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Assalamu’alaikum!
Waktu begitu cepat berlalu. Jam berganti hari, hari berganti bulan, berganti tahun dan seterusnya. Umur
pun dengan sendirinya bertambah tanpa bisa dicegah, uban bertumbuh seperti deret ukur, berat badan nggak mau
kalah ikut melaju. Dan yang juga memprihatinkan, daya ingat pun mulai menurun nggak bisa dibantah!
Ikahar76News pertama terbit Nov 2002, lebih 3 tahun yl. Selama rentang waktu itu, banyak berita yang
belum didokumentasi dan didistribusikan. Ikahar76News ini dibagikan kepada semua kawan ex Harapan
Angkatan’76 yang sempat tercatat datanya, baik di Jakarta, Bandung, Bogor, Medan, Bali, Padang, dan kota
lainnya. Format konvensional seperti ini masih harus dipakai mengingat masih sedikit diantara kita yang
menggunakan Internet untuk komunikasi baik email maupun web site. Maklum, generasi kita memang generasi
transisi antara masa lalu dan masa mendatang :-)
Itu sebabnya, meskipun lebih sulit dan menyita waktu, Ikahar76News dengan format seperti yang kalian
baca ini, disempatkan untuk diproduksi. Menyenangkan sekali kita bisa secara rutin bertemu, baik temu-muka
maupun temu-SMS. Sekarang berjumpa via Ikahar76News. Mudah2an bermanfaat dan niat untuk menjadikannya
sambungan silaturrahmi diantara kita menemui sasarannya.
Wassalam,Wahyoe Prawoto (WP) - Redaksi
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Rantai Komunikasi yang baru
Setelah 4 Okt 2002 ditunjuk Simpul Informasi
berdasarkan domisili, sekarang Simpul tersebut diubah
lagi, yaitu berdasarkan abjad nama (bukan
panggilan). Tiap 10 orang dalam daftar nama ditunjuk
1 orang sebagai Simpul Informasi. Tiap ada informasi
awal dari siapapun dapat dikirimkan ke Simpul
Informasi tersebut untuk kemudian diteruskan ke 9 orang dalam kelompoknya.

Ringkasan Edisi Nov 2002
w Reuni I Angkatan 76 di rumah Wahyoe Prawoto
(WP), Jakarta Selatan Jumat sore, 4 Oktober
2002.
w Rencana Arisan belum mendapat respons
positif.
w Usulan usaha bersama belum ada kata
sepakat, tapi ide untuk membantu kawan kita
yang kurang beruntung tetap didukung.Akan
mobilisasi dana bila diperlukan.
w Koordinator Angkatan telah diangkat Kenny
Lubis dan Nia Amin Pulungan sejak 4 Okt
2002.
w Dana kotak sumbangan yang terkumpul
sebanyak Rp 600 ribuan, tersimpan di Koord.
Angkatan.
w Rencana reuni berikutnya di Bogor sekitar JuniJuli 2003 dikoordinir Lisdar dan Adit.

Terlampir bersama Ikahar76News ini DAFTAR
NAMA Ikahar’76 versi terakhir untuk diketahui oleh
semua anggota.
Simpul Informasi: Andi Lbs, Erlangga, Fatma,
Linda, Nirmala, Surya, dan Wahyoe. Terima kasih
atas kesediaan kawan2 yang sudah meringankan beban
waktu maupun pulsa telepon Koordinator kita.

