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Assalamu’alaikum!
Memelihara itu lebih sulit daripada membuat. Itu juga yang terjadi pada buletin sederhana ini. Memelihara
kesinambungan terbitnya agar bisa terus mengunjungi kawan2 Ikahar’76 bukan merupakan hal yang mudah.
Semangat menulis, memproduksi, dan mendistribusikan harus tetap dipacu disamping biaya dapur yang nggak
boleh kosong.
Namun kita tetap bersyukur sampai edisi Agustus 2007 ini Ikahar76News sudah 5 kali terbit. Mudah2an
belum membosankan. Kawan2 anggota Ikahar’76 tetap beraktivitas, jumlah yang terdata bertambah terus, terutama
data kawan2 di Medan. Antara edisi Maret 2007 sampai edisi ini, sudah 2 kali pertemuan pengajian yaitu di rumah
Lisa Adil (8/4) dan rumah Surya Budiman (17/6). Selain itu ada pertemuan tambahan beberapa kali untuk memberi
kesempatan yang belum bisa hadir di pengajian.
Dalam edisi ini sekalian ada undangan pengajian di rumah Lusi di Bandung dan daftar alamat yang terbaru
yang sudah dikelompokkan ke dalam alamat Jakarta dan kota lain, lalu alamat Medan sendiri. Selamat menikmati.
Wassalam,Wahyoe Prawoto (WP) - Redaksi

Pengajian ke-9 di rumah Lisa

menyebutnya bid’ah, sampai2 ada yang mematahkan
jari telunjuk orang lain yang goyang2 sewaktu tahyat

PENGAJIAN ke-9 telah berlangsung hari
Minggu, 8 april 2007 di rumah Lisa Adil, salah
satu anggota Angkatan 77 yang tinggal di Bintaro
Jaya, Jaksel. Dihadiri12 anggota ditambah
keluarga, total hadir 20 orang. Tema ceramah
adalah ibadah vs muamalah oleh Ustadz
Bambang Irawan yang lahir di Sukaramai Medan
dari ayah Jawa dan ibu marga Harahap. Istri orang Melayu putri Asahan, masih keturunan istana
Lima Laras. Pernah tinggal di Polonia dan SD di
Amplas Medan. S1 dan S2 dari Semarang,
sekarang masih menjadi dosen terbang di IAIN
Jl. Pancing, Medan. Dua bulan sekali mengajar di
sana. Selain berceramah di dalam negeri, sudah
pernah juga diundang untuk berceramah di
Amerika. Karena latar belakang Medan itulah,
Selesai pengajian, tuan rumah Lisa membaca puisi
penceramah merasa bukan tamu lagi.
jadulnya yang dibuat th 1980 - MInggu, 8 April 2007
Pertemuan kawan2 Harapan disamping
silaturahmi juga untuk memperkuat ibadah. Ustadz
berharap supaya terus berlanjut dan diperkuat.
Kata ulama besar di Iran, umat Islam belum betul2
Perangko
memahami Al-Quran. Skala prioritas Al-Quran adalah
“human relation”. Perbandingan ayat antara ibadah dan
human relation atau muamalah adalah 1 : 100. Salah
Kepada yth.
satu buktinya yaitu tanda2 orang taqwa adalah mereka
Bapak/Ibu Anggota Ikahar’76
yang gemar infaq. Kedua, sanggup menekan amarah,
tidak dendam, tidak iri. Ketiga, mau memaafkan.
Menurut Ustadz, kita mundur karena kita heboh
ibadah, padahal seharusnya bagaimana membangun
network. Kita ribut saja mengklaim orang lain dengan
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dalam shalat. Dalam ibadah haji pun begitu, ada yang
berkomentar negatif terhadap orang lain yang mau bersibuk2 membantu orang lain sambil beribadah haji.
Akibatnya ekonomi Islam tertinggal, bisnis dan
perdagangan tertinggal padahal 90% rezeki ada pada
bisnis.
Bukti kedua bahwa Al-Quran mengutamakan
human relation yaitu ibadah yang bersamaan waktunya
dengan muamalah, maka yang diringkas idbadahnya.
Rasul memberi contoh tatkala memimpin shalat
berjamaah dan waktu itu harus menyelesaikan sesuatu
urusan, maka shalatnya diringkas. Seorang ibu yang
sedang shalat dan bayinya menangis, maka shalatnya
diringkas.
Jadi, human relation ini bukan urusan kecil, ini urgent. Anak dan keturunan kita supaya diasah
intelektualnya. Para ustadz selalu bernasihat waktu
Ramadhan, bahwa di bulan Ramadhan pahala kita akan
dilipatgandakan. Seharusnya jangan sekedar
menggandakan pahala karena itu urusan Allah, sudah
pasti diberi oleh Allah. Kita jangan berhitung dengan
Allah. Kalau muamalah dikebelakangkan, bisa2 bukan
cuma tidak berpahala, bahkan keimanan kita pun bisa
dicabut.
Sampai ada 5 bukti dipaparkan Ustadz Bambang,
bahwa Quran mengutamakan muamalah. Materi
lengkapnya ada pada Redaksi. Kesimpulan:
Beribadahlah dengan baik tapi harus disertai hubungan
antarmanusia yang juga harus baik. Contoh: Rasul sudah
bertemu dengan Allah tetapi tetap kembali ke dunia lagi
untuk berhubungan dengan sesama manusia. Tidak
beriman diantara kamu kalau kamu tidur dalam keadaan
kenyang sementara orang lain kelaparan. Itu sebabnya
Arab Saudi gersang tapi kaya raya, sedangkan Indonesia? Setiap bayi lahir sudah memiliki hutang. Sehingga
yang menjadi khalifah fil ardhi bukan orang Islam.

