekalipun. Aku juga dikenal sebagai wartawan yang 
paling cepat memahami permasalahan. Bahkan aku selalu 
menghasilkan sudut pandang berbeda dari sebuah kasus. 

“Hebatlah kau, Hardi, jadi andalan di koran ini,” ujar 
Bambang Sumantri, salah seorang teman se-angkatanku di 
Harian Bukit Barisan, yang kini menjadi redaktur salah satu 
surat kabar di Medan.

Seorang seniorku yang juga atasanku di surat kabar ini, 
Bang Rahim Qahhar (almarhum), adalah guru dan temanku 
untuk bertanya dan berdiskusi. Baik menyangkut hal-hal teknis 
tentang mencari dan menulis berita, maupun mengenai hal-
hal prinsip tentang idealisme dan etika pers. Pengalaman, 
pengetahuan dan idealisme Bang Rahim Qahhar tentang 
pers, adalah sosok tepat untuk tempatku belajar lebih banyak 
tentang dunia kewartawanan ini.
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Ada juga seniorku yang lain di tempat ini, yaitu Bang Arwin 
Ray (almarhum). Beliau adalah wartawan yang ahli di bidang 
pendidikan dan perguruan tinggi. Bahkan kemudian Arwin 
Ray menjadi dosen di salah satu PTS di Medan, sembari tetap 
menjadi wartawan. Sosok Bang Arwin Ray mendorongku untuk 
semakin rajin belajar dan membaca buku.

Aku bekerja sebagai wartawan Harian Bukit Barisan hingga 
tahun 1992. Aku kemudian pindah bekerja di Mingguan 
Bintang, Sport & Film (BSF) Medan, milik guru besar olahraga 
bela diri TAKO, Syahrun Isa (almarhum). Di surat kabar ini, 
Syahrun Isa yang populer dipanggil “Suhu” serta semua 
seniorku di koran ini, memberikan kebebasan penuh kepadaku 
untuk berekspresi. Aku pun semakin akrab dengan banyak 
pejabat tinggi di Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko se-
Sumut, bahkan juga beberapa pejabat di tingkat nasional.

“Hardi, rasa ingin tahumu sangat besar. Kalau kau asah 
terus dengan membaca dan diskusi, kau kelak akan menjadi 
orang hebat,” ujar Bang Sulben Siagian, seorang wartawan 
senior yang menjadi atasanku di surat kabar ini.

Kuakui, di surat kabar tempat kerjaku yang baru inilah aku 
mulai belajar ikut menjadi penentu dan penyusun agenda 
setting untuk sebuah aktivitas politik di Kota Medan. Terutama 
dalam hal pemilihan gubernur maupun wali kota dan bupati. 
Keterampilanku semakin tajam, baik dalam membaca maupun 
menganalisa sebuah peristiwa.

Sebagai wartawan, aku tidak cuma aktif di surat kabar 
tempatku bekerja. Aku juga aktif menjadi anggota PWI, hingga 
tercatat sebagai anggota biasa PWI. Bahkan pada masa priode 
pertama kepengurusan PWI Sumut dipimpin oleh Bang Zaki 
Abdullah (almarhum) sebagai ketua dan Bang Muchyan AA 
(almarhum) sebagai sekretaris, aku dipercaya sebagai Ketua 
Biro Hukum PWI Sumatera Utara.
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Dunia pers Indonesia pada masa itu berbeda seperti 
saat ini. Pada era pemerintahan Orde Baru itu, pemerintah 
memberlakukan aturan bahwa media penerbitan harus 
memiliki SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang 
diterbitkan oleh Menteri Penerangan. Untuk mendapatkan 
SIUPP tersebut, perusahaan pers harus memiliki berbagai 
persyaratan ketat.

Dengan kondisi sedemikian itu, jumlah surat kabar pun 
sangat terbatas. Di Medan, hanya ada sekitar delapan surat 
kabar harian dan sekitar lima surat kabar mingguan. Tentunya, 
jumlah wartawan saat itu pun sangat terbatas. Karenanya, bagi 
seorang wartawan yang memang berkualitas, akan sangat 
gampang dikenal oleh masyarakat.

Selain itu, ada hal menarik prihal surat kabar di Kota 
Medan. Yakni kewibawaan sebuah surat kabar tidak semata 

ATAS: 
Saat aku mewawancarai Kapoldasu, tahun 1998.
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karena kualitas beritanya tetapi juga sangat tergantung siapa 
pemilik surat kabar tersebut.

Kedua kondisi ini, yakni sedikitnya jumlah wartawan serta 
siapa pemilik surat kabar, banyak memberi kemudahan bahkan 
sangat berperan mendongkrak karirku sebagai wartawan di 
mata masyarakat. 

Surat kabar Bukit Barisan, misalnya, pemiliknya adalah 
Kodam I/Bukit Barisan dan pimpinannya adalah Kapendam I/
Bukit Barisan. Tak pelak, pada masa itu wartawan surat kabar 
Bukit Barisan menjadi semacam ‘anak emas’ di kantor-kantor 
pemerintahan. Sebagai salah seorang wartawan surat kabar 
Bukit Barisan, tentu saja kondisi itu berdampak positif dalam 
menunjang pergaulanku dengan masyarakat luas. 

Begitu pula ketika aku pindah bekerja menjadi wartawan 
di surat kabar Bintang Sport Film Medan. Pemiliknya, Suhu 
Syahrun Isa, dikenal tak cuma sebagai seorang guru besar 
perguruan bela diri TAKO, tetapi juga seorang tokoh yang 
sangat disegani di Sumatera Utara. Pastinya, statusku sebagai 
wartawan di surat kabar ini ikut terdongkrak karena kredibilitas 
Suhu Syahrun Isa.

Dunia wartawan inilah kemudian yang mengantarkanku 
terlibat dalam berbagai aktivitas lain. Aku mulai aktif di KNPI 
Medan sebagai wakil ketua, sejak tahun 1992 sampai 1996. 
Juga sebagai ketua PD Gerakan Pemuda Al Washliyah Kota 
Medan tahun 1995-1999. Kemudian, aku dipercaya sebagai 
wakil sekretaris KNPI Sumut dari tahun 1996 hingga 1999. 

Selain itu, aku juga aktif di organisasi Pemuda Pancasila 
(PP). Tahun 2003-2009 aku dipercaya sebagai ketua PAC-PP 
Kecamatan Medan Sunggal, dan tahun 2009-2014 sebagai wakil 
ketua MPC-PP Kota Medan dan berlanjut menjadi wakil ketua 
MPW-PP Sumatera Utara periode 2014-2016. Sebelumnya, aku 
menjadi Kepala Staf Komando Inti (KOTI) Pemuda Pancasila 
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Sumut.

Saat berstatus sebagai wartawan itu jugalah, pada tahun 
1999,  aku memberanikan diri maju menjadi calon legistlatif 
untuk DPRD Medan dari Partai Golkar. Harus kuakui, profesiku 
sebagai wartawan menjadi salah satu faktor yang mengantarku 
terpilih menjadi anggota DPRD Medan selama dua priode, 
tahun 1999-2004 dan tahun 2004-2009, hingga berlanjut ke 
DPRD Sumatera Utara priode tahun 2009-2014.

“Hardi, kau itu gigih dan punya semangat baja. Itu adalah 
modalmu untuk mencapai kesuksesan,” ujar Bang Muhyan 
Tambuse, mantan Sekda Sumut, suatu ketika.

* * *

“Pengalaman belasan tahun sebagai wartawan, itu yang 
mendidik Hardi bisa bersikap profesional,” ujar Ketua Arjoni 
Munir, senior dan sahabatku yang pernah sama-sama menjadi 
pengurus KNPI Sumut.

“Itulah kelebihanmu, Hardi. Kau pernah menjadi wartawan, 
sehingga bisa mengingatkan sahabatmu tanpa sungkan,” ucap 
Bang Syamsul Qomar, sahabatku di KNPI dan Golkar Medan. 

Boleh jadi, Ketua Arjoni dan Bang Syamsul Qomar benar. 
Dimanapun posisiku, aku berupaya untuk tetap bisa bersikap 
profesional. Mencoba memisahkan antara masalah pribadi 
dan kepentingan umum. Sebagai wartawan, aku bekerja 
didasarkan kepada undang-undang yang mengatur tentang 
pers serta kode etik wartawan. Selain itu, ada pula peraturan 
internal di tempatku bekerja. Inti dari semua aturan itu  adalah 
membimbing wartawan untuk bisa bersikap profesional dalam 
melaksanakan tugas-tugas jurnalistik.
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Salah satu pasal pada Kode Etik Wartawan misalnya, 
menyebutkan wartawan Indonesia bersikap independen, 
menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak 
beritikad buruk.

Artinya, wartawan memberitakan peristiwa atau fakta 
sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan 
dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan 
pers; Akurat; Berimbang; Tidak beritikad buruk dan secara 
sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Sedangkan pada pasal lainnya, kode etik tersebut 
menyebutkan, wartawan Indonesia menempuh cara-cara 
yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yakni 
menunjukkan identitas diri kepada narasumber; menghormati 
hak privasi; tidak menyuap; menghasilkan berita yang faktual 
dan jelas sumbernya; dan lainnya.

Bekerja belasan tahun sebagai wartawan yang dipandu 
oleh kode etik, tanpa terasa telah membimbing segala 
tindakanku untuk bisa bersikap independen dan profesional. 
Bahkan kemudian termasuk semua tindakanku di luar aktivitas 
kewartawanan, baik saat berorganisasi maupun saat aku 
sebagai wakil rakyat.

* * *

MEMAKNAI PERSAHABATAN

BEGITU pulalah aku memaknai persahabatan. 

Rasa sayang dan hormatku kepada seorang sahabat, 
mendorongku untuk mengingatkannya saat ia kunilai berbuat 
kurang tepat. Dan ketika aku mengingatkan seorang sahabatku, 
itu kulakukan tanpa beban, tanpa sungkan serta tanpa embel-
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embel apapun. Semata-mata didorong oleh keinginanku, agar 
sahabatku tersebut tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak 
layak.

Upaya  untuk tetap bersikap profesional dalam 
pergaulan sosial dengan semua sahabat, kuakui tidak 
semudah membalikkan telapak tangan. Sikapku itu memang 
mempunyai konsekuensi, positif maupun  negatif. Di satu sisi, 
banyak teman-teman yang memujiku, tapi tak kalah banyak 
pula teman-teman yang mencaci-makiku.

Bagi sahabatku yang berjiwa besar, mereka bisa menerima 
kritikanku dan hubungan persahabatan kami tidak terganggu. 
Namun bagi yang berjiwa kerdil, mereka spontan membenciku. 
Tapi, biasanya rasa benci mereka tidak berlangsung lama, 
karena aku berupaya untuk mencairkan kembali hubungan 
persahabatan yang ada diantara kami.

Mengingatkan para sahabatku agar tidak berjalan salah, 
sudah menjadi pilihanku. Dimanapun aku beraktivitas, 
baik sebagai wartawan, di organisasi kepemudaan, sebagai 
wakil rakyat, di partai politik bahkan juga saat di lingkungan 
pendidikan, aku tidak akan pernah merubah sikapku tersebut. 

Bagiku, itulah sesungguhnya makna dari persahabatan: 
saling mendukung untuk kemajuan, saling mengingatkan 
dari kesilapan, saling membantu di dalam kesulitan. Kuyakini, 
persahabatan semacam ini adalah persahabatan yang 
langgeng hingga akhir hayat.

Buatku, sahabat tidak cuma sekadar tempatku 
bersosialisasi. Tetapi jauh lebih luas lagi maknanya. Salah satu 
makna persahabatan adalah apapun yang telah kuraih selama 
ini, selain karena kerja kerasku dan berkat rida dari Allah Swt, 
juga dikarenakan doa dan dukungan maksimal dari semua 
para sahabatku.
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Pada akhirnya, kesempatanku pernah menjadi wartawan, 
sangat membantuku dalam menjalani kehidupan ini. Berbagai 
aturan di bidang pers, secara langsung ataupun tidak langsung, 
telah membentuk karakterku di dalam menggeluti berbagai 
bidang.

Hubunganku dengan teman-teman wartawan, baik para 
senior, teman-teman sebaya maupun adik-adikku, pun masih 
terjalin baik hingga kini. Adakalanya aku masih menganggap 
bagian dari mereka, dan mereka pun masih saja menganggap 
aku bagian dari mereka.

Andai aku dulu tak pernah menjadi wartawan, entahlah…

 

* O *





BAGIAN KETIGA
 

Belajar
dari Sahabat
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MENJADI anak lelaki paling besar dari sebuah keluarga 
sederhana, tanpa terasa hal itu telah membentuk 
kepribadianku menjadi lebih cepat dewasa dibanding 

usiaku. Sejak masa anak-anak, aku nyaris tidak begitu suka 
menghabiskan waktu lebih banyak untuk bermain-main 
dengan teman sebaya. Aku lebih memilih mengisi waktuku 
untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, setidak-tidaknya untuk 
diriku sendiri —terkhusus untuk membantu pekerjaan sehari-
hari emakku di rumah. Sejak kecil aku sudah merasa harus ikut 
membantu meringankan beban orangtuaku.

Bukan berarti aku tidak suka berteman. Bahkan, sejak kecil, 
aku sudah menjadi teman yang menyenangkan bagi banyak 
kawan-kawanku. Sejak kecil aku pun sudah dikenal memiliki 
banyak teman.

Di masa kecil, makna berteman buatku mungkin hanya 
sebagai teman untuk bermain. Namun seiring waktu, teman 
tak lagi semata sebagai teman bermain. Persahabatan menjadi 
sesuatu yang sangat menentukan jalan hidupku. Tak bisa 
kubantah, apa yang kuraih sepanjang hidupku, tak lepas dari 
doa dan dukungan dari semua sahabat-sahabatku.

Semakin beragam latar belakang sahabatku, semakin 
beragam pula pengalaman hidupku. Aku mampu bersahabat 
secara baik dengan seorang yang berkarakter kasar dengan 
latar belakang kehidupan jalanan. Namun, aku juga mampu 
bersahabat secara baik dengan seorang yang berlatar 
belakang pendidikan agama yang kuat. Dan aku nyaris tak suka 
bermasalah dengan para sahabatku, apapun latar belakang 
kehidupan mereka.

* * *
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KADER AL-WASLIYAH

SESUNGGUHNYA aku telah menjadi kader Al-Washliyah sejak 
terdaftar sebagai anggota Ikatan Pelajar Al-Washliyah (IPA) 
Kecamatan Medan Sunggal. Yakni saat aku menjadi murid 
Madrasah Ibtidaiyah Al-Washliyah Jalan Gatot Subroto, dan 
kini madrasah itu berada di Jalan Cenderawasih Medan. 
Namun ketika itu aku hanya sebagai anggota pasif, sekadar 
hadir mengikuti kegiatan yang diadakan oleh IPA, khususnya 
di Kecamatan Medan Sunggal.

Saat di bangku SMP, barulah aku mulai mencoba menjadi 
anggota aktif IPA. Aku mengikuti beberapa kali kaderisasi IPA, 
dimulai dari Masa Ta’aruf, Latihan Kader Dasar, Latihan Kader 
Menengah hingga Latihan Kader Instruktur. Kuingat  pertama 
kali aku mengikuti kaderisasi, yakni pada tahun 1978 di Tebing 
Tinggi.

Melalui latihan kader ini, kepada para anggota IPA 
diajarkan untuk cinta kepada ilmu pengetahuan, cinta ibadah, 
cinta pergaulan indah serta berani mencoba. 

Aku pun masih ingat khittah perjuangan IPA, yakni :

 

“Iman tanpa ilmu buta,

Ilmu tanpa iman lumpuh,

Ilmu tanpa amal kosong,

Tapi amal tanpa ilmu rapuh.

Iman, Ilmu dan Amal adalah satu”.

Melalui organisasi IPA, aku mencoba mengenal dan 
memahami karakteristik Al-Washliyah. Yakni, “Sampaikan 
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yang benar itu adalah benar” dan “Wasilah” (mendekatkan/
mempersatukan). Secara perlahan-lahan, aku pun mencoba 
menerapkan karakter Al-Washliyah tersebut di dalam perilaku 
sehari-hari.

Aku pelajari latar belakang berdirinya IPA. Yakni saat salah 
seorang pendiri Al-Washliyah, Tuan Syeikh H. Abdurrahman 
Syihab, berdiskusi dengan pelajar Al Qismul’aly Al-Washliyah 
di Madrasah Jalan Hindu Medan (Mesjid Bengkok). Pada 
kesempatan itu Syeikh Abdurrahman Syihab menyampaikan 
sebuah pemikiran, bagaimana agar para pelajar Al-Washliyah 
memiliki wadah berhimpun dan penyaluran aspirasi

Pemikiran Syeikh Abdurahman Syihab disambut baik 
oleh para pelajar. Abdul Azis Ahmad dan Rasyidah Raufi 
kemudian mengumpulkan para pelajar Al-Washliyah yang ada 
di Sumatera Utara untuk mendirikan sebuah organisasi para 
pelajar Al-Washliyah. Pada tanggal 10 September 1953, para 
pelajar Al-Washliyah bersepakat, harus ada wadah berhimpun 
bagi mereka. Kesepakatan ini disampaikan pada muktamar Al-
Washliyah IX tanggal 30 Nopember 1953, dan kemudian resmi 
didirikan Ikatan Pelajar Al-Washliyah (IPA).