Reuni II di Bogor
Niatnya memang Juni-Juli 2003, tapi baru
terwujud 30 Januari 2005, satu setengah tahun
kemudian. Alhamdulillah. Rumah Lisdar di Jl. Kedelai
Bogor yang dijadikan tempat Reuni II. Waktu itu hari
Minggu dan formatnya bawa keluarga. Tapi yah
begitulah, yang datang tetap saja masih lebih suka
melajang. Dari foto, samar2 terlihat siapa saja yang
bawa keluarga.
Acara yang di’MC’i oleh WP dimulai dengan
Pembukaan oleh MC dan doa oleh H. Edris Nst. Setelah
itu Lisdar sebagai tuan rumah memberi sambutan
dengan cara yang ceria khas Lisdar.
Karena Koordinator belum ada yang hadir,
sepatah kata berikutnya disampaikan oleh Adit
(yawarman) mewakili yang hadir. Acara yang seru
adalah waktu perkenalan masing2 yang hadir. Selain
foto, setiap yang bicara direkam dengan handycam oleh
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simpati, Linda Anggraini (LA)
mengontak beberapa kawan
di Jakarta untuk memberikan
sumbangan dana.
Mudah2an sekarang ini
kehidupan Elina sudah pulih
kembali dan musibah seperti
itu tidak terulang kembali.

Reuni Kecil di
Medan
Selasa, 10 Mei 2005
diadakan
reuni kecil di Medan,
REUNI II di Rumah Kel. Lisdar I. Sudirman - Minggu, 30 Jan 2005 di Bogor
bersamaan
dengan
kesempatan
Lisdar
ke
Medan.
Hadir
waktu
itu
Lisdar,
Bu Dosen Lisdar. Suatu saat pasti kita akan lihat hasil
Tetty
Mirwa,
Nurmala,
Fathila,
Wiwik,
dan
Lisdar.
rekamannya.
Makan siang disediakan sangat banyak karena Tempatnya di mana maupun apa saja yang dikomburkan
diperkirakan akan hadir sekian puluh orang, tapi ternyata tidak didapat infonya. Yang pasti sudah lepaslah rindu
yang datang cuma 16 anggota plus beberapa anggota kawan2 yang terlibat.
keluarganya. Alhasil lebih banyak makanan yang
di’berkas’ pulang daripada yang ditelan di tempat. Tuan
rumah sendiri lengkap di rumah bersama suami Bang
Idwan Sudirman dan 2 anak lakinya.
Di akhir acara sebelum pulang dibuat rencana
untuk pertemuan berikutnya di rumah Kenny atau Nia
di Jakarta Timur hari Minggu, 29 Mei 2005 sekalian
merayakan ulang tahun beberapa anggota. (Niat tinggal
niat, pada waktu tanggal itu tiba, semua sibuk dan tidak
ada yang menggerakkan).
Dalam setiap pertemuan sebetulnya sudah
disepakati untuk saweran dengan cara diedarkan kotak
sumbangan. Ini dimaksudkan supaya tidak membebani
tuan rumah sepenuhnya. Namun Reuni II di rumah
Lisdar ini, Lisdar mensponsori semuanya karena
katanya dia sekeluarga sedang bahagia, anak sulungnya
baru selesai lulus sarjana. SELAMAT dan terima kasih
buat Lisdar sekeluarga!

Elina dan Tsunami Aceh
Musibah tsunami Aceh tgl 26 Des 2004 dialami
juga oleh kawan kita Elina, yang bermukim di Banda
Aceh dan bekerja di BPD (Bank Pembangungan
Daerah) Aceh. Dia dan suaminya saat kejadian sedang
mengendarai mobil dan sewaktu datang air bah, mobil
ditinggalkan begitu saja untuk menyelamatkan diri.
Allah masih menghendaki mereka hidup, setelah
terpisah sekitar setengah jam, mereka dipertemukan
kembali. Masing2 tersangkut di atap genteng rumah
yang masih bertahan.
Selain mobil, rumah dan seisinya habis semua.
Mereka mengungsi ke Medan untuk beberapa waktu
lamanya. Untuk sekedar mengurangi beban dan tanda