terkumpul Rp 275.000 untuk masuk ke Kas Angkatan
76.
Kehadiran anggota Angkatan 77 di rumah Lisa
yang notabene Angkatan 77 ternyata masih sangat
sedikit sehingga perlu digalakkan lagi simpul
informasinya. Acara petemuan ini diisi juga dengan
pembacaan puisi Lisa yang dibuat jaman dulu (jadul) di
th 1980 yang dimuat di Harian Waspada Medan.Anak
tertua Lisa baru saja diwisuda menggondol gelar dokter
dari USU Medan. SELAMAT buat Lisa sekeluarga.

Pengajian ke-10 di rumah Surya
MESKI sering menjadi tempat pertemuan, rumah
Surya belum pernah menjadi tuan rumah pengajian 2bulanan. Rumah pencetus pengajian Ikahar’76 ini
akhirnya menjadi tempat pengajian ke-10 hari Minggu,
17 Juni 2007. Sekalian mensyukuri ultahnya tgl 6 Juni
dan menjadi istimewa karena hadir 22 anggota ditambah
keluarga, merupakan rekor kehadiran terbanyak untuk
pengajian di Jakarta. Lebih istimewa lagi karena
diantaranya hadir 4 orang kawan dari Medan: Linda
Atika, Kiky, Rinaldi, dan Marina, serta 1 kawan dari
Bandung yaitu Edisan Edward.
Ceramah disampaikan oleh Ustadz Anas bertema
‘silaturahmi’. Di awal ceramahnya ustadz menjelaskan
bahwa penyebutan silaturahmi sama dengan silaturahim.
Ia menceritakan kisah ada sahabat yang bertanya
kepada Rasul kenapa orang itu tidak masuk surga
padahal shalatnya rajin. Ternyata orang itu hanya
menghabiskan waktu untuk ibadah shalat, melupakan
silaturahmi. Tidak hanya shalat 5 waktu yang ibadah,
tapi juga kerja. Hidup tidak hanya mesjid dan mesjid.
Disebutkan beberapa contoh rezeki yang datang
lewat silaturahmi. Ada rezeki yang kita tidak tahu
sebelumnya. Yang penting kita selalu silaturahmi dan

Sesi pertemuan setelah
pengajian
DISETUJUI bahwa kegiatan
pengajian merupakan acara bersama
angkatan 76 dan 77. Dana digalang
(sekarang 50 ribu rupiah per anggota)
untuk diberikan ke tuan rumah dan untuk
penceramah. Namun demikian tetap ada
kegiatan khas masing2 angkatan yang
tidak saling mengganggu, sehingga
disetujui untuk memisahkan Kas
Angkatan masing2. Tiap angkatan
mempunyai
petugas
untuk
mengumpulkan uang kas ini. Untuk
Angkatan 76 petugasnya adalah Linda
Anggraini. Di rumah Lisa langsung