 Pada muktamar IPA IX di Bandung tanggal 27 Nopember 
1997, IPA berganti nama menjadi Ikatan Putera Puteri Al-
Washliyah. Namun pada muktamar XI IPA di Bandung pada 
tanggal 19 Februari 2011, namanya dikembalikan  menjadi 
Ikatan Pelajar Al-Washliyah (IPA).

Aku cukup ingat apa tujuan dari IPA. Yaitu terbinanya 
pelajar muslim yang bertakwa, dinamis, kreatif, terampil, 
berpengetahuan dan berwawasan luas serta menuntut 
kebahagiaan dunia dan akhirat, serta berperan aktif dalam 
pembangunan bangsa untuk mewujudkan masayarakat adil 
dan makmur yang diridai Allah Swt.
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* * *

SEBAGAI kader Ikatan Pelajar Al-Washliyah (IPA), aku 
berupaya menerapkan kepribadian (sibghah) yang harus 
dimiliki oleh para kader IPA dalam perilaku sehari-hari.  Yakni 
cinta akan ilmu pengetahuan, cinta ibadah, cinta pergaulan 
indah dan berani mencoba dan mencoba.

“Kau itu kader IPA yang cerdas, bertanggungjawab dan 
berkarakter,” ujar Ustadz Fachrul Rozy Pulungan, orang yang 
pertama kali dan berkali-kali mengkaderku di organisasi IPA ini.

Perbedaan usiaku dengan Ustadz Fachrul Rozy hanya 
sekitar lima tahun. Itu yang membuat persahabatanku dengan 
beliau menjadi berwarna. Adakalanya ia kupanggil abang, 
namun sering kali ia kupanggil ‘Ustadz’.

Ustadz Fachrul Rozy tak cuma mengkaderku tentang ke-
IPA-an dan tentang ke-Alwashliyah-an semata, tapi juga lebih 
banyak tentang masalah keagamaan. Termasuk masalah politik 
dan pemerintahan dari aspek agama (Islam). Beliau jugalah 
yang menyemangatiku jika aku ingin berkiprah di sebuah 
organisasi selain Al-Washliyah.

“Silahkan kemanapun kau mau berorganisasi. Tapi ingat, 
di organisasi yang kau masuki itu nanti, kau wajib memberi 
warna organisasi itu dengan karaktermu sebagai kader Al-
Washliyah. Bukan malah sebaliknya,” ujar Ustadz Fachrul Rozi, 
berulang kali. 

Al-Jam’iyatul Washliyah sebagai induk dari IPA sendiri, 
merupakan organisasi Islam yang lahir pada 30 November 
1930 di Kota Medan, Sumatera Utara. Al-Jam’iyatul 
Washliyah (Bahasa Arab) bermakna “Perkumpulan yang 
Menghubungkan/Menyambungkan”. Maksudnya adalah 
menghubungkan manusia dengan Allah Swt (hablun minallah) 
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dan menghubungkan manusia dengan manusia (sesama umat 
Islam) atau hablun minannas.

Al-Jam’iyatul Washliyah yang kemudian lebih dikenal 
dengan sebutan Al-Washliyah, didirikan antara lain oleh  Ismail 
Banda, HM. Arsyad Thalib Lubis dan H. Abdurrahman Syihab. 
Pada awalnya, pembentukan Al-Washliyah dimaksudkan untuk 
meredakan ‘konflik’ antara ‘kaum tua’ dan ‘kaum muda’ di dalam 
tubuh umat Islam.

Tujuan utama pembentukan Al-Washliyah ketika itu 
adalah sebagai sarana pemersatu umat Islam yang berpecah 
belah dan berbeda pandangan akibat strategi Belanda untuk 
terus berkuasa di bumi Indonesia. Upaya memecah belah 
rakyat terus merasuk hingga ke sendi-sendi agama Islam. Umat 
Islam dipecah belah dengan perbedaan pandangan dalam hal 
ibadah dan cabang dari agama (furu’iyah). Dan Al-Washliyah 
hadir menggalang persatuan umat untuk melawan penjajahan 
Belanda di muka bumi Indonesia.

Perbedaan paham antara kaum tua dengan kaum muda 
tentang masalah ibadah yang semakin meresahkan, menjadi 
topik bahasan serius para pelajar di madrasah Maktab Islamiyah 
Tapanuli (MIT) Medan melalui perkumpulan Debating Club 
(perkumpulan debat/diskusi). 

Pada diskusi bulan Oktober 1930 di kediaman Yusuf Ahmad 
Lubis di Jalan Glugur Medan yang dipimpin Abdurrahman 
Syihab dan dihadiri oleh Yusuf Ahmad Lubis, Adnan Nur, M. 
Isa dan beberapa pelajar lainnya, disepakati untuk membahas 
perbedaan paham kaum tua dan kaum muda tersebut melalui 
diskusi yang lebih luas. 

Pada pertemuan kedua di rumah Abdurrahman Syihab 
di Petisah Medan yang dihadiri  oleh Ismail Banda, Yusuf 
Ahmad Lubis, Adnan Nur, Abdul Wahab dan M. Isa, disepakati 
dalam diskusi yang akan diselenggarakan nantinya diundang 
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alim ulama, tuan-tuan guru dan para pelajar lainnya. Diskusi 
direncanakan pada 26 Oktober 1930 di Maktab Islamiyah 
Tapanuli (MIT) Medan.

Upaya mempersatukan umat Islam terus dilakukan dan 
akhirnya terbentuklah organisasi Al Jam’iyatul Washliyah 
sebagai sarana pemersatu sesuai dengan namanya 
”Perkumpulan yang menghubungkan”. 

Uniknya, sepanjang perjalananku sebagai anggota Ikatan 
Pelajar Al-Washliyah, aku tidak pernah menjadi pengurus di 
IPA. Aku malah menjadi Ketua Pengurus Daerah (PD) Gerakan 
Pemuda Al-Washliyah (GPA) Kota Medan tahun 1995-1999.

Di Al-Washliyah, karirku terus berlanjut. Pada tahun 2006-

ATAS: 
Bersama Wapres Try Sutrisno saat Latihan Kepemimpinan Kader 
Nasional Al-Washliyah tahun 1994 di Istana Wapres Jakarta.
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2010, aku dipercaya sebagai Wakil Bendahara PW Al-Washliyah 
Sumatera Utara, dan kemudian dipercaya sebagai Bendahara 
Umum PW Al-Washliyah Sumatera Utara selama dua periode, 
2010-2014 dan 2014-2016 . 

Selain itu, pada tahun 2015 aku diberi kepercayaan sebagai 
Anggota Pleno PB Al-Washliyah periode 2015-2020, dan 
sebagai Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi PB Al-Washliyah 
periode 2015-2017.

Salah satu tokoh Al-Washliyah yang menjadi idolaku, 
adalah Ustadz KH. Abdul Halim Harahap (almarhum). Beliau 
adalah guruku di Madrasah Ibtidaiyah Al-Washliyah Jalan 
Cenderawasih Medan. Saat aku aktif di GPA maupun di 
kepengurusan Al-Washliyah, beliau tentu saja menjadi salah 
satu guruku, sekaligus abang dan sahabatku untuk berdiskusi 
tentang ke-Alwashliyah-an, tentang masalah-masalah agama, 
maupun tentang politik dan kebangsaan.

Begitu pula saat beliau menjadi Anggota Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) RI dari  Sumatera Utara priode 2004-
2009, almarhum adalah teman berdiskusi tentang banyak hal. 
KH. Abdul Halim Harahap, meninggal dunia saat kecelakaan 
pesawat Mandala Boeing 737-200 nomor penerbangan RI-091 
yang jatuh di Jalan Jamin Ginting Medan, Senin 5 September 
2005. 

Ustadz Halim adalah penumpang pesawat tersebut. Ikut 
bersama Ustadz Halim adalah  Gubsu (saat itu) Tengku Rizal 
Nurdin, dan anggota DPD asal Sumut lainnya, Raja Inal Siregar. 
Kecelakaan naas itu juga menewaskan 94 penumpang dan 
lima awak, sesaat lepas landas dari Bandar Udara Polonia pukul 
10.06. Pesawat itu rencananya akan bertolak ke Jakarta via 
Padang.

Selain KH. Abdul Halim Harahap, tokoh Al-Washliyah yang 
menjadi idolaku adalah almarhum Ustadz Drs. HM. Nizar Syarif. 
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Kebetulan, beliau juga pernah menjadi Ketua PW Al-Washliyah 
Sumatera Utara. 

Al-Fatihah untuk Almarhum KH. Abdul Halim Harahap, 
almarhum Ustadz Nizar Syarif dan semua ulama pendiri Al-
Washliyah.

JABATAN sebagai Ketua Gerakan Pemuda Al-Washliyah 
(GPA) Kota Medan, mengantarkanku ke Musda KNPI Medan 
tahun 1992.

GPA sendiri adalah organisasi kepemudaan di lingkungan 
Al Jam’iyatul Washliyah. Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GPA) 
terbentuk pada 11 Januari 1941, di saat berlangsungnya 
Kongres Al-Washliyah.

Salah satu hasil keputusan kongres Al-Washliyah saat itu 
adalah, “Membangunkan Pemuda Al Djam’ijatul Washlijah 
menjadi Madjelis dari Pengurus Besar Al Djam’ijatul Washlijah. 
Kepanduan termasuklah di dalamnya”. 

Ide dan cita-cita pendirian GPA itu sudah digemakan pada 
kongres pertama Al-Washliyah tahun 1936 di kota Medan, 
mengingat pentingnya generasi muda Al-Washliyah sebagai 
pelanjut dan penerus estafet usaha dan amal Al-Washliyah. 
Setelah itu, ruh pendirian pemuda Al-Washliyah ini diperkuat 
lagi pada kongres II tahun 1938, juga di Medan.

Empat upaya yang telah dilakukan pemuda Al-
Washliyah saat itu, yaitu pertama, mendirikan cabang dan 
ranting di mana-mana. Kedua, mengisi jiwa pemuda Islam 
agar bertanggungjawab terhadap diri maupun orang lain. 
Ketiga, menyadarkan pemuda Islam untuk tidak rendah diri 
berhadapan dengan pemuda lainnya dan tidak berpangku 
tangan dalam kemajuan umat. Keempat, menggerakkan 
pemuda Islam agar turut serta menyumbangkan tenaganya 
untuk menjalankan usaha-usaha Al-Washliyah.
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Melalui GPA inilah masa awal aku mulai terlibat dalam 
kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Pada 
Musda KNPI Medan tahun 1992,  aku dipercaya sebagai Wakil 
Ketua KNPI Medan dari tahun 1992 sampai 1996. Saat Musda 
KNPI Sumut tahun 1996, aku pun dipercaya sebagai Wakil 
Sekretaris KNPI Sumut. Saat itu terpilih Arjoni Munir sebagai 
Ketua KNPI Sumut dan Syahrul Pasaribu sebagai Sekretaris.

“Sosok Hardi mampu membawa Gerakan Pemuda 
Al-Washliyah menjadi organisasi pemuda yang elit dan 
diperhitungkan di Sumatera Utara,” kata Ketua Arjoni Munir, 
suatu ketika.

Dan KNPI, merupakan sebuah lembaga pemuda dari 
seluruh OKP dan organisasi kampus. Kepengurusannya dipilih 
dalam sebuah musyawarah, yang diikuti oleh seluruh wakil 
OKP dan organisasi kampus. Tak pelak, melalui organisasi KNPI 
ini, lingkup pergaulanku di kalangan pemuda semakin meluas. 

Banyak teman-teman di organisasi ini menilai aku adalah 
sosok yang dinamis, sangat menjaga silaturahim, loyal dan 
cerdas. “Hardi, kalau kau bisa mempertahankan karaktermu 
ini, kau akan berhasil dimanapun kau beraktivitas,” puji Ketua 
Arjoni Munir. 

Dan selama aku aktif di berbagai organisasi di luar Al-
Washliyah, nasihat Ustadz Fachrul Rozy selalu kuingat dan 
kulaksanakan. Alhamdulillah, “Selama Hardi di PP maupun 
KNPI, organisasi itu banyak melaksanakan kegiatan keagamaan 
(Islam),” kata Ustadz Fachrul Rozy.

 

* * *
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ANGGOTA PEMUDA PANCASILA

KETUA PP Medan Sunggal!

Ini jabatan keren, setidaknya untuk di wilayah kecamatan 
di tempat tinggalku, Medan Sunggal. Dan akulah penyandang 
jabatan keren itu. Tak pelak, banyak teman-temanku geleng-
geleng kepala setengah takjub bercampur setengah heran, 
saat aku menjadi Ketua Pengurus Anak Cabang Pemuda 
Pancasila (PAC-PP) Kecamatan Medan Sunggal. 

Tapi jabatan itu tidak kuraih begitu saja, tidak ujug-ujug 
jadi ketua. Jauh sebelumnya, aku sudah terdaftar sebagai 
anggota Pemuda Pancasila dan aktif mengikuti kegiatan 
Pemuda Pancasila. Pada tahun 1999-2001, Ketua MPW Pemuda 
Pancasila Sumut saat itu, Donald Sidabalok, memercayaiku 
menjadi Kepala Staf KOTI (Komandi Inti) Pemuda Pancasila 
Sumut. Komandan KOTI Pemuda Pancasila Sumut saat itu 
adalah Junaidi AR (Juned).

Ketika dilaksanakan musyawarah anak cabang Pemuda 
Pancasila Medan Sunggal, aku mencalonkan diri menjadi 
ketua, dan peserta musyawarah kemudian memilihku sebagai 
ketua, selama tiga priode dari tahun 2001 sampai 2007.

Pemuda Pancasila adalah sebuah organisasi pemuda yang 
didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 
1959. Pada awalnya, Pemuda Pancasila dibentuk untuk 
mengimbangi organisasi Pemuda Rakyat (PR), sebuah sayap 
dari Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Pada awal Orde Baru, Pemuda Pancasila berada di 
barisan paling depan bersama elemen masyarakat lainnya 
memberantas PKI dan antek-anteknya, menyusul gagalnya 
pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965.

Pemuda Pancasila lahir berdasarkan hasil kongres IPKI 
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(Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) tahun 1959 
di Jakarta.  Semula, “Pemuda Pancasila” bernama “Pemuda 
Patriotik”.  Tujuan pembentukan Pemuda Patriotik adalah 
untuk mempertahankan UUD 45 dan dasar Negara Pancasila 
dari rongrongan PKI.

ATAS: 
Bersama artis Camelia Malik yang juga pengurus Pemuda Pancasila 
Pusat, dalam suatu acara Pemuda Pancasila di Jakarta.
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Partai IPKI sendiri adalah partai yang dibentuk tanggal 20 
Mei 1954 dan diprakarsai oleh tokoh-tokoh TNI yaitu Kolonel 
AH. Nasution, Kolonel Gatot Subroto, Kolonel Aziz Saleh dan 
didukung oleh jendral Ahmad Yani. Tujuan pembentukan 
partai IPKI adalah untuk menjaga keutuhan UUD 45 dan 
menyelamatkan Pancasila.

Pada awal berdirinya, Pemuda Patriotik mengalami 
kevakuman. Tahun 1960, IPKI kembali mengadakan kongres 
untuk merubah nama Pemuda Patriotik menjadi Pemuda 
Pancasila. Nama Pancasila diambil karena IPKI sangat identik 
dengan Pancasila. 

Sebagai organisasi yang antikomunis, pada awal perjalanan 
Pemuda Pancasila tidaklah mudah, mengingat PKI saat itu 
adalah organisasi terbesar di Indonesia yang memiliki jumlah 
massa terbanyak dan tersebar di pelosok Indonesia.

Pemuda Rakyat, organisasi kepemudaan yang dibentuk PKI, 
sangat dominan dan aktif menghimpun para pemuda sebagai 
kader dan sumber kekuatan partai PKI. Sehingga Pemuda 
Pancasila kala itu sulit berkembang. Bahkan Pemuda Pancasila 
mendapat tekanan dari Pemuda Rakyat yang memiliki jumlah 
massa yang jauh lebih banyak.

* * *

SEKITAR tahun 1950-an, di Kota Medan banyak bermunculan 
geng-geng pemuda berdasarkan latar belakang budaya dan 
lingkungan. Pada masa itu, bentrok antar geng tidak menjadi 
hal aneh.  Namun, muncul beberapa tokoh pemuda karismatik 
dan mempunyai watak kepemimpinan yang kuat dari geng-
geng pemuda ini. Salah satunya yang sangat menonjol adalah 
MY. Effendi Nasution,  yang akrab dan popular dipanggil ‘Fendi 
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Keling”.  

Suatu ketika, Fendi Keling dipanggil oleh beberapa tokoh 
militer di Medan saat itu, seperti Kapten (CPM) RM. Soekardi 
dan Kapten (CPM) Hasanuddin. Fendi Keling diminta untuk 
mengumpulkan kelompok preman yang meresahkan itu, 
dan membentuk sebuah wadah yang diberi nama P2KM 
(Persatuaan Pemuda Kota Medan) pada awal tahun 1958, 
dengan tujuan menyatukan dan membina para pemuda. 

Pada tahun 1960, seorang utusan Ketua Partai IPKI Sumut, 
Kerani Bukit, menjumpai Ketua P2KM, Fendi Keling, untuk 
membentuk Pemuda Pancasila di Kota Medan. Pada Agustus 
1961, Kerani Bukit melantik dan meresmikan Pemuda Pancasila 
Kota Medan di sebuah gedung di Jalan Listrik Medan, disaksikan 
HA. Aziz mewakili Gubernur Sumut dan Mayor Hamid dari 
Koanda Sumatra Utara.  Jumlah anggota Pemuda Pancasila 
Kota Medan saat itu sebanyak 40 orang dengan tugas pokok 
menjaga NKRI, mengawal dan mengamankan Pancasila dan 
UUD 45 dari rongrongan PKI serta kroni-kroninya.