Berawal lagi Sabtu, 2 Juli 2005
Allah SWT memberi kesempatan kita semua untuk
tetap bersilaturrahmi untuk menambah pahala, karena
silaturrahmi sangat dianjurkan oleh agama. Dengan
kegigihan yang luar biasa, kawan kita H. Surya
Budiman berhasil mengumpulkan kawan2 lama plus
keluarga di rumahnya di Sunrise Garden, Jakarta Barat.
Hari itu Sabtu, 2 Juli 2005, tamu mulai berdatangan
pkl 10.00 satu demi satu. Terkumpullah sekitar 10 orang
ditambah anggota keluarga yang dibawa. Eddy Sidharta
yang sebelumnya selalu sulit cari waktu untuk hadir pun
terlihat ada diantara para tamu, meskipun pulang duluan.
Yang dikumpulkan oleh Surya hanya kawan2 yang
SMA-nya di Harapan, sehingga tidak semua diundang.
Ini katanya supaya dia kenal semua yang hadir. Tapi
inilah rupanya yang mengawali lagi pertemuan rutin
selanjutnya diantara kita semua, seangkatan Ikahar’76.
Kebetulan rencana pertemuan Ikahar’76 bulan Mei
2005 tidak terwujud.
Surya sendiri merupakan ‘anak hilang’ karena
selama kegiatan Ikahar digulirkan sejak 1999, ybs entah
berada di mana. Kebetulan waktu ibunya meninggal
dunia di Medan (Inna lillahi...) sekitar bulan Mei 2005,
dia jumpa sama Fathila yang memberikan nomor HP
Linda ke Surya. Dia mendapat orang yang tepat untuk
dikontak. Semua orang dihalo-halo sama si Surya.
Sambil MEOK (Makan Enak Omong Kosong)
ala Medan di rumahnya, Surya mengusulkan agar
pertemuan dilakukan 2 bulanan sambil pengajian.
Tempatnya berkeliling dari rumah ke rumah, dengan
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Pengajian 2bulanan yang
Pertama
Menindaklanjuti pertemuan di
rumah Surya, pengajian 2-bulanan
yang pertama mulai dilaksanakan di
rumah H. Edris Nst di Bintaro
Sektor 9, di selatan Jakarta. Harinya
Sabtu, 24 September 2005
dimulai pkl 11.00. Pengajian dengan
membaca surat Yasin dan siraman
rohani oleh H. Syukron.
Pengajian pertama ini masih
terbatas pada kawan2 yang SMAnya di Harapan, waktu itu dihadiri
sekitar 15 peserta: tuan rumah Edris
Ex SMA Harapan di rumah Surya (berdiri kiri) - Sabtu, 2 Juli 2005 di JakBar
& istri plus 2 anak, Surya & istri,
Erlangga & istri plus 1 anak, WP &
penceramah yang disiapkan oleh tuan rumah. Buku istri, Eddy Sidharta, Linda Anggraini, Andi Lbs, serta
Yasin akan disiapkan oleh Surya. Untuk meringankan ipar2 Edris. Yang tidak bisa hadir a.l. Lisdar karena semituan rumah diharapkan sumbangan Rp 50.000 per nar, Vely ke Medan, Ranie pameran di Yogya, dan Anita
anggota.
Wardhani sudah pindah ke Jember (Jatim).
Usul diterima dan pengajian pertama disepakati
Acara ‘resmi’nya berakhir pkl 14.00 namun
bulan September di rumah Edris di Bintaro Sektor 9. sebagian besar tamu baru mau pulang pkl 17.30. Janji
Dalam pertemuan juga diperlihatkan foto2 acara Reuni pertemuan berikutnya adalah Buka Puasa Bersama
II di rumah Lisdar akhir Januari 2005.
berkeliling.
Seperti biasa dalam setiap pertemuan selalu
Terima kasih buat Edris & Lily sekeluarga atas
dilakukan pembaruan data, pem’berkas’an lauk-pauk tempatnya.
yang jumlahnya masih menantang, dan foto bersama.
Terima kasih buat H. Surya & Hj. Lis sekeluarga yang
sudah memfasilitasi pertemuan itu.
Setelah pengajian pertama di rumah Edris,
alhamdulillah telah terlaksana acara Buka Puasa
Bersama setiap akhir minggu, berturut2 hari Sabtu, 8 Okt 2005 di rumah
WP (Jaksel), MInggu, 16 Okt di rumah
Surya (Jakbar), Minggu, 23 Okt di
rumah Aqmaldin ‘Achum’ Noor
(Jaksel), dan terakhir hari Minggu, 30
Okt di rumah Asdar (Jaktim).
Acaranya berbuka puasa, shalat
Maghrib berjamaah, makan malam,
dan shalat Isya berjamaah. Sesekali ada
ceramah dan shalat Tarawih bersama.
Kalau dalam 3 acara yang
pertama masih terbatas pada yang
SMA-nya di Harapan, maka pada
acara terakhir di rumah Asdar,
diundang juga Kenny sebagai
Koordinator Ikahar’76. Di rumah
Asdar ini dibuat rencana pertemuan