Foto bersama usai pengajian di depan rumah Surya - Minggu, 17
Juni 2007. Tamu Medan paling kiri Rinaldi, di tengah ada Kiky,
Marina, dan Linda Atika.
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bersyukur karena kalau tahu bersyukur
akan mendapat nikmat dari Allah.
Dalam sesi tanya jawab salah satu
pertanyaan bagaimana hukumnya kalau
di RS non Muslim, dibimbing oleh suster
non-muslim untuk Syahadat sewaktu
menjelang maut. Menurut Ustadz hal itu
tidak apa2. Ilmu bisa datang dari mana
saja.
Usai pengajian diadakan shalat
Dzuhur berjamaah dan makan siang
bersama. Dalam pertemuan di akhir acara
kawan2 dari Medan dan Bandung
didaulat untuk memberi kesan & pesan.
Kehadiran kawan2 Medan ini merupakan
Nuha, Linda, Lusi, dan Mala, yang hadir di reuni kecil di Citos surprise dan memberi semangat yang
Selasa, 24 April 2007
lebih tinggi bagi kelangsungan silaturahmi
Angkatan 76 dan 77 ini. Terima kasih secara khusus Kuismania.
Yang kedua kuliah di FK-USU semester 4, sedang
atas kehadiran kalian.
Untuk pengajian berikutnya disetujui di rumah Lusi yang terkecil masih duduk di kelas 3 SMA.
Di Harapan sejak SD sampai lulus SMP, terus
di Bandung. Dan sebelum pulang, dilaksanakan foto
melanjutkan ke Sekolah Asisten Apoteker SAA di
bersama di depan rumah Surya.
Medan dan kerja di perusahaan farmasi. Sesudah
menikah dan punya anak, melanjutkan sekolah yang tidak
ada hubungannya dengan SAA yaitu Perhotelan.
CILANDAK Town Square “Citos” di kawasan Sekarang Nuha punya grup musik yang sering diundang
Jakarta Selatan rupanya menjadi lokasi yang nyaman manggung di Medan. Waktu Reuni Medan 2-4 Feb 2007
untuk mempertemukan kawan2 yang sudah lama tidak yl, dia dan grup musiknya sebetulnya sedang ada di
nongol di pertemuan2 Ikahar’76. Dengan alasan Ma- Medan, tapi dasar belum jodoh, Nuha bahkan tidak tahu
rina ‘Baby’ dari Medan sedang ada di Jakarta, jadilah ada acara Reuni Medan.
pertemuan hari Selasa, 24 April 2007 malam itu di
Nirmala ‘Mala’ Panggabean punya sedikit
Gino Cafe. Yang hadir 9 orang, 2 diantaranya paling catatan di redaksi. Anak penggiat sepak bola Medan
jarang muncul yaitu Lusi dan Nuha. Tujuh lainnya adalah Kamaruddin Panggabean ini di Harapan cuma SMP,
Marina, Linda Anggraini, Mala, Kartika, Edris, kayak kawan kita Evie Sofida. Setelah lulus masuk ke
Putu, dan Wahyoe. Beberapa kawan lainnya SMA 1 cuma 3 bulan, terus pindah ke Bandung sampai
berhalangan hadir spt Andi Lbs, Vely, John, dan Kenny. lulus SMA. Lalu meneruskan ke sekolah bisnis di
Marina sekalian mengisi data anggota yang belum Singapura selama 3 tahun dan merintis karir di Jakarta.
sempat diisi sewaktu Reuni di Medan, menerima buletin
Mala sekarang tinggal di Jakarta Utara dengan
Ikahar76News, dan Daftar Alamat. Sedangkan Kartika seorang anak perempuannya yang sudah kuliah di Univ.
yang lebih dari separoh waktunya dihabiskan di luar Pelita Harapan UPH jurusan Ilmu Komunikasi semeshome-basenya, Bali, selalu siap meramaikan pertemuan2 ter 4. Se-hari2 kesibukannya bekerja di Asuransi Manulife
di Jakarta, bahkan di Medan.
Financial.
Lucianita ‘Lusi’ Sofyan di Harapan sejak kelas
Di reuni kecil Citos ini, Lusi yang boleh dibilang
3 SD (1967) sampai SMP kwartal I. Sesudah itu pindah belum pernah datang di undangan pengajian akhirnya
ke SMP V Bandung dan meneruskan kuliah di Unpad. didaulat untuk menjadi tuan rumah pengajian berikutnya
Sekarang tinggal di Jakarta Selatan, anaknya yang tertua supaya pasti kehadirannya. Dia dengan senang hati
kuliah di jurusan Teknologi Informasi Univ. Bina menawarkan tempat, tapi di rumahnya di Jl. Tubagus
Nusantara Jkt, sambil bekerja di perusahaannya Nia Ismail, Bandung. Semua yang hadir pun menyambut
Djamhur.
antusias dan berniat hadir di kota kembang nanti.
Nuha, dulu kita kenal dengan Nuha Muhammad,
Setelah pertemuan tadi, hari Jumat, 4 Mei 2007
sekarang tinggal di Jakarta Barat. Nuha dikaruniai 3 pertemuan berlanjut di tempat yang sama, tapi yang hadir
anak perempuan yang manis2, tertua baru wisuda dokter agak berbeda: Kartika, Marina, Vely, Mutia, Linda
gigi dari Univ. Prof. Dr. Moetopo Jkt. Si sulung ini Anggraini, dan Tatik Adenin. Yang disebut terakhir
namanya Sarah Gadri, setiap hari pl 12.00-13.00 ini pun sudah masuk dalam kelompok kawan yang hilang
wajahnya bisa dilihat di televisi JakTV dalam acara