Panasnya suasana politik khususnya partai-partai 
antikomunis, berdampak kepada organisasi kepemudaan, 
terutama Pemuda Pancasila. Di Medan, Pemuda Pancasila 
mendapat tekanan dari PKI berserta organisasi pemudanya 
yaitu Pemuda Rakyat. Bentrok fisik pun sering terjadi. Walau tak 
seimbang dalam jumlah massa, namun karena mental jalanan 
yang telah terbentuk pada kader-kader Pemuda Pancasila 
Medan,  tak membuat Pemuda Pancasila mundur dari setiap 
bentrokan yang terjadi.

Keberanian Pemuda Pancasila melawan PKI, mendapat 
perhatian dari pemuda-pemuda Kota Medan dan sekitarnya. 
Tak mengherankan, dalam masa satu tahun personil anggota 
Pemuda Pancasila di Sumut telah mencapai ribuan orang. Para 
tokoh Pemuda Pancasila Kota Medan saat itu diantaranya MY. 
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Effendi Nasution, Rosiman, Yan Paruhum Lubis, Amran YS, Das 
Tagor Lubis, M. Saat Gurning, Marzuki, Razali, Yansen Hasibuan, 
Amril YS, Asli Chan dan lain-lain.

Di Sumatera Utara, Pemuda Pancasila berada di barisan 
paling depan dalam menuntut pembubaran PKI. Fendi 
Keling turut memimpin langsung dalam setiap aksi komando 
penggayangan G-30-S. 

Keterlibatanku di dalam organisasi Pemuda Pancasila 
ini, terus terang kuakui karena persahabatanku yang akrab 
dengan Bang Ajib Shah, tokoh Pemuda Pancasila Medan yang 
kemudian menjadi anggota DPRD Medan dan DPRD Sumut. 
Aku mengutarakan niatku menjadi anggota Pemuda Pancasila. 
Dan entah dengan pertimbangan apa, Bang Ajib  —demikian 
ia  kusapa—  menyetujui aku masuk menjadi anggota Pemuda 
Pancasila. 

Awal aku mengenal Bang Ajib adalah saat aku menjadi 
wartawan, kemudian hubungan persahabatan kami berlanjut 
saat aku menjadi Ketua GPA Medan. Bang Ajib memang salah 
seorang tokoh pemuda di Medan yang kukagumi karena 
keluwesannya dalam bergaul, juga karena sikapnya yang suka 
membimbing “adik-adiknya”.

“Hardi kuterima menjadi anggota PP karena dia kunilai 
sebagai sosok anak muda yang tangguh, setia kawan dan 
santun, juga karena latar belakangnya dari GPA Al-Washliyah. 
Saat itu, aku berharap Hardi bisa mewarnai PP,” ucap Bang Ajib. 

Dan Medan Sunggal sendiri, adalah salah satu wilayah 
kecamatan yang ada di Kota Medan. Terletak di pinggiran 
sebelah Barat Kota Medan, wilayah kecamatan ini berbatasan 
langsung dengan Kabupaten Deli Serdang. 

Setelah Wali Kota Medan Bachtiar Djafar membangun 
jalan lingkar luar dari Simpang Marindal di sebelah Selatan 
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hingga tembus ke Simpang Sunggal di sebelah Barat maka 
Medan Sunggal menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi baru 
dengan semakin banyaknya berdiri komplek perumahan, 
mall dan hotel di kawasan ini. Mau tidak mau, wilayah Medan 
Sunggal kini menjadi wilayah penting pertumbuhan ekonomi 
Kota Medan.

Di Kota Medan, tempat dimana berdiri banyak organisasi 
pemuda adalah lumrah jika sering terjadi benturan kepentingan 
antar organisasi kepemudaan. Namun sebagai Ketua PAC 
Pemuda Pancasila Medan Sunggal, aku coba mengelola 
Pemuda Pancasila Medan Sunggal untuk tidak membiasakan 
menyelesaikan konflik dengan adu fisik. Toh, sejak kecil aku 
memang tak menyukai hal-hal semacam itu. Aku cenderung 
suka menyelesaikan segala masalah melalui musyawarah. Dan 
aku bisa mengelola Pemuda Pancasila Medan Sunggal tanpa 
konflik fisik.

“Kalau sudah kaunya yang jadi ketua PP Medan Sunggal, 
pasti amanlah itu,” ujar Yoseph Tobing, teman SMP-ku dulu, 
yang juga salah seorang pentolan IPK (Ikatan Pemuda Karya) 
Kota Medan.

Yoseph pastilah mengenalku dengan baik, sebagaimana 
halnya dulu saat kami bersama-sama bersekolah di SMPN-6 
Medan. Selain selalu menghindari konflik fisik, aku juga dikenal 
sebagai murid yang paling pintar mendamaikan kawan-kawan 
yang berselisih paham.

Aku juga mencoba mengelola Pemuda Pancasila Medan 
Sunggal menjadi sebuah organisasi pemuda yang relijius. 
Berbagai kegiatan agama, baik Islam maupun agama lainnya, 
dilaksanakan oleh Pemuda Pancasila Medan Sunggal. Simpati 
dan pujian pun bermunculan, tidak hanya dari kalangan 
pemerintahan, tetapi juga dari kalangan ulama dan bahkan 
sesama organisasi pemuda.
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Karirku di organisasi Pemuda Pancasila ini pun kemudian 
melejit. Tahun 2007-2014, aku menjadi Wakil Ketua Pemuda 
Pancasila Kota Medan, dan pada tahun 2014-2016 aku dipercaya 
sebagai Wakil Ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara. 

 Beberapa senior Pemuda Pancasila menjadi guru dan 
sahabatku. Nama-nama seperti Bang Marzuki (almarhum), 
Bang Bangkit Sitepu (almarhum), Bang Ajib Shah, Ketua Donald 
Sidabalok dan banyak lainnya, adalah tempatku berdiskusi. 
Tidak hanya menyangkut berbagai hal tentang PP, melainkan 
juga mengenai beragam masalah terutama masalah politik. 
Kebetulan, beberapa dari senior Pemuda Pancasila yang 
kukagumi, juga pernah menjadi anggota DPRD baik di Medan 
maupun Sumatera Utara.

Dengan Bang Bangkit Sitepu (almarhum) misalnya, aku 
pernah bersamanya sebagai anggota DPRD Medan selama 10 
tahun. Saat aku menjadi Ketua PAC Pemuda Pancasila Medan 
Sunggal, beliau adalah Ketua Pemuda Pancasila Kota Medan.

Sedangkan dengan Bang Ajib, aku pernah bersamanya 
menjadi anggota DPRD Sumut tahun 2009-2014  dan sama-
sama berasal dari Partai Golkar. Dengan almarhum Bang 
Marzuki, saat aku di DPRD Medan,  beliau di DPRD Sumut. 
Saat aku menjadi Ketua Pemuda Pancasila Medan Sunggal, 
Bang Marzuki sudah duduk sebagai Penasihat MPW Pemuda 
Pancasila Sumut.

Selama aktif di Pemuda Pancasila, aku tetap mengingat 
satu pesan dari abang dan guruku di Al-Washliyah, Ustadz 
Fachrul Rozy Pulungan, bahwa “Aku harus mewarnai Pemuda 
Pancasila dengan karakter Al-Washliyah”.  Akupun banyak 
menggagas kegiatan keagamaan, juga berupaya menjadi 
‘wasilah’ (menyambung dan mempersatukan bebagai 
perbedaan) konflik dan masalah yang ada baik antar sesama 
anggota Pemuda Pancasila, maupun antara Pemuda Pancasila 
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dengan OKP lainnya.

“Sebagai pemimpin, Hardi itu komitmen, amanah dan 
sangat bertanggungjawab. Itulah yang membuat PP Medan 
Sunggal sangat diperhitungkan pada masa itu. Dan karakter 
Hardi itu jugalah yang mengantar kesuksesannya dimanapun 
dia berkecimpung,” puji Bang Ajib, suatu ketika. 

* * *

SEBAGAI WAKIL RAKYAT

MENJADI wakil rakyat, itu memang salah satu impianku setelah 
aku bekerja sebagai wartawan dan kemudian aktif di organisasi 
pemuda. Bergaul dengan berbagai kalangan, bahkan banyak 
diantaranya adalah para wakil rakyat, menjadi pendorong 
semangatku untuk ikut menjadi calon anggota DPRD Medan. 

Aku maju sebagai calon legislatif dari Partai Golkar pada 
Pemilu 1999. Tapi aku bukan kader dadakan Golkar. Sebelumnya 
aku telah aktif sebagai anggota Golkar, baik sebagai Pengurus 
Kecamatan (PK) Golkar Medan Sunggal maupun sebagai 
pengurus di Kosgoro Sumut, salah satu sayap Golkar.

Pada Pemilu Legislatif tahun 1999, aku menjadi calon 
dari Partai Golkar untuk anggota DPRD dari daerah pemilihan 
Kecamatan Medan Sunggal. Perolehan suara yang aku peroleh, 
mengantarkanku menjadi anggota DPRD Medan mewakili 
daerah pemilihan Medan Sunggal. 

Aku berhasil menjadi anggota DPRD Kota Medan selama 
dua periode,  yaitu tahun 1999-2004 dan tahun 2004-2009. Saat 
mengikuti Pemilu Legislatif tahun 2004, jabatanku di Golkar 
meningkat sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Kota Medan. 
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Ketika mengikuti pemilu legislatif tahun 2004 untuk 
DPRD Medan, aku tetap berasal dari daerah pemilihan Medan 
Sunggal. Hasil perolehan suaraku pada pemilu kali ini jauh 
lebih baik dibandingkan pada pemilu lima tahun sebelumnya.

Seiring keberhasilanku menjadi anggota DPRD Medan 
selama dua priode, jabatanku di Partai Golkar pun ikut 
merangkak naik. Pada tahun 2009 aku dipercaya menjadi 
Sekretaris DPD Golkar Sumut.

Pada pemilu 2009, aku maju sebagai calon legislatif Partai 
Golkar untuk DPRD Sumut dari daerah pemilihan Sumut 12, 
meliputi Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Namun perolehan 
suaraku tidak mencukupi untuk menjadi anggota DPRD Provinsi 
Sumatera Utara periode tahun 2009-2014. Meski demikian, 
pada tahun 2010 aku dilantik menjadi anggota DPRD Sumut 
menggantikan salah seorang anggota Fraksi Golkar DPRD 
Sumut dari Dapil Sumut 12, Jefri Pribadi, yang mengundurkan 
diri karena mengikuti Pilkada Kota Binjai. 

Saat menjadi wakil rakyat di DPRD Sumatera Utara, aku 
ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera 
Utara, menggantikan Syahrul Pasaribu yang mengundurkan 
diri karena mengikuti Pilkada Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selama 10 tahun menjadi anggota DPRD Medan, telah 
mengantarkanku menjadi akrab dengan hampir semua aparat 
Pemko Medan, baik wali kota, kepala-kepala dinas, para camat, 
juga lurah dan banyak kepala lingkungan.

Begitu pula dengan berbagai elemen masyarakat lainnya, 
terutama organisasi agama dan pemuda. Dalam kehidupan 
sosial, aku tidak membeda-bedakan persahabatanku dibatasi 
oleh ideologi partai, perbedaan agama maupun hal-hal teknis 
lainnya. Aku berupaya bersahabat dengan semua kalangan, 
sepanjang bisa sama-sama menjaga komitmen persahabatan 
yang wajar.
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ATAS: 
Saat melaksanakan reses sebagai Anggota DPRD Sumut bersama 
masyarakat Langkat.

BAWAH:
Aku dan beberapa anggota DPRD Medan bersama Wali Kota Medan 
Abdillah.
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Saat menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, 
jangkauan persahabatanku pun semakin meluas, baik di 
Sumatera Utara maupun di Jakarta dan provinsi lainnya.

Tidak bisa tidak, menjadi wakil rakyat selama 15 tahun 
telah mengantarkan aku kepada samudera luas persahabatan 
dari berbagai kalangan. Aku akrab dengan para pemilihku dari 
berbagai lapisan masyarakat di daerah pemilihanku. Aku pun 
akrab dengan para wakil rakyat dari berbagai partai politik.

Meski demikian, ada hal-hal yang mungkin tidak pernah 
dibayangkan oleh para sahabatku. Sebelum menjadi anggota 
legislatif, aku berprofesi sebagai wartawan. Sekilas tidak ada 
perbedaan dari kedua aktivitasku itu, karena kedua-duanya 
mempunyai fungsi pengawasan. 

Namun sesungguhnya, ada yang membedakan antara 
fungsi pengawasan yang dilakukan oleh wartawan dengan 
anggota dewan. Sebagai wartawan, aku relatif lebih leluasa 
dalam melaksanakan peran kontrol sosial. Sedangkan sebagai 
anggota legislatif, aku tidak bisa serta merta melaksanakan 
peran kontrol sosial sebelum terlebih dahulu mendapat 
persetujuan dari fraksiku.

Ketika menjadi wakil rakyat, mau tak mau aku harus 
merubah perilaku dan pola ketika melaksanakan peran 
pengawasan dan kontrol sosial, dibandingkan saat aku menjadi 
wartawan. Pada awalnya memang terasa agak menyulitkan. 
Namun seiring waktu, aku cukup mahir dalam melontarkan 
kritik sesuai dengan garis partaiku.

* * *

KEBERHASILANKU menjadi wakil rakyat, tidak bisa 
dilepaskan dari aktivitasku di Partai Golkar. Di partai terbesar 
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pada masa itu, aku menjejakkan langkahku dari jenjang 
terbawah, yakni sebagai Pengurus Kecamatan (PK) Golkar 
Medan Sunggal.

Awal keterlibatanku di Partai Golkar bermula saat aku 
aktif di KNPI Medan. Ketua KNPI saat itu, Bang Syamsul Qomar, 
kebetulan adalah salah seorang pengurus Partai Golkar Kota 
Medan dan juga salah seorang pengurus Kosgoro Sumut. Saat 
itu, Golkar Medan dipimpin oleh Kolonel (Purn) H. Karseno 
(almarhum).

Aku mengawali langkahku di Partai Golkar sebagai 
Pimpinan Kecamatan (PK) Kecamatan Medan Sunggal, pada 
tahun 1996. 

“Hardi, kau itu gigih, mau belajar, hormat pada senior, 
berani, setia dan peduli. Kalau bisa kau pertahankan karaktermu 
ini selama di Golkar, kau pasti akan menjadi kader terbaik,” ujar 
Bang Syamsul Qomar, sahabat dan seniorku di Golkar dan KNPI.

Seiring keberhasilanku menjadi anggota DPRD Medan 
priode tahun 1999-2004, pada tahun 2000 aku dipercaya 
menjadi Wakil Ketua Golkar Kota Medan, yang saat itu 
dipimpin oleh H. Syahdansah Putra (almarhum). Pada tahun 
2010 aku dipercaya menjadi Sekretaris DPD Golkar Sumut, 
yang dipimpin oleh H. Syamsul Arifin.

Namun, keterlibatanku di Partai Golkar bermula saat aku 
menjadi salah satu pengurus Kosgoro Sumut pada tahun 1996. 
Saat itu, Kosgoro Sumut dipimpin oleh H. Zulkifly Harahap 
(almarhum), Bupati Langkat priode 1994-1998. Hingga kini 
aku masih aktif di Ormas Kosgoro Sumut, menjadi Wakil Ketua 
Dewan Penasihat Organisasi Kosgoro 1957 Sumatera Utara.

Pengalaman panjang yang kujalani di Partai Golkar selama 
sekitar 20 tahun, mau tak mau melabeli namaku sebagai 
politikus. Ya, semua orang mengenalku sebagai politikus. 
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ATAS: 
Pelantikan Pengurus PBVSI Medan tahun 2007 oleh Ketua PBVSI 
Sumut Brigjen Pol Nuruddin Usman yang juga Kapolda Sumut saat 
itu.

BAWAH:
Bersama Sekum PBVSI Sumut, Bang Dollah, dalam sebuah acara 
bola voli Sumut.
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Padahal, banyak aktivitasku di bidang lainnya, baik aktivitas 
sosial, keagamaan, olahraga dan lain sebagainya.

Mestilah kuakui, aktivitas politik yang kulakoni itu 
mengantarkanku berkenalan dan bersahabat dengan banyak 
kalangan. Lingkungan persahabatanku menjadi semakin 
meluas ke berbagai lapisan. Tidak hanya sebatas dari kalangan 
Golkar, Pemuda Pancasila atau Al-Washliyah semata, tetapi 
melintas tanpa sekat-sekat ideologi partai atau agama.

Dan, tentang persahabatan, itulah salah satu 
kebanggaanku, hingga kini.

* * *

MENGURUS BOLA VOLI

SENGAJA atau tidak, tiba-tiba aku menjadi Ketua Pengurus 
Cabang Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kota 
Medan. 

Itu terjadi pada priode tahun 2004-2008. Suatu ketika, saat 
aku menjadi anggota DPRD Medan, beberapa pengurus klub 
bola voli dan pengurus PBVSI Medan menjumpaiku. Mereka 
bermaksud akan menyelenggarakan musyawarah daerah 
PBVSI Medan, dan meminta kesediaanku menjadi Ketua 
Pengcab PBVSI Medan.