Buka Puasa Bersama th 2005

Ceramah Pengajian Pertama di rumah Edris - Sabtu, 24 Sept 2005

Halaman 3

Ikahar76News Maret 2006

Pengajian ke-2 di
rumah Linda
Pengajian 2-bulanan berjalan
terus. Sekarang sudah menjadi acara
Ikahar’76 seluruhnya. Pengajian ke-2
berlangsung hari Minggu, 19
Februari 2006 di rumah Linda
Anggraini Didi di Taman Rempoa
Indah, Jaksel. Pembacaan Yasin
dipimpin oleh Ustadz Syarini dan
ceramah oleh Ustadz Muhammad.
Dalam ceramahnya Ustadz
mengingatkan kembali perlunya
memperbanyak ibadah mengingat usia
yang makin bertambah. Reuni yang
disertai dengan pengajian ini dinilai
sangat positif sebagai cara untuk selalu
Buka Puasa di rumah WP - Sabtu, 8 Oktober 2005. Ranie di kiri
ingat kepada Allah SWT dan berbakti
kepada-Nya.
berikutnya pada acara Halal bi Halal bulan Nov-Des
Acara pengajian yang dimulai pkl 11.00 tersebut
2005 di rumah Rizali.
ditutup dengan shalat Dzuhur berjamaah di mesjid dekat
Terima kasih kawan2 dan keluarganya yang telah
rumah Linda dan makan siang bersama. Setelah itu yang
menyediakan tempat buka puasa. Semoga mendapat
hadir masih melanjutkan dengan bertukar informasi
berkah.
sampai sekitar pkl 15.00. Meski sebagian sudah pulang,
mata acara foto bersama tetap tidak terlewatkan.
Pengajian berikutnya dijadwalkan tanggal 23 April 2006
Sesuai rencana sebelumnya, hari Minggu, 4 di rumah Evie Sofida Rofiek di daerah Ragunan Jaksel.
Data yang hadir di sini adalah Fortuna ‘Una’ Zain,
Desember 2005 diadakan acara Halal bi halal bertempat
Erry
Halim,
Mala, Wahyoe & Lita, Putu Suriawan, Evie
di rumah Rizali Hakim di Depok. Undangan untuk
&
Rofiek
+
1
anak, Edris & Lily + 1 anak Andi & Tika,
seluruh angkatan dan keluarganya. Hadir sekitar 20-an
tamu. Belum sempat diroger siapa saja yang hadir Rizali & Eka, Lisdar & Bang Iwan, Kesuma, Fatma,
karena WP sendiri sebagai pelapor tidak hadir waktu Ravina, dan tuan rumah Linda & Didi.
Satu acara penting yang tidak terjadwalkan
itu.
Sebelum acara sempat tercatat yang berniat hadir sebelumnya adalah peringatan Ulang Tahun kawan kita
adalah: Fatma, Vely, Donny, Edisan, Eddy Sidharta, (Nir)Mala Panggabean, yang tepat jatuh di tanggal
Erlangga, Linda, Kartika, Lisdar, Edris,
Surya, dan tuan rumah tentunya.
Sedangkan yang bilang tidak bisa adalah:
Mala (ke Bali), Nuha (ke Aceh), Erry Halim
(ke Medan, ayahnya sakit), Kenny, John
(ke Medan), Yuniati (halal bi halal di
Cibinong), dan WP (halal bi halal keluargapanitia pula).
Diwarnai dengan hujan yang lumayan
deras, tuan rumah mendapat kerepotan
tambahan meskipun sudah diantisipasi
dengan menyiapkan tenda. Bersyukur
ustadz H. Harun Al Rasyid bisa hadir dan
memberikan siraman rohani buat yang
hadir. Dan makan siangpun bisa dilahap
dengan lebih nikmat.
Terima kasih buat Rizali & Eka
Mala (tengah) bersiap tiup lilin Ultah di rumah Linda - Minggu,
sekeluarga yang telah bersedia direpotkan.