Reuni kecil di Citos
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jejak, tapi berkat jaringan yang sudah
terbentuk, entah darimana dapatnya,
tahu2 nomor terbaru HP Tatik sudah
dikirimkan ke WP untuk direcord. Dan
Tatik jadi 1 diantara 5 kawan yang
kumpul2 di Citos Jumat malam itu. Ini
sebetulnya pertemuan alumni
Bhayangkari yang dihadiri bintang tamu
Kartika.
Menurut laporan Kartika, Mutia
malam itu bawa foto2 lama jamannya
masih ‘culun’, lucu2 penampilan yang
nampak di foto2 itu. WP diajak hadir tapi
karena dadakan dan posisinya masih berkilo2 meter jaraknya dari Citos, terpaksa
Tatik Adenin, L. Anggraini, L. Atika, Putu, dan Marina di Citos Jaksel tidak bisa datang. Hebatnya, pertemuan
Minggu malam, 17 Juni 2007
tsb rupanya diinfokan oleh Marina ke
Irawan di Pekanbaru, sehingga malah Irawan yang 2007 di RS di Belanda. Jenazah baru tiba di Jakarta
memberitahu WP via telepon bahwa ada pertemuan kecil beberapa hari kemudian dan dimakamkan di Jakarta.
di Jkt. Persahabatan itu memang indah...
Telah meninggal dunia Hesti Rejeki
Tunggadewi, adiknya Erlangga hari Sabtu, 14 Juli 2007
pkl 18:30 di RS Kramat. Dimakamkan hari Minggunya
tgl 15/7 di TPU Pondok Kelapa Malaka, Jaktim.
KEDATANGAN kawan2 Medan di Jakarta
Meninggalkan suami dan 1 org anak perempuan kls 4
menghadiri pengajian 17 Juni tentulah memberi
SD. Sempat melayat Jim, Asdar & Ny, Linda, Edris,
kegembiraan tersendiri. Kiky dan Rinaldi yang lebih
Iyun, Mala, Cuncun, Rizali, WP, dan Alda.
singkat waktunya di Jakarta tidak sempat mengikuti
Telah meninggal dunia, Herlina, kakaknya Ismet
pertemuan lanjutan pasca pengajian. Sedangkan Linda
Srg yang juga kakak iparnya Kartika (istri alm abang
Atika yang cuti seminggu masih sempat untuk diajak
Kartika Rino), hari Sabtu 4 Agustus 2007 pkl. 23.15 di
menemui Lisdar di Bogor (Jumat, 22/6/07) dan ke
RS di Surabaya. Dimakamkan Minggu, 5/8/07 di
beberapa tempat di Jakarta bersama kawan2 Jakarta.
Surabaya.
Terakhir pertemuan di Cafe Wien di Plaza Senayan Jaksel
Semoga arwah almarhum/ah mendapat tempat
Sabtu malam, 23 Juni 2007, sehari sebelum Linda balik
yang layak di sisi Allah SWT dan keluarga yang
ke Medan.
ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan iman. Amin.
Tgl 5 Juli 2007, Marhayani yang sedang tugas ke
Jkt sengaja dipertemukan Linda dengan Asdar dan WP.
Pertemuan ber-4 itu berlangsung di café Black Canyon
Dharmawangsa Square, cafenya Ina Rino. Yani yang Syaiful Indra
S2 Ekonomi Pembangunan USU itu sebetulnya cukup
SETELAH lama tidak berkabar, lewat catatan
sering ke Jkt dalam rangka tugas kantor, tapi tidak selalu telepon yang dipunyai Rudi Nst, redaksi bisa kontak
ada kesempatan untuk jumpa kawan lama.
kawan lama kita Syaiful Indra. Hari Jumat, 27 Apri 2007
dia kirim SMS menyampaikan, “Yth temanku Wahyu.
Mhn maaf atas ketidakhadiran saya pd reuni yg lalu.
Alamat saya Jl.Tomat no. 17/12 Medan 20153. Telp
rmh 061-4568575. Alamat kantor: PT. Paya Pinang, Jl
Innalillahi wainna ilaihi roji’un.
Ayahnya Azmalia telah meninggal dunia tgl 3 April Samanhudi No. 15 Mdn. Telp ktr 061-4538711. Terima
2007 di Medan dalam usia 79 th karena menderita sakit kasih dan salam u teman2 kita yg lain. Peluk n cium.
jantung. Dimakamkan di TPU Kp Baru Medan. Azmalia Saya doakan kepd Allah agar kita semua mendpt
masih sempat bertemu sehari sebelumnya dan berada kemudahan dr Nya. Amin.” Buletin sudah dikirimkan
di Medan untuk seminggu lamanya. Kita semua ke alamat rumahnya, mudah2an sekarang sudah
mengucapkan turut berdukacita, semoga almarhum diterima.
diterima amal baiknya, dihapuskan kesalahannya, dan Yanita ‘Nona’
diterima di tempat yang layak di sisi Allah SWT. Keluarga
Kalau reuni awal Feb 2007 yl aku rasakan seperti
yang ditinggal tetap diberi ketabahan dan kekuatan iman. mimpi, maka hari Senin, 9/4/07 rupanya masih ada mimpi
Ibu mertua Surya, meninggal hari Sabtu, 2 Juni berikutnya yaitu bisa kontak dengan kawan yang sangat