Perihal olahraga ini, sesungguhnya bukan hal aneh buatku. 
Sejak anak-anak, baik semasa tinggal di Kebon Kelambir Lima 
maupun di Komplek KPB-PTP I-IX, aku sudah biasa berolahraga, 
terutama sepak bola dan bola voli. Sebab, di dekat rumahku 
memang ada sarana lapangan bola kaki dan bola voli. Namun 
mengurus olahraga, aku memang belum pernah.
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Desakan kuat dari para pengurus bola voli di Medan, 
juga dukungan dari para sahabat dan seniorku, akhirnya aku 
menerima tawaran menjadi Ketua Pengcab PBVSI Kota Medan. 
Aku dipilih secara aklamasi, karena pada saat itu memang tidak 
ada calon lainnya.

Meski aku bisa dan suka bermain bola voli, namun aku 
mesti banyak belajar tentang manajemen bola voli dan 
peraturan permainan bola voli ini. Dan guruku di bidang ini 
adalah Bang Abdullah, dedengkotnya olahraga bola voli di 
Medan dan saat ini menjadi anggota Dewan Wasit Indonesia 
(SRC) di bidang bola voli.

Bang Dollah, demikian ia kusapa, selain menjadi Sekretaris 
Pengcab PBVSI Medan, juga sebagai orang kepercayaanku 
mengelola organisasi bola voli ini. Sebagai orang yang sangat 
paham tentang bola voli, Bang Dollah bersama pengurus 
lainnya merancang berbagai program PBVSI Medan, baik dalam 
lingkup Kota Medan maupun  se-Sumatera Utara. Berbagai 
kegiatan dilakukan secara rutin, terutama kejuaraan antar klub, 
kejuaraan antar sekolah, kursus pelatih, kursus wasit maupun 
manajemen olahraga.

Olahraga bola voli Kota Medan yang sempat redup 
sebelum kupimpin, Alhamdulillah, mulai kembali bangkit. 
Sepanjang masa kepemimpinanku, bola voli Kota Medan 
terus-menerus menjadi juara umum Porda bola voli Sumatera 
Utara. Bahkan Kota Medan beberapa kali menyumbang atlet 
untuk tim nasional bola voli. Misalnya Zulkarnain, Sofyan, Dian 
Wijayanti dan lainnya.

“Hardi itu tekun, gigih, komitmen, mau belajar, dan peduli 
terutama kepada atlit. Itu yang mendorong bola voli di Medan 
kembali maju saat dipimpinnya,” ujar Bang Dollah, suatu ketika.

Seusai masa periode itu, aku tidak bersedia lagi memimpin 
Pengcab PBVSI Medan. Alasanku, aku kelewat sibuk dengan 
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aktivitasku di berbagai organisasi maupun sebagai wakil 
rakyat. Namun alasan yang paling utama, aku menilai PBVSI 
Medan kuanggap sudah baik. Sehingga, siapapun kelak yang 
menggantikanku sebagai ketua, tinggal meneruskan apa yang 
sudah kulakukan empat tahun sebelumnya.

Memimpin organisasi olahraga yang menjunjung tinggi 
sikap sportivitas, banyak memberiku pengalaman dan pelajaran 
menarik yang selama ini tak kuperoleh di organisasi lainnya. 
Perilaku dan sikapku saat mengurus OKP, parpol atau sebagai 
wakil rakyat, tidak bisa serta merta kuterapkan di organisasi 
bola voli ini. Dan, lagi-lagi, wasit nasional Bang Dollah adalah 
orang yang sering mengingatkanku dalam soal ini.

Namun pada Musda PBVSI Sumut tahun 2012, aku kembali 
dibujuk untuk mau memimpin Pengprov PBVSI Sumut. 
Walhasil, aku sulit menolak. Aku dipercaya menjadi Ketua 
Pengprov PBVSI Sumut priode tahun 2012-2016. Pada era ini, 
tim bola voli putra-putri Sumut menjuarai babak kualifikasi 
Pra-PON wilayah Sumatera di Musi Banyuasin, dan berhak 
mengikuti PON tahun 2016 di Jawa Barat.

Pada priode berikutnya, aku menolak memimpin PBVSI 
Sumut. Alasan penolakanku  masih sama seperti saat aku 
menolak memimpin priode kedua PBVSI Medan. Pada priode 
saat ini, aku dipercaya sebagai Ketua Kehormatan Pengprov 
PBVSI Sumatera Utara.

Meski sejak 2016 aku tak lagi bergelut secara langsung 
dengan olahraga bola voli ini, namun komunikasiku dengan 
para pengurus dan atlet masih tetap terjalin. Bagaimanapun, 
dari olahraga bola voli ini aku banyak mendapat pelajaran 
berharga, terutama di dalam menjunjung tinggi sikap 
sportivitas di dalam kehidupan sehari-hari.

* * *
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MARGA DAN GELAR

JAMBUR Dusun I Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan 
Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Belasan orang, sejak pagi, terlihat sibuk di tempat ini. Ada 
yang membersihkan dan menggelar tikar, ada yang memasang 
hiasan dan lampu listrik, ada yang menyiapkan sound system 
dan lain sebagainya.

Selepas zuhur, orang-orang pun semakin ramai 
berdatangan ke tempat ini. Sebagian besar mengambil tempat 
duduk di tikar yang telah dibentang, sebagian kecil lain sibuk 
mengatur para tamu atau pun mempersiapkan hal-hal lainnya. 
Para pemusik tradisional Karo yang sudah siap di tempatnya, 
pun mulai menabuh alat-alat musik: Gendang Perkolong-
kolong, mengiringi kedatangan para tamu ke tempat ini.

Tak lama kemudian, musik berhenti dan seorang pembawa 
acara membuka acara di sore itu: Pemberian gelar marga 
Surbakti kepada Hardi Mulyono dan gelar marga Sembiring 
Brahmana kepada isteriku, Yenny Zulpahanum.

Aku masih sangat mengingatnya. Acara itu dilaksanakan 
pada Senin, tanggal 24 Maret 2014. Persadaan Karo Mergana 
yang merupakan Marga Selima di Desa Sei Beras Sekata 
Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, bersepakat memberikan 
gelar marga etnis Karo kepadaku dan isteriku. Persadaan Karo 
Mergana Marga Silima pada masyarakat Karo terdiri dari marga 
Ginting, Karo-karo, Perangin-angin, Sembiring dan Tarigan. 
Masing-masing marga Silima mempunyai belasan cabang 
marga.

Prosesi pemberian gelar marga itu diawali dengan 
penyambutan kedatangan kami  —aku dan istriku—  ke 
tempat acara. Aku dan istriku kemudian didudukkan di depan, 
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diapit orang tua angkatku, Bapak Ringgit Surbakti (almarhum) 
dan orangtua angkat istriku, Bapak Laba Sembiring Brahmana 
(almarhum). Sementara para tamu, duduk berjajar membentuk 
setengah lingkaran di hadapan kami.

Lalu, seorang pemimpin acara menjelaskan maksud dari 

ATAS: 
Aku dan orangtua angkatku, Bapak Ringgit Surbakti, saat acara 
pemberian gelar marga “Surbakti” kepadaku.
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acara ini. Para hadirin, terkhusus para orang tua Persadaan 
Karo Mergana dari Marga Silima membahas maksud tersebut, 
hingga akhirnya seluruh Persadaan Karo Mergana Marga Selima 
yang hadir  menyetujui pemberian gelar marga kepadaku dan 
istriku.

Aku dan istriku kemudian diberi segelas air putih untuk 
kami minum, sebagai perlambang kesehatan kami. Lalu kami 
berdua dikenakan kain panjang murah yang mengikat tubuh 
kami berdua menjadi satu, sebagai doa bagi keutuhan keluarga 
kami. Disebut kain panjang murah, sebagai perlambang 
kemurahan rezeki kami.

Kemudian aku  dikalungi Beka Buloh merah dan istriku 
dikalungi Uis Nifes merah, serta seperangkat pakaian adat Karo. 
Dilanjutkan dengan tepung tawar terdiri dari beras putih, telur 
ayam dua butir, garam satu bungkus, kelapa serta sebungkus 
rokok.

Acara selanjutnya adalah sambutan dan nasihat, dimulai 
dari pihak Kalimbubu, Sembuyak dan Anak Beru. Aku juga 
diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah kata. Setelah 
itu, aku dan istriku dipersilahkan untuk menari (landek) di 
hadapan para tamu.

Terakhir, aku dan istri diberikan hidangan makanan 
untuk disantap berdua, dan dilanjutkan dengan acara makan 
bersama dengan seluruh yang hadir. Acara pun dilanjutkan 
dengan pertunjukan kesenian Gendang Perkolong-kolong dan 
berakhir hingga dini hari.

Sejak saat itu, resmilah aku memeroleh marga Surbakti, 
lengkapnya adalah Hardi Mulyono Surbakti. Sedangkan istriku, 
Yenni Zulpahanum beru Sembiring Brahmana.

Tapi, apa yang kualami pada prosesi adat Karo ini tidak 
terjadi secara tiba-tiba. Prosesnya sudah terjadi sejak belasan 
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tahun lalu, diawali melalui persahabatanku dengan Ngatur 
Surbakti.

Aku mengenal Ngatur Surbakti sejak akhir tahun 1999. Saat 
itu, aku mulai menjadi bagian dari ormas Pemuda Pancasila di 
Kecamatan Medan Sunggal. Sedangkan Ngatur Surbakti adalah 
seorang anggota TNI AD. Dia tinggal di Desa Sei Beras Sekata 
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Ayahnya —juga 
adik ayahnya— adalah militer dan pejuang kemerdekaan, dan 
merupakan keluarga terhormat di Desa Sei Beras Sekata yang 
dihuni oleh mayoritas etnis Karo.

Persahabatanku yang akrab dengan Ngatur Surbakti, 
membuat aku sering berkunjung ke desanya. Aku juga 
mengenal dengan baik seluruh keluarga Ngatur Surbakti. 
Bahkan juga dengan banyak warga di desa itu, karena aku 
sering nongkrong bersama mereka di warung kopi yang ada 
di desa tersebut. 

Ketika warga desa melakukan kegiatan, misalnya perbaikan 
fasilitas umum atau kegiatan adat dan agama, aku pun selalu 
ikut terlibat. “Hardi, sering kali lah kau membantu kegiatan 
kami,” selalu diucapkan Ngatur Surbakti kepadaku.

Entah karena aku selalu jalan bersama Ngatur Surbakti, 
atau entah karena aku akrab dengan orang tua Ngatur Surbakti, 
akhirnya warga desa itu memanggilku dengan panggilan 
“Surbakti”.  Di desa ini, aku hampir tak dikenali sebagai Hardi 
Mulyono, melainkan sebagai Surbakti.

Suatu ketika, seiring waktu berjalan dan masih tetap 
seringnya aku berkunjung ke desa itu, Marga Selima di desa 
itu mengusulkan agar aku diberi marga “Surbakti”. Salah satu 
alasannya, karena aku terus-menerus membantu berbagai 
kegiatan warga di desa itu.

Usulan itu disampaikan oleh Ngatur Surbakti kepadaku. 
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Katanya, “Hardi, kami mau menabalkan gelar marga Surbakti 
kepadamu. Sedangkan istrimu ditabalkan marga Sembiring 
Brahmana, sesuai dengan marga ibuku.”

Usulan ini sangat mengejutkanku. Aku tak mampu 

ATAS: 
Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Hardi Mulyono Kartonegoro.
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menjawabnya, kecuali hanya meminta waktu kepada Ngatur 
Surbakti, setidaknya mendiskusikannya dengan istri dan anak-
anakku. Menurutku, ini adalah penghormatan yang tiada 
ternilai bagiku. Berat jika menerimanya, tapi lebih berat pula 
jika aku menolaknya.

Adapun Desa Sei Beras Sekata tersebut adalah sebuah desa 
yang ada di Kecamatan Sunggal, sebuah wilayah kecamatan di 
Deli Serdang yang berbatasan langsung dengan bagian Barat 
Kota Medan. Desa seluas sekitar 500 hektar dan dihuni sekitar 
3.000 jiwa itu, mayoritas dihuni oleh etnis Karo dengan mata 
pencaharian utamanya sebagai petani. Tak pelak, di desa ini 
masih gampang ditemui hamparan luas areal persawahan.

Meski demikian, hampir semua sarana jalan sudah diaspal 
dengan baik. Begitu pula fasilitas listrik sudah menjangkau 
semua pelosok desa. Suasana rukun sebagaimana layaknya 
daerah pedesaan, sangat terasa di Sei Beras Sekata. Karenanya, 
tidak mengherankan dan tidak menjadi masalah, desa yang 
dihuni mayoritas umat Kristiani ini dipimpin oleh Kepala Desa 
yang beragama Islam, Muhammad Saksi Surbakti. 

Setelah membutuhkan waktu yang cukup lama, akhirnya 
aku menyetujui pemberian marga tersebut. Kemudian, Ngatur 
Surbakti dan keluarganya pun menyusun acara adat pemberian 
gelar marga kepadaku dan istriku. 

Aku sungguh terharu dan sangat berterima kasih atas 
pemberian marga tersebut. Kusadari atau tidak, marga itu 
telah menambah luas tidak saja persahabatanku, tetapi juga 
pemahamanku tentang makna kemanusiaan.

* * *

SEBAGAI putra Jawa kelahiran Tanah Deli  —sebagaimana 
halnya dengan banyak putra Jawa Deli lainnya— aku pun ikut 
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aktif dalam Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma. Baik di 
tingkat kecamatan maupun di tingkat provinsi dan pengurus 
pusat. Selain itu, aku juga ikut aktif di beberapa paguyuban 
Jawa lainnya.

Ketika menjadi pengurus Pujakesuma, terutama saat 
menjadi Wakil Ketua Pengurus Pusat Pujakesuma priode 
2010-2015 di bawah kepemimpinan Komjen Pol Oegroseno, 
semakin memperluas persahabatanku dengan kalangan etnis 
Jawa di nusantara. Misalnya dengan jajaran Majelis Penasihat 
Pujakesuma Pusat, diantaranya dengan Sultan Hamengku 
Bowono X dan Pakubuwono XII  dari Kasunanan Surakarta. 
Juga dengan Dr. Purwadi, seorang Javanologi asal Universitas 
Diponegoro, yang menjadi salah seorang anggota Majelis 
Pembina Pujakesuma.

Dari hubungan persahabatan itu dan atas upaya dari Dr. 
Purwadi, itulah kemudian yang mengantarkanku mendapat 
gelar kehormatan “Kanjeng Raden Tumenggung” dari Keraton 
Surakarta pada 4 Juni 2013.  Aku dinilai aktif memperjuangkan 
harkat dan martabat masyarakat Jawa di Sumatera Utara.

Namaku pun menjadi panjang: “Kanjeng Raden 
Tumenggung Hardi Mulyono Kartonagoro”. Jika ditambah 
dengan marga yang kuperoleh, alhamdulillah, nama lengkapku 
saat ini adalah “Kanjeng Raden Tumenggung Hardi Mulyono 
Kartonagoro Surbakti”.

Gelar yang kuperoleh itu, sesungguhnya bukanlah 
untuk gagah-gagahan. Melainkan menjadi pendorong terus-
menerus, agar aku semakin bisa memperbaiki arah dan tujuan 
hidupku untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak 
orang.

Aku kemudian mengajukan penetapan/perbaikan/
perubahan akte lahirku ke Pengadilan Negeri Medan. Pada 
hari Senin, 16 Desember 2019, Hakim Jarihat Simarmata, SH., 
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MH.,  dan Panitera Pengganti Bambang Fajar M, SH., MH., 
dalam sidang Pengadilan Negeri Medan mengesahkan gelar 
tersebut melalui putusan No. 762/Pdt.P/2019/PN.Mdn tentang 
melakukan penetapan/perbaikan/ perubahan akta lahir dari 
semula Hardi Mulyono menjadi “Kanjeng Raden Tumenggung 
Hardi Mulyono Kartonagoro Surbakti”. 

Tetapi, “What’s in a name? That which we call a rose by 
any other name would smell as sweet,” kata pujangga dunia, 
William Shakespeare (1564-1616). “Apalah arti sebuah nama? 
Andaikata kita memberikan nama lain untuk bunga mawar, ia 
akan tetap beraroma wangi”.

Ya, apalah arti nama sebuah nama: Hardi Mulyono! 

Namun  nama, gelar dan marga itu sangat bermakna 
dan berharga buatku. Aku bertekad akan menjaga makna 
dan harga dari nama, gelar dan marga tersebut, hingga akhir 
hayatku kelak.

* * *

ISLAM telah mengajarkanku tentang makna “Silaturahim”.

Sebuah hadis Nabi Muhammad Saw menyebutkan 
silaturahim itu memperpanjang usia dan memperlancar 
rezeki. Dari Anas bin Malik r.a berkata : bahwa Rasulullah SAW 
bersabda : “Bagi siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan 
dipanjangkan umurnya maka hendaklah ia menjalin hubungan 
silaturahim”.

Hadis tersebut mengajarkanku bahwa siapa yang ingin 
dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah 
Swt maka hendaklah ia mempererat silaturahim dengan cara 
berbuat baik dan tidak memutuskan persaudaraan. Semua ini 
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dinilai sebagai sedekah oleh Allah Swt.

Makna hadis itulah yang kucoba terus-menerus untuk 
kulakukan. Namun, di dalam menjalin persahabatan yang 
baik dengan sebanyak mungkin orang, aku berupaya untuk 
tidak cuma sekadar menjalin dan menjaga silaturahim. Lebih 
jauh lagi, aku berupaya untuk banyak belajar dan memeroleh 
pengetahuan dari para sahabatku. 

