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Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are
*required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case
you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled
the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone
to select your timezone. in
/home/hostdata/alpensteel/public_html/alpensteel_co
m/libraries/joomla/utilities/date.php
on line 56
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used
any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to
select your timezone. in
/home/hostdata/alpensteel/public_html/alpensteel_com/li
braries/joomla/utilities/date.php
on line 198
Meneruskan Tradisi Mandiri Energi

Pondok Pesantren Nahdlatut Tholibin adalah satu dari puluhan pondok salaf di Kabupaten
Probolinggo. Pada 2008 ini, umurnya genap 66 tahun. Pondok ini terletak di Desa Blado Wetan,
Kecamatan Banyuanyar. Dari Kota Probolinggo jaraknya sekitar 15 kilometer ke arah timur.

Bagi penduduk sekitar, kawah candradimuka para santri ini lebih dikenal dengan sebutan
Pondok Pesantren Blado. Ini karena letaknya di Desa Blado Wetan. Ponpes ini didirikan KH
Khozin Syamsul Mu'in. Konon saat awal berdirinya hanya ada empat santri. Pada era 1980-an
hingga 1990-an, santrinya berkembang mencapai ribuan. Kini santrinya agak menurun menjadi
sekitar 800 orang.

Berdiri di atas lahan sekitar dua hektar, pondok ini dibagi menjadi tiga bagian. Setiap bagian
yang dipisahkan tembok itu meliputi kompleks asrama santri putra, kompleks asrama santri
putri, dan rumah pimpinan KH Thoha Khozin (65) yang merupakan putra pendiri pondok.

Di kompleks asrama putra, bangunan utama adalah masjid yang arsitekturnya masih kuno.
Masjid ini berdiri di tengah kompleks yang dikepung deretan kamar santri, ruang kelas, dan
kamar guru.
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Dua pohon besar berdiri kokoh di samping masjid menghadirkan sedikit kesejukan di tengah
udara panas Kabupaten Probolinggo. Sebuah kolam kecil tanpa ikan memberi aksen meski
tidak terlalu menonjol.

Salah satu keunikan pondok ini adalah kemandiriannya dalam pengadaan energi listrik. Hal itu
sudah dilakukan sejak periode awal berdirinya pondok. Meski jaringan listrik PLN sudah masuk
ke wilayah Kecamatan Banyuanyar bertahun-tahun lalu, tradisi kemandirian energi itu tetap
dipertahankan.

"Ini untuk melestarikan peninggalan pendahulu selain dari segi ekonomi lebih hemat," kata
Wakil Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nahdlatut Tholibin Ahmad Tijani.

PLTA

Pengadaan listrik mandiri pondok dipasok dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) skala kecil.
Kebetulan antara pondok dan sungai hanya dipisahkan jalan aspal desa selebar 3 meter.
Sungai itu lebarnya hanya sekitar dua meter. Meski tergolong kecil, arusnya cukup untuk
menggerakkan turbin.

Kini pondok memiliki empat turbin besi, tetapi satu di antaranya rusak sehingga hanya tiga yang
berfungsi 24 jam. Masing-masing turbin memiliki gardu generatornya masing-masing.

Di dalam gardu generator, terdapat roda-roda yang meneruskan putaran turbin. Energi putaran
roda itulah yang disalurkan ke generator untuk diubah menjadi daya listrik.

Energi listrik kemudian dimasukkan ke dalam sekring yang juga masih di dalam gardu
generator. Selanjutnya dari sekring pertama itu listrik disalurkan ke sekring kedua yang
terpasang di kompleks pondok sebelum disebar ke titik-titik penggunaan.

Menurut Kepala Petugas Perbaikan dan Pengoperasian Listrik (P3L) Abdul Wahid (28) yang

2/3

~ Tradisi Mandiri Pengembangan PLTA

juga guru pondok, masing-masing generator mampu menghasilkan listrik sekitar 3.000 watt.
Dengan demikian, dari tiga generator yang berfungsi, listrik yang dipasok sebesar 9.000 watt.

Daya tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya untuk penerangan lampu di
setiap kamar santri, ruang kelas, kamar dan ruang guru, serta perpustakaan. Listrik juga
digunakan untuk lampu dan pengeras suara di masjid serta komputer di ruang pengurus
pondok.

Perawatan rutinnya pun tergolong mudah. P3L hanya perlu memberikan pelumas pada turbin
per bulan. Sementara tiap tahun, karet roda harus diganti karena biasanya telah kendur.
Adapun turbinnya relatif tahan lama karena terbuat dari besi."Kalau arus air sedang kecil, kami
mempunyai diesel sebagai cadangan," imbuh Wahid.

Saat malam memberikan kegelapan, turbin-turbin besi pondok tak henti berputar. Dari
kesetiaan berputar itu, turbin setia menghadirkan terang bagi para santri.

Oleh: Laksana A Saputra
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