Kawan Medan di Jakarta

Di mana kawan2 kita?

Berita keluarga
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lama. Yanita, kawan sekelasku di kelas 4 SD tiba2
menelepon ke HP. Katanya dia dapat nomor telepon
dari Azmalia yang berkunjung ke rumahnya hari Minggu,
8/4/07 kemarinnya. Azmalia ke Medan karena ayahnya
meninggal dunia tgl 3/4/07.
Yanita tidak tahu ada reuni Medan awal Feb itu,
meskipun dia me-nyebut2 masih suka kontak dengan
Irda Saleh dan Rahimah, dua diantara kawan Medan
yang hadir di rumah Ruliana. Lucu memang, kawan
kita yang nama panggilannya Nona ini malah dicari oleh
sobatnya Azmalia dari Jakarta. Waktu pengajian di rumah
Lisa tgl 8/4 itu, aku bilang ke kawan bahwa Azmalia
salah satu yang sudah lama tidak datang di pertemuan,
ternyata dia sedang berada di rumah Nona di Medan.
Masuk Harapan sejak dibuka tahun 1967,
bersekolah di sana sejak kelas 3 SD sampai tamat SMP.
Lalu SMA-nya di SMA 6 bersama Una, Prima, Azma,
Evie, dan setelah itu melanjutkan ke Akademi Bank.
Sekarang Yanita bekerja di Bag. Keuangan PTP II Tg.
Morawa. Aku sudah beritahu untuk kontak Ruli yang
juga di Tg. Morawa.
Bersuamikan “orang kebon” juga, Yanita
dianugerahi 3 orang anak, pertama dan kedua perempuan
kelas 1 SMA dan 3 SMP, sedang yang ketiga laki2 kelas
4 SD. Abang satu2nya Yanita yang namanya Syahrazad
(Acat) bekerja di Telkom, GCC Jl. Gatsu Jakarta, tinggal
di Bekasi. Segitu seringnya aku ke GCC, tapi tidak
pernah tahu hal ini. Nona masih tinggal di rumahnya
yang lama, di Jl. Letda Sujono, Medan, jalan ke arah
Tembung.
Azmalia
Azmalia tinggal di daerah Bekasi, dikaruniai 3 orang anak: pertama perempuan usia 24 thn, kedua laki2
usia 23 thn, dan yang bungsu juga laki2 usia 20 th lebih.
Alisyahbana
Kawan kita Alisyahbana Ginting sudah puluhan