Sebab buatku, sahabat tidaklah cuma sekadar teman. 
Sahabat adalah guru, dan aku belajar dari para sahabatku!

Saat aku menjadi wartawan atau saat aku aktif di berbagai 
organisasi dan kemudian menjadi wakil rakyat, sesungguhnya 
aku hanya bermodalkan selembar ijazah sekolah lanjutan atas. 
Tapi aku banyak belajar dari para sahabatku, dan mereka pun 
telah berkenan mengajariku, bahwa tekad dan keyakinan 
untuk menjadi manusia yang lebih baik adalah hal paling 
utama di dalam menapaki kehidupan ini.

Aku ingat benar salah satu ucapan popular Abraham 
Lincoln, Presiden ke-16 Amerika (1861-1865). Katanya, “I 
destroy my enemies, when I make them my friends”. Aku 
menghancurkan musuhku, ketika mereka kujadikan sebagai 
temanku.”

Terima kasih untuk semua sahabatku. 

Tanpa doa dan dukungan kalian, pasti aku bukanlah siapa-
siapa!

* O *





BAGIAN KEEMPAT
 

Di Kursi Rektor
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ACARA  itu masih sangat kuingat. Prosesinya berjalan 
singkat namun khidmat. Tepatnya pada hari Jumat  
tanggal 7 Juli 2017, dihadiri oleh seluruh civitas 

akademika Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah. 
Saat itu, aku dilantik menjadi Rektor UMN Al-Washliyah untuk 
priode tahun 2017-2019 oleh Majelis Pendidikan Pengurus 
Besar (PB) Al-Washliyah, Lukman Hakim Hasibuan, atas nama 
Ketua Umum PB Al-Washliyah.

Jabatan Rektor yang kuemban ini, sesungguhnya hanya 
meneruskan priode rektor sebelumnya, Drs. H. Kondar Siregar, 
MA., Ph.D. Pak Kondar Siregar harus meninggalkan jabatan 
rektor karena beliau memasuki masa pensiun sebagai pegawai 
negeri sipil di Kopertis. Pak Kondar Siregar telah menjabat 
sebagai Rektor UMN Al-Washliyah sepanjang priode tahun 
2015-2019.

Pada priode ini, aku sudah diberi kepercayaan 
mendampingi Pak Kondar Siregar sebagai Wakil Rektor II UMN 
Al-Washliyah. Saat beliau meninggalkan jabatannya,  secara 
aklamasi aku dipercaya menjadi Rektor UMN Al-Washliyah 
menggantikan posisi yang ditinggalkannya. 

Keterlibatanku di UMN Al-Washliyah sendiri, sudah 
kumulai sejak tahun 2007. Yakni sebagai asisten dosen di 
Fakultas Ekonomi, setelah aku menyelesaikan pendidikan 
S-1 dan sedang melanjutkan pendidikan Program S-2. Usai 
menyelesaikan Program S-2 di UMA Medan tahun 2008, aku 
diangkat menjadi dosen di UMN Al-Washliyah dengan jabatan 
akademik Asisten Ahli, dan tidak lama kemudian aku menjadi 
Lektor. Pada tahun itu pula, aku diusulkan menjadi Senat UMN 
Al-Washliyah. 

Sedangkan  keterlibatanku di  PB Al-Washliyah, sudah sejak 
tahun 2015 saat aku dipercaya sebagai salah satu Anggota 
Pleno PB Al-Washliyah priode 2015-2020. Aku juga dipercaya 
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menjadi Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi PB Al-Washliyah 
priode 2015-2017.

Seiring berakhirnya kepemimpinan UMN Al-Washliyah 
priode 2015-2019, pada bulan Agustus 2019 aku kembali diberi 
kepercayaan memimpin UMN Al-Washliyah sebagai rektor 
untuk priode tahun 2019-2023.

Sebagaimana pengukuhanku sebagai rektor pada priode 
sebelumnya, untuk kali ini aku dikukuhkan sebagai Rektor 
UMN Al-Washliyah priode 2019-2023 oleh Ketua Umum PB 
Al-Washliyah, KH. Dr. Yusnar Yusuf Rangkuti, dalam sebuah 
acara yang dihadiri oleh beberapa undangan dari kalangan 
perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Medan.

Dengan demikian, sudah lebih tiga tahun aku duduk di 
kursi rektor, mengelola masa depan hampir 10 ribu anak muda 

ATAS: 
Saat Majelis Pendidikan Pengurus Besar (PB) Al-Washliyah, Lukman 
Hakim Hasibuan, atas nama Ketua Umum PB Al-Washliyah 
melantikku sebagai Rektor UMN Al-Washliyah priode tahun 2017-
2019.
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melalui bidang pendidikan. Dan duduk di kursi rektor, sungguh, 
selama ini tak pernah sekalipun aku membayangkannya. 

* * *

UMN AL-WASHLIYAH

UNIVERSITAS Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah 
adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan. 
Didirikan pada tahun 1996 oleh Al-Jam’iyatul Washliyah, 
sebuah organisasi Islam terbesar dan tertua di Sumatera Utara. 
Pada priode pertama, UMN Al-Washliyah dipimpin oleh Drs. 
HM. Salim Siregar sebagai rektor. Prof. Hj. Sri Sulistyowaty, SH., 
M.Si., Ph.D., pernah menjadi rektor pada tahun 2003 sampai 
2011. Kemudian dilanjutkan oleh  Drs. H. Kondar Siregar, MA, 
Ph.D.,  sebagai rektor tahun 2011 sampai 2017. 

Lokasi kampus UMN Al-Washliyah terletak di Jalan Garu II 
A, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas. UMN Al-
Washliyah berstatus Badan Hukum berdasarkan SP Menteri 
Kehakiman RI No. J.A. 5742 tanggal 17 Oktober 1956, Jo Akte 
Notaris Adlan Yulizar, SH., No. 69 tanggal 23 September 1989. 

Pada awalnya UMN Al-Washliyah merupakan salah satu 
fakultas pada Universitas Al-Washliyah (UNIVA) Medan, 
yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNIVA 
Medan berdasarkan SK Departemen Perguruan Tinggi dan 
Ilmu Pengetahuan No. 25/B-SWT/1952 tanggal 26 Januari 
1963. Kemudian, berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 017/0/1981 tanggal 22 Januari 1981, 
FKIP UNIVA Medan menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (STKIP) Al-Washliyah Medan.

Tahun 1983, berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 042/0/1983  tanggal 24 September 
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1983, STKIP Al-Washliyah Medan dikembangkan menjadi 
IKIP Al-Washliyah. Dan pada tahun 1990, didirikan Akademi 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (A-MIPA) Al-Washliyah 
berdasarkan SK Mendikbud No. 01/11/0/1990, tanggal 11 
Maret 1990.

Tahun 1996, sesuai dengan kebijakan pemerintah dan 
atas usul PB Al-Washliyah, IKIP Al-Washliyah dan A-MIPA Al-
Washliyah Medan digabungkan menjadi Universitas Muslim 
Nusantara (UMN), berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan 
Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
424/DIKTI/Kep/1996 tanggal 8 Agustus 1996.

Terakhir, berdasarkan Akte Notaris Drs. H. Hasbullah Hadi, 
SH, M.Kn., Nomor 19 tanggal 8 Februari 2002, nama Universitas 
Muslim Nusantara (UMN) diubah menjadi Universitas Muslim 
Nusantara Al-Washliyah (UMN Al-Washliyah). Perubahan 
nama Universitas Muslim Nusantara (UMN) Medan menjadi 
Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah Medan 
tersebut,  disahkan oleh SK Dirjen Dikti No. 181/DIKTI/Kep.2002 
tanggal 15 Agustuts 2002.

UMN Al-Washliyah merancang Visinya: “Menjadi universitas 
unggul dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas 
dan berciri Islami pada tahun 2035.”

Sedangkan Misi UMN Al-Washliyah adalah: 
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas 
dan bercirikan Islami dengan menggunakan pendekatan 
pembelajaran yang efektif, interaktif, kolaboratif dan 
berpusat kepada mahasiswa agar mampu memenuhi 
tuntutan masyarakat; Menyelenggarakan penelitian dalam 
rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi 
serta seni budaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat; 
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Islaman untuk mendorong dan 
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ATAS: 
Gedung Utama UMN Al-Washliyah Medan di Jalan Garu II A, 
Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas.   

BAWAH: 
Mahasiswa Baru UMN Al-Washliyah tahun 2019
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mengangkat martabat masyarakat; serta Menyelenggarakan 
kerja sama dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan 
dengan ketentuan tidak melanggar ajaran agama, hukum, 
norma dan etika.

Adapun tujuan UMN Al-Washliyah adalah menghasilkan 
lulusan berkualitas yang menjunjung tinggi keluhuran 
budaya dan nilai-nilai Islam serta mampu bekerja sama 
dalam team work; Menghasilkan penelitian dan publikasi 
ilmiah yang berkualitas dalam rangka pengembangan dan 
penyebarluasan ilmu pengetahuan, seni budaya dan teknologi 
untuk mewujudkan kemaslahatan umat;  Menghasilkan 
karya pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan kemaslahatan umat dengan menjunjung 
tinggi nilai ke-Islaman; Menghasilkan kerja sama dengan 
berbagai pihak yang saling menguntungkan dengan ketentuan 
tidak melanggar ajaran agama, hukum, norma dan etika.

Saat ini UMN Al-Washliyah mengelola enam program 
Sarjana S-1 yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas 
Sastra dan Fakultas Pertanian dengan 15 program studi. Juga 
mengelola 2 (dua) program Pascasarjana dengan 4 (empat) 
program studi yakni Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan 
Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika dan Ilmu Hukum.

Semua program studi tersebut dikelola oleh tenaga 
pengajar sebanyak 254 orang. Terdiri dari dua orang Guru 
Besar, 43 Lektor Kepala, 49 Lektor, 101 Assisten ahli, dan 59 
Tenaga pengajar. Sebanyak 229 dosen merupakan Lulusan S2 
dan 25 orang Lulusan S3. Dari kesemua tenaga pengajar itu, 
sebanyak 119 orang sudah disertifikasi. Sedangkan sebanyak 
135 orang masih dalam proses sertifikasi.

Dalam menunjang peningkatan SDM dosen, UMN Al-
Washliyah memberikan bantuan dana sejumlah Rp10.000.000,-/
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orang/semester kepada dosen yang melanjutkan studi ke 
jenjang doktoral. 

Sebagai universitas di bawah naungan Al-Jamia’tul 
Washliyah, UMN Al-Washliyah menjadikan nilai ke-Al 
Washliyah-an sebagai pilar keunggulan universitas yang 
ditandai dengan diwajibkannya mahasiswa muslim menghafal 
dan mencantumkan Surah Assaf ayat 10 dan 11 beserta artinya 
pada kata pengantar skripsi atau tesis. Selain itu, setiap pegawai 
laki-laki wajib mengikuti salat berjamaah di masjid/musala.

Sebagai Rektor UMN A-Washliyah saat ini, aku dibantu 
oleh Wakil Rektor I Dr. H. Firmansyah, M.Si,  Wakil Rektor II Dr. H. 
Ridwanto, M.Si., Wakil Rektor III  Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Hum. 
Sedangkan para pimpinan fakultas yakni Dekan FKIP Drs. 
Syamsul Bahri, M.Si., Dekan Fakultas Hukum Iwan Setyawan 
SH., MH., Dekan Fakultas Pertanian Dr. Bambang Hermanto, SP., 
M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Shita Tiara SE.Ak., M.Si., Dekan 
Fakultas Farmasi Minda Sari Lubis, S.Farm., M.Si., Apt., dan 
Dekan Fakultas Sastra Dr. Risnawaty, M.Hum. 

* * *

ASPEK penelitian dan pengabdian, menjadi konsentrasi 
penting bagi UMN Al-Washliyah. Pada tahun anggaran 
2017/2018,  UMN Al-Washliyah  mengalokasikan dana sebesar 
Rp1.173.500.000,- untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LP2M), dan pada tahun anggaran 2018/2019 
meningkat menjadi Rp1.478.000.000,- 

Peningkatan anggaran ini  berdampak positif bagi 
peningkatan penelitian dan pengabdian di UMN Al-Washliyah. 
Sepanjang  tahun 2017-2019,  jumlah dosen  lulus penelitian 
yang didanai DRPM Kemristekdikti meningkat, bahkan pada 
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tahun 2018 meningkat sangat singnifikan dari 15 orang 
menjadi 40 orang.  Hal ini seiring dengan meningkatnya total 
anggaran penelitian yang didanai oleh DRPM Kemristekdikti. 
Pada tahun 2017 total anggaran yang didanai sebesar 
Rp854.588.750, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 
sebesar Rp1.157.082.000,-.

Pada tahun 2019, sebanyak tujuh orang dosen melakukan 
penelitian yang didanai oleh DRPM Kemristekdikti dengan 
total anggaran sejumlah Rp1.966.609.500,- Dalam hal hibah 
pengabdian masyarakat, jumlah dosen yang didanai oleh 
DRPM Kemristekdikti pada tahun 2019 sejumlah sembilan 
orang,  dengan total anggaran sebesar Rp487.500.000,-

Tahun 2018 UMN Al-Washliyah meraih peringkat ke-2 
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Utara yang di-publish 
secara online oleh Sistem Informasi Pemeringkatan Perguruan 
Tinggi Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, 
Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti. Kesuksesan 
ini semakin mendorong terciptanya universitas yang unggul, 
berkualitas dan Islami pada tahun 2035 sesuai dengan visi misi 
UMN Al-Washliyah. 

Selaku Rektor UMN Al-Washliyah, aku berkeyakinan bahwa 
cita-cita yang mulia tersebut akan segera terwujud melalui 
proses yang terus-menerus dan berkesinambungan. Seluruh 
capaian ini, kelak menjadi fondasi bagi kemajuan UMN Al-
Washliyah ke depannya.

* * *
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MERANGSANG KREATIVITAS

“AYO, mana suaranya?”

Beberapa kali aku meneriakkan kalimat itu kepada 
seluruh hadirin, dalam acara wisuda ke-45 UMN Al-Washliyah 
di Ballroom Gedung Selecta Jalan Listrik Medan, Sabtu 
(22/2/2020).

Sesaat sebelum memasuki acara pembagian ijazah kepada 
para wisudawan/wisudawati, aku mengambil microphone 
memanggil para penari dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
Seni Tari UMN Al-Washliyah untuk memandu seluruh peserta 
wisuda dan para tamu bersama-sama menyanyi dan menari.  

Diiringi  lagu  “Salah  Apa  Aku”, dimana salah satu  penggalan 
lirik lagu ini  ‘Entah Apa Yang Merasukimu’  yang saat itu cukup 
populer bagi para penikmat lagu Indonesia di aplikasi Tik Tok, 
aku langsung memimpin sesi ini. Usai lagu itu, dilanjutkan 
dengan lagu “Disana Menanti Disini Menunggu”. Pada detik-
detik awal, banyak hadirin terkesima mendengar ajakanku.

Namun keterkejutan para hadirin itu tidak berlangsung 
lama. Melihat aku berjoget dan bernyanyi, puluhan peserta 
wisuda spontan menyambut antusias ajakanku. Dan, di luar 
perkiraan, hampir semua hadirin, para dosen dan orang tua 
peserta wisuda, akhirnya juga ikut bergoyang.

“Ayo, mana suaranya?!!” Teriakku lagi, sembari mengajak 
para peserta wisuda dan tamu undangan untuk bergoyang 
bersama. 

“Ayo, mana suaranya?!!” Teriakku beberapa kali.

Ajakan yang tidak pernah mereka duga  ini, mendapat 
sambutan meriah dari para peserta wisuda. Para wisudawan 
sangat antusias bernyanyi sambil bergoyang dengan gerakan 
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yang sedang viral di sosial media.  

“Surprise!! Tak disangka, Pak Rektor memberikan surprise 
kepada kami. Ini luar biasa,” ujar Bunga Shazuka, mahasiswa 
jurusan Akutansi FE UMN Al-Washliyah, yang menjadi 
wisudawan terbaik saat itu.

Prosesi pelantikan wisuda yang biasanya cenderung kaku 
dan membosankan, berubah menjadi meriah. Tapi tetap tidak 
kehilangan suasana khidmatnya. 

Aku tau persis, pasti ada hadirin yang merasa terkejut 
dan mungkin tak nyaman dengan suasana tersebut. Namun 
menurutku, memberikan tantangan secara terus-menerus 
dan merangsang kreativitas adalah salah satu cara untuk 
meraih prestasi dan kesuksesan. Dan kreativitas hanya bisa 
berkembang dalam suasana yang nyaman, tidak kaku dan 
penuh keterbukaan. 

Aku berpendapat, tantangan kaum millenia di era revolusi 
4.0 saat ini akan semakin berat. Tantangan tersebut akan lebih 
mudah dijawab dengan kreativitas yang tinggi. Karenanya, 
para wisudawan/wisudawati harus mulai berani merangsang 
kreativitasnya di dalam menjawab tantangan yang akan 
dihadapi.

Acara wisuda itu sendiri diikuti oleh sebanyak 774 
wisudawan lulusan dari enam fakultas, serta dari program 
magister pendidikan Bahasa Indonesia dan magister 
pendidikan  Matematika. Sebanyak 240 orang dari Fakultas 
Pendidikan, 104 orang dari Fakultas Farmasi, 332 orang dari 
Fakultas Ekonomi, 22 orang dari Fakultas Hukum, lima orang 
dari Fakultas Sastra. 

