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Rencana Arisan

Assalamu’alaikum!
Supaya semua kegiatan tidak berlalu begitu saja,
alangkah baiknya bila didokumentasikan, sesederhana
apapun catatan dan bentuknya.
Oleh sebab itu, Ikahar76News ini merupakan realisasi
pendokumentasian kegiatan tersebut. Dalam edisi ini
akan diceritakan seputar Reuni I Angkatan 76 tanggal
4 Oktober 2002, dan beberapa rencana ke depan
yang dibicarakan waktu Reuni I itu.
Wassalam.

Reuni I Angkatan 76 JakartaBogor
Setelah dikhayalkan sekian lama, akhirnya Reuni I
terwujud juga. Waktu itu mengambil kesempatan di
Jumat sore, 4 Oktober 2002 bersamaan dengan libur
Isra’ Mi’raj, dimulai pukul 16.00. Tempatnya di
rumah Wahyoe Prawoto di Kavling Polri Ampera
Raya, Jaksel.
Tercatat 20 orang yang mengisi Buku Tamu dengan
beberapa diantaranya membawa serta pasangan dan
keluarga. Undangan sebetulnya memang bersama
keluarga, namun itulah namanya distorsi komunikasi
sehingga sebagian yang datang ada yang salah
pengertian.
Meski tidak formil tapi tetap dibuat semacam agenda
acara yang meliputi Pembukaan, Doa, Rencana
Arisan, Usulan Usaha Bersama, Shalat Maghrib,
Makan Malam, Pemilihan Koordinator, Diskusi, dan
Acara Bebas.

Soal usulan Arisan rupanya masih belum
mendapat respons yang positif karena beberapa
kendala, sehingga pembicaraan tidak dilanjutkan
untuk mendalaminya. Karena inti sebenarnya dari
Arisan adalah agar ada media untuk bertemu
secara lebih teratur, maka inti inilah yang tetap
akan diperjuangkan. Ikahar76 berencana untuk
tetap dapat bertemu secara lebih sering dan lebih
teratur, mungkin dalam 4 bulan sekali. Pertemuan
berikutnya adalah dalam acara Buka Puasa
Bersama di rumah John Sanova.

Usulan Usaha Bersama
Usulan ini sebetulnya muncul karena didasari
pada kenyataan bahwa ada diantara anggota yang
perlu dibantu, baik saat ini maupun mungkin di
masa-masa mendatang. Untuk yang satu ini pun
kelihatannya belum ada kata sepakat dan sebagai
gantinya ada yang mengusulkan untuk
memobilisasi dana insidentil saja setiap kali
diperlukan. Namun demikian kedua alternatif cara
ini (bentuk usaha atau mobilisasi insidentil) masih
perlu diatur mekanismenya karena prakteknya
tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Pemilihan Koordinator
Selesai makan malam, dalam bincang-bincang
santai yang disebut diskusi, secara aklamasi
dipilihlah Koordinator untuk Angkatan 76 yaitu:
Nia Pulungan, dan
Kenny Lubis.
Bagaimana pun sifat paguyubannya, dalam setiap
kumpulan orang memang harus selalu ada yang
menjadi motor atau koordinatornya. Untuk itulah
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mereka dipilih.

Asdar katanya ke Bali, sedangkan Erry Halim ke
Anyer.

Dan melengkapi keperluan berkomunikasi,
ditunjuk pula beberapa orang untuk menjadi
Simpul Penyebaran (SP) informasi, berdasarkan
wilayah domisili, yaitu:

Una ada acara lain, sedangkan Lena yang semula
mau datang siang hari menghilang sampai malam
tidak muncul.

Andi Lubis, untuk wilayah Bekasi & Jakarta
Timur

Donny mendadak demam, sedangkan Raymond
katanya sakit perut.

Vely Arifin, untuk wilayah Jakarta Selatan

Ranie katanya kecapean karena sedang ambil S2,
dibanjiri tugas terus-terusan.

Mala Panggabean, untuk wilayah Jakarta Utara &
Pusat
Donny Trisetia, untuk wilayah Jakarta Barat
Linda Anggraini, untuk wilayah Ciputat, Bintaro,
Serpong, dan Bogor.
Untuk itu akan dibagikan Daftar Alamat &
Telepon ke semua anggota.

Buka Puasa Bersama
Atas kesediaan John untuk jadi tuan rumah, hari
Minggu, 24 November 2002 diselenggarakan Buka
Puasa Bersama sekaligus Shalat Tarawih, di
rumahnya di kawasan Pondok Indah. Acara ini
diharapkan bisa dihadiri oleh sekitar 50-an orang,
yaitu anggota Ikahar76 dan keluarga, serta beberapa
wakil angkatan lain yang berdekatan. Ketua Umum
Ikahar 2001-2002 juga diundang untuk ikut hadir.
Insya Allah acara dapat terlaksana dengan lancar,
terima kasih untuk sahibul bait, dan terima kasih
juga untuk yang hadir.

Yang tidak bisa datang di
Reuni I
Mungkin karena long weekend, banyak diantara
anggota Ikahar76 yang tidak dapat hadir karena
punya acara lain, termasuk ke luar kota.
Berikut dari yang berhasil dipantau:
Luci, Evi Sofida, Andi, dan Adit, pergi ke
Bandung.

Anita Riadhi, mendampingi anaknya yang munmen
sejak pagi.
Wank yang di Padang belum terima tiket PadangJkt pp.

Dana untuk pertemuan…
Ini pasti tidak kalah penting untuk diketahui agar
tidak mengganggu pikiran yang akan menjadi tuan
rumah pertemuan-pertemuan mendatang. Untuk
Reuni I yang baru lalu, biayanya ditanggung oleh
beberapa relawan. Terima kasih banyak atas
kontribusinya.
Malam itu juga diedarkan kencleng, kotak
sumbangan yang berhasil mengumpulkan dana
sekitar Rp 600 ribuan lebih. Uang ini sekarang
tersimpan di tangan Koordinator Angkatan,
setidaknya menjadi uang kas yang dapat
dimanfaatkan sesuai keperluan yang disepakati
bersama.
Mekanisme mobilisasi dana untuk setiap kali ada
pertemuan diharapkan dapat diatur oleh
Koordinator Angkatan.

Rencana selanjutnya
Pertemuan selanjutnya setelah Buka Puasa
Bersama ini adalah Halal bi halal yang bergabung
dengan acara Ikahar.
Lalu direncanakan untuk pertemuan pada bulan
Juni atau Juli 2003 di Bogor. Lisdar dan Adit akan
jadi tuan rumah.
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