tahun juga tidak jumpa. Lewat Edisan Edward tali
silaturahmi tersambung kembali. Akhir Feb 2007 Edisan
temu darat dengan Ali di Jkt dan memberikan alamat
dan telp Ali ke WP. Tgl 9 Maret 2007 sekalian bezoek
Arfan di RS Jakarta, kami bertemu berempat: Ali, Edisan,
Prima, dan Wahyoe.
Ali setelah dari kuliah di Bandung, lalu berangkat
ke Amerika untuk beberapa waktu, sesudah itu lama
menetap di Jawa Timur, berbisnis garment. Sekarang
dia tinggal di Jakarta di Jl. Kebagusan Dalam daerah
Lenteng Agung Pasar Minggu Jakarta Selatan. Menikah
dengan anak kyai Jatim, sekarang Ali
dikaruniai 2 atau 3 orang anak
(nggak dicatat lupa diingat, Red).
Waktu pengajian di rumah Lisa
sebetulnya diundang Mala tapi
berhalangan hadir.
Kiky Farida Ferine
Beberapa waktu serbelum
hadir di pengajian di rumah Surya,
17/6/07, Kiky baru saja menyelesaikan S2 Ilmu
Manajemen Fak Pasca Sarjana USU. Mulai kuliah th
2003 seharusnya selesai 2 th mulur jadi 3,5 th karena
kesibukan kerja dan rumah tangga. Kuliah sore sampai
malam tiap hari, yang lama katanya waktu buat skripsi.
S1 Ekonomi Pembangunan USU. Akan ikut wisuda Okt
07. Anak Kiky sekarang 21 th, kuliah di Ekonomi
Manajemen USU mulai th 2003, karena sakit kuliahnya
sempat cuti 1 tahun. Kiky saat ini dosen di STIE Harapan.
Ida Syafrida
Hj. Ida Syafrida Syahbuddin, hari Sabtu, 7 Juli 2007
menikahkan anak pertamanya, Bebby dgn Dori di Graha
Elnusa, Jaksel. Setelah sekian tahun tidak berjumpa, Ida
masih mengenal beberapa kawan Medan yang hadir.
Ida di Harapan hanya SMP saja, bersuamikan Ayi
Miftahuddin Effendi (yang kebetulan dikenal Asdar
karena BNI support Bimantara), saat ini
tinggal di Jakarta Selatan.
Tatiek Adenin, Anita Wardhani,
Saiful, Halina, Syarifah, Syafrida,
Vely, dll
Tolong sempatkan lihat di Daftar
Alamat yang terlampir, data kawan2 ini
yang baru diupdate.

Tanggapan kawan2 atas
buletin:

Foto jadul di depan kelas SMP Harapan dengan Wali Kelas Ibu
Nurhayati guru Agama (berdiri tengah ke-3 dari kiri) - th 1971