Selain dihadiri oleh Ketua Umum PB Al-Washliyah, KH. Dr. 
Yusnar Yusuf Rangkuti, dan pengurus lainnya, acara wisuda ini 
juga dihadiri Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Drs H. Zainut 
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Tauhid Sa’adi, M.Si.

Wamenag RI, Drs. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si., dalam 
orasi ilmiahnya “Peran Perguruan Tinggi Berciri Khas Agama 
dalam Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Toleran” 
mengingatkan, perguruan tinggi berciri khas agama mesti 
mampu merawat nilai-nilai yang merupakan hakikat agama 
dan ilmu pengetahuan, yaitu nilai untuk kemanusiaan dan 
untuk permasalahan kemanusiaan.

Dalam konteks moderasi beragama, nilai kemanusiaan 
terjewantahkan pada komitmen kebangsaan, toleran, 
menghormati kearifan budaya lokal dan beragama tanpa 
kekerasan.

Wamenag minta UMN Al-Washliyah menjadi katalisator 
sekaligus dinamisator yang mampu mengedukasi masyarakat 
mengenai pentingnya memiliki pemahaman adil dan seimbang 
demi merawat keharmonisan masyarakat dan relasi harmonis 
antara agama dan negara dalam konteks keindonesiaan.

Dalam acara wisuda kali ini, UMN Al-Washliyah memberikan 
apresiasi berupa uang tabungan senilai Rp5.000.000,- kepada 
peraih IPK tertinggi, Bunga Shazuka, mahasiswa jurusan 
Akutansi Fakultas Ekonomi.

* * *

SELAIN Wamenag RI, Drs. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si., ada 
belasan tokoh nasional dan luar negeri yang pernah berkunjung 
ke kampus UMN Al-Washliyah selama masa kepemimpinanku. 
Tentu saja, ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi UMN Al-
Washliyah Medan. 

Pada Acara Milad ke-XXIII UMN Al-Washliyah dan Wisuda 
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ATAS: 
Wakil Presiden RI Prof. DR. Kiai Haji Ma’ruf Amin saat acara Acara 
Milad ke-XXIII UMN Al-Washliyah dan Wisuda 29 Agustus 2019. 

BAWAH: 
Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Drs. H. Zainut Tauhid Sa’adi 
M.Si., saat wisuda ke-45 UMN Al-Washliyah,  22 Februari 2020.
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29 Agustus 2019, Wakil Presiden RI Prof. DR. Kiai Haji Ma’ruf 
Amin telah berkenan hadir dan menyampaikan orasi ilmiahnya. 
Sedangkan pada acara wisuda sebelumnya, 3 Maret 2018, 
Kapolri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, 
M.A., Ph.D., menyampaikan orasi ilmiah diwakilkan oleh Komjen 
Pol Dr. Gatot Edy Pramono, M.Si. (saat ini Wakapolri). 

Menko Pulhukam, Prof. Mahfud, MD.,  juga pernah 
memberikan kuliah umum bidang hukum pada 16 Februari 
2019. Sedangkan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, SH., MH., 
memberikan kuliah umum pada 29 November 2019.

Beberapa guru besar dari luar negeri yang pernah 
memberikan kuliah umum di UMN Al-Washliyah Medan selama 
masa kepemimpinanku diantaranya Prof. Dr. Ilham Sentosa, 
dosen Universiti Kuala Lumpur, Malaysia, pada Juli 2019. 
Kemudian Prof. Gerhard Wilhelm Weber, praktisi pendidikan 
dari Polandia, memberikan kuliah umum internasional pada 21 
November 2019. Dan Prof. Dr. Wan Abdul Aziz Bin Mohd Amin,  
dosen UNISZA, Malaysia, memberikan kuliah umum pada 3 
desember 2019.

Beberapa tokoh lainnya yang pernah menyampaikan 
orasi ilmiah atau kuliah umum, diantaranya Kepala Lembaga 
Layanan DIKTI Sumut Prof. Dian Armanto, M.Pd., M.A., M.Sc., 
Ph,D., pada acara wisuda 15 Oktober 2018, Wagub Sumut H. 
Musa Rajeksa pada acara wisuda 15 Oktober 2018, Anggota 
DPD RI Dedi Iskandar pada 3 Desember 2019, Ketua APTISI 
Sumut Dr. H. Bahdin Nur Tanjung, SE., MM., pada acara wisuda 
23 Februari 2019 serta beberapa nama lainnya.

* * *
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PADA masa kepemimpinanku sebagai rektor di tahun 
2017-2019, UMN Al-Washliyah terus berupaya mewujudkan 
tercapainya universitas unggul dalam penyediaan sumber 
daya manusia berkualitas dan berjiwa Islami. 

Seluruh potensi yang dimiliki universitas terus digerakkan 
secara optimal dan berkelanjutan. Mulai dari menggerakkan 
implementasi pendidikan karakter dalam kehidupan kampus; 
menggalakkan prestasi akademik dan nonakademik baik 
tingkat nasional maupun internasional; memperkuat jejaring 
lintas universitas baik dalam negeri maupun luar negeri; 
meningkatkan sistem administrasi umum dan keuangan; 
mendorong dan memfasilitasi sivitas akademika UMN Al-
Washliyah mengikuti seminar/forum ilmiah dan penelitian di 
tingkat dunia.

Sepanjang  tahun 2017-2019,  ada beberapa hal yang patut 
untuk dicatat. Awal tahun 2017 UMN Al-Washliyah meraih 
peringkat “B” pada akreditasi institusi perguruan tinggi BANT 
PT.  Ini sejalan dengan seluruh program studi telah terakreditasi 
dengan peringkat “B” pada tahun 2019 ini.

Sebagai universitas di bawah naungan Al-Jamia’tul 
Washliyah, UMN Al-Washliyah menjadikan nilai ke-Al 
Washliyah-an sebagai pilar keunggulan universitas yang 
ditandai dengan diwajibkannya mahasiswa muslim menghafal 
dan mencantumkan Surah Assaf ayat 10 dan 11 beserta artinya 
pada kata pengantar skripsi atau tesis. Selain itu Setiap pegawai 
laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid/musala.

Beasiswa tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa 
yang kurang mampu, tetapi juga bagi mahasiswa berprestasi, 
diantaranya diberikannya beasiswa bagi mahasiswa yang 
hafal Alquran. Ini sejalan dengan visi universitas yang berciri 
Islami. Tidak hanya sebatas prestasi keagamaan, dalam prestasi 
akademik bahkan bidang sains, pada tahun 2019 UMN Al-
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Washliyah telah berhasil mengantarkan mahasiswanya sebagai 
satu-satunya PTS Sumatera Utara yang mengikuti olimpiade 
nasional MIPA bidang Kimia tingkat nasional.

Dalam hal pengembangan, tahun 2018 UMN Al-Washliyah 
telah menjalankan program Lesson Study bekerja sama dan 
didanai oleh Kemristekdikti. Program yang menginspirasi 
dosen dan juga mahasiswa untuk melakukan pendampingan 
bagi para guru dalam implementasi Lesson study di sekolah. 

Pengembangan sarana dan prasarana juga terus 
ditingkatkan. Telah banyak pembangunan dan renovasi 
gedung pada tahun 2017-2019, bahkan pada tahun 2018 ini 
UMN Al-Washliyah telah berhasil meraih peringkat 2 (dua) 
sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Sumatera Utara 
versi Kemristekdikti. 

Dosen-dosen muda didorong untuk meningkatkan kualitas 
SDM dengan melanjutkan S-3,  dengan memberi bantuan biaya 
total sebesar Rp678.000.000; Melakukan kunjungan dan MoU 
dengan universitas di luar pulau Sumatera seperti Yogyakarta, 
bahkan di luar negeri seperti Thailand dan Malaysia; Kunjungan 
sekaligus pelakasanaan MoU ke negara Thailand, tepatnya 
pada Dhuraku Pundit; serta beberapa lainnya.

* * *

KAMPUS SYEIKH M. YUNUS

Pengembangan kampus UMN Al-Washliyah, terus 
dilakukan. Pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, aku 
meresmikan Kampus Syeikh Muhammad Yunus, Jalan Gedung 
Arca No. 12, Teladan Medan.
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Untuk tahap pertama, gedung Kampus Syeikh Muhammad 
Yunus dibangun dua lantai. Lantai dasar sebagai areal parkir, 
dan lantai dua sebagai Gedung Auditorium “Udin “Samsuddin 
dan Jalaluddin Lubis”. Secara bertahap, direncanakan gedung 
ini akan dibangun empat lantai, dimana lantai tiga dan empat 
sebagai ruang perkuliahan.

Pembangunan ini menghabiskan biaya Rp9.101.340.516,- 
termasuk perluasan pembangunan lahan parkir di bagian 
belakang bangunan  gedung.

Di Kampus Syeikh Muhammad Yunus ini terdapat musala 
yang akan diberi nama dengan “Musholla Hj. Rohana Jusuf”,  
sesuai dengan surat persetujuan ahli waris yang bernama 
Hj. Chairani Yusuf, SH., SPn., MKn., (anak kandung Hj. Rohana 
Jusuf ) yang beralamat di jalan Abdullah Lubis No. 60 Medan 
Baru.

Di areal ini, sebelumnya terdapat perguruan Al-Washliyah. 
Bermula pada pada tanggal 18 Agustus 1959, saat PB Al 
Jam’iyatul Washliyah mengajukan permohonan untuk 
mendapat sebidang tanah hak Kotapradja Medan dengan 
nomor: 3146/A/18/X. Pada tanggal 13 Januari 1960, Dewan 
Pemerintah Daerah Kotapradja Medan menyerahkan sebidang 
tanah hak penguasaan Kotapradja Medan kepada PB Al 
Jam’iyatul Washliyah yang diterima langsung oleh Ketua Umum  
dan Sekretaris PB Al Jam’iyatul Washliyah saat itu,  Bapak Udin 
Samsuddin dan Bapak M. Ali Hanafiah  Lubis,  melalui surat 
Nomor: 21/DPD yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan 
Pemerintah Daerah Kotapradja Medan T. Mohd. Rafi’i Damanik. 

Dalam proses penyerahan sebidang tanah hak di Jalan 
Gedung Arca No. 12 Teladan Medan ini, pada tanggal  22 Januari 
1960 PB Al Jam’iyatul Washliyah melakukan pembayaran 
‘cengkram’ sebesar Rp26.630,- (dua puluh enam ribu enam 
ratus tiga puluh rupiah) ke kas Kotapradja Medan, dengan 
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ATAS: 
Bersama Wakil Gubernur Sumut H. Musa Rajeksa pada acara Wisuda 
UMN Al-Washliyah, 15 Oktober 2018.

BAWAH: 
Kapolri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, 
M.A., Ph.D., menyampaikan Orasi Ilmiah diwakilkan oleh Wakapolri 
Komjen Pol Dr. Gatot Edy Pramono, M.Si., Maret 2018.
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bukti No. 278/89.

Menyusul itu, pada anggal 25 Agustus 1969 Dinas 
Planologi Kota Madya Medan  memberikan Surat Keterangan 
Situasi Bangunan dengan nomor: 73/STB/DP.- kepada PB Al 
Jam’iyatul Washliyah yang diterima oleh Rohana Jusuf (saat itu 
Ketua Yayasan Rumah Sakit Putri Al-Washliyah).

Pada tanggal 30 Nopember 1989, H. Djalaluddin Lubis 
selaku pimpinan/direktur Perguruan Al-Washliyah Jl. Gedung 
Arca No. 12 melakukan serah terima pimpinan/tanggung 
jawab perguruan Al-Washliyah kepada anak kandungnya,  
H. Falahuddin Lubis, selaku pimpinan perguruan yang baru 
beserta pengurus perguruan Al-Washliyah. Serah terima 
tersebut diketahui/disaksikan dan disyahkan oleh PB Al 
Jam’iyatul Washliyah.

Dan di bekas areal perguruan Al-Washliyah inilah kemudian 
dibangun Gedung Kampus Syeikh Muhammad Yunus. 
Peletakan batu pertama pembangunan pondasi gedung 
Kampus Syeikh Muhammad Yunus, dilaksanakan pada tanggal 
08 Agustus 2018 oleh Wali Kota Medan dan Ketua Umum PB 
AL Jam’iyatul Washliyah,  bertepatan dengan milad UMN Al-
Washliyah.

Menyusul peletakan batu pertama pembangunan gedung 
itu, pada tanggal 22 Januari 2019 Pemko Medan melalui 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan 
menerbitkan Surat Keterangan tentang status hak dan tanah 
dari dengan nomor: 593/208/BPKAD-I/5/2019,  ditandatangi 
oleh Ir. Irwan Ritonga, M.Si selaku Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah Kota Medan yang ditujukan kepada Lurah 
Teladan Barat.

Pada tanggal 18 Juli 2019, Pemerintah Kota Medan 
melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) 
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Nomor: 0709/0706/0253/2.5/1305/07/2019 ditandatangani 
oleh Ir. Qamarul Fattah, M.Si.,  untuk gedung Kampus Syeikh 
Muhammad Yunus.

Seiring itu, pada tanggal 2 Maret 2020 pengurus 
perguruan Al-Washliyah Jalan Gedung Arca No. 12 Teladan 
Medan menyerahkan pengelolaan lahan ini kepada UMN 
Al-Washliyah, dikarenakan kondisi siswa mulai menurun. 
Penyerahan pengelolaan lahan ini sesuai dengan surat 
perguruan Al Jam’iyatul Washliyah kepada Ketua Umum PB Al-
Washliyah nomor: 012/perg-AW/Tldn.III/2020.

Pada tanggal 08 April 2020 PB Al-Washliyah melalui 
surat nomor: int-378/PB-AW/XXI/IV/2020, meminta kepada 
pengurus perguruan Al-Washliyah Teladan agar segera 
melakukan serah terima aset perguruan Al-Washliyah Teladan 
Medan kepada UMN Al-Washliyah. Dan pada tanggal 13 
April 2020, dilaksanakannya serah terima aset perguruan 
Al-Washliyah Jalan Gedung Arca Teladan No. 12 Medan dari 
pengurus perguruan Al-Washliyah kepada UMN Al-Washliyah,  
berupa tanah seluas 1.039m2 (kini luasnya 960.96m2) dan 
seluruh bangunan di atasnya, dengan biaya ganti rugi sebesar 
Rp700.000.000,-.

Kini, di lahan itu telah berdiri megah gedung Kampus 
Syeikh Muhammad Yunus. Seusai diresmikan pada 28 Agustus 
2020, auditorium yang terletak di lantai dua telah pula 
dipergunakan untuk acara wisuda sarjana dan magister UMN 
Al-Washliyah ke XLVI pada tanggal 29 Agustus 2020. Acara 
wisuda di masa pandemi Covid-19 ini, terpaksa dilakukan 
dalam tiga gelombang.

Auditorium ini kelak juga akan dibuka untuk umum. 
Artinya, masyarakat bisa mempergunakan auditorium ini 
untuk berbagai kegiatan keagamaan (Islam). Mudah-mudahan, 
impian pembangunan empat lantai gedung Kampus Syeikh 
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Muhammad Yunus dapat segera terwujud.

Dengan telah dipergunakannya gedung Kampus Syeikh 
Muhammad Yunus ini, aku pun mesti berkantor juga di sini. 
Aku ingin memastikan, bahwa aku tidak hanya mampu 
membangun. Namun  lebih dari itu, aku juga harus mampu 
merawat dan memanfaatkan bangunan yang ada untuk 
kepentingan yang jauh lebih besar lagi

* * *

KAMPUS Aziddin di Lubuk Pakam.

Sebagai bagian dari pengembangan UMN Al-Washliyah, 
sebelumnya telah dibangun Kampus Aziddin oleh rektor UMN 
Al-Washliyah masa itu, H. Kondar Siregar, di Desa Sukamandi 
Hilir, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang.

Atas lahan seluas sekitar 3.074 M2 itu, UMN Al-Washliyah 
mengeluarkan biaya ganti rugi sebesar Rp55.000.000,- yang 
diberikan kepada yakni Ny. Fatimah, Ny. Nurlaily, Bapak Andhy 
S, Bapak Mulya Putra Simbolon yang merupakan ahli waris dari 
almarhum Abdul Karim dan Siti Amah.

Di lahan ini dibangun gedung perkuliahan untuk 
memudahkan para mahasiswa UMN Al-Washliyah yang 
berdomisili di Lubuk Pakam, Perbaungan dan sekitarnya. 
Sedangkan para pengajar tetap berasal dari Medan. Untuk 
transportasi para dosen dari Medan ke Kampus Aziddin, UMN 
Al-Washliyah menyediakan 2 (dua) unit bus mini.

Setahun setelah gedung Kampus Aziddin rampung 
dibangun, yakni pada tahun 2017, tercatat sebanyak 192 
mahasiswa mengikuti perkuliahan di kampus ini. Pada tahun 
2018, jumlah mahasiswa tercatat sebanyak 138 orang, dan 
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tahun 2019 sebanyak 103 orang. Pada tahun 2020, jumlah 
mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di Kampus Aziddin 
sebanyak 64 orang.

Saat ini bangunan gedung Kampus Aziddin terdiri dari 
dua lantai. Dipergunakan untuk 18 ruangan kelas, musala dan 
halte. Untuk pengembangan kampus ini, UMN Al-Washliyah 
telah menghabiskan anggaran sebesar Rp3.954.835.699,- 

Aku berharap, kelak gedung Kampus Aziddin UMN Al-
Washliyah ini tidak saja berdiri kokoh dan megah. Namun, juga 
mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas 
dan Islami, di dalam mengisi pembangunan bangsa dan 
agama. 