Halal bi Halal 1426H Ikahar’76

19 Februari 2006
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tersebut. Kue ulang tahun dadakan pun disiapkan oleh
tuan rumah, lengkap dengan lilinnya sebanyak 4 batang.
Kenapa 4 ya?
Terima kasih buat Linda & Didi atas tempatnya
dan Selamat Ulang Tahun buat Mala.

Uang Kas dan
Penggunaannya
Di rumah WP tgl 4 Okt 2002 terkumpul sekitar
Rp 600 ribuan dari kencleng alias kotak sumbangan.
Sejak itu uang tersimpan di Koordinator Nia Pulungan.
Nah, karena sudah 3,5 tahun di gudang tak terpakai,
maka daripada berkarat, sebagian uang tersebut
sekarang dipakai untuk membuat, memperbanyak, dan
mendistribusikan Ikahar76News dan Daftar Nama ini.
Mudah2an tidak ada yang berkeberatan dengan
penggunaan ini. Dalam setiap kesempatan nantinya,
pemakaian uang tersebut akan terus dilaporkan oleh
Koordinator. Syukur ada penambahan lagi isi kasnya.

Lembaga Psikologi UI dapat ‘job’ untuk melaksanakan
psiko-test Al-Izhar. Diantara kesibukannya waktu itu
Betty menyempatkan ngobrol dengan WP dan Istri,
tentang anak, tentang profesinya dan koyok2 orang
Medan lainnya.
Jauh sebelum itu, waktu berkunjung ke rumahnya
di Pejompongan Jakarta, WP sempat nggak percaya
melihat salah satu foto yang terpampang di dinding.
Betty yang dikenal lemah lembut, ‘sangat Jawa’, terlihat
berseragam Menwa. Ternyata Betty adalah anggota
Resimen Mahasiswa UI, tentaranya kampus di masa
lalu.Meninggalnya pun bertepatan dengan hari ABRI.
Hari Sabtu pagi, 6 Oktober 2001 saat
penguburannya, beberapa kawan Harapan hadir di
rumah Pejompongan dan ikut mengantar ke tempat
peristirahatannya yang terakhir di Karet Bivak Jakarta.