BEBERAPA diantara kawan2 yang
menerima kiriman buletin Ikahar76News
memberi tanggapan via SMS yang
sempat dicatat oleh redaksi.
Vely, 27/3/07: Ikahar76News sdh
aku trima, berbobot, rindu lihat photo
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teman2 di Mdn. Trt berduka cita atas wafat dr. Prasaja,
c u. Esoknya tgl 28/3/07 Vely melanjutkan: Lucu juga
baca Ikahar News, dulu aku brantem sama Renaldy,
akupun sdh lupa 100%.
Lucy, 28/3/07: menelepon ke rumah, diterima Lita
istrinya WP: Buletin sdh diterima. Memberi kabar bahwa
anak pertama kuliah di Binus, Lusi sekarang bisnisnya
a.l. ekspor cabe, jahe, bawang.
Andi Lbs, 29/3/07: Ikahar News sudah ku terima,
very good, thanks Yoe!
Kesuma, 1/4/07 per tlp: Buletin sdh diterima, aku
kebanjiran Feb yl, sampai sekarang masih blm tuntas
beres2nya karena gak ada pembantu. Ketemu John di
RS sama2 bezoek relasi.
Mamied, 1/4/07: Ass. Pak Wahyu. Aku
berterimakasih dan senang dikirimi buletin. Setelah ku
baca soor kali kelen itu. Aku pas gak di tanah air biasalah
roun2 sambil kerja. Aku ingat ama Edi pendek. Ternyata
dia msh di Medan.
Tuty Purwanto, 2/4/07: Wuh kaget aku loh masuk
news. Tx deh smg temen2 ada yg ingat Tut. Nanti kalau
jadi ke Jkt bln July tak kabari deh biar dpt Tuty ketemu
ama temen2 di sana. Tx berat.
Elina Aceh, 2/4/07: Makasih atas kiriman Ikahar
News-nya, bahasanya enak dibaca dan penuh
kekeluargaan. Doa dari Aceh semoga Ikahar’76 tetap
jalan. Maaf tdk bisa hadir d acara tgl 8 April, tanggung
buatnya, tgl 9 udah masuk kantor.
Linda Atika, 3/4/07: Tq banget atas kiriman
buletinnya ya Pak, terima kasih utk semua komentar2
yg baik utk tmn2 di Medan.
Roswita, 3/4/07 per telepon: Tks. Aku baru pulang
kerja di Kopertis lihat buletin senang kali. Aku dosen di
Pertanian USU.
Mala, 5/4/07: Udh terima buletinnya. Tx ya
Ruli, 6/4/07: Yu, udah nyampe buletinnya ke rumah
Tj. Morawa, thanks berat ya.
Ruli, 7/4/07: Yu, apa kami yg di Mdn nggak diambil
iuran anggota Ikahar. Jadi kalau mau nyumbang ke mana,
soalnya aku pingin tau semua yg terjadi diantara teman2.
Asdar, 22/5/07: Wahyu, aku terima ikahar news.
Kapan lg ngumpul2 nich. Asdar smtr pake hp yg ini.
Oke
Yanita Nona, 26/7/07: Au (nama kecil WP),
alhamdulillah kirimannya udah nyampe. Nih lagi mau
baca. Makasih ya Au. Besoknya 27/7/07: Aku udah baca
tulisannya, rasanya senang, lucu dan haru. Liat fotonya
udah banyak ngak tanda. Oh ya Marhayani itu tmn
sekelas? Soalnya dia kemarin ke ktrku ada kerjaan, td
kuliat kok ada di foto2 ini? Salam buat Rinaldi ya. Thx.

Daftar Alamat & Simpul
DALAM daftar alamat terlampir, data kawan2
Medan yang sudah terkumpul makin banyak dipisahkan.

Mohon kesediaan beberapa kawan di sana untuk menjadi
Simpul Informasi yaitu: Hasan, Erna Hayati, Fathila,
Linda Atika, Sabrina, dan Zulfikar.
Mekanismenya: Kalau dari Jakarta ada info yang
dikirim ke Hasan, maka Hasan akan menyebarkan info
tsb ke Simpul2 Informasi tadi dan tiap Simpul Informasi
akan mengedarkan lagi ke kawan2 dalam simpulnya.
Mudah2an kawan2 ini berkenan dan Insya Allah
kebaikannya mendapat ganjaran dari Allah SWT.
Di Jakarta sendiri ada Simpul Informasi yang
bertugas untuk meneruskan info ke Angkatan 77 yaitu
Putu Suriawan dan lewat Putu diharapkan kawan2
Angkatan 77 pun dapat dijangkau seluruhnya dan
bertambah jumlahnya.
Dalam Daftar Alamat terbaru terdapat lumayan
banyak perubahan dan pertambahan data. Karena
banyaknya, Redaksi tidak bisa menulis satu demi satu,
silahkan diperhatikan saja dan dicocokkan dengan data
di Phone Book handphone kalian.