* * *

KALENDER DI RUMAH PAKLEK

KALENDER tahun 2019 itu sudah menempel di dinding 
ruang tamu rumah Paklek Fendi, sepupu emakku, selama 
sekitar dua minggu. Dipasang oleh salah seorang anaknya, 
namun selama ini Paklek Fendi hanya melihat kalender itu 
secara selintas. 

Pagi ini Paklek Fendi ingin melihat kalender, karena ada 
jadwal kegiatan di mesjid lingkungannya di Kelambir Lima. Dia 
terperangah mengamati foto yang ada di kalender itu. 

“Ini kan Hardi, kemanakanku,” gumamnya.

“Ibu, Bu…, kemari sebentar. Ini lho, ini kan Nak Hardi, ya?” 
Teriak Paklek Fendi kepada istrinya, sembari menunjuk foto 
pada kalender yang terpasang di dinding rumahnya.
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Untuk meyakinkan, Paklek Fendi berteriak memanggil 
isterinya. 

“Iya, Pak. Itu Nak Hardi. Dia sekarang jadi rektor. Enggak 
de-pe-er lagi,” ujar istrinya.

Itu memang kalender UMN Al-Washliyah. Sebagaimana 
setiap tahunnya, kami mencetak kalender sebagai salah satu 
media sosialisasi dan promosi UMN Al-Washliyah. Dan pada 
kalender UMN Al-Washliyah tahun 2019, memang terpampang 
fotoku sebagai rektor.

“Hardi ini satu-satunya anak Kelambir Lima dan yang 
pertama kali menjadi rektor,” bangga Paklek Fendi.

Kebanggaan yang dirasakan oleh keluargaku 
terhadap posisiku sebagai rektor, sesungguhnya itu adalah 
kebanggaanku juga. Aku tentu sangat bersyukur kepada Allah 
Swt. Sebab kebanggaanku atas jabatanku ini, ternyata mampu 
menjadi kebanggaan keluargaku.

Tapi, jabatanku ini adalah amanah. Kebanggaanku dan 
kebanggaan keluargaku tersebut, akan sirna jika aku tak 
mampu mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan 
kepadaku.

Sejak dulu, saat aku ingin atau melakukan sesuatu, aku 
memang tidak pernah memberitahukannya kepada keluarga 
besarku. Kecuali hanya kepada emak dan istriku, aku tetap 
memberitahunya sekaligus meminta doa dan dukungan. 
Ketika anak-anakku sudah dewasa, aku juga memberitahu 
serta meminta dukungan anak-anakku.

Begitu pula saat aku menjadi Rektor UMN Al-Washliyah, 
aku juga tidak memberitahukannya kepada keluarga besarku. 
Wajarlah jika kemudian Paklek Fendi merasa terkejut tatkala 
melihat fotoku di kalender tersebut. Sebab, setahunya, aku 
lebih banyak aktif di dunia politik terutama sebagai anggota 
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DPRD, serta berbagai aktivitasku di organisasi keagamaan dan 
kepemudaan.

* * *

MASIH pukul sembilan pagi.

Seperti sering kulakukan, pagi ini aku memimpin rapat 
untuk membahas berbagai hal, diantaranya tawaran CSR 
(corporate social responsibility) dari sebuah perusahaan, 
tindak lanjut pembangunan kampus baru, akreditasi tenaga 
pengajar dan lain sebagainya. Rapat kali ini diikuti oleh seluruh 
pembantu rektor, para dekan dan pimpinan lainnya. 

Pengalamanku selama 20 tahun sebagai pimpinan 
organisasi kepemudaan dan organisasi sosial lainnya serta 
15 tahun sebagai anggota legislatif, telah melatihku terbiasa 
memimpin rapat, baik internal maupun dengan pihak-pihak 
lainnya. Namun, memimpin rapat di bidang pendidikan seperti 
di UMN Al-Washliyah, mau tidak mau aku harus belajar lagi dari 
titik nol. Terutama di dalam merubah gaya, cara serta tutur 
kata, diksi dan narasi yang kuucapkan.

Dunia pendidikan adalah dunia egaliter, dimana semua 
orang berhak berbicara dan bersuara. Para akademisi 
sudah terlatih berbicara dengan didukung oleh data yang 
bisa dipertanggungjawabkan. Sangat berbeda dengan 
dunia politik, berbagai hal apapun bisa diplintir dan dicari 
pembenarannya.

Selain orang-orang berpendidikan tinggi, basis 
pengetahuan agama para wakil rektor dan dekan di lingkungan 
UMN Al-Washliyah juga sangat mumpuni. Karenanya, dalam 
memimpin rapat di kampus, aku berupaya untuk meninggalkan 
gaya dan perilaku yang dulu biasa kulakukan di dunia politik 
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dan kepemudaan.

Dalam hal ini, aku harus mengakui besarnya peran Mbak 
Sri Sulistyowati di dalam membimbingku, sebagaimana halnya 
dulu saat Mbak Sri menjadi dosen pembimbing dan pengujiku 
ketika aku menyusun skripsi program S-1.

Namun, hal-hal ini jugalah yang membuat aku sering 
bentrok dengan Mbak Sri. Adakalanya, gayaku sebagai Rektor 
UMN Al-Washliyah masih sama seperti saat aku menjadi 
pimpinan di OKP atau di partai politik. Menurut Mbak Sri, 
perilaku semacam itu tidak layak diterapkan di kampus. Dan 
karena aku sudah dianggapnya sebagai adiknya sendiri, Mbak 
Sri tetap berani menegurku.

Karakterku yang spontan dan ceplas-ceplos, mendorongku 
untuk membantah Mbak Sri. Yang terjadi kemudian, Mbak Sri 
menangis dan meninggalkanku. Jika sudah terjadi seperti itu, 
maka sebagai adik, aku pun mencari waktu yang tepat untuk 
menemui Mbak Sri dan meminta maaf kepadanya. 

Merubah perilaku yang sudah belasan tahun terbiasa 
kulakoni, sungguh sebuah perjuangan yang tidak ringan. 
Melelahkan, dan sangat membutuhkan tekad kuat. Aku 
bersyukur, karena semua orang di lingkungan kampus ini 
sangat membantuku.

Boleh jadi, aku bukanlah sosok yang baik dan terbaik. 
Namun, niat dan tekadku agar bisa menjadi sosok yang 
bermanfaat untuk banyak orang, mendorongku terus-menerus 
untuk berupaya merubah diriku menjadi lebih baik.

“Pak Hardi itu banyak membuat gebrakan untuk kemajuan 
UMN, mendisiplinkan mahasiswa dengan peraturan yang 
mendidik, menjadikan UMN sebagai salah satu kampus 
yang membanggakan di Sumatera Utara. Banyak perubahan 
positif dilakukan Pak Hardi, menjadikan UMN lebih Islami, 
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berkompeten, unggul dan terpercaya,” ujar Bunga Shizuka, 
wisudawan terbaik pada acara wisuda ke-45 UMN Al-Washliyah.

Menjadi rektor di sebuah universitas berciri Islam, tak 
sekalipun pernah kubayangkan sebelumnya. Tapi kebanggaan 
—sebagaimana diutarakan oleh Bunga Shizuka dan ratusan 
alumni UMN Al-Washliyah lainnya— semakin menebalkan 
keyakinanku bahwa jalan yang telah ditetapkan Allah Swt 
kepadaku ini, tidak akan diabaikan begitu saja oleh-Nya 
sepanjang aku tetap mensyukuri karunia dari Sang Khalik 
tersebut. 

Bahwa duduk di kursi rektor adalah sebuah amanah 
sekaligus karunia dari Allah Swt. Aku wajib menjaga dan 
mensyukurinya. 

* O *
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ATAS: 
Kunjungan Ketua DPD RI La Nyala Mattaliti dalam rangka MoU 
dengan PW Al-Washliyah Sumut dan perguruan tinggi di lingkungan 
Al-Washliyah, tahun 2020.

BAWAH: 
15. Kunjungan sekaligus pelakasanaan MoU ke Negara 
Thailand, tepatnya dengan Universitas Dhuraku Pundit. 





BAGIAN KELIMA
 

Teruslah 
Menginspirasi
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YENNY ZULPAHANUM (Istri Hardi Mulyono) :

“Kepala Keluarga yang 
Membanggakan”

KARENA kehendak Allah Swt jualah kami bisa dipertemukan 
dalam satu kehidupan bersama, dalam ikatan rumah tangga, 
hingga kini menjadi kakek-nenek. Padahal, saat kami satu kelas 
di SMEAN-3 Medan, Hardi dikenal sangat usil.

Sebagai suami dan bapak bagi dua anak-anak kami, 
Hardi adalah suami dan bapak yang sangat menyayangi dan 
mengayomi keluarga. Bahkan juga sebagai kepala keluarga 
yang membanggakan istri dan anak-anaknya.

Dan setelah kami mempunyai cucu —kini kami telah 
mempunyai dua orang cucu— rasa sayang Hardi kepada kami 
pun semakin bertambah besar. 
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Sejak saya kenal, selain suka usil, Hardi juga dikenal ceplas-
ceplos, kadangkala terkesan keras. Namun, sesungguhnya dia 
sangat pengiba dan peduli. Bicaranya yang apa adanya itu, 
tak lain adalah cerminan dari sikap kepeduliannya yang besar 
terhadap lawan bicaranya.

Ketika Hardi ingin melanjutkan kuliahnya, baik di jenjang 
S-1, S-2 hingga Doktoral, saya bersama anak-anak memang 
mendukungnya secara penuh. Terutama agar kelak menjadi 
contoh bagi anak dan cucu kami. Alhamdulillah, semua bisa 
dilewati Hardi dengan penuh semangat dan keyakinan yang 
tinggi. Toh, tidak ada kata terlambat dalam menimba ilmu.  

“Beliau adalah kepala keluarga yang sangat sayang dan 
mengayomi keluarga. Insya Allah, kelak kami tetap menjadi 
keluarga sakinah mawaddah wa rahmah hingga akhir hayat. 
Aamin.” (*)

* * *
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BEBY HARYANTI HARDI (Puteri Sulung): 

“Sangat Penyayang 
Namun Tegas”

BAPAK adalah sosok yang sangat penyayang kepada 
keluarganya. Apalagi kepada cucunya, dua anak-anakku, Nayla 
Zhafira dan Muhammad Razka Ramadhan. Jangan sampai 
terdengarnya suara rengekan cucu-cucunya ini, bapak sigap 
meninggalkan apapun yang sedang dilakukan untuk sekadar 
melihat cucunya yang sedang merengek itu. Konon, begitulah 
dulu bapak memperlakukan kami  —aku dan adikku, Nugi.

Namun, bapak juga sosok yang tegas. Bahkan dalam hal 
pendidikan, baik pendidikan umum maupun agama, bapak 
keras sekaligus protektif. Dalam pendidikan umum, sejak awal 
bapak sudah menargetkan aku dan adikku minimal harus 
menyelesaikan pendidikan Sarjana S-1. Dan, seiring waktu, 
setelah kini bapak mampu meraih gelar Doktor-nya, bapak 
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malah menantang anak-anaknya untuk bisa meraih gelar yang 
lebih dari sekedar Strata-1 tersebut. 

“Bapak itu sangat penyayang, tapi juga tegas.”

Dalam hal pendidikan agama, bapak sudah 
menanamkannya kepadaku dan adikku sejak kami masih usia 
dini. Bapak juga tidak bosan-bosannya mengingatkan kami 
agar tidak lalai melaksanakan ibadah serta selalu berdoa dan 
bersyukur kepada Allah Swt.

Meski sangat menyayangi anak-anaknya, tapi bapak tidak 
memanjakan kami. Kami dididiknya untuk menjadi pribadi 
yang mandiri. Anak-anak diberi kebebasan untuk memilih 
sendiri apa kemauannya, namun pilihan itu mesti kami jalankan 
dengan penuh tanggung jawab.

Begitu pula dalam hal pergaulan sosial, bapak tidak pernah 
membatasi aku meski aku seorang perempuan. Yang paling 
penting bagi bapak, aku harus bertanggung jawab. Menjadi 
anak yang mandiri dan bertanggung jawab, telah diajarkan 
bapak kepada anak-anaknya sejak berusia dini. (*)

* * *
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MUHAMMAD RIZKI NUGRAHA (Putera Bungsu): 

“Sosok yang Sempurna”

BAPAK sangat dekat dengan keluarga, terutama dengan kedua 
cucunya, selalu memenuhi permintaan anak dan cucunya. 
Bapak adalah sosok yang mampu mendidik anak-anaknya 
dengan baik dan benar.

Bapak juga sosok yang sangat tegas, disiplin dan taat 
dalam hal agama. Beliau juga sangat peduli kepada masyarakat 
sekitarnya atau sahabatnya yang mengalami masalah ekonomi. 

“Bapak itu tegas, disiplin, taat dan peduli.”

Bapak juga adalah sosok yang sangat memotivasi anaknya 
dalam hal pendidikan. Apalagi setelah bapak menyelesaikan 
pendidikan S-3 di kala usianya tidak lagi muda, beliau 
menantang anak-anaknya bahwa pendidikan itu sangat 
penting.

Begitu pula dalam hal pendidikan agama, bapak 
membimbing dan memotivasi kami sejak kami kecil. Beliau 
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akan sangat marah kalau aku lalai melaksanakan ibadah. 
Pokoknya, setiap saat bapak selalu mengingatkan kami untuk 
selalu bersyukur kepada Allah Swt.

Bapak juga mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang 
mandiri, mampu membangun hubungan dengan berbagai 
kalangan. Beliau juga mengajarkan kami tentang sopan 
santun, berbicara dan bertindak.

Di mataku, bapak adalah sosok sempurna. 

“Tegas, disiplin, taat, peduli dan motivator, dan 
menginspirasi.” (*)

* * *
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Drs. H. Muhyan Tambuse

(Sekda Provinsi Sumut Periode 2002-2008):

“Gigih dan Punya Semangat 
Membaja”

 

SEJAK awal mengenalnya, saya menilai Hardi Mulyono adalah 
seorang yang gigih dan punya semangat kuat membaja 
di dalam mencapai cita-citanya. Namun, kala itu, saya tak 
pernah membayangkan, kelak Hardi bisa menyelesaikan 
pendidikan S-2 dan S-3 dengan serius, bahkan kemudian bisa 
menjadi rektor. Tapi, keberhasilannya di bidang pendidikan ini 
tidak mengejutkan saya, karena saya mengenal bagaimana 
kegigihan dan semangatnya.

Pertama kali saya mengenal Hardi Mulyono saat saya 
bertugas di Pemko Medan. Hardi Mulyono ketika itu sebagai 
wartawan, dan terakhir dia bergabung dengan surat kabar 
milik almarhum Syahrun Isa yang sering dipanggil “Suhu”. 
Kemudian Hardi aktif di kancah politik, sampai kemudian 
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menjadi anggota DPRD Medan dari Partai Golkar.

Bagi orang yang tidak cukup mengenal Hardi Mulyono, ada 
satu karakternya yang bisa mengesankan bahwa dia adalah 
orang yang sombong, anggar jago dan bisa menimbulkan 
rasa geram. Terutama adalah omongannya yang suka ceplas-
ceplos, adakalanya sedikit keras. Bahkan, dia juga tak sungkan 
mengkritik siapapun, termasuk orang yang kita anggap 
sebagai figur yang dihormatinya. 

“Hardi itu bicaranya suka ceplas-ceplos, kadangkala sedikit 
agak keras, dan suka mengkritik.”

Meski demikian, Hardi Mulyono sesungguhnya punya 
empati yang tinggi terhadap penderitaan orang lain. Dia 
sangat luwes dalam bergaul, gampang berkomunikasi dengan 
siapapun, meski tak sungkan mengkritik temannya yang 
dianggapnya bertindak salah.

Kegigihan dan semangat kuat Hardi Mulyono, juga sikap 
luwesnya dalam bergaul,  itulah yang kemudian mengantarkan 
kesuksesan Hardi Mulyono, baik sebagai wartawan, sebagai 
politisi dan kini di dunia pendidikan. 

“Saya mengagumi kegigihan dan semangat yang dimiliki 
Hardi Mulyono di dalam setiap aktivitasnya. Saya juga 
mengagumi keluwesannya dan bisa berteman dengan siapa 
saja.” (*)

* * *
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H. Wagirin Arman, S.Sos. 

(Ketua DPRD Sumatera Utara Periode 2016-2019):

“Menjadi Inspirasi 
Anak Kebon”

HARDI Mulyono itu sosok yang gigih dan konsisten. Semua 
aktivitas yang pernah dilakoninya, baik di bidang pers, 
organisasi kemasyarakatan pemuda, partai politik, olahraga 
dan juga di dunia pendidikan, dijalaninya dari jenjang paling 
bawah. Dan di tingkat manapun posisinya, dia tetap menjadi 
sosok yang sukses.

Kini dia menjadi rektor di sebuah universitas berlatar 
belakang Islam, sebuah posisi yang tidak semua orang bisa 
mendapatkannya. Padahal, sebelumnya Hardi adalah politisi 
yang sudah malang melintang selama 20 tahun. 

“Kayaknya, baru kali  ini ada politisi yang menjadi rektor.”

Berbagai posisi yang pernah dijabat oleh Hardi, apakah 
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sebagai wartawan, aktivis kepemudaan, wakil rakyat dan kini 
sebagai Rektor UMN Al-Washliyah Medan, semuanya itu sudah 
diatur oleh Allah Swt, suatu karunia tak terhingga dari Sang 
Maha Kuasa kepada Hardi.