Chendra Kesuma juga meninggal karena
menderita sakit, kabarnya sudah diderita cukup lama.
Waktu November 2002 Ikahar’76 mengadakan Buka
Puasa Bersama di rumah H. John Sanova, Chendra
menurut cerita Lisdar sedang di Bogor berkunjung ke
kota almamaternya IPB dan menjumpai sobat lamanya,
Lisdar. Tidak sampai setahun setelah itulah Chendra
Umur ditentukan oleh Allah SWT. Beberapa dipanggil.
diantara kawan kita saat ini sudah dipanggil oleh-Nya.
Almarhum masuk Harapan sejak Harapan dibuka
Tercatat di sini Betty Soetadji, yang meninggal dunia yaitu tahun 1967, waktu kelas 3 SD. Kelas 5 ikut tugas
hari Jumat, 5 Oktober 2001 dalam usia 43 tahun lebih. bapaknya ke Bandung sampai lulus SMP. SMA kembali
Lalu tahun 2003 disusul oleh kawan kita Chendra lagi ke Harapan sampai lulus dan diterima tanpa tes
Kesuma dalam usia 46 tahun.
IPB (PMDK), bersama dengan 8 anak Harapan lainnya.
Betty terakhir menderita sakit, sakit yang selama
Chendra ambil jurusan Perikanan. Setelah lulus
ini kabarnya tidak
balik ke Medan dan
terlalu dipikirkannya
membuka balong
sehingga sampai
ikan di daerah
beberapa
kali
Sibiru-biru (?),
berulang. Betty
beternak ikan Nila
masuk Harapan
dll. Keasyikan
tahun 1968, tahun
berkarya di kolam,
kedua Harapan
Chendra
baru
berdiri, waktu kelas
berumah tangga
4 SD. Sampai lulus
tahun 2002, sekitar
SMA tetap di
1 tahun sebelum
Harapan, lalu masuk
kepergiannya.
Psikologi UI dan
Istrinya seorang
berprofesi sebagai
dokter
dan
dosen dan Psikolog
sekarang tinggal di
sampai
akhir
Jl. Garuda Sei
h a y a t n y a .
Sikambing B,
Almarhumah
Betty (alm) waktu Ultah ke-24 - Minggu, 20 Jun 1982
Medan Sunggal.
meninggalkan suami
Mereka belum
dan 2 anak perempuan.
dikaruniai anak.
WP terakhir berjumpa di SMA Al-Izhar Pondok
Selamat jalan sobat2 terbaik, doa kami semoga
Labu Jakarta Selatan bulan Juni 2001, sewaktu Allah SWT memberi tempat terbaik pula buat kalian
mendampingi anak sulung psiko-test di sana, 4 bulan berdua. Dan keluarga yang ditinggal tetap diberi
sebelum Betty menghadap khaliknya. Rupanya ketabahan. Amin.

Yang mendahului kita
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Foto Keluarga setelah pengajian di rumah Linda - Minggu, 19 Feb 2006.
Duduk ki-ka: Lisdar, Fatma, Linda, Mala, Ravina, Una.
Berdiri ki-ka: Putu, Andi, Tika Andi, Didi Linda, Ny. Prima, Eka Rizali, Prima, Rizali,
Erry Halim, Mutia, Lita WP, Lily Edris, Junior Edris, Edris, Kesuma, Bang Iwan
Lisdar, WP. (Evie sekel sudah pulang)

UNDANGAN
PENGAJIAN 2-BULANAN
Assalamu’alaikum wr. wb.
Mohon kehadiran kawan2 Ikahar’76 bersama keluarga pada,
Hari/Tanggal: Minggu, 23 April 2006
Waktu: Pukul 10.30 - 14.00 WIB
Tempat: Kediaman Kel. Evie Sovida Rofiek
Jl. H. Sinen 22B, Ragunan, Jakarta Selatan
Tel. (021) 7891291 HP. 0813-17751661
(Dari perempatan Tol TB Simatupang, Jl. Buncit, sekitar 700 meter menuju Bonbin
Ragunan, sebelah kiri masuk ke Jl. H. Sinen, sekitar 500 meter rumah sebelah kanan).
Mohon memberi kabar kehadiran maupun ketidakhadiran melalui Simpul Informasi agar
acara bisa dipersiapkan dengan lebih baik. Simpul Informasi akan meneruskannya ke
tuan rumah. Sumbangan Rp 50 rb. Terima kasih atas kerja samanya.
PS: Evie di Harapan waktu SD & SMP, SMA-nya pindah ke SMA 6 Medan bersama
Fort(Una), Primajaya, dan siapa lagilah...

Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un
Telah meninggal dunia Bp. H. Sarsito (75 th), ayahanda rekan kita Erlangga pada hari Kamis, 30 Maret 2006
pk. 21.20 di RS. Cikini Jkt. Almarhum telah dimakamkan hari Jumat, 31 Maret 2006 pk. 14.00 di pemakaman
Taman Malaka, Pondok Kelapa, Jaktim, di tempat yang sama dengan makam ibunda Erlangga yang meninggal
tahun 1997.
Kita doakan semoga diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, iman Islamnya, dan arwahnya mendapat
tempat yang layak di sisi Allah SWT. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap diberi ketabahan menghadapi
cobaan ini. Amin.
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