Laporan Keuangan Sekretariat
Buletin (Mar ’07 - Ags ‘07)
MASUK:
Maret
1/4
8/4
24/4
13/8

Saldo
Atika, Kiky, Wita, Tetty
Kencleng
Ex Citos
Thila
Jumlah

Rp 87.000,Rp 125.000,Rp 275.000,Rp 26.000,Rp 50.000,Rp 563.000,-

KELUAR:
- Master buletin Maret ‘07
- F.copy dan ATK
- CD foto
- Biaya pos
Jumlah

Sumbangan
natura
Rp 150.000,Rp 30.000,Rp 207.000,Rp 387.000,-

SALDO:

Rp 176.000,-

Sumbangan sukarela
Untuk kelangsungan kegiatan kita, Koordinator
Angkatan’76, Nia Djamhur, siap menampung
sumbangan sukarela untuk dimasukkan ke Kas
Angkatan’76. Silahkan kirimkan ke
Bank BCA
No. rekening 607-0086-130
a/n Dewi Kaniawati
Setelah mengirim, jangan lupa SMS kapan
dikirim dan berapa jumlahnya ke nomor HP Nia
0818-741818.
Terima kasih sebelumnya.
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Putu & Raymond, diantara yang hadir pengajian di
rumah Lisa - Minggu, 8 April 2007

Wahyoe, Lisa, dan Vely, di pengajian di rumah Lisa Minggu, 8 April 2007

Linda Atika, Kiky, dan Iyun diantara yang hadir
pengajian di rumah Surya - Minggu, 17 Juni 2007

Melly adik Marina, Marina, Kesuma, Ny. Elly Putu, di
pengajian di rumah Surya - Minggu, 17 Juni 2007

Edris, Rinaldi, Putu, di pengajian di rumah Surya Minggu, 17 Juni 2007
Dara tempo doeloe: Irmayani, Fortuna, Mutia, Halina tahun seringgit (Koleksi Mutia)

Di HUT Mutia tahun seringgit. Depan: Una, Tami. Blkg:
Irmayani, Iyun, Mutia, Halina, Linda Anggraini,
Tetty, dan Asniar (Koleksi Mutia)

Yang ber-Ulang Tahun
Abu Bakar
Surya
Roswita
Junivelia
Tatiek Adenin
John Sanova
Tuti Purwanto
Rinaldi
Ravina
Asdar
Evie
Ismet Srg
Elina
Yulinar Bardan
Ruliana

5 Juni
6 Juni
8 Juni
15 Juni
27 Juni
28 Juni
28 Juni
2 Juli
4 Juli
7 Juli
7 Juli
12 Juli
22 Juli
25 Juli
30 Juli
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Assalamu’alaikum wr. wb.

UNDANGAN PENGAJIAN
Mohon kehadiran kawan2 Ikahar’76 dan ‘77 bersama keluarga pada pada Pengajian ke-11
sekaligus menyambut bulan puasa Ramadhan 1428 H:
Hari/Tanggal: Minggu, 2 September 2007
Waktu: Pukul 10.30 - 14.00 WIB
Tempat: Kediaman Kel. Lusianita Sofjan
Djunaid
Jl. Tubagus Ismail XII No. 2, Bandung
Tlp. 022-2504324
Acara:
10.30: Registrasi
11.00: Ceramah Ustadz
12.15: Shalat Dzuhur berjamaah
12.30: Makan siang dan ramah tamah
13.30: Pertemuan Ikahar
14.00: Selesai
Mohon konfirmasi kehadiran maupun
ketidakhadiran melalui Simpul Informasi
agar acara bisa dipersiapkan dengan lebih
baik. Simpul Informasi akan
meneruskannya ke tuan rumah.
Sumbangan Rp 50 ribu. Terima kasih atas
perhatiannya.
Wassalammu’alaikum wr. wb.

(Petunjuk jalan: Pasar Simpang Dago
terus ke Utara, cari putaran di depan
kantor Telkomsel sebelah kanan jalan,
kembali ke arah Pasar Simpang, belok kiri
ke Jl. Tubagus Ismail, ikuti jalan ini sampai
pertigaan Jl. Tubagus Ismail VII, belok ke
kiri jalan lebar. Pertigaan pertama belok ke
kanan ke Jl. Tubagus Ismail VIII, ikuti jalan
menurun, rumah di pojok sebelah kiri yang
bentuknya seperti gantolle di pertigaan ke
Jl. Tubagus Ismail XII - tanpa plank jalan).
Info penginapan Bumi Sawunggaling
Weekend:
Exec. Room Sawunggaling
Rp 495.000
Exec. Room Priangan
Rp 380.000
Exec. Room Junior Suite
Rp 380.000
Exec. Room Pitaloka
Rp 350.000
Exec. Room Bosscha
Rp 350.000
14 Superior Room
Rp 320.000
2 Standard Single
Rp 280.000
Jl. Sawunggaling No. 13 Bandung
Tel. 022-4218254 / 4212045 / 4212043
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