Sebagai sesama “Anak Kebon Kelambir Lima”, saya 
mengenal persis Hardi Mulyono, bahkan juga semua 
keluarganya sejak kakeknya dari garis ayahnya dan kakeknya 
dari garis ibunya. Mereka adalah keluarga karyawan kebon 
yang sederhana, tidak punya jejak rekam yang negatif, dan 
pergaulan sosial yang cukup luas.

“Tidak bisa tidak, Hardi menjadi kebanggaan dan insiprasi 
bagi ‘anak kebon’ di Sumatera Utara.”

Selain gigih dan konsisten, perilaku Hardi yang serba bisa, 
pemberani, pantang menyerah kalau sesuatu itu diyakininya 
benar, luwes dalam bergaul dan mampu menyesuaikan diri di 
manapun berada adalah modal Hardi mencapai kesuksesan. 
Namun, seiring posisinya sebagai rektor, mau tidak mau telah 
menjadikannya sebagai figur penting dan sentral baik di 
kampus UMN maupun di organisasi Al-Washliyah. 

Karenanya, Hardi harus berupaya semakin meningkatkan 
kemampuannya di dalam mengendalikan dirinya. “Kemampuan 
mengendalikan diri, itu adalah bagian dari rasa syukur kepada 
Allah Swt atas segala karunia yang terus-menerus diberikan-
Nya kepada kepada Hardi Mulyono.”

Bagi saya, Hardi adalah teman dan adik yang baik, tidak 
saja karena kami sesama anak Kebon Kelambir Lima, atau 
karena kami juga pernah bersama di Partai Golkar maupun 
sebagai wakil rakyat. Sebagai adik, Hardi adalah sosok yang 
sangat menghargai para seniornya. 

“Hardi Mulyono itu sangat membanggakan saya.”
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Drs. H. Afifuddin Lubis, M.Si.

(Pj. Wali Kota Medan, 20-8-2008 s/d 22-7-2009; Ketua 
PW NU Sumut 2017-2022):

“Selalu Mengejutkan, 
Tapi Masuk Akal”

BERAGAM prestasi yang diraih Hardi Mulyono, selalu saja 
mengejutkan. Namun, semuanya menjadi masuk akal karena 
diraihnya melalui proses yang bertahap dan tidak secara tiba-
tiba. Misalnya, dia menjadi anggota DPRD Medan dua priode, 
anggota DPRD Sumut satu priode dan menjadi Sekretaris 
Umum Golkar Sumut, prosesnya dilakukan Hardi dari bawah, 
yakni sebagai pengurus Golkar tingkat Kecamatan.

Begitu pula di organisasi kepemudaan GPA (Gerakan 
Pemuda Al-Washliyah) atau di Pemuda Pancasila, prosesnya 
dijalani Hardi sejak dari pengurus tingkat kecamatan.
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Saat Hardi mampu meraih gelar S-3 (Doktor Ilmu 
Manajemen-USU), itu cukup mengejutkan. Tapi kemudian bisa 
masuk akal, jika mengingat kegigihan, ketekunan dan tekadnya 
selama ini. Saat mengikuti program S-1, Hardi sempat drop out 
karena keterbatasan dana, namun beberapa tahun kemudian 
dia menyelesaikan pendidikan S-1, dilanjutkan program S-2, 
dan terakhir bahkan menyelesaikan program doktornya.

Itulah Hardi Mulyono yang saja kenal sejak dulu, saat saya 
masih bertugas sebagai birokrat. Hubungan kami menjadi 
lebih akrab, ketika saya bertugas di Pemko Medan dan Hardi 
menjadi anggota DPRD Medan.

“Banyak langkah-langkahnya selalu mengejutkan, tapi 
sangat masuk akal. Sebab, saya tau semua itu tidak secara tiba-
tiba.” (*)

 

* * *
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Dato’ Seri H. Syamsul Arifin, SE.

(Gubernur Sumatera Utara Periode 2008-2011):

“Mau Mengingatkan Kawan…”

AKU mengenal Hardi sekitar 30 tahun lalu, saat Musda KNPI 
Sumut tahun 1993. Saat itu aku maju sebagai calon Ketua KNPI 
Sumut. Dan Hardi Mulyono yang berprofesi sebagai wartawan, 
menjadi salah satu tim pemenanganku. Sejak itu kami menjadi 
akrab. Dia memosisikan dirinya sebagai adik, dan adakalanya 
sebagai murid. 

Tapi lebih sering adalah sebagai sahabat. Dan sebagai 
sahabat, Hardi adalah sahabatku yang baik. 

“Sahabat yang baik adalah sahabat yang mau 
mengingatkan.” Itulah Hardi Mulyono bagiku.

Selain itu Hardi adalah tipikal gigih, punya prinsip dan 
setia kawan. Apa yang mau diraihnya, diupayakannya dengan 
sekuat tenaga. Tapi, “Aku gampang mengetahui apa maunya. 
Hehehe.” 



Teruslah Menginspirasi 145

Soal setia kawan, aku tau persis hal ini, dan Hardi kupuji 
dalam hal membela teman. Berkali-kali Hardi mengkritikku 
dengan keras, tapi aku tau itu karena rasa sayangnya kepadaku 
sahabat, abang dan gurunya.

Saat Hardi mulai kuliah mengambil program S-1, semula 
kuduga ini hanya untuk gengsi-gengsian saja. Tetapi ketika 
Hardi melanjutkan mengambil program S-2, bahkan kemudian 
lanjut ke program S-3, aku memastikan bahwa Hardi serius 
dalam melanjutkan pendidikannya. 

Maka, aku tak heran ketika dia meninggalkan dunia politik 
beralih mengurusi dunia pendidikan. Toh, politik itu kan bagian 
dari pendidikan juga. Aku yakin, Hardi akan tetap meraih 
sukses di dunia pendidikan, sebagaimana jejak suksesnya di 
dunia politik.

Peran Istri di balik semua keberhasilan Hardi di segala 
bidang, tak bisa dibantah. Di balik kesuksesan yang diraih 
Hardi, ada sosok istrinya yang hebat. Istri Hardi kukenal sangat 
mendukung Hardi.

Kalaupun ada kelemahan Hardi, yakni adakalanya dia 
kurang bisa menahan diri jika melihat sesuatu yang dinilainya 
tidak pas. Hardi adakalanya kurang ‘tepo seliro’,  kurang bisa 
mengendalikan diri, sebagaimana petuah dan ajaran dari 
para leluhur. Padahal, pada momen-momen tertentu, sikap 
semacam itu akan bisa menguntungkan banyak pihak. 

“Tapi, seiring waktu, aku percaya Hardi akan semakin 
bijaksana.”

Bagi orang yang tidak mengenal Hardi dengan baik maka 
terkesan Hardi adalah sosok yang kasar. Tapi bagiku tidak. 
Bicaranya memang ceplas-ceplos, gayanya pun terkadang 
seenaknya, tapi itulah Hardi. Di balik semua itu, Hardi 
sesunggunya orang yang peduli dengan sekelilingnya. (*)
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H. Ajib Shah, S.Sos.

(Ketua DPRD Sumut Periode 2014-2016):

“Karakter dan Pengalamannya 
Beragam”

AKU sangat mengenal secara detil siapa itu Hardi Mulyono. 
Karenanya, langkah zig-zagnya yang berawal sebagai 
wartawan, kemudian aktivis organisasi pemuda Al-Washliyah, 
KNPI, PP, Partai Golkar, wakil rakyat di DPRD Medan dan Sumut 
dan hingga kini menjadi Rektor UMN Al-Washliyah, tidaklah 
mengejutkanku. Bahkan, apa langkah Hardi berikutnya, sudah 
bisa kubaca saat ini.

Apa dan bagaimanapun langkah Hardi, sesungguhnya 
adalah cerminan dari karakter Hardi yang kukenal. Dia itu nakal, 
namun dalam artian positif. Kenakalannya itu dilakukan secara 
jujur dan lebih untuk kepentingan orang banyak dibanding 
kepentingan pribadinya. Hardi juga tipikal yang spontan, baik 
dalam mengungkapkan kemarahannya kepada orang lain, 
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maupun spontan dalam hal mengakui kesalahannya.

Tipikal Hardi yang juga kukagumi adalah sikap 
kesetiakawanannya yang sangat tinggi serta sangat 
menghormati para orang-orangtua dan seniornya. Dia juga 
gigih, terutama dalam upayanya untuk menjadi pribadi yang 
lebih baik dan lebih bermanfaat untuk sesama, amanah, penuh 
tanggungjawab dan tidak sungkan meminta pendapat dari 
siapapun.

Karakter Hardi semacam itulah yang kemudian 
menampilkan keberhasilan Hardi dimanapun dia berada. Saat 
menjadi wartawan misalnya, dia kuanggap sebagai wartawan 
‘berkelas’. Begitu pula saat dia memimpin GPA,  KNPI, PP, 
Partai Golkar, wakil rakyat maupun rektor, Hardi tetap berhasil 
memperlihatkan kelasnya sekaligus membawa organisasi yang 
dipimpinnya ikut menjadi organisasi yang berkelas.

Tingkat kecerdasan Hardi yang kuanggap di atas rata-rata, 
itu jugalah yang mendorongnya mampu beradaptasi dengan 
lingkungan yang beragam. Sebagai Ketua PP Medan Sunggal 
misalnya, Hardi mampu menjalin hubungan erat dengan semua 
OKP di wilayah itu. Begitu pula saat menjadi rektor di perguruan 
tinggi berbasis agama, dia mampu beradaptasi dengan baik 
meski pengalaman organisasinya banyak dihabiskan di OKP 
dan parpol.

“Beragam karakter Hardi tersebut, ditambah dengan 
beragam pengalaman hidupnya, tak bisa dibantah menjadi 
potensi besar dari seorang Hardi Mulyono.”

Karenanya, saya sangat yakin UMN Al-Washliyah akan 
semakin maju dipimpin Hardi. Bahkan, organisasi Al Jamiyatul 
Washliyah sebagai organisasi agama dengan jumlah anggota 
terbesarnya di Sumatera Utara, akan menjadi organisasi 
dengan manajemen modern jika kelak dipimpin oleh Hardi 
Mulyono. 
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Prof. Hj. Sri Sulistyowati, SH, M.Si., Ph.D.

(Rektor UMN Al-Washliyah Periode 2003–2011):

“Sering Membuat 
Aku Menangis…”

SALAH  satu kebanggaan seorang pendidik adalah ketika anak 
didiknya berhasil. Hardi adalah anak didik yang membuat saya 
bangga. Jerih payah saya mendorongnya untuk terus kuliah, 
telah menampakkan hasil. Apalagi Hardi memang sosok yang 
haus terhadap pengetahuan, luwes dan pintar.

Namun, Hardi yang saya kenal sejak tahun 2003 itu, telah 
lebih tiga kali membuat saya menangis. Dan kesemuanya 
itu terjadi, saat Hardi mulai meninggalkan dunia politik dan 
menekuni dunia pendidikan.

Sebagai pendatang di Kota Medan, saya cepat akrab 
dengan Hardi dan bahkan Hardi saya anggap sebagai 
adik sendiri. Merasa sebagai kakak, saya sering ‘menegur’ 
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perilakunya yang saya anggap kurang layak di dunia pendidikan. 
Namun, merubah perilaku Hardi yang berlatar belakang 
sebagai politisi dan organisasi kepemudaan agar lebih sesuai 
sebagaimana lazimnya di dunia pendidikan, ternyata bukanlah 
pekerjaan mudah. Karakter Hardi yang spontan, ceplas-ceplos 
bahkan cenderung kasar, inilah yang selalu menjadi sumber 
‘pertengkaran’ kami.

Sebagai kakak dan sebagai perempuan, saya selalu 
mengalah, dan sering kali dengan cara menangis. Tapi Hardi 
juga berjiwa besar. Jika situasi telah mereda, Hardi segera 
datang dan meminta maaf. Begitu selalu terjadi, beberapa kali.

Meski tak mudah merubah perilaku Hardi, saya tidak 
merasa lelah untuk terus menegurnya. Sebab Hardi, saya nilai 
adalah sosok yang baik dan potensial. Saya meyakini, UMN Al-
Washliyah akan semakin baik di bawah kepemimpinan Hardi 
sebagai rektor.

Jaringannya yang luas, keberaniannya dan cepat 
memahami masalah adalah modal utama Hardi membawa 
UMN Al-Washliyah menjadi semakin maju dan lebih baik. 
Namun, jika tidak ada orang yang berani menjadi ‘rambu-
rambu’ untuk Hardi, potensi yang dimiliki Hardi tersebut tidak 
akan banyak bermanfaat.

“Hardi itu sering membuat aku menangis. Tapi sebagai 
seorang pendidik, Hardi telah membuat aku bangga.” 

* * *
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Letkol Ngatur M. Surbakti, SH.

(Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang):

“Keluarga Terbaik Kami”

KAMI berteman sudah cukup lama, sejak dia menjadi Ketua 
PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Sunggal. Tapi 
persahabatan kami itu sangat akrab. Aku mengenal dengan 
baik keluarganya. Begitu pula Hardi, dia mengenal dengan 
baik semua keluargaku.

Maka, taklah mengherankan setiap Hardi datang ke 
rumahku di Desa Sei Beras Kata Kecamatan Sunggal, Deli 
Serdang, semua orang-orang di kampungku memanggil Hardi 
dengan panggilan margaku: “Surbakti!”

Mayoritas warga kampungku adalah etnis Karo. Mereka 
semua tak mengenal sama sekali nama Hardi Mulyono, 
karenanya tak ada yang memanggilnya dengan nama itu. Di 
kampungku, Hardi Mulyono dikenal sebagai Surbakti. 

Apalagi Hardi memang tipikal sosok yang peduli, murah 



Teruslah Menginspirasi 151

hati, luwes dan hangat. Dia tidak hanya akrab dengan anak-anak 
muda di kampungku, tetapi juga disenangi oleh para orang-
orang tua. Itulah kemudian yang mendorong Marga Silima 
di kampungku, kelak meminta kesediaan Hardi diberi gelar 
marga “Surbakti” dan istrinya diberi gelar marga “Sembiring 
Brahmana”.

Hardi pun menjadi bagian dari keluarga besar di 
kampungku. Dan seiring perjalanan waktu, saat Hardi menjadi 
anggota DPRD Medan, anggota DPRD Sumut, Badan Pengawas 
PDAM Tirtanadi dan kini menjadi Rektor UMN Al-Washliyah, tak 
ada yang berkurang dari perilaku positifnya terhadap warga di 
kampungku.

Hardi masih tetap rutin berkunjung, terutama ke rumah 
orang-orang tua di kampungku. Dia masih tetap asyik 
nongkrong ngopi di warung yang ada di kampungku, masih 
rajin datang setiap ada acara di kampungku dan sebagainya. 

Satu hal lagi, dari dulu sampai sekarang, Hardi tetap 
mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap sarana 
dan prasarana di kampungku. Hardi memang menjadi keluarga 
kami yang terbaik.

Berbagai fasilitas umum seperti jalan, drainase, rumah 
ibadah, jambur dan lain sebagainya, jika Hardi tau sedang 
dilakukan perbaikan maka dia segera memberikan beragam 
gagasan. Bahkan Hardi banyak menggagas  perbaikan fasilitas 
umum di kampung kami.

Bahkan orang tua di kampung kami, Alm. Ringgit Surbakti, 
berpesan kepada Hardi, “Buatlah semaju mungkin kampusmu 
itu, kami bangga. Tapi jangan buat yang negatif, kami nanti 
malu,” ujar Alm. Ringgit Surbakti, sebelum beliau meninggal 
dunia, beberapa tahun lalu. (*)
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TENTANG EDITOR

Choking Susilo Sakeh 

Lahir di Medan, 15 September 1958. 
Choking  —demikian dia akrab 
dipanggil— sejak SMA telah menulis, 
terutama puisi dan cerpen, hingga 
kemudian terjun di dunia jurnalistik 
hingga kini. 

Wartawan Utama ini, beberapa kali 
menjabat sebagai Pimpinan Redaksi, 

Pimpinan Perusahaan maupun Pimpinan Umum di media 
kelompok penerbitan nasional. Juga pernah bekerja sebagai 
jurnalis-anouncer sebuah radio swasta di Medan serta jurnalis 
TV swasta nasional. Kini Choking memimpin  di sebuah media 
online di Medan.

Pernah menjabat sebagai Ketua AJI (Aliansi Jurnalis 
Independen) Kota Medan (1999-2002), kini sebagai anggota 
MPO-AJI (Majelis Pertimbangan Organisasi Aliansi Jurnalis 
Independen) Kota Medan (2015 s/d sekarang). Choking 
juga menjabat sebagai Ketua Majelis Kesenian Medan (2015 
s/d sekarang), Kordinator Tim Penyusunan Pokok Pikiran 
Kebudayaan Daerah Kota Medan tahun 2018. Pernah menjadi 
Sekjen Pujakesuma (2005-2017), Sekum Pengprov PSSI Sumut 
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(2009-2011), serta Ketua Panwas Pemilu 2004 Provinsi Sumatera 
Utara. 

Tahun 1996 menerbitkan buku kumpulan puisi “Percakapan 
Anjing”, dan September 2020 menerbitkan buku “Kamus Cakap 
Anak Medan”. Selain itu, juga menulis buku biografi beberapa 
tokoh dan lembaga. (*)

Email  : chokingsusilo@yahoo.com.

WA : 081260177021


